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WNUMERZE: 

Ostatnie pytanie, jakie jednak site wylania, to pytanie: czy absolutny nihilizm jest 
moZliwy? Bye rnoze tak . Nalei:aloby jednak sproblematyzowae nihilistycznll mysl 
naszych czasow. Czy jest ona istotnie anty- wial4, r:z.y rar:z.ej wyznaniem bezradnosci, 
krore sarno w sobie, bye moZe, jest juz wyznaniem nadziei? Nalei:a!oby jll wowczas 
sproblematyzowae. Ucieczka przed problematyzujqcyrn mysleniem z powodu lteku 
popadnitecia w nihilizrn moZe bowiem prowadzie do podporzlldkowania site innemu, 
nie rnniej gromernu nihilizrnowi, ktory zwalnia z wszelkiego myslenia. 

Tadeusz G adacz SP, Myslenie z wn(!trza nihilizmu 

Gdy Bog - podstawa wszelkiego bytu i irodlo wszelkiej prawdy - ginie w wilze 
radykaJnego zapytywania, wtedy w ogole nie pozostaje juz nie pewnego. Filozofujll
cy musi wowczas przyznae: nie rna niczego, co ostaloby si~ wo bec mego zapytywa
nia, nie rna niczego, co zasadzaloby si~ na sobie samym, nie rna Zadnej prawdy, 
ktorll daloby si~ utrzymae, zadnej uznawaJnej pewnosci. Nie rna nic, moze poza 
- nicoscill· 

Wilhelm Weischedel, Teologia JilozoJiczna w cieniu nihilizmu 
Dwie byly wielkie nadzieje, ktorymi Zyla Europa, choe nierowno site nimi podzielila. 
Nowy lad rnialo przyniese ludziom Oswiecenie, inni natorniast swietIanej przyszlosci 
upatrywali w urzer:z.ywistnieniu Utopii. Dlatego tez - jak slld~ - moma wyroZnie 
dwa typy nihilizrnu: post-utopijny i post-oswieceniowy ( ... ) Istota nihilizrnu jest 
w obyd\\'U tych wypadkach podobna: sprowadza si~ do ukazania konsekwencji 
abstrakcyjnego myslenia, ktore pryncypiom podporz~kowywalo calll rzeczywis
tose, tak, by stala si~ ona tworzywem przyszlej szcz~liwosci . Gdy rzeczywistose 
zawiodla, gdy okazala site malo przychylna dla planow czlowieka, trzeba jll bylo 
ukarac poprzez skazanie jej na niebyt. 

Jan Andrzej Klor:z.owski OP, "Wypite morze" 
Chrzescijanstwa niepodobna dose pottrPiC, bo ubezwartokiowilo ono wartose 
takiego 0 cz y s zcz aj llceg 0 wielkiego ruchu nihilistycznego, jaki bye moze si~ 

rozwijal, idell niesrniertelnej osoby prywatnej: tak sarno nadziejll na zrnartwychw
stanie: krotko mowillc, cillglyrn powstrzyrnywaniem od czynu nihilistycz
neg 0, od samobojstwa... 

Friedrich Nietzsche, Zapiski 0 nihilizmie 

Hitler-teo]og uderza w sarno centrum chrzescijanskiego kerygmatu. Nierniecki Yolk 
zastllpie rna rnistyr:z.ne Cialo Chrystusa. Topos Eucharystii staje site toposem 
rnisteriurn nacji. Transcendencja laski zamienia site w immanencj~ zmistyfikowanego, 
socjobiologicznego deterrninizrnu etnosu, gdyz, jak czytamy u Leya: "Prawa natury 
stojll wYZej niz kaplanstwo. Prawa naturaJne - prawo krwi, rasy, energii, rn~twa, 
walecznoki, rnacierzyt\.stwa - Sll niezrnienne i wieczne." Determinizrn ten Goring 
rozumie jako odkrycie prawdziwej wolnoSci , gdyi: owa "wolnose pochodzi z krwi 
i tylko czystose rasy zapewnia jej wieczne istnienie". 

Tornasz Sikora, Nihilismus sive theologia purpura 
Pojawiajll site pytania: r:z.y nadal pozostajerny w kr~gu adoracji fragmentu, po
szukujemy w sztuce swiezosci, autentycznosci i gwaltownych podniet? Czy faktyr:z.
nie, jak sugeruje Wind, jesteSrny nieSwiadomymi wyznawcami romantycznej wiary 
w tw6rczll kreatywnose i koniecznosc odrzucenia ze sfery estetycznego przeZycia 
- procesu tw6rczego i od tworczego - wszelkich regul i ogranir:z.eiJ.? 

Ryszard Kasperowicz, Marek Wac!awek, Dylematy romantycznego dziedziclwa 
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OD REDAKCJl 

"Opisuj(! nadchodzqcq przyszlose: nastanie nihilizmu." Jest cos gifboko 
poruszajqcego w fakcie, ze slowa te napisane zostaly w przededniu okresu, 
ktory mial zostae nazwany "pi(!knq epokq". Trwal wiek XIX, wiek dynamicz
nego rozwoju nauki i gospodarki, wiek bezprecedensowego w dziejach Europy 
ladu politycznego, wiek solidnej mieszczailskiej obyczajowosci, opartego na 
kanonicznych wartosciach naszej cywilizacji systemu edukacji, prgznej kul
tury ... A jednak pod pozornie spokojnq tajlq "oJlCjalnej" kultury pulsowaly 
prqdy, ktore kultur(! owq mialy zniszczye. Dostrzezone to zostalo przez 
najprzenikliwsze umysly tamtych czasow: cytowanego wyzej Nietzschego, 
Dostojewskiego, Burckhardta ... 

Ich proroctwa mialy sig spelnie: wiek XX przyszli historycy nazwq, bye 
moze, "epokq nihilizmu". Nie znaczy to, ze nihilizm jest zjawiskiem 
wlaSciwym tylko nowozytnej kulturze Zachodu. Jego obecnose da si(! 
zauwazye w calych dziejach ludzkiej kultury, mysli, wrazliwosci religijnej. 
Wydaje si(! on wr(!cz odpowiedziq na jakiS nieusuwalny element egzystencji 
ludzkiej. Refoksja nad nihilizmem powinna wf(!c pomoc nam zrozumiee nie 
tylko specyjik(! konkretnej sytuacji historycznej (tej, w ktorej zyjemy). 
Doswiadczenie nihilizmu mowi cos istotnego 0 samym czlowieku, 0 napi(!
ciach jego metajizycznego usytuowania w kosmosie .. . 

Zastanawiajqc si(! nad nihilizmem, latwo popaSe w jednostronnose, 
potraktowae go tylko jako przejaw fascynacji odwiecznym zlem i zaprzedania 
si(! mu. Bye mozejednak, istnieje drugie, ukryte dno nihilizmu, bye mozejest 
on wyrastajqcq z rozpaczy formq - pierwszym krokiem - poszukiwania tego, 
co nieuwarunkowane. Nihilizm jako droga do Absolutu? Jesli nawet - to nie 
wolno traciC z oczu zagrozen czyhajqcych na tym szlaku,jakiejs "pierworod
nej" dwuznacznosci nihilistycznego buntu. 

Nie zmienia to jednak faktu, ze wlaSnie nihilizm jest lustrem, w ktorym 
wkraczajqcy w XXI wiek czlowiek powinien sf(! przyjrzee wlasnemu odbiciu. 
Wszak cytowany na poczqtku mysliciel pisal dalej: "Opowiadam historf(! 
dw u najbliZszych stuleci ... " 



TADEUSZ GADACZ SP 


MYSLENIE 

ZWN~TRZA NIHILIZMU 


We wspOlczesnej dyskusji nad duchow1j, sytuacj1j, swiata pojtecie nihilizmu stalo 
si~ cz~sto uiywanym haslem, ktorego bezrefleksyjne i dowolne zastosowanie 
wywoluje niejednokrotnie wrai.enie, ie uiytkownicy tego hasla wi~1j, z nim 
jedynie bardzo niejasne wyobraienia albo w ogole iadne i stosuj1j, pojtecie 
nicosci jako pewnego rodzaju przezwisko, ktorym obrzucaj1j, przypadkowych 
politycznych, swiatopogl~owych, religijnych lub tei koscielnych wrogow. 1 

Zyjemy w wieku, w ktorym poj~ie "nihilizm" stalo si~ okresleniem 
wszelkich moi:1iwych przejawow kryzysu: wiary, religii, kultury, wartosci, 
swiatopogl'!rlu, polityki czy ftlozofii. Istotnie, nihilizrn stanowi nie tylko 
okrdlenie rlozonego i rozleglego duchowego kryzysu, ale taki:e synonirn 
filozofti i kultury nowoiytnej oraz etykietr;: przydawanl! wielu myslicielom 
okresu nowozytnego przez tych, ktorzy w powodzi wspolczesnego relatywi
zrnu, pesymizmu czy liberalizrnu szukajl! jasnej i pewnej prawdy oraz 
trwalego gruntu. Wed lug takiej "spiskowej historii filozofil", uprawianej 
najczr;:sciej "na skroty" i bez znajomosci rzeczy, "zdrowa filozofia" trwa 
jeszcze do kOl1ca sredniowiecza, a wraz z nowoiytnym racjonalizrnem 
i transcendentalnym zwrotem ku podmiotowi, wraz z idealizmem, roz
poczyna sir;: pennanentny kryzys ktory trwa przez call! nowoiytnose 
i uaktywnia sir;: w XIX i XX wieku. Ten kryzys to wlasnie nihilizm. Wedlug 
takiej koncepcji historii filozofil rJihilistami Sl! nie tylko Nietzsche, Stimer, 
Sartre, Camus, Sade, ale takze Kartezjusz, Kant i Hegel. 

JeSli nihilistycznej pustce, absurdowi, reiatywizmowi przeciwstawiamy 
jasnosc, oczywistose i pewnose prawdy, to wydaje sir;:, ze w ten sposob 
zakwestionowaniu musi uiec sarno mysienie. Bye moze mysienie w swej 
istocie jest nihilistyczne, gdyz zawsze problematyzuje, kwestionuje, neguje 
istniejl!ce sensy, wcil!Z powraca do sokratejskiego "wiem, Ze n i c n i e 
wiem". Jesli myslenie wychodzi od pytania, to pytanie wyraza przeciez 
pustkr;: n i e wiedzy. Czyz rna to oznaczac, ze myslenie musi narazac sir;: na 
doswiadczenie nihilizm u? Czy lr;:k przed n i e pewnoscil!, n i e wiedzl!, n i e
bytem nie jest wystarczajl!cym powodem, by zanegowac myslenie jako 

E. Benz, Westlicher U/ld ostficher Nihilismus in chrislficher Siehl, Stuttgart 1919, 8. 46. I 
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najwi~ksze zagrozenie dla pewnosci prawdy i jasnosci widzenia? Bye moze 
sarna, wspomniana tu, "spiskowa historia filozofti", w ktorej myslenie 
zdaje si~ bye n i e obecne, jest tworem tego rodzaju l~ku. 

Te wlltpliwoSci Sll calkowicie oczywiste. Mysillc szukamy przeciez 
prawdy i pewnosci. Pustk~ n i e wiedzy traktujemy jedynie jako punkt 
wyjscia ku pelni wiedzy. Czy pelnia ta jest jednak moZliwa do osillgni~cia? 
Czy sarno pytanie 0 prawd~ rodzi si~ ex nihilo? Czy n i cos e jest bezdennl! 
otchlanill, w ktorej nie rna niczego, czy tajemniq kryjl!cl! w sobie byt 
i prawd~? Co rozstrzyga 0 tym, ze jest otchlanil!? Co rozstrzyga 0 tym, ze 
jest tajemnicll skrywajllcll byt i prawd~? Namysl nad istotll nihilizmu, 
negacji i nicosci wydaje si~ wi~ niezb~dny . 

• Nihilizm 

Nihilizm jest zjawiskiem bardzo trudnym do opisania, jeszcze trudniej 
poddajllcym si~ jednoznacznemu zdefiniowaniu . Jak bowiem uchwycie 
w tych samych rarnach nihilizm Nietzschego i Sartre'a, przezycie absurdu 
bohaterow powidci Camusa czy samobojstwo KiriUowa z Biesow 00
stojewskiego, faszyzm i ironicznll niezalemose bezosobowego bohatera 
powidci Musila Czlowiek bez wlasciwosdl Jak te wszystkie przejawy 
nihilizmu odnieSe wreszcie do diagnoz Martina Heideggera? 

Nihilizm rna wiele postaci. Zjednej strony jest nihilizmem "radosnym". 
Radose wynika z faktu, ze rzeczywistose pozbawiona jest sensu. Moze stac 
si~ wi~c materill dowolnej tworczosci. luna postae nihilizmu to nihilizm 
sarnopodporzlldkowania obiektywnym mocom. Jest to nihilizm bierny. 
W takim rozumieniu mozemy mowie 0 nihilizmie faszyzmu czy komuniz
mu. Wreszcie nihilizm powojenny, nihilizm rezygnacji, ktory ani niczemu 
si~ nie podporzlldkowuje, ani niczego nie tworzy. Nie dose zdolny, aby 
sprostae samej nicosci. 2 

Poj~cie nihilizmu zwillzane jest z duchowym kryzysem kultury europej
skiej w XIX wieku. Wielu jednak ftlozofow, na przyldad Hermann 
Rauschning, slusznie uwaza nihilizm za zjawisko historyczne. 3 JeSli nihi
Jizm rozumiemy jako negacj~ bytu, prawdy, niewiar~ w sens istnienia, to 
poczlltkow tak rozumianego nihilizmu moma doszukiwae si~ juz u sofis
tow i w pyrronizmie. Przede wszystkim jest to nihilizm metafizyczny. Tak 
okreslil go Hamilton w 1859 roku.4 Najbardziej radykalnll jego form~ 
odnajdujemy juz u Gorgiasza, ktory redukuje byt do nicosci. Autor dziela 
o naturze alba 0 niebycie formuluje pierwszll zasady swej metafizyki 
w nast~pujllcy sposob : "nie istnieje byt"5. W staroZytnosci pojawiajll siy 
takZe poczlltki nihilizmu poznawczego. Sceptycy twierdzll, ze nie rna zadnej 
obiektywnej prawdy, a jeSli ona istnieje, to nie jest poznawalna. Jednak 

1 Por. J. Patocka, Czlowiek duchowy a intelektualista. "Logos i Ethos" 1993, or I, s. 133. 
] Por. H . Rauschning, Masken und MetaflU)rphosen des Nihilismus, w: Der Nihillsmus ais 

Phiinomen der Geistesgeschichte, Darmstadt 1974, s. 99-121. 
• W. Hamilton, Lectures on Metaphysics I, Edynburg 1859, s. 293-294. 

, Por. G. Reale, llistoriafilozofii starozytnej, t. I, Lublin 1993, s. 259 . 
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najistotmeJsza mysl, ktora stanie sit( podstaw<j, rozwoju nowoZytnego 
nihilizmu, pochodzi od Protagorasa: "Czlowiek jest miar<j, wszystkich 
rzeczy, istniej<j,cych, ze istniej<j" i nieistniej<j,cych, Ze nie istniej<j,."o To znane 
stwierdzenie homo mensura - czlowiek miar<j" stanie sit( podstaw<j, rozumie
nia wolnosci przez nihilizm nowozytny. 

Nihilizm w pelnym znaczeniu pojawia sit( tam, gdzie czlowiek okresla 
samego siebie jako miart( rzeczy i tworcy sensu bycia. Takie samookreSlenie 
sit( czlowieka w XIX wieku przynosi rozklad prawd, nonn i autorytetow. 
Wlasnie "nihilizmem" okreslali Donoso Cortes i pruski minister Maria 
Joseph von Radowitz ten duchowy i polityczny proces XIX wieku. Samo 
slowo natomiast po raz pierwszy zostalo uZyte przez Fichtego. 7 

Nihilistami nazywano takZe rosyjskich anarchistow. W ten sposob 
anarchizm stal sit(jednym z pierwszych synonimow nihilizmu. Takim 
terrninem okreslano doktrynt( ruchu intelektualnego i politycznego po
wstal<j, w Rosji w drugiej polowie XIX wieku, d<j,z<j,c<j, do zrefonnowania 
struktury spolecznej na drodze rewolucji. Zwolennicy nihilizmu nie tworzy
Ii zadnej partii politycznej. L<j,czyl ich ten sam duchowy stan desperacji. 
Choc pochodzili z romych stanow spolecznych i zawodow, wywodzili sit( 
szczegolnie sposrod mlodych intelektualistow, ktorzy, maj<j,c nadziejt( na 
uczestnictwo w politycznym postt(pie spolecznym, poczuli sit( ostatecznie 
odrzuceni. OkreSlano ich jako tych, ktorzy odrzucaj<j, cit(zar tradycyjnych 
idei religijnych, moralnych, estetycznych. Po 1870 roku, pod wplywem 
przesladowania ze strony wladzy, niektorzy z nich wl<j,czyli sit( w dzialania 
anarchiczne, zgodnie z programem Bakunina: tylko destrukcja jest twor
cza. N ajwyzszy rodzaj tworzenia to unicestwienie. 

Nihilizm XIX wieku, demaskuj<j,cy ideologie i etyczne systemy, wylania 
sit( wraz z nowoZytnym i wspolczesnym rozumieniem wolnosci. Kluczem 
do nihilizmu jest slowo: wolnosc. To nowozytne rozumienie wolnosci 
zwi<j,zane jest z tworcz<j, moc<j, podrniotu, ktory tworz<j,c ex nihilo staje sit( 
podrniotem stworczym. Odnajdujemy go w Nietzscheanskim przewartos
ciowaniu wartosci jak i w Sartre'owskiej tezie egzystencjalnej: "egzystencja 
poprzedza esencjt(". Taki podmiot tworzy prawdy i wartosci, nadaj<j,c 
swiatu wszelkie znaczenie. Nicosc nie oznacza wiyc jedynie pustki Zycia, 
bezsensu. Oznacza takze pelnit( tworczosci, absolutn<j, tworczosc czlowieka 
w pustce. Takie rozumienie wolnosci moZliwe jest tylko tam, gdzie zostaj<j, 
zakwestionowane obiektywne rniary bytu i prawdy, przede wszystkim 
jednak istnienie Boga. Nihilizm wit(c jest nie tyle wynikiem wiary w tw6r
cz<j, moc podmiotu, co raczej niewiary w obiektywnosc bytu i prawdy. 
Tylko w horyzoncie takiej niewiary mozliwe jest rozumienie czlowieka jako 
"miary wszechrzeczy". Pisze 0 niej Nietzsche: "ostatnia forma nihilizmu, 
ktora zawiera w sobie niewiart( w swiat metafizyczny - zabraniaj<j,ca sobie 
wiary w jakis swiat prawdziwy"8. 

• Diogenes Laertios, tywoty i poglqdy slynnych jilozo/6w, Warszawa 1982, s. 545. 

7 Par. H. Rauschning, Masken und Metamorphosen ... , s. 102. 

• F. Nietzsche, Wola mocy, Warszawa MCMX, s. 15. 
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Nowozytny nihilizm rna kilka podstawowych wymiarow: ateizm, 
moralny rei atywizm , egzystencjalny absurd, polityczny anarchizm i his
toryczny tragizm. Pomimo wielu wymiarow nihilizmu, ktore wzajem siC(: 
przenikaj~, istnieje jedna l~cz~ca je zasada, ktor~ Fryderyk Nietzsche 
sformulowal nastC(:puj~co: nihilizm to "poz~danie nicosci"9. 

Podstawowym warunkiem nihilistycznej wolnosci jest ate i z m. "Gdy
by Bog istnial, jak bym mogl zniese to, ze nim niejestem." Autor tych slow, 
Fryderyk Nietzsche, dostrzegl scisly zwi~k mi¢Zy wolnoSci~ absolutn~, 
nihilistyczn~, a ateizmem. Epoka nihilizmu jest epok~ "Smierci Boga". Jest 
to talcie epoka wolnoSci. Smiere Boga rodzi pustkC(:, do ktorej moma miee 
dwojaki stosunek: moma tworzye w pustce lub przyj~e postawC(: rezygnacji. 
Jesli Boga nie rna, czlowiek moZe wybrae wlasn~ drogC(:, bye wolny: " ... my 
filozofowie i >>duchy wolne«, czujemy sit: na wide, Ze »Bog umarl«, jakby 
opromienieni now~ jutrzenk~; serce nasze przelewa sit: wdziC(:cznosci~, 
zdumieniem, przeczuciem, oczekiwaniem - w koncu ukazuje siC(: nam 
widnokr~g znow wolny, chociai:by nawet nie byl jasny, wreszcie znow mog~ 
wybiegae okrC(:ty nasze"IO. Moiliwa jest jednak tam rezygnacja. Jdli "Bog 
umarl", czlowiek gubi siC(: w pustce, jak ow starzec, ktory slui:yl Bogu do 
ostatnich dni. "I otom jest wysluzony: bez pana, a jednak nie wolny, 
o Zadnej gadzinie i:ycia juz nie radosny, chyba tylko we wspomnieniach."11 

Wyplywaj~cy z ateizmu nihilizm przybiera dwie formy. Nietzsche 
okrdla go jako nihilizm czynny i bierny. Nihilizm czynny jest aktem 
najwyzszej tworczoSci wolnych ludzi lub nihilizmem burzenia (anarchizm). 
Nihilizm bierny to nihilizm znuzony, wyczerpany. 

Istnieje wiele Literackich prototypow ateisty--nihilisty. Najbardziej zna
nym jest Iwan z Brad Karamazow i Kiritlow z Biesow Dostojewskiego. To 
w usta Iwana wklada Dostojewski slowa: "Jdli Boga nie rna, wszystko 
wolno." I jasno dowodzi, ze to ateizm Iwana pozwala mu na akceptacjC(: 
morderstwa ojca. Kirillow dowiodl, ze jdli Boga nie rna, najbardziej 
znacz~c~ rzeczywistosci~ w i:yciu jest indywidualna wolnosc, a najwyi:sz~ 
ekspresj~ indywidualnej wolnosci jest samobojstwo . Tak komentuje nihilis
tyczn~ wolnosc Kirillowa Camus: "Jesli Bog nie istnieje, Kirillow jest 
bogiem. Jesli bog nie istnieje, Kirillow musi siC(: zabic, Kirillow musi siC(: 
zatem zabic, i:eby bye bogiem ( ... ) Stae siC(: bogiem to bye wolnym na tej 
ziemi, nie sluzye istocie nidmiertelnej. A zwlaszcza wyci~gn~e wszystkie 
konsekwencje z tej bolesnej wolnosci. Jdli Bog istnieje, wszystko zalei:y ad 
Niego i nie mozemy nic przeciwko Jego woli. JdLi nie istnieje, wszystko 
zalei:y od nas. Dla Kirillowa, jak dla Nietzschego, zabie Boga to samemu 
nim zostae - juz na tej ziemi zaznae i:ycia wiecznego , 0 ktorym mowi 
Ewangelia."12 Ta tendencja I~czenia nihiLizmu z ateizmem trwa az do dzisiaj 
(pojawia sit;: na przyklad w dziele Helmuta ThieJicke Nihilizm - 1950). 

• Idem, Z geneaiogii moraino.fei, Warszawa MCMX, s. 103 . 

10 Idem, Wledza radosna, Warszawa MCMX, s. 288. 

11 Idem, Tako rzeeze Zaraluslra, Warszawa MCMXlII, s. 362. 

11 A. Camus, Mil Syzy/a , w: Eseje, Warszawa 1971, s. 179-181. 
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Pierwszl! reakcjl! wobec otchlani nicoSci jest r e z y g n a c j a. Ateizm 
wytwarza pustky i poczucie bezsensu Zycia. "Nihilizm: brak celu; brak 
odpowiedzi na pytanie »dlaczego«? Co znaczy nihilizm? To, ze najwYZsze 
wartosci traq wartosc."13 JeSli Boga nie rna, kim jest czlowiek? Pisze 
Nietzsche: "Czlowiek jest to maly egzaltowany gatunek zwierzycia, ktory 
- na szcz~cie - rna swoj kres; Zycie na ziemi to w ogole jeno chwila, epizod, 
wyjl!tek bez nastypstwa, cos, co w ogolnym charakterze ziemi pozostaje bez 
znaczenia; ziemia sarna, jak kaida gwiazda, to hiatus miydzy dwiema 
nicosciami, zdarzenie bez planu, bez rozurnu, bez woli i sarnowiedzy, 
najgorszy rodzaj koniecznosci, glupia koniecznose ... "14. Podobnie bohater 
dramatu Sartre'a Diahel i Pan Bog, Gotz, wykrzykuje wobec Boga swojl! 
nydzy: "Blagalem, zebralem 0 znak, posylalem do nieba poslanca: zadnej 
odpowiedzi. Niebo nie wie nic, nie zna nawet mojego imienia. W kazdej 
rninucie zadawalem sobie pytanie, czym jestem w oczach Boga. Teraz znam 
odpowied:i: n i cz y m. Bog mnie nie widzi, Bog mnie nie slyszy, Bog rnnie 
nie zna. Widzisz ty pustky nad naszyrni glowarni? To Bog ( ... ) Bog to 
samotnose ludzi."'S 

Inn4, "tworcz4" reakcj4 jest absurd, jak u bohaterow powidci 
Camusa, lub etyczna sarnoodpowiedzialnose, jak u Sartre'a. Zarowno 
absurd jak i etyczna sarnoodpowiedzialnose prowadzl! do rnoralnego 
relatywizmu. M 0 r a In y reI at y w i z m to kolejne oblicze nihilizmu. 

Dla Camusa wolnose absurdalna jest jedynl! rnoZliwl! reakcjl! na 
przekonanie, ze nie rna Boga. Wolnose akceptujl!ca absurd jest wolnosci4 
wbrew nadziei. "Z puszki Pandory, gdzie mrowily siy plagi ludzkosci, 
wypuscili Grecy na ostatku nadziejy, jako najstraszliwszl! ze wszystkich. 
Nie znarn bardziej wzruszaj4cego symbolu. Gdyz nadzieja, wbrew ogol
nemu przekonaniu, jest rownoznaczna z rezygnacjl!. A Zye to znaczy nie 
rezygnowae."16 Absurd jeSt wiyc odwroconl! nadziejl!. Bohaterowie wolnosci 
absurdalnej to wspornniany jui Kirillow, Syzyf i Kaligula. 

Z wyroku bogow Syzyf musi nieustannie toczye pod gory glaz, ktory 
znalazlszy siy na szczycie spada sill! ciyzaru. Camus zatrzymuje siy na 
chwilach powrotow i wytchnienia Syzyfa. Sk4d pogoda ducha, ktora 
czasami rozjasnia jego twarz? Z odkrycia absurdu i pogodzenia siy z nim. 
"Bog, ktory znalazl siy w tym swiecie wraz z niezadowoleniem i upodoba
niem do niepotrzebnych cierpien, zostaje wygnany. Los staje siy sprawl! 
ludzkl! i okrdlanl! przez ludzi. St4d plynie rniiczl!ca radose Syzyfa. Los jest 
jego wlasnoscil!, kamien jego kamieniem. Podobnie czlowiek absurdalny: 
gdy zglybi swojl! udryky, zamilk.n 4 bogowie."17 

Dla Kaliguli absurd uswiyca arbitralnl! wolnose stanowienia 0 Zyciu 
i smierci. Kaligula mowi do kochanki: "Wreszcie zrozumialem uiytecznose 
wladzy. Daje szanse temu, co jest niemozliwe. Dzis i w przyszlosci moja 

II F. Nietzsche, Wola nwcy, s. 10 . 

.. Tamu, s. 191-192. 

H J. P . Sartre, Diabel i Pan Bog, "Dialog" 1959, nr 9, s. 66-67. 

,. A. Camus, ZaJlubiny, w: ZaJlubiny. Lato,. Krakow 19BI, s. 36. 

11 A. Camus, Mit Syzyfa, s. 194. 
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wolnose nie zna granic. Caesonia: Nie wiem, czy naleZY si~ tyrn cieszye, 
Kajusie. Kaligula: Ja tez nie wiem, lecz przypuszczam, ze z tyrn nalezy 
:lye." 18 Wolnose absurdalna, samotna i zmagaj~ca si~ z losem, usiluj~ca 
dorownae bogom, ale bez nadziei i ratunku sk~dkolwiek, pogr~za si~ 
w absurd. Kaligula tui: przed smierci~ stwierdza: "Nie obralem odpowied
niej drogi, nie doszed!em do niczego. Moja wolnose nie jest dobra ( ... ) 
Jestdmy winni na wieki."19 Podobnie kOllCZY inny bohater absurdalny, 
Meursault: "I aby wszystko si~ dopetnilo, abyrn poczul si~ mniej samotny, 
pozosta!o rni jeszcze pragn~e, by w dniu mojej egzekucji by!o duzo widzow 
i by mnie powitali okrzykami nienawisci. "20 

Nihilizm wolnosci absurdalnej, wolnosci bez granic, rodzi moralny 
relatywizm, kt6ry obraca si~ przeciw samej wolnosci. "Jesli w nic si~ nie 
wierzy - pisze Camus - jesIi nic nie rna sensu i jdJi nie mozemy uznae 
zadnej wartosci, wszystko jest moZliwe i zadna rzecz nie rna znaczenia. Nic 
za, nic przeciw, zab6jca ani rna racj~, ni jej nie rna. Morna rownie dobrze 
podsycae ogien w krematoriach jak piel~gnowae tr¢owatych. Zlo i cnota 
s~ przypadkiem albo kaprysem."21 Podobny relatywizm wylania si~ z tezy 
egzystencjalnej Sartre'a. Smiere Boga jest wybuchem wolnosci. W ogole 
nieistnienie Boga jest warunkiem wolnosci. "Skoro usun~lem Boga-Ojca 
potrzebny jest ktos, kto wyrnyslalby wartosci (.. . ) Zycie nie rna sensu 
a priori. Zanim nie zaczniesz :lye, sarno :lycie jest niczyrn; to ty masz nadae 
mu sens, a wartosc nie jest niczyrn innym jak tylko tyrn sensem, ktory 
wybierasz."22 Sartre'owska samoodpowiedziainosc wynika z podstawowej 
tezy egzystencjalizmu: "egzystencja poprzedza esencjf'. Istnienie czlowieka 
poprzedzajego istot~. Czlowiek nie rna wi~ zadnej okreslonej natury, sam 
tworzy siebie ex nihilo. Cziowiek jest pierwotnie n i c z y m, czyrns staje si~ 
pofuiej. Czlowiek nie rna natury, gdyz nie rna Boga. Nie jest wi~ tylko 
podrniotem tworczosci, ale kims, kto stwarza samego siebie. Podobne 
w~tki odnajdujemy w Nietzscheanskim immoralizmie. 

"Jdli Boga nie rna, wszystko wolno." Ateizm odslania jeszcze inny 
wyrniar pustki i zagroi:enia. Jest to pustka i zagrozenie obecne w historii. 
Historia ujawnia swoj tragizm. T rag i z m okazuje si~ nast~pnyrn obliczem 
nihilizmu. Wydarzenia naszego wieku wci~z stawiaj~ nas przed pytaniem 
o sens wydarzen historycznych. Czy z!o, ktorego doswiadcza nasz wiek, 
prowadzi do jakiejs wyzszej racjonainosci? Czy bezsens zla odsloni 
w perspektywie historii jakis wyzszy sens? Wie1u myslicieli usilowalo 
w okresie nowo:lytnyrn zrozumiee i odslonie ten sens, t~ racjonainose. 
"Tyrnczasem trwoga - pisze Paul Ricoeur - tryska wlasnie z tego rniejsca 
naszego oczekiwania. Specyficzny brak poczucia bezpieczenstwa wi~ie si~ 
z histori~, poniewai: nie jestesmy pewni, czy zestraja ona rozum i egzysten
cj~, logik~ i tragizm. Trwoga odkrywa pewn~ przeraZaj~c~ moZliwose: 

J8 A. Camus, Kaliguia, w: Drama/y, Krakow 1987, s. 25. 

J9 TamZe, s. 80. 

lO A. Camus, Obey, w: Obey. Diuma. Upadek, K.rakow 1972, s. 53. 

lJ A. Camus, Cziowiek zbun/owany, Krakow 1991, s. 61. 

12 J. P. Sartre, L'exis/en/ialisme es/ un humanisme, Paris 1970, s. 89--90. 
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a gdyby rzeczywiste dzieje nie mialy sensu? Coo.) N i cos e, ktorej grozba si~ 
tu odslania, to n i cos e sensu na samym poziomie Ducha."23 

Taki brak sensu w historii, taka trwoga jest oczywikie skutkiem 
ateizmu. Trwoga rna jednak taki:e inne irodlo. "Jesli Boga nie rna", nie 
tylko nic nie rna sensu, ale taki:e "wszystko wolno". Trwoga historyczna, 
jak celnie zauwaia Ricoeur, nie polega na dekadencji historii, lecz na jej 
arnbiwalencji. KaZda ludzka zdobycz moze stae si~ zarowno dobrem jak 
i zagrozeniem. KaZde kolejne wydarzenie historii moze stae si~ kolejnym 
krokiem rozwoju dziejow alba ostatecznym ich kresem. Ta ambiwalencja 
tkwi w sarnej ambiwalencji ludzkiej wolnosci, ktora moze wykorzystae 
wszystko tak ku dobru, jak i ku zniszczeniu. Tragizm historii wyplywa wi~ 
nie z samej historii, lecz z wolnosci czlowieka, z n i co s ci tej wolnosci. 
"Owa nicose to ani smiere, ani szalenstwo, ani bezsens, ani nawet owa 
aktywna negacja bycia tu, ktora tworzy wolnose, to proi:nose samej 
wolnosci, n i cos e wolnosci sp~tanej. "24 

• Problematyzacja 

"Dlaczego jest raczej cos niz nic?" To podstawowe pytanie Leibniza 
wprowadza n i cos e w sam'l istot~ ftlozoficznego myslenia. W jaki sposob 
nicosc pojawia si~ w fllozoficznym mysleniu? Juz w Uczcie Platon ukazuje, 
ze fllozoficzne myslenie zaklada n i e wiedzy, swiadomose braku. "Z bogow 
zaden nie filozofuje ani nie pragnie m'ldrosci - on j'l rna; ani zadna inna 
istota m'ldra nie fllozofuje. Glupi tez nie ftlozofuj'l i zaden z nich nie chce 
bye m'ldry. Bo to wlasnie jest cale nieszczyscie w glupocie, ze czlowiek, nie 
byd'lc ani pi~knym i dobrym, ani m'ldrym, przecie uwaza, i:e mu to 
wystarczy. Bo jesli czlowiek uwaza, ze mu czegos n i e bra k, czyz bydzie 
pragn~i tego, na czym mu, jego zdaniem, nie zbywa?"2S Myslenie, 
zmierzaj'lc do prawdy, odslania wiyc wci'lz n i e wiedz~, zmierzaj~c do bytu 
odsiania otchian n i e bytu . Takie negatywne odsioni~cie rna jednak charak
ter problematyzacji. Tym r6i:ni si~ od nihilizmu, ze zrnierza do bytu i sensu, 
podczas gdy nihilizm zaklada raczej nicose i pustky jako ostateczny 
i nieprzezwyci~i:alny kres. "Nihilizm to nie tylko rozpacz i negacja, ale 
przede wszystkim wola rozpaczy i negacji" - stwierdza Nietzsche. 

Jak Platon pojmuje problematyzacjy? Filozof kwestionuje, problematy
zuje to, co wydaje si~ oczywiste, jako n i e oczywiste, to, co jest, jako 
pozor bytu, jako to, co n i e jest. Tym odroi:nia siy filozof od innych 
ludzi, ze Swiat, w kt6rym iyje, nie jest dla niego czyms oczywistym. 
Prawdziwy swiat i byt rzeczywiscie istniej'lcy to nie ten, kt6ry postrzegarny 
jako zjawisko. Zjawisko zawiera w sobie cien, brak bytu. Pojycie nicosci 
byioby puste, gdyby nie bylo odniesione do tego, co realnie istnieje. 
W ten jednak sposob sarna nicose staje siy konstytutywnym elementem 

13 P . Ricoeur, Trwoga rzeczywista i zludna, "Znak" 1982, or 330, S. 329-30. 

14 Tamie, S. 334. 

1.1 Platon, Vczta, Lw6w-Warszawa 1924, s. 100. 
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rzeczywistosci. Nicose nie jest, ale pojawia siy w rzeczywistosci bytu jako 
jego cien. 

To zakwestionowanie oczywistosci swiata i jego bytu dokonuje siy 
poprzez doswiadczenie negatywnosci. Wedtug Jana Patocki tak wlasnie 
rozpoczyna siy nie tylko filozofia, ale w ogole zycie duchowe. "Cala 
filozofia to w zasadzie nic innego jak rozwijanie owego aktu pro
blematyzowania, tak jak umieli to uchwycie i wyrazie wielcy mysliciele. 
Walka 0 to, aby z tego problematyzowania wydobye cos, co siy zen 
wylania; znalezc pewny grunt, aby po chwili znow sproblematyzowae ow 
wylaniajllcy siy pewny grunt. To jest pierwotna grecka mlldrose, wyrazona 
slowami: »wszystkim rzl!dzi swiatloK .. , ten promien ktory pokazuje swit 
w ciemnosci, ale i rownoczeSnie ciemnose - cwo wylonienie siy wszechis
toty ze stanowillcego jej czyse mroku, ktory swiatlo moze jedynie rozswiet
lie, ale nie pokonae. "26 Droga do prawdy nie jest mozliwa inaczej jak 
poprzez doswiadczenia negatywne, przez nieustanne wykorzenianie. "Nie 
jest sprawll przypadku ani bez znaczenia - pisze Patocka - ze w filozofti po 
tysi,!:cIeciach ogromnego wysilku panuje cos, co moina by nazwae nihiliz
mem, tzn. przekonanie, ze podstawy, na ktorej wlasciwie dzis rozwija siy 
Zycie duchowe i w oparciu 0 ktoq dopiero mog,!: siy toczye dyskusje, 
stanowi,!: wszelkie poszukiwania: ta filozoficzna problematyka, idea, ze 
Zycie i swiat nie tylko s,!: problematyczne i Ze sens jako odpowiedz na ow 
problem nie tylko nie zostal odnaleziony, ale Ze odnalezc go nie moina, ze 
nihil jest ostatecznym rezultatem: ze rezultatem jest taka oto samonegacja, 
samozaprzeczenie."27 Patocka dostrzega problem w calej jego ostrosci. 
Myslenie nie moZe obejse siy bez problematyzacji. Kiedy jednak pro
blematyzacja zatrzymuje siy na sobie samej i absolutyzuje samll siebie, 
kiedy poddaje siy calkowicie owemu "cieniowi" bytu, myslenie ulega 
nihilistycznemu paralizowi. Negacja, ktora rna bye tylko metodyczn,!: 
drog,!: do... , zapytla siy w samonegacji. 

Typow,!: postawy problematyzacji odnajdujemy u Sokratesa, w jego 
metodzie ironii. Dla Sokratesa wszelka pewnose prawdy jest pozoma: 
"wiem, ze n i c n i e wiem ". Swiat jest problematyczny. Sokratejska negacja 
jest jednak tylko faz'!: wstypn,!:. "Ironia - pisze Kierkegaard - ujmuje nicose 
nieustannie w odniesieniu do »czegos« i po to, by siy uwolnic z powagi 
dotyczllcej »czegos«, chwyta siy »nicosci«. Ale nawet nicosci nie traktuje 
powamie."28 Ironia, ktora kwestionuje pozor bytu i prawdy, rna ostatecz
nie otworzyc drogy do bytu i prawdy. 

Podobnie, choc inaczej, pojmuje problematyzacjy inny mistrz poznania 
negatywnego, Hegel. Myslenie, podobnie jak i byt, rna wedtug Hegla 
charakter dialektyczny. Zawiera w sobie trzy momenty: tezy, jej za
przeczenie czyli antytezy i l'!:czllC'l: je syntezy. Do istoty wszelkiego myslenia 

.. 1. Patock:a, Czlowiek duchowy a inleiekluailsla, s. 129. 

27 Tamze, s. 130. 

28 S. Kierkegaard, 0 powszechnym maczeniu ironU. Ironia, cyt. za: K. Toeplitz, Kierkegan.rd, 


Warszawa 1975, s. 204. 

http:Kierkegan.rd
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naleZy wedlug Hegla negacja jako jego niezb¢ny element. W fzeczywisto
sci odpowiednikiem negacji jest nie--byt. Nicese jest u Hegla bezposrednio 
adniesiona do Bytu, jest Nie-Bytem. 

Co prawda ludzie wyobraiaj~ sobie Byt na przyklad w postaci czystego 
swiatla, jako jasnosc niezm~conego widzenia, a Nic jako czysl.4 OOC, i rnowi~c 
o roinicy rni~zy Bytern a Niczym nawi~j~ do tej dobrze znanej roZnosci 
zmyslowej. W rzeczywistosci jednak, jesli wyobrazic sobie dokladniej to 
widzenie, rnoina si\! latwo przekonac, ie w absolutnej jasnosci widzirny tyle 
sarno, co w absolutnej nicosci, ze zarowno jedno widzenie, jak i drugie, jest 
czystym widzeniern, widzeniern Niczego. Czyste swiatlo i czysta ciernnosc to 
dwie pustki, ktore s~ jednym i tyrn sarnym. Dopiero w swietle okreslonym 
- a swiatlo zostaje okrcilone przez ciernnosc - a wi\!c tylko w swietle 
zm¥onym, dopiero podobnie jak w ciernnosci okrcilooej - a ciernnoSc zostaje 
okrcilona przez swiatlo - a wi\!C tylko w ciernnosci rozjaSnionej moina cos 
rozroi:nic, gdyz dopiero zm~cone swiatlo i rozjaSniona ciernnosc zawieraj~ 
roi:niC\! w sobie samych i s~ tyro sarnym bytern okreslonym, istnieniern.29 

Wszelkie poznanie rna dla Hegla charakter zaposredniczenia. Tym 
posredniczl!cym momentem myslenia, koniecznym do przejscia ad "praw
dy w sobie" do "prawdy dla siebie", ad "bytu w sobie" do "bytu dla 
siebie" jest wlasnie negacja. "Ouch bowiem tym jest wiykszy, im wiyksze 
jest przeciwienstwo. "30 Jak swiatlo objawia sarno siebie, jednoczeSnie 
ujawniajl!c ciemnose, tak i duch. "Moc ducha wlasnie na tym polega, aby 
sprzecznose w sobie zaloZye, by jl! wytrzymae i przezwyciyzye."31 "Ouch 
jest OWl! potygl! nie jako to, co pozytywne, nie wtedy gdy pomija 
negatywnose C...) potygl! jest duch tylko wtedy, kiedy negatywnosci patrzy 
pros to w oczy i przy niej siy zatrzymuje. Takie zatrzymanie sir; ducha przy 
negatywnosci jest czarodziejskl! sill!, ktora przemienia jl! w byt. "32 

Hegel powtarza znanl! zasady Spinozy: "Omnis determinatio est nega
tio" - wszelkie okreslenie jest zaprzeczeniem. Karoy byt konkretny zawiera 
wiyc sprzecznose dwoch momen tow: jest tym, czym jest, i tym, czym n i e 
j est. N aturr; kazdego bytu stanowi wir;c n i e~yt. Byt w sobie nie jest 
jeszcze by tern dla siebie, lub inaczej, jest nie~ytem dla siebie. 

Nie~yt jest natuq bytu. Poznanie bytu moZe dokonae siy tylko 
poprzez nie~yt. Takie poznanie rna charakter negatywny. Oznacza to dla 
Hegla, ze antyteza, negacja, ktora odslania nie--byt i jednoczeSnie mu 
zaprzecza, jest koniecznym sposobem poznania. To, co pozytywne, moze 
bye poznane tylko poprzez to, co negatywne. Takie rozumienie natury 
poznania i myslenia nie jest niczym nowym. Ola Platona dusza poznaje 
siebie tylko wtedy jako duszy, gdy opuszcza bezposrednie krolestwo Idei 
i zaposrednicza siy, poprzez zwil!zek z tym, czym n i e j est, czyli z cialem. 
Ousza traci siebie jako duszy, aby jako dusza znow siebie adzyskae. 
Plotynska Iednia nie moze poznae siebie jako Iedni, jesli nie dostrzega 

29 G.W.F. Hegel, Nauka /ogiki, t. r, Warszawa 1958, s. 93,95,97. 

JO Idem, Fenomen%gin ducha, t. r, Warszawa 1967, s. 385. 

Jl Idem, Eslelyka, t. r, Warszawa 1967-1968, s. 154. 

J2 Idem, Fenomen%gia ducha, t. I, s. 34. 


http:istnieniern.29


13 MY~LENIE Z WN~TRZA ND-lILIZMU 

wylonionej z siebie wielosei by tow. W ten sposob poznajemy nawet 
Opatrznose. Pisze Plotyn: "I w ogole ei, ktorzy chq usuwae to, co jest 
gorsze w ealosei swiata, usuwaj'l sam'l opatrznose. Bo ezegoz b~zie wtedy 
opatrznosei'l."33 Brak tu miejsca, by wdae si~ w interesuj'lq, acz trudn'l 
debat~ na temat poznania negatywnego. Ogranicz~ si~ wi~ jedynie do 
prostego stwierdzenia: Negaeja, moment negatywnosei w formie pro
blematyzacji, wydaje si~ czyms istotnym dla samego myslenia. Czy oznacza 
to jednak, ze myslenie jest sarno w sobie nihilistyczne? 

• Nihilizm a problematyzacja 

Jdli filozofia jest poszukiwaniem prawdy i sensu, to nie moZe tej 
prawdy i tego sensu, ktore juz posiada, nie podawae wei'lZ w w'ltpliwosc. 
A nie moma problematyzowae, nie staj'lc wobec nicosei. "Czlowiek nie 
moze Zye bez sensu, i to sensu calkowitego i absolutnego. To znaczy: nie 
moZe Zye w pewnosei braku sensu. Ale ezy znaczy to, Ze nie moZe zye 
w sensie poszukiwanym i problematycznym?" - pyta Jan Patocka. 34 

Problematyzacja nie zrnierza wi~c ostateeznie do nicosei i bezsensu, ale do 
afirmacji bytu i prawdy. Nihilizm absolutyzuje sam'l nicose. " ... nihilizm 
okazuje si~ rzeezywiscie dogmatyczny wtedy, gdy widzi w braku sensu 
ostateczny i niew'ltpliwy fakt, i jdli jego w'ltpliwose co do dogmatycznie 
ustanowionego sensu nie implikuje rowniez moZliwego sceptycyzmu wobec 
tego sceptyeyzmu."3S Nihilizm nie polega wi~ na akcie problematyzacji, 
negatywnosei, ale na dogmatyeznej akceptacji nieosei i absurdu. Mi~zy 
posiadaniem prawdy ajej poszukiwaniem trzeba wybrae raczej poszukiwa
nie - stwierdza Patocka. Poszukiwae jednak moma w takiej rnierze, 
w jakiej juz si~ "posiada" to, ezego si~ poszukuje. Posiada nie na zasadzie 
pewnosei, ale na zasadzie wiary i nadziei . Nicose, wobee ktorej wei'lZ staje 
poszukuj'lce myslenie, nie jest wi~e bezdenn'l otehlani'l, w ktorej n i c n i e 
m a, ale pewn'l, choe wci'lz problematyczn'l drog'l do bytu i prawdy. 
Nicose jako otchlan i nicosc jako tajemniea - oto rozniea mi~zy 
problematyzowaniem i nihilizmem. 

Nihilizm nie doehodzi do Boga, pelni bytu, prawdy ezy sensu. Oshl,ga 
jedynie n i cos e. Problematyzuj'lce myslenie, choc takze jeszcze ich nie 
osi'lga, jednak w pelni je afirmuje. Problematyzacja stanowi bowiem 
kolejne kroki na drodze ku bytowi i prawdzie. W innym wypadku 
pozbawiona bylaby jakiegokolwiek sensu. Problematyzacja, negatywnosc 
wyezerpalaby wowczas sam'l siebie. Trudno wi~c zgodzic si~ w pelni 
z Weisehedelem, ktory pisze: "ze swej istoty ftlozofowanie zd'lza ku 
pytaniu 0 Boga; ze swej istoty filozofowanie konczy si~ nihilizmem i utra
t'l Boga C... ) Ta niezdolnosc filozofowania rna przy tym swe uodlo w jego 
najbardziej wlasnej naturze - w radykalnosei swego nieustannego zapy
tywania filozofowanie koniec koncow znajduje nicosc w miejsce Bo-

II P!olyo, Enneady, t. I, Warszawa 1959, s. 321. 

.. J. Patocka, Eseje heretyckie z /ilozo/ii historii, Warszawa 1988, s. 39. 

JJ Tamze. 
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ga."30 MoZliwose, a raczej niemozliwose Osi~gruyC1a Boga i sensu, jest 
moZliwosci~, ktor~ ostatecznie wybiera sam mysliciel i na ktor~ siy 
decyduje. Myslenie nie konczy siy nicosci~ . Moze ni~ co najwyzej siy 
zacz~e. Bydzie to jednak nicose rozumiana jako n i e wiedza. Pytanie 
filozoficzne nie wyplywa z radykalnej nicosci. "Totalny bezsens" nie jest 
wiyc jedyn~ pozostaj~c~ nam moZliwosci~.37 

Istotne wiyc dla roinicy miydzy problematyzuj~cym mysleniem a nihili
zmem jest to, czy u podstaw tkwi afirmacja bytu czy afirmacja nicosci. Ta 
afirmacja ostatecznie rozstrzyga, czy myslenie jest problematyzuj~c~ drog~ 
do bytu, prawdy i sensu, czy tez nieprzezwyciyZalnym odrzuceniem, 
negacj~ albo rezygnacj~ z bytu prawdy i sensu. "To jest najbardziej 
krancowa forma nihilizmu: nic C»bezsens«) wieczne!" - pisze Nietzsche. 38 

Na czym zasadza siy r6znica miydzy afirmacj~ bytu i afirmacj~ nicosci? 
Przyjrzyjmy siy metaforze spojrzenia Boga, 0 ktorej wsporninaj~ Sartre 
i Kierkegaard. Dla Sartre'a spojrzenie Boga bezwstydnie podg1~daj~cego 
rozstrzyga ostatecznie 0 jego ateizmie. "Wscieklem siy na niedyskrecjy tak 
ordynam~, nabluinilem C .. . ) I nie spojrzal na mnie juz nigdy wiycej."39 Dla 
Kierkegaarda odwrotnie: "W pewnym sensie Bog skierowal swoje oko na 
rnnie i teraz nie mogy zapornniee, ze to oko mnie widzi. To, ze Bog na mnie 
spojrzal, spowodowalo, ze musialem i muszy zwrocie siy ku Bogu."~ Co 
rozstrzyga 0 takiej decyzji Sartre'a? Co rozstrzyga 0 innej decyzji Kierke
gaarda? "Kto, filozofuj~c w cieniu nihilizmu jako radykalnej problematy
cznosci, rozprawia 0 Bogu, czynie to moze jedynie w geScie rezygnacji" 
- pisze WeischedeJ.41 Jdli jest to rezygnacja problematyzuj~ca, moma 
podj~e debaty z pog1~dami autora. Jdli nie, trudno na nie przystae. Moma 
przeciez problematyzowae afirmuj~c Boga, byt i prawdy. 

Ostatnie pytanie, jakie jednak siy tu wylania, to pytanie: czy absolutny 
nihilizm jest mozliwy? Bye moze tak. Nalezaloby jednak sproblematyzowae 
nihilistyczn~ mysl naszych czasow. Czy jest ona istotnie anty-wiar~, czy 
raczej wyznaniem bezradnoSci, ktore sarno w sobie, bye moze, jest juz 
wyznaniem nadziei? Nalezaloby j~ wowczas sproblematyzowae. Ucieczka 
przed problematyzuj~cym mysleniem z powodu lyku popadniycia w nihi
lizm moze bowiem prowadzie do podporz~dkowania siy innemu, nie mniej 
groznemu nihilizmowi, kt6ry zwalnia z wszelkiego myslenia. 

Tadeusz Gadacz SP 

TADEUSZ GADACZ SP, ur. 1955, nlozof, zob. nota nr 460. 

J6 W. Weischedel. TeologiaJilozoJiczna w cieniu nihilizmu, par. bieb\cy numer "Znalru". s. 21. 

J'7 Par. Iam:ie. 

J8 F. Nietzsche. Wola mocy, s. 22. 

J9 J.P. Sartre, Siowa, Warszawa 1965. s. 82. 

40 S. Kierkegaard. Dziennik VII A 158, cyt. lA: K. Toeplitz. Kierlugaard, s. 208. 

•, W. Weischedel, Teologia JilozoJiczna .... s. 31. 
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WILHELM WEISCHEDEL 


TEOLOGIA FILOZOFICZNA 

WCIENIU NIHILIZMU 


"Najwiyksze nowsze wydarzenie - ze »B6g jest martwy« - zaczyna 
rzueae juz swe pierwsze cienie na Europy": tak brzmi pierwsze zdanie ksiygi 
pi~tej Wiedzy radosnej Friedricha Nietzschego. 1 Ty sam~ mysl wyraza 
pierwsze zdanie ksiygi pierwszej fragment6w wydanych pod tytulem Wola 
mocy: "Nihilizm stoi u wr6t."2 Maj~c na wzgl¢zie ty sytuacjy, Nietzsche 
nazywa siebie "prorokiem pomroki i zaemienia Slonca, kt6rym r6wnych 
prawdopodobnie nie bylo dot~d na Ziemi".3 6w cien, kt6ry widzial 
Nietzsche, dzis, jdli siy nie mylimy, stal siy jeszcze dluiszy i jeszcze 
ciemniejszy. 

lezeli przyj~e, ze wsp6lczesnie ludzkose jeszcze bardziej niz w czasach 
Nietzschego stoi w cieniu nihilizmu oraz ze nihilizm oznacza, jak s~dzi 
Nietzsche, smiere Boga, to temat naszych rozwazan musi siy wydae 
absurdalnym. Czy za slowami "Teologia filozoficzna w cieniu nihilizmu" 
nie powinien siy znajdowae wielki znak zapytania? Tytul nie rna jednak 
formy pytania. To znaczy: naszym wlasciwym tematem jest 6w opuszczony 
znak zapytania - interesuje nas tu kwestia moi:liwosci teologii filozoficznej 
w epoce nihilizmu. 

Cien nihilizmu nie jest wszaki:e jedynym cieniem, w kt6rym stoi 
teologia filozoficzna. CZysto spycha j~ w mrok takze teologia objawienia. 
Nikt, kto rozprawia dzisiaj 0 teologii ftlozoficznej, nie moze nie brae pod 
uwagy gromi~cego s~du wygloszonego przez dwu wielkich wsp6lczesnej 
teologii protestanckiej : Karla Bartha i Rudolfa Bultmanna. Barth w swej 
gniewnej polemice, skierowanej przeciwko Emilowi Brunnerowi, glosi: 
"Teologiy naturaln~ ... nalezy a limine, juz na progu odeprzee. Strawna 
moze bye ona jedynie dla teologii i Kosciola antychrysta."4 Bultmann nie 

I Friedrich Nietzscbe, Die friihliche Wissenschaft , or 343. 

1 Friedricb Nietzscbe, Der Wille zur Macht, or I. 

3 Friedricb Nietzscbe, Die friihliche Wissenschaft, or 343. 

• Karl Bartb, Nein! Antwort an Emil Brunner, w: "Tbeologiscbe Existenz beute", zeszyt 4, 

Muncben 1934, s. 63. 
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mniej drastycznie stwierdza w swym artykule 0 Problernie .. teologii 
naturalnej": "Wszelkie rozprawianie czlowieka 0 Bogu poza wianl, nie 
rozprawia 0 Bogu, lecz 0 diable."5 

Spor miydzy teologi~ objawienia i teologi~ filozoficzn~, jakkolwiek 
gwaltowne by mog! przybierac [ormy, zatroskanemu spojrzeniu na wspol
czesnosc jawi siy jednak mniej groznym anizeli smiertelne niebezpieczen
stwo, ktorym dta nich obu pozostaje nihilizm. Nihilizm glosi bowiem, ze 
wszelkie rozprawianie 0 Bogu, zarowno fLiozoficzne, jak i we wlasciwym 
znaczeniu teologiczne, jest pozbawione wszelkiego sensu. 

Dlatego tez zwlaszcza z nihilizmem musz~ siy scierac wszelkie usilowa
nia teologii fLiozoficznej. Nihilizm glosi, ze uczciwe myslenie nie dosiyga 
Boga, lecz jedynie nicosci, ze zatem w swietle wlasciwie pojytej istoty 
filozofowania teologia fLiozoficzna jest dziwacznym i wewnytrznie niemoz
liwym przedsiywziyciem, ba, ze juz w wyrazeniu "teologia filozoficzna" 
zawiera siy pozbawiona wszelkiego sensu sprzecznosc. Z tymi zatem 
twierdzeniami przyjdzie siy nam tu zmierzyc. 

Rozwazania ponizsze dzielic siy b¢~ na trzy cZysci: 
1. Czy pytanie 0 Boga nalezy do istoty fLiozofii, czy tez filozofia musi je 

porzucic w warunkach panowania nihilizmu? 
2. Czy w cieniu nihilizmu jest w ogote moZliwe cos takiego jak 

filozofowanie? 
3. lezeli przyj~c, ze tak, to czy w cieniu nihilizmu jest moZliwa teologia 

filozoficzna i jak ewentualnie teologia taka musialaby wyg1~ac? 

• 0 teologiczoej i 0 nibilistyczoej istocie filozofii 

lak zatem rna si y sprawa z tez~ nihilizmu, glosz~q, iz Bog nie stanowi 
moZliwego tematu dociekan fI.1ozoficznych? Istota fI.1ozofii, przejawiaj~ca 
siy w jej dlugich dziejach, ewidentnie pozwala pokazac cos zupetnie 
przeciwnego. Filozofia z dawien dawna rna za przedmiot ogol by tow, ktory 
rozwaza, jak formuluje to Arystoteles, po pierwsze pod k~tem jego bycia, 
po drugie pod k~tem jego "pierwszych podstaw i zrodel"6. To ukierun
kowanie fLiozofii utrzymalo siy takze w jej poiniejszych dziejach. leszcze 
dla Schellinga filozofiajest "nauk~, ktora... wsz¢zie zd~za ku ostatecznym 
podstawom"7. Pytanie 0 pierwsze i ostateczne podstawy i zrodla prowadzi 
z wewnytrznej koniecznosci do glybszego pytania, a mianowicie pytania, 
czy istnieje cos absolutnie pierwszego, stanowi~cego 0 wszystkim, co 
moma okrdlic jako byt. Od pocz~tkow fLiozofii ow absolutnie pierwszy 
element zwyklo siy nazywac "pierwiastkiem boskim" czy tez "Bogiem". 
Pytanie 0 Boga nalei:y zatem niezbywalnie do filozofii, ba, wyrasta 

, Rudolf Bultmaoo, Das Problem der "Natr'irlichefl Theologie", w: tegoz, Gesarnmelte 
Au/satIe, Tiibingeo 1933, s. 303. 

6 Arystoteles, MetajlZyka, A 2. 982 b 9. 
7 Friedricb Wilhelm Josepb Schelling, Philosophle der O//eflbaruflg. Erstes Buch. Achte 

Vorlesuflg, tegoi:, Siimmtliche Werke. Ed. K. F. A. Schelling, dnal II, tom 3, Stuttgart-Augsburg 
1858, s. 147. 
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z sarnego jej serca. luz pobieme przypomnienie istoty mozofii jest wi~c 
zdolne odeprzec atak nihilizmu na teologi~ filozoficzn~. 

Potwierdza to rzut oka na dwa i pol tysi~clecia dziejow filozofti. 
Problematyka Boga zajmuje w nich dorninuj¥~ pozycj~. NajwczeSniejsi 
filozofowie poszukiwane przez siebie zr6dlo wszelkiego bytu widz~ w swietle 
esencjalnych znarnion boskosci. Platon lokuje idee w wymiarze boskim. 
Pierwszy, nieporuszony poruszyciel, ktorego Arystoteles ujmuje jako 
:hodlo wszelkiego bytu, zostaje przezen explicite okrdlony jako "Bog"8. 
o teologicznym charakterze filozofii poznoantycznej nie rna potrzeby 
wspominac. Nic dziwnego rownieZ, ze problem Boga stanowi osrodek 
fiJozofli okreslonej przez chrzescijanstwo. "Prawdziwy mozof", powiada 
Augustyn, jest "milosnikiem Boga"9; wedtug Tomasza z Akwinu cala 
filozofia jest "przypor~dkowana poznaniu Boga"IO. To sarno dotyczy 
filozofti czasow nowozytnych, ktore cz~sto widzi si~ nazbyt jednostronnie 
jako okres zaufania do samego ludzkiego rozumu. luz pierwszy wielki 
reprezentant nowoiytnosci, Kartezjusz, musi si~ upewnic co do Boga jako 
gwaranta prawdy, by moc na powr6t odzyskac pewnosc, utracon~ 
w wyniku radykalnego w~tpienia. Dla Spinozy w istocie nie rna niczego 
poza Bogiem. Leibniz uznaje rzeczy za "wyblyski" bostwa ll . Nawet 
Voltaire i Rousseau pokusili si~ 0 dowody na istnienie Boga. Kant wSrod 
"nieuniknionych zadan czystego rozumu" wymienia na pierwszym miejscu 
pytanie 0 Bogal2. Wreszcie mysliciele niemieckiego idealizmu daj~ naj
dobitniejszy wyraz teologicznej istocie ftIozofii. Dla Fichtego filozofia jest 
"teori~ Boga czyli teori~ nauki"lJ; dla Schellinga natomiast "nieustannym 
dowodzeniem [istnienia] Boga"I""; Hegel stwierdza wr~cz: Bog jest ,jednym 
jedynym przedmiotem ftIozofii ... St~d mozofia jest teologi~"IS. Gdy 
przyblizamy si~ do czasow wspolczesnych, obraz zdaje si~ wszakze 
zmieniac. Ale r6wniez i dzisiaj spotyka si~ doniosle projekty filozoficzne, 
kt6re miary dla wszelkiego myslenia i bycia poszukuj~ w tym, czemu 
nieznana jest jakakolwiek skonczonosc - Karl 1aspers na przyklad 
w "transcendencji", kt6rej daje takze rniano "Boga".16 

Rowniez rzut oka na dzieje ftlozofii, nie inaczej niz zasadniczy namysl 
nad jej istot~, pokazuje zatem, Ze pytanie 0 Boga pozostaje w najscislej
szym zwi~zku z filozofowaniem jako takim. To zas ewidentnie oznacza, ze 
nihilistyczny atak nie odnosi skutku. 

Nikogo nie zadowoli jednak tego rodzaju konstatacja. 1ak~ bowiem 

• Arystoteles, Metaflzyka, A 7. 1072 b 28 i nast. 
o Augustyn, De civl/ate Dei, VIII, 1. 


10 Tomasz z Alewinu, Swnma contra gentiles, I, 4. 

II Gottfried Wilhelm Leibniz, Monadologte, or 47. 

12 Immanuel Kant, Krillk tkr reinen VernlUlft, B 7. 

13 Johann Gottlieb Fichte, Dar System tkr SllIenlehre, w: Nachgelarene Werke, Bonn 1835, 


s. 	30. 
.. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, op.cit., dzial I, tom 7, s. 424. 
" Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorleswzgen iiber die Philosophie tkr Religion, ed. G. 

Lasson, Leipzig 1925, s. 30.1. Karl Jaspers, Der phiiosophLfche Glaube, Munchen 1963, s. 31, 129. 

http:Boga".16
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broni~ sparowalismy OW atak? Po pierwsze, poprzez odwolanie Silt do 
dziejow filozofii . Czy jednak nie moma by ich uznae za manowce? Po 
drugie, poprzez wskazanie na tit autointerpretacjlt mozofli, zgodnie z ktor~ 
filozofia pojmuje siebie jako metafizyklt. Nihilistyczny atak moZe wobec tego 
stwierdzie, Ze tam jego punktem wyjscia jest okrdlone ujltcie istoty filozofli, 
zgodnie z ktorym mozoficzne rozprawianie 0 Bogu jest pozbawione sensu. 

Maj~ na uwadze tit konfuzj It, naJeZy ponownie, a przy tym bardziej 
irodlowo, zapytae 0 istotlt fil ozofti. Dotychczas rozpatrywalismy j~ od 
strony jej przedmiotu: ogolu by tow, pierwszych podstaw i hodel, wreszcie 
pierwiastka boskiego. Droga ta nie dosiltga wszaki:e plaszczyzny praw
dziwego starcia z nihilizmem. To zas oznacza, ze nihilistyczna groiba, nie 
pokonana i niepojltta, staje silt jeszcze niebezpieczniejsza. Bye moze dotych
czasowe wywody jeszcze nie uchwycily dostatecznie istoty mozofti . Bye moze 
nalezaloby sprobowae poj~e filozofilt nie tyle od strony jej przedrniotow, co 
raczej pod k~tem sposobu, w jaki silt je rozpatruje, gdy staj~ silt one 
przedmiotem filozofli. N alezaloby tedy zapytae, czym jest filozofia rozumia
na jako ludzki czyn, jako dokonanie, krotko mowi~c: jako mozofowanie. 

Filozofowanie dokonuje silt jako zapytywanie. W Zyciu i w naukach 
zapytuje si~ wszaki:e na rozmaite sposoby. Momentem, ktory wyromia 
zapytywanie mozoficzne, jest jego radykalnosc. Moma to ujasnie z trzech 
perspektyw. 

Pierwszy aspekt stanowi konsekwencj~ wczesniejszego stwierdzenia, iz 
przedmiotem filozofli jest ogol by tow. Skoro filozofowanie dokonuje silt 
jako zapytywanie, przeto ze swej istoty musi ono stawiae pod znakiem 
zapytania wlasnie ow ogol by tow, a to znaczy: musi wszystko wci~gac 
w wir uproblematyczniania. Kto mowi, ze wprawdzie stawia czasem 
pytania, ale tego czy inn ego pogl~du nie zapytuje 0 jego racje, ten nie jest 
czlowiekiem mozofuj~cym - nawet jesJi twierdzi, ze kwesti~, ktorej z istoty 
nie moma juz postawie pod znakiem zapytania, jest sam absolutnie 
uproblematyczniaj~cy Bog. 

D rugi aspekt dotyczy radykalnosci zapytywania mozoficznego w jego 
stosunku do moZliwej odpowiedzi. Kto wszystko stawia pod znakiem 
zapytania, ten nie moze si~ zad owolie zadnlt odpowiedzi~. Wprawdzie 
filozo f nie bylby czlowiekiem powai:nie zapytuj~cym, gdyby nie poszukiwal 
odpowiedzi - sceptycystyczna art pour art nie jest mozofi~ - niemniej 
odpowiedi nigdy nie moze stanowie dla filozofuj~cego pewnego dorobku. 
Kto mozofuje, ten z samej istoty swego czynu musi od wszelkich 
krystalizacji mysli powracae do zapytywania. 

Trzeci aspekt dotyczy wewn~trznej nieskonczonosci zapytywania filo
zoficznego. Z pocz~tku tylko ta czy inna sprawa moze stae silt pro
blematyczna dla mozofuj~cego czlowieka. JesJi jednak nie ustaje on 
w zapytywaniu, to b¢zie silt poiniej coraz bardziej pogrltza1 w glltbiach 
problematycznosci. Przyklad: naocznose moZe mnie mamie, ze obraz, 
ktory si~ rni bezposrednio ukazuje, jest prawd~ . Moze si~ to jednak stae dla 
mnie problematyczne, ot choeby wtedy, gdy zwaZ~, Ze we snie rzeczy jawilt 
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si~ mi takimi samymi jak na jawie. JesJi 0 uzyskanym na jawie poznaniu 
mam si~ upewnie jako 0 prawdziwym, to musi si~ ono potwierdzie 
w swietle czegos, co sarno jest pewne. Podstaw~ jego prawdziwosci 
moglbym, powiedzmy, widziee w przdwiadczeniu, Ze czlowiek jako taki 
zasadniczo nie moze tkwie w bl¢zie. Czy jednak jest to takie pewne? Czy 
nie mogloby bye tak, Ze 0 czlowieku stanowi z gruntu wlasnie opacznose, 
a nie prawda? Znow musz~, przy czym teraz na gl~bszej p!aszczyznie, 
zapytae, co mogloby mnie upewnie, iz Zyj~ w prawdzie. Tak oto kroczy si~ 
w fi.lozofowaniu coraz dalej ku pierwszym podstawom i nodlom prawdy 
wszelkiego bytu. T4 nieustannosci 4 swego coraz gl~biej dr4z4cego zapyty
wania dowodzi filozofowanie swej pelnej radykalnosci; kieruje si~ ono ku 
korzeniom - radices. Skoro zas filozofia, zgodnie ze SW4 teologiczn4 istot4, 
owe pierwsze zasady i zrodla bytu i jego prawdy rozumie jako pierwiastek 
boski czy jako Boga, to w swej radykalnosci zapytywanie nie moze 
Spocz4e, dopoki nie uproblematyczni tej ostatecznej swej dziedziny. 

I znow rzut oka na dzieje filozofti pokazuje, ze dokonuje si~ ona jako 
radykalne zapytywanie. Co wi~cej, wlasnie na polu teologii filozoficznej 
radykalnose zapytywania osi4ga szczegoln4 skutecznose. Zawsze, gdy 
filozofowie rnniemaj4, Ze mog4 bye pewni swiata, siebie samych czy nawet 
Boga, ich pewnose zalamuje si~ pod naporem zapytywania. Oczywistose, 
z jak4 najwczdniejsi mysliciele greccy rozumieli swiat z perspektywy 
pierwiastka boskiego, zgin~la w aporiach sofistow. Usilowania Platona 
i Arystotelesa, by w ich zmienionym juz swiecie uratowae dawn4 wiedz~ 
o bostwie, uton~ly w pomoantycznym sceptycyzmie b4dz przeobrazily si~ 
w wiar~ religijn4. Dowody na istnienie Boga, ktorych tak cz~sto podej
mowano si~ w czasach sredniowiecza, rownie cz~sto konczyly si~ fiaskiem. 
Nowozytne wysilki, by w bardziej zagrozonej sytuacji filozoficznej nadal 
filozofowae na sposob teologiczny, skonczyly si~ radykalnym sceptycyz
mem, ktory wyromia najkonsekwentniejszych protagonistow Oswiecenia. 
Gdy wreszcie u ftIozofow niemieckiego idealizmu raz jeszcze doszla do 
glosu teologiczna istota filozofti, wkrotce rozbily j4 krytyczne ataki ich 
nast~pc6w. U koiica wszystkich prob filozoficznego rozprawiania 0 Bogu 
stoi Nietzscheanska teza: "Bog jest martwy"17. Teraz, zdaniem Nie
tzschego, na czasie jest "bezwarunkowy, rzetelny ateizm", ktory "zakazuje 
sobie klamstwa wiary w Boga", ba, dla ktorego "sam Bog okazuje si~ 
naszym najdluZej trwaj4cym klamstwem"18. Nie inaczej wygl4da to w cza
sach wspolczesnych . Martin Heidegger, zgodnie z jego wlasnymi slowami, 
chce uprz4tn4e ,,00 dawna nie wykrzewione jeszcze w sposob radykalny 
resztki teologii chrzescijaiiskiej, obecne w problematyce ftIozoficznej" 19; 

w slad za nim Jean-Paul Sartre wyst~puje z tez4, "Ze Bog nie istnieje", jako 
punktem wyjscia swego "egzystencjalizmu ateistycznego"20. 

17 Friedrich Nietzsche, Die frUhliche Wissenschaft, or 343.I. Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, ~c 3, or 27 i 24. 

,. Martin Heidegger, Sein und Zeit, § 44 c. 

2JJ Jean-Paul Sartre, L"Exfstentiaiisme est un humanisme, Paris 1946, s. 21. 
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Gdy Bog - podstawa wszelkiego bytu i :hodlo wszelkiej prawdy - ginie 
w wirze radykalnego zapytywania, wtedy w ogole nie pozostaje juz nic 
pewnego. Filozofuj~cy musi wowczas przyznae: nie rna niczego, co 
ostaloby siy wobec mego zapytywania, nie rna niczego, co zasadzaloby siy 
na sobie samym, nie rna zadnej prawdy, ktor~ daloby siy utrzymae, zadnej 
uznawalnej pewnosci. Nie rna nic, moze poza - nicosci~. 

Tyrn to sposobem idea nicosci, juz przedtem pojawiaj~ca siy tu i owdzie 
na peryferiach myslenia, w czasach nowoZytnych wdziera siy z coraz 
wiykszym impetem do centrum filozofti. Cos z tego czul juz Hegel. 
"Pierwszym zadaniem filozofLi ... jest poznae nicose absolutn~"2t, "otchlan 
nicosci, w ktorej tonie wszelkie bycie". Stosownie do tego trzeba przyj~e 
"uczucie, na ktorym opiera siy religia nowych czasow" - chrzescijanstwo 
- "uczucie: sam Bog jest martwy", to "cierpienie absolutne", ten "spekula
tywny Wielki Pi~tek ... w calej prawdzie i rygoryzmie jego bezboZnosci"22. 
Hegel nie utkn~l jednak w doswiadczeniu nicosci; udale siy mu nicose 
- jako zyw~ i napydzaj~q moc negacji - wchlon~e we wlasny system i tyrn 
sposobem okielznae. St~d tez 0 owyrn rygoryzmie bezboZnosci powiada 
on, iz to za jego spraw~ moze wyrosn~e oparta na podstawie prawda 
i rzeczywistose, iz to za jego spraw~ "moze i musi w calej swej powadze i ze 
swej najglybszej podstawy zmartwychwstae najwy:i:sza totalnosc, wszystko 
zarazem obejmuj~ca, w najpogodniejsz~ wolnose swej postaci"23. Gdy 
w ten sposob "prawda" "wznosi siy z nicosci jako z tajemnej otchlani, 
ktora jest miejscem jej narodzin"24, filozofti udaje siy w koncu poznae, ze 
"poza Bogiem nie rna zadnego istnienia ani nicosci"25; przechodz~c przez 
doswiadczenie nicosci, filozofia staje siy teologi~ ftIozoficzn~. 

Co u Hegla bylo bolesnyrn wprawdzie, ale przeciez tylko przejsciem, to 
u Nietzschego staje siy absolutnyrn koncem. "Za nicose ofiarowae Boga 
- to paradoksalne misterium ostatecznego okrucienstwa zachowano dla 
pokolenia, ktore wlasnie teraz zaczyna wschodzie"26. Filozofii pozostaje 
jui: tylko "przekonanie, ktorego zadna epoka jeszcze nie zywila: ze nie 
mamy prawdy"27; w paradoksalnyrn sfonnulowaniu: "Blydnose swiata, 
w ktorej,jak s~dzimy, zyjemy", stanowi "najpewniejszll i najtrwalszll rzecz, 
ktorll potrafi jeszcze pochwycie nasze OkO"28. To zaS znaczy: w konsek
wentnym filozofowaniu jako radykalnym zapytywaniu do filozofii wdziera 
siy nieose, eo prowadzi do zaglady wszelkiej prawdy i do utraty Boga. 
W cieniu nihilizmu ftIozofiy i teologiy ftIozoficzn~ zdaje siy ezekae 
nieuchronny zmierzch. 

Dwoiste pytanie, czyrn jest filozofia, doprowadzilo nas zatem do 

21 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Glauben und Wissen, w: legoi, Stirntliche Werke, ed. H. 
Glockner, Stuttgart 1941, wyd. 2,8.409. 

11 Tamie, s. 433. 
23 Tamre, s. 433. 
24 Tami.e, s. 432. 
23 Tamie, s. 410. 
26 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Bose, Dr 55. 
17 Friedrich Nietzsche, Werke, Lepzlg 1919, tom 11, s. 159. 
20 Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Bose, Dr 54. 
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osobliwego i przeraiaj~cego rezultatu. Ze swej istoty filozofowanie zd~za 
ku pytaniu 0 Boga; ze swej istoty filozofowanie konczy si~ nihilizmem 
i utrat~ Boga. Filozofowanie jest do gl~bi sprzecznym przedsi~wzi~ciem: 
nigdy nie moZe osi~gn~c owej pewnosci, ktorej ze swej najwlasciwszej 
natury stale poszukuje - pewnosci co do ogolu by tow oraz co do Boga jako 
podstawy wszystkiego i jako gwaranta wszelkiej prawdy. Ta niezdolnosc 
filozofowania rna przy tym swe zrodlo w jego najbardziej wlasnej naturze 
- w radykalnosci swego nieustannego zapytywania filozofowanie koniec 
koncow znajduje nicosc w miejsce Boga. 

W tej wasni, jaka toczy si~ w najgl~bszym wn~trzu filozofowania, ow 
drugi moment - radykalnosc zapytywania - zachowuje prymat. Uwidocz
nil to juz rzut oka na rol~ zapytywania w dziejach filozofti: wszystkie 
wypowiedzi 0 Bogu ci~gle osuwaj~ si~ w problematycznosc. Wyrainie 
moma to dostrzec, rozpatruj~c istot~ filozofri pod jeszcze innym aspektem. 
Filozofowanie jest zjawiskiem historycznym; zyje ono dzi~ki obecnemu 
w nim czynnikowi nap¢zaj~cemu. Bezspornie czynnikiem tym jest radykal
ne zapytywanie. Podchodzi ono wszelk~ odpowiedz, podkopuje wszelk~ 
pewnose, w tym takze pewnosc co do Boga. Radykalne zapytywanie 
spycha pytanie 0 Boga w niemoc, w ktorej wprawdzie mozna je jeszcze 
postawic, lecz tylko jako pytanie bez odpowiedzi. Radykalne zapytywanie 
jest wlasciw~ moc~ w obr~bie istoty filozofti, mocniejsz~ od jej momentu 
teologicznego. 

St~d tez nie z kaprysu ftIozofuj~cego czlowieka, lecz z wewn~trznej 
koniecznosci samego filozofowania dzieje si~ tak, ze wszelka pewnosc 
wci~z rozplywa si~ w problematycznosci. Radykalny sceptycyzm, ba, 
nawet nihilizm nie s~ okazjonalnymi zjawiskami na peryferiach dziejow 
filozofti, w ktorych, generalnie, panowatby bezruch bezproblemowosci, 
przeciwnie, pozostaj~ one najdobitniejszym przejawem wlasciwego czyn
nika poruszaj~cego, obecnego we wszelkim ftIozofowaniu: nieustannosci 
zapytywania, ktora nie rna konca nigdzie procz nicoSci. 

Czy takie radykalne filozofowanie nie jest w najwyzszym stopniu 
niebezpiecznym zaj~ciem? Czy mamy i czy mOZemy godzic si~, by wszystko 
uleglo zawaleniu, przyzwolic, by trwale stanowiska wiary i swiatopo
gl~dow, ba, naturaln~ pewnosc, wlasciw~ juz bezposredniemu istnieniu , 
porwal wir problematycznosci? Czy czlowiek moze si~ w ogole utrzymac 
w takiej ostatecznej nieosloni~tosci? Czy, zapadaj~c si~ w problematycz
nose wszystkiego, on sam nie traci wszelkiego oparcia? Czy nie gubi 
wsze\kiego gruntu pod stopami? Bez dwu zdan wlasnie t~ skrajn~ sytuacj~ 
rna na mysli Nietzsche, gdy, znow przywoluj~c obraz cienia i nocy, 
powiada: " Czy nie bl~dzimy jak przez nieskonczon~ nicosc? Czy nie 
owiewa nas pusta przestrzen? Czy nie stalo si~ jeszcze chlodniej? Czy nie 
nadci~ga stale noc, noc coraz wi~ksza?"29 

2. Friedrich Nietzsche, Die friihliche Wissenschafl, nr J25. 
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• 0 moiliwosci filozofowania w cieniu nihilizmu 

Wobec tych dylematow musimy si~ zastanowic, czy owego przedsi~
wzi~cia, ktore tak wyrainie konczy na bezdrozach, nie powinno si~ 
zaprzestae jako bl¢nej drogi. Po cM wlasciwie to nieustanne, sarno siebie 
wyniszczaj~ce zapytywanie? Czy nie lepiej byloby trwac w bezposredniej 
pewnosci istnienia bll,di, gdyby stala si~ ona wll,tpliwa, przywrocie j~ 
w takim czy innym ksztalcie religijnej alba swiatopoglll,dowej afirmacji 
istnienia? 

Czy jednak pozwala na to sarna rzecz? Bye moZe slusznie post@uje ten, 
kto w konkretnym momencie chroni drugiego czlowieka przed drogll, 
radykalnego zapytywania i radzi mu, by si~ nie imal filozofowania. Czyms 
zupelnie innym jest wszaki:e kwestia, czy ktos, kto si~ wdal w zapytywanie 
i trwal w nim, az w koncu wszelka pewnose legla dian w gruzach, moze 
zaprzestae tej w¢rowki . 

Moglby tak postll,pie, gdyby decyzja 0 zapytywaniu i radykalnym 
zapytywaniu byla czyms arbitralnym. Pocz~tek ftlozofowania nie rna 
jednak nic wspolnego z decyzyjn~ dowolnoscill, . Pytanie filozoficzne nie 
pojawia si~ w promi. Przeciwnie, jest one odpowiedzi~ - i to odpowiedzill, 
na wyzwanie. Co jest irodlowo zdolne stae si~ wyzwaniem dla zapytywa
nia? Nic innego jak doswiadczenie problematycznosci, poprzedzajll,ce sarno 
zapytywanie. Zanim zapytam, jak to jest z moim istnieniem, wczesniej musi 
one sarno stae si~ dla mnie problematyczne. Filozofowanie jest radykal
nym zapytywaniem. Stll,d tez wezwanie, ktore wprowadza czlowieka 
w radykalnose zapytywania, sarno musi miee charakter radykalnego 
doswiadczenia problematycznosci, rnianowicie doswiadczenia tej proble
matycznosci, ktora od podstawy stanowi 0 wszelkim bycie. Poniewaz owo 
doswiadczenie podstawowe radykalnej problematycznosci jest irodlem 
filozofowania, przeto moma je oznaczye mianem filozoficznego doswiad
czenia podstawowego . 

We wspolczesnej filozofii nikt nie przedstawil tego irodlowego do
swiadczenia filozoficznego rownie dobitnie jak Heidegger w swej inter
pretacji l~ku . L~k jest dla niego "doswiadczeniem podstawowym nicosci"30 
i jako taki stanowi uodlo ftlozofowania. W sytuacji gl~bokiego l~ku 
wszystkie rzeczy w osobliwy sposob tracll, swll, g~stll, obecnose, odsuwajll, si~ 
od nas i wyslizgujll" nieustannie, az w pewnym momencie zaczynamy miee 
uczucie, jakby otaczala nas juz tylko nicosc i jakbysmy sami ton~li 
w nicosci . "Objawiajll,c"31 nicose, l~k, co probuje pokazae Heidegger, 
wywoluje ftlozoficzne pytanie 0 ogol by tow. Tylko bowiem w przerazeniu 
moiliwoscill, nicosci bycie staje si~ prawdziwie problematyczne: dopiero 
wtedy dochodzi si~ do otchlannego "pytania podstawowego metafizyki" : 
"Dlaczego w ogole s~ byty, a nie nicosc raczej?" 32 

JO Martin Heidegger, Was lsI Melaphysik?, Frankfurt a. Main 1955, wyd. 7, s. 30. 

J1 Tami.e, s. 32. 

32 Tami.e, s. 21. 
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MoZliwosc doswiadczania radykalnej problematycznosci nie ogranicza 
si~ do doswiadczenia I~ku . Z rozmaitych, cz~sto niezbyt dostrzegalnych 
z pocz4tku powodow moiemy stan4c przed nicosci4. Powiedzmy, ze si~ 
nam cos nie powiodlo w zyciu codziennym - ot, chocby jakis drobiazg; 
potem moze si~ niekiedy zdarzyc, ze zostajemy nieuchronnie wyrzuceni 
poza to poszczegolne zdarzenie, az stwierdzamy, iz zupelnie i od podstaw 
nie zgadza si~ one z ludzkim istnieniem. Albo sp ostrzegamy, ze ktos nas 
oszukuje, co, po gl~bszym namysle, kaze nam skonstatowac, ze nie rna na 
Zierni niczego, na czym moma by polegac. Z kazdej strony moze nadejsc 
owa osobliwa wyblaklosc, w ktorej wszystko przeSlizguje si~ w nie
rzeczywistosc i w ktorej uderza nas problematycznosc wszystkiego, ktora 
jest wyzwaniem dla filozofowania jako radykalnego zapytywania. 

Nicosc wylania si~ wszakze nie tylko u pocz4tkow zapytywania, lecz 
towarzyszy mu w calej jego drodze. Najbardziej odczuwalna jest dl a nas 
tam, gdzie ukazuje si~ jako bezsensownosc. W bezposrednim istnieniu 
milcz4co uznajemy za sensowne nasze czyny i rzeczywistosc, w kt6rej 
przyszlo nam dzialac. Gdy jednak, za spraw4 takiego czy innego doswiad
czenia problematycznosci, zapytywanie wl4cza sw6j bieg, zdemaskowaniu 
ulega wewn~trzna kruchosc owej naiwnej wiary w sensownosc. Moje 
aktualne poczynania pocz4tkowo mog4 siy mi wydawac sensownymi. Czy 
jednak naprawd~ S4 takie? ldli pytanie to stawiam z cal4 powag4, to mogy 
odkryc, ze moje czyny nie S4 sensowne same z siebie, lecz co najwyzej 
dziyki jakiemus nadrz~nemu sensowi, na p rzyklad w kontekscie zadania, 
kt6re rna do spelnienia moj czyn. Ale czy i t o zad anie, jdli siy mu 
dokladniej przyjrzec, sarno nie jest problematyczne? lego sens mogy d ostrzec 
znow w jakims jeszcze szerszym kontekscie. Ponownie jednak nasunie siy rni 
pytanie, czy on sam jest sensowny. M orna tak isc coraz d alej , aZ w koncu 
dochodzi si~ do wniosku, ze sensownosc, kt6ra odsuwa si~ w coraz wiyksZ4 
dal, uratowac daje si~ tylko w ten spos6b, ze siy j4 oprze na jakims 
ostatecznym sensie, kt6ry wszystkiemu innemu slui:y za opoky. Gdy jednak 
ch~ pochwycic i ustalic ow sens, r6wniei i on osuwa si~ w otchlan 
problematycznosci. Ostatnim slowem na drodze ftlozofowania jest zmierzch 
wszelkiego sensu w absolutnej problematycznosci. Potwierdzenie tego znaj
duje kaidy, kto w mysleniu czy w egzystowaniu Siygn41 kiedys otchlani, 
w ktor4 zapada si~ wszelki sens i z kt6rej niesamowitosci wynurza siy totalny 
bezsens jako jedyna pozostaj4ca nam mozliwosc. 

Nic dziwnego, ze u konca drogi, kt6r4 kroczy siy w radykalnym 
zapytywaniu - tam zatem , gdzie przed fllozofuj 4Cym czlowiekiem pojawia 
si~ widmo totalnego bezsensu - d aje 0 sobie znac problem samob6jstwa, 
"czystego" samobojstwa, ktorego ir6dlem nie jest zadne rozczarowanie 
Zyciowe, lecz rozpacz wobec braku jakiejkolwiek pewnosci co do sensu. 
Nikt nie widzial tego wyrazniej niz Albert Camus: " Istnieje tylko jeden 
prawdziwie powamy problem fIlozoficzny: samobojstwo."33 Istotnie, trud

13 Albert Camus, Le mythe de S Lryphe, Paris 1942, s. 15. 
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no sobie wyobrazic, by kogos, kto odwaZyI si~ na filozofowanie, straszliwa 
konsekwencja radykalnego zapytywania nie doprowadzila do punktu, 
w kt6rym w skrajnej sarnotnosci musi zapytae: czy jest to w og6le moZliwe, 
byrn w obliczu nicosci, kt6ra stala si~ mi jawna, nadal trwal w istnieniu? 

Zagadnienie moZliwosci ftlozofowania w epoce nihilizmu traci tyro 
samyrn poz6r niejakiej abstrakcyjnosci, kt6ry moglo z pocz~tku w nas 
wywolae. Wdziera si~ ono bowiem w sarno istnienie filozofuj~cego 
czlowieka. Nie tylko teologii ftlozoficznej, nie tylko filozofowaniu w og6le: 
nawet egzystencji ftlozofuj~cego grozi, ze sczeznie w cieniu nihilizmu. 
Niejedno zdaje si~ j~ nieuchronnie popychae do samob6jstwa. 

Jak rna si~ sprawa z t~ konsekwencj~, wyprowadzon~ z doswiadczenia 
radykalnej problernatycznosci? Czy dla czlowieka, kt6ry z cal~ stanowczos
ci~ zapytuje az do konca, czyste samob6jstwo jest nieuniknione? Albo 
raczej: czy nie uchodzi on samob6jstwu w ten spos6b, ze odrzuca ci~zar 
filozofowania? Filozoficzne doswiadczenie podstawowe radykalnej pro
blematycznosci stanowi wyzwanie dla zapytywania. Tak jednak jak 
samob6jstwo jako nieodwolalny czyn kladzie kres istnieniu, tak i ucina ono 
wszelk~ moiliwose zapytywania. Sarnob6jstwo, gl~biej poj~te , jest ucieczk~ 
od filozofowania, ucieczkll wszakZe w najwyzszym stopniu respektowaln~ 
- najdzielniejszy z wszystkich rodzaj6w ucieczek. 

Wszystko to wygl~da na czysto forrnaln~, a st~d i niewi~z~q argumen
tacj~. Ktokolwiek jednak tak to rozumie, ten nie rna poj~a, jak pon~tna 
moZe bye pokusa samob6jstwa dla czlowieka, kt6ry oddal si~ radykalnosci 
zapytywania, i jak trudno jest wytrzymae widom~ problematycznose 
wszystkiego. Wlasnie w obliczu ujawnionej moiliwosci nicosci filozofuj~cy 
czlowiek winien wszakze w swej dzielnosci wybrae si~ w niepewnll i grz~sk~ 
drog~, bye gotowy na wszelki wstrZlls, patrzee bez drzenia na trwale 
zalamanie si~ wszelkiego sensu, a mimo to dalej wiese swe zycie, wci~ 
filozofuj~c, nieustannie trwaj~c w zapytywaniu, nawet jesli odpowiedzi raz 
po raz si~ larnill, ba, jdli kaZda odpowiedZ koniec konc6w okazuje si~ 
zawodzie. Trzeba podtrzymywae pytanie 0 sens jako otwart~ kwesti~, 
takze w6wczas - i wlasnie w6wczas - gdy cillgle doswiadcza si~ nieuchwyt
nosci wszelkiego sensu. 

Czy zatem jest mozliwe filozofowanie w cieniu nihilizmu? Tak, ale tylko 
wtedy, gdy mocno trzyma si~ siebie, wbrew wszelkiej pokusie ucieczki 
w samob6jstwo b~dz w tak~ czy inn~ wiar~, na gruncie kt6rej radykalne 
zapytywanie mogloby stan~e pewn~ stop~ jedynie pod warunkiem wy
zbycia si~ swej radykalnosci. 

Moiliwose filozofowania nie jest wszakze koniecznosci~. Nikogo nie 
moma przekonae srodkami logicznymi, ze winien si~ zdecydowae na 
radykalne zapytywanie. Zr6dlern jest tu decyzja podstawowa, z t~ zas l~czy 
si~ wolnose. Osuni~cie w radykaln~ problematycznose przydarza si~ nam 
wprawdzie bez naszego wsp6ldzialania, jako ze wyzwanie poprzedza 
wszelk~ wolnose, niemniej jest ono wyzwaniem skierowanym do naszej 
wolnosci: wzywa nas mianowicie, bysmy mocno trzymali si~ zapytywania 
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w jego calej radykalnosci, bysmy, idllC na wszelkie niebezpieczenstwo, 
przyj\?li na siebie ci\?zar f1lozofowania. 

Choe filozoficzna decyzja podstawowa rna sWll podstaw\? w wolnosci, 
to jednak nie jest niczym arbitralnym i dowolnym. Decyzja ta stanowi 
wlasciwll odpowiedz na wyzwanie wynikajllce z doswiadczenia radykalnej 
problematycznosci, przy czym wyzwanie to dotyka zapytujllcego czlowie
ka, nie pozostajllc w jego dyspozycji. Dlatego tez cztowiek, ktory filozofuje, 
moze bye pewien, iz, decydujllc si\? na radykalnosc filozofowania, pozostaje 
wiernym sobie i swym doswiadczeniom podstawy. 

Decyzja podstawowa wyznacza rowniez perspektyw\?, w ktorej filozofu
jllcemu jawi si\? rzeczywistose. Jego wtasna egzystencja i swiat traq dian 
- w miar\? jak pogrllza si\? on w radykalnej problematycznosci - pocZllt
kowy pozor pewnosci: niknll teraz, stajll si\? problematyczne. Na wycillg
ni\?cie r\?ki leZy przede mnll jakas rzecz, ktorej rzeczywistoSci mog\? bye, jak 
sl!dz\?, najzupelniej pewien. Pod obnie siebie samego, ktory t\? rzecz 
rozpatruj\?, czuj\? si\? pewnym. Po:iniej jednak staje si\? to dla rnnie 
problematyczne, czy rzecz, ja sam i relacja mi\?dzy nami jestesmy w ogole 
rzeczywi sci. 

Co, z punktu widzenia tego doswiadczenia, oznacza slowo "rzeczywis
tose"? Nic innego jak problematycznose jako takll - problernatycznosc, 

'ktora unierzeczywistnia domniernanll na poczlltku rzeczywistose i okazuje 
si\? bardziej niz ona rzeczywistll. Wlasciwie rzeczywiste nie jest domniemane 
istnienie rzeczy i mojej osoby. Wlasciwie rzeczywista nie jest jednak takze 
nicosc jako domniemany, choc negatywny pewnik. Wlasciwie rzeczywisty 
jest raczej ow proces, w ktorym wszystko, co domniemanie rzeczywiste, 
wyslizguje si\? w niepochwytnose. Wlasciwie rzeczywiste jest to, ze nie rna 
niczego pewnego, niczego statego: wlltlose, niesamowitosc, nieswojosc, 
spowijajllca wszystko zastona oddalenia. Bycie by tow to ich zawieszenie 
w stanie problematycznosci, w nigdy niemoZliwym do ustalenia, wcil!i 
znoszllcym siebie srodku pomi¢zy byciem i niebyciem. 

Mogtby ktos wysunllc zarzut, iz nonsensem jest przypisywac pro
blematycznosci wtasciwll rzeczywistosc. Trzeba jednak dokladnie zwazye, 
co znaczy pojycie "rzeczywisty". Kamien nazywam rzeczywistym, gdy leZy 
on na mej drodze, tak iz si\? on uderzam, doswiadczajllc tym sposobem swej 
niemocy wzg!\?dem niego. Rzeczywiste jest zatem to, co napotykarny jako 
sarno z siebie si\? nam przeciwstawiajllce - przeciwstawiajllce tak, ze nie 
mozemy si\? temu sprzeciwic. Dotyczy to takZe problematycznosci: przej
muje mnie ona, napiera na mnie i sama z siebie si\? rni przeciwstawia; ja 
sam nie jestem zdolny wystllpic przeciw niej, jestern skazany na niernoc 
wzg!¢em eksplodujllcej problematycznosci. Radykalna problematycznos6 
jest ponadto rzeczywistoscill w wyromionym sensie. Zostawia ona za sobll 
wszelkll danll na poczlltku rzeczywistosc, sarna nie dajllc si\? niczemu 
zdystansowa6. Odrzeczywistniajllc domniernanll rzeczywistose, problema
tycznosc pokazuje, w jak niewielk:im stopniu rzeczywistose si\? nam 
przeciwstawia. Wlasnie w tej swojej mocy odrzeczywistniania radykalna 
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problematycmosc wtrll,ca nas w naszll, niemoznosc. W wolnosci decyzji 
podstawowej jako rzeczywista pozostaje jedynie problematycznosc wszyst
kiego i nasza najgl~bsza niemoc . 

• 0 moiliwosci teologii filozoficznej w cieniu nihilizmu 

Dokll,d dotarlismy? Czy nie ogarnia nas zawrot glowy wobec tego 
radykalnego miszczenia wszelkiej pewnosci i staloSci, wobec tego cal
kowitego rozplyni~cia si~ rzeczywistosci w problematycmosci? Decyzja 
podstawowa nie usuwa wszak problematycmosci, przeciwnie, przyswajajll,c 
sobie w swej decyzji problematycznosc wszystkiego, wprowadzam pro
blematycznosc w jej istotowll, moc. 

Jak zatem rna si~ sprawa z "teologill, filozoficmll, w cieniu nihilizmu"? 
Czy OW cien nie stal si~ oto tak ciemny, iz moZliwosc teologii filozoficmej 
nie jest juz widoczna nawet w najbardziej mglistych zarysach? Wprawdzie 
moma jeszcze rozprawiac jakis czas 0 Bogu, lecz czy nie tylko w taki 
sposob, iz, jak Nietzsche, b¢zie si~ mowic 0 smierci Boga? 

A jednak tu, wlasnie tu otwiera si~ mozliwosc nowego poczll,tku. 
Wymaga on wszakZe maksymalnej bacznosci. Nowy poczll,tek nie powinien 
- ani dzi~ki wierze, ani dzi~ki "zwrotowi" - wyskakiwac poza filozofi~. 
Filozofowanie nie powinno zagubi6 swej istoty; musi si~ one utrzymacjako 
radykalne zapytywanie, wyrastajll,ce z doswiadczenia problematycznosci 
jako wlasciwej rzeczywistosci, a podejmowane w decyzji podstawowej. 
Wlasnie wtedy, gdy pozostaje wiernym sob ie, radykalne zapytywanie jest 
zdolne ponownie osill,gnll,c moZliwosc ftlozoficmego rozprawiania 0 Bogu, 
ktora uprzednio stala si~ niemozliwa. 

Pierwsza wskazowka co do niej b~dzie miec jeszcze charakter krytycz
nego odniesienia. Gdy powamie traktuje si~ radykainosc zapytywania, 
wtedy wszystkie podejmowane wspo!czesnie starania wokol teologii fllozo
ficznej okazujll, si~ niezadowalajll,cymi. Stwierdzenie to odnosi si~ nie tylko 
do tych filozofow, ktorzy nie doswiadczyli jeszcze kryzysu problematycz
nosci w jego calej ostrosci, na przyklad usilowan myslicieli katolickich, by 
filozofowac zgodnie z duchem czy wr~cz tylko literll, Tomasza z Akwinu, 
albo prob tych, ktorzy sll,dzll" ze moma si~ wypowiadac 0 Bogu i absolucie, 
biorll,c za punkt wyjscia doswiadczenia metafizycme w sensie Schellinga 
czy Regia. Powamie traktowanej radykalnosci zapytywania nie dostaje 
takie tym myslicielom, ktorzy co prawda doswiadczyli dogl~bnej pro
blematycznosci, ale potem doszli w swym mysleniu do pozytywnych tez, ku 
kt6rym nie zwrocili jui swego zapytywania. 

Dotyczy to na przyklad Paula Tillicha. SW'l teologi~ ftlozoficm'l 
rozpoczyna on wprawdzie od "radykalnego w'ltpienia"34, a zr6dlo fllozo
fowania widzi w "szoku moZliwego niebycia"3S, kt6rego doznaje si~ 
w obliczu "otchlani bezsensu"3~. To radykalne wll,tpienie nie jest jednak na 

14 Paul Tillicb, Biblische Religion und die Frage nach dem Sein , Stuttgart 1956, s. 50. 

l> Paul Tillicb, SySlemalische Theologie, Stuttgart 1956, wyd . 2, tom 2, s. 193. 
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tyle radykalne, by naruszyc przekonanie 0 ostatecznej sensownosci. 
Wyraza sil( one w dosc niejasnym pojl(Ciu Logosu. Ten, ktory wlada we 
wszystkim (w ludzkim duchu jako rozum, w rzeczywistosci zewnl(trznej 
jako struktura racjonalna), zachowuje sw~ ostateczn~ nienaruszalnosc, 
poniewaZ jest tozsamy z wcielonym Logosem . Twierdzenie 0 takiej 
tozsamoSci jest wszakZe - na co wskazuje sam Tillich - "wypowiedzi~ 
wiary, moi:liw~ dla kogos, kogo przej~1 Chrystus"37. Przezwycil(Zenie 
radykalnosci w~tpienia, ktora stanowila rdzennie filozoficzny pocz~tek 
u Tillicha, poprzez pewnosc co do ostatecznej sensownosci sw~ podstawl( 
rna zatem w wierze. Rzekomo filozoficzna teologia Tillicha w istocie jest 
zamaskowan~ teologi~ objawienia. Naturaln~ konsekwencj~ tego jest 
stwierdzenie Tillicha, ze teologia filozoficzna musi "sruZyc zadaniu wy
kladania chrzeScijanskiej Dobrej N owiny"38. 

Rowniez Karl Jaspers 0 filozofowaniu mowi z pocz~tku, ze dokonuje 
sil( one "w radykalnym zapytywaniu"39, w ktorym czlowiek staje nad 
"otchlani~ nicosci"40, co wil(cej, stwierdza on, ze "nihilizm wyraia 
postawl(, ktora jest nieodzowna rzetelnemu czlowiekowi"4-1. Z drugiej 
strony, Jaspers podkresla, ze jego filozofia jest "ci~gl~ prob~ odparcia 
nihilizmu"42. Odeprzec nihilizm udaje sil( mu nie poprzez konsekwentne 
trwanie w radykalnie zapytuj~cym filozofowaniu, lecz poprzez zaprzestanie 
go - jeszcze zanim doszlo one do swego konca - i "skok" w doswiadczenie, 
ktorego rodowod jest inny niz rodowod filozofowania. 43 W doswiadczeniu 
tym czlowiek w swej wolnosci czuje sil( darem "transcendencji" czy tei: 
"Boga".44 Poczucie to nie jest jui: jednak spraw~ zapytywania, lecz 
zrodlowej pewnosci, ktor~ Jaspers okresla jako wiarl( filozoficzn~, jako 
"ufnosc w stosunku do podstawy bycia"4S. St~d tei: trw ale zadanie 
filozofti, tak sarno jak i wysilek "ratowania... przed nihilizmem"4<I, polega 
na "zdobywaniu pewnosci co do transcendencji" czy tei: "Boga"4-7. 

Nawet u Heideggera, jakkolwiek czyni on wszystko, by przezwycil(Zyc 
tradycyjn~, teologicznie zdeterminowan~ metafizykl(, znajdujemy rudy
menty rozprawiania 0 Bogu, oczywiscie rozprawiania, ktore rna szczegolny 
charakter. Heidegger nawi~zuje do Nietzscheanskich slow: "Obalono, 
wlasciwie rzecz bior~c, jedynie Boga moralnego" i kontynuuje: "Dla 
myslenia dumaj~cego znaczy to: Bog, pomyslany jako wartosc, chocby 
i najwyi:sza, nie jest Bogiem. Bog nie jest zatem martwy. Albowiem zyje 

'" Paul Tillich, Der Mut zum Seln, Stuttgart 1953, s. 39. 

37 Paul Tillich, BlbUsche Religion WId die Frage nach dem Sein, 8. 67. 

18 Paul Tillich, Systemallsche Theologle, tom I, s. 38. 

,. Karl Jaspers, Philosophle, Berlin 1932, tom I , s. 322. 

"" Karl Jaspers, Philosophie, tom 3, 8. 44. 

41 Karl Jaspers, Der philosophlsche Glaube, s. 127 i nas!. 

042 Tami.e, s. 129 . 

., Karl Jaspers, Philosophie, tom 2, s. 5. 

44 Karl Jaspers, Der philosophlsche Glaube, s. 22, 91. 

4J Karl Jaspers, Philosophie, tom 2, s. 28l. 

... Karl Jaspers, Der philosophische Glaube, s. 44 . 

• 7 Tarnze, s. 146,44. 

http:Boga".44
http:filozofowania.43
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jego bostwo. Mysreniu jest ono nawet blizsze niZli wierze. "46 Heideggerow
skie myslenie dumaj'lce nie jest oczywiscie zapytywaniem filozoficznym. 
Wprawdzie jeszcze w roku 1953 Heidegger pisze: "Zapytywanie jest 
poboZnoscill myslenia"49, ale juz cztery lata poZniej odwoluje to zdanie: 
"wlasciwym gestem myslenia nie jest zapytywanie, lecz sluchanie przy
rzeczenia", mianowicie przypowieSci bycia50, odbieranej w sluchaniu. 
Heidegger mysli jll nie z perspektywy doswiadczenia radykalnego zapyty
wania, lecz w swietle wlasnego, :trodlowego doswiadczenie bycia. W hory
zoncie tego doswiadczenia wypowi ad a si~ on na temat bostwa, na przyklad 
mowi: "czy i jak Bog i bogowie... wchodzll w przeswit bycia ... 0 tym 
zrz'lrlza bycie"51. WyraZnie widac z tego jednak, iz pytanie, czy "Bog 
przybliza si~ czy odsuwa"S2, jest sprawll pemego czci czekania raczej anizeli 
owej filozofti, ktora radykalnie stawia wszystko pod znakiem zapytania. 

Wspolczesne rozprawianie filozofow 0 Bogu nie wyrasta, jak pokazujll 
te przyklady, z doswiadczenia filozofowania jako radykalnego zapytywa
nia. Na pomoc przywolujll oni inne, pozafilozoficzne doswiadczenia: 
doswiadczenie wiary, doswiadczenie transcendencji, doswiadczenie przypo
widci bycia. Czy nie jest to wszakze koniecznoscill? Bo jakZe rna bye 
moZliwa teologia ftlozoficzna, skoro po odrzuceniu wszystkich innych 
Zrodel pozostaje tylko zapytywanie i nic procz niego? 

Rzetelne filozofowanie moze jednak stae si~ teologill ftlozoficznll 
wlasnie tylko w ten sposob, ze wyrzeknie si~ wszelkich z zewnlltrz 
dostarczonych podporek i oprze si~ wylllcznie na sobie samym, to znaczy 
na radykalnosci swego zapytywania. Gdy mu si~ to powiedzie, otworzll si~ 
przed nim widoki na teologi~ filozoficznll w tej jedynej jej postaci, ktora 
jest jeszcze moZliwa w cieniu nihilizmu. 

By si~ to moglo udae, ftlozofowanie jako radykalne zapytywanie musi 
w radykalnym sensie urzeczywistnic SWll istot~. Dotychczasowe rozwazania 
nie dokonaly tego jeszcze w dostatecznej mierze. Pokazalismy wprawdzie, 
jak z perspektywy doswiadczenia podstawowego wszystko - zarowno 
otaczajllca czlowieka rzeczywistosc, jak i jego wlasna egzystencja - zapada 
si~ w problematycznose. Doswiadczenie takiej zapaSci nie dotyczylo 
wszakZe jednej rzeczy: samego radykalnego zapytywania. Posrod ruiny 
wszelkich pewnikow uchowalo si~ ono ze sWll szczegolnll, ostatecznll 
pewnoscill. Z jakiego jednak tytulu pozostawia si~ mu jll? Czy nie 
sprzeciwia si~ to konsekwentnie przemyslanej istocie radykalnego zapyty
wania? Czy nie jest tak, Ze radykalne zapytywanie nie moZe si~ przed 
niczym zatrzymae, a juz najmniej przed samym sob'l? 

Ten uproblematyczniajllcy zwrot radykalnego zapytywania w stron~ 
samego siebie jest punktem najwi~kszego oddalenia od wszelkiej bezpro
blematycznej pewnosci. Widae teraz wyramie: zapytywanie, wyzwane przez 

.. Martin Heidegger, Denkerfahrungen 1910-1976, FranlcJurt 1983, s. 86, 

.. Martin Heidegger, Vortrage und Au/satze, Pfullingen 1954, s, 44, 
$a Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1959, s, 176, 
" Martin Heidegger, Uber den fiwnanismus, Frankfurt a. Main 1949, s. 19, 
n Tamze, s. 37, 
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doswiadczenie radykalnej problematycznoSci i ai do konca stawiaj¥-e wszys
tko inne pod makiem zapytania, sarno jest do gl~bi problematycme. Tylko 
ten, kto i1wiklal si~ kiedys w to zwracajll,ce si~ przeciwko sobie samemu 
pytanie, rna poj~cie 0 przeraieniu, w ktore wowczas wpada filozofujl!CY. 

Punkt najwi~kszego oddalenia od wszelkiej bezproblematycznej pewnosci 
jest jednak zarazem punktem moZliwego nowego poczll,tku. Moze on bye 
radykalnll, inauguracjll" poniewaz uprzednio, w nieustannoSci zapytywania, 
ktore na ostatek skierowalo si~ przeciwko sobie samemu, przepadla 
wszelka pewnosc. Moment, w ktoryro dopiero teraz rzeczywiscie absolutna 
zag/ada przeobraza si~ w absolutne narodziny, stanowi najniezwyldejszll, 
chwi1~, jakiej moze doswiadczyc myslenie. 

W jakim jednak sensie ukazujll, si~ w tyro punkcie zarysy nowego 
poczll,tku? W tyro, ze dopiero tutaj osill,ga si~ specyficznie ftIozoficzny 
punkt widzenia. Gdy ftIozofujll,cy pozwolil pytaniu, by wybrzmialo az do 
swego konca, ktory sam siebie stawia pod znakiem zapytania, gdy 
wytrzyroal ujawnienie si~ radykalnej problematycznosci wszystkiego, 
w tyro swej wlasnej, wtedy wkracza jako filozofujll,cy w swe esencjalne 
istnienie. Osill,gni~ty na drodze zalamywania si~ wszelkiej pewnosci punkt 
radykalnej problematycznosci wszystkiego odtll,d staje si~ dian punktem 
widzenia, z ktorego perspektywy postrzega on i tlumaczy rzeczywistosc 
- przeobraionll" bo filozoficznie poj~tll, w swej gl~bi. 

Filozofujll,cy czlowiek dopiero teraz naleZycie pojmie wlasne istnienie. 
Odkryje, Ze tkwienie w problematycznosci wszystkiego stanowi w gl~bszym 
sensie ludzkll, skonczonosc. Ta radykalnie uj~ta skonczonosc romi si~ od 
powierzchownych eksplikacji fen omen u skonczonoSci . Esencjalna skon
czonosc nie na tym polega, ze czlowiek rna SWll, grani~ w innych bytach 
czy w drugim czlowieku jako Ty; nie zasadza si~ ona tak:l.e na nieuchron
nosci jego zblizania si~ do smierci. Esencjalna skonczonosc polega na tym, 
iz rzeczywistosc, a w ostatecznym rozrachunku takZe siebie samego, 
czlowiek rna tylko na sposob problematycznosci. Zrozumie on wowczas 
siebie jako tego , kto, wyzwany do przyj~cia swej esencjalnej skonczonosci, 
dosi~ga w niej podstawy swej wolnosci . Opierajll,c si~ na tyro aspekcie, 
antropologia filozoficzna musialaby dokonac eksplikacji fenomenow ludz
kiego istnienia i moglaby si~ rozwinll,c w ft1ozofi~ dziejow i filozofi~ sztuki. 

Czy jednak - by powrocic do naszego podstawowego pytania - w per
spektywie tej staje si~ moZliwa taki:e teologia filozoficzna? Co moZe ona 
znaczyc dzisiaj , w cieniu nihilizmu, ktory w swej spelnionej postaci odslonil 
si~ jako przy6mienie ftIozofowania przez problematycznosc, samll, siebie 
stawiajll,Cl! pod znakiem zapytania? Czym - po dwu i pol tysill,cleciach 
teologii filozoficznej, w trakcie ktorych dostala si~ ona w wir zapytywania 
dosi~gajll,cego swej skrajnej moZliwosci - jest "Bog ftIozofow"? 

Z calli, pewnoscill, nie jest On zadnyro - chocby i najwyZszym - bytem; 
jedynyro ,jest", ktore jeszcze pozostalo, jest rzeczywistosc zniesiona 
w problematycznosc. Nie jest On zadnll, osobll, - choeby nawet miala to bye 
osoba osob; bycie osoby bowiem taki:e zgin~lo w wirze problematycznosci. 
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Filozofowaniu, ktore nie unika doswiadczenia radykalnej problematycznos
ci, Bog nie moze sit( jawie inaczej jak pod maskl! problematycznosci. 

Miano "Bog", w rozumieniu teologii ftlozoficznej, znaczy zatem, ze 
skrajna problematycznose zostawia za sobl! wszelkl! powierzchownl! rze
czywistose, a tym samym okazuje sit( rzeczywistoscil! najbardziej ze 
wszystkiego rzeczywistl! - rzeczywistl! nie w sensie substancjalnego czy 
osobowego istnienia, lecz w znaczeniu absolutnej, w niemoc spychajl!cej 
wszystko "rzeczywiste" skutecznosci, ktorl! cechuje sit( problematycznose. 
"Bog" jest tym, skl!d radykalna problematycznose przeszywa wszelkl! 
rzeczywistose, a na ostatek i sarno zapytywanie, ktore wszelkl! domniema
nie pewnl! rzeczywistose wprowadza w stan zawieszenia. Moma by 
powiedziee: "Bog" jest pochodzeniem problematycznosci. Tyle tylko, ze 
slowo "pochodzenie" nalezaloby tu rozumiee czasownikowo: jako za
chodzenie radykalnej problematycznoSci. 

Gdy zaprojektowana z tego punktu widzenia teologia fllozoficzna 
probuje cos wit(cej powiedziee 0 "Bogu filozofow", wnet musi zaniemowie. 
Mistycy, jak Dionizy Areopagita i Mistrz Eckhart, nie byli, jak sit( zdaje, 
dalecy od tajemnicy, ktorl! Bog pozostaje dla fllozofowania, gdy Jego istott( 
widzieli w paradoksalnej rownoczesnosci bycia i nicosci, swiatla i ciemnosci 
- w pojl(Ciach, ktore w swym sprzecznym wyrazie same sit( znosZl! i tym 
sposobem wskazujl! poza siebie. Rowniez czcigodne pojl(Cie Deus abscon
ditus mogloby tu znow odzyskae SWl! odnowionl! silt( wypowiadania. Albo 
zamiast "Bog" moma by mowie 0 "tajemnicy" jako 0 ukrywajl!cym sit( 
Stamtl!d, z perspektywy ktorego wszelka rzeczywistose wchodzi w stan 
zawieszenia. KaZdemu slowu grozi tu jednak, ze b¢zie chcialo ustalie cos, 
co z istoty wymyka sit( wszelkiemu ustaleniu. Bye moze nalezaloby przyjl!e 
za punkt wyjscia, Ze problematycznose wprowadza pytajl!cego w najglt(b
szl! niemoc, a nastt(pnie, w przeciwienstwie do tego, owo Stamtl!d jako 
irodlo problematycznosci okreSlie jako absolutnl! moc. Znow musielibys
my z troskl! baczye, by tajemnica owego Stamtl!d nie zakrzepla w pojl(Ciu 
mocy, ktore, nawet gdy sit( je rozumie dynarnicznie, zachowuje charakter 
rzeczywistosci substancjalnej. Majl!c dalej na wzgl¢zie, ze problematycz
nose wyzywa zapytywanie, moma by "Boga" rozumieejako Stamtl!d, skl!d 
pochodzi wyzwanie do zapytywania, a tym samym jako :hodlo ludzkiej 
wolnosci - :hodlo oczywiscie nie w sensie stworzenia, lecz w sensie 
wylaniania. Ale rowniez takie - pozostajl!ce w stanie zawieszenia - slowa Sl! 
trafne i nietrafne zarazem. Prawdziwie ftlozoficzna teologia filozoficzna, 
ktora rna za podstawt( doswiadczenie radykalnej problematycznosci, musi 
bye - w stopniu wit(kszym niz jakakolwiek z wczeSniejszych teologii 
- teologil! negatywnl!. Nie dlatego jednak, ii:by "Boga" okrdlala jako 
nicose; nie jest On nicoscil!, lecz pochodzeniem problematycznosci. Stl!d tez 
slowo "negatywna" nie znaczy: z jakiegos stalego punktu negujl!ca cos 
innego, lecz absolutnie negujl!ca siebie saml! i poprzez to wskazujl!ca na 
absolutny czynnik negujl!cy, kt6ry jako zrodlo wszelkiej problematycznosci 
jest wlasciwym i jedynym momentem pozytywnym. 
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Wszystko to musialby powiedziec czlowiek, ktory w postawie filozofo
wania trwa mimo calego przerazenia probiematycznosci~. Na koniec 
otworzy siy przed nim takZe mozliwosc zaprojektowania zarysow etyki, 
opartej na teoiogii filozoficznej. Jest to mozliwe, gdyz autonegacja nie jest 
rzecz~ samego mysienia. Fiiozofowaniu w sensie teoiogii ftIozoficznej brak 
byloby powagi, gdyby nie wplywalo ono na egzystencjy filozofuj~cego 
i gdyby 0 niej nie stanowilo. Poniewaz zrodtem teoiogii filozoficznej jest 
rozbicie w obIiczu probiematycznosci, ktora dotyczy nawet filozofowania, 
przeto ftIozofuj~cy musi uwzgiydnic to takZe w swej egzystencji. Musi on 
przystac na rozl~ky: rozl~ky z rzeczywistosci~ i rozt~ky ze sob~. Nie 
wymaga ona wprawdzie od rzucenia ciyzaru istnienia, oznacza jednak, ii: 
fiiozofuj~cy przedklada sobie w decyzji podstawowej egzystencjy roz
I~kow~, wyrzeka siy wszelkich powierzchownych zabezpieczen, nie trzyma 
siy uporczywie rzeczy ani siebie, przyjmuje glybok~ skonczonosc jako state 
uprobiematycznianie si y wszystkiego, pojmuje niemoc jako sw~ najrdzen
niejsz~ istoty, odmawia sobie dumy i pretensji, uczy siy cierpliwosci, 
statecznoSci, ciszy. W najglybszym sensie rozl~ka oznacza - rozt~ky taki:e 
z Bogiem. Kto, filozofuj~c w cieniu nihilizmu jako radykalnej pro
blematycznosci, rozprawia 0 Bogu, czynic to moZe jedynie w gescie 
rezygnacji. 

Gdy tym sposobem rozwiewa siy wszelka wtasna moi:liwosc filozofuj~
cego, gdy nawet jyzyk musi w koncu doswiadczyc rozt~ki, to coz inn ego 
pozostaje procz miiczenia? Ale i milczenie nie moze s~dzic, ze uda siy mu 
ujsc koniecznosci rozl~ki. TakZe miiczenie, gdy chce musn~c Boga, musi 
poj~c sw~ glybok~ problematycznosc. Albowiem, jak powiada neoplatonik 
Proklos: "Bog jest... niewymowny bardziej nii: wszelkie rni!czenie"53. 

Wilhelm Weischedel 
tlum. Grzegorz Sowinski 

Wilhelm Weischedel - Philosophische Theologie im Schallen des Nihilismus, w: 1. 
Salaquarda (ed.), Philosophische Theologie im Schallen des Nihilismus, Berlin 1971, 
str. 24-48. 

!J Proklos, In Platonis Theologiam, II, II, w: P,ocli successo,is Platonici in Platonis 
Theologiam lib,t sex, Hamburg 1618 (folomechaniczny przedruk, Frankfurt a. Main 1960) 
s. liD. 



JAN ANDRZEJ KLOCZOWSKl OP 

"WYPITE MORZE" 

ESE] 0 NlHILIZMIE 

• 1. Nihilista - 0 pochodzeniu gatunku 

Wyrornilem kiedys, staraj~c si~ okrdlic odmienne postawy wobec 
religii, nast~uj~ce postaci: mistyka, sceptyka i nihilist~.1 Czy jest cos, co 
ich I~zy, czy przynajmniej istnieje pomi~zy nimi nami~tny spor 0 to, co 
decyduje 0 sensie ludzkiego iycia - jest Bog czy Go nie ma? Ktor¢y 
wiedzie droga do poznania Jego istnienia i Jego istoty? 0 ile pomi~zy 
sceptykiem a mistykiem spor w tej materii toczy si~ od niepami~tnych 
czasow i wszystko wskazuje na to, ze tak b¢zie do kOllca, 0 tyle ta ostatnia 
postac - nihilista - pojawila si~ stosunkowo niedawno. 

Nihilist~ - jak powiadaj~ - wynaleziono w Rosji, gdzie pojawil si~ 
najpierw jako zbuntowany mlodzieniec, syn ziemianskich domow, ktory 
przezywal wewn~trzny przyrnus dokonania natychmiastowej rewolucji dla 
zbawienia swiata. Bardzo przekonuje mnie to, co kiedys napisal Czeslaw 
Milosz, iz Rosja jest szczegolnie dobryrn po\em obserwacyjnyrn rozwoju 
europejskich chorob, bowiem od czasow Piotra Wielkiego stale jest 
w napi~u kaz~cyrn jej doganiac uciekaj~q Europ~. 0 ile zachodni 
Europejczycy, produkuj~c trucizny, wiedzeni instynktem samozachowaw
czyrn produkowali jednoczdnie lecz~ce ich przeciwciala, to mlode cialo 
wielkiego narodu bylo bezbronne wobec inwazji idei i ideologii, przyjmuj~c 
z naiwn~ prostodusznosci~ przewrotne pomysly zachodnich rewolucjonis
tow. Fiodor Dostojewski, pisarz tylez ciemny co wieszczy, mial swiado
mosc skutkow takiej chorobliwej zachlannosci i pisal: "wsio w huduszczym 
stulett'. Natomiast niemiecki mozor, prawdziwy odkrywca nihilisty, Fry
deryk Nietzsche, pisal: "opowiadam histori~ dwu najblizszych stuleci" ... 

Czy te proroctwa si~ spelnily? 

Jan Andrzej Kloczowski OP, Sceplyk i mislyk, w: Obecnosc. Leszkowi Kolakowskiemu w 60 
rocznicf urodzin, Londyn 1987, s. 58-67. 

I 
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• 2. Fryderyk Nietzsche - prorok i demaskator nihilizmu 

PrzeSledimy glowne rysy portretu nihilisty, takiego, jaki pojawil si~ 
w gwaltownej mysli autora Wiedzy radosnej. Istotne w mysli Nietzschego 
bylo to, iz przeniosl zagadnienie nihilizmu z plaszczyzny spolecznej czy 
etycznej na grunt rozwazan fundamentalnych - czyli ukazal metafizyczne 
korzenie i skutki "rewolucji nihilistycznej". 

A. Prorok - Gott ist tot 

Filozoficzn~ przypowiesc - ktor~ odnajdujemy na kartach Wiedzy 
radosnej, a ktora mowi 0 szalencu, zjawiaj~cym si~ na rynku miasta, aby 
oznajmic zgromadzonym tam ludziom, iz "Bog umarl" - moi:emy potrak
towaC jako synte~ podstawowych w~tkow mysli Nietzschego. Paradoksal
ne okreslenie glosz~ce "smierc Boga" jest metafor~ oznaczaj~~, iz nie rna 
miejsca dla Boga w ludzkiej swiadomosci, ludzkim dzialaniu, ani i:e nie 
morn a na istnieniu Istoty Najwyzszej budowac zadnego systemu wartosci. 
Innymi slowy, Nietzsche byl przekonany, ze zalamal si~ dotychczasowy 
obraz swiata, i:e nie morna dalej utrzymywac w mocy calego systemu, 
ktory mial powstac wraz z Platonem i Ewangeli~. Trzeba wi~ z tego faktu 
- dla Nietzschego to fakt a nie przekonanie - wyci~gn~c wszystkie 
konsekwencje. 

Kim s~ - to bardzo warne - bohaterowie wspomnianej opowieSci? 
Szaleniec (der toIle Mensch) nie jest po prostu wariatem, to raczej rosyjski 
jurodiwyj, ktos, kogo opinia publiczna os~dza jako nawiedzonego, do
tkni~tego przez sily wyzsze, ktore pozbawily go rozumu, jakim posluguj~ 
si~ zwykli zjadacze chleba, ale jednoczesnie - daly gl~bsze widzenie spraw 
najwarniejszych. Niew~tpliwie Zaratustra jest porte parole Nietzschego, 
a co interesuj~ce, w zachowanych notach, poprzedzaj~cych napisanie 
Wiedzy radosnej, spotykamy w tekscie nie "szalenca", ale literk~ "Z", czyli 
samego Zaratustr~. Przedstawiony jest on tam jako postac z latami~, 
szukaj~ca Boga - na wzor Diogenesa, ktory kiedys tak wlasnie, z latami~ 
w r~ku, poszukiwal czlowieka. 

Kim s~ sluchacze szalenca? Czytamy: "zgromadzilo si~ tam wlasnie 
wielu z tych, ktorzy nie wierzyli w Boga". S~ to wi~ ateisci, ale 
niekonsekwentni, jakby niepelni. W tej samej Wiedzy radosnej kilka stron 
wczesniej czytamy: "Po smierci Buddy pokazywano jeszcze przez stulecie 
cien jego w jaskini - olbrzymi, straszliwy cien. Bog umarl: lecz taki juz jest 
rodzaj ludzki, iz b~~ moze przez stulecia istnialy jaskinie, w ktorych b~d~ 
pokazywali cien jego. A my - my musimy jeszcze cien jego zwyci~zac."2 

Jakie ksztalty przybiera ow "cien Boga", ktory pada na umysly i Zycie 
malych ludzi, jakimi wydaj~ si~ zebrani na rynku: wierz~ oni jeszcze 
naiwnie w nauk~, w to, ze ich badania i wysilek rozumowy pozwala poznac 
jeszcze jak~s rzeczywistosc. Zludzenie to - wierzy Nietzsche - stanowi 

1 Fryderyk Nietzsche, Wiedza radosna, thnn. Leopold Staff, Warszawa 1906, 8.108. 
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przedluzenie samego irodla rnetafizyki, przekonania, ze istnieje ja~ 
zwi'!zek odpowiedniosci porni~zy naszym rnysleniern a rzeczywistosci,!. 

Dalej, owi zebrani na rynku ludzie nadal wierz'! w rnoralnosc i w 2 

stan,! "tablic~ wartosci", wed Ie ktorych rnialby czlowiek kierowac swoi 
i;yciern - a przeciez w rzeczywistosci nie rna nikogo, kto by takie prawa c 
wartosci nadal. Wierz'! nawet jeszcze w grarnatyk~, wierz,!, Ze jakid regu 
kieruj,! naszym j~zykiern i ktos ustanowiI zasady porozurniewania s; 
A przeciez, jezeli nie rna Boga, to nie rna i zadnych regul, ani zadny, 
zasad, nawet grarnatycznych. Szaleniec zwiastuje wi~ skutki wynikaj,! 
z faktu, Ze "Bog urnarl". Jego przeslanie nie rna charakteru spekulaty 
nego, nie jest Heglowskirn spekulatywnym Wielkim Pi'!tkiern. Nietzsd 
jest przekonany, Ze oto spelnil si~ fakt historyczny - Bog urnarl w swiad 
rnosci ludzi. 

Jakie nast~pstwa wynikaj,! z tego historycznego, a nie rnetafizycznel 
faktu? Odpowiedzjest obrazowa - rnetafora najlepiej oddaje konsekwenc 
wynikaj,!ce z sytuacji odkrytej przez rnysliciela. A oto zarysowane prz 
Nietzschego obrazy: 

"W y pit e rn 0 r z e" - czlowiek wchlon,!1 w siebie swiat. Taki je 
skutek nowoi;ytnej filozofii podrniotu. JeZeli wszystko skurczy si~ ( 
rozrniarow Kartezjanskiego ego cogito, do Fichteanskiego ego transce 
dentalnego, okaze si~ wtedy, ze swiat nie jest w gruncie rzeczy niczy 
innym, jak jedynie stan em swiadornosci czlowieka. 

"H 0 r y z 0 n t w y rn a zan y", wola dalej szaleniec. Wydaje si~, ze 
tym zagadkowym okresleniern kryje si~ cos bardzo zasadniczego. Chod 
o horyzont, ktory dotychczas byl rozurniany jako nieprzekraczalny a 
rnyslowo, ani bytowo - a quo maius cogitari non palest czyli B6 
Dotychczas to On byl zasadniczym horyzontern, wobec ktorego czlowil 
okrdlal swoje i;ycie; byl ostatecznym punktern odniesienia, tak w sen! 
rozumienia rzeczywistosci, jak i jej wartosciowania. 

Wreszcie trzecia rnetafora - "odl"lczenie slonca od ziern i 
Przypuszczac nalezy,jak twierdz,! kornpetentni kornentatorzy, iz nie cho< 
tutaj 0 przewrot kopernikanski, lecz najprawdopodobniej 0 odwr6cer 
platonskiego obrazu z PailSlwa, gdzie Dobro bylo sloncern, wobec ktore, 
okreslala si~ rzeczywistosc czlowieka, bowiern ono oswiecalo caly swiat. 

A wi~ czlowiek i;yje w pustce, tak bytowej jak i aksjologicznej, r 
otacza go zaden uhierarchizowany byt, nie przyswiecaj,! rnu zad 
wartosci: "ezy nie bl,!dzirny jakby w jakiejs nieskonczonej nicosci?" 

B. Nietzsche jako demaskator 

Dla Nietzschego nihilizrn jest zjawiskiern zlozonym, wystarczy przeci 
tac notatki zamieszczone w niniejszym nurnerze "Znaku", aby si~ 0 t) 
przekonac. Od nihilizrnu biernego, nihilizmu malych ludzi, odromia 
nihilizm aktywny, ten, ktory stanowi nowe wartosci, ktory "filozofl 
mlotem", a, nie poprzestaj,!c na NIE, szuka wielkiego TAK. Nihilil 
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biemy, reaktywny - nie jest w zadnym wypadku tworczy, ,Jest symptomem 
faktu, Ze uposledzonym brak juz pociechy" . "Przepadla jedna interpret a
cja; Ze jednak uchodzila za jed y n ,!, przeto wydaje si~, jakby w istnieniu 
nie bylo wcale sensu, jakby wszystko bylo n a dar e m n i e (oo.) pozostaje 
wykazac, ze owo »Nadaremnie« stanowi specyfik~ naszego wspolczesnego 
nihilizmu." 

Zastanowmy si~ nad tym "nadaremnie". Dla Nietzschego sens tego 
sformulowania jest jasny - rozczarowalismy si~ do chrzescijansko-platon
skiej interpretacji swiata. Polegala ona na tym, iz rzutowalismy na swiat 
nasze 0 nim wyobrazenia, nasze pragnienia, by takim wlasnie byl 
- natomiast w momencie, kiedy okazalo si~, iz takim nie jest - swiat 
wygl,!da na bezwartosciowy. 

Doswiadczenie "daremnosci" takiej interpretacji swiata przybiera 
u Nietzschego trzy postaci. Najpierw jest to rozczarowanie do rzekomego 
Oak pisze) celu stawania si~, czyli odkrycie, iz nie istnieje ostateczny sens 
procesu historycznego. Mielismy zludzenia, iz wszystkie wydarzenia pro
wadz'! w ostatecznym rozrachunku do urzeczywistnienia si~ etycznego 
porz4dku swiata, wiod,! niewinne a skrzywdzone dzieci od stanu pohan
bienia i niewoli do harmonii w obcowaniu wszystkich rozumnych istot, 
czyli do stanu powszechnej szcz~sliwosci. Tak si~ nie stalo, bo tak si~ stac 
nie moglo. Rozczarowani entuzjasci muru berlinskiego przekonali siy 
o tym dokladnie po stu latach ad czasu, kiedy Nietzsche sporz'!dzal swe 
notatki. Dalej, jest to adkrycie zludzenia, plyn,!cego z przekonania, iz jest 
jakaS jednosc w procesach dziejowych, w relacjach spolecznych, Ze jest 
jakid "dobro ogolu", ktoremu jednostka winna si~ poswiycic i w ten 
sposob odzyskac wiar~ we wlasn,! wartosc urzeczywistnian,! w oddaniu 
siebie na ofiary dla dobra ogolu. 

Obydwa wyzej opisane d,!zenia oparte byly na przekonaniu, iz istnieje 
jakas gI~bsza rzeczywistosc, rozna ad postrzegalnej zmyslami, jakas postac 
"zaswiata", ktora nadaje temu zmiennemu i przygodnemu swiatu znami~ 
prawdziwosci - istnieje nie tylko punkt Omega jako cel rozwoju i irniy pelni 
bytu, ale ta prawd ziwa rzeczywistosc jest juz w pewien sposob obecna jako 
podloze wszelkiego stawania si~. 

Teraz wiemy jui: - Nietzsche jest 0 tym przekonany - ii: nie rna ani celu, 
ani jednosci, ani prawdziwego bytu. Wszystkie te zludzenia, ktore wloi;ylis
my w byt, interpretuj,!c go zgodnie z naszymi pragnieniami, zostaly 
usuni~te - teraz swiat jawi si~ (wygl4da), jakby byl bezwartoSciowy. 

Ale nihilizm, ktory jawi si~ jako skutek powyzszego rozczarowania , 
karmi si~ jeszcze zludzeniem, iz czlowiek czuje i:al do swiata, gdzies 
gl~boko tkwi w nim t~sknota za ow'! miar,!, przy pomocy ktorej moglby 
ogarn'!c swiat. Co bowiem daje nam podstaw~ do wyrazania i:alu do swiata 
za to, i:e nie posiada on zadnego sensu ani znaczenia? Przeciez taki i:al 
oznacza, ii: rnamy w sobie, moi:e gI~boko ukryt'!, ale przeciez bardzo 
rzeczywist'!, miar~, ktora kaze nam oceniac wszystkie sprawy tego swiata 
pod k,!tem tego, czy odslaniaj'l: one sens naszego bytowania. 
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• 3. Proroctwo Nietzschego okazalo si~ trafne 

Zyjemy w epoce naznaczonej doglybnym nihilizmem. Emil Goran 
napisal kiedys: "W swiecie, w ktorym roilo siy od sukcesow, narody 
Zachodu nie mialy trudnosci z opiewaniem historii i przypisywaniem jej 
sensu i celowosci. Historia byla ich wlasnosci~, one byly jej peinomoc
nikami: nie mogla wiyc nie toczye siy w rozs~nym kierunku ... Ustawialy 
wi~ one historiy kolejno pod patronatem Opatrmosci, Rozumu i Po
stypU."3 Przytoczona mysl Gorana zwraca uwagy na to, iz u irodel 
wspolczesnego nihilizmu leZy jeszcze cos innego niz "smiere Boga", umarly 
bowiem inne jeszcze bostwa, ktore mialy zast~pie chrzescijansk~ Opatrz
nose, wlasnie owe bostwa Rozumu i Postypu. Bez anaiizy tego zjawiska nie 
pojrniemy maczenia wspolczesnego nihilizmu. Jest to - by tak rzec 
niezrycmie - nihilizm reaktywny, stanowi~cy odpowiedz na sytuacjy 
zawiedzionych nadziei. 

Dwie byly wielkie nadzieje, ktorymi Zyla Europa, choe nierawno siy 
nimi podzielila. Nowy lad mialo przyniese ludziom Oswiecenie, inni 
natomiast swietlanej przyszlosci upatrywali w urzeczywistnieniu Utopii. 
Dlatego tez - jak S~Zy - moma wyramie dwa typy nihilizmu: 
post-utopijny i post-oswieceniowy. 

A. Nihilizm post-utopijny 

Teza zasadnicza - nihilizm to zawiedziona rnilosc: mialo bye wszystko 
dobrze, mialo bye wspaniaie, ale nie wyszlo. Czym jest Utopia? Przytoczy 
klasyczn~ definicjy Mannheima: "stan umyslu jest utopijny wtedy, gdy jest 
niezgodny ze stan em rzeczywistosci, w jakim pozostaje. Ty niezgodnose 
moma rozpoznae po tym, ze taki stan umysiu zwraca siy w doswiadczeniu, 
mysleniu lub praktyce ku temu, co w aktuainej sytuacji nie istnieje. 
Jednakze ( ... ) jako utopijne mog~ bye traktowane tylko te orientacje 
wykraczaj~ce poza rzeczywistose, ktore w razie wprowadzenia ich w Zycie 
zmierzaj~ do calkowitego lub czysciowego zniszczenia porz~dku rzeczy 
przewazaj~cego w danym czasie."4 

Utopia przybiera razne postaci, za utopisty more uchodzie zarawno 
Dzieriyilski, jak i Cezary Baryka, utopist~ byl komisarz w skorzanej kurtce 
ale i lagodny reformator, marz~cy 0 szklanych domach. Jest jednak cos 
fundamentalnie wspalnego w roznych postaciach, kt6re ta formacja 
przybiera -l~czy je wizja swiata, ktary jest przestrzeni~ ludzkiej dzialainoSci 
i tworzywem czlowieka. 

Utopia karmi siy wiar~, iz istnieje rozwi~zanie Calosci problem6w 
ludzkich, tak egzystencjalnych jak i spolecmych, ze jest taki punkt historii, 
gdzie moma Wszystko rozwi~zae. Innymi slowy: bydzie albo Tysi~c\etnie 

3 Cyt. za Zygmuotem Baumaoem, Dwa szkice 0 moralnosci ponowoczesnej, Warszawa 1994, 
s.56. 

• Karl Maooheim, ldeologia i utopia, eyt. za: Jerzy Szacki , Spotkania z utopiq, Warszawa 
1980, s. 280. 
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panowanie Chrystusa na ziemi, alba Jedyny Sprawiedliwy Ustr6j, w kt6
rym zrealizujemy jednoczeSnie i r6wnosilnie trzy sprzeczne w istocie 
postulaty: aby wszydzie bylo r6wno, wolno i bratersko. 

Widzenie swiata, jakie znajdujemy w tak opisanej Utopii, jest dalszym 
ci~giem myslenia w istocie re1igijnego, choc pojmowanego na innej 
plaszczyinie, nii myslenie wielkich tradycji religijnych. Odnajdziemy w nim 
wszystkie cechy charakterystyczne, ktore zostaly przez Nietzschego wymie
nione jako znamiona myslenia platonsko-chrzeScijanskiego. lakakolwiek 
bylaby to Utopia, charakteryzuje j~ radykalizm rozwi'lZan religijnych, 
filozoficznych, politycznych , spolecznych . Trzeba do korzeni wypalic stary 
swiat, zupelnie od nowa go stworzyc. Innymi slowy, myslenie utopijne 
karmi si~ nadziej~, czy teilepiej si~ wyra:laj~c - przekonaniem, ie moZliwe 
jest ostateczne rozwi~zanie, czyli ie swiat moma naprawic, b~di przez 
rewolucj~, b~di przez racjonalne reformy. 

Wedlug Utopii, Historia posiada cel , jest procesem zmierzaj~cym do 
osi~gni~ia owego stanu szcz~sliwosci powszechnej, CO najwyiej trzeba jej 
pomoc, a wi~ uruchomic rewolucyjny proces, kt6ry umoiliwi bogini 
dziej6w szybsze i sprawniejsze osi~gni~e cel6w, wpisanych w jej istot~. Dzis 
widzimy upadek tego sposobu pojmowania i urzeczywistniania ludzkiej 
historii, obserwujemy upadek Utopii. I jednoczeSnie obserwujemy nasilenie 
si~ procesow nihilistycznych. Co l~zy nihilizm z Utopi~? lak Utopia byla 
nami~tn~ wiar~ w przyszlosc czlowieka i swiata, tak nihilizm jest nami~tnym 
odrzuceniem tej wiary , jest anty-wiar~ rozczarowanych, zawiedzionych, 
niewiar~ dewotow, kt6rzy stracili nadziej~. W zwi¢u z tym, jak w kaidym 
rozczarowaniu, mamy do czynienia z radykalnym odrzucenil!Il1 samych 
moiliwosci jakichkolwiek rozwi~zan, jakiejkolwiek prawdy i dobra. Pod
sumowuj~c brutalnie, morn a powiedziec, ie stanowisko nihilistyczne spro
wadza si~ do takiego oto: jesteSmy w dziurze i nic nas nie uratuje. 

B. Nihilizm post-oswieceniowy 

W tekscie z 1985 roku Leszek Kolakowski wypowiada pogl~d, ie wiele 
niepokoj'l:cych elementow, ktore moglismy obserwowac w komunizmie, 
narodzilo si~ w naszej kulturze wraz z Oswieceniem: "Z Oswiecenia 
wyrosly racjonalizm, pogarda dla tradycji i nienawisc do calej mitologicz
nej warstwy kultury, owocowaly w komunizmie nie tylko w postaci 
brutalnych przeSladowan religii ; wyraialy si~ takie jako zasada - prak
tykowana raczej nii wyslawiana - wedle ktorej jednostki ludzkie S'l: 
calkowicie wymienialne, a Zycie jednostek liczy si~ tylko 0 tyle , 0 ile S'I: one 
narzydziami sprawy ogolnej, czyli panstwa, jako ie nie rna racjonal
nych podstaw, by przypisywac osobowosci ludzkiej jakis szczegolny 
nieinstrumentalny status." 5 

Wydaje si~, ie morna odnaleic rowniei i w dziejach formacji oswiece

, Leszek Kolakowski, ezy ezlowiek historyezny odszedl z tego fwiata i ezy powinniSmy }ego 
zgon oplaklwac?, ,,Puis" 1991 , or 48, s. 85-96. 
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niowej te same elementy, kt6re idll,c za Nietzschem udalo nam siy odkrye 
w duchowej spuscimie Utopii. Takie i Oswiecenie rna swojll, wizjy historii, 
z kt6rej wynikajll, konkretne zalecenia. I tak: ludzkose winna wyrzec si y 
wszystkiego, co nierozumne i przesll,dne, odejse od tego kanonu wartosci, 
kt6rym siy dotychczas kierowala. Winna zaczll,e wszystko od nowa, od 
odnalezienia czy raczej sformulowania przeslanek i zasad, kt6rymi nalezy 
siy kierowae w budowaniu podstaw nowego ladu Zyciowego i spolecznego. 
Ten nowy lad niesie nadziejy ostatecznego uleczenia ludzkosci ze wszelkich, 
trapill,cych jll, dotychczas, chor6b. Ten nowy lad nastanie raczej drogll, 
transformacji niz rewolucji, pol ega bowiem przede wszystkim na wielkim 
wysilku wychowawczym, zmierzajll,cym do powstania nowego czlowieka, 
zdolnego do zycia dojrzalego i odpowiedzialnego. 

Oznacza to takie wizjy swoistej jednosci - jednosci rodzaju ludzkiego, 
wolnego od przesll,d6w rasowych , etnicznych, religijnych . Uwolnienie od 
jarzma tradycji przyniesie owoc w postaci powszechnego braterstwa. Ale 
zaznacza siy tu pewna osobliwose - oswieceniowa retoryka praw czlowieka 
i obywatela wydaje siy nie posiadae wystarczajll,co dojrzalej koncepcji 
antropologicznej - kied y ginie "dusza", "metafizyczny rdzen osoby", 
czlowiek, jednostka ludzka, bardzo latwo staje si y polem, 0 kt6re walczll, 
przemozne sHy. Mial bye dobrobyt a narodzil siy konsumizm, miala bye 
wolnose a rodzi siy stadny konformizm postaw i zachowan, mialo bye 
braterstwo a jest ostra i bezIitosna konkurencja. 

Bye moze nieco inaczej ulozyla siy mysl Oswiecenia w zakresie trzeciego 
obszaru zludzen, dotyczll,cego "zaswiata". Rzeczywiscie, w przeciwienstwie 
do utopist6w, bardziej trzeiwi i rzeczowi mysliciele tej orientacji nie 
konstruowali wizji swiatowej-zaswiatowej Przyszlosci . Ale to nie znaczy, ze 
nie bylo "zaswiata" - to po prostu "swiat stal siy zaswiatem", nie w sensie 
metafizycznym, oczywiscie, ale aksjologicznym - pole aspiracji, absolutny 
horyzont marzen i projekt6w zostal zamkniyty tylko w swiecie danym 
empirycznie, w kt6rym nalezalo si y odnaleZe i zbudowae swoje szczyscie. 

Paradoksalnie rzecz wyslawiajll,c, trzeba powiedziee, iz najwiyksze 
zludzenie Oswiecenia polegalo na przekonaniu 0 mozliwosci harmonijnego 
postypu oraz zgodnym i r6wnoczesnym rozwoju takich wartosci jak: 
wolnose, sprawiedliwose, r6wnose, pok6j, bni.terstwo, dobrobyt i wiele 
jeszcze innych. Tak zgodnie sll,dzili zar6wno liberalowie, jak i reformator
sko nastawieni socjalisci. Oswiecenie Zylo wiarll, w postyp, w coraz bardziej 
harmonijnie rozwijajll,cll, siy racjonalizacjy zycia, naszego stosunku do 
przyrody i relacji miydzyludzkich. Gdy ta wiara okazala swojll, slabose, 
ogarnll,l nas smutek i poczucie pustki . 

• 	4. Nihilista wsp61czesny - opisac go trzeba, 

choc jaki jest kaidy widzi 


Zalamanie si y, na r6zne sposoby, Utopii i Oswiecenia, owocuje na 
naszych oczach zasadniczyrni przernianarni w pojmowaniu przez tzw. 
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'olczesnego czlowieka zycia i zadan, jakie ono przed nim stawia. 
obujmy naszkicowac portet wspolczesnego nihilisty. Nie jest w zaden 
sob podobny do swojego groznego rosyjskiego przodka z powidci 
'gieniewa czy Dostojewskiego, jest spokojnym, zadowolonym z siebie 
szczaninem, przepraszam, przedstawicielem klasy sredniej, b~,!c jedno
;nie po trosze dzieckiem zagubionym we mgle. 
Cytowany juz wyzej Zygmunt Bauman interesuj,!co opisal przemiany 
-nowoczesnej (czy po-{)swieceniowej, a chyba i po-utopijnej) koncepcji 
)wieka: jaki jest obraz czlowieka zarysowany w postmodemizmie? 
.luz~ si~ pewnymi przemysleniami Baumana, bowiem wydaj,! si~ trafne 
larstwie opisowej, a poza tym swiadomie schowam si~ za niego, aby nie 
pos'!dzonym 0 d,!zenie do osi,!gania tanich, kaznodziejskich efektow. 
Czlowiek po-nowoczesny jest przekonany, iz nie posiada zadnej 
samosci, nie rna zadnego wzorca, do ktorego moglby si~ przyrownac, 
~tory bylby mu dany z gory, st,!d zycie jest pasmem poszukiwan, 
,cesem, w ktorym do owej tozsamosci dojS6 nie moma. W epokach 
lionych czlowiek religijny - ale i czlowiek oswieceniowy (nowoczesny) 
rzei:ywal swoje zycie jako pielgrzymk~, jako w~r6wk~ zrnierzaj,!c,! do 
:eSlonego celu (zbawienie, post~p), ktory byl jasno zarysowany i ku 
'remu warto d,!zyc ... Teraz tego celu zabraklo, nie rna drogi, po kt6rej 
ma wst~powac lub si~ staczac. Nie rna wyznaczonego kierunku, 
..nem nie rna nikogo, kto ten kierunek mialby wyznaczyc - nie rna (jak 
,wi,!) Boga, ani bogini Historii. 
Wynika z tego epizodycznosc zycia: kazdy moment w i:yciu jest 

:ezywany jako samoistny, podobnie jak odcinki w serialu telewizyjnym. 
Ina chwila nie uklada si~ w calosc, nic nie rna dalszego ci,!gu, zadna 
:yzja nie obowi,!zuje dozgonnie. Jest spraw,! powamej dyskusji, na ile 
je podejscie jest uwarunkowane przemianami pojmowania i:ycia przez 
Dwieka, na ile okreSlaj,!je warunki i:yciowe, na przyldad, malo kto moze 
r.yc na to, iz zawod raz zdobyty b¢zie jego zawodem na cale i:ycie. 
lienne warunki zycia wymagaj,! elastycznosci i szybkiego dostosowywa
, siC;, a to ksztaltuje bardzo zasadniczo mentalnosc oraz podejscie do 
l)'stkich waznych i:yciowo spraw. Podobnie rna si~ sprawa relacji 
~zyludzkich. Dotychczas obowi,!zywal, mimo wszelkich zdrad i niewie
)sci, model milosci dozgonnej, teraz pojawia siC( pytanie - jak mozna 
:ysi~gac na cale i:ycie? W milosci obowi,!zuje raczej model milosci 
polbiemej (confluent love), wynikaj,!cej z owej opisanej wyzej epizodycz
sci i:ycia. Zwi'!zane jest to oczywiscie z oddzieleniem milosci od 
)kreacji (reprodukcji), z oderwaniam rniloSci od i:ycia. 
Bauman stara si~ interesuj,!co przyblizyc swoje rozwazania, szkicuj,!c 

rtrety postaci b~d,!cych personifikacjami owego post-modernistycznego 
)sobu i:ycia. Tych portretow jest kilka. Pierwszy z nich jest szkicem 
:edstawiaj,!cym spa c e r 0 wi c z a. Kiedy spaceruj~, muskam spojrze
m napotkane przedmioty i przechodz'!cych mimo ludzi. Uczestnicz'!c 
tym doswiadczeniu, jestem calkowicie zewn~trzny w stosunku do 
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otaczajl!cego mnie swiata, tylko powierzchownie notujl!C wrai:enia w swia
domosci, bez zadnego zaangazowania, przezywam tylko chwil~, wyl'l,cznie 
trwaj'l,cy wlasnie moment. Wazna jest jedynie intensywnose przezycia. 
Dalej moma wymienie w 10 cz~ g~. Nie jest to klasyczny tramp czerpi'l,cy 
radose z nieoczekiwanej przygody - wlocz~ga jest czlowiekiem niecierp
liwym, stale zmuszanym wewn~trznym niepokojem do zmiany swego 
otoczenia, stale czekaj'l,cym na odmian~. Nie jest w stanie zniesc cierp
liwego czekania na to, aby roslina, ktor'l, zasadzil, wydala swoj kwiat, juz 
nie mowi'l,c 0 owocu. Zycie wlocz~gi jest naznaczone napi~em pomi¢zy 
pogoni'l, za realizacj[! wcil!i nowego oczekiwania a rozczarowaniem, jakie 
mu one przynosi, gdy juz zostanie zrealizowane. Jest i trzecia postac 
- t u r y s t a; on najch~tniej opuszcza dom w poszukiwaniu wrai:et1, 
stanowil! one prawdziwy pokarm dla jego spragnionej a pustej duszy. 
Wspolny tym postaciom jest brak doswiadczenia zadomowienia, bowiem 
nieustanny przymus przemieszczania wyplywa z niepokoju, kaill,cego wcil!i 
poszukiwac nieistniejll,cego spemienia. 

Dotyczy to takie uczestnictwa w kulturze, w ktorej przestaly obowill,zy
wac trwale kanony, ich miejsce zaj~ly krotkotrwale mody, cz~sto przezywa
jll,ce swe wzloty i upadki. Powiada si~ czasami, ze tak rozumiana kultura 
stala si~ nieustannll, probll, smierci - ale wlasnie dlatego odbiera smierci jej 
charakter proby jedynej i nieodwracalnej. Takie smierc nie jest juz 
pojmowana jako "na wieki wiekow", przestala bye czyms ostatecznym. 
Innymi slowy, mamy do czynienie z nieostatecznoscill, przemijania. 

Czy takiego nihilist~ spotykamy na naszych ulicach, czy w~druje wraz 
z nami a moze i w nas? 

• 5. Finale presto 

Istota nihilizmu jest w obydwu tych wypadkach - i tego 
post-utopijnego i tego post-{)swieceniowego - podobna: sprowadza si~ do 
ukazania konsekwencji abstrakcyjnego myslenia, ktore pryncypiom pod
porzll,dkowywalo calli, rzeczywistosc, tak, by stala si~ ona tworzywem 
przyszlej szcz~sliwoSci. Gdy rzeczywistosc zawiodla, gdy okazala si~ malo 
przychylna dla planow czlowieka, trzeba jll, bylo ukarac poprzez skazanie 
jej na niebyt. Zgadzam si~ calkowicie z Czeslawem Miloszem, ze zasad
niczym problemem naszych czasow jest utrata poczucia Rzeczywistosci. 

Nietzsche pisal 0 wypitym morzu, 0 tym, Ze nasza subiektywnosc 
wchlon~la cale bogactwo swiata i umiemy juz tylko wpatrywae si~ w siebie, 
obserwujll,c jedynie stany swiadomosci. I to jest wlasnie najgl~bsza 
przyczyna i zarazem skutek nihilizmu. 

Jan Antirzej Kloczowski OP 

JAN ANDRZEJ KLOCZOWSKI OP, ur. 1937, filozof i teolog. Kierownik Katedry 
Filozofii Religii w Papieskiej Akademii Teologicmej, rektor Kolegium Filozoficzno
Teologicmego 00. Dominikanow. 



FRIEDRICH NIETZSCHE 


ZAPISKI 0 NIHILIZMIE 


Nihilizm europejski 

10 lipca 1887 
1. 

Jakie k 0 r zy sci oferowala chrzescijanska hipoteza moralna? 
1) uZyczala czlowiekowi war t 0 sci absolutnej, mimo jego roaJosci 

i przypadkowosci w strumieniu stawania si~ i przemijania 
2) 	 sluZyla adwokatom Boga, gdyz mimo cierpienia i zla nadawaJa 

swiatu charakter doskonalosci - wl,!cznie z ow'! "wolnosci'!" 
-zlojawilo si~ sensownym. 

3) ustanawiala u czlowieka wi e d z ~ 0 wartosciach absolutnych i da
wala mu tyro samym wla&nie w odniesieniu do rzeczy najwaZniej
szych ad e k w a t n e p 0 z nan i e 

zapobiegala, by czlowiek gardzil sob,! jako czlowiekiem, by bral stron~ 
przeciwnCl Zyciu, by wCltpil w poznanie: byla s rod k i e m z a ch 0 w an i a; 
- in summa: moralnos6 byla wielkim antidotum przeciwko nihiliz
m 0 wi praktycznemu i teoretycznemu. 

2. 

Posr6d sil jednak, kt6re wychowala moraln05c, byla s z c z e r 0 s c: ta 
zwraca si~ w koncu przeciw moralnosci, odkrywa jej tel e 0 log i~, jej 
ni eb e zi n tere sown 0 5e - i teraz wglCld w to dlugotrwale wcielone 
zaklamanie, co do kt6rego w,!tpi si~, czy moma je od siebie odj'!c, dziala 
wlasnie jako stymulator. Ku nihilizrnowi. Teraz konstatujemy w sobie 
potrzeby, zaszczepione nam przez dlugotrwalCl interpretacj~ moralnCl, kt6re 
obecnie jawiCl si~ nam jako potrzeba nieprawdy: z drugiej strony to z nirni 
zdaje si~ wiClzae wartose, to z uwagi na nie wytrzymujemy Zycie. Ten 
antagonizm - n i e cenie tego, co poznajemy, nie m 6 c juz cenie tego, czym 
chcielibysmy siebie oklamac - jako wynik daje proces rozkladu. 
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3. 

Faktycznie, nie potrzebujemy juz tak bardzo antidotum przeciwko 
pierwszemu nihilizmowi : Zycie niejestjuz, w naszej Europie, w takim 
stopniu niepewne, przypadkowe, nonsensowne. Tak ogromne pot y g 0 

wan i e war t 0 sci czIowieka, wartosci zla i td. teraz nie jest juz potrzebne, 
wytrzymujemy znacz~ce obnizenie tej wartosci do umiarkowanego 
poziomu, potrafuny przystac na niejeden nonsens i przypadek: osi~gniyta 
m 0 c czIowieka pozwala teraz na red u k cj y srodkow rygoru, z ktorych 
najpotyiniejszyro byla interpretacja moralna. "Bog" jest nazbyt skrajn~ 
hipotez~. 

4. 

Pozycji skrajnych nie zastypuj,!jednak pozycje umiarkowane, lecz znow 
skrajne, aczkolwiek 0 d w r 0 tn e. St,!d wiara w absolutn,! immoralnosc 
natury, w bezcelowosc i bezsensownosc jest psychologjcznie koniecznym 
u c z u c i em, gdy nie daje siy juz utrzymac wiara w Boga i w esencjalnie 
moralny porz<!dek. Teraz pojawia siy nihilizm, n i e dlatego, izby istnienie 
bylo bardziej nieprzyjemne nii niegdys, lecz dlatego, Ze czlowiek stal siy 
w ogole nieufnym wobec "sensu" w zlu, ba, w istnieniu. Przepadia jed n a 
interpretacja; ie jednak uchodzila za jed y n~, przeto wydaje siy, jakby 
w istnieniu nie bylo wcale sensu, jakby wszystko bylo n a dar e m n e. 

5. 

Pozostaje wykazac, ze owo "Nadaremnie!" stanowi specyfiky naszego 
wspolczesnego nihilizmu. Nieufnosc wobec naszych chrzeScijanskich ocen 
wartosci wzmaga siy ai po pytanie "czy wszystkie »wartosci« nie s~ 
przynytami, za spraw,! ktorych komedia ci,!gnie siy i ci,!gnie, lecz zupelnie 
nie przybliza do rozwi,!zania?" T rwani e, z "Nadaremnie", bez celu 
i mety, jest n aj bard zi ej po r a i aj '! c ~ ide,!, zwIaszcza gdy siy pojmuje, 
Ze [jest] siy okpiwanym, a jednak nie rna siy mocy, by nie dac siy okpiwac. 

6. 

Pomyslmy sobie ty mysl w jej najstraszliwszej formie: istnienie takie, 
jakie jest, bez sensu i bez celu, ale nieuniknienie nawracaj,!ce, bez finalu 
w nicosci: "wieczny nawrot". 

Jest to najskrajniejsza forma nihilizmu: nicosc ("bezsens") wieczn'!! 
Europejska forma buddyzmu: energja wiedzy i sit z m us z a do takiej 

wiary. Jest to najbardziej naukowa ze wszystkich moZliwych 
hipotez. Przeczymy {istnieniu} celow zamykaj,!cych: gdyby istnienie mialo 
jakis, musialoby go osi,!gn,!c. 

7. 

Latwo po]'!c, ie d'!zymy tu do czegos, co jest przeciwienstwem 
w stosunku do panteizmu: "wszystko, co doskonale, boskie, wieczne" 
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IUsza bowiem row n i e z dow i a r y w "w i e c z n y n a w rot". Pytanie: 
f wraz z {uniemoi:liwieniem} moralnosci uniemozliwiono taki:e panteis
;zne Tak wobec wszechrzeczy? Czy jest sens wyobrazac sobie Boga 
oza dobrem i zlem"? Czy byiby moi:liwy panteizm w t a kim znaczeniu? 
:y usuniemy z procesu nasze wyobrai:enie celu, ami mot 0 przytak
:my procesowi? - Doszloby do czegos takiego, gdyby cos w owym 
ocesie bylo osi,!gane w kai:dym jego momencie - zawsze cos jed
kiego 
Spinoza dobil si~ takiego afirrnatywnego stanowiska, gdyz kai:dy 

)ment jest logicznie konieczny: swym instynktern logicznym tryum
wal on nad takim ch ar ak te r em swiata. 

8. 

Jego przypadek rna jednak tylko jednostkowy charakter. K azd y r y s 
I a r a k t e r y sty c z ny, lez'!cy u podstawy kazdego zdarzenia, rnusialby, 
.yby jednostka doznala go jako s w ego rysu charakterystycznego, 
laniac j,! do tryumfalnej pochwaly karoej chwili istnienia powszechnego. 
lOdziloby 0 to wiasnie, by owego rysu charakterystycznego doznac 
sobie samym z przyjernnosci,!, jako dobrego, wartosciowego. 

9. 

M 0 r a 1 nos c chronila Zycie przed rozpacz,! i skokiem w nicosc ludzi 
tany spoleczne, [po ]gwalcone i przygniecione przez c z low i e k a: niemoc 
::Jbec ludzi bowiern, ani e wobec natury, rodzi najbardziej desperackie 
Izgoryczenie istnieniern. Moralnosc traktowala tyranow, pogwalcicieli, 
ogole "panow", jako wrogow, przed ktorymi zwyklego c[zlowieka] 

Llei:y ochraniac, tzn. w pierwszym rz~dzie pokrzepiac, pot~
)wac. W konsekwencji moralnosc najgl~biej nauczyla nienawidzic 
mi ec w po ga rd zi e rys charakterystyczny wszystkich panuj,!cych: i ch 
o I ~ m 0 c y. Usun'!c t~ moralnosc, zaprzeczyc jej, rozsadzic j,!: po
voliloby to 0 d w rot n i e odbierac i oceniac najbardziej znienawidzony 
lotychczas} pop¢. Gdyby cierpi,!cy, ucisniony, stracil wiar~, ze rna 
rawo pogardzac wol,! mocy, wszedlby w stadium beznadziejnej de
leracji. Doszloby do tego, gdyby ow rys byl esencjalny dla zycia, gdyby 
( okazalo, ze nawet "wola moralnosci" jest zakamuflowan,! "woI'! 
ocy", ze takze ta nienawisc i pogarda jest jeszcze woI,! rnocy. Ucisniony 
ozumialby, ze stoi nat y m sam y m g run ci e co uciskaj,!cy i i:e nie 
-zysluguje mu zadne uprzywilejowanie {ani} ranga wyzsza od 
ngi tamtego. 

10. 

Raczej 0 d w rot n i e! W i:yciu procz stopnia mocy nie rna niczego, co 
ialoby wartosc - przyj'!wszy wlasnie, i:e sarno i:ycie jest woI,! mocy. 
loralnosc strzegla up 0 s 1 e d z 0 n y ch przed nihilizmern, przyznaj,!c 
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k a z de m u nieskOllczon~ wartosc, wartosc metafizycm~, i wplataj~c go 
w porz~dek, ktory nie pokrywa siy z doczesn~ moc~ i hierarchi~: uczyla 
poddania, pokory itd . Jdli przyj~c, ze wiara w t y moralnosc 
gin ie, to uposledzeni nie b¢~ juz mieli swej pociechy - i z gin ~. 

11. 

Giniycie prezentuje siy jako rujnowanie siebie, jako instynk
towne wybieranie zachowan, ktore m u s z ~ n is z c z y c. S y m p tom y tego 
samowyniszczania siy uposledzonych: autowiwisekcja, zatrucie, odurzenie, 
romantyzm, przede wszystkim zas instynktowna inklinacja do dzialan, 
ktorymi mocarzy czyni~ sobie oni swymi s m i e r tel n y m i w r 0 gam i 
(- niejako wyhodowuj~c sobie swych katow) wola niszezenia jako 
wola {zakorzeniona w} jeszcze glybszym instynkeie, instynkcie samoznisz
ezenia, {w} woli {przejscia} w nieosc. 

12. 

Nihilizrn jako symptom faktu, ze uposledzonym brak juz poeieehy: Ze 
niszcz~ oni, aby ieh miszczono, :le, odciyci od morainosci, nie maj~ juz 
powodu, by "poddawac siy" - ze staj~ na gruncie przeciwstawnej zasady 
i sami taki:e eh e~ m oey, zm u sz aj ~e moearzy, by byli ieh katami . Jest 
to europejska forma buddyzrnu - ez y n i c N ie, gdy istnienie stracilo swoj 
"sens". 

13. 

"N¢za" bynajmniej nie wzrosla: przeciwniel "Bog, morainosc, pod
danie" byty srodkami leczniczymi, na strasziiwyeh, niskich szczeblach 
ubostwa: nihilizm aktywny pojawia siy w relatywnie korzystnyeh 
warunkach. Aby mozna bylo odezuc moralnosc jako przezwyciyzon~, 
potrzebny jest juz spory poziom kultury duehowej; ta mow wymaga 
wzgl¢nego dobrobytu. Pewne zrnyczenie duehowe, doprowadzone skut
kiem dlugotrwalej waiki pogl~dow filozoficmych do bemadziejnego scep
tycyzmu w 0 be c filozofti, rowniez nie mamionuje n i ski ego stan u owyeh 
nihilist ow. Wystarczy pomyslee 0 sytuacji, w ktorej pojawil siy Budda. 
Teoria wiecmego nawrotu mialaby u e z 0 n e przeslanki (podobnie jak 
miala takie teoria Buddy, na przyklad w pojyciu przyezynowosci itd.). 

14. 

Co teraz maczy slowo "uposledzony"? Przede wszystkim fi zj 0

log i czn i e: juz nie politycznie. N aj n i e z d row s z y typ ezlowieka w Eu
ropie (posroo wszystkieh stanow spolecznyeh) jest podglebiem tego 
nihilizmu: typ ow wiary w wiecmy nawrot doma jako przeklenstwa, 
ktorym dotkniyty czlowiek nie cofnie siy juz przed zadnym postypkiem: nie 
pasywne wygasanie, lecz do pro wad zan i e do wygasniycia tego wszyst
kiego, co bezsensowne i bezcelowe: choc tylko konwulsja, slepa furia 
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dokonuje tu wg1~u, Ze wszystko istnia10 od wieku wiekow - takZe ten 
moment nihilizmu i z,!dzy niszczenia. - W a rto sc i ~ t a k i ego k ry zy s u 
jest to, Ze oczyszcza on, ze stlacza razern pokrewne Zywioly i do
prowadza je do wzajemnego zepsucia, Ze ludziom 0 przeciwstawnych 
umys1owosciach wskazuje wspolne zadania - takze posrod nich ujawniaj,!c 
slabszych, bardziej niepewnych, i w ten sposob dostarczaj,!c bodica do 
hie r arc h i z ow ani a s i 1, z punktu widzenia zdrowia: rozkazuj,!cych 
uznaj,!c jako rozkazuj,!cych, sluchaj,!cych uznaj,!c jako sluchaj,!cych. 
Naturalnie, jak najdalej od wszelkich istniej,!cych {obecnie} porz'!dkow 
spo1ecznych. 

15. 

Ktorzy okaz,! si.,: przy tym n aj pot ~ z n i ej s z y m i? Najbardziej urniar
kowani, ktorzy n i e pot r z e b uj '! ekstremalnych artyku10w wiary, ktorzy 
spor,! cz.,:sc przypadku, bezsensu nie tylko przyjrnuj,!, ale i miluj'!, ktorzy 
myslec 0 cz10wieku potrafi,! ze znacz'!cym obnizeniem jego wartosci do 
umiarkowanego poziornu, nie staj,!c si.,: przez to malymi i slabymi: 
najbogatsi w zdrowie, ktorzy dorosli do wi.,:kszosci niepowodzen i st~ tak 
{bardzo} si.,: ich nie I.,:kaj,! - ludzie, ktorzy s,! pewni swej mocy 
i kt6rzy ze swiadom'! dum,! reprezentuj,! 0 s i '! gn i.,: t '! sil.,: czlowieka. 

16. 

Jak cz10wiek taki mysla1by 0 wiecznym nawrocie? - {XII, 5, 7l} 

Tragiczna epoka dla Europy: uwarunkowana walk'! z nihilizmem. {XII, 
7,31} 

Nie to bynajrnniej jest pierwsz,! kwesti,!, czy jestdrny zadowoleni 
z siebie, lecz czy w ogole jestesmy zadowoleni z czegokolwiek. J dli przyj,!c, 
ze mowimy Tak jednej jedynej chwili, to powiedzielisrny Tak nie tylko 
sobie samym, ale i wsze1kiernu istnieniu. Nic bowiem nie wyst.,:puje sarno 
dla siebie, ani w nas, ani w rzeczach: i jesli tylko jeden jedyny raz dusza 
nasza ze szcz~scia zadda1a i zadZwi.,:czala niby struna, to potrzebne byly, 
by uwarunkowac to jedno zdarzenie, wszystkie wiecznosci - i wszelka 
wiecznosc znalaz1a w tej jednej jedynej chwili, w ktorej powiedzielisrny 
nasze Tak, sw'! pochwal.,:, swe zbawienie, swe usprawiedliwienie i sw'! 
afinnacj.,:. {XII, 7, 38} 

I. 	Nihilizrn stan em norrnalnyrn. 
Nih iii zrn: brak celu; brak odpowiedzi na {pytanie} "Dlaczego?" co 

znaczy nihilizm? -	 zen a c zein e war t 0 sci be z war t 0 sci 0 w i e j '!. 
Jest on dwuznaczny: 

A)) Nihilizm jako znak zintensyfikowanej rnocy ducha: jako 
nihilizm aktywoy. 
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MoZe on bye znaldem pot ~ g i: sita ducha rnogta tak wzrosn,!e, : 
dotychczasowe eele ("przekonania", artykuty wiary) nie s,! na j 
miar~ - wiara rnianowicie wyraia w og61noSci przymus {ptyn,!cy} z w , 
run k 0 w e gz y s ten c j i, podlegtose autorytetowi okolicznosci, w ktory( 
danaistotarozkwita, wzrasta , zdobywa moc... 

Z drugiej strony znaldem niedostatecznej pot~gi, by znow w~ 
zn a cz y e sobie tworczo jakis eel, jakies Dlatego, jak,!sfWiar~. 

Swe maksimum relatywnej sity osi,!ga on jako gwaic,!ca sUa niszczeni 
j a k 0 nih iii z m a k t y w n y. J ego przeciwienstwern bytby nihilizm zrn 
czony, kt6ry jui nie a t a k uj e: jego najslynniejsz,! form,! jest buddyzr 
jako nihilizm pas yw n y. 

Nihilizm stanowi patologiczny s tan po s red n i (patologiczne je 
wielkie uogoinienie, wniosek, ie { nie rna} i ad neg 0 sen s u): b'!dz 
dlatego, Ze tworcze sHy nie s,! jeszcze dose intensywne: b'!dz to dlatego, 
decadence zwleka i nie wynalazla jeszcze swych srodkow wspomagaj,!cyc1 

B)) Nihilizm jako zmierzch i regres mocy ducha: nibiliz 
pasywny: 

jako znak stabosci: sila ducha moZe ulec zm~czeniu, wyczerpani 
tak ie dot y c h c z as 0 we eele i wartosci nie s,! na jej miar~ i nie znajd~ 
jui wiary-

Ze rozpada si~ synteza wartosci i eel6w (na ktorej opiera si~ kai< 
pot~ina kultura), tak ii poszczeg6ine wartosci tocz'! z sob,! wojn~: rozkh 

ie w r6i:noraldch p r z e bra n i a c h, religijnym, czy moralnym, c 
estetycznym itd., na plan pierwszy wysuwa si~ wszystko, co orzeZwi 
uzdrawia, uspokaja, zaglusza 

2. Przeslanka tej hipotezy 

Ze nie rna prawdy; ie nie rna absolutnego charakteru rzeczy, iadn 
" rzeczy w sobie" 

- sarno to jest nihilizmem , i to najbardziej skrajny n 
War t 0 s e rzeczy wklada on wtasnie w to, ie wartosci tej n i e odpowia( 
i n i e odpowiadata i ad n a reainose, lecz tylko symptom sHy po stron 
ustanowicieli wartosci, syrnplifikacjadla iycia {XII, 9, 35} 

wartosci i ich zmiana pozostaj,! w relacji do wzrostu moe 
czlowieka, kt6ry ustanawia wartosci 

rozmiar n i e w i a r y {,} dopuszczanej "wolnosci ducha" jako w y r, 
wzrostu mocy 

"nihilizrn" jako ideal n a j w y i s z e j m 0 car nos c i ducha, najb oga 
szego Zycia: po cz~sci niszczycielsld, po cz~sci ironiczny {XII, 9, 39} 

Czym jest wi a r a? Jak powstaje? Wierzye to zawsze tyle co u z n a w , 
za prawd~. 



Najbardziej skrajn'!, fOnTI'!, nihilizmu byloby: Ze w s z elk a wiara, 
wszelkie uznawanie za prawd~ jest z koniecznoSci falszem: gd y z w c a Ie 
nie rna czegos takiego jak swiat prawdziwy. Zatem: pozor 
perspektywiczny, ktorego pochodzenie jest w nas (jako ze ci'!,gle 
pot r z e b uj em y wc:zszego, skroconego, uproszczonego swiata) 

- ze to jest miar!! sily, jak bardzo potrafImy, nie gin'l,C, przyznae si~ do 
po z 0 r nos c i, do koniecznoSci klamstwa. 

o tyle moglby nihilizm, jako zaprzeczenie swiata pra
wdziwego, bye bosk'!, umyslowosci'!,:---{XII,9,41} 

P rzyczy n y ni hiIizm u: 
1) brak wyzszego rodzaju, tzn. tego {rodzaju}, ktorego niewy

czerpana produktywnose i moc podtrzymuje wiar~ w czlowieka. (Dose 
pomysle6, ile zawdzi~czamy Napoleonowi: niemal wszystkie wyZsze na
dzieje tego stulecia) 

2) nizszy rodzaj {-} "stado" "masa" "spoleczenstwo" {-} oducza 
si~ skromnosci i rozdyma swe potrzeby {do wymiaru} wartosci kosmicz
nych i metafizycznych. Cale istnienie ulega przez to spospolito
wan i u: jezeli bowiem panuje m as a, to tyranizuje ona w y j '!, t k i, ktore 
trac'!, wiar~ w siebie i staj'!, si~ nih i Ii starn i {XII, 9, 44} 

Ogromny namysl nad sob!!: uswiadomie si~ sobie nie j ako indywiduum, 
lecz jako ludzkose. Namyslmy si~, zawroemy mysl'!,: idzmy 
malymi i wielkimi drogami 

A. Czlowiek poszukuje "prawdy": swiata, ktory by si~ nie sprzeciwial, 
nie ludzil, nie zmienial, swiata p raw d z i we g 0 - swiata, w ktorym by si~ 
nie cierpialo: sprzeciw, zludzenie, zrniana - przyczyny cierpienial Nie w'l,tpi 
on, Ze istnieje swiat taki, jaki bye powinien: chcialby znaleze don drog~. 
(Indyjska krytyka: nawet "Ja" jako pozor, jako n i e-realnose) 

Sk'!,d bierze tu czlowiek poj~ie rea In 0 sci? -
Dlaczego wlasnie ci e rp i en i e wywodzi on ze zmiany, ze zludzenia, ze 

sprzeciwu? dlaczego nie swe szcz~scie raczej? .. -
Pogarda, nienawise w stosunku do wszystkiego, co przernija, zmienia 

si~, przeobraza: - sk'l,d takie wartosciowanie trwalosci? 
Wola prawdy jest tu bez dwu zdan tylko pragnieniem dotarcia do 

swi a tat r w a los c i. 
Zmysly ludz'!" rozum koryguje bl¢y: w konsekwencji, wnios

kowano, rozum jest drog'!, do swiata trwalosci; idee 0 n aj m n i ej 
zmyslowym charakterze musz'!, bye najblizsze "swiatu prawdziwemu". 
- Ze strony zmyslow nadchodzi wi~kszose ciosow losu - zmysly s'!, 
oszustami, omarnicielami, unicestwicielarni: 

Szcz~ sci e gwarantowae moZe tylko {swiat} byt6w: zmiana i szcz~Scie 
wzajemnie si~ wykluczaj'!,. Najwyzszy stan, ktorego nalezaloby sobie 
Zyczye, to jednose ze {swiatem} by tow. 0 sob Ii w a to d r 0 g a do 
najwyzszego szcz~scia. 
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In summa: swiat taki, jaki bye po wi n i en, istnieje: ten swiat, w kt6rym 
Zyjemy, jest bl¢em tylko - nasz swiat n i e powinien istniee. 

Wiara w {swiat} byt6w okazuje si~ tylko nast~pstwern: wlasciwym 
primum mobile jest niewiara w rzeczywistosc, kt6ra siy staje, nieufnose 
wobec rzeczywistosci, kt6ra siy staje, niska ocena wszelkiego stawania siy... 

J aki rodzaj ludzi dokonuje takiej refleksji? Rodzaj nietw6rczy, c i e r
p i ~c y; rodzaj zm~czony Zyciem. Jdli wyobrazie sobie przeciwny rodzaj 
czlowieka, to nie potrzebowalby on wiary w {swiat} byt6w: wiycej jeszcze, 
gardzilby {swiatem} byt6w, jako martwyro, nudnyro, obojytnyro ... 

Wiara, ze j est, :ie rzeczywiscie istnieje swiat, kt6ry bye powinien, 
pozostaje wia~ ludzi nietw6rczych, kt6rzy nie chc~ tworzye 
swi at a, jaki bye powinien. Uznaj~ go za obecny, szukaj~ srodk6w i drog, 
by doniego dotrzee. - "Wola prawdy" - jako niernoc woH 
tworzenia 

poznawaC, ze cos j es t 
takie to a takie antagonizm co do stopnia 
czynie, by cos s t a I 0 sily rni¢zy naturarni 
siy takim to a takim 

F i k c j a s w i a t a, kt6ry odpowiada naszyro Zyczeniorn, fortele i inter
pretacje psychologiczne - aby wszystko, co czcimy i czego doznajemy jako 
przyjernne, powi~zae ze swiatem prawdziwym. 

Na tyro szczeblu "wola prawdy" jest istotnie sztuk~ inter
pre t a c j i: do czego potrzebna jest ci~g1e sila in terpretacji. 

Ten sam rodzaj czlowieka, gdy staje siy 0 jeszcze jeden stopien 
uboZszym, gdy nie rna juz sily, by interpretowae, by 
two r z y e fi k c j e, czyni nihilisty. Nihilista jest czlowiekiem, kt6ry 0 swie
cie, jaki jest, s~dzi, ze bye n i e powinien, zas 0 swiecie, jaki bye powinien, ze 
nie istnieje. Istnienie (dzialanie, cierpienie, chcenie, odczuwanie) nie rna 
tedy sensu: patos "Nadaremnie" jest patosem nihilisty - a zarazern jeszcze, 
jako patos, n i e k 0 n s e k wen c j ~ nihilisty 

Kto swej woli, bezwoJny i bezsilny, nie potrafi wkladae w rzeczy, ten 
wklada w nie przynajrnniej sen s: tzn. wiary, ze istnieje juz wola, ktora 
w rzeczach czegos chce czy chciee powinna. 

Jest to wskaznikiem stopnia s iI y w 0 Ii, jak dalece moma si y wyzbye 
sensu w rzeczach, jak dalece wytrzymuje si y Zycie w bezsensownym 
swiecie - {wytrzymuje,} poniewaz samemu si y nadaje organi
zacjy jego malej cz~stce . 

Obiektywne spojrzenie filozoficzne moze wiyc bye znakiem 
ub6stwa woli i sily. Sila organizuje bowiem blizsze i najbliZsze {otoczenie}; 
poznaj~cy, kt6rzy chc~ jedynie s t w i e r d z a e, co jest, s~ ludZrni, kt6rzy nie 
potrafi~ ustaiae, j a k bye pow inn o. 

Art y sci typem posrednim: ustalaj~ przynajrnniej paraboly swiata, jaki 
bye powinien - s~ tw6rczy, gdyz rzeczywiScie z mi en i aj ~ i transformuj~: 
inaczej niz poznaj~cy, kt6rzy wszystko zostawiaj~ takim, jakim jest. 
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Zwi~zek filozofow z religiami pesymistycznymi: ten sam 
rodzaj czlowieka (- najwyzszy stopien realnosci przyznaj~ rze
czom najwyzej wartosciowanym. 

Zwi~zek filozof6w z ludzmi moralnymi i ich miarami 
wartosci. (Wykladnia m 0 r al n a swiata jako sens?: po zmierzchu sensu 
religijnego 

Przezwyci~zenie filozof6w, przez unicestwienie {swiata} 
bytow: okres posredni nihilizmu: zanim pojawi si~ sila, by odwrocie 
wartosci, a swiat stawania si~, pozoru apoteozowae, afirmowaC jako 
jedyny. . 

B. Nihilizm jako zjawisko normalne moze bye symptomem rosn~cej 
pot~gi lub rosn~cej slabosci 

b~dz to dlatego, ze sila, by two r z y e, by c h c i e e, urosla do tego 
stopnia, ze nie potrzebuje juz eksplikacji generalnych ani 

wykladni sen s u ("bliZsze zadania", panstwo itd.) 
b~dz to dlatego, Ze ustaje nawet kreatywna sila, by tworzye sens, a 

rozczarowanie {staje si~} stanem dorninuj~cym. Niezdolnose 
do wi a r y w "sens", "niewiara" 

Co w kontekscie obu tych moi:liwoSci oznacza n auk a? 
1) lako mak pot,.:gi i samoopanowania, jako z dol nos e wyzbycia 
si,.: uleczaj~cych, pocieszaj~cych swiatow iluzji 
2) jako podkopuj,!ca, dokuczaj~ca, rozczarowuj(!Ca, oslabiaj,!ca 

C. wiara w prawd~, potrzeba oparcia si~ na czyms wiarygodnym: 
redukcja psychologiczna jak najdalsza od wszelkiego dotychczasowego 
odczuwania wartoSci. Strach, lenistwo 

- tak samo n i e w i a r a: redukcja. W jakim sensie niewiara otrzymuje 
now ~ wartose, gdy nie istnieje swiat prawdziwy (dzi,.:ki niej wolnose 
odzyskuje wszelkie odczuwania wartosci, trw 0 n ion e dotychczas dla 
swiata bytow) {XII, 9, 60} 

Drugi buddyzm. 

Kat a s t r 0 fan i hi Ii sty c z n a, ktora polozy kres ziemskiej kulturze. 
lej prognostyki: 

zalew wspolczucia 
przem,.:czenie d uchowe 
redukcja problemow do kwestii przyjemnosci i nieprzyjemnosci 
gloryfikacja wojny, wywoluj~ca kontrakcj~ 
rowniez rozgraniczanie si~ narodow wywoluje ruch przeciwny, 
najserdecmiejsze "braterstwo" 
niemoi:liwose dalszego poslugiwania si,.: przez religi~ rnitem 
i legend,! {XII, 9, 82} 
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Rozwini~e si~ pesymizm u 
w nihilizm 

Denaturalizacja war to sci. Scholastyka wartoSci. WartoSci, odizolo
wane, idealistyczne, zarniast panowac nad czynem i przewodzic mu, 
z pot~pieniem zwracaj~ si~ p r z e c i w k 0 czynowi. 

Przeciwienstwa wstawione na miejsce naturalnych stopni i rang. 
Nienawisc do wszelkich hierarchii. Przeciwienstwa s~ odpowiednie dla 
epoki pospolstwa, bo latwiej daj~ si~ u ch wy ci c 

Swiat odrzucony, {odrzucony} wobec sztucznie zbudowanego, 
"prawdziwego, wartosciowego" 

W koncu: odkrywa si~, z jakiego materialu zbudowano "swiat praw
dziwy": i jako pozostalosc rna si~ teraz tylko swiat odrzucony, n a k 0 n t 0 

odrzucalnosci ktorego wlicza sifl: takze owo najwi~ksze 
rozczarowanie 

Wraz z tym pojawia si~ nih iii zm: pozostawiono wartosci z a s ~d za· 
j 'l,ce - i nic wi~ej! 

Tu rodzi si~problem pot~gi i slabosci: 
1) slabi rozbijaj~ si~ 0 nie 
2) pot~miejsi niszcz~ te, ktore {ich} nie rozbijaj'l, 
3) najpot~miejsi przezwyci~zaj'l, wartosci zas'l,dzaj'l,ce. 
-wszystko to razem konstytuuje epok\!tragiczDll{XII,9, 10?} 

Do genezy nihilisty 

Poino jest si~ smialym, {by si~ przyznac do} wied zy, ktor'l, si~ 
wlasciwie rna. Dopiero niedawno przyznalem sob ie, ie z gruntu bylem 
dot~d nihilist~; zludzila mnie co do tego fundarnentalnego faktu energia, 
nonszalancja, z jak'l, szedlem naprzod jako nihilista. Gdy si~ zd'lia do 
jakiegos celu, to wydaje si~ niemoiliwym, by "bezcelowosc sarna w sobie" 
byla zasad'l, naszej wiary. {XII, 9, 123} 

Przyczyny Dastania pesymizmu 
1) ie dotychczas 0 c z ern ian 0 najprzemomiejsze i najprzyszlosciowsze 
pop¢y zycia, tak iz iycie rna nad sob'l, przeklenstwo 
2) ie wzrastaj'l,ca dzielnosc i uczciwosc, jak i coraz smielsza nieufnosc 
czlowieka pojmuje nieodl'l,cznosc tych instynktow od zycia 
i zwraca si~ ku iyciu 
3) Ze rozkwitaj~ tylko najmierniej si, ktorzy zupelnie nie odczuwah 
tego konfliktu, typ wyzszy marnieje i uprzedza do siebie jako twor 
zwyrodnienia - ie, z drugiej strony, miernota, stawiaj~ca siebie za cel 
i sens, r 0 zw s ci ecz a (- ze nikt nie umie jui dac odpowiedzi na {pytanie,} 
Po co?: -) 
4) ze pomniejszanie, bolesnosc, niepok6j , pOSpiech, tlum stale przybieraj'l, 
coraz wi~ksze rozmiary - ie coraz latwiej u z my s low i c sobie caly ten 
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ieg spraw i tak zwan~ cywi1izacj~, ie jednostka z r a i a s i ~ ulega 
I obliczu tej monstruaInej maszynerii. {XII, 9,162} 

Pro b I e m X I X wi e k u. ezy jego mocna i slaba strona wspol
Irzynalei~ do siebie? ezy jest wyciosany z jednego drewna? ezy roinorakose 
:go ideal6w, ich sprzecznosc rna sw6j warunek w jakims wyiszym celu, jako 
os wyiszego? Albowiem wzrastanie, w takim stopniu, w gwahownym 
lapi¢u, mogloby stanowie predestynacj~ do wielkosci. Niezado
voienie, nihilizm moglyby bye dobrym znakiem. {XII, 9, 186} 

M oj a n owa d ro ga do "Tak". 

Moje nowe uj~ie pes y m i z m u jako z nieprzymuszonej woli wy
zukiwania straszliwych i problematycznych stron istnienia: ujasnilo mi to 
)okrewne zjawiska przeszloSci. "lie »prawdy« wytrzymuje i na ile »praw
Iy« odwaia si~ dany duch?" Kwestia jego pot~gi. Pesymizm taki m6glby 
)rzedzierzgn~e si~ w ow~ form~ dionizyjskiego m 6 wi e n i a swiatu Tak 
- swiatu, jaki jest: ai po iyczenie sobie, by mial rniejsce jego absolutny 
lawr6t i jego absolutna wieczystose: dawaloby to nowy ideal filozofti 
wrailiwosci . 

Dotychczas neg 0 wan e strony istnienia poj~e nie tylko jako koniecz
le, ale i jako warte, by ich sobie iyczyc; warte nie tylko w kontekScie 
iotychczas afirmowanych Uako, z grubsza bior~c, ich uzupelnienie i waru
lek wst~pny), ale i same w sobie, jako przemoiniejsze, produktywniejsze, 
,rawdziwsze strony istnienia, w kt6rych wyrainiej wypowiada si~ jego wola 

Ocenic dotychczas jedynie a fi rm 0 wan e strony istnienia; wyci~gn~e 
rzeczywiste czynniki, kt6re mowi:i! tam Tak (po pierwsze instynkt cier
pi~cych, z drugiej strony instynkt stada oraz 6w trzeci instynkt: instynkt 
wi~kszosci przeciw wyj~tkom) 

Koncepcja w y is z ego typu istot jako "niemorainego" wedlug dotych
czasowych poj~c: jej zai:i!iki w dziejach (poganscy bogowie, idealy renesan
sowe) {XII, 10, 3} 

Wgl~d generalny 

Faktycznie, kaid y wielki wzrost przynosi z sob~ takie ogrornne 
w y k r u s zan i e s i ~ i 0 d e j sci e w p r z e s z los c: 

cierpienie, symptomy zmierzchu p r z y n a lei ~ do czas6w, w kt6rych 
nast~puje ogromny krok naprz6d. 

kaidy produktywny i przemoiny ruch ludzkosci w s p 61t w 0 r z y I 
zarazem tendencj~ nihilistyczn~. 

w pewnych okolicznosciach byloby to oznak~ dalekosi~inego i najistot
niejszego wzrostu, przejScia w nowe warunki istnienia, ie pojawia si~ 
w swiecie najbardziej skrajna forma pesyrnizmu, nihilizm wlas
ciwy. 

To poj~lem. {XII, 10, 22} 
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Teza glowna. Z jakiego wzglf(du nihilizm zupelny stanowi 
konieczne nast~pstwo dotychczasowych idealow. 

- nihilizm n i e k 0 m p 1 et n y, jego formy: Zyjemy w nich 
- pro b y unikni~cia n[ihilizmu], bez przewartosciowania owych warto

sci: rodZll, przeciwienstwo, wyostrzaj~ problem. {XII, 10, 42} 

Nihilista zupelny - oko n[ihilisty], ktore idealizuje w 
obrzydliwosc, ktore nie dochowuje wiemosci wspomnieniom (- po
rzuca je, ogolaca; nie chroni wspomnien przed trupiobladymi przebar
wieniami , ktorymi slabosc oblewa dalekie i przeszle zdarzenia; czego zas 
nie czyni on w stosunku do siebie, tego nie czyni tez w stosunku do calej 
przeszloSci c[zlowieka] - porzuca j~ {XII, 10, 42} 

Jest to makiem animuszu i poczucia mocy, jak bardzo ktos 
potrafi przymac rzeczom ich straszliwy, ich problematycmy charakter; 
i czy w ogole potrzebuje "rozwi~zan" na koncu, 

- ten pesymizm artystow stanowi dokladne przeciwienstwo 
pesymizmu moralno-religijnego, ktory cierpi z powodu "ze
psucia" czlowieka, z powodu zagadki istnienia. Ten bezwarunkowo chce 
rozwi~zania, a przynajmniej nadziei na rozwi~anie.. . Cierpi~cy, zroz
paczeni, nieufni, krotko mowil!C chorzy zawsze potrzebowali zachwycaj~
cych wi zj i, by wytrzymac (tu rna swe zrodlo poj~cie "blogosci") 

- Pokrewny przypadek: arty sci decadence, ktorzy w gruncie rzeczy 
odnosz~si~dozycianihilistycznie, uciekaj~ w pi~kno formy... 
ku w y s e Ie k cj 0 now any m obiektom, gdzie natura stala si~ doskonal~, 
gdzie jest oboj~tnie wi elk a i p i ~ kn a.. . 

- "milosc do pi~kna" moi:e bye wi~c czyrns innyrn niz zd 01 n 0 sci ~ 
wid zen i a pi~kna, two r zen i a pi~kna: moi:e bye wlaSnie wyrazem 
niezdolnosci do czegos takiego. 

- artystami porywaj~cymi, ktorzy kaz~ rozbrzmiewac d z w i ~ k 0 m 
k 0 n son an s u z kazdego konfliktu, s~ ci, ktorzy wlasnej mocamosci 
i swemu samowybawieniu pozwalaj~ wyjsc na dobre nawet rzeczom; swe 
najwn~trmiejsze doswiadczenia wyrai:aj~ syrnbolik~ kazdego dziela sztuki 
- ich tworzenie jej wdziecznosci~ za ich bycie. 

Gl~bia artysty tragicznego bierze si~ st~, iz jego instynkt 
estetycmy widzi odleglejsze nast~pstwa, ze nie na krotk~ chwil~ zatrzymuje 
si~ przy {rzeczach} najblizszych, i:e zasadniczo afirmuje ekonomi~, ktora 
straszliwe, zle, problematyczne aspekty usprawied1iwia i nie tylko ... 
usprawiedliwia. {XII, 10, 168} 

W pro wad zen i e d 1 ape s y m i s tow - a zarazem p r z e ci w pesyrni
stom ... Tyrn, ktorzy dzisiaj n i e cierpi~ z powodu {calej} problematycmosci 
naszego istnienia, nie mam nic do powiedzenia: ci niech czytaj~ gazety 
i zaprz~taj~ sobie glow~ zlymi Zydami. - Slowo 0 absolutnyrn osamot
nieniu: kto nie wychodzi mi naprzeciw chocby setn~ tylko cz~sci~ mojej 
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lami~tnosci i milo Sci, ten nie b~dzie rniee dla rnnie ucha ... Dotychczas si~ 
mebijalern ... {XII, 10, 196} 

Nihilista ftIozoficzny jest przekonany, Ii: wszystko, co si~ dzieje, jest 
)ezsensowne i nadaremne; a nie powinno bye i:adnego bezsensownego 
nadarernnego bycia. Sk,!d jednak owo: nie powinno? Sk,!d jednak bierze 

)n ten "sens", t~ rniar~? - W istocie rzeczy nihilista jest zdania, Ii: 
;pojrzenie na takie puste, bezpoZyteczne bycie rodzi n i e z ado w 0 len i e, 
rozpacz, pustk~ w {duszy} filozofa; pogl,!d taki jest sprzeczny z nasZll 
mbtelniejsz,! jako ftIozofa wrai:liwosci,!. Konczy si~ to absurdalnym 
wartosciowaniem: charakter istnienia m u s i alb y k 0 n ten tow a e fi I 0 

lO fa, jdliby mialo bye uprawnione ... 
Latwo poj,!e, i:e w odniesieniu do zdarzen ukontentowanie i nie

przyjemnose mog,! miee sens srodkow tylko: pozostawaloby zapytac, czy 
W ogole m 0 i; e rn y widzie6 "sens" i "eel", czy kWestia bezsensownosci b'ldz 
jej przeciwienstwa nie jest dla nas nierozwi,!zywalna. - {XIII, 11, 97} 

Krytyka nihilizrnu. 

1. 

Nihilizm jako stan psychologiczny rnusi pojawic si~, po 
pierwsze, wowczas, gdy poszukiwalismy we wszelkich zdarzeniach, 
jakiegos "sensu", ktorego w nich nie rna: tak Ii; poszukiwacz koniec 
konc6w traci rezon. Nihilizm jest wtedy uswiadornieniern scbie dlugo
trwalego mar not raw i e n i a sily, m~k,! "Nadaremnie", niepewnosci,!, 
brakiern sposobnosci, by jakos odetchn'!e, by czyms si~ jeszcze ukoie 
- wstydern przed samym sob,!, jakby czlowiek nazbyt dlugo si~ 0 s z u k i 
w at... Owym sen s em rnogloby bye: "speinianie" si~ najwyzszego kanonu 
etycznego we wszelkich zdarzeniach, porz'!dek etyczny swiata; albo 
przyrost milo sci i harrnonii w obcowaniu istot; alba przyblii:anie si~ do 
powszechnego stanu szcz~scia; albo nawet zd,!zanie do powszechnego 
stanu nicosci - eel zawsze jest jeszcze jakims sensern. Wszystkirn tego 
rodzaju wyobrai;eniom wspolne jest przekonanie, Ze proces rna cos 
os i '! g a e: - a teraz oto zaczyna si~ pojmowae, Ii; stawanie si~ n i e 
dochodzi do niczego jako swego eelu, niczego nie osil!ga. Roz
czarowanie zatern co do rzekornego c e Ius taw ani a s i ~ jako przyczyna 
nihilizmu: juz to W odniesieniu do okrdlonego eelu, juz to jako uogol
niaj,!cy wgl,!d w niedostatecznose wszelkich dotychczasowych hipotez co 
do celu, dotycz'!cych cal ego "rozwoju (- czlowiek n i e jest j u i; wspol
pracuj,!cym, a tym bardziej nie stanowi punktu osrodkowego stawania si~) 

Nihilizm jako stan psychologiczny pojawia si~, pod rug ie, gdy we 
wszelkich zdarzeniach i posr6d wszelkich zdarzen ustanowilo si~ cos na 
ksztalt calosci, usysternatyzowania, nawet uorganizowania: 
tak Ii; dusza, spragniona podziwu i czci, upaja si~ generalnym wyob
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rai:eniem najwyzszej formy panowania i rzC¢zenia (- jdli jest to dusza 
logika, to juz absolutna konsekwentnosc i dialektyka realna wystarczajej, by 
siy ze wszystkim pogodzic ... ) Swego rodzaju jednosc, jakaS forma "moniz
mu": w nastypstwie tej wiary czlowiek w glybokim poczuciu zwiOiZku 
i zalemosci od nieskonczenie przewyzszaj~eej go calosci, modus bostwa ... 
"Dobro og6lu wymaga od jednostki, by siy poswiycila" ... lecz patrz, n i e 
rna takiego ogolu! Generalnie rzecz ujmuj~c, czlowiek stracil wiary w sw~ 
wartosc, skoro nie dziala przezen nieskonczenie wartosciowa calosc: tzn. 
wymyslil on sobie tak~ calosc, aby moc wierzyc w sw~ wartosc. 

Nihilizm jako stan psychologiczny rna jeszcze trzeci~, ostatni~ 
fo r my. Tak jak dwa pierwsze uj yci a glosz~, ze stawanie siy nie dochodzi 
do niczego jako do swego eelu oraz ze posrod wszelkiego stawania siy nie 
wlada wielka jednosc, w ktorej poszczegolny czlowiek moglby siy caly 
zanurzyc jak w zywiole 0 najwyzszej wartosci, tak jako w y b i e g pozostaje 
potypic caly ten swiat stawania siy jako zludzenie, a jako swiat p raw
d z i w y wynalezc swiat lez~cy po tamtej stronie naszego swiata. Lecz gdy 
tylko dojdzie czlowiek, w jaki sposob swiat ow wykroil jedynie ze swych 
potrzeb psychologicznych i dlaczego nie rna do tego zadnego prawa, 
powstaje ostatnia forma nihilizmu, ktora zawiera w sobie n i e w i a r y 
wsw i at met a fi z y cz n y - ktora zakazuje sobie wiary w swiat 
p raw d z i w y. Na tym stanowisku uznaje czlowiek realnosc stawania siy 
jako jed y n ~ realnosc, zakazuje so bie wszelkich krytych sciezek ku 
zaswiatom i falszywym bostwom - ale nie wytrzymuje tego 
swiata, ktorego {istnieniu} nie chce juz zaprzeczac... 

- Co w gruncie rzeczy zaszlo? Czlowiek osi~gn~l poczucie be z war t 0 s
c i 0 w 0 sci, poj~wszy, ze generalnego charakteru istnienia nie moze 
interpretowac pojyciem "c e I", ani pojyciem ,j e d nos c", ani pojyciem 
"p raw d a". Istnieniem niczego siy nie fmalizuje i nie osi~ga; brakuje 
nadrzydnej jednosci w wielosci zdarzen; cech~ istnienia nie jest "prawda", 
{Iecz} falsz... , nie rna siy juz absolutnie zadnego powodu, by wmawiac 
sobie jakis swiat prawdziwy ... 

Krotko: kategorie "eel", ,jednosc", "bycie", ktorymi wkladalismy 
wartosc w swiat, zostaj~ przez nas na powrot zen w y c i ~ g n i y t e - i teraz 
swiat wygl~da na bezwartosciowy... 

2. 

Jdli prZYHc, ze poznalismy, z jakiego wzgl¢u nie nalei:y juz wy
k I a d a c swiata za posrednictwem tych trzech kategorii, oraz ze, zgodnie 
z tym ujyciem, swiat zaczyna stawac siy dla nas bezwartosciowym, to 
musimy zapytac, s k ~ d pochodzi nasza wiara w te trzy kategorie - sprobuj
my, czy nie byloby mozliwe wymowi6 im wiary. Skoro ubezwartos
c i 0 w iii s my te trzy kategorie, to demonstracja ich niestosowalnosci 
w odniesieniu do uniwersum nie jest juz powodem, dla ktorego {mielibys
my} ubezwartosciowic {sarno} uniwersum. 
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Rezultat: przyczyn~ nihilizmu stanowi wi a raw kat ego r i e r 0 z u 
m u - mierzylismy wartosc swiata kategoriami, k tor e 0 d nos z '! s i ~ 
tylko do swiata sfingowanego. 

Rezultat koncowy: wszystkie wartosci, ktorymi dotychczas probowalis
my najpierw uczynic swiat cennym dla nas, a w koncu wlasnie nimi go 
ubezwartosciowilismy, gdy okazaly si~ one don nie przystawac 
- wszystkie te wartosci s'!, z psychologicznego punktu widzenia, rezultatem 
okrdlonych perspektyw ui:ytecznosci w podtrzymywaniu i intensyfikowaniu 
wytworow ludzkiego panowania: i tylko w proj e k tow any m i falszywie 
w istot~ rzeczy. Nadal jest to hip e r b 0 I i c zn '! n a i w nos c i '! czlowieka, 
ii: siebie [ustanawia] miar'! wartosci i sensem rzeczy ... {XIII, 11, 99} 

Filozof inaczej i w czym innym znajduje odpoczynek: na przyklad 
w nihilizmie. Wiara, i:e rue rna prawdy, wiara nihilistow, jest wielk,! 
rekreacj,! dla kogos, kto jako bojownik poznania nieustannie walczy 
z samymi obrzydliwymi prawdami. Prawda jest bowiem obrzydliwa {XIII, 
11, 108} 

Do przedmowy. 

Opisuj~ nadchodz,!c,! przyszlosc: nastanie nihilizmu. Mog~ tu opisy
wac, gdyi dzieje si~ tu cos koniecznego - znaki tego S,! wsz¢zie, nadal 
brak jedynie 0 c z u dla tych znakow. Nie chwal~ tu, nie gani~ okolicznosci, 
ie nadchodzi on: s,!dz~, ii rna {teraz} miejsce jeden z najwi~kszych 
kryzysow, chwila najgl~bszego namyslu czlowieka nad sob,!: czy 
czlowiek pozbiera si~ po nim, czy zapanuje nad tym kryzysem - pozostaje 
to kwesti,! jego sily: m 0 iii we... 

czlowiek nowoczesny wierzy tytulem proby jui to w t~, jui to w inn,! 
war t 0 s c, po czym porzuca j,!: kr,!g porzuconych wartosci, ktore si~ 
przeiyly, staje si~ coraz pelniejszy; coraz bardziej odczuwa si~ pus t k ~ 
i ubostwo wartosci; ruch jest niepowstrzymany - choc w wielkim 
stylu probuje si~ go opoiniac -

Koniec konc6w waiy si~ on na krytyk~ wartosci w ogole; po z n aj e ich 
rodowod; poznaje w stopniu wystarczaj,!cym, by nie wierzyc jui w zadn,! 
wartosc; pat 0 s, nowy dreszcz ... 

Opowiadam histori~ dwu najbliiszych stuleci ... {XIII, 11, 119} 

N astanie nih iii z m u. 

Nihilizm to nie tylko zamyslenie nad "Nadaremnie!" i nie tylko wiara, 
ie wszystko jest warte, by zgin'!c: przyklada si~ swej r~ki, r uj n uj e s i ~ ... 
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J est to, jdli kto tak chce, p 0 z b a w ion e log i k i: ale nihilista nie wierzy, 
by trze[ba] bylo pozostawae logicznyrn ... Jest to stan pot~inych duchow 
i pot~inej woli: a dla takich nie jest rzecz~ moZl.iw~ zatrzymac si~ przy Nie 
swych "s~dow": - z ich natury wyrasta N i e i ch c zy n u. U-nicestwieniu 
s~dami sekunduje u-nicestwienie r~koma. {XIII, 11, 123} 

Z historii nihilizmu europejskiego 

o k res niejasnosci, wszelkiego rodzaju prob konserwowania starego 
i nieporzucania nowego. 

Ok res jasnoSci: p 0 j m u j e s i~, ze stare i nowe to przeciwienstwo: 
stare wartosci zrodzone z Zycia zmierzchaj~cego, nowe ze wznoszllcego si~, 
- [ze] poznanie natury i dziejow nie pozwala nam juz na takie "nadzieje", 
- ze w s z y s t k i est are ide a I y s~ idealami wrogimi zyciu (zrodzonymi 
z decadence i determinuj~cymi decadence, jakkolwiek w okazalyrn stroju 
niedzielnyrn moralnosci) - r 0 z u m i em y stare i drugo nie jesteSmy dose 
po~ini w odniesieniu do nowego. 

o k res trzech wielkich Dczue 

pogardy 

litosci 

zniszczenia 


Ok res katastrofy 
nastanie teorii, kt6ra p r z e s i e w a ludzi ... ktora slabych, 
tak sarno jak pot~inych, popycha do rozstrzygni~c {XIII, 11, ISO} 

Dziennik nihilisty... 

dreszcz z powodu odkrytej "falszywosci" 

pustka: zadnej juz mysli; pot~zne uczucia, obracaj~ce si~ wok61 obiektow 

bez wartosci: 


- widz wobec tych absurdalnych emocji za i przeciw 
- wyniosly, szyderczy, zimny wzgl¢em siebie 
- najpot~iniejsze emocje jawi~ si~ niczym klamcy: tak jakbys
my mie1i wierzye w ich obiekty, jakby chcialy nas one uwieSe 
- najpot~iniejsza sila nie wie juz, po co? 
- jest wszystko, ale zadnych celow 
ateizm jako brak idealu 

faza nami~tnego Nie i czynienia Nie: wyladowuje si~ w rum na

gromadzona z~za afinnacji, adoracji. .. 

faza pogardy nawet dla Nie ... 


nawet dla w~tpienia.. 

nawet dla ironii .. 

nawet dla pogardy ... 


kat a s t r 0 fa: czy klamstwo nie jest czyms boskim .. 
czy wartose wszystkich rzeczy nie na tyrn polega, Ze 5:l one 
falszywe?. 
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czy rozpacz nie jest tylko nast~stwem wiary w b 0 s two 

prawdy 

czy wlasnie s kl am yw an i e i cz yn ien i e falszem (zafal

szowywanie), wkladanie sensu nie jest wartoscill, sensem, 

celem 

czy nie powinno si~ wierzyc w Boga nie dlatego, i:e jest 

prawdziwy (l ecz d I ate go, ze {jest} falsz em -? {XIII, 11, 

327} 


Przedmowa. 

I. 

Wielkie rzeczy wymagajll, by 0 nich milczec albo m6wic wspaniale: 
wspaniale tzn. cynicznie i niewinnie. 

2. 

Opowiadam histori~ dwoch najblizszych stuleci . Opisuj~ nadchodzllCl! 
przyszlosc, przyszlosc, ktora nie moze juz nadejsc innll: n a s tan i e 
nih iii z m u. Histori~ t~ moma opowiadac juz teraz: bo koniecznosci jest 
.to dzielo. Przyszlosc ta mowi juz setkll znakow, los ten wsz¢zie si~ 
zapowiada; dla tej muzyki przyszlosci kaZdy majuz wyostrzony sroch. Cala 
nasza kultura europejska juz od dawna porusza si~ w torturze napi~a, 
kt6re narasta z wieku na wiek, jak ku katastrofie: niespokojnie, gwaltow
nie, forsownie: niby strumien, kt6ry chce dobiec k 0 n c a, kt6ry juz nie 
oddaje si~ namyslowi, kt6ry boi si~ namyslac. 

3. 

- Ten, kto tu glos zabiera, ten, odwrotnie, niczego innego dotychczas 
nie robil, jak tylko oddawal si~ namyslowi: jako filozof i pustelnik 
instynktowny, kt6ry SWll korzysc znalazl w pozostawaniu na uboczu, poza, 
w cierpliwosci, w op6inieniu, w odstawaniu; jako duch odwagi i - duch 
pokusy, kt6ry w kaZdy labirynt przyszlosci byl juz zbl~zil; jako duch 
-ptak wieszczy, kt6ry p a tr zy w s tecz, gdy opowiada, co nadejdzie: jako 
pierwszy nihilista zupelny Europy, kt6ry wszakze sam nihilizm juz w sobie 
do konca przezyl - kt6ry rna go za sobll, pod sobll, poza sobll ... 

4. 

Albowiem niech nikt si~ pomyli co do sensu tytulu, ktorym chce si~ 
nazwactaewangeliaprzyszlosci. Wola mocy. Proba przewartos
ciowania wszystkich wartosci - fonnula ta wyraZa pewien 
przeciwruch, majllc na uwadze {jego} zasad~ i zadanie: ruch, ktory 
kiedys w przyszlosci zastllpi ow nihilizm zupelny; ruch, ktory rna go 
wszakZe za p r z e s 1 a n k~, logicznll i psychologicznll, ruch, ktory bez
wzgl~dnie tylko po n i m i z a j ego s p raw II nadejsc moze. Albowiem 
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dlaczego nastanie nihilizmu jest teraz k 0 n i e c z n e? Dlatego, ze w nim swe 
ostateczne nastypstwo maj'l, nasze dotychczasowe wartosci; dlatego, ze 
nihilizm jest pomyslan'!: do konca logik'l, naszych wielkich wartosci 
i idealow, - dlatego, ze musimy najpierw przezye nihilizm, aby dojse, co 
wlasciwie by to wartosci'l, tych "wartosci" .. . Bydziemy, kiedys, po
trzebowali nowych wartosci... {XIII, 11, 411} 

Nihilizm 

Niczego nie nalezaloby bardziej i z wiykszym pozytkiem wspierae niz 
konsekwentnego nih iii z m u c z y n u 

: wszystkie fenomeny chrzescijanstwa, pesymizmu, wyrazaj'!:, takjakjaje 
rozumiem, przekonanie ,jesteSmy dojrzali, by nie bye; jest to dla nas 
rozumne - nie bye" 

ow jyzyk "rozumu" bylby w tym przypadku taue jyzykiem selek
cjonuj,!:cej natury 

Co ponad wszelkimi pojyciami nalezy natomiast potypie, to dwuznacz
n,!: i tchorziiw,!: polowicznose religii, na przyklad chrzeScijanstwa: 
jasniej, K 0 sci 0 I a: ktory zamiast osmielae do smierci i samounicest
wienia, wszystko co nieudaczne i chore chroni, pozwalaj,!:c mu siy w ten 
sposob krzewie 

Problem: jakimi srodkami {daloby} siy osi,!:gn'l,e scisl'!: formy wielkiego, 
zarailiwego nihilizmu: tak,!:, ktora, z naukow'!: sumiennosci,!:, uczy dob
rowolnej smierci i praktykuje j'l,... (a n i e slabowitego wegetowania, 
maj'l,cego na uwadze falszyw,!: egzystencjy posmiertn,!: -) 

ChrzeScijanstwa niepodobna dose potypie, bo ubezwartosciowilo one 
wartose takiego oczyszczahcego wielkiego ruchu nihilistycznego, 
jaki bye moze siy rozwijal, ide'!: nieSmiertelnej osoby prywatnej: tak sarno 
nadziej,!: na zmartwychwstanie: krotko mowi,!:c, ci,!:glym powstrzymywa
niem od c z y nun i h iii sty c z neg 0, od samobojstwa... Zast,!:pilo je 
samobojstwem powolnym; male, ubogie, lecz trwale Zycie krok po kroku; 
calkowicie zrutynizowane, mieszczanskie, przeciytne iycie krok po kroku, 
itd . {XIII, 14, 9} 

We wszystkich przypadkach, gdy dziecko byloby zbrodni,!:: u chronicz
nie chorych i u neurastenikow trzeciego stopnia, gdy, z drugiej strony, 
przeciwstawienie weta popydowi plciowemu byloby tylko pobomym 
iyczeniem (- cZysto u takich uposledzonych popyd ten cechuje wrycz 
odrazaj,!:ca pobudliwose) naleiy stawiae z'l,danie zapobiegania plo
d zen i u. Spoleczenstwo zna niewiele tak pal'!:cych i tak zasadniczych 
dezyderatow. Tu nie wystarczy tylko pogarda, deklaracja spolecznego 
dyshonoru jako srodki utrzymywania w ryzach nikczemnej slabosci 
charakteru: naleiy, bez wzglydu na stan, rangy i kultun;:, najostrzejszymi 
karami maj'!:tkowymi, ewentualnie utrat'l, "wolnosci", klauzur'!: zapobiegae 
tego rodzaju zbrodni. Dziecko wydawae na swiat, w ktorym samemu bye 
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nie rna si~ prawa, jest gorsz~ rzecz~ niz odbierac zycie. Syfilityk, ktory 
spladza dziecko, staje si~ przyczyn~ cal ego lancucha chybionych Zywotow, 
tworzy zarzut przeciwko zyciu, jest pesymist~ c z y n u: rzeczywiscie na
st~puje przez niego pomniejszenie w jakims stopniu wartosci zycia. - {XIII, 
15, 3} 

Wcale nie chodzi 0 najJepszy czy najgorszy swiat: Nie albo Tak - to jest 
tu problemem. Instynkt nihilistyczny mowi Nie; jego najlagodniejsze twier
dzenie glosi, ze nie-bycie jest lepsze niz bycie, :i:e wola nicoSci wi~j jest 
wart a niz wola iycia; jego najostrzejsze twierdzenie glosi, ze skoro nicosc jest 
czyms, czego najbardziej naleiy sobie zyczyc, to iycie, jako jej przeciwienst
wo, jest absolutnie bez wartosci - {i} zasluguj~ym na odrzucenie ... 

Inspirowany przez takie oceny wartosci mysliciel chc~c nie chc~c b~dzie 
si~ staral wszystkich rzeczy, ktorym instynktownie przypisuje jeszcze 
wartosc, uzyc do usprawiedliwienia tendencji nihilistycznej. Bylo to 
wie1kim fa I s z e r s t w e m Schopenhauera, ktory niejedn~ rzecz darzyl 
gl~bokim zainteresowaniem: ale duch nihilizmu zakazal mu je zaJiczyc do 
woli zycia; i st~d widzimy {u niego} caly szereg subte1nych i smialych prob, 
by sztuk~, m~drosc, pi~kno natury, religi~, moralnosc, geniusz czcic, jako 
{wieJorakie} pragnienie nicosci, za ich pozorn~ wrogosc w stosunku do 
zycia {XIII, 17, 7} 

Ostatnimi czasy wielekroc naduzywano pewnego przypadkowego i pod 
kazdym wzgl~em nietrafnego slowa: wsz~zie mowi si~ 0 pesymizmie, 
prowadzi si~, niekiedy mi~zy rozumnymi ludimi, osobliw~ walk~, skupio
n~ na pytaniu, kto rna racj~, pesymizm czy optymizm. Nie pojmuje si~ przy 
tym namacalnego faktu: ze pesymizm nie jest problemem, lecz symptomem 
- :i:e nazw~ t~ [musi] zast~pic {tennin} nih iii z m - :i:e pytanie, czy bycie 
jest lepsze niz nie-bycie, sarno stanowi juz chorob~, zmierzch, idiosynkra
zj~... {XIII, 17, 8} 

Jestesmy immoralistami: powiadamy to z dum~, takjakbysmy 
powiadali - - - Przeczymy, ze czlowiek d~y do szcz~scia, przeczymy, ie 
cnota jest drog~ do szcz~scia, - przeczymy, jakoby istnialy post~ki, ktore 
dot~d zwyklo si~ nazywac moralnymi, w ogole {post~pki} "bezosobiste", 
"nieegoistyczne". We wszystkich twierdzeniach, ktorym przeciwstawiamy 
spiiowe Nie, wyraia si~ perna, niesamowita H 0 dotychczasowych 
wychowawcach ludzkosci: - - - {XIII, 23, 12} 

Friedrich Nietzsche 
wyb6r i przeklad Grzegorz Sowinski 

FRIEDRICH NIETZSCHE - Nachgelassene Fragmenle. Krilische Sludienausgabe. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, Miinchen/Walter de Gruyter, Berlin - New York, 
1988, tomy XII (1885-1887) i XIII (1887-1889). Nawiasy [] pochodz~ od wydawcy 
pism, nawiasy { } od tlumacza. Cyfry w nawiasach { } oznaczaj~ ko)ejno: tom, dzial, 
notatk~. W t1umaczeniu zachowano oryginaln~, c~sto niekornpletn~, interpunkcj~ 
i uk lad graficzny oryginalu. 
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TEOLOGII KRWI 


"Nie wierzymy jui: w Ducha Swi~tego. Wierzymy w swi~t~ niemieck~ 
Krew." Slowa te stanowi~ zakonczenie 4 artykulu Germanskiego Wyznania 
Wiary, opublikowanego w 1934 roku na lamach "Kieler Hochschulbhlt
ternl. Zar6wno ta wypowiedz, jak i szereg jej podobnych, sklanialy 
i skJaniaj~ do ponawianego raz po raz zapytywania 0 religijny charakter 
dyskursu kryj~cego si~ u podstaw ideologii narodowego socjalizmu. 2 

Cz~sto bowiem zdarza si~, i:e czytaj~c nazistowskie dokumenty ideologicz
ne mamy, jak w powyi:szym przypadku, do czynienia z wyznaniem wiary, 
kt6re jest r6wniei: wiary odmow~. Swi~tosc niesion~ przez Tego, kt6ry 
"tchnie k¢y chce", wypiera swi~tosc uwi~ziona w arteriach Volku. Ten 
symboliczny fakt nie jest dzielem przypadku, lecz ostateczn~ konsekwencj~ 
pewnego sp6jnego - w kryteriach wlasnej, regionalnej logiki - mitycznego 
sposobu rozumienia dziej6w. Jego wytworem jest cos, co przybiera postac 
paragnostycznej teologii, kt6rej mistagogami mianowali siebie ideologowie 
narodowo-socjalistycznego kultu . Semantycznym centrum tej doktryny, 
r6wnie wszechobecnym co nieuchwytnym, jest poj~cie krwi z jego r6i:nymi 
odniesieniami symbolicznymi. Trudno przecenic wlasciw~ mu donoSnosc 

Cyt. za: L. Halban, Religia w Truciej Rzeszy, Lw6w 1936, s. 171. 
• Warto przypomnice pionierskll prac~ z.nakomitego historyka prawa ko!cielnego: 

L . Halban, Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu, Lublin 1948. Z p6i.niejszych badan 
zwracajll uwag~: G.L. Mosse, The Mystical Origin of National Socialism, w: "Joumal of the 
History of Ideas", vol. XXIII , 1961 ; tegoi., Kryzys ideologli niemieckiej, Warszawa 1972; N. 
Goodrick-Clarke, Les racmes occultistes de nazisme, Puiseaux 1989; K. Vondung, Magie und 
Manipulation. ldeologischer Kult undpolitische Religion des Nationa/sozialismus, Giittingen 1977. 

I 
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i pot~znll sterowniczll moc, ktorll wykazalo si~ to pOJ~C1e w procesie 
powstawania nazistowskiego swiatopog1¥Ju i odpowiadajllcych mu po
staw. 

Mitoiogem krwi stanowi z calll pewnoscill jeden z najbardziej archaicz
nych nosnikow hierofanii. PrzypisY'Nane krwi znaczenia medium kreacji 
i odkupienia, eliksiru poznania i zbawienia, odnaleze Moina zarowno 
w reiigijnej mysli spolecznosci tradycyjnych, jak rowniez w sakralnych 
doktrynach, ktore zrodzily si~ w Paiestynie, Tybecie czy Mezoameryce. 
Faszyzm niemiecki podejmowal kwesti~ krwi w ramach sporu, jaki toczyl 
z tll cz~cill kulturowego dziedzictwa humanizmu europejskiego, ktorej 
glownll sil~ stanowil mityczny rdzen aspirujllcego do uniwersalizmu 
przeslaniajudeo-chrzescijanskiego, wyrazonego grecko-rzymskimi katego
riami mysienia. Pierwszy etap budowy agresywnego mitu nowogerman
skiego zdominowala zatem koniecznosc ustosunkowania si~ do mitycznej 
spuscizny europejskiej - akt separacji jako wyrazu rzekomo iepszego, 
gl~bszego rozumienia tejze spuscizny. Oto jak kwesti~ t~ ujmowal apoioge
ta i komentator mysli Rosenberga Alfred Baeumier: "Mit krwi nie jest 
jakCls koiejnll »mitoiogill« obok innych, nie ustanawia »nowej religii« 
posroo starych, iecz treSciCl jego jest tajemna prapodstawa wszeikiego 
mitoiogicznego obrazowania. Wszystkie mitoiogie wywodzll si~ z pewnej 
zasady formujllcej. Jej poznanie nie jest powtorzeniem mitoiogii, iecz 
samym mitem poj~tym jako trwoi:liwy 0g1¥J Zycia."J Wraz z pojawieniem 
si~ faszystowskiego mitu krwi nastllpil - wedlug Baeumlera - jakoSciowy 
skok, kt6ry pozwala krzewicieiom tego mitu na oSlldzanie ex cathedra 
dotychczasowych przejaw6w mito-poetyckiego ducha. W tyro znaczeniu 
mit krwi, rzekomo stanowillcy pelni~ wszeikiej mitycznosci - jej zasad~ 
formujllcCl - umoZliwia mitoiogi~ fundamentaln~, kt6q nast~pnie utoz
samia si~ z fundamentalnll ontoiogill dziejow. ZrOdlem, z ktorego owa 
mathesis universalis mitu czerpie swoje uprawomocnienie, jest przepdniona 
tremendum witalistyczna intuicja, zas jej bezposrednim wyrazem jest znow 
sam mit. Akt wywyzszenia, zwyci~twa mitu krwi nosi r6wniez znamiona 
przelomowego wydarzenia eschatoiogicznego, objawienia danego u kresu 
eonu i b¢llcego tegoz kresu przeznaczeniem: 

Mit krwi jest mitem XX wieku nie tylko dlatego, ze okreslil obecne 
i nadchodz~e stulecia. Jest on mitem naszych czasow, gdyz dJa nich 
zastrze:i:one bylo jego poznanie. Jako mit poznany jest on czyms nowym, 
a jego odkrycie stanowi wydarzenie 0 rewolucyjnym charakterze. Ze wzgl¢u 
zag na trese jest on prastary, tak stary, jak stare sq. dzieje Iud ow. Do tej pory 
nikt 0 nim rue wiedzial, choe wszyscy nim iyli. Odkrycie jego ukrytej 
rzeczywistosci jest punktem zwrotnym czasoW.4 

Narodowo-socjalistyczna rewaloryzacja krwi okazala si~ w intencjach 
jej koryfeuszy odkryciem epistemoiogicznego absoiutu, kt6ry jego odkryw

1 Cyt. za: M. Frank, Goll 1m Exil. Vorlesungen iiber die Neue MythologiL, Frankfurt a. M. 
1988, s. 126. 

• Op. cit., s. 126-127. 
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com umozliwil radykalne odniesienie si~ do wi~kszej cz~sci poprzedzaj,!cej 
ich europejskiej tradycji duchowej jako do tworu "swiadomosci falszywej", 
zniewolonej przez panowanie obcego zywiolu chrzeScijanskiego. Wydaje 
si~, ze pod tym wzg\¢em dziela Rosenberga i Oarrego moglyby z powo
dzeniem zaj,!c miejsce obok Kapitalu. Wiedzy radosnej czy Totemu i tabu, 
zas ich auto row uznac moma za kolejnych - obok Marksa, Nietzschego 
i Freud a - przedstawicieli hermeneutyki podejrzen, lacno przeradzaj ,!cej si~ 
w teologiczno-gnostyczne spekulacje rustoriozoficzne. Podobnie jak 
w przypadku trzech wielkich "mistrzow podejrzen", takze i tutaj w oparciu 
o wykladni~ demaskuj,!C4 przeszlosc pojawia si~ przeswiadczenie 0 wlasnej 
mocy uzdrawiaj,!cej, poczucie misji wobec teramiejszosci oraz zwi,!zana 
z nim retoryka. Cechy tej "diagnozuj,!cej" umyslowosci doskonale oddaje 
reprezentatywna dla tego typu tekstow rozprawa kierownika nazis tow
skiego Urz¢u Ochrony Krwi i Kultury Rasowej, dr. med. Wilhelma 
Kinkelina. Schorzenie judeo-chrzeScijanskie, ktore ciemi~zy i;ycie, polega 
jego zdaniem na tym, ze chrzeScijanstwo usun~lo boga z ludzkich serc 
i zamkn~lo go w Ksi¢ze. Nast~pstwem tego tragicznego wydarzenia bylo 
odbostwienie i profanacja boskiego swiata, ktorym odt,!d rz'!dzic zacz~ly 
diabel i grzech, czemu towarzyszyl fakt, ze pojt:cie zbawienia rozumie6 
zac~to jako wybawienie ze swiata doczesnego na rzecz jakiegos innego 
- urojonego. 

Nic dziwnego zatem - pisze Kinkelin - ie ta wroga iyciu nauka - nie moina 
jej nawel nazwac swiatopoglllrlem, bo nie pocbodzi z oglllrlu boskiego Swiata 
- nie uznaje istniejllCego pomi¢zy Iudi:mi i opartego na prawie boslcim 
porzllrlku krwi . Ba, nie tylko nie uznaje, ale zwalcza go jako szatanskie 
ohl:j.kanie. Bluinierczo zaprzecza temu boskiernu objawieniu . Wiara w boski 
lad krwi jest dla tej wrogiej iyciu nauki zasadniczym zIem, pierwszym 
i najwainiejszym z grzeeb6w smiertelnycb, dziedzicznym arcygrzeebem: gdzie 
bowiem panuje wiara w boski lad krwi, tam nauka 0 ducbu nie rna racji bytu. 
Wiara w krew i nauka 0 ducbu stoj:j. naprzeciw siebie niczym ogien i woda, 
wrogie sobie i nie do pogodzenia. Zwyci~two wiary w krew oznacza 
zmierzcb nauki 0 ducbu i odwrolnie. 3 

Po wst~pnej charakterystyce chrzescijanstwa jako choroby dziejow 
i przedstawieniu zarysowanej tu dychotomii ducha i krwi autor przechodzi 
do opisania konkretnego przypadku infekcji tocz,!cej substancj~ niemiec
kiego Volku, germansko-gnostyckiego syndromu zapomnienia: 

Takie posroo naszego ludu nauka ta, wspornagana przez wielk:j. pot\!Zn:j. 
organizacj\!, przez tysi:j.clecia walczyla z mysJ:j. 0 krwi. Jej zwyci\!stwQobylo tak 
wielkie, ie zapomnielismy 0 wi\!zi krwi l:j.cz:j.cej nas z dawnymi pokoleniarni 
i przestalismy uwaiac Iud za zwi:j.zek krwi. To jednak nie wszystko, znalazly 
si\! bowiem miliony rodak6w, kt6rzy na serio wierzyli, ie iydowscy patriar
cbowie S:j. protoplastami naszycb rod6w, ie nie tylko przez krew, leez przede 
wszystkim ducbowo jestesrny spuscizn:j. i potomkami Zyd6w. Uznawszy 

, Cyt. m : L. Poliakov, J. Wulf. Das Dritte Reich und seine Denker. Do/cumente, Berlin 1959, 
s. 180. 
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wrogi nam zwillzek krwi za "Iud wybrany", zac~lismy sami ciskae na siebie 
obelgi i gardzie naszymi rzeczywistymi przodkami, po kt6rych wraz z ich 
krwill odziedziczylismy calll ich spuscizn~ i obyczaje. Pogardzie dla przodk6w 
i ustanowieniu idei ludu zydowskiego jako "Iudu wybranego", "duchowego 
zboru", odpowiadal upadek naszego ludu , upadek prastarej czci okazywanej 
przodkom. Zas czese przodk6w i pobratymstwo krwi wykluczajll mysl 
o ,judzkim ludzie wybranym" i "duchowym zborze dzieci bOZych" w takiej 
samej mierze, w jakiej czyni to wspomniana wiara w krew w stosunku do 
nauki 0 duchu .6 

Trac'lc prawdziw'l wiar~ w przodkow, Iud traci swoj'l przeszlosc i gubi 
wlasn'l toi:samosc. 

Ukazana przez Kinkelina sytuacja skrajnego znicestwienia, zatraty 
tozsamosci volkistowskiej i zdominowania przez metafizycznie wrogi 
element zydowski, nie jest jednak - jego zdaniem - beznadziejna. Ocalenie 
kryje si~ w postaci Wodza, ktory, nios'lc w sobie wiedz~ 0 prastarym 
dziedzictwie krwi i nowym "dzieci~ctwie Bozym", moze obudzic Iud ze snu 
zapomnienia. Wyra:inie ujawnia si~ tu ideowe podobienstwo do wieczno
trwalych gnostycznych koncepcji poslanca swiatlosci . Akt przebudzenia 
jest rownoznaczny z zapocz'ltkowaniem metahistorycznego procesu teu
tonskiej antytezy opus alchemicum - dziela rozdzielenia i oczyszczenia krwi: 

Zgodnie z til wiarll, kt6rll nazwano poganskll, poprzez naszych pochodzllcych 
od boga przodk6w, uczestniczymy w tym, co boskie . Nasze "dzieci~two 
boze" jest zatem uwarunkowane przez krew. W nim krew poddana zostanie 
destylacji usuwajllcej ducha, dla kt6rego byla ona zaledwie osadem. Gdy uda 
nam si~ rozpoznae w najdalszym przodku krwi nosnika boskiej iskry, kt6rej 
dzialanie dociera aZ do nas, w6wczas poznamy istotnll tresc wiary w boski 
porzlldek krwi. Nauka 0 duchu i pogarda dla krwi, przybyle z odleglego 
kraju i gloszone poczlltkowo w obcych j~zykach, tak silnie oddzialaly na nasz 
Iud, Ze zginlliby on niechybnie wykrwawiwszy si~ przez ducha. Jednakze 
nadszedl Wooz i zbawiciel ludu - Adolf Hitler. W nim Zywll jeszcze 
- ponownie ZyWIl - byla wiedza 0 odwiecznej wartosci krwi . Od momentu, 
gdy zaczlli sw~ dzialalnose, w pelni rozgorzal b6j 0 wiar~ w krew ( .. . ) Nowa 
wiara wznosi si~ niczym latarnia przynoszllC<i swiatlo calemu swiatu .' 

W osobie Wodza ideologia krwi odkrywa pocz'ltek i zwienczenie 
ukrytych dziej6w swego iywiolu. W nim skupiaj'l si~ wszystkie sensy i cala 
wieIow'ltkowosc semantyki krwi. Czytaj'lc stosowne teksty z tego okresu, 
moma odnieSc wrazenie, i:e nosnosc semantyczna zawartej w nich figury 
Wodza jest religijnie interpretowanym, paraestetycznym efektem ci'lgow 
konotacji i denotacji poj~ia krwi. Wymuszony przez nie pozorny ruch 
mysli i rzeczywisty ruch emocji dostarczal energii kukle politycznego 
mesjasza i zaspokajal potrzeby tych wszystkich, ktorzy, jak anonimowy 
autor jednego z kazan religii niemieckiej, wolali w uniesieniu przepel
nionego kiczem patosu: 

• Tamie, s. 181. 

7 Tami.e, s. 182. 
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Poszukujemy prorok6w, kt6rzy byJiby dla nas wzorami Swi~tego przeiywania 
wiary i walk:i. J oto naJbardziej niemiecki sposroo Niemcow, nasz WOOZ, 
Adolf Hitler stoi posroo nas. Swojej zwyci~kiej korony nie wyhldzil 
podst~em, lecz musial jll sobie wywalczye. Poprowadzil nas razem ku 
wspolnocie Smierci ponad wszystkim tyro, co ludzkie - takie kosciolami 
- i arcyludzkie, poniewai; przeZyl boga jako stworq: niemieckiej krwi i ziemi. 
Wielu spoSroo tych, ktorzy mowill 0 krzyiu, nie uczynilo liejszym krzyza 
niesionego przez Adolfa Hitlera. Towarzysze! Kto nie wierzy w Adolfa 
Hitlera, nie moze wierzye w boga ( ... ) Przyjmijmy na siebie zaszczyt niosllCych 
sztandar niemieckiego honoru. Chcemy bye rycerzami krzyiowyrni, ktOrzy 
poniosll sztandar ze swastykll.8 

Wyczelciwany prorok jasno wyklada spraw¥. Wypowiadajl!c historycme 
wymanie wiary, stawia dzieje pod osl!d wlasnego albo-aIbo. Jest to 
naturalna konsekwencja dualistycmej historiozofti, kt6ra przynosi postulat 
radykalnego rozdzielenia przeciwienstw i triumf zasady czystosci krwi: 
"Rozstrzygajl!Cll sprawl! dla naszego ludu jest to, czy b¢zie mial Zydowskl! 
wiar¥ chrzeScijanskl! wraz z jej mdll!, opartl! na Ii tosci moralnoscil!, czy tez 
silnl! bohaterskl! wiar¥ w boga w naturze, w boga we wlasnym ludzie, 
w boga we wlasnym losie, we wlasnej krwi."9 Krew, w rozumieniu Hitlera, 
jest substancjalnl! podstawl! pofZl!dku kosmicznego (natura), spolecznego 
(Iud) i metafizycmego (los). Jest r6wniez, jak rozumial to Darre, ,Jedynl! 
rzeczywistl! mocl! ludu"lo. Ten ostatni, dopowiadajl!c niejako tresc prze
myslen Hitlera i Rosenberga, uznaje krew za swoistl! przestrzen reprezen
tacji absolutnej zasady, kt6rl! jest dusza aryjska: "Gdy wygasa krew 
czlowieka aryjslciego, konczy si¥ w swiecie moZliwosc dzialania duszy 
aryjslciej ."l1 Stl!d tez, zdaniem Hitlera, oczyszczenie - rozdzielenie - krwi 
jest jedynym srodkiem, kt6ry moze uratowac Yolk przed niebezpieczen
stwem wynikajl!cym z faktu, ze "zmieszanie krwi i wynikly z niego regres 
rasy stanowi zasadnicZl! przyczyn¥ obumierania starych kultur. Ludzie nie 
ginl! bowiem skutkiem przegranej wojny, lecz w konsekwencji utraty tej 
odpornosci, kt6ra wlasciwa jest czystej krwi ."12 Oczyszczenie to more si~ 
dokonac mi¢zy innyrni przez reinterpretacj~ sakralnego porzl!dku sym
bolicmego. 

W rozmowie z Rauschningiem Hitler wyst¥puje jednoznacmie w roli 
reformatora religijnego, kt6ry pragnie poprowadzic sw6j Iud ku mitycz
nemu poczl!tkowi germanskiego kultu chtonicznego: 

Oto co uczynil Kosciol katolicki, zaszczepiajllC poganom swojll wiar~: 
zachowal to, co bylo do zachowania, i nadal temu inne znaczenie. Tll drogl! 
pojdziemy z powrotem. Odtllrl trescil! Wielkanocy nie b¢zie zmartwych
wstanie [Jezusa], lecz wieczysta odnowa naszego ludu (Volk). Doze Narodze
nie b¢zie narodzeniem naszego zbawcy (Heiland): ducha bohaterstwa 

• Tami:e, s. 254. 
• H. Rau9Chniog, Gespriiclu! mit Hitler, Zurich 1940, 8. 50. 


10 L. Poliakov, J. Wulf, op.cit., s. 22. 

II Tami:e, s. 23. 

Il A. Hitler, Ml!in Knmp!. Muocheo 1934, s. 318; cyt. 7A: L. Poliakov, J. Wulf, op.cit., s. 6. 
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i wolnosci naszego ludu. Zamiast czcic krew dotychczasowego zbawiciela 
(ErlOser), ludzie celebrowac b¢!!, czyst!!, krew naszego ludu. Owoce nierniec
kiej roli przyjm!!, jako swifl:ty dar. Jedz!!,c go, uznaj!!, w nim symbol wiecznej 
wspolnoty ludu. B¢!!, go spoiywac tak, jak do tej pory spoiywali cialo swego 
boga.13 

Hitler-teolog llderza w samo centrum chrzescijanskiego kerygmatll. Nie
rniecki Volk zast~pic ma mistyczne Cialo Chrystusa. Topos Eucharystii 
staje si~ toposem misterium nacji. Transcendencja laski zamienia si~ 
w immanencj~ zmistyfikowanego, socjobiologicznego determinizmu et
nosll, gdyz, jak czytamy u Leya: "Prawa natury stoj~ wy:i:ej niz kaplan
stwo. Prawa natllralne - prawo krwi, rasy, energii, m~stwa, walecznosci, 
macierzynstwa - s'! niezmienne i wieczne."14 Determinizm ten Goring 
rozumie jako odkrycie prawdziwej wolnosci, gdyz owa "wolnosc pochodzi 
z krwi i tylko czystosc rasy zapewnia jej wieczne istnienie" 15. 

Najdoskonalszym urzeczywistnieniem germanskiej wolnoSci jest oczy
wiscie post~powanie zgodne z katechizmem narodowego socjalizmu, 
kt6rego "etyczne" zalecenia stanowi,! praktyczn~ realizacj~ zasady "des
tylacji krwi". Co zrozumiale w tym kontekscie, zalecenia te dotycz~ 
gl6wnie etyki seksualnej, kt6r~ pojmuje si~ jako sluzb~ na rzecz doswiad
czanej w natllrze panteistycznej boskosci: 

Sluiba ta zobowi!!,zuje go [czlowieka nordyckiego] do plodzenia zgodnego 
z porz!j,dkiem odczuwanym we krwi. Czuje on bowiem, ie plee jest 
bezposrednio zwiflzana z boskosci!!,. Ochrona szlachetnej krwi staje siC( w ten 
sposob naJbardziej bezposrednim wyrazem nordyckiej poboinosci. Z tego 
podstawowego przeiycia wyrasta uwielbienie kobiety, matki, strainiczki 
rasowej przyszlosci i tym samym nosicielki boskiego pierwiastka ( ... ) 
Szlachetna hodowla pokolen jest najwartosciowSzfl sluib!!, boskiemu ( ... ) 
Wynika z niej r6wniei zobowi!!,Zanie oczyszczenia rodu z jednostek slabych 
i znieksztalconych. Zaiste, troska 0 brak obci!!,i:enia dziedzicznego stanowi 
najdoskonalszy czynny wyraz poboinego usposobienia.16 

,1/·
Wypowiedzi takie, kt6rych pelno w 6wczesnej literaturze propagandowej, 
przywodz,! na mysl skojarzenia z seksllologiczn,! demonologi~ manichejsk~ 
czy kabalistyczn~ . Perwersji wyobrami towarzyszy podniosly ton i przeko
nanie, ze opisllje si~ realne sily i dzialania. W ostatecznym rachunku 
historiozofia zamienia si~ w paranoiczn,! seksuologi~, a dzieje ton~ 
w otchlani nasienia zanieczyszczonego wrogim elementem semickim. Ten 
klimat intelektllalny wyraziScie oddaj~ slowa Streichera: "Nasienie m~z
czyzny innej rasy zawiera obce rasowo bialko. W czasie sp61kowania 
kobieca gJeba wchlania je calkowicie Illb cz~sciowo, tak ze przedostaje si~ 
one do krwi . Wystarczy jeden stosunek Zyda z kobiet~ aryjsk~, by jej krew 
zostala na zawsze zatruta. Wraz z obcym rasowo bialkiem przyj~la ona 
w siebie obq dusz~. Gdyby nawet poslubila aryjskiego m~:i:czyzn~, nigdy 

13 H. Rauscboiog, op.cil., s. 51. 
1. L. Poliakov, J. Wulf, op.cil., s. 18. 

" Tam±e, s. 7. 

I. H. Garbe, cyt. za: L. Poliakov, J. Wulf, op .clt., s. 245. 

http:usposobienia.16
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juz nie b¢zie rnogla zrodzic czystych aryjskich dzieci, a jedynie bykarty, 
w ktorych piersi mieszkajlj, dwie dusze."17 

W przytoczonych tekstach potwierdza siy rola pojycia krwi jako 
centralnej kategorii teologii witalizmu ras. Nihilizm niemiecki poprzez 
fuzjy z ekspresjonistycznlj, metamorfozlj, romantyzmu zaowocowal problj, 
restytucji mitu agrarnego. W swej destrukcyjnej funkcji pojycie krwi bylo 
srodkiem sluzlj,cym radykalnemu zakwestionowaniu duchowego dziedzic
twa inspirowanej chrzdcijanstwem tradycji europejskiej . Oceniana z pozy
cji tego dziedzictwa zasada krwi ukazuje swoje nihilizuj~ce oblicze 0 tyle, ze 
odslania glybokie warstwy i:ywego europejskiego barbarzynstwa. W kon
frontacji z narodowym socjalizmem humanizm europejski spotyka wlasn~ 
nieobecnosc, doznaje wprost realnej mozliwosci swojego niebycia. Z do
znania tego nie wychodzi zwyciyski, lecz niemy. Zasada krwi stala siy 
punktern krystalizacji sakralnej doktryny barbarzynstwa, jego zallj,zkowym 
demonicznym logosem, kt6ry starej Europie dal wgllj,d w innlj, moi:liwosc 
bycia, w inn~ dziejowosc, winny projekt nidmiertelnosci: "Kai:dorazowo 
w jednostce scierajlj, siy przeszlosc i przyszlose pokolen. W krlj,zlj,cym w niej 
strumieniu krwi i:ywe s~ przeszle i nadchodz~ce tysi~clecia. Czlowiek tylko 
wtedy jest nidmiertelny, gdy jest wyrazem tego nie daj~cego si y ujarzmie 
strumienia krwi C... ) Ostateczne metafizyczne powolanie czlowieka zawiera 
siy w jego wiyzi ze wspolnot~, w powinnosci odczuwanej wobec wlasnej 
krwi C... ) Dlatego wszelka przyszla ftlozofia, jesli takowa w ogole siy 
ostanie, musi konsekwentnie bye fllozofi~ krwi."lB 

Tak pojmowana ftlozofia krwi okazala siy w swej realizacji historycznej 
skutecznym ewiczeniem gluchoty na pytanie: "Cozes uczynil?" (Rdz 4,10). 

TOTlfllSZ Sikora 

TOMASZ SIKORA, absolwent religioznawstwa VJ, publikowal w "Znaku", 
"Studia Religiologica" i "Arce". Mieszka w Krakowie. 

17 Cyt. za: H . Glaser, Das Dril/e Reich. An.<pruch und Wirklichkeit, Freiburg 1963, s. 34. 
18 E. Emmerich, cyt. za: L. Poliakov, J. Wulf, op.cil., s. 287. 
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MELANCHOLIA ANIHILIZM 


Poj~cie melancholii zrobilo w kulturze europejskiej karier~ niebywal~. 
Znane juz Hipokratesowi jako okreSlenie choroby psychicznej i jednego 
- najgorszego zreszt~ - z czterech temperament ow, w szkole Arystotelesa 
zwi~zane zostalo talcZe z psychicznyrni predyspozycjami ludzi genialnych.l 
W sredniowieczu bliskie acediae - zaliczonej w poczet grzechow glownych 
- i przez to wartosciowane negatywnie, w renesansie wydobyte zostalo 
ponownie, m.in. jako sklonnosc wielkich intelektualistow urodzonych pod 
makiem Satuma (melancholia generosa). Czasy nowozytne przyniosly 
eksplozj~ odmian melancholii i stanow do niej zblizonych. Spleen, ennui, 
Weltschmerz, taedium vitae, ,jaskolczy niepokoj", frasunek, mdlosci - to 
tylko niektore z licznych etats d'dme, rozpoznanych i opisanych w literatu
rze pi~knej i traktatach naukowych od Charlesa d'Orieans i Petrarki 
poczynaj~c, poprzez Roberta Burtona, lohna Miltona, S6rena Kierkegaar
da, a na lean-Paulu Sartre'rze, Emilu Cioranie i Laszlo F6ldenyim 
koncz~c. Stanow tych nie wartosciowano juz jednoznacznie negatywnie. 
Malo tego: ad wieku XVIII pewien typ melancholii nie b~d~cej chorob~ 
psychiczn~ postrzegac zac~to jako doswiadczenie quasi-filozoficzne. Z za
sady sm~tna i malo optymistyczna, pojawiala si~ ona tam, gdzie obraz 
czlowieka i wszelkiego bytu ujmowany byl w kategoriach pesyrnistycz
nych.2 Oczywiste jest wi~c, ze nie zabraldo jej rowniez w otoczeniu mysli 
nihilistycznej. Sprobujmy przyjrzec si~ blizej owemu mariazowi, za punkt 
wyjscia w rozumieniu nihilizmu bio~c pog1~dy Fryderyka Nietzschego,w 
opisie zas doswiadczenia melancholicznego posilkuj~c si~ tekstami roznych 
mawcow przedrniotu. Poniewaz chodzi nam wlasnie 0 dotarcie do j~dra 
doswiadczenia, wykorzystamy fragmenty dziel pochodz~ce z romych 

1 Literatura na temat melancholii jest ogromna i wei!!Z ro§nie. Kompetentne wiadomo§ei 
historycme podaj!\: R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn und Melancholle. Stud/en zur 
Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst, t/um. Ch. Buschendorf, 
Frankfurt/M 1990 (cytowana wersja niemiecka posiada aktualn!! bibliografi~ przodmiotu); L. 
Fiildenyi, Melancholie, Hum. N. Tahy, Munchen 1988. 

1 R. Kuhn, The Demon of the Noontide. Ennui in Western Literature, Princeton 1976, 
rozdzialy VI-Xl. 
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epok, dbaj'lc 0 to, by mowily one nie 0 zmiennyrn zakresie samego poj~cia 
rnelancholii, a 0 wieloksztaltnej rnaterii przeiyc skladaj'lcych si~ na 
fenomenologiczny opis istoty interesuj'lcego nas zagadnienia. S'ldzimy 
bowiern, ie istnieje pewien - ukryty pod powlok'l dziejowej zmiennoSci 
- eidos rnelancholii rozurnianej jako zjawisko kulturowe.3 

Wedlug Ernila Ciorana, rnelancholi~ - poj~t'l jako "stan psychiczny", 
duchowy, a wi~ nie jako choroba - cechuje "rozszerzanie si~ i p roi:nia, 
ktoryrn nie sposob zakreslic granicy"4. W rnelancholii, podobnie jak 
w innych nastrojach czy dyspozycjach wewn~trznych, to, co subiektywne, 
szuka odpowiednika w tyrn, co na zewn~trz. A rnowi~ doldadniej, 
pomi¢zy czlowiekiem a swiatern zachodzi relacja zwrotna: nie tylko nastroj 
- czy stan - rnelancholiczny decyduj'l 0 sposobie widzenia otaczaj'lcej nas 
rzeczywistosci, ale tei one same rnog'l zostac wywolane przez okreSlony typ 
krajobrazu, pogod~, por~ dnia lub roku. Fakt istnienia owej relacji dowodzi 
(co pokazal Heidegger), ie nastroje rnaj'l charakter poznawczy. 

Melancholia, kontynuuje cytowany aut or, ,jest to proces zmniejszania 
si~, nie zas rosni~cia; dlatego oznacza on powrot ku n i cos ci, a nie 
rozkwit istnienia" (s. 61; podkr. W B). Poczucie zatern proi:ni kieruje 
czlowieka w stron~ jakiegos nihil, odkrywanego tak wewn'ltrz samego 
siebie, jak i w otaczaj'lcyrn swiecie. Swoisty jest jednak ow kontakt 
z "nicoSci'l". Doswiadcza si~ go poprzez znuienie. "Znuienie separuje 
czlowieka od swiata i rzeczy. Intensywny rytrn iycia slabnie, organiczne zas 
pulsacje i wewn~trzna aktywnosc traq stopniowo napi~e (oo.) Znuienie 
sprawia, ie iyjesz poniiej normalnego poziornu iycia i ie nawet nie 
przeczuwasz rno:l.l.iwosci pot~i:nych witalnych napi~" (s. 61). 

Dzi~ki Heideggerowi wierny, ie nicosc - poj~ta ontologicznie - odslania 
si~ przed czlowiekiern w nastroju trwogi. Trwoga - I~k pozbawiony 
konkretnego przedrniotu - to poczucie, ie "byt w calosci staje si~ kruchy" 5. 
W trwodze doswiadcza czlowiek zagroienia wszelkiego istnienia, swoistego 
wydania na rno:l.l.iw'l w kaidej chwili pastw~ destrukcji. W ten sposob swiat 
jawi si~ jako zatopiony w nicosci. Melancholiczne znuienie niewiele rna 
w sobie z trwogi - jego stanem skrajnym jest stupor, calkowity bezruch, tak 
fizyczny jak i duchowy.6 A zatern i zetkni~cie z "nicoSci'l" rnusi rnie6 inny 
charakter. Melancholia, pisze Cioran, "wiedzie do nieokreslonego poczucia 
swiata i do doznawania tego swiata jako nieokreslonosci. Intymne 
doswiadczenie i osobliwa wizja znosz'! konkretne forrny swiata, jego 
zindywidualizowane i zroi:nicowane rarny, aby ubrae go w jak'!s niemate

l Nie sposilb w Icrotkim artylrule dowidc w pelni slusmosci takiego twierdzenia. SzerS14 
argumentacj~ znajdzie Czytelnik w przygotowywanej przeze mnie do drulru ksilli:ce Nieroz
strzygalne. Eseje 0 sposobach wyrai ania melancholii w sztuce europejskiej do Dlirera do 
Brzozowskiego. 

4 E. Ciomn, Na Slczytach rozpaczy, Uum. J. Kania, Krakow 1992, s. 60. 
, M. Heidegger, Czym jest metaFlZyka?, tlum. K. Parnian, w: tegoz, Budowac, mil!3zkac, 

mytiei:. Eseje wybrane, opr. K. Michalski, Warszawa ICJ77, s. 37. 
• W. Schmitt, Zur Phiinomenologie und Theorie der Melancholie, w: Melancholie in Literatur 

und Kunst, Hurtgenwald 1990 (Schriflen rur Psychopatologie, Kunst und Literatur, t. I), s. 15; 
A. K~inski, Melancholia , Warszawa 1993, s. 8. 
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ria1n~ i wszechobejmuj~c~ przejrzystosc. Post~puj~ce odrywanie si~ od 
wszystkiego, co jednostkowe i konkretne, podnosi nas ku wizji calosciowej, 
hora, zyskuj~c na rozleglosci, traci na konkretnosci" (s. 61). "Nicosc" 
i promia pojawiaj~ si~ wi~ w ramach totalnej nieokreSlonosci wszystkiego, 
w znuzeniu, ktore, separuj~c czlowieka od swiata, zaciera jak~kolwiek 
ostrosc konturow. W takim stanie ducha byt nie wydaje si~ kruchy, nie 
doswiadcza si~ jego przygodnosci. Tym, co w znui:eniu dominuje, jest 
ci~gle trwanie swiata - trwanie az do Sartre'owskich mdlosci. Ta trwalosc 
nie jest jednak dla czlowieka "por~zna". Do niczego mu ona nie sluzy, jest 
przezen odsuni~ta na bok. Byt traci jakikolwiek sen s. . 

lak Albrecht Durer w swojej i humanistow "Melancholii" sportretowal 
jednoczesnie "Geometril;" - pisal Gunter Grass - tak w obrazie czas6w 
dzisiejszych melancholii moglaby odpowiadae turystyka czy - gdyby istniala 
- "Touristica" ( ... ) Touristica jako Melancholia wypstrykuje swoje mmy, aZ 
nagie albo stopniowo uswiadamia sobie powtarzalne klik-klak wyzwaiacza, 
glupawll mechanicmose naswietlania i przedsmak smiesmoSci zebranego 
plonu. Przysiada teraz posrod motywow. Znuiona, przesycona wzdryga siC;; 
przed wchlanianiem czegos wiC;;cej. Spocona zamieszkuje tylko wlasne wyzie
wy. Majllc dose pic;;knosci w formacie poprzecznym, czujllc odrazc;; do tak 
wielkiej porcji ponumerowanej historii, bC;;dllc muiona przepychankll rywali
zujq.cych ze sob~ dziel sztuki zatracila po cz u c i e sen s u zorganizowanego, 
uksztaltowanego czasu wolnego. 7 

Brak sensu wytryskuje posrodku swiata. Melancholiczna "nicosc" 
i rozszerzanie si~ to doswiadczenia atrofii znaczenia. Zanik sensu prowadzi 
do utraty celu: celu poznania, celu dzialania, celu zycia. Wrozbiarz z Tako 
rzecze Zaratustra opisywal: 

Nastala nauka, wiara tui obok spieszyla, ii "wszystko puste, wszystko 
jednakie, wszystko jui bylo!" ( ... ) 

Zebralismy wprawdzie pion: lecz czemu owoce nasze wszystkie staly siC;; 
gnilne, a brunatne? Jakii to urok padl z ksiC;;iyca ostatniej nocy? ( ... ) 

Suchymi staliSmY siC;; wszyscy; nawet gdy ogien na nas padnie, pylimy, jak 
popi61 - i ogien nawet umc;;czylismy sob~ ( ... ) 

"Dch, gdziei jest to morze, w ktoremby zaton~c moina": tak rozbrzmiewa 
nasza skarga - nad plytkiemi bagnami.8 

Brak celu, stagnacja, niemoznosc podj~cia nawet dzialan destrukcyj
nych mowwe s~ jedynie w swiecie, ktory jest ,jednaki". Swiat melancholii 
jest swiatem pozbawionym preferencji, wyzbytym hierarchii i zroznicowa
nia. "Nicose" wi~c i premia maj~ w nim charakter a k sj 0 10 gi c zn y. 
Fakt ew wyjasnia, dlaczego jakose doswiadczenia ir6dlowego uzyskuje 
w takim stanie znuzenie, nie zas trwoga: nie 0 "bye albo nie bye" bowiem 
w nim chodzi, Iecz 0 utrat~ podstawy do oceniania i wybierania. 

7 G. Grass, 0 bezruchu w post(!pie. Wariacje na temat miedzioryru Albrechta Diirera 
"Melancholia 1", w: tegoz, Z dziennika slimaka, tlum. S. Btaul, Gdansk 1991, s. 218 (podkr. 
-WB). 

• F . Nietzsche, Tako rucze Zaratustra, Hum. W. Berent, Gdynia (b.d.), s. 157. 
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Nicose aksjologiczna to rdzen europejskiego nihilizmu. "Coz takiego 
oznacza nihilizm? - pisal Nietzsche w Woli mocy - Oznacza, ze wartosci 
wyzsze zostaly uniewarnione. Brakuje odtlld celu. Brakuje odpowiedzi na 
pytanie: doklld."9 Nihilizm bierze swoj poczlltek z podzialu swiata na 
"rzeczywistose doczesnll" i ideal, na sfery doskonalosci i jej ziemskie 
odbicie. Podzial ten prowadzi do negacji tego, co tu, i afinnacji tego, co 
w zaswiatach. Gdy poszukiwanie idealu nie daje rezuitatu, okazuje siy, ze 
wszystko traci sens i wartose: Absolutu nie rna, Zycie zas juz wczeSniej 
uznane zostalo za nic nie warte. Czlowiek w ten sposob staje samotny 
wobec bezsensu samego siebie i catego wszechswiata. 

Deprecjacjy rzeczywistosci ziemskiej okreslie mozemy za Gilles'em 
Deleuze'em mianem nih i Ii zm u n ega t ywn eg o. Poczucie smierci Boga 
nazwiemy nihilizmem reaktywnym. Negacja tego, co w swiecie 
doczesnym otwiera czlowieka na dllzenie "tam", jest wiyc w istocie 
podstawll aktywnosci. Dopiero stwierdzenie, ze niebiosa Sll puste, prow a
dzi do taedium vitae, pesymizmu slabosci i stagnacji. W pierwszym zatem 
przypadku mamy do czynienia z wartoscill nicosci (bo eena Zycia uznana 
zostaje za czyste "zero"), w drugirn zas z nicoscill wartosci (gdyz wowczas 
zanegowaniu ulega cala aksjologia).lo 

Melancholia pojawia siy w reaktywnym stadium nihilizmu. Wtedy do 
glosu dochodzll postaci typu Wrozbiarza z Tako rzecze Zaratustra. 
Zaczyna siy czas, w ktorym nie wiadomo, co robie. Pustka aksjologiczna 
powoduje, ze wszystko staje siy tylez moi:liwe, co i niemoi:liwe. "Momen
tern najwiykszej wieloznacznosci jest nieskOl1czona ilose moi:liwosci, ktora 
okazuje siy niemoznoscill."ll Swiat trwa, ale pozbawiony jest drogo
wskazow. I czlowiek trwa, lecz brak w nim jakiegokolwiek wewnytrznego 
ukiemnkowania. Rodzi siy opisywane powyzej znuzenie. 

Gdy znuzenie jest udzialem jednego czlowieka - morna je uleczyc 
poprzez wlllczenie cierpillcego nan w zycie aktywne. Od czasow antycznych 
jako srodki zaradcze przeciw melancholii stosowano sluchanie muzyki, 
ozywiajllee rozmowy, pracy oraz podrozowanie. 12 Gdy jednak znuzenie 
staje siy powszechne, zanika jakikolwiek aksjologicznie zorientowany 
punkt odniesienia, a tym samym przestaje istniee eel pracy, przedmiol 
rozmowy, wartose muzyki oraz sens podrozowania. Wszystko "staje si~ 
puste, wszystko jednakie, wszystko juz bylo". Nihilistyczna wizja prowadzi 
do oslabienia aktywnosci i wyciszenia opom. Dewizll staje siy stwierdzenie, 
ze nic nie warto. 

9 Cyt. za: E. Pari, Zwiqzki i znaczenin. Eseje wybrane, Hum. S. Kasprzysiak, Warszawa 1980 
s. 453. PodkreSlrny za Gilles'em Deleuze'ern (Nietzsche ifllozoJin, lhun. D. Banasiak, Warszaw, 
1993, s. 155), i.e "w slowie »nihilizm« nihil rue oznacza niebytu, lecz przede wszyslkim warlos( 
nicosci" (lub niease warlosci) - rob. lei nii.ej. 

10 G. Deleuze, op.cil., s. 155-156. 

Jl E. Paci, op.cit., s. 453. 

12 J. Starobinsky, Geschichte der Melancholiebehandlung von den Anfongen bis 1900, Base 


1960 (Docurnenla Geigy, Acta Psychosomalica, l. 4); J.A. Sleiger, Die Geschichts- un< 
Theologie-Vergessenheit der heutigen Seelorgelehre, "Kerygma und Dogma. Zeitschrift fiil 
theologische Forschung und kirchliche Leh re" , 39, 1993, s. 84-87. 
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Opisywany stan nie rna - przynajmniej na pocz~tku - charakteru czysto 
negatywnego. Melancholia nie tylko nuzy, ale i wci~ga. Do jej bowiem 
istoty przynaleiy takze voluptas dolendi, zadowolenie ze sm~tku. "A 
szczytem wszelkiego bolu jest to - zaW si~ Petrarca - ze zawsze z jak~s 
utajon~ rozkosz~ karmi~ si~ moimi Izami, niech~tnie uwalniaj~c si~ od 
nich." 13 Stany melancholicme daj~ swoist~ rozkosz w~tpienia. Przeiycie 
bezwartosciowosci wszystkiego obecne w muieniu tudzi i mami sw~ 
metafizycznosci~: separacja oddala swiat i pozwala go myslowo odrzee 
z hierarchicmego uporz~dkowania, daj~c rodzaj wgl~u w aksjologiczn~ 
gl~bin~ bytu - w to, ze rzeczy maj~ si~ nie tak, jak na zewn~trz wygl~daj~. 

Gdy jednak opisana wizja nie znika, gdy anihilacja zaczyna si~ 
przedluzae, gdy doswiadczana zaczyna bye jako fundamentalny aspekt 
rzeczywistosci, wowczas element pozytywny ulega wyciszeniu. Krolowae 
zaczyna trw a I e z n u d z en i e - Langeweile. Jest to przezycie na wskros 
czasowe (brak owego odniesienia do czasu powoduje, ze zarowno polska 
"nuda" jak i francuskie "ennui" nie pokrywaj~ si~ swym zakresem 
z terminem niemieckim)14. 

Czas plynie wtedy w sposob paradoksalny: 

Na ogol rrmiema si~ - pisal w Czarodziejskiej g6rze Tomasz Mann - i:e nowa 
i interesujqca tresc "zabija" czas, to znaczy skraca go, i:e monotonia 
natomiast i pustka opozniajq i powstrzymujq jego bieg. Nie jest to bez 
zastrzei:en sluszne. Pustka i rnonotonia rnog~ wprawdzie sprawic, i:e chwila 
i godzina rozci~ga si{! i "dluzy", ale sprawiajq tei:, Ze dlugie i najdluzsze 
okresy czasu skraeaj~ si~ , a nawet ulatuj~ az do zupeloej nieoki . Na odwrot, 
trese interesuj~ea i bogata jest wprawdzie w stanie godzin~, a lIawet i dzien 
ealy skroek i uskrzydlic, ale jesli idzie 0 wi~ksze okresy, nadaje biegowi ezasu 
szerokose, wag~ i solid nose, tak ze lata bogate w zdarzenia uplywaj~ znaeznie 
wolniej nii: owe ubogie, lekkie, ktore ulatuj~ z wiatrern. To, co nazywa si~ 
nud~ (Langeweile), "dluzeniern si~" czasu, jest wive wlaseiwie raezej ehorob
liwie pr~kim "sehodzeniern" ezasu wskutek rnonotonii .1S 

Przeiycie czasu, jego intensywnose, zaleine s~ od wypelniaj~cej je treSci. 
Zdarzenia zroinicowane i bogate powoduj~, Ze czas si~ kurczy. Gdy takich 
doswiadczen brak, gdy wi~c swiat czlowieka jest wypalony i magmowaty, 
dluzenie si~ czasu w momencie jego przezywania z perspektywy odbierane 
jest jako pustka. Czas wycieka, przeplywa wsrod iycia pozbawionego celu, 
ukierunkowania i nacechowanego sensem dzialania. 

JeSli u podstaw aktywnosci leiy ewangelicme przeswiadczenie, ze "czas 
jest krotki", to "dlugi czas" staje si~ w koncu pragnieniem unicestwienia 
- Ie gout du neant: 

IJ F. Petrarca, Secretum meum (De secreta mea cenjlictu cur arum meum), ttum. K. 
Morawslri, w: tegoi, Wyb6r pism, Wroctaw 1982, s. 301; W. Batus, Acedia i jej nast~pstwa, 
"Znak" nr 448, 1992, s. 77-79. 

14 L. Volker , Langeweile. Untersuchungen zur Vargeschichte eif}es literarischen MotiYs, 
MuncheD 1975, s. 13; L. Pilrulik, Zweierlel Krankheit zum To de . Uber den Unterschied von 
Langeweile und Melancholie im Lichle der Philasophie Schopenhauers. Mil einer Anwendung auf 
die Lileratur, w: Melancholie in Literatur ... , s. 183-197. 

" T . Mann, Czarodziejska g6ra, ltum . J. Kramsztyk, Warszawa 1992, t. I, s. 177. 
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I czas rnnie wchlania z wolna, dni za dniarni plyn~ 


Niczyrn mieg, co wci~i sypie na bezwladne cialo; 

Dzis wzrokiern obejrnuj", z gory zierni", cal~ 


I nie szukam jui na niej schronienia przed zirn~ . 


Porwij rnnie, wei rnnie z sob~, zniwecz rnnie, lawino!16 


Pragnienie unicestwienia jest ostatnirn slowem znudzenia. Kres jednak 
nie jest w zaden konkretny sposob okreslony, nie probuje siy go tez 
przyspieszae. W ten sposob rodzi siy zwlekanie, polegaj~ce na trwaniu 
w zawieszeniu. Nie burzy siy tego, co jest magmowatym swiatem, 
a jednoczesnie trudno wznosie cokolwiek trwalego, maj~c swiadomose 
bezwartosciowosci otaczaj~cej rzeczywistosci i przeSwiadczenie 0 koniecz
nosci nadejscia jakiejs lawiny. Pozostaje wiyc poczucie "pyczniej~cego" 
czasu, ktorego nie ma czym do konca wypetnic. Stagnacja w nudzie nie 
musi przy tym oznaczae literalnej bezczynnosci i biernego unoszenia siy 
w leniwym strumieniu plyn~cego czasu. Wystarczy, "ze nie przyl~czamy siy 
do tego, co robirny, a nawet do tego, czym jestesmy" 17. Zwlekanie jest 
przekonaniem, ze zad na praca, zadne dzialanie, zaden wysilek i zadna 
tworczose i tak nie przynios~ trwalego rezultatu. Ex nihilo nihil fit - to 
zatem, co powstanie, musi bye prowizoryczne, wydane na pastw~ znisz
czenia, sensowne 0 tyle 0 ile. W czlowieku rodzi siy przeswiadczenie, ze 
cywilizacja i kultura ufundowane s~ na niemocy petnego zaangaZowania 
siy w jakikolwiek czyn. Niewiara w swiat wartosci kruszy maksymalne 
spotygowanie mocy tworczych i powoduje erozjy kazdego przedsiywziycia 
juz w trakcie jego realizacji. W ten sposob zadne ludzkie dzielo nie jest 
zupelnie z sob~ tozsame, nie staje siy petn~ afirmacj~, a przez to zawiera 
w sobie jakis brak, jakies niedokonczenie. Ow brak jednosci nie wynika 
przy tym jedynie z przyrodzonego czlowiekowi ograniczonego zakresu 
tworzenia. Jest to swiadomie wyrazona niemoc zbudowania - b~dz 
odkrycia - trwalego systemu wartosci . 

ezy nihilizm na trw ale zwi~zany jest z melancholi~ i znudzeniem? 
Filozofie wyrastaj~ce z odkrycia nicosci tego, co absolutne, usiluj~ 
przezwyciyi:ye stagnacjy i poczucie taedii vitae. Ich celem jest afirmacja 
wolnego stawania siy, budowania pomimo pustki, a dokladniej - wznosze
nia gmachu ufundowanego w niczym. Imiy tego gmachu brzmi "wolna gra 
przypadku". Ma to wiyc bye swoisty domek z kart, co chwila siy 
rozpadaj~cy i budowany od nowa, zawsze bez dokladnego planu, bo planu 
takiego stworzye siy nie da, gdyz jego powstanie oznaczaloby powolanie do 
istnienia zamkniytej, hierarchicznej struktury. Taka zas struktura z zasady 
musialaby bye falszem, poniewaz stanowilaby kolejn~ wersj~ swiata 
wartosci wyzszych, ktorego sensownose z gruntu zostala juz zanegowana. 
Wolna gra przypadku jest wiyc wiecznym powrotem, tworzeniem pozoru, 

,. Cb. Baudelaire, Pragnienie nicosci, Hum. M. Zaj~czkowska-Abrabamowicz, w: legoz, 
Kwiaty zia, Krak6w 1990, s. 207. 0 "kr6lkim czasie" pisze Volker, op.cit., s. 14-17. Zob. taki:e: 
L. 	 Pi kuli k, Langeweile oder die Krankheit Z14m Kriege. Bemerkungen zu einem nicht nUT 
literarischen 	Th em a, "Zeilscbrift fUr deutscbe Philologie", 105, 1986, s. 593-{i18. 


11 G . Marcel, Dziennik metafizyczny, lrum. E. Wende, Warszawa 1987, s. 185. 
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stalym ponawianiem interpretacji, gq "bez zabezpieczenia, ( ... ) bez prawdy 
i bez iroola"18. 

Skutek owej gry nie jest jednak wcale - jak by tego chcieli Nietzsche czy 
Derrida - radosny. Dekonstrukcja - choc w wielu przypadkach oczyszcza 
interpretacje z naroslych "dogmatow" i przes~dow - prowadzi jednak 
w prostej linii do nadmiaru moi:liwoSci, koncz~cego si~ totaln~ niemoZnos
ci~ uczynienia czegokolwiek. Staje si~ przez to nowym wcieleniem postawy 
melancholicznej: dzialaniem w zakl~tym kr~gu mui:enia, mnoi:eniem 
sytuacji bez wyjscia, afirmacj~ pustki aksjologicznej czaj~cej si~ na 
zewn~trz wszelkiego wysilku. Odkrywane "rozplenianie si~" sensu jest 
w gruncie rzeczy melancholiczn~ "dyfuzyjnosci~" (Diffusitiit) - rozprasza
niem si~ znaczenia, jego rozmywaniem si~ i zatrat~.19 

leSli melancholia, przep~dzona przez Nietzschego wraz z nihilizmem 
reaktywnym, jednak powraca, oznacza to, i:e jej korzenie tkwi~ gl~biej nii: 
poczucie smierci wartosci wyZszych. W latach siedemdziesi~tych wieku XV 
Marsilio Ficino napisal do swojego przyjaciela Giovanniego Cavalcanti: 
"Nie wiem i nie potrafi~ w tych czasach powiedzie6, czego ch~, moze 
i wcale nie ch~ tego, co wiem, a ch~ tego, czego nie wiem."20 Slowa 
filozofa oddaj~ istot~ stanu melancholicznego, owego pelnego znui:enia 
zawieszenia w pustce. Wskazuj~jednoczesnie na aspekt dot~ przez nas rue 
uwzg1~niony. Mowi~ mianowicie, ze w melancholii zawarta jest jakas 
t~skn 0 tao 

Najprosciej zinterpretowac ow~ t~sknot~ jako nostalgiczne wzdychanie 
do swiata wartosci wyzszych. Przychodzi to tym latwiej, i:e melancholia 
cz~sto wi~i:e si~ rowniei: z poczuciem jakiejs utraty. 21 Melancholia jest 
wtedy rozmyciem w pustce przedmiotu t~sknoty poprzez zatarcie swiado
moSci (lub wr~cz nidwiadomosc - jak w koncepcji Freuda) tego, co si~ 
utracilo. W ten sposob stan melancholiczny zabezpiecza przed wszelkimi 
uczuciami, nastrojami i myslami 0 zdecydowanym obliczu. lego celem jest 
utrzymanie swoistego status quo, a wi~ zawieszenia w przestrzeni nijako
sci, gwarantuj~cego przeSwiadczenie 0 nihilistycmej naturze wszechrzeczy. 

Ficino jednak napisal: "moZe ch~ tego, czego nie wiem". Czy omacza 
to zatem, ze w melancholii ukryta jest t~sknota za czyms zupelnie innym 
nii: to, co jest dookola? 

Laszlo F6ldenyi okreSliI renesansow~ melancholi~ jako "wyzwanie 
losu"22. Charakter melancholiczny interpretowano wowczas jako tem
perament przysluguj~cy ludziom urodzonym pod znakiem Saturna. Obok 
zloczyncow, sknerow, kupcow i grabarzy obejmowal on tez - zgodnie 
z antyczn~ koncepcj~ zawart~ w Problemie XXX, 1 z Problemata physica 

18 1. Derrida, Slruktura, znak i gra w dyskursie nauk humanlslycznych, tlum. W. Kalaga, w: 
Wsp61czesna leoria badan lilerackich za granicq, opr. H. Markiewicz, t. fVj2, Kra.k6w 1992, 
s. 173 .I. V. Friedricb, Melancholie als flaltung, Berliu 1991, s.D. 


20 Cyt. la: Klibausky i iuDi, Op.Cil., s. 370 . 

11 Fiildeuyi, op.cil., s. 338 u. 

n Tamie, s. 114 u. 
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Pseudo-Arystotelesa (feofrasta) - geniuszy. U tych ostatnich depresje 
przeplataly siy ze stanami boskiego natchnienia. Ale trzeba bylo w y bra c 
- zaakceptowac zarowno to, co dobre, jak i to, co zle; uczynic skok 
w pustky. W cytowanym liscie Ficino stwierdzal: "Bydy szukal wyjScia 
i alba powiem, ze melancholia ( ... ) nie pochodzi od Satuma, albo, jesli juz 
koniecznie musi pochodzi6 od niego, zgodzy siy z Arystotelesem, ktory 
okresla jll, jako niezwykly i boski dar."23 

Od czasow staroiytnych podkreSlano, ze melancholia rodzi siy w czlo
wieku zazwyczaj bez racjonalnych powodow. Dlatego jej pojawienie siy 
probowano wyjasniae odwolujll,c si y do irracjonalnych przyczyn: czamej 
zolci -- plynu zalegajll,cego jakoby ludzkie wnytrze (w medycynie od 
Hipokratesa po wiek XVIII), kuszenia demona poludniowego (w srednio
wiecmej koncepcji acediae) lub m6will,c 0 melancholii endogennej (wspol
czesna psychiatria).24 Melancholia wtrll,ca czlowieka w pustky, wycisza 
uczucia i mysli, otacza murem aksjologicmej nicosci, prowadzi do muzenia 
i mudzenia. Czy jednak nie dzieje siy tak, Ze melancholia sarna juz jest 
reakcjll, na zew czegos nieznanego? Czy wyzwanie losu i tysknota za tym, 
czego si y nie wie, nie zdradzajll, roszczenia jakiegos tajemniczego zr6dla 
wyrzucajll,cego czlowieka z codziennosci? Czy zatem muzenie, depresja 
i nuda nie Sll, objawem jakiejs klyski? 

Gdy czlowiek doswiadcza, Ze swiat jest "nie taki", zanegowaniu ulega 
zarowno jego doczesne iycie, jak i wytworzony przezen obraz "za
swiatow". Staje tym samym wobec aksjologicmej nicosci. I staje wobec 
wyboru: wytrwac alba skapitulowae, odkryc glybiy tej nicosci lub otoczyc 
siy warstwll, ochronnll,. Wyb6r kapitulacji to poczll,tek melancholii. Raz 
zburzonego swiata nie da siy w tym samym ksztalcie odbudowae. Pozostaje 
on roztopiony w bezforemnll, masy, a cien nihilizmu - owego dostrzezone
go nihil wszystkich wartosci - straszy pustkll" ale i jest przedmiotem ukrytej 
tysknoty. 

Wytrwanie we wnytrzu aksjologicmej nicosci prowadzi gdzie indziej. 
"Skoro si y gdzies nic nie ukazuje, moze to oznaczae: tu jest po prostu 
nicose, pustka. Albo tez znaczye: tutaj jest schronienie, ostateczne, 
przytulne schronienie."2S Wejscie w nicosc moze bye poczll,tkiem dekon
strukcji swiata, ale moze tez bye odkryciem Wartosci istniejll,cej zupemie 
inaczej niz nasze iycie i nasze wyobrazenia 0 dobrach najwyzszych. Stll,d 
poczll,tkowa negacja, stll,d odczucie, ze w swiecie wszystko jest "nie tak". 
Glyboka afirmacja zaczyna si y od "nocy ciemnej". I dopiero po oczysz
czajll,cym cierpieniu otwiera siy Pemia. Trzeba zanegowac wszystko, by 
zyskac Wszystko. 

W melancholii pozostaje slad owej pozytywnej Nicosci. Najczysciej 

23 Klibansky i inni , op.cil., s. 372 . W czasach Ficina Problemala physica uwaiane byly 2A 

bezsporne dzielo Arystotelesa. 
'" Tamze, s. 39-55; U. Horstmann, Der lange Schallen der Melancholie. Versuch riber ein 

angeschwiirzles Gefrihl, Essen 1985, s. 24; W. Ballis, op.ci/., s. 73; A. K~insk:i, op .cil., s. 7-15. 
10 B. Welte, 0 roinych znaczeniach nicosci, ttum. J. Zychowicz, "Znak" nr 425-426, 1990, 

s. 108. 
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jednak zostaje on poprzez separacj~ i znuzenie rozmyty w znudzeniu lub 
przetworzony w estetyczne smakowanie. Melancholia bywa doskonalym 
wcieIeniem postawy estetycznej: perna bezinteresownosci w spos6b czysty 
kontempluje to, co si~ dzieje. To zas, co odczuje, przetwarza w "metafizy
k~". Oto szczyt voluptatis dolendi! Czasem jednak przebija si~ i inna nuta. 
"Melancholia (die Schwermut) jest koniecznosci~ narodzin w czlowieku 
tego, co wieczne."26 To zdanie Romano Guardiniego napisane zostalo pod 
wplywem J(jerkegaarda. Melancholia u dunskiego filozofa przynaIeZy do 
estetycznego stadium zycia czlowieka. Jest ona rozumiana jako zapora 
blokuj~ca przemian~ ludzkiej egzystencji i uzyskanie przez ni~ poziomu 
etycznego. Me1ancholiajest w tym wypadku ucieczk~ w "fatum", hamuj~
ce skok w ciemnose. Czasem jednak w owym stanie budzi si~ Zywsze 
pragnienie jakiejs nieskonczonosci. T~sknota za tym, co calkowicie inne, 
okreslana jest przez Kierkegaarda jako Tungsind (oci~zalose ducha, 
Schwermut). Jesli pragnienie to zwyci~Zy nad stagnacj~ i znuzeniem, 
czlowiek wpada w otchlan. Miejsce uczue mialkich zajmuje rozpacz. Ale 
tylko ona wyprowadzie moze poza nud~, depresj~ i nihilizm reaktywny.27 

Melancholia jest zaniechaniem Zycia aktywnego. Jest postaw~ odmowy 
duchowego wysilku, tym bezpieczniejsz~, ze srnakuj~c~ znuZenie i poczucie 
kl~ski. Melancholia usypia, pogr~zaj~c w koncu w nudzie odr~twienia. Na 
drugim biegunie ludzkiej egzystencji sytuacja jest odwrotna: nie rna tam 
z1eniwienia, nie rna stagnacji. W zetkni~ciu z czyms "calkowicie innym" 
dominuje przeZycie nicosci wszystkich wartosci. Ale tylko stamt~d prowa
dzi droga do celu. Choe nigdy przy tym nie rna pewnosci, czy czlowiek 
w owym doswiadczeniu dojrzy wyl~cznie czyste nic, czy tez w Nicosci 
odkryje Perni~. 

Wojciech BaJus 

WOJCIECH BALUS, ur. 1961, dr historii sztuki. Studiowal rownid mozofict 
w Papieskiej Akadernii Teo1ogicznej. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki VJ, 
zajrnuje si~ teori!! i histori!! sztuki XIX i XX wieku. Publikowal rn.in. w "Znaku" 
i pismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Redaktor ksil!ili Sz/uka 
Krakowa i Galicji 1\1 wieku XIX (Krakow 1991). 

16 R. Guardini, Vom Sinn der Schwermut, Ziirich 1949, s. 50. 
n R. Grimsley, Romantic Melancholy in Chateaubriand and Kierkegaard, "Comparative 

Literature", 8, 1956, s. 241-243; V.A. McCarthy, "Melancholy" and "Religious Melancholy " in 
Kierkegaard, "Kierkegaardiana", 10, 1977, s. 152-156; R. Kuhn, op.cit ., s. 325--326. 
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TEMATY IREFLEKSJE 


IZABELLA SARIUSZ-SK1\PSKA 


WYBRANI, NAZNACZENI, 

PRZEKL~CI. .. 


Nie pros~ 0 rozgrzeszenie; gdybym wierzyl w Boga, Raj, Pieklo, 
w nagrodtr r:zy kartr posmiertn~, w og61e bym nie pisal. Wystarr:zylaby 
mi swiadomosc, ze wszyscy Niemcy btrdlj, po smierci smai:yc sitr 
w piekle. Ale niestety, modlic sitr - nie umiem, wierzyc - nie wierztrP 

o tym pami~tniku napisano kiedys, ze na zawsze pozostanie w r~ko
pisie, poniewaZ ani Polacy, ani Zydzi nie odwaZ~ si~ opublikowac 
wspomnien tak przepojonych nienawisci~ do ich narodow. Urai:eni 
mogliby si~ poczuc Polacy - a trudno zdyskredytowac autora, urodzonego 
w 1916, a wi~c nalez~cego do pokolenia, ktore jako pierwsze dorastalo 
w niepodleglej Rzeczypospolitej; autora cytuj~cego na wyrywki polski 
repertuar romantyczny; autora, ktory 0 swojej polskosci mowi mi¢zy 
wierszami, twierdz~c, iz zaden Polak nie uwierzy ani w jego deklaracje 
patriotyzmu wobec "tej" Ojczyzny, ani w umilowanie "tego" j~zyka i jego 
poezji. Urazeni mogliby si~ poczuc Zydzi - nielatwo jednak rozprawic si~ 
z antysemityzmem autora: sam Zyd z urodzenia i przynalemoSci do religii, 
cale swe Zycie staral si~ uwolnic od przymusu (przywileju?) bycia Zydem; 

1 Calel Perecbodnik, ezy ja jestem mordercq?, Wydawnictwo KARTA, Warszawa 1993; 
o maszynopisie przecbowywanym przez lata w Zydowskim Instytucie Historycznym pisal kiedys 
laroslaw Marek Rymkiewicz w swojej rekonstrokcji likwidacji getta wars:mwslriego Umschlag
platz, Paryi: 1988. 
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w czasie wojny, patrz~c na posuni~a swoich wspolbraci, a nawet 
(z blizsza) rodzicow, zwlaszcza ojca, ortodoksyjnego Izraelity - stal si~ 
chorobliwie antyzydowski. Nienawidzil Zydow. Nienawidzil Polakow. 
I zapisal to, co uwazal za cal~ prawd~ - 0 nich i 0 sobie. 

Cale1 Perechodnik - autor Czy fa festem mordercq? - zdlliYl jeszcze 
przed wojn~ ukonczye studia (studiowal we Francji, zostal inzynierem) 
i zalozye rodzin~. Pochodzil z Otwocka i tu wrocil po zagranicznych 
wojaiach, tu jego zona miala kino, tu zastala go wojna, tu doszedl po 
wrzdniowej tulaczce. Tu w sierpniu 1940 roku urodzila si~ jego c6reczka, 
Alusia (nawet dla 2:yda tak zasymilowanego jak Calel byl to znak 
nidmiertelnosci jego i jego rodziny, gwarancja tego, ie trwae b~zie 
w swych potomkach). Tu wlasnie, w Otwocku, musial znalezc swoje 
rniejsce w dziwacznym, niezrozumialym, z miesi~ca na miesi~c coraz 
straszniejszym swiecie okupacyjnych zarz~dzen. Tu wreszcie zostal polic
jantem iydowskiej policji. 19 sierpnia 1942 roku, w dniu ostatecznej 
likwidacji getta w Otwocku, odprowadzil na plac przydworcowy swoj~ 
zon~ i c6reczk~. Z tego placu odchodzily transporty do Treblinki. 

Calel Perechodnik przezyl te dwie najukochansze dIan osoby 0 dwa 
lata. Tulal si~ po podwarszawskich gettach, byl w obozie dla iydowskich 
robotnikow, wreszcie przez dlugie miesi~ce ukrywal si~ w Warszawie 
u Polki przechowuj~cej kilkoro zydow (w tym matk~ Calela). Tam wlasnie, 
w mieszkaniu pani Heli, spisal swoj~ histori~. Miala to bye - jak sam 
twierdzi - przedsmiertna spowiedz, zawieraj~ca cal~ prawd~ 0 nim; 
spowiedz pisana w holdzie zonie, dla niej i 0 niej, dokument, ktory jego 
Ann~ (Chan~) naprawd~ unidmiertelni - Perechodnik wierzyl bowiem, iz 
kiedys ta relacja dotrze do milionow czytelnikow. 

Zgin~1 w niejasnych okolicznosciach juz po Powstaniu Warszawskim, 
jesieni~ 1944, prawdopodobnie zabity przez pl~druj~cych ruiny rniasta. 

Zio nie jest niespodziewane. Zaglad~ zapowiadaj~ czytelne znaki, 
trzeba bye slepym, aby ich nie widziee, aby czegos nie zrobie ... Codziennie 
Zydzi dzwoni~ do Judenrat6w w gettach calej Polski, codziennie dowiaduj~ 
si~ 0 kolejnych posuni~ciach wladz niemieckich, 0 nowych ograniczeniach, 
o ofiarach. I nie wierz~, ie "to" ich dotyczy. A trzeba bylo - pisze 
Perechodnik - zamiast odbierae te codzienne "biuIetyny", wysluchae 
jednego do konca i wyci~gn~c wnioski. Nie, oni - i on sam - sluchali 
szatana, bo tylko szatan mogl podsun~e to straszne slowo: "pozruej". 
"Zrobi~ to poiniej - jutro wystaram si~ 0 polsk~ kennkartf dla mojej 
zony"; "Jutro zalatwi~ miejsce dla mojego dziecka po aryjskiej stronie ... "; 
,,Jutro sprzedam plaszcz, a za otrzymane pieni~dze zalatwi~ po:Zniej ... " 

poiniej ... 
15 sierpnia, sobota. Calel spotyka znajomego Polaka, zwanego w dzien

niku Magistrem, i prosi go 0 znalezienie miejsca dla c6reczki. Nie wymusza 
natychmiastowej decyzji, jest jeszcze czas, skontaktuj~ si~ "painiej", 
teJefonicznie, w poniedzialek. 



78 JZABELLA SARTUSZ-SKAPSKA 

16 sierpnia, niedziela. W domu wielkie porz'!dki, pranie. 
17 sierpnia, poniedzialek. Z blahej utarczki slownej wywi,!zuje si~ 

Idotnia mi¢zy malzonkami - Anna skariy si~, ze nie rna polskiej 
kennkarty. Urazony Calel nie dzwoni do Magistra. 

18 sierpnia, wtorek. Do Otwocka przyjezdza major Brand, z,!da planu 
getta oraz zbudowania wokol i;ydowskiej dzielnicy muru, zmienia takZe 
zakres wladzy szefa i;ydowskiej policji, Kronenberga. 

Noc. Wszyscy juz wiedz~ 0 wywozce. W ciernnosci po ulicach snuj,! si~ 
ludzkie cienie. Nikt nie spi. Nikt nie wierzy, aby "to" dotyczylo takze jego. 
Tylko piekarze, jak co noc, piek,! chleb. 

19 sierpnia, sroda. Getto otoczone, wkraczaj,! oddzialy Ukraincow. 
Zydzi s~ gotowi, staj,! w szeregach. Nie rozumiej,!, dlaczego padaj,! strzaly, 
kridy smiertelny. 

Opis otwockiej "akcji" zajmuje znacz'!c'! cz~se pami~tnika. Czas jest 
jakby spowolnialy - sprobujcie kiedys opisae jeden dzien i;ycia, tak 
naprawd~, minuta po minucie, oddae kaZdy wykonany gest, zanotowae 
kazde wypowiedziane i zaslyszane slowo. A sOl przeciez i dalsze plany 
- spotykani na ulicach ludzie, mijane domy, pejzaze, dobiegaj~ce sk,!ds 
glosy ... 

19 sierpnia, sroda. Zaalarmowana Anna wlasnie chowa si~ do piwnicy, 
gdy Calel przynosi wiadomosc 0 zapewnieniu Kronenberga, ze rodziny 
policjantow SOl bezpieczne, musz'! jednak ise na plac, a stamt~d wroc'! do 
domow. Po zgromadzeniu wszystkich Zydow odbywa si~ apel policjantow. 
Ich rodziny, ktore SOl juz na placu, nie b¢,!, niestety, uwolnione. Tylko 
jeden z policjantow, Abram Willendorf, oddaje opask~ i czapk~, symbole 
funkcji, ktore warte SOl i;ycie. Jako "zwykly" Zyd odchodzi na plac. Ten 
wid ok wyjasnia wszystko oczekuj,!cym pewnego zwolnienia rodzinom 
policjantow. 

Opisuj,!c dlugie godziny tego sierpniowego dnia Calel stara si~ wyob
razie, co przezywala Anna. Co widae z placu przy dworcu? Policjantow 
i;ydowskich, ktorych zna si~ od dziecka - Otwock to przeciez mala 
miejscowose? Polakow, spaceruj~cych po aryjskiej stronie, przypatruj~cych 
si~ ciekawie, moze z litosci,!, moZe zlosliwie s,!siadom skazanym na 
zaglad~? Pasazerow kolejki, ktora mija stacj~? A moZe Anna widzi, ze 
wsroo skazanych jest i Niemka, zona Zyda, kt6ra nie chce si~ od niego 
odl,!czye, SOl i Polki, kt6re tez nie chc,! skorzystac z "aryjskiej" wolnosci. 
Gdzie podzial si~ wsrod tego narodu duch Judy Machabeusza? Dlaczego 
nie rna - beznadziejnych, zgoda, ale i - spektakularnych gestow buntu? 
Dlaczego tylko jeden z policjant6w zdecydowal si~ na wiernosc zonie? 

Przy zaladunku Nierncy raz jeszcze okrutnie zadrwili ze swych i;ydow
skich pomocnikow. Chc,!c zapewnic sobie ich lojaln~ pomoc, "pozwalaj,!" 
im wyselekcjonowac rodziny (Anna chce ratowae cork~ siostry jako swoje 
dziecko, Calel boi si~ i odmawia), potem mowi,!, ze - niestety - dzieci nie 
mog,! zostac (Calel wlasnor~cznie odsuwa coreczk~) - wreszcie, gdy 
zaladunek jest zakonczony, ostatni,! parti~ - rodziny policjantow - zaladu
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j'l juz sami Niemcy. Wagony odjezdzaj'l. I z ust niewierz'lcego Zyda, ktory 
wlasnie przylo:.i:yl rl[!ki do zaglady swoich braci, slychae blaganie: "Boze, 
b'ldz mi milosciwy". 

A przeciez od tego dnia, od 19 sierpnia 1942, nie majuz dobra i zla. Nie 
rna Boga. Spowiedz przedsmiertna? Tak, ale nie odbywa sil[! przed Nim, 
tylko przed zon'l (Calel Perechodnik nie wierzy juz w Boga, wierzy 
w niesrniertelnose duszy, niesmiertelnose duszy swojej zony), przed luMmi, 
ktorzy gdzies, kiedys to przeczytaj'l. Ale okazuje sil[!, :.i:e Bog nie wszystek 
umart, bo poborny - wychowany w zwyczaju poboZnosci - Zyd co rusz 
zwraca sil[! do Niego. Nie zawsze z przeklenstwem. Nie zawsze ze 
zlorzeczeniem. Po prostu "wyrywa" mu si~ modlitwa - blaganie 0 milosier
dzie. Milosierdzie dla niego. I jego usta formuluj'l pytanie, ktore nie moze 
bye skierowane w pustk~: czy ja jestem morderc'l? 

Zaplombowane wagony, odjazd do Treblinki - tak moglaby si~ 
zakonczye klasyczna tragedia. Bardzo to literackie (czy fIlmowe, zupetnie 
jak w fenomenalnym Korczaku). Ale Calel Perechodnik wie, ze chqc 
opisae cal'l prawd~ w roku 1942 i 1943 (a swiat widzi teraz tylko 
w prawdzie) nie moze zatrzymae si~ w tym miejscu. Musi sledzie tras~ 
poci'lgu i poznae skutki swoich czynow. I nie rna w tym d'lieniu fascynacji 
zlem - jest dramatyczna, momentami okrutna konsekwencja w opisie tego, 
jaki jest swiat, w poszukiwaniu odpowiedzi na ,Jego pytanie". 

Dlatego rekonstruuje dalsz'l drog~ otwockiego transportu: do Falenicy, 
gdzie litosciwi chlopcy podaj'l spragnionym wod~ (kto im samym poda 
wod~ nast~pnego dnia, gdy i oni b¢'l wywozeni?), i dalej, do Treblinki (to 
nie tylko gra wyobrami, 0 tym Calel dowie si~ z relacji dwoch m¢czym, 
ktorzy uciekli z tego transportu). 

Nietzscheanska opowieSe przekonywala nas , ii poza dobrem i zlem nie 
b~zie jui prawdy i falszu . I pada odpowiedz Calela Perechodnika: poza 
dobrem i zlem jest juz tylko prawda, czy raczej: dla kogos, kto do konca 
zaaprobowal fakt, iz znalazl si~ juz poza dobrem i zlem (dla konsekwet
nego ateisty, 0 ktorym marzyl szaleniec z Wiedzy radosne}) moiliwy jest 
ogl'ld swiata tylko w prawdzie. Nie estetycme uj~e. Nie metafory. 
Prawdziwa jest rozpacz cz!owieka, ktory pomogl oprawcom w zagladzie. 
Prawdziwy jest strach przed wlasn'l smierci'l, ktory uniemoiliwil mu 
heroizm i dol'lczenie do najblizszych. Prawdziwe s'l dlugie minuty i godzi
ny, kiedy po jednej stronie plotu siedzia!y Anna z Alusi'l, "skazane", po 
drugiej - ich m'lz i ojciec , Calel, otwocki policjant, "ocalony". Prawdziwe 
S'l godziny, podczas ktorych transport wlok! si~ do Treblinki, godziny, 
kiedy stal na bocmicach. 

Ale prawdziwa jest - tak:.i:e... - suta kolacja, jak'l przygotowuj'l sobie 
policjanci w getcie w Otwocku wieczorem, 19 sierpnia 1942 roku. 
Prawdziwy jest powrot do - po raz pierwszy od lat pustego - domu, gdzie 
jeszcze ranD krz'lta!a si~ Anna. Prawdziwy jest widok domowych sprz~tow, 
nienaruszonych - wracaj'lc tutaj Calel modli! si~, aby zastal dom sp1'ld
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rowany, "niestety", wszystko bylo ,jak zwykle". Gdzies poza dobrem 
i riem, w tej dziwnej strefie bez wyrazistych konturow usytuowany jest 
rowniez sen, zwyczajny sen po prostu zm~czonego czlowieka, ktory moze 
si~ polozyc po pracowitym dniu dopiero 0 drugiej w nocy, a juz 0 pi~tej 
nad ran em b¢zie musial wstac, by zacZltc kolejny dzien sluzby. Kolejny 
dzien. W nicosci (bo chyba tam si~ znaleZlismy, jeieli nie rna Boga, je:ieli 
nie rna dobra i ria?), otoz w nicosci najgorsze jest to, iz jest - jutro. Jest 
kolejny dzien. W nicosci bowiem jest czas - bez nadziei, bez konca; czas 
nicoki tym jedynie rozni si~ ad czasu wiecznosci, ze jest - pusty. I nigdy 
przez nic nie b¢zie wypelniony. 

Przyzwyczailismy si~ okreslac Zaglad~ mianem "Holocaustu" - Pere
chadnik bylby przeciwny szarganiu tego slowa. Holocaust znaczy "ofiara" 
- "trzeba, aby zgin~l narod wybrany przez Boga na ofiar~" - a Calel 
admawial Zydom ortodoksyjnym prawa do decydowania za caly narod. 
Pisz~c swoj~ spowiedz przedsmiertn~ nie znizal si~ do zadnych usprawied
liwien czynionego przez siebie zla, nie dorabial zadnej - nawet religijnej 
- ideologii do swoich wyborow. Sam wydal swoj~ cork~ na smierc - ale 
winne bylo tylko jego lenistwo i strach. Religijne usprawiedliwienie 
Zaglady jest jednym z najdziwniejszych paradoksow tego czasu - z jednej 
strony, nie wierzono w mozliwosc Zaglady, z drugiej - przyjmowano dla 
niej swoiste "usprawiedliwienie", wlaSnie mowi~c 0 ofierze. Dramatycz
nym przykladem tego dwu-mysleniajest draZliwa kwestia ratowania dzieci 
iydowskich, przed poruszeniem ktorej nie cofa si~ Perechodnik. Warto 
przypomniec ten w~tek - na przekor latwym schematom, na przekor nie 
domyslanym do konca uogolnieniom 0 rzekomej biernosci iydowskich 
ofiar. Sprawa bowiem nie byla tak prosta. Istniala przeciez, zorganizowana 
po "aryjskiej" stronie, akcja ratowania dzieci iydowskich. Mniejsza juz, 
kto byl tej akcji inicjatorem i wykonawc~, mniejsza 0 intencje, mniejsza 
o wszelkie dwuznacznosci sytuacji, w ktorej dzieci te trafialy (mi~zy 
innyrni) do katolickich klasztorow. Slabiej znana jest odpowiedz spolccz
nosci iydowskiej na te starania - to mianowicie, iz ortodoksyjni Zydzi 
uwazali takie ocalenie za niedopuszczalne - gdy ginie narOd, powinny 
zgin~ takie jego dzieci, nie wolno pozostawiae samotnych sierot, ktore na 
domiar zlego moglyby zostac oderwane ad tradycji i wiary rodzicow ... 

To si~ nie miesci w glowie ... Ale nie midci si~ w glowie takie ito, ze 
- na przyklad - moma narnawiac blisk~ osob~, aby dzi~ki truciznie 
"uwolnila sif' ad malego synka, bo sarna b¢zie rniala wi~ksze szanse na 
przetrwanie ... Nie miesci si~ w glowie, ze prawdomownosc Perechadnika 
objawia si~ i w ten sposob, iz pyta matk~ i ciotk~, czy wol~ szybk~ Smierc 
ad trucizny (mogl to zalatwic), czy tez decyduj~ si~ na ucieczk~ z Otwocka, 
dalsZlt tulaczk~, a w perspektywie i tak nieuchronn~, choc troch~ adsuni~t~ 
w czasie, wywozk~ do Treblinki. I pytanie to nie jest wyrazem okrucienst
wa czy oschloSci serca, znieczulonego juz przez rozpacz. Po prostu taki byl 
wybor. Taka byla prawda. Kobiety wybraly ryzyko iycia, zarniast spokoju 
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smierci - ale matka, kt6ra przetrwala i mieszkala z Calelem jeszcze kilka 
miesi~cy, nigdy nie zapomniala mu tego pytania... 

Ogl~ani w takim swietle - w prawdzie, w calej prawdzie 0 sobie 
-ludzie, nawet bliscy, nigdy juz nie mog~ bye bliscy tak jak dawniej, nigdy 
juz nie mog~ bye kochani. lezeli nie rna juz dobra - kt6re odeszlo wraz 
z Ann~ - niemozliwa jest milose. TakZe zobaczeni w prawdziwym swietle 
rodzice s~ tylko par~ ludzi, kt6rym syn winien jest "tradycyjn~" pomoc, 
ale kt6rzy nie mog~ juz oczekiwae od niego milosci. Ani ojciec, kt6ry 
wydaje si~ rozpaczae bardziej nad utrat~ otwockich d6br niz nad zaglad~ 
synowej i wnuczki. Ani matka, kt6ra, szukaj~c bezpiecznej kryjowki, nie 
pami~ta juz 0 miejscu dla pozostaj~cego u jej boku syna. Swiat widziany 
w takiej prawdzie jest pozbawiony wi~zi pomi¢zy ludZmi. 

Pisanie 0 wojnie wymaga precyzji i to wieloplaszczyznowej. Autor jest 
po trochu historykiem, ustalaj~cym daty i kolejnose zachodz~cych wyda
rzen (oczywiscie, relacja Perechodnika bywa stronnicza, takZe i dlatego, ze 
w warunkach okupacyjnego przeplywu informacji nie m6g1 przeciez 
wiedziee wszystkiego, nie ogarnial wszystkich elementow, na przyklad 
dotycz~cych praktyki dziaJania polski ego panstwa podziemnego, st~d 
zarzut jego biernosci wobec zydowskiej tragedii). Autor posiuguje si~ takze 
wyobraini~ scenografa, ktory odtwarza kazdy szczegol przedstawianej 
przestrzeni. Rzeczywiscie, konieczne s~ drobiazgowe " studia" nad didas
kaliami tego prawdziwego, zbudowanego z materii iycia konkretnych 
ludzi , dramatu. Calel Perechodnik wplata w swoj~ opowiese takie w~tki, 
pozwalaj~ce lepiej rozpoznae prawdziwy sens wygl~daj~cych niekiedy na 
banalne wydarzen. Co to znaczy - tiumaczy na przyklad - "miee plaszcz" , 
a co to znaczy stracie go przypadkowo czy w wyniku kradziezy. Ot6z: 
czlowiek w plaszczu moze uciekae. Czlowiek w plaszczu nie wyrornia si~ 
wsrOd pasaZer6w podmiejskiej kolei, moze wyjechae z Otwocka, aby - na 
przyldad - dojechae do Falenicy, gdzie jest "bezpieczniejsze" getto. 
W plaszczu morna si~ nawet pojawie na ulicach Warszawy - bo ktos 
w por~dnym plaszczu nie moZe bye przeciez ukrywaj~cym si~ Zydem. 
Czlowiek w plaszczu, gdy skonczy si~ lato, b~dzie mial wi~ksze szanse na 
przetrwanie, jeZeli przyjdzie mu nocowae na klatkach schodowych, ukry
wac si~ w opustoszalych ogr6dkach dzialkowych, magazynach, w ostatecz
nosci w lesie. Wreszcie - nawet otoczony przez szmalcownikaw - i tych 
w kolejce, i tych, ktarzy wci~gn~li domniemanego Zyda do bramy, aby tam 
zweryfikowae swoje "rasowe podejrzenia" - ot6Z wtedy szcz~sliwy posia
dacz plaszcza b¢zie magi zan wytargowae swoje iycie. Te wszystkie 
warianty przewiduje si~ dla posiadacza plaszcza. Przywi~zanie do plaszcza 
moZe bye tez znakiem tragedii - sam Perechodnik zwlekal z wyrobieniem 
polslciej kennkarty dla zony, trzeba bowiem bylo na to poswi~cie drogocen
ny plaszcz z angielskiej welny ... 

Gdy czas jest az g\lsty od wydarzen, w opisie wydaje si~ dziwnie 
spowolnialy, bye moze tak ujawnia si~ prawdziwa struktura rzeczywistosci, 
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zlozonej z malych, trudno niekiedy dostrzegalnych szczegolow. Oto na 
placu przy otwockim dworcu zgromadzono osiem tysiycy i:ydowskich 
mieszkanc6w miasteczka. Wsrod nich zona i coreczka Calela Perechod
nika; jest rownieZ Rachela, jego siostra, tez zona policjanta, tez "nie
sprawiedliwie" umieszczona w tlumie skazanc6w. Kobiety z<!daj'l, trucizny. 
Potrzebna jest jednak recepta. Wypisuje j'l, siedZ'l,cy tutaj lekarz. Kazdy 
gest jest ,Jak zwykle": w gornym rogu konieczna jest data (19 sierpnia 1942 
- zwyczajny dzien), jest tez zwyczajna formulka "dla Perechodnika". Nie 
,jak zwykle" jest to, iz lekarz nie we:bnie honorarium. Nie ,jak zwykle" 
jest to, ze poslany do apteki chlopiec z aryjski ej strony przyniesie 
"lekarstwo" bez zaplaty ... I ten szczegol - kto zaplacil za lekarstwo? 
- pozostanie dla Calela kwesti'l, rownie wazn'l" jak inne wydarzenia tego 
dnia. Tajemniq. 

Inny epizod. W mieszkaniu zajmowanym przez Perechodnika po 
"akcji" znajdowala si~ biblioteka wspaniale wydanych, cennych ksi'l,i:ek. 
Wlasciciel zgin'l,l juz dawno. Sam Calel nie chcial handlowae tym 
bezuzytecznym juz i niczyim dobrem. Nie przyj'l,l tez podobnych "pami'l,
tek z getta" oddany naszemu bohaterowi Magister. Znalazl si~ jednak inny 
Polak, ktory przyszedl z zapytaniem, czy more zabrae ksi'l,zki. "Wszak ich 
jeSe nie mozna...", zartowal. Nie to jednak wstrz'l,sn~lo Perechodnikiem; 
pami~ta natomiast dlugie cztery godziny, kiedy to przybysz wybieral 
ksi'l,zki, staraj'l,c si~ - zanim odejdzie z lupem - wci'l,gn'l,e "hojnego" 
gospodarza w dyskusj~ 0 ich treSci, 0 autorach... Siowa komentarza, jakie 
tu padaj '1" S'l, wielkim oskarzeniem europejskiej kultury, czy raczej: 
odsloni~em klamstwa kultury. Coz znacz'l, - pyta przyszlych czytelnikow 
Perechodnik - wywody filozofow, coz znaczy cala literatura, pi~kne slowa 
poetow, wobec dotykalnej , tuz za rogiem czy na ulicy rozgrywaj'l,cej si~ 
smierci? Do kogo skierowane jest to oskarzenie? Kto tak naprawd~ jest 
winien temu klamstwu? Zdaniem Perechodnika, winien jest kazdy przecho
dzien, kairly, kto beznami~tnie rejestruje dokonuj'l,ce si~ zlo albo wr~cz je 
ignoruje. J ako s'l,d jest to zdanie banalne, przestaje bye takim, gdy dodae 
szczegol - tragedia Zydow rozgrywa si~ na oczach pasazerow podmiejslciej 
kolejlci, na oczach mieszkanc6w aryjskiej strony - a oni milcz'l,. 0 tym si~ 
nie mowi - "Mialy miejsce tragedie, jakie si~ ludziom nigdy nie snily, 
a mimo to nie okazaly si~ nawet interesuj'l,cym tematem do rozmow." 
Przez wiele miesi~cy Calel sluchal ze swego ukrycia odglosow warszawslciej 
ulicy - i uderzylo go to milczenie, a byly to miesi'l,ce likwidacji getta, potem 
dni i:ydowskiego Powstania. Dlugi jest cien karuzeli na Placu Krasinslcich. 
Ci'l,gle powracae b¢'I, strofy wierszy, ktore poswi~cono ludziom i po tej, 
i po tamtej stronie. Powracae b¢'I, takZe ostre, Perechodnikowe s'l,dy. 

Miejsca, przez ktore przeszla Zaglada, nie nosz'l, na sobie wielu jej 
siadow. Ruiny? Zgliszcza? To romantyczne wyobrazenia. Nazajutrz po 
koncu jednego swiata, natychmiast rodzi si~ nowy. Do otwoclcich domow 
wprowadzaj'l, si~ nowi wlascicieie, sprZ'l,taj'l, i porz'l,dkuj'l, balagan, ktory 
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jest ostatnirn sladem "tamtych". Zydowski policjant chodzi pomi¢zy 
znanymi sobie domami, widzi krzll:tanin~ nowych, zaradnych gospodarzy, 
obserwuje rozbiork~ starych posesji; na podworkach palll: si~ ogniska, do 
ktorych dorzucane Sll: stare, zydowskie swi~te ksi~gi . Te szpargaly zaintere
sowaly szabrownikow, nie1iczni docenili ich wartose jako makulatury; 
tylko kamasznicy podobno poszukiwali tefilinow jako dobrego surowca ... 

Te w¢rowki Calela po "innym" Otwocku Sll: rod em z koszmaru. I jako 
takie - jako nierzeczywiste rnajaki - przezywa je on sam. BllI:dzi porni¢zy 
jawll: a snem: odwiedza swe dawne mieszkanie, gdzie nowa gospodyni 
cz~stuje go zuN i gdzie podziwiae moze swoje dawne meble, c6rka 
woinego nosi rzeczy jego zonY,a on sam kiedys, zamyslony, wchodzi do 
swojego kina i dopiero - jak obudzony do jawy - wybucha placzem. Gdy 
opuszczal Otwock w SlI:dny Ozien, w oczach zostal mu ten wid ok Polakow, 
zadowolonych wlascicieli sklepow, domow ... 

Codziennoscill: kolejnych miejsc, gdzie przebywa Perechodnik, Sll: 
egzekucje jego braci. W swej spowiedzi przedsmiertnej zapewnia, iz 
wczeSniej, kiedy istnialo jeszcze "normalne" getto, wypelnial tylko obowill,Z
k:i porzll:d kowe, nie bral udzialu w selekcjach i przygotowaniach do 
transportu. Teraz, po "akcji" cz~sto musi pilnowae skazanych. Nie chce 
bye uczestnikiem ani nawet widzem egzekucji, dlatego bierze nocne sluzby, 
sp~dza ze swoimi braemi te ostatnie noce. Czuwa wraz z modlll:cymi si~, 
rozpaczajll:cymi, zlorzeczll:cymi zydowskiernu Bogu. Pewnej nocy bierze na 
r~ paroletnill: dziewczynk~, wynosi jll: poza plac i tak trwa przez calli: noc, 
tulll:C obce dziecko, przezywajll:c jego strach. Rano musi silll: odrywae od 
siebie malll:, oddae jll: matce - tym samym - wydae na smiere. Rano schOOzi 
ze sluzby. Nie uczestniczy w konwojowaniu swoich braci, nie widzi 
kopania dolu, nie rna swego udzialu w porzll:dkowaniu zwlok. Z okna 
obserwuje pochod skazancow, potem slyszy strzaly i krzyki ranionych. 
Potem ... zasypia, a gdy si~ budzi, w getcie nie rna juz Zandarmow. 
I samemu sobie zadaje pytanie: jak moina zasnll:e w takim momencie? Czy 
to oschlose serca? Czy zly charakter? Czy do tego doprowadzily go czasy 
dzisiejsze ... 

Wydaje si~ jednak, iz pomimo ogromu zla, jakiego dokonali i doswiad
czyli ludzie, swiat nie dojrzal jeszcze do konsekwentnego nihilizmu. Gdzid 
na obrzezach przetrwaly szczll:tki starego porzll:dku . To przekonanie 
o istnieniu winy i istnieniu kary. Tylko Ze win a jest trudna do sprecyzowa
nia, albo - inaczej - wszyscy Sll: winni. Przyklad? Opowiese Zyda zwanego 
Buchalterem 0 spotkaniu ze szmalcownikiem. Buchalter zaplacil za swoje 
iycie zegarkiem, przekonujll:c swego przeSladowc~, izjest to zlota Ooxa. Po 
wojnie, twierdzi Perechodnik, obaj powinni bye osll,dzeni: szma1cownik za 
to, ze chcial wydae czlowieka na smiere i obrabowal go, Buchalter 
natomiast... za oszustwo w transakcji handlowej. Gekawe, zastanawia si~ 
autor pami~tnika, jakie byloby orzeczenie sll,du ... Innymi slowy, powraca 
stare pytanie, co b~dzie po koncu swiata? Czy moina do swiata poza 



84 lZABELLA SARIUSZ--SK1\PSKA 

dobrem i zlem przeniesc jalciekolwiek z naszych wczeSniejszych przy
zwyczajerl? Jak dziwacznie wygl~da w rzeczywistosci "po", na przykIad, 
wyobraienie sprawiedliwosci. 

Po co trwac, po co upierac siy przy przeklytym i tak jui skazanym na 
smiere, na potypienie - iyciu? A jednak bohaterzy Perechodnika zrobiliby 
wszystko, aby tylko przeiye. Chociaiby jeszcze jednf! godziny - dlatego Sf! 
sklonni wykonae kazd~ pracy bodaj na zlecenie ich kata, to przeciei 
odsuwa egzekucjy, to jednak czas odzyskany. Czas iycia. W irniy tego 
czasu dokonuj~ siy male zdrady i wiellcie podiosci, rozpadaj~ siy rodziny, 
dawnych przyjaciol dzieli tajemnica tego, jak jeszcze raz moina oszukac 
los, jak moina ocalec ty jedn~ godziny ... Calel Perechodnik sam za
prowadzil na przydworcowy plac swoj~ iony i dwuletni~ coreczky. Nie rna 
zludzen, ie obie zginyly jeszcze tego samego dnia, najwyiej 0 doby p6Zniej 
(kr~iyly bowiem - "przeraiaj~ce", czy jeszcze cos znaczy to slowo? 
- pogloslci, iz transport z Otwocka czekal caly dzien na bocznicy 
w Treblince ... ). Podczas nastypuj~cych tui po "akcji" dni Perechodnik 
wraz z innych policjantami "sprz~tal" opuszczone getto - grzebal zabitych, 
zabezpieczal maj~tek nalei~cy teraz do wiellciej Rzeszy. Czy byl apatyczny? 
Zrezygnowany? Czy rozpaczal po smierci najukochanszych? Tak, to 
oczywiste - ale bylo cos jeszcze: oto atmosfera wok61 policjantow 
gystniaIa, nie wiedzieli, lciedy nadejdzie ich kolej . Niektorzy zaczyli nawet 
przygotowywae ucieczky - wsr6d nich Calel, gdyi nie po to - pisal w kilka 
rniesiycy poZniej - nie po to porzucil zony i corky, nie po to uciekl 
z tamtego placu, nie po to je zdradzil - nie po to zrobil to wszystko, aby 
teraz, po kilku zaledwie dniach, zgin~e samemu. 

Zlo nie moze pojse na darmo... Jeieli dla zachowania iycia moZliwa 
byia taka zdrada, jezeli zlo dokonalo siy takZe moimi rykami - to teraz za 
wszelk~ ceny trzeba chronic owoce zia. Aby zlo nie dokonywalo si~ 
nadaremnie ... Aby smiere, do ktorej przyIoiylem rylci, nie poszla na marne. 
Logiczne? Literatura przyzwyczaila nas do logilci heroizmu, do bohaterow, 
ktorzy gin~ po to, by ktos inny mogi zye. Takiej logiki bezskutecznie 
poszukuje Perechodnik po tamtej stronie, poza dobrem i zlem - i wydaje 
mu siy, iz odpowiedz znajduje zawsze wtedy, gdy jeszcze raz uchodzi 
smierci. 

I trzeba bylo miesiycy spydzonych na tulaczce, trzeba bylo miesiy~ 
ukrywania siy w warszawskim mieszkaniu Pollci, trzeba bylo wielu rozmo\\ 
z ocalalymi - i tymi, ktorzy uciekli juz z miejsca egzekucji, i tymi, ktorZ) 
wyskoczyli z wagonu do Treblinki, ba, nawet tymi, ktorzy uciekli z samej 
Treblinki - trzeba bylo tych miesiycy i tych rozmow, trzeba bylo wieSci 
o tym, jak ginyli ludzie bliscy i ci, ktorzy sami byli katami swoich braci 
- jak szef policji otwockiej, Kronenberg - otoz trzeba bylo tego wszyst· 
kiego, aby wreszcie padlo pytanie: i co dalej? Co siy stanie, jezeli naprawd~ 
przetrwamy? Jezeli bydzie jakies "po wojnie"? Jezeli do konca, naprawd~ 
uda siy ocalie iycie? Ocalie to, co wydawalo siy najwainiejsze? To, dla 
czego popelnione zostalo zlo? I jakie rna bye (moze bye) to oca1one iycie? 
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I pada odpowiedz. Naiwni Zydzi wierzll, iz z ocalalych odrodzi sil;? 
laroo. Tymczasem - prorokuje Perechodnik - jedynym sensem takiego 
.ycia bl;?dzie zemsta. N awet nie zemsta, to za slabe slowo, ale WTIj?CZ 

. odwet. Kaidy Zyd bl;?dzie sil;? musial po wojnie wytlumaczye, dlaczego 
jak przezyl; a z ocalalych - takich jak Calel, jak jego towarzysz 

: warszawskiej kryj6wki, Sewek - bl;?dzie moi:na co najwy:iej utworzye 
lataliony smierci, kierujllce wyw6zkll Niemc6w do Treblinki, mordujllce 
Liemieckie dzieci. To jest jedyna przyszlose tych wybranych, naznaczo
Iych, przekll;?tych ... 

Nieestetyczne? A kto powiedzial, ze nicose - ta kraina po drugiej 
tronie horyzontu, gdzie nie majuz praw wynikajllcych z jasnych kryteri6w 
lobra i zla - kto powiedzial, iz "tam" bl;?dzie ladnie? 

Pamil;?tnik mial bye zakonczony 19 sierpnia 1943, w rocznicl;? otwockiej 
,akcji" i zarazem w rocmiC\? smierci Anny i AJusi. Wydarzenia na
.tl;?pujllcych miesil;?cy zrewidowaly jednak to postanowienie - w paZdzier
liku 1943 dopisal Calel Perechodnik kilka stron reiacjonujllcych (rekon
:truujllcych) smiere swojego ojca. Postawiony wobec jeszcze i tej smierci 
:alel dziwnie zlagodnial- gdzies zapodzialy sil;? bezpardonowe slldy, jakimi 
)brzucal ojca w dniach bezposrednio po "akcji" i potem, juz w Warszawie. 
)0 zamordowanym zostajll tylko wspomnienia wspanialego czlowieka, 
xJdanego rodzinie, przywillzanego do majlltku, to prawda, ale w potrzebie 
lOjnego ponad niiarl;?... 

Co wydarzylo sil;? podczas nastl;?pnych, ostatnich miesi\?cy Z.ycia Calela 
)erechodnika, kt6rych juz nie opisal w swojej spowiedzi? Czy przebaczyl 
iamemu sobie? Czy moze na zawsze juz pozostal poza horyzontem dobra 
zla? 

lzabe/la Sar;usz-Skqpska 

ZABELLA SARIUSZ-SKJ\PSKA, ur. 1964, absolwentka ftIologii polskiej UJ, dr, 
xl 1992 w redakcji "Znaku"; publikowala m.in. w "Tygodniku Powszechnym", 
,W drodze". 
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Poj~cie romantyzmu jest tak wieloznaczne i polimorficzne, ze wlasciwie 
przestalo znaczyc cokolwiek. Funkcjonuje w nieskonczonej liczbie prac 
poswi~conych, powiedzmy, literaturze i muzyce I polowy XIX wieku, zas 
wi~kszosc auto row zywi cich~ nadziej~, ze czytelnik sam si~ domysli, co 
one oznacza. Proponowano co prawda wiele roi:nych defmicji rornantyz
mu czy romantycznosci, jednak odniosly one skutek odwrotny do zarnie

. rzonego. Zamiast zaw~zic pole znaczeniowe poj~cia, rozd~ly romantyczny 
balon tak bardzo, ze wlasciwie trudno zrozumie6, dlaczego jeszcze nie p~kl. 
lednak brak nam takiej pewnosci w poslugiwaniu si~ tym terminern, jakll 
potrafil zachowac jeszcze Zygmunt Lempicki, pisz~c swoj esej 0 romantyz
mie, do dzis zresztll zachowujllCY aktualnosc. 

MoZe nie warto byloby z tego powodu rozdzierac szat, gdyz status 
niejasnosci i wieloznacznosci dzieli romantyzm z innymi pojyciami, za 
pomoc~ ktorych probuje si~ okreSlac zjawiska z natury bogate i niejedno· 
rodne, tj. fenomeny kultury. Wystarczy tutaj przypomniec chociazby spor) 
woko! poj~a renesansu; usilowano przeciez zanegowac nawet istnieni~ 
takiej epoki, tocz'!c niekoncz,!ce siy polemiki na p!aszczyinie ideologicznej. 
W odroi:nieniu jednak od takich poj¢, jak barok czy renesans, poj~( 
romantyzmu dla dzisiejszego czytelnika, widza czy s!uchacza skupia woko 
siebie zespo! nasyconych emocjami skojarzen. Opisanie czegos za pomoc~ 
przymiotnika "romantyczny" moze pewnemu zjawisku, w zaleznosci OC 



87 DYLEMATY ROMANTYCZNEGO DZIEDZICTWA 

przyjmowanej opcji swiatopoglildowej, nadac wymiar pozytywny lub 
wprost przeciwnie - skrajnie negatywny. Poj~cie romantyzmu wciili jest, 
takjak w chwili jego narodzin, or~Zem w walce ro:i:nych frakcji i "wyznan". 
Ma to znaczenie tym wi~ksze, ie nadal sklonni jesteSmy stawiac sobie 
pytanie 0 dziedzictwo romantyzmu w kulturze wspolczesnej, we wszystkich 
jej sferach. 0 ile wi~c nie musimy si~ klopotac 0 to, czy zdolamy 
dostatecznie jasno sprecyzowac sarno poj~cie (co jest chyba niewykonalne), 
o tyle moie warto si~ z grubsza przyjrzec, w jakich kontekstach bylo one 
i jest uiywane oraz z jakil intencjil. Idzie wszak 0 to, by nie zrywac 
kontaktu z historycznil materiil zjawisk kulturowych, ani tym bardziej nie 
znieksztalcac widzenia spraw, ktore dziejil si~ wokol nas, a kt6re, slusznie 
lub nie, moiemy interpretowac w kategoriach spuscizny romantycznej . 

Romantyzm w historycznym rozumieniu, jako okreslenie pewnego 
momentu w dziejach kultury europejskiej (moie takie amerykanskiej), 
naswietlano z wielu stron. W odniesieniu do sztuk plastycznych - te nas 
tutaj najbardziej interesujil - panuje spore zamieszanie. Nielatwo jest 
znaleic wsp6Jne punkty w mnogosci cz~sto sprzecznych wykladni. Przeciez, 
jak pisze Hugh Honour, autor doskonalej ksiiliki Romanticism: "nie 
istnieje romantyczny styl w sztukach wizualnych, jdli przez styl rozumiemy 
wspoJny j~zyk form i srodkow wyrazu"l. Istnieje niemal przepasc mi~zy 
sposobami przedstawiania ludzkiej postaci przez Gericault i Overbecka, ale 
obu malarzy bez wahania okreSlamy mianem romantyk6w. Dlatego 
Honour decyduje si~ uiywac poj~cia romantyzmu, przytaczajilc przedtem 
kilka definicji i wykazujilc ich niewystarczalnosc - poslugujemy ~i~ nimi for 
lack of a better name. 

Niektorzy badacze, wskazujilc na romantyczny sposob podejscia do 
historii oraz na jednoczesne budzenie si~ narod owych aspiracji i nacjonalis
tycznych idei, pr6bowali, cz~sto dosyc udatnie, wyr6inic specyficzne cechy 
romantyzmu francuskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. Maurice Bowra, 
znawca antycznego dramatu i poezji, uwaial, ie poetow angielskich 
charakteryzuje kult quasi-boskiej sHy wyobraini, nigdy jednak nie tracilcej 
zwiilzkow z rzeczywistosciil, zas Niemcow - sklonnosc do t~sknoty za 
czyms nieokreSlonym oraz "nihilistyczna przyjemnosc czerpana ze stanu 
oderwania od rzeczywlstosci"2. Oczywiscie, ta opinia Bowry jest nieco 
przesadzona, niemniej jednak to zainteresowanie odr~bnosciami narodo
wymi przyczynilo si~ do pogl~bienia badan nad zwiilzkami sztuki roman
tycznej z wydarzeniami wspolczesnymi. Poczyniono szereg ciekawych 
spostrzezen, dotyczilcych na przyklad obraz6w, ktore uchodzily niemal za 
manifesty romantycznej wiary w pot~g~ samej sztuki i wizji artystycznej. 
I tak sugerowano, ie Przejscie Hannibala przez Alpy Turnera - obraz 
interpretowany jako metafora znikomosci czlowieka wobec sit przyrody 
- moZe zawierac aluzje do operacji militarnych N apoleona, ktorego czasem 

1 H. Honour, Romanticism, Harper & Row, Publisbers, New York, Hagerstown, San 
Francisco, London 1979. s. 15. 

2 C. M. Bowra, The Romantic Imagination, London 1961, s. 4. 
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zwano Hannibalem. Szaser w lesie, wybitne dzielo Caspara Davida 
Friedricha, symbolizuj,!ee zasluchanie siy i pokory czlowieka wobec niemej, 
a zarazem uduchowionej natury, od razu OOczytano jako nawi,!zanie do 
ld¥ski Francuzow; na obrazie bowiem przedstawiony jest rowniez kruk 
siedz'!cy na pniu zwalonego drzewa, kt6ry, jak w6wczas pisano, Spiewa 
Francuzowi pie~l!l smierci. 

Wiykszose badaczy przyznaje zgodnie, ze romantyzm dokonal glybo
kiego przelomu w zakresie teom sztuki. Przelom ten byl, przynajrnniej do 
pewnego stopnia, spowodowany szerszymi zmianami, jakie zaszly w kul
turze umyslowej, a zwlaszcza w filozofll. Meyer Abrams akcentuje OOejscie 
00 empirycystycznego mOOelu epistemologii, ktorego tw6rc,! byl Locke, 
opieraj,!cego siy na zalozeniu biemej receptywnosci ludzkiego poznania. 
Odrzucenie tego pogl,!du jest oczywiscie dzielem Kanta, ktory kladl nacisk 
na aktywnose podmiotu i jego wspoludzial w poznawaniu rzeczywistosci. 
Oprocz tego uznal Kant sztuky za w pelni autonomiczn,! sfery ludzkiego 
poznania i dzialania. St,!d juz niewielki krok dzielil teoretyk6w sztuki od 
przyznania artyscie niczym nie ograniczonego prawa wyrazania wlasnego 
,ja", nieskrypowanej eksploracji wlasnej osobowosci. Sztuka roiala bye 
wyrazem geniuszu artysty, zapisem jego stanow duchowych. "W ten 
sposob - pisze Honour - spontanicznose, indywidualnose i »wewnytrzna 
prawda« zaczy/y bye traktowane jako jedyne kryteria, za pomoc,! ktorych 
naleZy oceniae dziela sztuki, muzyki oraz literatury wszystkich czasow 
i wszystkich krajow" (op .cit., s. 20). Mimo wielu prob obnazenia slabosci, 
a nawet blydnosci takich pogl,!dow (Gombrich), w potocznyro widzeniu 
sztuki nadal zajmuj,! one najbardziej eksponowane rniejsee. 

Zwyciystwo ekspresjonistycznej teorii sztuki znalazlo sw6j scisly 00
powiednik w przemianie podejscia do natury. Artysta przestal OOkrywae, 
zgodnie z wywodz'!c'! siy jeszcze z renesansu i bardzo cenion,! w ldasycyz
rnie doktryn'!, matematyczny lad racjonalnie poznawalnego wszechswiata, 
ukryty pod powierzchni'! zewnytrznych wygl,!dow rzeczy. Zamiast tego, 
jako two rca rowny niemal Bogu, aktem artystycznej kreacji powoluje do 
istnienia nowe swiaty, stawiaj,!c sobie za eel zamanifestowanie swojego 
stosunku do przyrody i przetransponowanie go w srodki artystycznego 
wyrazu w taki sposob, by odpowiednio nastrojona dusza odbiorcy mogla 
pogr,!Zye siy w podobnym przezywaniu natury. Apologia indywidualnego 
zwi,!zku z natur,! mogla przyjmowae roine formy, siygaj,!c nawet quasi
rnistycznego OOczucia jednosci z calym wszechSwiatem. 

Z takiej postawy narodzila siy nowa koneepcja symbolu, OOrzucaj,!ca 
dotychczasowe "bezkrwiste" (Gombrich) alegorie. KaZda wizja natury 
staje siy rownouprawniona. Posiada zatem charakter symboliczny, a to 
oznacza, ze symbol zyskuje wymiar indywidualny. 

Kolejn,! eech'! swiadomosci romantycznej, ktor,! badacze zajmuj,!cy siy 
romantyzmem przyjmuj,! bez wiykszych zastrzezen, jest pogl,!d na miejsce 
artysty w spoleczenstwie. Margot i Rudolf Wittkowerowie, pisZ(!c 0 charak
terach i postawach artystow do konca XVIII wieku, podkreslaj,! z nacis
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aem, ie romantyzm wprowadza w tyro wzgJ¢zie tak daleko idllce zmiany, 
z nalei:y go traktowae jako historyczno--obyczajowll cezur'r - poczlltek 
rupclnie nowej epoki w dziejach swiadomosci artystycznej i stosunku 
utystow do publicznosci. Pouczajllce wydajll si'r uwagi muzykologa 
<\lfreda Einsteina. Podczas gdy syrnfonie Mozarta powstawaly na konkret
le zamowienie, to Beethoven adresowal swoje syrnfonie do publicznosci 
dealnej, wyimaginowanej, gdyz tylko taki sluchacz dawal gwarancj'r, ze 
N pelni pojmie sil'r tworczego geniuszu wielkiego artysty. 

Oczywist~ konsekwencj~ takiego stanu rzeczy bylo stworzenie nowego 
Nizerunku artysty. KaZda epoka rna swoje artystyczne mity, ale mit 
:omantyczny okazal si'r najbardziej trwaly i Zywotny. Co wi'rcej, w sposob 
:liemal niezauwazalny odcisn~l swoj~ pieczve na studiach historycznych, 
1arzucaj~c wlasne widzenie calych niemal dziejow sztuki europejskiej. 
fakze trudno jest nawet dzis myslee 0 Michale Aniele inaczej niz jak 
J geniuszu miotanym tworczll gor~czkll i niepokojem - "udr'rkll i ekstazll" 
- ktory przeciwstawia wlasnll, gigantycznll i natchnionll wizj'r tworczll 
z~aniom kolejnych papiezy. 

Szczegolnie istotny okazal si'r wplyw, jaki romantyzm wywad na 
rozumienie dziejow sztuki. Nic w tyrn dziwnego, zwaZywszy na fakt, ze to 
wlasnie w tyrn czasie pojawila si'r tendencja do ujmowania zjawisk kultury 
w kategoriach historycznych. Jak zauwaZyl Lord Acton w swoich notat
kach - "wyrazenia typu: rozwoj j'rzyka, flzjologia panstwa, psychologia 
narodowa, swiadomose Kosciola, rozwoj platonizmu, cillglose prawa 
- pytania, ktore zajmuj~ przeszlo polow'r aktywnoSci intelektualnej nasze
go wieku - w wieku XVIII byly niezrozumiale, niezrozumiale dla Hume'a, 
Iohnsona, Smitha, Diderota"3. 

Przedstawione powyiej atrybuty romantyzmu Sll, rzecz jasna, zbiorem 
banalow powtarzanych przez wszystkich niemal uczonych. Gekawe zresz
t~, ie romantyzm nadzwyczaj szybko zastygl w kilka stereotypowych klisz, 
ktoryrni posluguj~ si'r zarowno jego zwolennicy jak i adwersarze. Bye moze 
sluszniej byloby pytae 0 trwalose tych stereotypow w potocznej swiadomo
Sci ludzi zwi~zanych ze swiatem historii sztuki. Ale wowczas pytanie 
o dziedzictwo romantyzmu sprowadzimy do bardzo wllskiej formuly, ktora 
b'rdzie obejmowae nie tyle znaczenie romantycznej spuscizny (jeSli takowa 
istnieje), co nasze wyobrazenia na jej temat. Dlatego wydaje si'r, ze warto 
przypomnie6 jednll z najwai:niejszych ksilli:ek podejmujllcych problem roli 
dziedzictwa romantycznego we wspolczesnej sztuce i w kr'rgu jej odbior
cow. Chodzi 0 wydan~ po raz pierwszy w 1963 roku Art and Anarchy 
Edgara Winda.4 Jej autor potrafil wyzwolie si'r spod wladzy typowych 
wyobraien na temat romantyzrnu i przedstawil gl(:bokll diagnoz'r stanu, 

J Cyt. za: H. Butterfield, Man on his Past . The Study of History and Historical Scholarship, 
Boston 1966, s. 98. 

• E. Wind, Art and Anarchy, London 1963; por. M. Wactawek, Czy moiliwajest ikonologia 
.muJci nowocZt!snej? Refleksje wokOl ksiqiki Edgara Winda .,Art and Anarchy", [w:] Wobec sztukl. 
Historia - krytyka - teoria, pod red. E. Wolickiej i P. Kosiewskiego, Lublin 1992, s. 7~9 
(tam:i:e dyskusje nad tekstem, s. 90--96). 
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w jakim znalazl si~ wsp6lczesny swiat sztuki, pokazuj'lc jednoczesnie, do 
jakiego stopnia jest ona spadkobierczyni'l postawy romantycznej. 

Badaj'lc kondycj~ swiata zjawisk artystycznych w epoce postroman
tycznej, Wind stawia smial'l diagnoz~: sztuka stracila swe z'ldlo. Przestrogi 
Platona wydaj'l si~ dzis nieistotne, thelos ph6bos opuscil nas. Przerazaj'lcy 
demon wyobrami, kt6rego obawiali si~ jeszcze Goethe i Baudelaire, 
przestal nas niepokoic - zostal oblaskawiony i oswojony. Sztuka stala si~ 
kosztownym zbytkiem, co najwyzej czyms "interesuj'lcym" - przyci'lgaj'l
cym nasz'l uwag~, ale nie wywoluj'lcym w nas trwalego oddZwi~ku. Zostala 
zepchni~ta, jak to przewidzial Hegel, na margines Zycia i skoncentrowana 
na samej sobie: "Chociazbysmy nawet figury bog6w greckich uwazali za 
szczyt doskonalosci, a obrazom Boga Ojca, Chrystusa, Marii przyznawali 
najwi~ksz'l wznioslosc i doskonalosc, na nic si~ to nie zda, nie zginamy juz 
dzis kolan przed nimi."s 

Sztuka odeszla z centrum na obrzeza naszego zycia, a jej miejsce zaj~la 
nauka. Ale obecna peryferyjnosc sztuki nie jest tylko skutkiem samej 
zwyci~skiej ekspansji nauki. Swoje podrz~dne miejsce zawdzi~cza sztuka 
przede wszystkim wlasnym impulsom odsrodkowym, kt6re ostatecznie 
wyzwolil romantyzm. Przyjmowana, zdaniem Winda, od stu pi~Cdziesi~ciu 
lat wizja zakladala, ze sztuka doswiadczana jest tym intensywniej, im 
bardziej burzy artystyczne uprzedzenia widza, wyzwala go z codziennych 
nawyk6w postrzegania. Zadaniem artysty stalo si~ uwalnianie nas od 
naszych artystycznych przyzwyczajen. Sila destrukcji owych uprzedzen 
i odkrywanie przed nami coraz to nowych, bardziej rozleglych sfer 
wrailiwosci staly si~ miar'l artystycznego sukcesu i wielkosci tw6rcy. 

Chociaz sztuka zawsze w pewien spos6b przeksztalcala i wyostrzala 
nasZ'l percepcj~, artystyczne innowacje tw6rc6w przeszloSci pozostawaly 
scisle zwi'lzane z Zywotnymi, chociai pozaestetycznymi, funkcjami dziela 
sztuki: dydaktycznymi czy kultowymi. W epoce postromantycznej cala 
tw6rcza energia skupila si~ na obmyslaniu i wynajdowaniu zaskakuj'lcych 
artystycznych chwyt6w i pomysl6w. Inwencja stala si~ ce1em samym w sobie. 

W wyniku tego procesu, konkluduje Wind, sztuka zostala zredukowana 
do formalnych Cwiczen i gest6w, czystego metier. Istot'l takiej "sztuki dla 
sztuki" pozostaje artystyczny "eksperyment", obserwowany przez widza 
z zainteresowaniem, aczkolwiek bez nadziei na mozliwosc uczestnictwa 
w nim. 

Wizja sztuki jako licytacji coraz bardziej skrajnych innowacji formal
nych doprowadzila do dehumanizacji naszej percepcji artystycznej. Nasz 
kontakt z dzielami zdominowal swoisty puryzm odbioru - swoje zaintere
sowanie ograniczamy wyl'lcznie do ich strony formalnej. Zbi6r egzotycz
nych rytualnych masek i przedmiot6w kultowych na wystawie w Burling
ton Fine Arts Club, "smakowany" przez grup~ koneser6w, "wygl'ldal tak 
zdrowo i nieszkodliwie, jak koszyk swiezych jaj . Nie bylo w nich ani kropli 

, G.W.F. Hegel, WykJaay z eslelyki, przel. J. Grabowski, A. Laodmao, 1964, t. I, s. 144. 
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trucizny" - pisze Wind. "Wszystlde one staly siy sztuk~ czyst~" (op.cit., 
s. 28). Wiara w czystose i bezposredniose przeZycia estetycznego, kt6rej 
holdujemy, przeksztalea dziela sztuld w estetyezne atrapy. 

Ten purystyczny styl odbioru preferowany przez rozmaite postroman
tyczne estetyld, zakorzeniony w zawodowej historii sztuld a tatie w kryty
ce artystyeznej, by przypomniee ehoeiazby W6lffiina ezy Bella, wyrasta 
r6wniez z XIX-wiecznego przeswiadczenia 0 szkodliwym wplywie wiedzy 
na wyobrainiQ. Podstawowym "dogmatem" tej koncepcji pozostaje kon
stataeja, ze posrugiwanie siQ intelektem oslabia artystyezn~ wraZliwosc tak 
w procesie tworzenia, jak i w recepcji dziela. Ta powszechna opinia 
zadecydowala, zdaniem Winda, 0 kryzysie sztuld dydaktycznej. 

W momencie wyrzucenia sztuld na margines naszego Zycia, stopniowo 
zaczyla ona tracie sw6j tradycyjny charakter narzydzia penetracji rzeczywis
tosci, wyniesionego przez renesans do rangi "naukowej". Postwuj~a 
specjalizaeja "nauk pozytywnyeh" oraz przebiegaj~ca r6wnolegle subiek
tywizacja tw6rczosci artystycznej wplynyly na odizolowanie sfery sztuld od 
kr6lestwa wiedzy. Poezja i sztuld plastyczne przestaly takze sluZye wszel
kim praktyeznyrn celom, zaehwycae ale i bye zarazem pozytecznymi 
poznawczo. 

W ten spos6b epoka romantyzmu wyrwala arty sty z wlasciwego mu 
kontekstu intelektualnego, w jakim od wiek6w przebywal. W trosce 
o autonomicznose i steryln~ czystose artystycznej wrazliwosci pozos
tawiono tw6rcy samemu sobie, pozbawiaj~c go wsparcia ze strony idei, 
program6w, zadan i potrzeb, jalde mu dotychczas oferowalo srodowisko 
otaczaj~cej go kultury umyslowej. Sztuld, zwlaszcza plastyczne, zostaly 
skazane na "artystowsk~" elitarnose. St~d wiedza artyst6w, idee wcielane 
przez nich w obrazy, staj~ siy "samowyuczone" (self-taught) - w przeci
wienstwie na przyklad do Rafaela, kt6rego najwiyksz~ przyjemnosci~ 
w zyciu bylo, jak sam wyznal, "bye nauczanyrn i nauczae" . 

Zagadnienie artystycznej wolnosci szczeg6lnie zaci~zylo na postroman
tycznym stylu myslenia 0 sztuce. Dziewiytnastowieczni estetycy i teoretycy 
zgodnie wykluczali - paradoksalnie - udzial woli tw6rczej ze sfery 
przezycia artystycznego i estetycznego. Niemal:.i:e wszyscy byli przekonani, 
iz nasza reakcja na dzielo sztuld nie bydzie ani wlasciwa, ani autentyczna, 
jeSli w momencie trwania przezycia estetycznego nasza wola nie zostanie 
czasowo zawieszona. To sarno odnosilo siQ do artyst6w w momencie 
tworzenia. Akt woli polegaj~cy na "wynalazczym obmyslaniu" falszuje 
sztukQ. Wolnose zostala zatem utozsamiona ze spontaniczn~ szczerosci~ 
aktu tworzenia oraz niemal instynktown~ zdolnosci~ estetycznego "wczu
cia" u odbiorcy. 

Rozwazaj~c ten problem, Wind posruguje siy metafor~ swi~tyni. 
Chocia:.i: sam akt tw6rczy pozostaje poza sfer~ racjonalnie dzialaj~cej woli, 
to jednak towarzysz~ mu zalezne od niej akty, na przyklad deeyzja 
o wyborze medium, skali dziela oraz jego przeznaczeniu. Decyzje te 
rozgrywaj~ siy na dziedzincu zewnytrznym swi~tyni. lednakze ostateczne 
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rozstrzygni~e dokonuje si~ dopiero w jej wn~trzu, gdzie artysta z koniecz
noSci pozostawiony jest sam na sam ze swyrn geniuszem. 

Zdaniem Winda, od czasow romantyzmu artysta pozostaje opuszczony 
juz na dziedzincu. Wszelkie decyzje tworcze podejmuje w izolacji od 
otoczenia, jego wolnosc wyboru jest niczym nie uwarunkowana, tak dalece, 
i:e dziala jako samorodna sila. Konsekwentnie wi~ ten sam gl~boki 
szacunek, jakiego domaga si~ sanktuarium jego spontanicznej inspiracji, 
nalei:y si~ taki:e temu, co dzieje si~ w przedsionku. Utrwala si~ przekonanie, 
i:e niczego nie nalei:y narzucac woli artysty, gdyz moze to zniszczyc jego 
inspiracj~. Dla kogo wi~, w jakim celu podejmie on SW'l pr~? Pytania te 
rzadko bywaj'l mu stawiane z zewn'ltrz. To od artysty oczekuje si~, by 
wszystko sam z siebie wykreowal. Tak piel~gnuje si~ romantyczn'l wiar~ 
w natchnienie tworcze, delikatne i kruche, w przekonaniu, ze wszystkie 
ingerencje zewn~trzne moglyby je zniszczyc. Problem artystycznej wolnosci 
- doprowadzony przez romantyzm do skrajnosci - znajduje swoje uzasad
nienie w ftlozofti Nietzschego. Z jego koncepcji dionizyjskiego Zywiolu 
w dziejach kultury ostateczne wnioski wyci'lgn'll Sartre, dla ktorego liczy si~ 
juZ tylko niczym nie zwi'lzana "wolnosc od", wolnosc negatywna. 

Dlatego, pisze Wind, dziedziniec pozostaje pusty i nie rna na nim nic 
przydatnego dla praktycznych celow. Jedynymi luMmi, jakich moma tam 
spotkac, jest w'lska grupka przyjaciol artysty i handlarz przybywaj'lcy 
w interesach. Sytuacja taka doprowadzila do schylku instytucji patronatu 
czy mecenatu. Obrazy przestalo si~ zamawiac. Nikt juz nie daje artyscie 
zlecen ani wskazowek. Wszelki kontakt z nim pozostawia si~ dealerom. 
Nabyte w galerii dzielo staje si~ dla nas rodzajem objet trouve. 

Rowniez instytucje publiczne przestaly pelnic funkcje mecenatu. J ako 
przyklad przytacza Wind dekoracj~ budynku UNESCO w Paryiu - in
stytucji koncentruj'lcej si~ na sprawach kultury. Przyozdobiona zostala 
pracami Miro, Moore'a, Picassa i Tamayo, ktorym pozostawiono calkowit'l 
swobod~ inwencji. W rezultacie powstala calosc wyj'ltkowo dysharmonijna, 
rozbita. Wystroj plastyczny nie pelni zadnej - okreslonej logik'l miejsca 
i przeznaczenia - funkcji. Pozostaje wyrazem osobistej fantazji tworc6w. 

"Romantyczn'l herezj'l" jest, zdaniem Wind a, falszywa koncepcja, 
wedlug ktorej rola dziela sztuki sprowadza si~ do ekspresji osobowosci 
tworcy. Wprawdzie koncepcja ta pozwolila na wypracowanie przez Gio
vanniego Morellego efektywnej i wiarygodnej metody atrybucji obrazow, 
to jednak w znacznej mierze zdeformowala nasze podejscie do sztuki, 
oferuj'lc atrakcyjn'l, chociaz zwodnicz'l optyk~. "Sposob, w jaki znawca 
patrzy na sztuk~ - konstatuje Wind - zakorzenil si~ w nas."a Ze szczegolnej 
wraZliwosci znawcy uczynilismy bowiem pewn'l generaln'l regul~ estetycz
n'l, ktora stala si~ obowi'lzuj'lca w naszyrn obcowaniu ze sztuk'l. 

Ocena dziela przez znaw~ zawsze pozostaje tendencyjna i redukcjonis
tyczna. Jego kontakt z obrazem ogranicza si~ do poszukiwania tych 

• E. Wiod, Krylyka znawstwa, przet. Maria KJukowa, [w:] Poj~cia, problemy, melody 
wspolczesnej nauki 0 szluce, pod red . Jaoa Bialoslockiego, Warszawa 1976, s, 173. 
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fragmentow i cech, ktore ujawniaj'1, jego autentycznosc - pozwalaj'1, na 
ustalenie autorstwa. przeniesienie metody techniki badania obrazow, jak'1, 
jest atrybucja, na ogoln'1, koncepcjl! natury sztuki sprawia, ze nasza percepcja 
dziela staje sil! doswiadczeniem marginalnyrn, ograniczonyrn do drugorZ¢
nych aspektow. W kontakcie z artefaktami poszukujemy przede wszystkirn 
pierwotnego, oryginalnego sladu pozostawionego przez mistrza na plotnie. 
Interesuje nas jego nowatorstwo i wyj'1,tkowose, niepowtarzalnose jego 
geniuszu, wolnose malarskiego gestu, nie przyslonil!tego zadnymi konwen
cjami artystycznego obrazowania. Celem naszego, "prawdziwego" obcowa
nia z dzielem stalo sil! pragnienie "empatycznego" doznania indywidualnosci 
artysty, przezycia quasi-religijnego kontaktu z tworq dziela. 

Dlatego to romantyczny kult fragmentu jako prawdziwej sygnatury 
artysty przerodzil sil!, zdaniem Wind a, w apoteozl! ruin, okruchow 
i lapidarnych sformulowan - tego, co William Gilpin nazwal "lakonicznos
ci'1, geniuszu". Tylko bowiem urwane, cZ'lstkowe i przypadkowe formy 
wyraiaj'1, w sposob swobodny, niewymuszony, tak cenione odczucie 
spontanicznosci. 

W opinii Wind a, nadal pozostajemy pod zwodniczyrn urokiem tego 
pogl'1,du. Nie ufamy dzielom wykonczonyrn, utrzymanyrn w akadernickiej 
konwencji. Pokochalismy swiat intymnych, ale jednoczeSnie latwych i szyb
ko przeiywanych wzruszen. Cenimy te dziela, ktore silnie oddzialuj'1, na nas 
emocjonalnie. Gwaltowne doznanie znaczy dla nas wil!cej niz nieustaj'1,ce 
ewiczenie naszej wyobrami w kontakcie z dzielem. Spontanicznose i swie
zose jako kryteria oceny staly sil! dla nas czyrns oczywistyrn. St'l,d 
powodzenie, jakim ciesz'1, sil! w sztuce nowoczesnej rozmaite capricci, lub 
tez nasze preferencje dla "niekontrolowanych" szkicow czy sinopii, prze
mawiaj'1,cych do "czystej wraZIiwosci". Wszystkie one epatuj'1, t'1, swiezosci'1, 
i bezposrednioSci'1" ktore tlumi pracowite wykonczenie. Romantyczny 
postulat z'ldaj'1,cy sztuki "spontanicznej" zawladn'1,l mysleniem artystow. 
Nigdy dot'1,d problem "wyrazu" nie zyskal takiej rangi znaczeniowej, jak 
w pracach epoki postromantycznej. D'lzenie do napil!tej ekspresji w sztuce 
wspolczesnej jest dla Winda prost'1, konsekwencj'1, wolania 0 swieiose 
i gwaltownose doznania w obcowaniu z ni'1,. Nie powinna zatem dziwie 
charakterystyczna struktura wil!kszoSci wytworow nie tylko plastyki, ale 
i literatury oraz muzyki - najczl!sciej S'1, one fonnami krotkimi, urwanyrni . 
Domagaj'1, sil! puryzmu w odbiorze - odrzucenia balastu wiedzy 0 konteks
cie kulturowyrn i znaczeniowym. Wszak ich krancowa ekspresyjnose 
wyplywa z intencji jak najsilniejszego poruszenia widza. 

'" '" '" 
Pojawiaj'1, sil! pytania: czy nadal pozostajemy w krl!gu adoracji frag

mentu, poszukujemy w sztuce swiezosci, autentycznosci i gwaltownych 
podniet? Czy faktycznie, jak sugeruje Wind , jestesmy nieswiadomymi 
wyznawcami romantycznej wiary w tworcz'1, kreatywnose i koniecznose 
odrzucenia ze sfery estetycznego przezycia - procesu tworczego i odtwor
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czego - wszelkich regul i ograniczen? Jakie relacje l'l,cz'l, dzis sztuk~ 
i nauk~? Czy naprawd~, jak twierdzi Wind, sztuka zostala wyrzucona na 
margines Zycia, a jej wartosci poznawcze - zanegowane i pozostawione 
wyl'l,cznie kompetencji wiedzy naukowej? Czy w og6le mamy ochot~ 
odpowiadae na takie pytania? 

Podj~ta przez Winda krytyka romantycznego sposobu myslenia 0 sztu
ce jest podw6jnie zloiona. Po pierwsze, atakuje on i obnaza slabosci 
potocznych wyobraien 0 istocie aktu tw6rczego, 0 potrzebie nie skaionej 
niczym czystosci procesu odtw6rczego widza, 0 srodowiskowym oraz 
inte1ektualnym osamotnieniu artysty. Z drugiej strony, Wind polemizuje 
z tym nurtem w historii sztuki i krytyce artystycznej, kt6ry zagubit si~ 
w slepym zaulku analiz formalnych, opieraj'l,cych si~ na romantycznej 
koncepcji geniuszu i wierze w absolutn'l, wartose nieskr~powanego gestu 
malarskiego. Zreszt'l, to nieskr~powanie, nieograniczona swoboda, mialy 
bye, jak pami~tamy, raczej wynikiem instynktownosci i spontanicznosci 
indywidualnej artystycznej fantazji niili wolnego wyboru, czyli aktu woli. 
Zabsolutyzowanie spontanicznosci i instynktu tw6rczego dalo wyniki 
paradoksalne - doprowadzilo w efekcie do rozmycia tego, co z tak'l, sit'l, 
romantyzm wyni6sl na piedestal, a mianowicie - indywidualnosci artysty. 
Historia sztuki, ch~tnie korzystaj'l,c ze wszystkich doktryn psychologicz
nych, kt6re skupialy si~ na ponadindywidualnych czynnikach ludzkiej 
dzi alaln 0 sci, zacz~la operowae kategoriarni abstrakcyjnymi, jak Rieglow
ska "wola tw6rcza" czy "artystyczna trese, kt6ra nie troszczy si~ 0 iadne 
zmiany czasu, lecz posluszna jest swym wewn~trznym prawom", jak to 
wyrazil W6lffiin. W rezultacie romantyczny kult wyzwolonego od wszel
kich wi~z6w geniuszu obr6cil si~ przeciw samemu sobie - wola artysty i tak 
nie rna iadnego znaczenia, skoro post~puje on tak, jak mu dyktuje jego 
"artystyczny demon" (lub jakas inna sila, na przyklad Heglowski "duch 
dziej6w" czy "kolektywna podswiadomose" Junga). 

Zloionose Windowskiej krytyki w duiej mierze utrudnia dotarcie do jej 
korzeni. Jak'l, wizj~ sztuki Wind proponuje w zamian? Czy jego niezgoda 
na kondycj~ sztuki postromantycznej jest wieszczeniem jakiegos schylku, 
przeczuciem kryzysu ocen, wartosci, idei? A moZe, co wydaje si~ nader 
prawdopodobne, jest to po prostu t~sknota konserwatysty za utraconym 
"zlotym wiekiem" renesansu, gdy sztuka - jako "forma i norma" 
- znaczyla w Zyciu 0 wiele wi~cej nii dzis, kiedy - przekraczaj'l,c swe 
granice i stapiaj'l,c si~ z "i:ywiolem iycia" - staje si~ jego enigmatycznym 
substytutem? Czy, jak sugeruje tytul ksi'l,iki, Wind przeciwstawia anar
chicznosci sztuki tworzonej od okresu romantyzmu po czasy jemu wspol
czesne poj~e i tradycj~ sztuki jako racjonalnego post~powania w oparciu 
o reguly, nakierowanego na okreslony eel? JeSli tak, to dlaczego nie waha 
si~ odgrodzie nas wszystkich, a nawet samego siebie, od sanktuarium, gdzie 
dokonuje si~ nie poj~ta dla nikogo celebracja "wielkiego odkrycia"? 

Odpowiedz na te pytania nie jest latwa. W gruncie rzeczy do konca nie 
wiadomo, czy Wind przybiera kostium platonskiego prawodawcy i chee 
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zaproponowae jakid normatywne remedium na te schorzenia. Co wi~cej, 
paradoksalnie, autor Art and Anarchy okazuje si~ do pewnego stopnia 
spadkobierc~ romantycznego sposobu myslenia 0 sztuce. Zdaniem Winda, 
2l11uszanie widza do jalowych przeciez poszukiwan przeblyskow geniuszu nie 
tyle redukuje sztuk~ do symptomu tworczej osobowosci, co usmierca sam~ 
jej istot~. Jak zauwai:yl w Pagan Mysteries of the Renaissance: "Proces 
odzyskiwania na nowo treSci przebrzmialych konwersacji jest z koniecznosci 
bardziej skomplikowany niz sarna konwersacja C ... ) Jakkolwiek wielka moze 
bye wzrokowa delektacja, odczuwana podczas obcowania z obrazem, 
dopoty nie osi~ie ona swego najdoskonalszego punktu, dopolci widza 
przesladuje podejrzenie, Ze w obrazie jest cos wi~cej nii to, co tylko 
powierzchownie dostrzegaj~ nasze oczy."7 C"Konwersacj~" Wind rozumie 
tutaj dwuznacznie - chodzi nie tylko 0 dyskusje, ktore mialy miejsce 
w przeszlosci, czy 0 nasz dialog ze sztuk~ dawn~, ale tak.i:e 0 zrozumienie 
tego dialogu, jakie dziela sztulci prowadz~ ze sobl! na przestrzeni wiekow.) 

Jdli obrazy renesansowych mistrzow byly pomyslane jako wprowadze
nie w jakid misterium, to dzis, tak jak dawniej, wymagajl! inicjacji. Jednak 
sytuacja widza jest z natury rzeczy bardziej skomplikowana. Nie moZe on 
zaufae bezkrytycznie artystycznym deklaracjom, ze dzielo jest niczym 
innym jak tylko przejawem spontanicznego aktu tworczego. Kazde dzielo 
kryje w sobie jak~s tajemnic~, ktora, jak to rna miejsce w symbolu, odslania 
si~ tylko c~sciowo i nigdy nie moie bye do konca ujawniona. Wind, 
krytykuj~c romantyczn~ wizj~ sztuki, pozostaje w gruncie rzeczy jej 
spadkobierc~, gdyz, jak wiadomo, to wlasnie romantyzm odrodzil neo
platonski nurt myslenia symbolicznego, w ktorym kluczowl! rol~ odgrywa 
wiara w niczym nie zastlj,pion~, rewelatorsklj, funkcj~ dziela. Problemem 
pozostaje jednak: co dane dzielo moze odslonie? Jdli wraz z tym pytaniem 
powracamy na nowo do uznania poznawczej roli sztuki, to jak t~ rol~ 
naleiy pojmowae? 

ezy wspolczesna historia sztuki jest w stanie zaproponowae inny od 
romantycznego paradygmat myslenia? Wiemy przeciez, jak ograniczone 
okazaly si~ proby semiotycznej analizy dziel sztuki czy tez ich interpretacji 
pod k~tem, rozmaicie zresztlj, rozumianej, tak zwanej estetyki odbioru. 
Jakie zadania stajl! wi~ dzisiaj przed historykami sztulci oraz krytyk~, jesli 
maj~ oni nadal ksztaltowae pewne standardy rozumienia i oceny? 

Rys'Zard Kasperowicz, Marek Waclawek 

RYSZARD KASPEROWICZ, ur. 1968, hisloryk sztuki, doktorant przy Katedrze 
Teorii Sztuki i Historii DoktTyn Arlystycznych KUL. Publikowal w "Kresach", 
"Znaku" i w ksi!!ice zbiorowej Wobec sZluki. 

MAREK WACLAWEK, ur. 1969, student historii sztuki KUL, publikowal 
w "Kresach" i "Znaku" oraz zbiorze Wobec szluki (1992). 

7 E. Wind, Pagan Mysterie< in the Renaissance, Oxford J980, s. J5. 
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GLOSSA W SPRA WIE 
"DYLEMATOW ROMANTYCZNEGO DZIEDZICTWA" 

Na zagadnienie "dylematow romantycmego dziedzictwa" moma spoj
rzee od nieco innej strony nii to czyni Edgar Wind oraz referenci jego 
stanowiska. Optyka Windowska wyrarnie sytuuje siy w obszarze historii 
idei - wspomniane "dylematy" umieszcza w plaszczyznie napi¢ obecnych 
przede wszystkim w kulturze umyslowej. Natomiast w stosunkowo niewiel
kim stopniu uwzglydnia Wind kontekst przemian przebiegaj~cych takie 
w sferze ekonomicmej, socjologicmej i politycmej, ktore przeciei rowniei 
odegraly doniosl~ roly w wykreowaniu owych napiye, choe moma siy 
spierae 0 to, k:tore z czynnikow naleialoby umae za decyduj~ce. Nie chodzi 
zreszt~ 0 ryzykowne proby rekonstrukcji zwi~zkow przyczynowo-skut
kowych, ktore w kulturze nigdy nie przedstawiaj~ siy jednomacmie. 

Ch~ siy skupie na jednym tylko w~tku przemian, przebiegaj~cym 
rownolegle do tego, co tak nieprecyzyjnie okrdlamy mianem "ruchu 
romantycmego" w sztuce i w jej doktrynie. Chodzi mianowicie 0 napiycia 
dziej~ce siy i - jak S~zy - przybieraj~ce na sile wzdlui osi: artysta - dzielo 
- odbiorca. Problem pojawia siy jui w wieku XVIII, wraz z otwarciem 
"Salonow" i galerii publicznych, ktore w szybkim tempie przeksztalcaj~ sic: 
w muzea, byd~ce, jak si y wkrotce zacmie m6wie, "wlasnosci~ narodu", 
spoleczenstwa, ludu, pans twa. Czyli w sumie - wlasnoSci~ anonimowych 
i w macznej mierze przypadkowych widz6w czy tzw. "zwiedzaj~cych". 

W epokach indywidualnego czy stanowego mecenatu sztuka miala dose 
jasno okrdlone grono wlasnych rzecmik6w i protektor6w, a takie 
interpretatorow i adresat6w. W miary jej upublicmienia grono to rowniei 
rozszerza siy, obejmuj~c rzesze krytykow, mawc6w i amator6w, publicys· 
tow i teoretykow r6inej masci, rangi oraz stopnia kompetencji, wreszcie 
- marszand6w i handlarzy, kt6rzy zaczynaj~ kreowae oraz kontrolowac 
tzw. rynek sztuki. 
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Stosunek artystow do tego stanu rzeczy okazuje si~ od pocz~tku wysoce 
ambiwalentny. lak pokazuje Francis Haskell w swietnym eseju Artysta 
i muzeum, tworcy z jednej strony ulegaj~ presji owych mechanizrnow 
upublicznienia i urynkowienia wlasnych wytworow, z drugiej zas strony, 
zajmuj~ wobec nich pozycje kontestatorskie. Proces ten stopniowo przybiera 
na sile wlaSnie w wieku XIX, kiedy to powstaj~ "salony odrzuconych", 
koterie "artystow szalonych" i srodowiska artystycznej bohemy oraz 
zjawiska obyczajowe, ale tez pr~dy ideowe tzw. dekadencji czy dandyzmu, 
programowo odcinaj~ce si~ od instytucji i ideologii sztuki "oficjalnej", 
aprobowanej przez leaderow "polityki kulturalnej" i przez komercj~. Metody 
"samouwierzytelnienia", by si~ tak wyrazie, artysty i jego sztuki bywaly 
rome, ale na ogol szly pod pr~d temu zjawisku, ktore dzis okrdlamy 
mianem u mas 0 w i en i a - sztuki, gustow, obyczajow i kultury w ogole. 

Kategoria mas y jest zdobycz~ tegoz wieku XIX. Termin ten ma 
najprostsze znaczenie statystyczne: podczas gdy od wieku IV do roku 1800 
liczba ludnosci Europy nie zdolala przekroczye 180 milionow, to od tej 
daty do roku 1914 (uwazanego za dat~ kOilCOW~ ubieglego stulecia) 
wzrosla do 480 milionow. lednakZe bardziej znamienne s~ zwi~zane z tym 
procesem jakosciowe i wartosciuj~ce konotacje poj~cia "masy". Zacz~to go 
uZywae na przyklad w sensie klasowym, mowi~c 0 "masach pracuj~cych" 
lub "masach ludowych", lub z modernistycznym akcentem 0 "masach 
(Humie) filistrow", lub juz w zdecydowanie negatywnym znaczeniu 0 "ma
sie" rozumianej jako Hum, motloch. 

Ortega y Gasset w swej slynnej ksi~zce Bunt mas wskazuje na pewien 
szczegolny, kulturowy aspekt tego poj~ia, ktorego manifestacja ilosciowa 
datuje si~ od XIX wieku, a mianowicie na jego opozycyjnose wzgl~dem 
poj~a eli t y. W tym wyrornionym znaczeniu "masy" nie s~ tylko 
kategori~ ilosciow~, ani nie s~ kategori~ klasow~, lecz przede wszystkim 
psychospoleczn~ i obyczajow~, a nawet wskazuj~c~ na obecnose pewnego 
zbiorowego e t 0 s u, ktorego wyrazem jest okreslona postawa i preferencja 
kulturalna. Ortega formuluje swoji! tez~ dose kategorycznie: "nie ulega 
w~tpliwoSci, Ze to wlasnie jest podstawowe kryterium podzialu ludzkosci 
na dwa typy osobnikow: tych, ktorzy stawiaj~ sobie duze wymagania, 
przyjmuj~c na siebie obowi~zki i narazaj~c si~ na niebezpieczenstwa, i tych, 
ktorzy nie stawiaj~ sobie zadnych wymagan, dla ktorych Zye to pozostawae 
takim, jakim si~ jest, bez podejmowania jakiegokolwiek wysilku w celu 
sarnodoskonalenia, to plyn~e przez zycie jak boja poddaj~ca si~ biemie 
zrniennym pr~om morskim". "Bunt mas", wedlug Ortegi, polega na tym, 
ze ten drugi "gatunek czlowieka" ("drugi" w sensie numerycznym ale 
i aksjologicznym) dzisiaj po raz pierwszy w historii kultury przeW 
inicjatyw~ i zacz~1 narzucae swoje wymagania "reszcie swiata": nigdy 
dot~ "czlowiek masowy" nie pretendowal do tego, by miee wlasne "idee" 
i uwazae je za norm~ dla innych. A jest to czlowiek "uZywaj~cy" kultury 
tak, jakby to byla "natura", bez swiadomosci jej historycznych zrodel, 
zobowi~zan, jakie naklada, i trudu, jakiego wymaga jej przyswajanie. 
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Artysta, rzecz jasna, jest tym, ktory "stawia sobie wymagania" i stawia 
rowniez wymagania swemu kulturalnemu otoczeniu. Z tej racji albo, jak 
romantyczny geniusz, sam alienuje si~ z "masy" czyli tlumu, albo staje 
wobec nieublaganego faktu wlasnej alienacji w spoleczenstwie zdominowa
nym przez mentaInosc i styl Zycia "mas". Jego "samoalienacja" romantycz
na byla wymierzona przeciwko tak lub inaczej rozurnianym czynnikom 
opresyjnym i mia!a charakter czynny, przybiera!a b~dz postaC rewolty 
przeciwko k~puj~cym konwencjom i ideologiom artystycznym, b~z przeciw
ko "standard om smaku" i kryteriom wartosciowania, ktorych nie by! sklonny 
akceptowac. WlaSnie ten bunt moi:emy nazwac "romantycznym". Miewal on 
bardzo rozmaite formy, cele i wyk!adnie, czy tez programy wyraiane c~sto 
w manifestach. "Romantycznosc" owego protestu polegala przede wszystkim 
na jakiejs samopotwierdzaj~cej autokreacji i przetrwala jeszcze w ruchach 
i manifestach tzw. awangardy pierwszej polowy XX wieku. 

W miar~ strukturalnego stabilizowania si~ spoleczenstw masowych 
artysta znalaz! si~ w sytuacji na tyle odmiennej, ze mozna w niej zauwazyc 
oznaki pewnego rodzaju odwrocenia "syndromu romantycznego": po na 
ogol nieudanych probach "zaangazowania spolecznego" swej sztuki zostal 
oto wyrzucony na margines, poza glowny nurt Zycia kulturalnego, ktory 
uleg! zawlaszczeniu przez "czlowieka masowego". Ambiwalencja zacho
wan artystow w tej sytuacji jeszcze bardziej si~ pogl~bila i zroinicowala. 
Pod naciskiem mass-medi6w tworcy probuj~ "wyt!umaczyc sif' przed 
publicznosci~ z tego, dlaczego, jak oraz po co podejmuj~ dzia!ania na polu 
sztuki - mnoz~ autokomentarze i przypisy do wlasnej tworczosci; dystan
sowani przez fajerwerki nowosci zmiennych mOd, ideologii, propagandy, 
konkurencyjnych pr~dow umyslowych i obyczajowych, a taki:e - last not 
least - wahania i kaprysy "rynku sztuki" - probuj~ to wszystko "oswoic" 
i przeszczepic na grunt wlasnej tworczosci, tocz~c nierown~ walk~ na wielu 
frontach naraz; zaskakiwani odkryciami w nauce i technice - usiluj~ za 
nimi "nad~zyc" lub tez je ostentacyjnie zignorowac czy zakwestionowac. 
Dlatego mamy do czynienia z budz~c~ zawrot glowy kalejdoskopowoSci~ 
d~zen artystycznych - od kontestatorskich happening6w i akcji, ingerencji 
w zastane otoczenie, ktoryrni w latach 60. i 70. epatowal Iand-art czy 
environment - opuszczaj~c pomieszczenia galerii i innych przybytkow 
sztuki, po powrot do obrazu, sztuk~ "dzikich". 

Przedsi~wzi~ia artystow podejmowane w kontekScie umasowionej, 
skomercjalizowanej i konsumpcyjnej kultury potwierdzaj~, z jednej strony, 
diagnoz~ Winda 0 "anarchizacji" sztuki, ale z drugiej strony t~ diagnoz~ 
komplikuj,!. Wydaje si~, ze zjawisko to zosta!o dzis zdominowane nie tyle 
przez d,!zenie do tworczej autonornii artysty i jego sztuki - tej przeciez, 
przynajmniej de iure, nikt w spoleczenstwach liberainych juz nie kwes
tionuje -lecz raczej przez bardziej jeszcze elementarny odruch samoobron
ny czy wr~cz instynkt samozachowawczy, poniewaz sztuce, a przez to 
artystom, grozi po prostu wyl,!czenie z krwioobiegu kultury, utrata 
znacz'!cego wplywu na jej ksztaitowanie, czyli - negacja ich powolania. 
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Tego jeszeze dot4d nie bylo. S4dz~, ze owa powszeehna dispassionate 
acceptance, 0 ktorej pisze Wind, co moma by przelozyc jako: "oboj~tne 
przyzwolenie", eharakterystyezne dla "permisywnej" w ogole postawy 
spoleezenstwa masowego, stanowi rzeczywiste zagrozenie dla artysty i jego 
sztuki godz4ce w same podstawy - raeje ieh bytu w kulturze. St4d si~ bior4, 
jak mysl~, owe konwulsyjne wysilki utrzymania si~ na powierzehni przez 
podkreslanie, rozmaityroi sposobami, profetyeznej funkeji sztuki, 
ktore rozlega si~ jak "glos wolaj4cego na puszezy". 

Obfitosc - wr~z nadmiar - mo:i:liwosci i srodkow technieznyeh, 
nieprawdopodobne rozszerzenie skali warsztatu tworezego, sprawia, ze 
sztuka cierpi na "pomieszanie j~zykow" i na chroniezn4 niepewnosc celow, 
do ktoryeh zmierza, oraz losu, jaki moze j4 ezekac w niedalekiej 
przyszlosci. Che4e nad 4zyc za oszalamiaj4cym tempem zmian, pozbawiona 
tradyeyjnyeh regul i norm, kryteriow wartosciowania i oeeny - podejmuje 
proby samopotwierdzenia, ktore sarna za ehwil~ podwa:i:a i kontestuje. 

Nie da si~ tego zbyc po prostu etykietk,! "dekadeneji". By raz jeszeze 
zacytowac Orteg~ y Gasseta: ,,:i:yjemy w epoce, ktor4 ceehuje poezueie 
olbrzymieh mo:i:liwosei realizaeji, ale ktora nie wie, co ma realizowac. 
Panuje nad wszystkimi rzeczami, ale nie jest pani 4 siebie. Czuje si~ 
zagubiona w nadmiarze wlasnyeh mo:i:liwosei. Okazuje si~, ze wspolezesny 
swiat mimo tego, iz dysponuje wi~ksz4 ilosci4 srodkow, wi~ksz4 wiedz4, 
wi~kszymi niz kiedykolwiek przedtem mo:i:liwosciami teehnieznymi, posu
wa si~ naprzod w sposob najbardziej prymitywny, po prostu bezwladnie 
dryfuje." 

Mysl~, ze symptomy tego "dryfowania" daj4 si~ zauwazyc takze 
w sztuce najnowszej . Ale ezy rzeezywiscie s4 one przewazaj4ce, ezy mamy 
naprawd~ do ezynienia z "wysyehaniem zrOdel jej Zywotnosci", ezy tez po 
prostu z oznakami "kryzysu", ktory dotyezy ealej kultury, ale ktorego 
skutkow - negatywnyeh ezy pozytywnyeh - nie jestdmy w stanie 
przewidziec? Bye moze dziedzietwo romantyzmu mimo wszystko jest tyro 
zasadniezym impulsem, ktory ehroni jeszeze sztuk~ przed pokus4 samone
gaeji - przed rozezarowaniem ezy wr~ez odraz4 do samej siebie. Ale tez, jak 
s4dz~, ma one znaczenie i w tym sensie, ze jej Zywotnosc jest uwarun
kowana przetrwaniem elit - w Ortegianskim rozumieniu tego slowa. "Bunt 
mas" oraz ieh triumf w swiecie sztuki rownalby si~ aktowi jej samobojstwa. 

Eltbieta W olicka 
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DYSKUSJA 


RYSZARD KASPEROWICZ: Publikowany wyzej tekst Dylematy roman
tycznego dziedzictwa zostal pomysJany jako pretekst do dyskusji nad 
problemami i konfliktami doby romantycznej. S'!dzimy bowiem, ze pewne 
napi~ia tamtej epoki S,! wci'!z Zywotne, a "romantyczne fragmenty" czy 
tez "romantyczne skarnienialosci" przezieraj,! przez powierzchni~ zjawisk 
kultury w swiecie dzis z gruntu nie-romantycznym. W artykule powoluje
my si~ na ksi,!Zk~ Art and Anarchy Edgara Winda, poniewaz uznalismy 
jego ustalenia za wci'!z aktualne i docieraj,!ee do sedna wielu wydarzen 
artystycznych doby poromantycznej. Oczywiscie, niektore z koneepcji 
Winda nie dadz,! si~ juz utrzymac, a zaprezentowany przezen obraz 
romantyzmu jest wyrywkowy. Zabraklo mi¢zy innymi opisu napi~, jakie 
rysowaly si~ w i:yciu religijnym tej epoki. Co wi~ej, od czasu pierwszego 
wydania wspomnianej ksi,!zki w i:yciu artystycznym pojawilo si~ wiele 
nowych tendencji czy postaw, by wspomniec tylko minimal art, koneep
tualizm czy performance, ktore jeszcze bardziej wyostrzaj,! i rozszerzaj'! 
zestaw zarzutow wobec sztuki postromantycznej. Fryderyk Schiller w Lis
tach 0 estetycznym wychowaniu czlowieka marzyl 0 krolestwie pi~knego 
pozoru, b¢,!cym potrzeb,! kaZdej duszy subtelnej. Dzisiaj, kiedy toczy si~ 
dyskusja nad zagroZeniami, jakie kulturze europejskiej niesie amerykaniza
cja, trywializacja i konsumpcjonizm, marzenie poety wydaje si~ jedynie 
utopi,!. W jakim stopniu jestesmy w tym roiejscu spadkobiercami roman
tycznych d'!i:en i postaw? 

MICHAL BRISTIGER: NaJei:y pami~tac, ze Edgar Wind pisal swoj,! 
ksi~zk~ w czasie, ktory nazywamy umownie "modemizmem". Problemy, 
o ktorych mowi w Sztuce i anarch ii, pojawiaj,! si~ obecnie, po trzydziestu 
latach, i to w okresie, ktory rowniez umownie mOZemy nazwac "post
modernizmem", w nieco zmienionej juz perspektywie, kto wie czy nie 
wyostrzaj,!eej nawet pars destruens jego wywodow. Poj~ciem, ktore okazalo 
si~ kluczowym, jest dzielo sztuki, na przyldad "dzielo muzyczne", silnie 
kwestionowane wlasnie w latach szdooziesi'!tych i siedemdziesi'!tych. 
Dochodzi do kryzysu tego poj~cia, a kiedy kompozytor - jak Witold 
Lutoslawski - pisze dziela muzyczne, juz sam ten fakt staje si~ aktem 
wyboru, poniewaZ dokonuje si~ z peln,! swiadomosci,! teoretyczn,!. Roz
wazaj'!c napi~a epoki postmodernistycznej, warto pami~tac 0 problema
tyee dziela, jego zmienionej funkcji i pereepcji w warunkach wspolczesnej 
cywilizacji i jej masowych srodkow. Trojk,!t tworca - odbiorca - dzielo, 
o ktorym pisze w swej glossie pani Elzbieta Wolicka, w samej rzeczy 
wyznacza w naszej kulturze muzycznej jakis eentralny obszar napi~ - tak 
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ak dawniej tworzono inny tr6jk'l,t teoretyczny (kompozytor - wykonawca 
- sluchacz), kt6ry wyznaczal, oczywiscie, calkiem odmienn'l, problematyk~. 

WIESLA W lUSZCZAK: Sztuka i anarchia Winda jest jednym z tekst6w 
liedostrzeganych i niedocenianych przez, na przyklad, teoretyk6w sztuki, 
ct6rzy m6wi'l, podobnie. lezeli idzie 0 histori~ sztuki, mam na mysli Hansa 
iedlmayra Verlust der Mitte, ksi'l,zk~ m6wi'l,c'l, 0 tyro samyro, czyli 
) dyfuzji, 0 fragmentarycznosci, 0 swoistym capriccioso. Ale gdy porusza 
;i~ te zagadnienia, m6wi si~ powSci'l,g\iwie, unika si~ tekstow im po
~wi~onych. Z kolei fllozofia nie zauwaza historii sztuki jako dyscypliny. 
'latomiast na pograniczu tych dw6ch dziedzin istnieje ftIozofia sztuki, 
II ramach kt6rej powstaly wybitne prace. Mam na mysli Bycie i czas 
feideggera oraz pewne fragmenty jego Wprowadzenia do metqfizyki, 
wygloszone w 1937 a opublikowane w latach pi~Cdziesi'l,tych. I wreszcie, 
II moim przekonaniu najwamiejsz'l, ksi'l,zk~ 0 sztuce wieku XX, Prawdf 
, metode Gadamera, gdzie dziedzictwu romantycznemu wypowiada si~ 
)twart'l, wojn~. Dla mnie dziedzictwo romantyzmu poj~te tak, jak czyni to 
Wind, jest problemem podstawowyro dla aktualnych wydarzen w swiecie 
lrtystyCznym. Nie twierdz~, ze sztuka przeiywa kryzys, poniewaz sztuka 
est czyms trwalym i niezmiennym zarazem. Ale w dwu ostatnich stuleciach 
- od romantyzmu poczynaj'l,c - powstala nowa sfera zjawisk, zjawisk 
)araartystycznych, kt6re publicznosc, czasami fachowcy, bardzo cz~sto tei 
ak zwani "artysci" (w podw6jnym cudzyslowie) - uznali za sztuk~, a kt6re 
;ztuk'l, ze swojej istoty nie S'l,. Ta sfera zjawisk paraartystycznych jest 
liew'l,tpliwie p6inym, i 0 skomplikowanej proweniencji, produktem ro
nantycznego myslenia. Natonliast sztuka przez duze "S", sztuka wysoka, 
lie przezywa kryzysu, tylko jest jej tyle sarno co dawniej, a nam si~ jedynie 
IIYdaje, ie jest jej wi~cej lub ie powinno jej bye wi~cej. Niepokoj'l,ce S'l, 
lame przymiotniki, kt6rych tu u:i:ywamy: musimy m6wic 0 kulturze 
,duchowej" i kulturze "materialnej", m6wimy tez 0 sztuce "masowej", co 
est dla mnie tenninem absurdalnym w samyro zalozeniu. Sztuka jest 
mwsze tylko sztuk'l, wysok'l" kt6r'l, w kulturach archaicznych odbiera cale 
;poleczenstwo - albo jest sztuk'l, elit w kulturach tak zwanych efektywnych 
:zy "rozwini~tych". Caly ten zam~t i ten problem rna swoje korzenie 
II romantyzmie oraz w r6wnoczesnej rewolucji przemyslowej. 

Y1ARIA POPRZECKA: Pytanie 0 aktualnose diagnozy Winda musi 
lwzg\~dniac kilkadziesi'l,t lat, jalde min~ly od chwili powstania tej ksi'l,ili . 
IVlaSnie w ich obr~bie przebiega granica mi¢zy modemizmem i post
nodernizmem, kt6rej, na szcz~scie, nie musimy ani wyrainie sytuowac, ani 
lefiniowac. S'l,dz~, ze gl6wne punkty dziedzictwa romantycznego, na kt6re 
IIskazuje Wind, pozostaj'l, niezmienione, na przyklad problem wolnosci, 
ct6ra stala si~ "wolnosci'l, od", problem braku funkcji dziela, utraty 
Nszelkich przeznaczen, a nie tylko utraty najwyzszego przeznaczenia 
,ztuld. Niestety, sytuacja nie tylko nie uleg!a zmianie, ale, przynajmniej 
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w sztukach, ktore najogolniej zwyklo sift: nazywac wizualnymi, moiemy 
obserwowac dalszy ciOlg opisywanego przez Winda procesu. 

Mowift: te slowa z pozycji osoby, ktora interesuje sift: sztukOl bieiOlC'l. Nie 
jest to lamentacja nad utraconOl wielkoSciOl wygloszona przez wielbiciela 
Rafaela, leez slowa osoby lubiOlcej chodzic do Zamku Ujazdowskiego. 
Natomiast moje widzenie aktualnego stanu Zycia artystycznego jest 
najglft:biej pesymistyczne. Samoswiadomosc sztuki sprawila wspotczeSnie, 
Ze dostrzezono zasadnosc zarzutow sfonnulowanych przez Winda, przede 
wszystkim wlasnie stwierdzenia 0 utracie przez sztukft: wszelkich prze
znaczen. Jednak jak dotOld rue znaleziono drogi wyjscia z tej sytuacji. 
Prawie wszystko, co mozna odnaleZc w powstajOlcej aktua1nie sztuce, jest 
jakOlS fonnOl Klamstwa. Nie SOl to wszahe "pift:kne klamstwa" dekadentow 
sprzed stu 1at, lecz klamstwa brzydkie, lcIamstwa w gl~boko moralnym 
znaczeniu. 

Odwolam sift: tu do publikowanego w "Gazeeie Wyborczej" artykulu 
poswift:conego Jenny Holzer, jednej ze znanych wspotczesnych artystek 
(W. Kostyrko, Krwiq 0 krwi, "Gazeta SwiOlteezna" nr 271, 20-21 listopada 
1993, s. 1). Zostala ona "skanonizowana" dzift:ki niedawnej wystawie 
indywidualnej w nowojorskim Muzeum Guggenheima; ruedawno miala 
tahe swoj pokaz w Centrum Sztuki Wspotczesnej - Zamek Ujazdowski. 
Holzer jako artystka dzialajOlca w wielkiej skali pragnie wyjsc z elitamego, 
galeryjnego obiegu. Umieszcza ona swoje hasla na wielkich ekranach, 
przeznaczonych pierwotnie na reklamy (np. na warszawskim MDM-ie). SOl 
to albo porazajOlce banaly - "Wychowuj dziewczynkft: tak jak chlopca" 
- albo zdania pozbawione sensu - "Bron mnie przed tym, czego pragnft:". 
Wspomniany artykul przyniosl in fonnacjft:, ie artystka stala sift: pomyslo
dawczyniOl wydrukowania w magazynie-dodatku do "Siiddeutsche Zei
tung" artykulu 0 kobietach mordowanych w Bosni, a do druku uzyto farby 
zmieszanej z krwiOl kobiet jugoslowianskich. Mamy podane: kto ile dal tej 
krwi, ile jej uZyto. Jest to przylclad tego glft:bokiego zaklamania, 0 ktorym 
mowa. Jak twierdzi artystka, idziejej 0 zwr6cenie uwagi na los gwalconych 
i zabijanych kobiet, ale wiadomo przeciei:, ze w istocie chodzi 0 zwr6cenie 
uwagi na siebie. Drukowany krwiOl tekst brzmi: "Tam, gdzie umierajOl 
kobiety, ja czuwam". Podkrdlam to ,ja". 

WIESLAW JUSZCZAK: Ten rodzaj klamstwa nazwalbym g6wniarstwem. 
Dlaczego mamy przebierac w slowach, skoro inni rue przebierajOl w srod· 
kach? Podobnym do Jenny Holzer przylcladem jest slynny tegoroczny 
dyplom Katarzyny Kozyry z warszawskiej ASP, a zatytulowany Piramida 
zwierzqt, gdzie jednOl z bajek braci Grimm zobrazowano za pomoClj 
specjalnie do tego celu wyselekcjonowanych, pozaZynanych i wypchanych 
zwierzOlt. W pracy tej - powstalej zresztOl w pracowni cenionego artysty: 
Grzegorza Kowalskiego - przekroczone zostaty granice tego, co do· 
zwolone. 
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JAROSLA W KRAWCZYK: W wypowiedzi Marii Poprz~kiej zabraklo 
mi mocniejszego zaakcentowania kluczowej, moim zdaniem, tezy Edgara 
Winda, ktory powiada, ze mechanizmy uruchomione przez romantyzm 
- jakkolwiek by go nie definiowac - w praktyce doprowadzily do alienacji 
artystow z intelektualnych srodowisk b~d~cych glownym, jdli nie jedy
nym, adresatem sztuki. I jeZeli Wieslaw Juszczak mowi, ze trzeba si~ 
zastanowic nad uzyciem slowa "artystka" w odniesieniu do Jenny Holzer, 
to ja si~ z tym zupelnie zgadzam. Cz~sto wi~ bywa, Ze artysci mowi~ 
w spoleczn~ proini~. Co gorsza, rownie cz~sto bywa, Ze po prostu nie s~ 
artystami, przynajmniej w "tradycyjnym" poj~ciu tego slowa. Tymczasem 
przysluguj~ im przywileje, zwi~zane od czasow rornantyzmu ze spoleczn~ 
pozycj~ artysty. St~d jestesmy systematycznie oszukiwani przez ludzi, 
ktorzy nic sensownego nie tworz~, lecz "dzialaj~c z pozycji spolecznej 
przysluguj~j artyscie" zgarniaj~ dzi~ki temu mnostwo korzysci, rowQiez 
w seosie, powiedzmy to sobie szczerze, materiaInym. ' 

WIESLA W JUSZCZAK: Nazwijmy rzecz po imieniu: ci hochsztaplerzy 
zajmuj~ rniejsca w mass mediach, w krytyce, w galeriach, w handlu. 
Zdobywaj~je, mi¢zy innymi, dlatego, ze nadal kroluje - odziedziczona po 
romantyzmie - kategoria nowoSci i oryginalnosci, Co dzis niejednokrotnie 
znaczy: ordynarnej mody. 

ELZBIETA WOLICKA: Proponowalabym spojrzeC na ten stan rzeezy od 
innej, troch~ ogolniejszej strony. Podzielam odczucie, iz w przypadku 
ekscesow Jenny Holzer mamy do ezynienia z hipokryzj~. Ale bye moze 
dziwny "paradoks Jenny Holzer" wynika z ewolucji myslenia 0 sztuce, 
ewolucji, nad ktor~ sami artysei jakby utraeili kontrol~. To, ze Holzer 
wmawia publicznosci inne inteneje, niz je Zywi w rzeezywistosci, wynika 
z rozchwiania poj¢ 0 sztuce i jej roli w ogole. Kamuflaz jest moZiiwy, 
poniewaz zafalszowanie kryje si~ gl~biej - w niekontrolowanej ambiwalen
eji traktowania d~zen artystycznych i celow tworezyeh. Maria Poprz~ka 
stwierdzila, Ze Jenny Holzer swymi dziwactwami w gruncie rzeczy zwraea 
uwagl(: na sam~ siebie, ale przeciez taka jest funkeja sztuki. Sztuka zawsze 
zwracala uwagl(: na sam~ siebie ... 

WIESLA W JUSZCZAK: ... ale nie na osob~ ... 

ELZBIETA WOLICKA: ...czasami tak. Romantyzm podkreSlal osobowy 
charakter sztuki, eksponowal "tworcz~ jazn" artysty. 

WIESLA W JUSZCZAK: Powiedziala Pani: zawsze. Moina tedy zapytac: 
a Wit Stwosz, a Giotto? 

ELZBIETA WOLICKA: Oczywiscie, nalezy rozr6Znic: ezy sarno dzielo 
zwraea na siebie uwag~, ezy tez artysta posluguje si~ dzielem ehqe zwrocie 
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uwagy na siebie. Niemniej, trudno czynic artYScie i jego dzielu zarzut 
z tego, ze skupiaj'l, na sobie zainteresowanie pubJicznosci. Ale w przypadku 
Jenny Holzer chodzi chyba 0 cos innego. Owa hipokryzja rna zr6dlo 
w pewnych usilowaniach artystow czy - posluzmy siy personifikacj'l, 
- sztuki, aby wydostae siy z wlasnych granic, ze swoistej enklawy 
artystycznosci czy estetycznosci, w ktorej przez dlugie wieki tworcy i ich 
dziela czuli siy "u siebie". To romantyzm przyczynil siy do widocznego po 
dzis dzien pydu do przelamywania barier sztuki, wkraczania w Zycie, 
dowolnego przesuwania granic miydzy tym, co "naturalne", a tyro, co 
"sztuczne", przywlaszczania sobie innych, dotychczas sztuce nie przy
sluguj'l,cych czy wrycz obcych funkcji i r61 w kulturze. Czasami siyga siy po 
srodki propagandy czy agitacji, stanowi'l,ce przeciez instrumentarium 
kultury masowej. Jenny Holzer korzysta wlasnie z tego instrumentarium. 
I najwiykszy chyba paradoks kryje siy w tym, Ze sztuka, chqc wylamae siy 
ze swoich granic, rownoczdnie coraz bardziej siy w nich zamyka. Artystka, 
zwracaj'l,c uwagy na siebie sam'l" okazuje glybok'l, nieautentycznosc, pustky 
artystyczn'l, i blahosc myslow'l, swego dziela. 

JAROSLAW KRAWCZYK: Zgoda, trzeba wszakZe do naszej wyliczanki 
grzechow romantycznych i postromantycznych dorzucic jeszcze jeden. 
Romantyzm doprowadzil do kompletnej dezorientacji co do srodkow, 
jakie sztuce przynalez'l, i przystoj'l,. Problem Jenny Holzer, krwawego 
upiora, ktorego wywolala tu Maria Poprzycka, jest problemem nie tylko 
jej, ale calej tak zwanej "sztuki krytycznej", rowniez na przyklad Krzysz
tofa Wodiczki. .. 

MARIA POPRZI;.CKA: ... Pojazd dla bezdomnych jego autorstwa jest 
bardzo bliski pomyslom Jenny Holzer. 

JAROSLAW KRAWCZYK: Nie moma takZe zapominae, ze wiykszose 
tych przedsiywziye - to winno bye jasno powiedziane - rna wyraznie 
skierowany wektor ideologiczny, zazwyczaj lewacki. Ale 0 to mniejsza, 
kazdy rna prawo do wlasnych pogl'l,d6w, nawet i idiotycznych. Gorzej, Ze 
wobec calkowitej niemoinoSci zdefiniowania srodkow okrdlaj'l,cych dzielo 
sztuki, artykie w gruncie rzeczy wszystko wolno. Totez wyalienowani 
i sfrustrowani artYSci usiluj'l, "powrocie do spoleczenstwa", odzyskac 
odbiorcy, imaj'l,c siy skrajnie drastycznych srodkow. I to jest chyba 
najbardziej przerazaj'l,ce, szczeg6lnie, ze bardzo cZysto siygaj'l, oni po 
chwyty z repertuaru technologii reklamowej, opracowane w laboratoriach 
komercyjnej psychotechniki. 

MICHAL BRISTIGER: S'l,dzy, ze w przypadku Jenny Holzer mamy do 
czynienia z naruszeniem tabu kulturowego, rozumianego oczywiscie w sen
sie pozytywnym. Zdarza siy to rzadko, a w muzyce jeszcze rzadziej. Ale 
zostala tez poruszona sprawa alienacji artysty z "elit intelektualnych 
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kultury". Otoi elity zawsze S4 w,!skie, a parasztuka rna arnbicje bardzo 
szerokie. W naszej epoce istniej4 niezwykle silne transrnisje rnediow 
rnasowych, a wraz z nirni pojawia si~ pokusa dla artystow tych w4skich elit, 
"uprawiaj4cych" SW4 zamkni~tosc. ChC4 oni utrzymac swe wyodr~bnienie 
i zarazern aspiruj4 do rnasowosci odbioru - fenornen dawniej nieznany. 
Przeciez sfer4 naturain4 rnuzyki Schuberta byl kr4g majornych, zebranych 
w prywatnym dornu. Dzisiaj kornpozytor nalei4cy do elitarnego, wzgl¢nie 
zamkni~tego kr~gu rnuzycmego pragnie posiadac nagrania swej rnuzyki, 
plyty, emisje radiowe itp. Choeby szuka! sarnotnoSci i chocby j,! majdowal, 
otoczony jest tlumern fantornow, zrodzonych przez media rnasowe. 

A kiedy rnowa 0 zacieraniu granic sztuki, 0 alienacji artysty, 0 egocent
rycznosci sarnej sztuki, nalei:y - i tu zgadzarn si~ z Mari4 POPrz~k4 
- przyjrzec si~ zjawiskorn, ktore okreSlarny rnianern nie-sztuki czy para
sztuki. lUasycmyrn jui przykladern zatarcia granicy rni¢zy rnuzyk4 
i nie-muzyk4 jest J ohna Cage'a 4'33" na fortepian. Pianista przy for
tepianie przez tyle wlasnie rninut i sekund wywoluje - nie graj,!c niczego 
- cisz~. A teraz sprobujrny maleic przyklad jakiejs rnuzyki tego sarnego 
okresu, lez4cej na antypodach opisanego zjawiska. Marny chyba prawo 
odwolac si~ do Pierre Bouleza, do jego rnuzyki, jego systernu rnuzycmego, 
do teorii lez4cej u podstawy jego tworczosci, do arty sty tworz4cego sztuk~ 
w ernfatycmyrn maczeniu tego slowa. W panorarnie rnuzyki XX wieku oba 
te zjawiska S4 przeciwstawne jako nie-sztuka i sztuka. A jednak, jak si~ 
okazuje z ich niemanej do niedawna korespondencji, obaj rnuzycy byli 
sob,! wzajernnie zainteresowani, wyrnieniali swe doswiadczenia rnyslowe, 
ich swiaty artystycme nie byly od siebie herrnetycmie oddzielone. Zreszt4, 
kiedy rozpatrujerny zastosowanie przypadku we wspolezesnej rnuzyce, 
rnusirny rnyslec 0 nieh obu, przy ealej odrniennoSci ich poetyk osobistyeh. 
Innymi slowy, rnysl rnuzycma danej epoki stanowi pewn'! calosc, jej rome 
sfery wplywaj4 na siebie, niekiedy nawet przenikaj,! si~ wzajernnie. 
A rownoczeSnie w i:yciu artystycznym jedne pr4dy konkuruj,! z innymi, 
wyznaj,! odmienne idee estetyczne i fIlozoficme. 

WI ESLA W JUSZCZAK: Przypadek Cage'a jest przyldadern doskonale 
ilustruj,!cym wspornnian4 wczesniej tez~ 0 kryzysie dziela. Jezeli ktos rnysli 
teoretycmie a nie tworzy - nie jest artyst4 lub tez tworzy dziela pozorne. 
Z tego, co Pan powiedzial, wynika, ze Cage byl wielkim teoretykiern 
muzyki, natorniast nie tworzyl dziel. Przyjmijrny jednak, ze Cage chce 
wyrwac si~ z czegos. Pozostaje pytanie: dlaczego? W moim przekonaniu 
odpowiedz jest prosta: poniewaz nie rozumie, czyrn jest istota sztuki, ktora 
rnaterializuje si~ w dziele, sarno rnyslenie 0 dzie1e, tworzenie dziela 
rnyslowego (nazwijrny to obiegowo: "konceptualizm") nalei:y do sztuki tak 
sarno, jak pisanie 0 sztuce ezy rnyslenie 0 sztuce kaidego z nas, 
nie-artystow. Po to, by byc artyst'!, nalei:y stworzyc dzielo. 

MICHAL BRISTIGER: Tylko dzielo i zawsze dzielo? 
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WIESLA W JUSZCZAK: Tak, zawsze dzielo - z tyro, ze dzielem b~dzie 
taki:e improwizacja, ktora nie zostala zanotowana. 

MARIA POPRZ~CKA: To, co powiedzial Wieslaw Juszczak, ponownie 
wpisuje si~ w romantyczne dziedzictwo, poniewaz to w romantyzmie, 
przepraszam za podr~cznikowe przypomnienie, zaistnialo p~kni~ie mi~zy 
koncepcjC! a wykonaniem. W sztukach plastycznych doszlo do stopniowego 
przesuwania punktu ci~zkosci ai: do zanegowania potrzeby jakiejkolwiek 
materializacji dziela. Romie zresztc! mozemy ten punkt krytyczny osadzac: 
juz w dadaizmie albo dopiero w konceptualizmie. 

WI ESLA W JUSZCZAK: Zresztc! dzielo , ktore nie moze zostac zrealizowa
ne, poniewaz zbyt duzo chce si~ w nie "wloZyc", zostalo genialnie opisane 
przez Henry Jamesa w Madonnie przyszlosci juz pod koniec zeszlego 
stulecia. 

JAROSLA W KRAWCZ¥K: A kiedy, zdaniem Panstwa, po raz pierwszy 
przekroczono grani~ dopuszczalnoScl uzywanych srodkow? Kiedy po raz 
pierwszy, mowiC!c brutalnie, p~kly bariery przyzwoitosci? 

MARIA POPRZ~CKA: Spojrzenie na tworczosc jako na dwa zupetnie 
rome etapy lub elementy tworcze, ktore w dodatku moma roznie 
wartosciowac, pojawia si~ okolo roku 1800. Wczdniej nikomu nie 
przychodzilo do g1owy, i:e tworzenie i wykonanie, to znaczy nadanie dzielu 
ksztaltu - to dwie rozne rzeczy. 

JAROSLA W KRAWCZYK: Dokladnie: pierwsze manifestacje poglC!du, 
i:e artystc! jest si~ nie przez dzielo, lecz przez okreslony typ zachowania, 
pochodzC! z ostatniej dekady XVIII wieku. Na pomysl, iz malowanie wcale 
nie jest malarzowi potrzebne, pierwsi wpadli secesjonisci ze szkoly Davida. 

WIESLA W JUSZCZAK: Wystarczy mice brod~... 

MARIA POPR~CKA: .. .i myslec. To ugrupowanie zwalo si~ Barbus alba 
Penseurs. 

JAROSLAW KRAWCZYK: Wi~cej . NaleZy nosic pewien kostium - bro
da to tylko jeden z atrybutow. W koncu XVIII wieku nast~ilo pewne 
przesuni~cie akcentow w interpretacji antycznego dziedzictwa, skC!dinC!d 
- rzecz bardzo wama. Zacz~to dostrzegac staroZytnosc przedklasycznC! i na 
szerszC! skal~ zainteresowano si~ mi~dzy innyrni Homerem. Wtedy to 
zbuntowany uczen Davida, Maurice QuaI ubral (specjalnie uszyty) stroj 
Patroklesa i wraz z przyjacielem, panem Percier, wybral si~ na spacer, 
budzC!c groz~ wsrod paryskich przechodniow. Inni panowie z tej samej 
grupy "brodaczy" sprowokowali nawet interwencj~ policji - ubozsi niz 
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Quai, nie mieli pieni~zy, by sporz<!dzic sobie kostiumy homeryckiego 
bohatera, wyst,!pili zatem podczas artystycznego pikniku w Lasku Bulons
kim w kostiumach, w jakich tamci bohaterowie wystypowali na igrzyskach 
ku czci Patroklesa czyli bez niczego. Totei: po jakims czasie zrobilo siy im 
zimno, zapalili wiyc ognisko, podpalaj,!c przy okazji CZySC Lasku. I wtedy 
zjawila siy policja, choc sami "brodacze" nie chcie1i wywolac zadnej 
awantury, nie chcieli nawet "prowokowac filistra". Dopiero ich nastypcy 
prowokowali juz calkiem swiadomie; powstal caly nurt sztuki, upatruj,!CY 
swej szansy w konflikcie z obowi,!zuj,!cymi normarni zachowania. 

Mam wrai:enie, ze od tego czasu niewiele si y zmienilo. leieli zakladarny 
bowiem, ze czyny lenny Holzer e tutti quanti s,! proweniencji romantycznej, 
ich skutkiem jest zniszczenie wszelkich tabu. lest to rowniei pytanie 
o granice tabu w danej sytuacji kuiturowej. Kiedys wystarczalo przejsc siy 
na golasa, dzisiaj trzeba zrobic rzeczy daleko bardziej drastyczne, na 
przyklad zjesc zdechlego kota, co mialo niedawno miejsce na stacji 
londynskiego metra. 

MICHAL BRISTIGER: Chcialbym wrocic do pojycia "dziela". Swiado
mose dziela muzycznego trwa w mysli muzycznej od bez mala czterystu lat 
i dopiero w drugiej polowie naszego stulecia dochodzi do jego kryzysu. 
Muzyka bez zapisu notacyjnego nie jest dzielem, nie moze siy ukon
stytuowac jako dzielo. W tym rozumieniu improwizacja muzyczna, nawet 
zapisana, dzielem nie jest. Przywolany przez Mariy Poprzyck,! przyklad 
lenny Holzer zawiera jakis moment krytyczny. Ale charakter krytyczny 
moie rowniez przyslugiwac dzielom. 

Chcialbym w tym kontekscie zwrocic uwagy na inn,! rozprawy Edgara 
Winda, nosz,!c<! tytul The Critical Nature ofa Work of Art (,,0 krytycznej 
naturze dziel sztuki"). Edgar Wind powiada, iz dzielo sztuki naladowane 
jest materi,! krytyczn,!, "technicznosciarni" (technicalities). Na ogol s'!dzi 
siy, i:e istnieje nieprzekraczalna granica, wrycz przepasc, mi~zy tworczym 
artyst'! a krytykiem. lednakie artysta czysto pragnie badac zasady wlasnej 
sztuki, wprowadza na przyklad zmiany do gramatyki muzycznej, a wow
czas zajmuje, jak s,!dzy, postawy krytyczn,! wobec zastanych wzorow. leieli 
wprowadzilibysmy do naszych rozwazan pojycie "myslenia muzycmego", 
rychlo spostrzezemy, ze rna one charakter posrednicz~cy: ogarnia r6wno
czesnie jak<!s domen~ pracy tw6rczej (tworzenie dziel) i obserwacji 
krytycmej (analiza i interpretacja). 

A to znaczy, ie pojawiaj,!cy siy w mysleniu muzycznym krytycyzm 
czerpac moze rowniei: z parasztuki, nie tylko z innych dziel, a przejawiac 
siy potem w samych dzielach. Kto wie, czy przykladem tego nie jest 
inspiracja Cage'a w dziele Lutoslawskiego? Ale to bylby sporadyczny 
przypadek. Natomiast na innym przykladzie, IV Symfonii Lutoslawskiego, 
chcialbym wskazac na zjawiska jak najbardziej podstawowe. Otoz w dru
giej polowie XX wieku doszlo do kryzysu mel odyki , ktora obecnie 
powraca do muzyki, czego wspomniana symfonia jest piyknym przy
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ldadem. Ale nie jest to dawna melodia, lecz nowy rodzaj melodyki, 
czerpi~cej ze wszystkich doswiadczen muzycznych poprzedzaj~cych dziesirr
cioleci, w tym rowniez takich , jakie okreslilibysmy jako negatywne. 
W takiej dialektyce kryje sirr nawet sila nowej melodyki. 

Postawa krytyczna moze przyjmowae charakter wewnrrtrzny, moze 
wyrazie sirr w mysli muzycznej. I tak - Brahms podW krytykrr sonaty 
Beethovena, podobnie jak wczesniej Beethoven ustosunkowal sirr krytycz
rue do modeli obowi~zuj~cych w sonacie Mozarta. Chodzi 0 szczegolny 
rodzaj krytyki, wyrazonej w sposob tworczy. Carl Dahlhaus daje swym 
rozwaianiom na temat formy u Beethovena tytul Forma jako myH Czy 
mogla to bye mysl niekrytyczna? Wielka tworczose wymaga nowych 
kategorii muzycznych, poniewaz muzyka jest ksztahowaruem kategorial
nym. Zas nowe kategorie muzyczne rodz~ sirr w toku myslerua krytycz
nego. 

WIESLA W JUSZCZAK: Problem istnienia dziela rue polega na jego 
materializacji, lecz na przywolywaniu, uzmyslawianiu sensu. Uwazam, ze 
jezeli John Cage wypuszcza pianistrr na scenrr i kaze mu wywolywae ciszrr 
- jest to zabawa pozbawiona sensu. Podobnie robit Marcel Duchamp 
z szachami czy z lustrem. Chcrr jeszcze raz podkreslie, ze iyjemy w epoce 
romantycznej . Ona sirr nie skonczyla. Mam nadziejrr, ze za pi¢dziesi~t lat 
ostatnie dwa stuleeia b¢~ postrzegane jako jeden okres i nikt nie b¢zie 
dokonywal rozr6Znien stylistycznych, a wszystkie nasze ,,-izmy" sldej~ sirr 
w jeden pemy obraz. Z tego dziedzictwa 99 procent to b¢~ odpady, 
a ocaJeje jed en ci~g dziel, ktore zostan~ nazwane romantycznymi. Pod
stawowym pojrrciem, cech~ przypisan~ sztuce przez romantyzm jest ab
solutyzacja pirrkna, zwlaszcza, jak to nazywa Kant, pirrkna niezaleinego 
czyli wolnego od pojrre (a to znaczy: od poznania i prawdy). Wi~ze sirr to 
z problemem sensu. Kant po raz pierwszy postawil sprawrr w ten sposob 
- eelem sztuki jest pirrkno. Pirrkno jest czyms estetycznym, czyli zmys
lowym, i w swoim najwyzszym wcieleniu jest nie tyle nieogarnirrte, leez 
przeciwstawne mysleruu pojrrciowemu. To spowodowalo, ze mogla sirr do 
sztuki wedrzee anarchia bezsensu. Odmowiono sztuce dzialania "praw
dziwosciowego", d~zenia do prawdy, ktore, w moim przekonaniu, zawsze 
bylo i jest wlasciwe temu, co upieralbym sirr nazywae sztuk~. Sztuka zawsze 
jest poszukiwaniem prawdy, d~zeniem ku granicy sensu. Romantyzm czyli 
Kant (poniewaz on stworzyl fundament calego myslerua romantycznego) 
spowodowal, ze musial sirr zjawic fen omen i problem geniusza, czyli tego, 
kto dyktuje sztuee prawa. A przeciez sztuee nikt praw rue dyktuje - to ona 
dyktuje prawa artyscie. Sztuka jest d~zeniem do prawdy. Jest to eel nigdy 
rue osi~galny, poniewaz jest on transeendentny w stosunku do ludzkich 
moi:liwosci. Znow odwolam sirr do Heideggera: pirrkno w tej relacji moma 
uznae za sposob ujawniania sirr prawdy. Natomiast my dzisiaj spotykamy 
sirr z pirrknem, ktore rue daloby sirr pomysle6 jako transcendentalium. Jest to 
tylko najwyzszy stopien ladnoSci. To jest takZe jedna z przyczyn wspolczes
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nych chorob historii sztuki i krytyki artystycznej. Mozemy mowie 0 war
tosciach haptycznych, optycznych, "macamy" dzielo sztuki i one ma si~ 
nam podobae. Co wi~cej, wyzwolenie poj~cia geniusza - czyli anarchicz
nego dzialania pod szyldem "artysta" - rzutuje wstecz na cal~ histori~ 
sztulci. Fidiasz jest geniuszem, Giotto jest geniuszem, Michal Aniol jest 
geniuszem, tylko ze oni zachowywali si~ inaczej niz Duchamp czy ta pani, 
ktora uwaza si~ za artystk~. 

MARIA POPRZ~CKA: Co wazniejsze, uwaza si~, Ze artyst~ jest ten, kto 
wymyslil, iz jest artyst~. 

JAROSLA W KRAWCZYK: Albo: sztuk~ jest to, co jest definiowane jako 
sztuka przez instytucje art world'u. 

MARIA POPRZ~CKA: Wypada uczynie jedno zastrzeZenie - znam teksty 
towarzysz~e roznym dzialaniom paraartystycznym, dzialaniom, ktore 
Wieslaw Juszczak chce umiescie w podwojnym cudzyslowie, i dlatego 
jestem pewna, ze wi~kszose ich tworcow podpisalaby si~ pod przed
stawionym nam tutaj "manifestem Juszczaka". Przyj~liby wszystlcie jego 
elementy: i zdanie 0 sensie zawartym w dziele sztuki, ktore nie musi rniee 
materialnego ksztaltu, i zdanie 0 poszukiwaniu przez sztuk~ prawdy, tej 
absolutnej. Tutaj tkwi owa falszywa swiadomose dzisiejszej sztuki. 

ELZBIET A WOLICKA: Nie lekcewazylabym tego, co w :iargonie fenome
nologicznym nazywa si~ fizycznym fundamentem dziela sztuki. Nie jestem 
pewna, czy w gruncie rzeczy nie nast~pilo jakieS przesuni~ie w mysli 
o sztuce, a takZe w tej mysli immanentnej, prezentuj~cej si~ w postaci dzie/, 
w kierunku poj~cia utworu jako nosnika sensu. Zrezygnowano natorniast 
z pojmowania dziela jako czegos po prostu "zrobionego", jako przedmiotu 
fizycznie istniej~cego, chociazby w formie zapisu muzycznego, czy tego, co 
si~ przenosi do muzeow. Zacz~lo si~ od podkreslania ukrytego sensu 
ekspresyjnosci dziela i jego dzialania na odbior~, a potem coraz bardziej 
wiklano je w konkurencj~ z innymi srodkami przekazywania, oddzialywa
nia, komunikowania. I ten sens dziela zacz~1 si~ autonomizowae. To 
wlasnie doprowadzilo do odestetycznienia poj~cia dziela, poniewaz 
w swym fizycznym fundamencie zawsze jest one prezentacj~ jalciegos 
metier, finezji wykonawstwa, czyli po prostu kunsztu, natomiast waZniejsza 
zaczC(la bye jego nosnose czy przeka:mikowose, w ktorej mial si~ zawierac 
element prawdy rozurnianej jako szczerose wyrazu, pod pis artysty, jego 
duchowy autograf. W kOIicu doszlo do tego, by przywolae raz jeszcze 
Jenny Holzer, Ze dzielo rna przede wszystkim cos znaczye, cos przesylac, 
czyms oddzialywae, cos wyrazae, rna bye aforyzmem jakiejs idei. Zacz~to 
rninimalizowae koncepty: a moze same idee da/yby si~ zobaczyc? Postaw
my wi~ kropk~ nad "i" - posadZmy artyst~, kaZmY mu miiczee, trwac 
w ciszy. Jestdmy w stanie nawet okreSli6 pocz~tek i koniec tego milczenia, 
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a wi~ rarny dziela zostaly pozornie zachowane, tylko wyparowala jego 
"materiainosc", dZwiyk, muzycznosc - zostala jedynie "obramowana" 
cisza. Analogie takich operacji moina znalezc w plastyce. "Wyparowalo" 
dzielo, "wyparowala" cala jego fizycznosc, caly materialny fundament, 
zostal jakis sens, chociazby w fonnie postawionej zagadki: co to jest? Czy 
tutaj tez nie moina by siy dopatrywac symptomow romantycznego 
dziedzictwa? 
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JAKUB GORCZYCA SJ 


DOBRO NATURY 

I NATURA DOBRA 


Czy aby bye czlowiekiem moralnie dobrym, nalezy zye zgodnie 
z natur~, czy raczej, wr~cz przeciwnie, trzeba wznieSe si~ ponad prawa 
dyktowane przez natur~? Jesli pozytywna odpowiedz na obydwa czlony 
powyzszej alternatywy moze okazae si~ sluszna, to dlatego, ze termin 
"natura" - podobnie jak juz w greckiej staroi:ytnosci termin "physis" 
- mieni si~ wie1oSci~ znaczen. Proby teoretycznego okielznania "natury" 
staty si~ do tej pory zrodlem wielu artykulow i ksi~ek. Niniejsze 
rozwazania nie s~ tak~ prob~. Ich zamierzeniem jest uchwycenie tego 
znaczenia slowa "natura", jakie przybiera one w kontekscie ostatniego 
nauczania Jana Pawla II 0 dobru moralnym i prawie naturalnym. Dzi~ki 
spotkaniu z tekstem Encykliki ukaze si~ tez moze w nowym swietle prawda 
o naturze osoby ludzkiej . 

• Prawda stworzenia 

"Blask prawdy jasnieje we wszystkich dzielach Stworcy, w szczegolny 
zaS sposob w czlowieku, stworzonym na obraz i podobienstwo Boga (por. 
Rdz I, 26)." To pierwsze zdanie Encykliki jest zarazem kluczem do jej 
zrozumienia. Blask papieskiego nauczania moze si~ bowiem pelniej od
slonie przed tym czytelnikiem, ktory akceptuje prawdy 0 stworzeniu swiata 
i czlowieka przez Boga, 0 godnosci osoby ludzkiej w jej podobienstwie do 
Stw6rcy, 0 Chrystusie jako Pocz~tku nowego stworzenia. 

Termin "stworzenie". mowi 0 wolnej inicjatywie Absolutu w ob
darowaniu istnieniem, a zarazem wskazuje na radyka1n~ zalei:nose stwo
rzen od Stw6rcy. Termin "nowe stworzenie" wypowiada prawd~ 0 zbaw
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czej inicjatywie Boga wobec czlowieka, a zarazem 0 powinnosci od
powiedzi na ru,! przez przyj~cie Siowa, ktore "bylo na pocz'!tku" i "stato 
si~ ciatem". Nasladowanie Chrystusa Encyklika nazwie "pierwotnyrn 
i najg!~bszyrn fundarnentem chrzescijanskiej moralnosci" (19). Tak, per
spelctywa papieskiego tekstu jest chrystocentryczna. Nie znaczy to jednak, 
Ze znajdziemy w rum jedynie teologiczne tresci i takiez argumentacje. Czyz 
bowiem rue moralnosc jest wlasnie owyrn obszarem, w ktorym mog,! 
spotykae si~ w prawdzie i autentycznyrn dialogu wierz,!cy i niewierz,!cy? 
"Kosciol wie - czytamy - Ze zagadnienia moraine nurtuj,! dog!~bnie 
kaidego czlowieka i angaZuj,! wszystkich, takZe tych, ktorzy nie znaj,! 
Chrystusa i Jego Ewangelii, a nawet nie znaj,! samego Boga. Wie, ze 
wlasrue poprzez zycie moraine otwiera si~ przed wszyst
ki mid r 0 ga z b a wi e n i a .. . " (3). Rozbrzmiewa w tyrn stwierdzeruu nuta 
ufnej nadziei, ktora przewija si~ od pocZ'ltku do konca Veritatis splendor, 
pornimo surowej powagi stow demaskuj,!cych zlo i wskazuj'!cych na 
moi:l.iwe konsekwencje moralnych zagroZen czlowieka. Nadzieja ta zakot
wiczona jest w teologicznej prawdzie 0 Krzyzu Chrystusa oraz w pewnosci, 
ze wszelkie stworzenie, kaZdy czlowiek, b~d,!c dzielem Boga, nosi w sobie 
slady Jego dobroci i prawdy. 

Encyklika zdecydowanie pi~tnuje postaw~ zaporninania 0 naturze jako 
stworzeruu (46). Natura, rozumiana tutaj jako wszelka rzeczywistosc 
materialna, na czele z ludzkim cialem i jego dynarnizmarni, rue jest czyrns 
wrogim wobec wolnosci osoby, ktora mialaby j,! dopiero przezwyci~zac 
i przeksztalcac wedlug wlasnego projektu, w wysilku tworzenia kultury. To 
wlasrue wolnosc powinna poddac si~ prawdzie stworzenia przez przyj~ie 
prawa, ktore jest wyrazem opatrznosciowej Bozej m,!drosci (41) . 

Jednakze w duchu cytowanych przez Encyklik~ slow Psalmu 4 mozemy 
zapytac: ktoz nam ukaze prawd~ stworzenia? Gdzie jej szukac? Czy na 
odmienionym przez technik~ i kultur~ - kt6ra jest przeciez wyrazem 
i warunkiem bytowania prawdziwie ludzkiego - obliczu ziemi moze si~ 
jeszcze dzisiaj ukazac jej swiatlo? Czyz sarna Encyklika rue m6wi 0 "koruecz
noSci - w obecnyrn stanie upadlej natury - Bozego Objawienia w poznaniu 
prawd moralnych, takZe tych , ktore nalez,! do porz'ldku naturalnego" (36)? 
Czy jednak Objawierue Boze oferuje got owe rozwi'lZania problemow 
moralnych, z ktoryrni boryka si~ dzisiejsza ludzkosc? A nadto: czy rowniez 
ruechrzescijanie i niewierz,!cy mieliby w rozterkach sumienia siygac po 
wskazowki do Biblii? Odpowiedi negatywna wydaje si~ oczywista. Jaki 
zatem sens kryje si~ w przytoczonyrn twierdzeniu? Przy pobie:inej lekturze 
zdaje si~ one nawet zawierac sprzecznosc, skora mowi wr~cz 0 konieczno
sci objawienia, a wi~c i wiary, dla poznania prawd nalez'!cych do porz'ldku 
naturalnego, czyli do porz'ldku rue przewyzszaj'!cego mozliwosci poznaw
czych rozumu. Dalej, przy pomocy jakiej wladzy poznawczej moglibysmy 
dowiedzie6 si~, ze istniej,! niedost~pne rozumowi prawdy nalez'!ce wlaSnie 
do porz'!dku tegoz rozumu? Czy byloby nam 0 tym wiadomo z jakiejs 
tradycji? Ze slow objawienia? 
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• Poznawanie prawdy 

Z cal'l pewnoSci'l obca jest Encyklice pesymistyczna wizja - z jak'l 
mOZemy sirr spotkae u wie1u teologow protestanckich - wedlug ktorej 
natura ludzka zostala tak doglrrbnie zdeprawowana przez grzech pierwo
rodny, ze rozum nie tylko nie jest w stanie poznac zadnego naturalnego 
prawa moralnego, ale nadto prawo takie nie moze miee podstawy 
w rzeczywistosci. Jaki jest zatem sens cytowanego zdania? Otoz nie bez 
powodu odsyla one w przypisie do pewnego fragmentu encykliki Piusa XII 
Humani generis, ktory z kolei, opieraj'lc sirr na konstytucji dogmatycznej 
I Soboru Watykanskiego De Fide catholica, ukazuje racje i rodzaj 
koniecznosci objawienia dla poznania niektorych prawd porz'ldku natural
nego. Warto przypomniee tutaj ow tekst, gdyz istotnie moze on sporo 
wyjasnie. Czytamy: 

lakkolwiek bowiem umysl ludzld 0 wlasnych silach i swiatlach zasadniczo 
moze osillgnllc prawd:riwe i pewne poznanie, tak jedynego osobowego Boga, 
kt6ry opatrZDoScill swojll nad swiatem czuwa i nim rzlld:ri, jak i przyrodzone
go prawa, kt6re Stw6rca na sercach naszych wyrazil, skuteczne i owocne 
wyzyskanie rozumem wrodzonych tych zdolnosci natrafia w praktyce na 
liczne przeszkody. Prawdy bowiem dotyczllce Boga i stosunku, w jakim 
czlowiek do Boga pozostaje, wznoszll sill wysoko ponad porzlldek rzeczy 
podpadajllcych pod zmysly i wymagajll od czlowieka, kt6ry chce je w zycie 
wprowadzic i wedle nich zycie swoje urzlldzic, pewnego poswillcenia oraz 
zaparcia samego siebie. Umysl ludzki bowiem, gdy takie prawdy rna sobie 
przyswoic, doznaje przeszkOd tak ze strony sprzeciwu zmysl6w i wyobraZni, 
jak ze strony zlych POPlld6w, z pierworodnego grzechu pochodzllcych. 
1 skutkiem tego dzieje sill, ze Judzie w tym zakresie poznania latwo wmawiajll 
w siebie, Ze jest falszem albo przynajmniej rzeczll nie udowodnionll to, czego 
nie majll ochoty uznac za prawdll. 

Z tych oto wzgJ¢6w nale:i:y uznae, ze objawienie BoZe jest moralnie 
konieczne, aby nawet te prawdy religijne i moraine, kt6re same przez sill nie 
Sll rozumowi niedostllPne, w obecnym polozeniu rodzaju ludzkiego, mogly 
bye poznane przez wszystkich latwo, z ZUpelnll pewnoscill i bez bl¢u. 1 

Pozostawiaj'lc ten tekst bez komentarza, warto chyba jednak podkrd
lie, iz chodzi w nim jedynie 0 koniecznose praktyczn'l objawienia jako 
zrodla dostrrpu do niektorych prawd moralnych, a ' to celem bardziej 
powszechnego i doskonalszego ich poznania. Kt6z moze zaprzeczye, Ze S'l 
ludzie niewierz'lcy, dla ktorych na przyklad nierozerwalnosc malzenstwa 
jest jedn'l z fundamentalnych wartosci etycznych, a zarazem ze wartose ta 
jest niekiedy trudna do przyjrrcia nawet dla rozumu oswieconego chrzes
cijansk,! wiar,!? 

Encyklika, nie bagatelizuj'lc zatem trudnosci, na jakie moZe napotykae 

1 Pius XlI, Humani generls, nr 1-2. Tekst cytuj~ wedlug wersji opubukowanej w: "Prze&1lld 
Powszecbny" 1951 , or 2, s. 140-159. Ttumaczenie zamieszczone w: Breviarium Fidei. WyMr 
dnklrynalnych wypowiedzi KOScioia (oprac. St. Glowa SJ, J. Bieda SJ), Poznan 1988, upraszcza 
ostroine sformulowanie lacinskie "ralioni per se impervia non sum" C. ,same przez si~ Die SlI 
rozumowi niedos~ne"), oddajllc je przez " same przez si~ SlI rozumowi dost~ne" (s. 43). 
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czlowiek w poznawaniu wymagan moralnych, krytykuje jednak "brak 
ufnoSci w m,!drosc Boga, kt6ry poprzez prawo moraine kieruje czlowie
kiem" (84); odsyla nas tei: z ufnosci,! do natury ludzkiej jako ontycznego 
fundamentu tegoz prawa. Oczywiscie, tennin "natura" posiada tutaj inne 
maczenie ani:ieli w powyzszym fragmencie, gdzie sluiyl odr6:inieniu porZlld
ku stworzenia i rozumu od porz'!dku laski i wiary. Jakie to jest znaczenie? 

• Natura osoby ludzkiej 

J6zef Tischner w artykule Wolnosc w blasku prawdy tak pisal: 
"Czlowiek, jego »natura«, jest nadal »istot'! nieznan,!«' Jest tyle »natur«, 
ilu teoretyk6w »natury«. Zachodzi obawa, ze tyle tez b¢zie »praw 
natury«. Jan Pawel II jest ostro:iniejszy w definiowaniu »natury« i »praw 
natury«. S<!dzi chyba, ze dla etyki nie jest to nawet potrzebne. Wskazuje 
wi~ wyl,!cznie na to jedno: na spos6b poznawania. Prawem natury jest to, 
co odkrywa »rozum«, nalez'!cy do »Iudzkiej natury«. Mo:ina powiedziec, 
ze przesuniyty zostal punkt ciyzkosci z ujycia »ontologicznego« na »PO
znawcze«."2 Gwoli scislosci powiedzialbym - przy calym szacunku dla ks. 
Tischnera - ze Papiez nie tylko jest "ostro:iniejszy", ale ze 0 "prawie 
natury" w Encyklice rnilczy, natorniast pisz,!c 0 "prawie naturalnym" (ta 
drobna r6znica terminologiczna, jak zobaczymy ponizej, posiada w jyzyku 
polskim, ale nie tylko w nim, swoje uzasadnienie) odwoluje siy parokrotnie 
wprost do definicji sw. Tomasza z Akwinu, kt6re przytacza w calosci (12, 
40, 43), lub do stwierdzen swego poprzednika, Leona XIII (44). Czy 
siyganie do gotowych, uswiyconych tradycj,! defmicji mialoby zarazem 
znaczyc, ze Encyklika wskazuje wyl,!cznie na spos6b poznawania - tj. 
odkrywanie przez rozum - prawa naturalnego? N alez'!cy do natury 
ludzkiej rozum odkrywa przeciez wiele rozmaitych rzeczy; gdzie mialby 
odkrywac rzeczywistosc prawda moralnego? W otaczaj,!cym kosmosie? 
Tak byto u stoik6w. W sobie samym? Tak bylo u Kanta. Encyklika 
stwierdza wprawdzie - w kontekscie krytyki tej koncepcji autonomii 
rozumu, wed lug kt6rej sam rozum tworzylby wartosci i normy moraine - iz 
"stuszna autonomia rozumu praktycznego oznacza, :ie czlowiek posiada 
w samym sobie wlasne prawo, otrzymane od Stw6rcy" (40). Wydaje siy 
jednak, ze "w sobie samym" znaczy tu wiycej anizeli "w swoim rozumie" 
(oczywiscie, nie imputujy tutaj pog1<!d6w Kanta nikomu poza Kantem). 
Mozemy pytac dalej: czy nie istnieje zaden spos6b, przy pomocy kt6rego 
moglibysmy posr6d r6i:nych koncepcji "natury" rozpoznae tv, kt6ra 
stanowi wlasciw,! podstawy dla teoru naturalnego prawa moralnego? 
I wreszcie, czy zamiarem Encykliki nie bylo wskazanie na blydy r6:inych 
"teoretyk6w" natury? W jaki inny spos6b moglaby tego dokonac 
(a przeciez dokonuje),jesli nie poprzez odwolanie siy do prawdy 0 naturze 
ludzkiej? Wydaje siy, ze ukazywanie obiektywnego, ontologicznego fun
damentu nonn prawa naturalnego (a zarazem dobra moralnego) jest 

1 J. TiscbDer, Wolnosc w blasku prawdy, "TygodDik Powszecbny" 1993, Dr 48, s. 5. 
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w Encyklice co najmniej tak sarno wazne jak wskazywanie sposobu 
pomawania tegoz prawa; fundamentem jest natura osoby ludzkiej. Niew~t
pliwie, Encyklika mowi niekiedy 0 naturze ludzkiej jakby formalnie, na 
przyklad gdy ui:ywa takich sformulowan, jak: "okreSlona struktura ducho
wa i cielesna" (48), " konstytutywne elementy" (52), "trwale elementy 
strukturalne czlowieka" (53) czy "obiektywne uwarunkowania" (84) . 
Jednakze stwierdza ona rowniez, :Ze prawo naturalne odnosi siC( "do 
pierwotnej natury wlasciwej czlowiekowi, do »natury osoby ludzkiej«, 
ktor~jest sam a 0 sob a Iud z k a j a k 0 jed nos c d us z y i cia I a, jako 
jednosc wszystkich jej sklonnosci zarowno duchowych, jak i biologicznych 
oraz wszelkich innych wlaSciwosci, ktore s~ jej niezb¢ne, by mogla d~iyc do 
swego celu" (50). To okreslenie jak i inne, wskazuj~ce na tozsarnosc osoby 
,jako istoty duchowej i cielesnej, ktora pozostaje w relacji z Bogiem, 
z bliZnim i ze swiatem rzeczy" (13), nawet jdli nie jest definicj~ w sensie 
klasycmym, to na pewno odnosi siC( do natury czlowieka w sensie 
ontologicmym. Tak pojmowana natura, jako istota czlowieka w aspekcie jej 
dynamiki, stanowi dla rozumu podstawC( do formulowania norm natural
nego prawa moralnego. Nadal jednak nie wiemy, w jaki sposob przebiega 
ten proces. Innymi slowy: w jaki sposob rozum staje siC( rozumem etycznym? 

• Naturalne prawo moraIne 

Tekst Encykliki pod~za ucZC(szczan~ od staroiytnosci drog~, ktor~ dla 
mysli chrzescijanskiej ugruntowal sw. Tomasz z Akwinu. Przyjmuj~c jako 
oczywist~ pierwsz~ zasadC( rozumu praktycznego, iz "dobro nalezy czynic 
a zla unikae", Akwinata wskazal na sklonnosci natury ludzkiej, dziC(ki 
ktorym rozum jest w stanie odroi:niac dobro od zla. Sklonnosci zostaly 
dane czlowiekowi przez Stwor~, a wiC(c realizuj~c dobra, na jakie one 
wskazuj~, czlowiek tym samym zd~za do Boga - swego celu ostatecznego. 
Nie miejsce tu, by wchodzic w zawilosci interpretacyjne Tomaszowej teorii 
prawa naturalnego czy wykazywac jej braki . Jedno jest pewne: nie 
znajdziemy u sw. Tomasza tego, na co kladzie nacisk Encyklika mowi~c 
o odroi:nianiu dobra od zla, a mianowicie ukazania godnosci osoby ludzkiej 
jako fundamentu powinnosci absolutnej i norm prawa naturalnego. Jan 
Pawel II pisze: "Wlasnie w swietle prawdy 0 godnosci ludzkiej osoby, ktor~ 
naleiy afirmowac dla niej samej, rozum jest w stanie ocenic, jak~ wartosc 
mora1n~ maj~ okreSlone dobra, ku ktorym osoba odczuwa naturaln~ 
sklonnosc" (48). W tym samym kontekscie uslyszymy tei: echo imperatywu 
kategorycznego Kanta: ..pierwotny nakaz moralny, by milowac i szanowac 
osobC( jako cel , a nigdy jako zwykly srodek do dzialania, z natury zaklada 
takZe potrzebC( szacunku dla pewnych podstawowych dobr... " (48). 

Godnosc osobowa nie wyraza jedynie aspektu duchowego, wolnosci 
i rozumnosci czlowieka. Przenika ona cal~ naturC( ludzk~, zarowno w jej 
wymiarze duchowym, jak i cielesnym. Dlatego wlasnie milosc blizniego nie 
moZe omaczac przede wszystkim lub wyl~cznie poszanowania dla jego 
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prawa do wolnego decydowania 0 sobie samym (por. 47). Dlatego na 
przyldad Encyklika uwaza za "niedopuszczalne wszelkie manipulacje 
cielesnosci4, kt6re znieksztalcaj4 jej ludzki sens" (50). Ale dlatego r6wniez 
prawo naturalne nie moZe bye "pojmowane po prostu jako zbi6r norm 
biologicznych, lecz winno bye okreSlane jako rozumny porz¢ek, wed lug 
kt6rego czlowiek jest powolany przez Stw6r~ do kierowania i regulowania 
swoim Zyciem i swoim dzialaniem, a w szczeg61nosci do u:iywania 
i dysponowania swym cialem" (50) . Encyklika wielokrotnie wypowiada 
z wielkim naciskiem prawd y 0 duchowo-cielesnej jednosci osoby ludzkiej, 
o tym, Ze dynamizmy ludzkiej natury - a wiyc to, co cZysto nazywa siy 
"prawami natury" w odr6mieniu od "prawa naturalnego" - posiadaj4 
moraln,! donioslose. Kto chce realizowae czynn4 milose blizniego, ten musi 
liczye siy z dobrami, na kt6re wskazuj4 na przyklad psychologiczne prawa 
jego ludzkiej natury. Wlasnie ze wzglydu na trwal,! struktury cielesno
duchowej natury czlowieka moma m6wie 0 pewnych czynach jako 
"wewnytrznie zlych"; "wewnytrznie", albowiem zadna zewnytrzna okolicz
nose ani iadna dobra intencja - choeby ktos nazywal j4 milosci4 - nie 
mog4 sprawie, aby nie wi4zaly siy one ze zlem dla osoby, zjej krzywd4. To 
wlasnie prawda miiosci i dobro intencji mierzone S4 dobrem wyznaczonym 
natur4 czlowieka. Encyklika powie, iz "w problemie istnienia czyn6w 
wewnytrznie zlych koncentruje siy w pewnym sensie sam pro b I em 
czl 0 w i e k a, p r a wd yon i m oraz konsekwencji moralnych, jakie z niej 
wyplywaj'!' , (83). Mijaloby siy z celem niniejszych rozwazan roztrz4sanie 
kwestii, w jakiej mierze katoliccy teologowie moralni rozpoznaj4 siy, 
wzglydnie powinni siy rozpoznawae, jako adresaci stawianego przez 
Encykliky zarzutu 0 negowaniu istnienia czyn6w wewnytrznie zlych. Ze 
zarzut ten jest jednak trafny w odniesieniu do tzw. "etyki sytuacyjnej", 
moma zilustrowaC na przykladzie jednego ze wsp6lczesnych reprezentat6w 
tej etyki, a mianowicie protestanckiego teologa amerykanskiego J. Fletchera. 
Wydarzenie go dOtYCZ4ce relac.jonuje nie kto inny jak sam B. Haring. Pisze 
on: "W dyskusji odbywaj4cej siy w Yale University zapytalem Fletchera, 
czy zasady, kt6re wedlug niego winno siy przekraczae, jeSli milose tego 
zaz4da, obejmuj4 na przyklad zasad y zakazuj4c4 gwaltu jako czynu 
niemoralnego i kryminalnego. Czy S4 sytuacje, w kt6rych gwalt jest dobry 
sam w sobie i nie jest zly w ocenie sumienia, a jest jedynie wystypkiem 
przeciwko prawu? Fletcher odpowiedzial: »Oczywiscie S4«, poniewaz nie 
rna zadnej niezlornnej reguly, dlaczego i gwalt nie mialby bye usprawied
liwiony czasami rnilosci4."3 Warto moze dodae, Ze Haring ostro odzegnal 
si~ od tego rodzaju koncepcji "milosci" . 

• Dylematy rozumu etycznego 

W swietle powyiszego przykladu wyraznie - mam nadziejy - widae, ii 
spraw,! kluczow'! dla charakterystyki natury dobra moralnego jest, obok 

3 B. Haring, Moralnost jest dla ludzi, przeL H . Bednarek, Warszawa 1975, s. 115. 
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dobrej intencji, kryterium dobra dla osoby. Encyklika powie: "Dzialanie 
jest moralnie dobre, kiedy wybory dokonywane przez wolnosc s,! z god n e 
z prawdziwym dobrem czlowieka.. . " (72), a takZe: "Czyn jest 
zatem dobry, jesli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to, ze 
uwzgl~dnia dobra, ktore S,! dla niej istotne z punktu widzenia moralnego" 
(78). Jak juz zauwaiylismy, drogowskazem dla rozumu w rozpoznawaniu 
prawdziwego dobra osoby b~d,! "sklonnosci naturalne", posiadaj,!ce takze 
wymiar duchowy, a postrzegane w perspektywie godnosci i doskonalosci 
osoby ludzkiej. To dzi~ki nim rozum, poznaj,!c ludzki byt, moze odkryc 
uporz'l,dkowany zespol "dobr dla osoby", ktore mog,! stac si~ (tylko one!) 
przedmiotem czynow moralnie wartosciowych (por. 79). 

Tekst Encykliki, chociaz mowi 0 "uporz'!dkowanym zespole", nie 
przedstawia jednak zadnej apriorycznej hierarchii "dobr dla osoby" - tak 
jak to bywa na przyk/ad u niektorych przedstawicieli fenomenologicznej 
etyki wartosci. I slusznie, albowiem "to, co naleiy czynic w okrdlonej 
sytuacji, zalezy od okolicznosci, ktorych nie morna z gory dokladnie 
przewidziec" (S2). W kazdej sytuacji naleiy jednak uwzgl~dniae te dobra, 
1ctore S,! - jak to przed chwil,! widzielismy - "istotne z punktu widzenia 
moralnego". W tym miejscu moze zrodzie si~ pytanie: w jaki sposob 
osi,!gamy ow moralny punkt widzenia, aby nast~pnie kierowac si~ nim 
w praktyce? Czy nie wlasnie dzi~ki dobremu dzialaniu, przez ktore sami 
stajemy si~ moralnie dobrzy? Czy bowiem czlowiek moralnie zly moze 
uwzgl~dniae w swym post~powaniu "moralny punkt widzenia"? Ale czy 
w takim razie nie wpadamy tutaj w bl~ne kolo? Nie moma przyj,!e 
"moralnego punktu widzenia", aby dzialae moralnie dobrze, jdJi samemu 
nie jest si~ dobrym, jednakowoz aieby bye moralnie dobrym, juz trzeba 
bylo dzialae dobrze. A moze istnieje takie doswiadczenie, w ktorym dobroe 
moralna i moralny punkt widzenia dane S,! w sposob frodlowy, w swej 
metafizycznej radykalnosci i poznawczej oczywistosci? Jesli dobro moraIne 
wyraZa dobroc czlowieka jako takiego - alba inaczej: czlowieczenstwo 
w jego prawdzie - to czy doswiadczenie takie nie powinno zarazem 
odslaniae natury czlowieka? 

• Bye darem 

Widzielismy, ze wedlug Encykliki godnosc osoby jest owym kryterium, 
w swietle kt6rego naleiy oceniac donioslosc moraln,! poszczegolnych d6br, 
natomiast powinnosc afirmowania tej godnosci jest podstawowym im
peratywem etycznym, a zarazem - gdy zrealizowana - zrodlem moralnego 
dobra dzialaj,!cego podmiotu. Mowi,!c 0 doskonalosci osoby ludzkiej, 0 jej 
"prawdziwym urzeczywistnianiu si~", Encyklika niew'!tpliwie rna na mysli 
moralny wymiar osoby, Seisle zwi,!zany z odniesieniem religijnym. Jednak
ze widz'!c w osi,!ganiu doskonalosci moralnej i duchowej, ktorej istot~ 
stanowi milose (por. IS) , spelnianie si~ osoby, Encyklika jakby "wie 0 tym 
sk,!din,!d", anize\i z ukazanej przez ni,! w j~zyku filozoficznym prawdy 
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o naturze osoby ludzkiej. MOwi'l,C inaczej, tradycyjne uj~cie osoby, przy 
pomocy poj~ nawi'l,zuj'l,cych do teorii hylemorfizmu, okazuje si~ cenne 
- szczegolnie w przeciwstawieniu si~ bl¢nym tendencjom dualistycznym 
niektorych teologow - dla uwypukienia jednosci bytowej czlowieka. 
Zarazem jednak uj~ie to nie idzie dalej, ku petniejszemu wyraieniu 
w j~zyku filozoficznym owego fundamentalnego - dla :hodlowego uchwy
cenia dobroci moralnej i natury osoby - doswiadczenia etycznego, jakim 
jest doSwiadczenie milosci. Natur~ osoby, tak'l" jak'l, moie ujawnic 
dynamika milosci, wskazuje w Encyklice j~zyk teologiczny.4 Doswiad
czenie milosci, do ktorego czytelnik zostaje zaproszony, jest doswiad
czeniem spotkania z Chrystusem. Chodzi tu 0 fragmenty odnosz'l,cego si~ 
do Chrystusa jako Tego, "ktory przyj'l,wszy ludzk'l, natur~, ukazal ostatecz
nie jej elementy konstytutywne i jej dynamik~ milosci do Boga i blizniego" 
(53), ktory "objawia w pelni czlowieka samemu czlowiekowi" (2), al
bowiem uczy nas, ii wolnosc, stanowi'l,ca "konstytutywny skladnik owego 
wizerunku istoty stworzonej, ktory leiy u podstaw godnosci osoby" (86), 
"urzeczywistnia si~ przez milo SC, to znaczy przez dar z s i e b i e" (87) 
w sluibie Bogu i braciom. "Chrystus ukrzyiowany objawia 
autentyczny sens wolnosci, w pelni go realizuje poprzez 
c a I k 0 wit Y dar z s i e b i e i powoluje swoich uczniow do udzialu w tej 
samej wolnoSci" (85). W innym miejscu Encykiika powie nie tylko 
o powolaniu, ale wprost 0 tym, ie "Jezus do mag a s i ~ , by Go 
nasladowac i isc za Nim drog'l, milosci, ktora oddaje si~ 
bez reszty braciom dla milosci Boga", a nawet i'l,da od 
mlodzienca - w ktorym moiemy przeciei rozpoznac kaidego czlowieka 
(por. 7) - "by wl'l,czyl si~ w Jego doswiadczenie calkowitego daru 
z siebie ... " (20). W powyiszych tekstach, rzucaj'l,cych swiatlo na spetnianie 
si~ czlowieczenstwa w darze, odnajdujemy slady medytacji teologicznych 
Karola Wojtyly nad prawd'l, wyraion'l, przez II Sob or Watykailski, ktora 
glosi, ie "czlowiek b~d'l,c jedynym na ziemi stworzeniem, ktorego Bog 
chcial dla niego samego, nie moie odnalezc si~ w petni inaczej jak tylko 
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego" (Gaudium et spes, 24).' 

Wszy!ftkie powyisze, jak i inne fragmenty Encykliki, ktore upatruj'l, 
spetniania si~ osoby ludzkiej w jej darowaniu si~ innym, nie id'l, jednak tak 
daleko, by sam'l, natur~ osoby okreslic jako bycie darem. Bez smiesznych 
pretensji do sugerowania tego, co "powinno bylo si~ znaleic" w papieskim 
dokumencie, warto wszalcie nadmienic, ie koncepcja osoby ludzkiej jako 
relacji nie jest obca wspolczesnej filozofti, a takie teologii katolickiej. Je§li 

• ZauwaZano w r6znych komentarzach, Ze w Veritatis spiendJJr mamy do czynienia z dwoma 
j~zykami, a mianowicie z egzystencjaillym j~zykiem Biblii oraz z abstrakcyjnym j~kiem 
CilozoCii. Wydaje si~, iz w lekscie Encykliki mozemy wyr6znic lrzy j~zyki : teologii biblijnej , 
onlologii lomistycznej oraz personalizmu etyczoego. 

, Mam tu na mysli szczegolnie artykuly: K. Wojlyla, Rodzinajako " communio personarum". 
Prdba interpretacji teoiogicznej, ,,Aleoeum Kaplaoskie" 1 974, t. 83, s. 347-361, oraz Rodziciei
stwo a "communio personarum", ,,Aleoeum Kaplaoskie" 1 975, l. 84, s. 17-31. Medytacje le 
malariy p6Zniej swoje rozwini~cie w Jana Pawla II "leologii ciala". 
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Encyklika przyznaje racj~ moralistom katolickim, ze "nale:i:y poszukiwae 
coraz bardziej przekonuj'!cych argumentow racjonalnych dla usprawied
liwienia wymogow i uzasadnienia norm Zycia moralnego", albowiem 
"porz~ek moralny, ustanowiony przez prawo naturalne, jest zasadniczo 
dost~pny dla ludzkiego rozumu" (74), to bye moze jednym z kierunkow 
tego poszukiwania winna stae si~ filozoficzna refleksja nad natur,! osoby 
rozumian,! jako dar . 

• "Nieszcz~ny ja czlowiek!" 
Dluga tradycja chrzescijanska, az po encyklik~ Veritatis splendor, 

dobrze zdaje sobie spraw~ z napi~ia istniej,!cego pomi~zy pragnieniem 
spelniania si~ czlowieka w darze dla innych a realizacj,! tego pragnienia. 
Zreszt'! ktoryz z ludzi nie rozpozna si~ w dramatycznych wyznaniach 
Apostola Pogan: 

We mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo latwo mi przycbodzi 
cbciec tego, co dobre, ale wykonac - nie. Nie czynir;: dobra, kt6rego cbcr;:, ale 
czynir;: to zlo, ktorego nie cbcr;: ( ... ) Albowiem wewnr;:trzny czlowiek we mnie 
rna upodobanie zgodne z Prawem BoZym. W czlonkach zaS moich spostrzegam 
prawo inne, kt6re toczy walkr;: z prawem mojego umyslu i podbija mnie 
w niewolr;: pod prawo grzechu mieszkaj4cego w moich czlonkach. Nieszczr,:sny 
ja czlowiek! Kt6i: mnie wyzwoli z ciala, co wiedzie ku smierci? 

(Rz 7, 18-19.22-24) 

Encyklika, sladem sw. Pawla, wyzwolenie "z ciala" widzi w Chrystusie. 
"Czlowiek cielesny", tj. czlowiek opanowany przez grzech (nie tylko 
"cielesny", w dzisiejszym, potocznym rozumieniu tego slowa), nigdy 
o wlasnych silach nie zdola wypelnie Prawa Bozego. "J e z us sam j est 
zywym »wypelnieniem« Prawa, poniewaz swoim Zyciem urzeczy
wistnia auten tyczny sens prawa poprzez calkowity dar z siebie: 0 n sam 
staje si~ Prawem zywym i osobowym, ktore wzywa do na
sladowania Go, daje poprzez Ducha Swi~tego lask~ udzialu w Jego 
wlasnym zyciu i milosci oraz obdarza czlowieka moc'!, by mogI swiadczye 
o Nim swoimi decyzjami i czynami" (15). Dojrzala decyzja pojscia za 
Chrystusem poci,!ga za sob,! trud przemiany serca, nieustannego na
wracania si~, obumierania sobie dla innych. Papiez nie waha si~, podobnie 
jak w swej pierwszej encyklice Redemptor hominis, wskazywae na Jezusa 
Chrystusa jako Odkupiciela kazdego czlowieka i wzywae wszystkich do 
przyj~cia Jego milosci. Tego rodzaju przeslanie, podobnie jak niegdys 
w Jerozolimie i Atenach, moze rodzie "zgorszenie" lub brzmiec jako 
"glupstwo". Czy jednak natur,! Dobra nie jest cierpliwe i lagodne 
rozprzestrzenianie si~ w darze? 

Jakub Gorc1J'ca SJ 
KS. JAKUB GORCZYCA SJ, ur. 1950, wykladowca etyki na Wydziale Filozolicz
nym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Publikowal m.in. w "Przegl¥lzie 
Powszechnym", "Col\ectanea Theologica", "Aletheia. An International Yearbook 
of Philosopby", "Znak-Idee". 
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PRZEWODNIK PO DZIELACH 


• 	Przewodnik po literaturze filozoficznej xx wieku, pod redakcj", 
Barbary Skargi przy wspolpracy Stanislawa Borzyma i Haliny 
Florynskiej-Lalewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza
wa 1994, tom 1, ss. 474 

Czytelnika Przewodnika po literaturze JilozoJicznej XX wieku nachodz,! 
najpierw dwie refleksje smutne. Pierwsza dotyczy tego, ze sporo dzicl 
filozoficznych, kt6re zostaly w nim om6wione, nie odnotowano w por~ 
w polskim czasopismiennictwie filozoficznym. 0 niejednym napisano teraz 
w Polsee po raz pierwszy. Przyczyn'! tego op6rnienia nie jest tylko to, iz 
niekiedy nie od razu bylo wiadomo, ie chodzi 0 dzielo rzeczywiscie wazne. 
Ouzo wazniejsze wydaje si~ to, ii byly lata, kiedy w Polsce czasopismien
nictwa filozoficznego w og6le nie bylo lub nie bylo takiego czasopismien
nictwa, kt6re zapewnialoby wszechstronnOl informacj~ 0 tyro, co dzieje si~ 
w filozofii swiatowej. Dose dlugo nie bylo tez dostatku ludzi, kt6rzy byliby 
w stanie kompetentnie na ten temat pisae. Przewodnik winien wi~c posluiye 
za przestrog~ i zach~t~ dla redaktor6w pism fIlozoficznych w XXI wieku. 
Ponadto, dostarcza im on wielu dobrych wzor6w pisania 0 ksi'!zkach 
filozoficznych w taki spos6b, aby czytelnik dowiedzial si~ , co w nich jest, 
a nie tylko poznal gusty reeenzenta. 

Druga refleksja dotyczy tego, jak wiele waznych dziel filozoficznych 
napisanych w naszym stuleciu nie zostalo przetlumaczonych na polski lub 
doczekalo si~ przekladu dopiero po uplywie bardzo dlugiego czasu. Zdaj~ 
sobie spraw~, ze z przekladami nie bylo w Polsce tak Zle, jak moglo bye 
i jak bylo i jest w wielu innych krajach. Niemniej jednak Przewodnik 
uswiadamia nam, ze nie brak zaieglosci, a dzicla wsp61czesne niejednokrot
nie docierajOl do nas jako dziela historyczne. Nie znaczy to, Ze nieaktualne 
i pozbawione sily oddzialywania. Ich wplyw na kultur~ fIlozoficznOl bylby 
wszakie zupelnie inny, gdyby przeklad oddzielalo od oryginalu lat kilka, 
nie zas kilkanascie lub kilkadziesi,!t. Niechaj nikt nie m6wi, ie bylismy za 
biedni. W tym samym czasie ukazywaly si~ dziesi,!tki ksiOlzek, kt6re nadajOl 
si~ tylko na makulatur~. 

Przewodnik jest przeto niew'!tpliwie bilansem op6rnien, zaniedban 
i zaleglosci. Nie jest to jego eel gl6wny, ale warto czytae go r6wniez pod 
tym k'!tem. Jest bezcenn'! pomoq naukow,! dla wszystkich, kt6rzy chq 
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zaleglosci odrabiae: nauczycieli filozofti, trumaczy, wydawcow i, oczywis
cie, takze odbiorcow literatury fliozoficznej, chc'!cych wypernie luki 
w swym wyksztalceniu. 

Rozmiar wydawnictwa jest impon uj '!cy. Pierwszy tom zawiera 60 basel, 
czterotomowa zas calose obejrnie ich okolo 250. Na jedno haslo przypada 
srednio po! arkusza wydawniczego. 0 doborze hasel trudno na razie 
cokolwiek powiedziee, albowiem nie jest jeszcze znana perna ich lista, a ich 
"przydzial" do tego lub inn ego tomu jest wyl,!cznie spraw,! przypadku: nie 
rz'!dzi nim ani alfabet, ani chronologia. Recenzentowi pierwszego tomu nie 
jest wi~c dana najwi~ksza radose recenzentow publikacji encyklopedycz
nych, ktora polega na wytykaniu redaktorom, ze jakies pozycje istotne 
zostaly przez nich pomini~te. MoZe on tylko podejrzewae, iz takich 
pomini~e b~dzie niewiele i hase! b~dzie raczej za duzo niz za malo. Mysl~, 
ze od przybytku glowa nie boli. Zwlaszcza w przypadku literatury 
najnowszej trzeba bylo zaryzykowae pewien nadrniar, nie rna bowiem 
niezawodnych kryteriow wyboru. Wskazane w przedmowie kryteria to 
cz~stose cytowania, wplyw i zasi~g wywolanych przez dane dzie!o dyskusji. 
To s'! dobre kryteria, ale nie moma za ich pomoq stwierdzie, kiedy chodzi 
o osi,!gni~cie 0 trwalej wartosci, 0 przysz!,! klasyk~; kiedy zas tylko 
o przelotne mody, jakie zdarzaj,! si~ przeciez w filozofti. Jestem wdzi~czny 
redaktorom Przewodnika, ze nie spieszyli si~, aby to przes'!dzie. Stworzyli 
panoram~, a nie kanon, na ktory jeszcze za wczesnie. 

Koncepcja Przewodnika jest dose oryginalna, jest to bowiem encyk
lopedia dziel, a nie autorow, kierunkow czy poj~. Tego rodzaju encyk
lopedie spotyka si~ stosunkowo rzadko. Rzadko w ogole zdarzaj,! si~ 
ksi,!zki przedstawiaj,!ce Uak np. Les gran des oeuvres politiques de Machiavel 
anos jours Jean-Jacques Chevaliera) jak'!s dziedzin~ poprzez stworzone 
w niej dziela. Niepodobna powiedziee, iz jest to formula najlepsza, nic 
jednak nie wskazuje na to, aby byla gorsza od innych. Encyklopedia dziel 
nie zast,!pi encyklopedii innego typu, ale rna bez w'!tpienia zalety, jakich 
one nie maj'l. Historia fllozofii sklada si~ nade wszystko z ksi'lZek. Dzielo 
filozoficzne posiada wartose autonomiczn,!; nie jest tylko elementem 
biografii filozofa czy tez stworzonego przezen systemu. Tym bardziej nie 
moma go traktowae w taki sposob, jak gdyby bylo tylko ilustracj'l takiego 
lub innego ,,--izmu", poniewaz na ogol jest tym wi~cej warte, im trudniej je 
zaklasyfikowae. Niekiedy bywa i tak, ze spokojnie moma sobie darowac 
studiowanie kierunku, do jakiego jest przypisywane, nie nalezy natorniast 
pornijae dziela samego. Sklonny jestem s,!dzie, ze - na przyklad - Philoso
phy and the Mirror of Nature Richarda Rorty'ego bardziej zasluguje na 
uwag~ niz postmodernistyczna filozofia jako taka. Przede wszystkim, 
spojrzenie na filozofi~ od strony dziel daje najlepszy wgl'ld w jej romorod
nose, ktora latwo ulega zatarciu wowczas, gdy zajmujemy si~ kierunkami 
i szkolami, a nawet pojedynczymi autorami. Naleiy tez pami~tae, ze wplyw 
filozofow jest zazwyczaj wplywem ich poszczeg6lnych dziel, nie zas osob 
czy tci ich pism wszystkich. 
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Prezentowanie dziel rna wi~ niew'!tpliwie zalety. Balem siy jednak 
trochy, ze Przewodnik okaze siy monumentalnym "brykiem" czyli zbiorem 
streszczen na uzytek ludzi, ktorym nie chce siy czytae. Oczywiscie, nie 
lekcewai:y streszczen i nie ludzy siy, ze w naszych czasach moma znac 
wszystko z pierwszej ryki. Dobre streszczenia potrzebne S,! chocby po to, 
izby wiedziec cokolwiek 0 tyrn, czego nigdy siy nie przeczyta, lub upewnic 
siy, i:e nie popelnilo siy bl¢u, rezygnuj'tC z lektury. Jednyrn z dobrych 
uczynkow Leszka Kolakowskiego bylo streszczenie w Filozojii pozytywis
tycznej Leninowskiego Materializmu i empiriokrytycyzmu w taki sposob, ze 
mlodsze pokolenia mog<l ty ksi4i:ky znac, nie zadaj'tC sobie bolu jej czytania. 

Jest wszakZe roznica mi¢zy streszczeniem zastypuj,!cym lektury a ta
kim, ktore stanowi zaproszenie i wprowadzenie do lektury. Takie przede 
wszystkim streszczenia znajdujemy w Przewodniku. Autorom wiykszosci 
hasel udalo siy znaleic formuly omowienia dziela, ktore daje wprawdzie 
pewne wyobrazenie 0 jego zawartosci, ale nie usiluje jej wyczerpac przez 
wyliczenie najwai:niejszych tez. Formula ta nie jest zreszt<l nadrniernie 
ujednolicona. S,! w Przewodniku hasla-recenzje, s,! hasla, b¢,!ce malym 
esejem 0 dziele i jego autorze, s<l hasla zblizone sw<l poetyk<l do 
analitycznego spisu rzeczy. I bardzo dobrze! 0 dzielach tak roznych nie 
nalezalo pisac wed lug jednego kwestionariusza. Rowniez dziyki tej rozno
rodnosci Przewodnik jest ksi<lzk<l do czytania, a nie tylko encyklopedi,!, 
ktor<l na wszelki wypadek trzyrna siy na polce. Wspoln<l cech<l wszystkich 
hasel jest ogromna powSci<lgliwosc ocen. Jest ona zauwazalna nawet tam, 
gdzie z perspektywy lat widac juz wyrainie, ze dane dzielo nie bylo wcale 
takie bardzo wazne, a wywolany przez nie ruch mysli byl w dui:ym stopniu 
ruchem pozornym. Obiektywizm taki rna swoje dobre strony, a w przypad
ku encyklopedii jest zapewne cnot<l kardynaln<l. Co prawda, chcialoby siy 
czasem wiedziec, czy dane dzielo jest dla filozofa lektur<l obowi<lzkow<l, czy 
tez jest to raczej material dla historyka ftlozofii i kultury filozoficznej XX 
wieku, ktorego interesuj,! nie tylko autentyczne osi<lgniycia, lecz rowniez 
pomylki i nieporozumienia. Lepsza jednak niepewnosc w tej sprawie niz 
przyswojenie sobie powierzchownych cenzurek, jakich nie brak w literatu
rze filozoficznej wszelkich denominacji . Kto chce wiedziec, niechaj sam 
studiuje. 

Ze hodel nieoficjalnych dotarla do mnie wiadomosc, i:e na nastypne 
trzy tomy Przewodnika nie trzeba b¢zie czekac bardzo dlugo i nawet 
najstarsi z nas maj,! szansy z nich skorzystac. Oby tak rzeczywiscie bylol 
Pojawienie siy tego dziela, kt6re zawdziyczamy niestrudzonej profesor 
Barbarze Skardze i jej wspolpracownikom, otwiera przed milosnikami 
filozofti zupelnie nowe mozliwosci. 

Jer;.y Szack; 

JERZY SZACKl, ur. 1929, socjolog, historyk idei, profesor UW i PAN, ostatnio 
wydal Liberalizm po komunizmie (1994). 
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NIEOBECNY BOG? 


• Gilles De1euze, 	 Nietzsche i JilozoJia, tlum. Bogdan Banasiak, 
Wydawnictwo SPACJA, Wydawnictwo PAVO, Warszawa 1993, 
ss.220 

Kazda pr6ba zrozumienia a tym bardziej realizaeji przeslania zawar
tego w ftlozofii Friedrieha Nietzschego jest, paradoksalnie, swoistym 
sprzeniewierzeniem si~ jednej z centralnych jego idei, mianowieie krytyce 
tzw. zrnyslu historycznego. Niewielu jest przeciez myslicieli, kt6rzy by 
z podobn~ Nietzschemu moq usilowali wykorzenie z ludzkiego umyslu 
- jako rzekomy przejaw slabosei i biernoSci - kult przeszlosci (tradyeji). 
Parni~e przeszlosci jest przeciez - zdaniem Nietzschego - smierci~ ludikiej 
wolnosci. Wracaj~c do tego, co minione, czlowiek staje si~ bowiem jedynie 
biernym nasladowc~, nie zas rzeczywistym tw6rc~. Wydaje si~ oczywiste, 
ze grozba ta w r6wnym stopniu dotyczy tych, kt6rzy pr6buj~ pod~zae 
sladami mysli samego Nietzschego. 

Lektura jego pism odslania zreszt~ wiele innych i moze bardziej jeszcze 
zasadruczych paradoks6w, kt6rych nie rna potrzeby wyliezae. Zwi~ane to 
jest r6wniez z rozmaitymi kontekstarni jego filozofti , w tym zwlaszcza 
- psychologicznymi i ideologicznymi. Takie jednak przesadnie "konteks
towe" odczytanie Nietzschego byloby bl¢ne. Kluezem wszak do jego 
filozofti zdaje si~ bye to, co morna okreSlie mianem osobistego doswiad
czenia losu (przy calej wie1oznacznoSci proponowanej formuly). Filozofia 
Nietzschego to przeciez filozofia b6lu istnienia, zarazem jednak - co 
podkreSla Deleuze - ftlozofia afirmaeji i ugruntowania wolnosci . W przy
padku Nietzschego, jak pisze tlumacz recenzowanej ksi~i:ki Bogdan 
Banasiak, pisany tekst i zywa egzystencja s~ nierozdzie1ne i wzajemnie bez 
siebie niezrozumiale. Wi~cej nawet, jak pisal Georges Bataille, ftlozofia 
Nietzschego w oderwaniu od jego egzystencji jest jedynie labiryntem 
sprzecznosci. Z tej raeji spuscizna Nietzschego nie toleruje neutralnoSci, 
braku zdecydowanego i jednoznaeznego opowiedzenia si~ za lub przeciw 
jej przeslaniu. Oboj~tnym Nietzsche "zarniera na ustach". Tym samym,jak 
pisal cytowany przez Banasiaka Bataille, zrozumiee Nietzschego to "oddac 
si~ takiemu sam emu doswiadczeniu, takiemu samemu pornieszaniu co on" 
(s. 212). 

Zarazem jednak opowiedziee si~ za Nietzschem to wyruszyc na 
bezdroia walki, kt6ra musi przyrueSc kl~sk~. Ten bowiem w istocie 
heroiczny swiatopogl~d rue wydaje si~ skrojony na miar~ czlowieka. Dla 
Nietzschego stwierdzenie to byloby dowodem slabosci i niedojrzalosci; tab 
os~d rue moze jednak usun~e dr~z~eego pytania, ezy idee Nietzsehego nie 
wyrastaj~ w rzeczywistosci z nadmiernych roszczen i pretensji czlowieka. 
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Z drugiej strony, czyz nie jest prawd'!, ;ie, opowiadaj,!c sil( za Nietzschem, 
moma bye jedynie biernym naSladowc,!? Z kolei odrzucaj,!c go i potl(pia
j,!c, traci sil( niepowtarzaln'! szansl( wejrzenia w gl,!b czlowieka, w ciemne 
zakamarki jego istoty. 

Mimo tych dylemat6w Nietzsche nie przestaje ekscytowae i fascynowae 
kolejnych pokoien, z kt6rych kazde tworzy sobie specyficzny i wlasny jego 
obraz. Wsr6d rozlicznych interpretacji jego mysli funkcjonuje wiele 
stereotypow, kt6re nakazuj,! traktowae Nietzschego jako krytyka wsp61
czesnej mu kultury, amoralistl(, bezbomika czy wrl(cz rasistl( i (posmiertnie) 
ideologa faszyzmu . Stereotypy te, na szczl(scie coraz rzadsze, nie pozwalaj,! 
dostrzec istoty podjl(tych przez niego problem6w, przeslaniaj,!c je emoc
jonalnymi uprzedzeniami . Ksi'!zka Deleuze'a, calkowicie wolna od takich 
uprzedzen, stanowi probl( ukazania sp6jnosci i jednosci systemu Nie
tzschego. Jednym z filarow tego systemu jest, zdaniem Deleuze'a, problem 
sensu istnienia. Tym samym Nietzsche jawi sil( tutaj (podobnie zreszt'!, jak 
w interpretacjach Heideggera czy Jaspersa) jako filozof pytaj,!cy 0 warunki 
i sens bytu oraz stawania si~, wi~ej - 0 moiliwosc afirmacji istnienia. 

Mimo iz Nietzsche stawia pytanie 0 sens istnienia, rue buduje bynaj
mniej metafizyki w tradycyjnym (Arystotelesowskim czy Heglowskim) 
sensie. Nie poszukuje koniecznosciowej wiedzy na temat istoty i struktury 
bytu, lecz odpowiedzi na pytanie, czy istnierue rna (a nawet - czy moze 
rniee) jakikolwiek sens, czy tez jest, w sensie doslownym, absurdalne. 
Pytanie zreszt'! 0 sens istnienia, jeSli pomin,!e zewn~trzne romice dyskur
sow (od Jaspersa po Quine'a), wydaje sil( zasadniczym i centralnym 
tematem filozofri, wyraza bowiem dramatyczny problem Leibniza (wspol
czeSnie przypomniany wyraznie przez Heideggera): dlaczego istnieje raczej 
cos niz nic? Inaczej mowi,!c, jak jest w og6le cokolwiek moiliwe i jaki moze 
bye sens tego, co jest? Dla 'Nietzschego bowiem, jak podkresla Deleuze, 
wszelkie pytania istotowe ("co to jest?") S,! w rzeczywistosci pytaniami 
aksjologicznymi i zrelatywizowanymi do podmiotu (,jakajest wartosc tego 
dla mnie?»). Dzi~ki tej mi~dzy innymi aksjologicznej perspektywie, Nie
tzschego filozofia woli moze zostac uznana za przekroczenie tradycyjnej 
matafizyki. 

Problem istnierua, jego sensownosci lub absurdalnosci, moze w pelni 
odslonic si~ czlowiekowi jedynie (a przynajmniej - najbardziej jasno) przez 
pryzmat poj~ia (a nawet - gdyby bylo czlowiekowi dost~pne - doswiad
czenia) nicosci. Filozofia Nietzschego tak radykalnych wgi,!d6w nie jest 
w stanie dostarczye, ukazuje jednak problem istnienia w perspektywie 
nieobecnosci Boga. W mysl bowiem wywodow Nietzschego w tradycyjnej 
metafizyce ostatecznym (i cz~sto jedynym) gwarantem i warunkiem 
sensownoSci istnienia byl Bog rozumiany b,!dz to jako absolut pod
trzymuj,!cy swiat w istnieniu, b'!dz nawet - jako odkupiciel bytu. Takie 
myslenie jednak, okreSlane przez Nietzschego i Deleuze'a jako "bogoboj
ne", zaklada w istocie, ze istnienie wymaga usprawiedliwienia z racji jego 
kruchosci, ulomnosci czy nawet grzesznosci. Tymczasem istnienie (co mial 
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wedlug Nietzschego odkrye mitologiczny Dionizos) jest zupemie niewinne 
i nie wyrnaga iadnego usprawiedliwienia czy oczyszczenia. Jego sens 
i wewnt[:trzna prawda odslaniae sit[: rnaj,! w dzialaniu, w kreacji wartosci, 
jak powiedzialby Sartre. Moina powiedziee wit[:cej : to nie Bog, lecz wprost 
Jego nieobecnose, Jego srniere, otwiera rnoiliwose nad ania istnieniu sensu. 
Jedynym jego zrOdlem rna (i moie) bye czlowiek. Bog rnusi wi~ umrzee nie 
tylko po to, by czlowiek mogl zmartwychwstae, Iecz rowniei i po to, by 
istnienie nie okazalo sit[: ostatecznie calkowityrn absurdern. 

Kreacja sensu zaklada jednak sztukt[: interpretacji i oceny, ktor'! 
- w mysl koncepcji Nietzschego - rna bye fiIozofia. B(:d'!c radykaln,! 
krytyk,!, fiIozofia ze swej istoty musi bye pluralistyczna, prezentuj,!c 
wielosc roinorodnych punktow widzenia. Nietzsche bowiem, jak pisze 
Deleuze, nie wierzy w "wielkie zdarzenia" czy "ostateczne prawdy". "Nie 
rna iadnego zdarzenia, zjawiska, slowa ani mysli, ktorych sens nie bylby 
wieloraki" (s. 8).0 stopniu dojrzalosci i wainosci fllozofii decyduje rni(:dzy 
innymi wlasnie zdolnosc ujmowania tej roinorodnosci i wieIoSci.. B(:d'!c 
krytyk,!, burz,!c rnity i przes,!dy, tworz'!c nowe wartosci, ftlozofia rna 
ostatecznie - jak ujmuje to Deleuze - czynic ludzi ludZmi. Filozof urasta 
tym samym do rangi "najwyiszego prawodawcy". 

Filozofia "przewartosciowania wartoSci", filozofia woli jest wezwaniem 
do czynu, jest prob,! budowania od podstaw nowego swiata, swiata, 
w ktorym Bog umarl na zawsze. Tym samym jednak nie jest przedsi'r
wzit[:ciem, ktore burzy i niszczy, Iecz ktore buduje i tworzy. Jest nie tyle 
zabojstwem Boga, ile wznoszeniem nowego swiata na J ego rnogile. Kto 
w takirn razie jest ostatecznie odpowiedzialny za smiere Boga? Kto jest 
- pyta Nietzsche - owym bogobojc,!? Kto tej smierci oczekiwal i pragn,!1? 

Odpowiedz Nietzschego jest prosta - zabojc'l Boga jest czlowiek 
resentymentu, a wi(:C ten, ktory, jako niezdolny do iycia w wolnosci, jest 
is tot'! wyl,!cznie reaktywn'! i biern'!; wi~ej, ten, ktorego jedynym celern nie 
jest budowac, Iecz niszczye, nie tworzye, Iecz unicestwiae wszelkie wartoSci 
i sens; ten wreszcie, ktorego naczeIn,! zasad,! jest "ty jestes niegodny, wit[:c 
ja jestem dobry". Bog nie zostal wit[:c zamordowany przez wielkich, lecz 
przez tych, ktorzy nie potrafili zniese rzeczywistej wielkosci drugiego. 
Wi~ej moie, ktorzy nie potraftli znieSe obecnosci absolutnego swiadka. 
Wszak Bog to Ten , ktory widzi bardziej nii czlowiek i ktory - jak 
pokazywal kardynal Newman - os,!dza w surnieniu, a nawet - jak 
przekonywal Sartre -uprzedmiotawia swoim absolutnym spojrzeniern. Nie 
jest swiadkiem, ktory wspiera i pomaga rozumiee Uak chcial Marcel), lecz 
swiadkiem, ktory zagraia czy wrt[:cz unicestwia. Tym sarnym jednak Smierc 
Boga staje sit[: wydarzeniem - ai do tragizmu - banalnym. Jak w wierszu 
Stygnqcy Bog wspolczesnego poety szwedzkiego Karla Vennberga: 

Bog jest jak schody z czerwonej cegly. 

Zuiywamy go 

zanim naprawd\! go potrzebujemy. 

Potem ledwie pam.i\!tamy kolor 
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material 
drzwi - otwarte lub zamkni~te 
do kt6rych nie mozemy si~ dostac. 

(przcl. Z. Wawrzyniak) 

Mimo banalnosci wydarzenia, slowa "Bog umarl" nie oznaczaj,! 
zwyklej, obojytnej informacji, lecz stanowi,! wyraz dramatycznego wolania 
przerazonego swoj,! samotnosci,! i ciyzarem odpowiedzialnosci czlowieka. 
Ten, kto obwieszcza Smierc Boga, nie glosi przeciez Dobrej, lecz Zl'! 
Nowiny. Nie glosi triumfu, lecz raczej 1cl~sk~ i niepewnosc przyszlosci. 
Smierc Boga zrzuca wszak na czlowieka ci~zar wolnosci. A wolnosc zdaje 
si~ byc tym darem, ktory przyj,!c najtrudniej . Nie udiwignie jej czlowiek 
resentymentu, zabojca Boga. Udiwign'!c j,! moze tylko nadczlowiek 
afirmuj,!cy istnienie. Tylko on potrafi zreszt'! dostrzec znaczenie tego 
wydarzenia, bo tylko on naprawdy wie, co to znaczy ryc w obliczu 
Nieobecnosci. Na jego tez barkach spoczywa zbudowanie nowego swiata. 
Zab6jca Boga, czlowiek resentymentu bowiem budowac nie potrafi. 

Smierc Boga, jak zreszt'! wszelkie zdarzenia, moze posiadac (i rzeczywi
scie posiada) tyle znaczen, ilu jest ludzi. Jednym z podstawowych jest na 
pewno doswiadczenie niepokoj,!cego milczenia Boga, zobrazowane chocby 
w wierszu Federico Garcii Lorki Prolog: 

Odpowiedz, Panie, 
BoZe m6j! 
Czy nie dociera nasze cierpienie 
do Twych uszu? 
Czy nie prawily blumierstw 
wieze Babel cegJane, 
zeby Ci~ zraniC, czy tez Ty lubisz 
krzyki? 

Tys gluchy? Tys slepy? 
Lub moZes zezowaty 
duchem 
j 'widzisz ludzkq dusz~ 
w odwr6conych barwach? 

(przel. Zofia Szleyen) 

Dla Nietzschego jednak ta smierc jest ostateczna i nieodwolalna. Tyro 
samym jednak nieobecnosc Boga staje siy przeczuciem (a moze nawet 
"dotkniyciem") nicosci, ktorej przeciwstawic morna jedynie heroiczn,! 
wolnosc i kreacj~ wartosci. Prawdziwy przy tyro sens morna urzeczywistnic 
tylko wybieraj,!c to, co godne wiecznosci, wiecznego trwania. Wszystko, co 
jednorazowe, ulotne i chwilowe - godne jest pogardy. Wszak pisal 
Nietzsche: "JdJi we wszystkim, co chcesz uczynic, zaczynasz od po
stawienia sobie pytania: czy na pewno chcy to uczynic nieskonczon,! ilosc 
razy, b~zie to dla ciebie najpewniejszy srodek ci~zkosci" (s. 74). Ostatecz
nie wiyc, jak pisze Deleuze, to mysl 0 wiecznym powrocie selekcjonuje 
ludzkie chcenie i nadaje mu wymiar pelni. W kazdym bowiem ludzkim 
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material 
drzwi - otwarte lub zamknit(te 
do ktorych nie moiemy sit( dostac. 

(przel. Z. Wawrzyniak) 

Mimo banalnosci wydarzenia, slowa "B6g umarl" nie oznaczaj~ 
zwyklej, oboj~tnej informacji, lecz stanowi~ wyraz dramatycznego wolania 
przerazonego swoj~ samotnosci~ i ci~zarem odpowiedzialnosci czlowieka. 
Ten, kto obwieszcza Smiere Boga, nie glosi przeciez Dobrej, lecz Zl~ 
Nowin~. Nie glosi triumfu, lecz raczej k1~sk~ i niepewnose przyszlosci. 
Smiere Boga zrzuca wszak na cz!owieka ci~zar wolnosci. A wolnose zdaje 
si~ bye tym darem, kt6ry przyj~e najtrudniej. Nie udZwignie jej czlowiek 
resentymentu, zab6jca Boga. UdZwign~e j~ moze tylko nadczlowiek 
afirmuj~cy istnienie. Tylko on potrafi zreszt~ dostrzec znaczenie tego 
wydarzenia, bo tylko on naprawd~ wie, co to znaczy Zye w obliczu 
Nieobecnosci. Na jego tez barkach spoczywa zbudowanie nowego swiata. 
Zab6jca Boga, czlowiek resentymentu bowiem budowae nie potrafi. 

Smiere Boga, jak zreszt~ wszelkie zdarzenia, moze posiadae (i rzeczywi
scie posiada) tyle znaczetl, ilu jest ludzi. lednym z podstawowych jest na 
pewno doswiadczenie niepokoj~cego milczenia Boga, zobrazowane choeby 
w wierszu Federico Garcii Lorki Prolog: 

Odpowiedz, Panie, 
Bore moj! 
Czy nie dociera nasze cierpienie 
do Twych uszu? 
Czy nie prawily bluinierstw 
wieie Babel ceglane, 
reby Cit( zranic, czy tei Ty lubisz 
krzyki? 

Tys gluchy? Tys slepy? 
Lub mores zezowaty 
duchem 
i widzisz ludzk1! duszt( 
w odwroconych barwach? 

(przd. Zofia Szleyen) 

Dla Nietzschego jednak ta smiere jest ostateczna i nieodwolalna. Tym 
samym jednak nieobecnose Boga staje si~ przeczuciem (a moze nawet 
"dotkni~ciem") nicosci, kt6rej przeciwstawie morna jedynie heroiczn~ 
wolnose i kreacj~ wartosci. Prawdziwy przy tym sens morna urzeczywistnie 
tylko wybieraj~c to, co godne wiecznosci, wiecznego trwania. Wszystko, co 
jednorazowe, ulotne i chwilowe - godne jest pogardy. Wszak pisal 
Nietzsche: "ldli we wszystkim, co chcesz uczynie, zaczynasz od po
stawienia sobie pytania: czy na pewno ch~ to uczynie nieskonczon~ ilose 
razy, b¢zie to dla ciebie najpewniejszy srodek ci~zkosci" (s. 74). Ostatecz
nie wi~c, jak pisze Deleuze, to mysl 0 wiecznym powrocie selekcjonuje 
ludzkie chcenie i nadaje mu wymiar pernio W kazdym bowiem ludzkim 
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d~eniu, w kazdym czynie, zawarte jest - chocby nieswiadomie - prag
nienie wiecznosci, absolutu . 

Taki swiat, w ktorym Bog jest nieobecny a czlowiek skazany zostal na 
nieustanne nadawanie sensu wszelkiemu istnieniu, mozna zasadnie okrdlic 
rnianem swiata tragicznego. IstotOl tej tragicznosci jest, jak pisze Oeleuze, 
"wieloraka czy pluralistyczna afirmacja" (s. 21). Afirmacja istnienia, 
afirmacja zycia czy po pro stu amor fa/i. Z tej racji nie jest myslicielem 
tragicznym Sokrates, ktory - zdaniem Nietzschego - oSOldza zycie przez 
pryzmat idei, probujOlc je teoretycznie usprawiedliwic. Do miana mysliciela 
tragicznego moglby jednak pretendowac Heraklit, ktory nie dostrzega 
w istnieniu zadnej winy i afirmuje wszelkie stawanie si~, wojn~ wszech
rzeczy. Prawdziwie tragicznym jest jednak mityczny Dionizos, afirmujOlcy 
wszystko, cokolwiek si~ zdarza, nawet najbardziej okrutne i bolesne 
cierpienie. Wszak, jak pisal Deleuze: "Tragicznosc jest afirmacjOl, bo 
afirmacja afirmuje przypadek, a w przypadku koniecznosc, bo afirmuje 
stawanie si~, a w stawaniu byt, bo afirmuje wielosc, a w wielosci jedno. 
Tragicznosc jest rzutem kosci" (s. 42). Nie czlowiek jest oczywiscie tym, 
ktory rzuca. Przed nim stoi tylko jedno zadanie - ocalic siebie, swojOl 
wolnosc. Wszak, jak pisal w Spowiedzi rewolucjonisty J ozef Tischner: 
"Jedynym sposobem przezwyci~zenia tragedii jest budowanie na niej 
wlasnego czlowieczenstwa." 

Pomimo calego szacunku naleznego mysli Nietzschego, przede wszyst
kim szacunku dla jej odwagi i bezkompromisowosci, trudno w niej 
dopatrzec si~ odpowiedzi czy rozwiOlzan postawionych problemow. Nie jest 
to zresztOl filozofia rozstrzygni~6, raczej filozofia pytan i dr~zOlcego 
niepokoju. Tego niepokoju, ktory bliski jest kazdemu, nawet temu, kto nie 
rna odwagi glosu tego niepokoju - wysruchac. UkazujOlc ruiny swiata, 
ukazujOlc nieobecnosc Boga, filozofia Nietzschego zmusza do pytania 
- jakie SOl warunki ponownej Jego obecnosci? Jakie SOl mozliwosci Bozego 
zmartwychwstania? Filozofia ta zarazem przestrzega przed tworzeniem 
iluzji obecnosci i namiastkami sensu, przed kultem bozkow. Mozliwe, ze 
sarna nie jest przy tym wolna od wskrzeszania nowych - chocby 
nadczlowieka czy idei Zycia; mimo to jednak, u swoich hodel, u fund amen
tow, stawia przed czlowiekiem alternatyw~ ostatecznOl: pelnia alba pustka, 
Bog alba Szatan, swiatlosc alba mrok. W tym sensie jest jednOl z najbar
dziej radykalnych ftIozofii sumienia, filozofLi przebudzenia. Wszak sumie
nie budzi nie ten tylko, kto zachowuje przykazania, lecz i ten, kto z dna 
swojej rozpaczy staje si~ blumierq i bogobojcOl. Niejeden wszakZe 
falszywy bog musi umrzec, by narodzic si~ mogl - Prawdziwy. 

Ireneusz Ziemitiski 

IRENEUSZ ZIEMINSKl, ur. 1965, absolwent filozofii KUL, asystent w Zakladzie 
Filozofll Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Publikowal m.in. w"Zna
ku", "Logosie i Ethosie", "Tygodniku Powszechnym" i "Wi"zi". 
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STL\D DO SMlESZNOSCl 

ALBO 0 PROZlE POLSKlEJ 


NA PRZELOMlE 


• Jerzy Pilch, Spis cudzoloinic. Proza podroina, Londyn 1993 

Gdyby Spis cudzoloinic ukazal sil[: w roku 1988, a nie w 1993, bylby 
wielkiro wydarzeniem. Bylby skandalem, a wi~ czynem rozrywaj<j,cym 
zastan<j, semantykl[:, bylby bezceremonialn<j, rozpraw<t z konwencj<t, zapo
wiedzi<t przesilenia w literaturze polskiej, a moie nawet dzielem przelomo
wym. W roku 1993 jest jui chyba tylko jednym ze skladnikow tego 
przelomu, i to skladnikow poniek<td typowych. 

Powiesc Pilcha rozgrywa sil[: w polowie lat 80.: glowny bohater 
(Gustaw), asystent na krakowskiej polonistyce obarczony obowi<tzkiem 
oprowadzania po mieScie szwedzkiego humanisty, usHuje bezskutecznie 
namowic choc jedn<t ze znanych sobie kobiet do nawi<tzania krotkiej acz 
poufalej znajomosci z zamorskim gosciem. 

Akcja toczy sil[: zatem dwutorowo: jeden w<ttek fabulamy to po
szukiwanie spolegliwej cudzoloinicy, drugi zas - oprowadzanie po "swil[:
tym mieScie". Dba maj<t charakter fabulamego nieporozumienia, bo nie 
wiemy, czy Szwed rzeczywiscie chce zwiedzac i "uprawiac cudze loie", czy 
te:i to tylko nachalny Gustaw nie daje mu :iadnych szans na zgloszenie 
prawdziwych namil[:tnosci. Dostrzec w tym moina szereg wamych syg
nalow: nie wiemy, w kt6rej - pierwszej czy drugiej - polowie lat 80. 
rozgrywa sil[: akcja, a to oznacza, ze miniona dekada byla z jakichs 
wzgli[:dow niepodzielnym i jednolitym czasem zatrzymanej historii; ponad
to w swiecie Pilcha nie istnieje komunikacja autentyczna (zwrocmy uwagl[:, 
:ie Szwed prawie w og61e nie mowi - jego slowa albo przytaczane Set 
w znieksztaiconej postaci przez Gustawa, albo tei Gustaw w calosci mowi 
za Szwed a, odczytuj<tc jego intencje z mruknil[:c i niezrozumialych wypo
wiedzi); po trzecie, nie istniej<t tu rowniei osobowosci (zwrocmy uwagl[:, i:i 
postaci nie maj<t nazwisk - w to miejsce wchodz<t znacz<tce iroiona, 
przezwiska albo okreslenia spolecznych, narodowych b<tdi religijnych 
cech). Czlowiek zostaje tu sprowadzony do zestawu rol, jakie przyszlo mu 
odgrywac: goscia, kochanka, protestanta, naukowca na delegacji. Dla 
Gustawa w gruncie rzeczy liczy sil[: wlasciwie tylko to: umiejl[:tnosc 
dobrego, literacko chwytliwego odegrania roli. B6gGustawa jest wi~ 
przede wszystkim bogiem kabotyn6w i literat6w - nie na darmo bohater 
wzriosi przecie:i suplikacjl[: czysto estetyczn<t: "Bo:ie, je:ieli istotnie jestes 
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Bogiem pisz~cym, jesli na serio myslisz 0 literaturze, nie daj mi takich 
banalaw wygadywae" (s. 130). 

Sk~ jednak pochodz~ role odgrywane przez Gustawa? Z repertuaru 
narodowego, w ktarym wszelkie wartosci i postawy autentyczne prze
ksztalcaj~ si~ w maski, gesty, pozy i frazeologizmy, a w konsekwencji 
czlowiek staje si~ "fragmentem rzeczy dawno napisanych", przeistacza si~ 
"w cytat z gorzkiej alegorii" (s. 87). Z repertuarem tych alegorii Pilch 
poczyna sobie mniej wi~ej tak sarno bezceremonialnie, jak Joseph Heller 
w Paragrafle 22 z ide~ patriotyzmu wojennego czy Boris Vian w lesieni 
w Pekinie z - wyeksploatowan~ do szcz~tu przez egzystencjalistaw - ide~ 
absurdu istnienia. Spis cudzoloinic demistyfikuje, osmiesza, niszczy przede 
wszystkim narodowo-patriotyczne mity m~zenstwa i czystosci, gesty 
i pozy, ktare zniszczyly normaln~ komunikacj~ w latach 80. i przeksztalcily 
j~ w zbiar formulek odldepywanych przez uczestnikaw kolektywnych 
monologaw niczym przez muzealnego przewodnika oprowadzaj~cego 
wycieczk~ po wystawie narodowych nieszcz~se. 

Jestdmy we wladzy form, a formy te tworz~ si~ w kontaktach 
mi~dzyludzkich. Tak, pod tym wzgl~em Pilch jest uczniem Gombrowicza: 
Spis cudzoloinic to jakby dalszy ci~g Trans-Atlantyku, w ktarym osobo
wose zostaje zredukowana do polskosci . I tylko polskose ta juz nie 
szlachecka, a martyrologiczna. Pilch sporz~dza wi~ spis masek, jakie 
przywdziewalismy na uZytek wlasny i cudzy w latach 80. Dostosowalismy 
do tych masek wyraz twarzy i mow~, dokonuj~c tym samym spustoszenia 
w naszych zachowaniach. Ostalo si~ nam zaledwie kilka ral, stalismy si~ 
wi~ Smieszni ponad miar~ - niczym aktor tragiczny wypowiadaj~cy swoj~ 
kwesti~ w gaciach - bo chcielismy, by wszystko bylo swiadectwem naszej 
niedoli, bo karoy napotkany czlowiek magi zmiescie si~ w naszym 
spojrzeniu wyl~cznie jako odtwarca jednej z dwach moZliwych ral: 
przdladowcy b~dz ofiary. Chcielismy do wiecznosci, a zaszlismy do 
smiesznosci. Nastal zatem czas najwyzszy, by si~ wycofae. 

Proza Pilch a oferuje wi~ - jak kazda groteska - wyzwolenie od form. 
Ukazuj~c, jak slowo przeksztalca si~ z idiomu we frazes, a zarazem 
zmuszaj~c swego bohatera do poslugiwania si~ tymi frazesarni, kom
promituje zarawno Gustawa, jak i "narodowe gadki" . Jdli w latach 80. 
gniaU nas fenomen oboj~tnosci - poczucie osarnotnienia i niezrozurnienia 
w swiecie - to do przezwyci~i:enia owej obcosci wybieralismy metody 
nieskuteczne i niefortunne. Chcielismy epatowae cierpieniem, wi~ zredu
kowalismy wszystko do martyrologii. Pilch przychwycil zatem narodowe 
j\?zyki w takim momencie, gdy grozily oam one samouduszeniem, gdy 
wszyscy - nolens volens - mielismy martyrologiczne i antykomunistyczne 
"odchyly", poniewaz nie dysponowalismy innymi j\?zykami porozumienia 
z drugim czlowiekiem. A w swiecie zastyglych j\?zyk6w jedyna wolnose to 
woloose ich niestosownego mieszania. Pod tym wzgl\?dem efekt powieSci 
Pi1cha porawnae moma do huraganu, ktary burzy miasto: co prawda nie 
mamy juz gdzie mieszkae, ale przynajroniej przestaly istniec brzydkie 
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domy. Problem jednak polega na tym, i:e gdy Pilchowa trll,ba "zawrzasla", 
domy jui: dawno lei:aly w gruzach. 

Bo, zapytajmy, z czym Pilch si~ rozprawil? W jego grotesce pojawiaj,! 
si~ parodystyczne aluzje i parafrazy tekstow Czeslawa Milosza, Zbigniewa 
Herberta i Bronislawa Maja, ale jak kai:dy autor groteski Pilch posluguje 
si~ parodill" do parodii nie d'l:i:'!c. Literatura, CUd7£ teksty, stajll, si~ 
mimowiednym obiektem jego ataku. Aby ow obiekt dojrzec, nalezy cofn'l,c 
si~ do lat 80. i sporzll,dzic kr6tki przegl<j,d naczelnych tendencji polskiej 
prozy. Cechy charakterystyczne literatury tamtego okresu sprowadzic 
moi:na chyba do trzech: moralizmu, realizmu i prezentyzmu. 

Nie znaczy to, by literatura tamtych lat miala swojll, poetyk~ nor
matywnll, - dokladnie spisan'l, w punktach list~ posuni~c obowi'l,ZUjll,cych 
twor~. Niew'l,tpliwie, od czasu manifestu Baranczka z roku 1974 czy 
Swiata nie przedstawionego, tworca odzyskal - wczesniej zawlaszczone 
przez ideologa - prawo do formulowania zasad poetyki, i byl to, trzeba 
przyznac, krok niezwykle istotny na drodze do autonomi i sztuki w pan
stwie realnego socjalizmu; ale wlaSciwie na plus tamtym manifestom 
zapisac nalei:y pewn'l, niekonkretnosc: ograniczaly si~ one do pewnych 
najogolniejszych hasel, uniwersalnych sformulowan, ktore kai:dy two rca 
mogl - czy nawet powinien byl - zinterpretowaC i spoi:ytkowac zgodnie 
z wlasnym przekonaniem. Silniejsze od nakazow byly natomiast zakazy 
albo lagodniej: przeciwwskazania, i one chyba funkcjonowaly jako wy
znaczniki stylu czytania. Bo wiadomo bylo, i:e odbiorca poszukuje 
literatury uczciwej, niezideologizowanej, to znaczy nie wprz~gni~tej w wie
cznll, kampanift: propagandowll, komunizmu, literatury nie lekcewai:'l,cej 
realiow codziennosci i wreszcie literatury zrozumialej, kierujll,cej si~ zasad'l, 
bezpieczenstwa odbioru . Kilka zdan poswift:CmY kai:demu z tych punktow. 

Moralizm, alb 0: etyka ponad poetykll" oznaczal prymat kwestii etycz
nych nad zobowi'l,zaniami striete literackimi. Literatura byla wi~ ponie
kll,d zwolniona z obowi'l,zkow bycia "dobrll, literaturll,", bo jej zadanie 
naczelne will,zalo sift: z nazywaniem dobra i zla po imieniu; miala ona 
"odkrywac poklady zla, bezprawia i klamstwa, przysypane cienkll, warstw'l, 
ziemi porosnift:tej n¢znll, traw'l, dla zludnego pozoru niewinnosci", jak 
napisal Marek Nowakowski w Karnawale i posek (NOWa 1989, s. 116). 
Moralizm wyznaczal zarazem pewn'l, perspektyw~ w spojrzeniu na spole
czenstwo - perspektywft: lagodn'l,. Moralnie przeciei: odnosilismy dzien po 
dniu coraz bardziej druzgoczll,ce zwycift:stwo nad naszymi oprawcami 
i przesladowcami, ale z punktu widzenia pragmatyki (wladzy, gospodarki) 
bylismy przegrani. Nie nalei:alo wi~ nas zbyt mocno chlostac. A najlepiej 
w ogole. Wybor pomi¢zy "krzepieniem serc" i "rozdrapywaniem ran" 
mogl byc aktualny pod koniec lat 70., kiedy zaslugiwalismy na podziw 
i chlostft: rownoczeSnie, coraz ochotniej popadaj'l,c w bezbolesn'l, schizo
frenift: odswift:tnego wallenrodyzmu i codziennej ustft:pliwosci. Ale po 13 
grudnia 1981 rozdrapywanie ran bylo juz raczej niepoz'l,dane. Wahania te 
- i ich rozwi'l,zanie - dostrzec moi:na w autotematycznych partiach 
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powidci powstalych przed i po stanie wojennym: "Jak pisae?", zastanawial 
si~ Konwicki w Malej apoka/ipsie: czy "biel bezbronn~ zbrukae zl~ krwi~, 
wscieklym jadem, cuchn~c~ flegm~ - a tego nikt nie lubi, nawet sam 
autor", czy tez "na t~ biel bezmysln~ wys~czye slodycz sztucznej zgody, 
ambrozj~ falszywej otuchy, ckliwy syrop pochlebstwa - a to wszyscy lubi~, 
nawet sam aut or" (1979, s. 5). Dla Jacka Bochenskiego, kt6ry w 1987 
opublikowal Stan po zapafci, dylemat taki juz nie istnial: "uchowaj mnie, 
Boze, od pokusy demaskatorstwa! Niskie, wstr~tne. Popisy w literaturze" 
(cytuj~ z wydania: 1990, s. 172). 

Z kolei realizm oznaczal dochowywanie wiemosci potocznym przeko
naniom dotycz~cym wyg1~du rzeczywistosci i motywacji dzialan, za
chowywanie zgodnoSci mi~zy slowem a rzecz~. Tak rozumiany realizm 
byl utozsamiany z prawd~, kt6ra stala si~ jednym z naczelnych kryteri6w 
oceny literatury i nadrz~dnym wymogiem stawianym sztuce. Z prawd~ 
zwi~zane tei: bylo - domyslne, ale w znacznej cz~ci podtrzymywane przez 
krytyk~ - zapotrzebowanie odbiorc6w. Szukali oni literatury faktu alba 
"prawdziwej fikcji", fikcji niesklamanej, literatury odklamuj~cej swiat, 
wiernej deklaracjom programowym z lat 70.: "doszIismy do wniosku, ze 
naszym zadaniem powinno bye przede wszystkim tworzenie zdan praw
dziwych: m6wienie slowami, kt6re budzilyby ludzi z uspienia, kt6re 
potrz~salyby sumieniami i uczyly myslee", pi sal Stanislaw Baranczak 
w manifdcie "Pokolenie 68": proba przedwczesnego bilansu (w zbiorze: 
Teatr a poezja. Sztuka otwarta, Wroclaw 1974); "Najmilej byloby napisae 
prawd~. Cal~ prawd~ 0 czasach, 0 ludziach wsp6lczesnych i 0 sobie", 
stwierdzal Konwicki na pierwszej stronie swej najslynniejszej sylwy Kalen
darz i klepsydra (1976); "Powiedzenie, iz jest nam potrzebna realistyczna 
kultura, nic mi nie m6wi, wol~ powiedzie6, ze jest nam potrzebna kultura 
oparta na prawdzie i autentycznosci. I takaz literatura: odslaniaj~ca 
wartosci i autentyczna", pisal Marian Stala w szkicu Przeiwit ("Polityka" 
1980, or 47). 

I wreszcie prezentyzm, czyli opowiadanie si~ po stronie literatury, kt6ra 
za naczelny obiekt swych penetracji obiera swiat aktualny - polskie tu 
i teraz: "Peerelowska rzeczywistose - oto co bylo naprawd~ fascynuj~ce. 
Niejasno przeczuwalem - pi sal Kazimierz Orlos w Historii "Cudownej 
meliny" (1986) - ze ucieczka tak wielu pisarzy w swiat fikcji, histori~, 
fantastyk~ jest wymuszona lub wynika, co gorsza, z absolutnej nie
znajomosci Zycia. Ina pewno jest na r~k~ wladzy 1udowej" (cytuj~ z wyd.: 
1990, s. 47). Taka wlaSnie ucieczka w swiat fikcji zostala nazwaoa przez 
Michala Glowinskiego socpamasizmem (szkic pod tym tytulem ukazal si~ 
w "Polityce" 1981, or 6); nalezaly tu utwory ,,0 czasach Franciszka J6zefa 
i belle epoque; poetyckie wspomnienia z dziecinstwa; groteski stanowi~ce 
dwudziest~ wod~ po Gombrowiczowskim kisielu" oraz "wiele tzw. powie
sci wiejskich". W sumie byly to dziela, kt6rych autorzy wybrali neutral
nose, godz~c si~ tym samym na spoleczn~ nieistotnose sztuki. 

Prezentyzm nie oznaczal obowi~ku podejmowania "tematu wsp6lczes
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nego", choc oczywtSCle z czasem zacz,.:to go utozsarniac z "tematami 
gor'!cymi", zakazanymi, tturnionymi w i:yciu oficjalnym. Wi'!zal si,.: przede 
wszystkim z wyborem okreslonej koncepcji sztuki w spoleczeD.stwie, 
koncepcji opartej na przeswiadczeniu, ze sztuka powinna godzic rol,.: 
rewelatorsk,! (przekamika wiedzy 0 rzeczywistosci) z rol'! spolecznej 
parni,.:ci - chroni,!cej tozsarnosc, wymierzaj,!cej sprawiedliwosc i ocalaj,!cej 
przed zepchni,.:ciem w anonimowosc. Moralizm z kolei obejmowal zasad
nicze przekonanie 0 koniecznosci oparcia literatury na stabilnym systemie 
wartosci. Poci,!galo to za sob,! rowniez ow swoisty "uscisk z terainiejszos
ci'!", kurczowe trzymanie si~ fabul zwi'!zanych ze swiatem Peerelu. Obie 
zas tendencje - moralistyczna i prezentystyczna - wyramie forowaly 
realizm jako poetyk,.: przedstawiania swiata. 

Do czego to doprowadzilo? Tu juz oddajmy glos Pi1chowi: "Literatura 
ojczysta odrzucila precz aluzje i komprornisy. Ekspresjonistyczne powidci 
o personalnych rozgrywkach w Komitecie Centralnym, beznarni,.:tne 
nowele opisuj,!ce drastyczne epizody przesluchan i amorficzne ( ... ) poematy 
opiewaj,!ce pozbawione perspektyw zycie szarych ludzi staly si,.: jej chlebem 
powszednim. Zapewne lada chwila ( ...) pojawi,! si,.: arcydziela." Tak pisal 
- z wlaSciw,! sobie entuzjastyczn,! zgryZliwosci,! - w opowiadaniu Azjatyc
kie trawy z tomu Wyznania tworcy pokqtnej literatury erotycznej (1988, 
s.44-45). 

Widac z tego, ze w roku 1988 -lata cale po wprowadzeniu i zniesieniu 
stanu wojennego - Pilch byl gotow, przynajmniej intelektualnie, do parodii 
naczelnych konwencji literaekich wyksztalconych na przelomie lat 70. i 80. 
Ale nie tylko on byl gotow: dojrzala do tego w najwyzszym stopniu sarna 
literatura polska, w ktorej bylo coraz bardziej slusznie i ciasno. Bez 
wzgl,.:du na to, jakie nazwiska chcielibysmy przyporZlj,dkowac wymienio
nym przez Pileha stylom ("ekspresjonistyczne powidci" - Klucz Kazbala?; 
"beznarni,.:tne nowele" - Anderman?; "amorficzne poematy" - Nowakow
ski?), trzeba przyznac tej wyliczance racj,.:: spora cz,.:sc tworc6w naszej 
literatury lat 80. "opiewala" , "uparni,.:tniala", "protokolowala" - od 
Bochenskiego po Szczypiorskiego, od Konwickiego po Rymkiewicza. 

I teraz wyobraZmY sobie pojawienie si,.: Spisu cudzoloinic Pileha w tak 
uporz'l,dkowanym i zgodnym ukladzie literackim. W kontekScie wezesniej 
zaproponowanych wspolrz,.:dnych polskiej prozy lat 70/80. powiesc Pilch a 
prezentuje si,.: jak modelowy przyklad dziela przelomowego. W rniejsce 
moralizmu wehodzi u niego szyderstwo przybieraj,!ce chwilarni postac 
immoralizmu (nie na darmo wst,.:pny rozdzial Spisu cudzoloznic nosi tytul 
Pierwsze takty songu sutenera, a bohaterowi marzy si,.: napisanie Piesni 
str~czyciela); prezentyzm, poj,.:ty jako walka literatury 0 utrzymanie 
wysokiej rangi w i:yciu spolecznym, ust,.:puje wyrainej rezygnacji z funkcji 
spolecznych, eliminowanych na korzysc prywatnej gry toczonej w imi,.: 
uzyskania czysto estetycznego dystansu do komunikacyjnego rytualu, 
z ktorego nie rna ucieczki . I wreszcie realizm - pogrzebany ustawicznym 
eksponowaniem sarnego aktu pisani a (a wlasciwie zamiaru pisania), 
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ci~glymi zmianami stylow, zonglerk'l cudzymi j~zykami i cytatami - za
st~piony zostaje antymimetyzmem, swoist'lliterackosci'l drugiego stopnia, 
jakby metaliterackosci~. Dla wczeSniejszej prozy swiat byl swiatem (polity
lq, ideologi'l, histori'l), dla Pi1cha swiat jest tekstem, narracj'l, epik'l. 
A scislej - i gorzej: nasze zachowanie i Zyciorysy to zbior literackich 
odpryskow i fragmentow, ktore nie chc'l si~ zlozyc w epich calosc. Ale 
ujawnia to dopiero ironia. Teraz wi~c widac, dlaczego proza ta miala 
szans~ odegrania tak waznej roli w roku 1988, a wi~ roku debiutu Pilcha. 

Ale Spis cudzoloinie ukazal si~ w roku 1993, zas pomi¢zy czasem jego 
akcji, czyli "polow'l lat 80.", a momentem opublikowania wydarzylo si~ 
cos niezwykle istotnego: oto wyzwolilismy si~ z fonn martyrologicznych 
i zamienilismy je na nowe - "europejskie", "rynkowe", "liberalne-versus 
-katolickie. I trzeba powiedziec, ze proza polska zasluguje na wysokie 
uznanie wlasnie za to, iz nie skapitulowala, lecz pr6bowala odczytac 
mechanizm i sens tej transfonnacji. 

Marek Nowakowski w opowiadaniu Homo Polonicus (1991) ukazal,jak 
wyksztalca si~ nowa klasa - klasa drobnych handlarzy-kapitalist6w, 
kt6rzy w swoich poczynaniach nie respektuj~ ani prawa, ani obyczaju. To 
jedno male - i chyba nie najlepsze - opowiadanie wskazywalo wyrarnie 
zapomnian'l scieZk~ rozwojow'l: nie egzystencjalistyczn'l, nie ideologiczn'l, 
lecz balzakowsk~. Nowakowski portretowa! przeciez typowego bohatera, 
przelomowy moment rozwarstwien w strukturze spolecznej i pieni'ldz jako 
spraw~ owych rozwarstwien. Z kolei Tadeusz Konwicki w Czytadle (1993) 
wyrainie dystansowa! si~ wobec spolecznych funkcji literatury, dokonuj~c 
- prawda, ze nie do konca udanej - kompromitacji nowych gust6w 
estetycznych. R6wnie wazne okazaly si~ powiesci blizsze postmoderniz
mowi, bo to w nich w!asnie dokonala si~ znacz'lca zmiana wsp6lrz¢nych 
prozy okresu przelomu: Mieczys!aw Por~bski (Z. Prr-wiesc, 1989), Andrzej 
Bart (Rim ne va plus, 1991) czy J. Dankowski (Odprawa poslow tureekieh, 
1991) ukazywali histori~ jako gmatwanin~ tekst6w; Pawe! Ruelle (Weiser 
Dawidek, 1987; Opowiadania na ezas przeprowadzki, 1991) wypl'ltal 
wreszcie dzieci~cego bohatera naszej literatury z obowi'lzkowych inicjacji 
politycznych i historycznych; kpin~ historiozoficzn'l z totalitaryzmu propo
nowa! Stefan Chwin (Krotka historia pewnego iartu, 1991). R6wniez 
w innych tekstach - a mam tu na mysli Tylko ehlod Eustachego Rylskiego, 
Manueli Gretkowskiej My zdies' emigranty (1991), Andrzeja Stasiuka 
Mury Hebronu (1992), Janusza Rudnickiego Moina iye (1992) - ujawnila 
si~ nowa cecha (metatekstowosc) i kluczowe dla postmodernizmu w'ltki: 
alternatywnego obiegu infonnacji, ksi~gi i (semantycznego) labiryntu. 
W tych samych latach pisarze - a nie krytycy czy felietoniscil - przekreSlili 
przynajmniej dwie istotne dla lat 70/80. poetyki: w Zorzaeh wieezornyeh 
(1991) Konwickiego nast'lpi! upadek autentyku (bo autor ukaza!, iz 
rzekoma podstawa porozumienia sylwicznego, czyJi czytelnicze ~?i::~creso
wanie prywatnym swiadectwem, bylo w gruncie rzeczy pozywk'l dla 
wscibstwa, a rzekoma swoboda pisania sylwy okazala si~ nieudan'l drog'l 
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do odzyskania auten tycznosci), natomiast w Greckim hozku (1992) N owa
kowski na naszych oczach niejako dokonal demistyfikacji nurtu "pery
feryjnego", ujawniaj,!:c mitologizuj,!:ce (i interesowne) podloi:e swoich 
zabiegow pisarskich. 

W niczyrn to wszystko nie umniejsza maesterii, z jak'!: Pilch napisal 
swoj,!: grotesk~, natomiast zmienia nieeo polozenie jego ksi,!:zki w historii 
naszej najnowszej literatury. Ktos m6g1by powiedzie6, iz proza Pilch a rna 
charakter uniwersainy, da si~ j,!: zatem oderwae od kontekstu lat 80. 
Wowczas jednak, rezygnuj'!:c z pysznej satyry, mocno przeciez zwi,!:zanej 
z epok,!:, musielibysmy skoncentrowae si~ na koncepcji "mi~dzyludzkiego" 
b,!:dz innych walorach ponadczasowych. Wydawca opatrzyl ksi,!:zk~ not'!:, 
w ktorej czytamy, ze Pilch "wyszydza ( ... ) zdegradowan'!:, zaklaman,!:, 
przezart'!: falszem i bzdur,!: swiadomose wspolczesnego inteligenta". Oba
wiam si~, ze swiadomosc wsp6lczesnego inteligenta przezarta jest zupelnie 
innyrn falszem i bzdur,!:, przez co ch~ powiedzie6, ze Jerzy Pilch raczej 
uchwycil pewien historycznie wyrazisty fragment dziejow inteligenta, niz 
sportretowal go we wsp6lczesnosci. OczywiScie, zrobil to po mistrzowsku. 
Ale jego mistrzostwo nie przejawia si~ w samej robocie literackiej (25 
kr6tkich rozdzialk6w nie tworzy zamkni~tej calosci, zakonczenie ma 
charakter nieco przypadkowy, figura niespemienia chwilami przestaje bye 
motywem, a staje si~ wytlumaczeniem z powierzchownosci). Nie, maestria 
Pilcha to zmysl porozumienia, to instynktowny wyb6r idealnego przekaz
nika ironii jako szansy wyzwolenia od absurdow swiata. Pilcha trzeba wi~ 
w czytaniu instrumentalizowac tak sarno, jak on instrumentalizuje nas: 
przeeiez to dla nas, a nie dla mas, S,!: te wszystkie niskonakladowe aiuzje, te 
parodie Herberta (Elegia na odejscie pi6ra alramenlu lampy, Podr6Z), cytaty 
z Maja (*** 21 marca 1980, w Krakowie), odwolanie do Moskwa 
- Pieluszki Jerofiejewa, pastisze Gombrowicza. Pilch wie, jak dostarczyc 
nam poczucia wyzszosci, plyn,!:cego z rzekomo zyskanego dystansu do 
j~zyk6w, kt6re nas przerastaj'!:. 

A zatem glowny pow6d, dla kt6rego Pilchowi nalezy si~ ogromne 
uznanie, to porcja wolnosci, jaka udziela si~ nam, gdy on probuje odzyskae 
wlasn'l:. Bo choe Pilch instrumentalizuje czytelnika - tak sarno zreszt'!: jak 
tradycj~ literack,!: i sam,!: literatur~ - to przeciez jednej rzeezy zinstrumen
talizowae si~ nie da, ta jest bowiem efektem, a nie narz¢ziem. To smiech. 
A wlasnie z niego wolnosc. 

Przemyslaw Czaplitiski 

PRZEMYSLA W CZAPLlNSKJ, ur. 1962, historyk literatury, adiunkt w Instytucie 
Filologii Polskiej UAM, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. Staly 
wsp6lpracownik: "Kres6w". Publikowal m.in. w "Kresach", "Pami~tniku Literac
kim", "Res Publice". Mieszka w Poznaniu. 
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NYCZOWANIE TEORII 


• Ryszard Nycz, Tekstowy swiat. Poststrukturalizm a wiedza 
o literaturze, Warszawa 1993, Wydawnictwo IBL 

1. Na razne sposoby mozna pisac 0 ksi(!zce Ryszarda Nycza. Przede 
wszystkim apologetycznie: Ze nie rna do niej podobnej, ze w niezwykly 
sposab I(!czy w sobie szerokosc badawczej perspektywy z precyzj'!, ar
gumentacji i wyslowienia, Ze chyba nikt poza jej autorem nie przebiega tak 
swobodnie i pomyslowo od Trentowskiego do Derridy, od Buczkowskiego 
do de Mana, ze jej bibliografia stanowi zelazny kanon wspalczesnej 
metodologii badan literackich, Ze sprawila - i byc moze to wlasnie stanowi 
o jej wyj(!tkowosci - iz hermetyczna ksi(!zka teoretycznoliteracka przez 
jakis czas wczesnoletniej kanikuly mogla si{: znaleic na liScie najlepiej 
sprzedaj'!,cych si{: ksi(!Zek (przynajmniej tak bylo w Krakowie). 

Nast{:pnie nalezaloby pisac sprawozdawczo: skrupulatnie odnotowuj'!,c 
tematy poszczegalnych rozpraw (poza odautorskim wst{:pem jest ich 9: od 
38-stronicowej Teorii interpretacji do 8-stronicowych Tez 0 mimetycznosct), 
starannie oddzielaj'!,c tradycj{: (zwan(! potocznie stanem badan) od in
nowacji, kt6ra zreszt~ i tak - jak mawial przywolywany przez autora 
Nietzsche - "polega na tym, by w starym i znanym znaleic rzecz now'!," 
(s. 6), cytuj~c kolejne tezy autora i kontynuuj~c szlachetne d2ielo meta
metateoretycznej parafrazy, by wreszcie przejsc do pisani a krytycznego 
i stwierdzic, z niejakim rozczarowaniem, iz poza kilkoma nieistotnymi dla 
oceny calosci detalami trudno w ksi~zce Nycza, doskonale odpornej na 
malostkowe zaczepki , dopracowanej tylez w generalnym projekcie, co 
szczegolach, odnalezc zarzewie metodologicznego sporu. 

Nie chc~c jednak, by moja atencja dla Ryszarda Nycza, gl6wnego 
dystrybutora poststrukturalistycznego Ii teraturoznawstwa na Polsk{:, przy
slonila moZliwosc polemicznej lektury, postaram si{:, nie podejmuj~c 
zadnego z trzech zaproponowanych wyzej sposob6w pisania, wskazac 
w Tekstowym swiecie miejsca, przy ktarych maj olawek pozostawil znaki 
zapytania. Nie maj~ one, rzecz jasna, charakteru zarzut6w. Prowadz~ 
raczej do przedyskutowania na nowo kilku nie calkiem pozornych 
problemaw, z jakimi co rusz borykaj~ si{: nowoczesne badania literackie. 

2. Gdyby Ryszard Nycz zechcial opatrzyc swoje dzielo mottern, m6glby, 
jak s~dz{:, wybrac sposroo wielu swietnie na t{: okazj{: przysposobionych 
Athenaeums-Fragmente Friedricha Schlegla zapis w kolejnosci 41 : "R6w
nie zab6jcze dla ducha jest posiadanie systemu, jak jego nieposiadanie. Nie 
pozostaje nic innego, jak pol~czenie obu postaw." 0 tym wlasnie m6wi 
Tekstowy swiat: 0 koniecznosci wystrzegania si{: w badaniach literackich 
"pulapki bezkompromisowosci" i "przymusu wyl(!cznie alternatywnego 
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wyboru" (14), 0 postulowanej czujnosci metodolog6w wobec natr~tnej, 
"doktrynersko-histerycmej" perswazji terroretyk6w, nazbyt cz~sto ci'l,g
n'l,cych latwowiernych wyznawc6w nad przepasc "bl¢u skrajnosci" (15). 
Dalej: 0 potrzebie ci'l,glej negocjacji mi~dzy dwoma pozornie niezgod
liwymi porz'l,dkami - mimesis i semiosis, referencji i autotelicmosci, 
reprezentacji i jej destrukcji, zr6dlowego slowa i tego-co-zawsze
juz-powiedziane, swiata i tekstu. 

Swiat jest tekstem, powiada Nycz, pozbawiaj'l,c to twierdzenie mamion 
ekscentrycmosci. Wypowiedziane bowiem w kontekscie metodologicmych 
sporow, omacza one ni mniej ni wi~cej tylko przekonanie, ze niemoZliwe 
jest juz uprawianie badan literackich w ramach tradycyjnych dychotomii: 
"tekstu i kontekstu, porz'l,dkow: wewn'l,trzliterackiego i zewn'l,trzliterac
kiego, literatury i rzeczywistosci" (82). Jest to oczywiscie prawda, wydaje 
si~ wszelako, ze ustalenia Nycza wykraczaj'l, poza stosunkowo w'l,skie 
poletko literaturomawczego agonu. Tekslowy swial bowiem kryje w sobie 
zach~t~ dla czytelnika, by ten, sledz'l,c elegancki tok wywodow autora, 
zaakceptowal jednoczdnie tkwi'l,c'l, u ich podstaw opcj~ swiatopogl'l,dow'l,. 
Najkrocej rzecz ujmuj'l,c, opiera si~ ona na przeSwiadczeniu, Ze nie istnieje 
irodlowe doswiadczenie rzeczywistosci, usytuowanej poza wszelkim przed
stawieniem, ze jestcimy wieczyscie wpl'l,tani w korowod semiotycmych 
zaposredniczen, z kt6rego nie sposob si~ wyrwac w nadziei osi'l,gni~cia 
absolutnej pomawczej pewnosci. W tej mierze, ksi4Zk~ moma czytac jako 
jeden z trafuiejszych opis6w poststrukturalistycznej episleme. Opisow, 
dodajrny, podwojnie czytelnych: w zastosowaniu do wysublimowanej teore
tycmej debaty oraz interpretacyjnej praktyki. Przydatnych tylez w od
nowionym sporze 0 istnienie swiata, co w lekturze wierszy wspolczesnych. 

3. Ksi4Zk~ otwiera niewielkich rozmiarow tekst zatytulowany Nicowanie 
leorii. Uwagi 0 poststrukturalizmie, 0 ktorym czytamy: "Wygl'l,da ( ... ) na 
to, ze pod wplywem wewn~trmej i zewn~trznej krytyki teoria szukac 
zacz~la swej szansy w ujawnianiu dot'l,d wstydliwie zatajanych mamion 
wlasnej historycmoki i, wywracaj'l,c na nice nonnatywne wlasnosci swej 
budowy, sprobowala na nowo okreSlic swoj status i funkcje" (17). 
Przenicowanie wspolczesnego dyskursu teoretycznego oznacza, wedlug 
Nycza, ostentacyjn'l, tematyzacj~ jego uwiklania w lokalne (historycznie 
zmienne) konteksty powstawania, ujawnianie doraznosci procedur upra
womocniaj'l,cych, jednomacme wskazywanie na "metk~ wytworcy, tech
nik~ wykonania", zadowolenie z prezentacji wlasnego statusu jako wypo
wiedzi. Metafora stroju przenicowanego, pisze autor, slui:y uswiadomieniu, 
iz "hermetycmy pancerz j~zyka teoretycmego strzeze dost~u nie tyle do 
uprzywilejowanego (epistemologicmie) wgl'l,du w natur~ prawdziwego 
ksztaltu badanej rzeczywistosci, ile do sposobu, w jaki sam jest z ni'l, 
powi'l,zany" (18). Jdli dobrze rozumiem, wynika st'l,d przeSwiadczenie, ze 
skoro oW'l, "badan'l, rzeczywistosci'l," jest literatura lub - traktuj'l,c to 
maksymalnie szeroko - tekstowy swiat wokol badacza, to l'l,czoikiem mi¢zy 
teori'l, i owym "swiatem" jest jej manifestacyjnie odslaniany tekstualizm. 
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Poststrukturalizrn, pisze Nycz, "ostentacyjnie usytuowal teori~ w ra
mach aktu wypowiedzi" (13). Czyni~c to jednak, stanowczo pozbawil j~ 
dost~pu do swego przedrniotu, istniej~cego od niej niezaleinie i suwerennie. 
Tekstualizacj~ teorii, b¢~q znakiern jej poststrukturalistycznego przeni
cowania, pojmowac nalezy w rnysl rozwazan N ycza nie tyle w kategoriach 
czystej performatywnosci, pozbawionej przedrniotowego odniesienia, co 
radykalnego jej usytuowania w zmiennej, historycznie zdeterminowanej 
konfiguracji okolicznosci. W ten sposob zdanie Derridy "il n'y a pas 
d'hors-texte" - zostaje przez Nycza trafnie zastosowane do ogoJnej 
charakterystyki sposobu istnienia poststrukturalistycznego dyskursu. Nie 
rna niczego poza tekstern: wypowiadaj~c tak~ tez~ nie neguje si~ - jak 
s~dz~ zdroworozs~kowi krytycy Derridy - istnienia rzeczywistosci (co 
byloby absurdern), Iecz tylko stwierdza, iz "tekstualnosc w najogolniejszym 
znaczeniu [rozumiana jako niezbywalna regula serniotycznej rnediacji] jest 
( ... ) wlasciwa sposobowi istnienia tego, co rzeczywiste" (43). 

Oznacza to, ze poststrukturalistyczna teoria (literatury) rnoZliwa jest 
jedynie w tekstowym swiecie, tzn. po przyj~iu wyzej opisanej tezy. To 
z kolei prowadzi do wniosku, i:e skoro uznajerny tekstualnosc za wyl~czny 
modus essendi naszej rzeczywistosci (nigdy nie danej bezposrednio w polu 
naszego doswiadczenia), to zadziwiaj~co oczywista wydaje si~ postac tego 
napr¢ce zbudowanego sylogizrnu. Otoz, jak zdaje si~ twierdzic Nycz, 
skazani jestdrny na dekonstrukcj~. W wersji zas Iagodniejszej i nie tak 
prowokuj~cej: nie rna ucieczki przed poststrukturalizrnern. 

Wyrazista, stanowcza obrona tej tezy, jak~ jest Tekstowy .swiat, zwraca, 
mirno pozornej skrornnosci, mirno starannego wyrnazywania przez autora 
siadow jego obecnosci, uwag~ na siebie sam~. Czy Nyczowanie teorii 
pokrywa si~ z jej nicowaniem? Czy jest jedn~ z rozlicznych jego wersji 
wspolczesnych i czy w ogole istnieje jako wyrazista postawa metodologicz
na? A jdli tak, to jakie s~ jej osobliwosci? Wszystkie te pytania po to tylko, 
by zdac spraw~ z klopotu z okresleniern rniejsca zajrnowanego przez Nycza 
na rnapie wspolczesnych rnetodologii. 

WsrOd r6inorodnych, CZ\!sto rozbiemych koncepcyj i inicjatyw badan 
poststrukturalistycznych - pisze we Wprowadzeniu autor - coraz wyraZniej 
uchwytne s~ dwie tendencje. Jedna, bardziej wyrazista programowo, skrajna 
we wnioskach i nader haiaSliwa, uwiklana jest w antynomie, 0 ktorych byla 
mowa [teoria jako metaj~zyk versus teoria jako autonomiczna wypowieclz; 
teoria buduj~ca na skale poznawczej pewnosci versus teo ria wyprofilowana 
sceptycznie]. Druga, mniej jednoznaczna w deklaracjach i mniej dbala 
o rozglos, zaprz~tni~ta jest przecle wszystkim rozpoznawaniem konsekwencji 
zajmowania okreslonego miejsca w historii i kulturze, a takie faktycznymi 
sposobami uprawomocniania wynikow poznawczych (19). 

Z tego, co napisalem do tej pory, wynikaloby, iz poststrukturalizm 
Nycza, niedeklaratywny, koncyliarystyczny i diagnostyczny, rnidcilby si~ 
po stronie drugiej. Tam, gdzie w pelni panuje swiadornosc "zajrnowania 
okreslonego miejsca w historii i kulturze", gdzie podmiot teoretycznej 
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refleksji nie pozwala sobie na zapomnienie 0 swoim zrelatywizowanym 
wobec innych usytuowaniu, gdzie - powiedzmy wprost - teoria istnieje 
o tyle, 0 ile przeksztalcona zostaje w okrdion'l, praktyk~. Nicowanie teorii, 
powtorzmy, nie zmierza do jej odrzucenia. Prowadzi tyiko do pro
blematyzacji zakrzeplych opozycji steruj'l,cych jej post~owaniem (sys
tem-zdarzenie, swiat-tekst, zewn~trzne-wn~trze etc.), problematyzacji do
konywanej nie z miejsca przekraczaj'l,cego wszelkie dorame uwildania, 
lecz, by tak rzee, z wn~trza historycznoSci. I tu wlasnie pojawiaj'l, si~ pod 
adresem Nycza pytania. 

4. Autor powiada tak: "Dylemat teorii jako systemu (metaj~zyka) 
i teorii jako zdarzenia (wypowiedzi) moma traktowac powamie tylko przy 
zalozeniu }}oczywistej« ahistorycznosci jej statusu; tak system bowiem, jak 
i osobliwosc wymykajll si~ historii" (16). Dia potwierdzenia tej tezy Nycz 
cytuje Paula Ricoeura, wed Ie ktorego "historycznosci'l, ( ... ) jest to, co nie 
moze dojsc do ostatecznego stopnia rozjasnienia, ani w obr~bie systemu, 
ani w lonie osobliwosci". Zwrocmy uwag~ na roznice w kontekstach: dla 
Nycza historycznosc (choc moze trafniej byloby tu mowic 0 "uhistorycz
nieniu") jest Zywiolem umozliwiaj'l,cym dyskursowi teoretycznemu omini~
cie "bl~u skrajnosci", wyjscie poza falszywe dychotomie; dla Ricoeura 
zas, historycznosc jest tym, czego nie jest swiadoma ani historia powszech
na, ani dzielo doskonale, i co poddane jest dzialaniu "sil, d'l,zen, pr,!dow 
o charakterze anonimowym". Wlasnie: anonimowym. Uhistorycznienie 
dyskursu teoretycznego zaproponowane, a sci sl ej - uprawiane przez 
Nycza, oparte jest, jak s'l,dz~, na nieprzezwyci~zalnej sprzecznosci. Przyj
muj'l,C bowiem zalozenie 0 niehistorycznym charakterze tego, co jedno
stkowe i ulokowane w porzlldku osobliwosci, nie moze on jednoczesnie 
bronic wlasnego uhistorycznienia, wlasnego usytuowania, wlasnej skon
czonosci. Innymi slowy: niemoi:liwe jest jednoczesne domaganie si~ uzna
nia wlasnej historycznoSci i chronienie si~ przed ni'l, pod postaci'l, czystego 
rozumu teoretycznego. Niemoi:liwa jest tez, w odniesieniu do przedmiotu 
rozwazan, jednoczesna zgoda na jego uhistorycznienie i niezgoda na jego 
ekscentrycznosc. W dyskursie Nycza swe rniejsce znajduje to tylko, co daje 
si~ przedstawic, co niejako sarno si~ przedstawia w "wersji umiarkowanej, 
racjonalnie akceptowanej" (56). To zas, co osobliwe, co nielatwo poddaje 
si~ teoretycznej obr6bce, co nie daje si~ calkowicie wyeksplikowac, zmierza 
do nieistnienia. W rozurnieniu Nycza: osadza si~ poza rniazg'l, historycznosci. 
Kto jednak 0 tym decyduje? Podrniot, kt6ry pragn'l,C wyzwolenia od 
pozahistorycznej fikcji teoretycznej, chc'l,c rue chC'l,C, popadl w fikcj~ 
(czytaj: zludzenie) historycznosci wlasnej. 

Najlepiej widac to na przyldadzie dwoch kategorii, najcz~sciej chyba 
w omawianym kontekscie dyskutowanych: reprezentacji i podmiotu. 
Pierwsz'l, z ruch czyni Nycz glownym tematem swojej ksi'l,zki. Zawsze 
jednak mowa 0 reprezentacji literackiej, nigdy zas 0 strategiach reprezen
tacji wykorzystywanych przez dyskurs teoretyczny. A przeciez, po struk
turalizmie, sposob przedstawienia, organizuj'l,Cy rarny wypowiedzi krytycz
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nej, utracil przywileje przejrzystosci i instrumentalnosci, jego de(kon)strukcja 
zas nie moze byejuz traktowanajako przejaw nic nie znacz~cego formalnego 
dziwactwa. Ujmuj~c rzecz w kategoriach poststrukturalistycznego stylu, 
polegaj~cego - jak pisze Nycz za Cullerem - na "zakwestionowaniu 
moiliwoSci. usytuowania teorii poza czy ponad sw~ przedmiotow~ dziedzin~, 
jak tez dokonania obiektywnego (neutralnego) opisu jej regul i konwencji" 
(130), zaryzykowalbym twierdzenie, iz Nycz, ktory na poziomie metateorety
cznej refleksji trafuie opisuje wszystkie najwamiejsze wyznaczniki tego stylu, 
na poziomie wlasnego tekstu stanowczo przed owym stylem ucieka. 
Powierzchnia jego wypowiedzi nieodmiennie pozostaje nienaruszona, nie 
widae najej gladkiej tafli sladow niezgodnosci rnit;:dzy tym, co przedstawione 
a sposobem przedstawienia, zaS to wlasnie tu, w tej nieobliczalnej przestrzeni 
skrywa sit;: historycznose, to wlaSnie tu, w nieprzystawalnosci przedrniotu 
i jego reprezentacji afirmuje sit;: romica: arche i telos wszelkiej historii. 
Ogarniaj~cj~ wszechobejmuj~cym spojrzeniem metateoretyka, Nycz probuje 
nas przekonae, iz zdarzeniowose pozostaje w trwalym konflikcie z pojt;:ciow~ 
kategorializacj~, ze to, co przygodne, moZe istniee tylko w postaci exemplum, 
Ze innose jest tylko ulomn~ wersj~ tozsamosci. W przyj~tej przez siebie 
perspektywie, konsekwentnie utrzymanej w calym tomie, rna racjt;:. Pytanie 
tylko, czy to wystarcza? 

Drugi, nie calkiem dla mnie jasny moment w uhistorycznieniu dyskursu 
teoretycznego zaproponowanym przez N ycza przybiera postae - paraf
razuj~c formult;: autora - paradoksu podmiotowego przyswiadczenia. N aj
wyrainiej widai: to na przykladzie interpretacji, zarowno jej teorii (ktorej 
poswit;:Cony jest w ksi,!zce obszemy rozdzial referuj,!cy spory na ternat 
interpretacyjnego pluralizmu), jak wykladni poszczegolnych tekstow (Les
miana, ROZewicza, Karpowicza). Zgodzie sit;: naleZy z przeswiadczeniami 
Nycza, iz akt interpretacji, jako akt wlaSnie, uprawomocniony zostaje 
w perspektywie "podrniotowego przyswiadczenia", ktore okreSlaj,!c sens 
tekstu jednoczeSnie go relatywizuje. Oznacza to, Ze interpretacja, jako 
interpretacja wlaSnie, czyni z wypowiedzianej "prawdy" tekstu prawd~ czyj~s, 
jakqS, gdzieS tak a nie inaczej sformulowan,!. N ycz pisze tak: "w kaZdym akcie 
interpretacji moma ujmowae znaczenie jedynie w jakis jeden, okreSlony 
sposob, a nie wielorako" (120) i jest to zrozurniale, gdyz kaZdy z nas, 
odmiennie w tekstowym swiecie usytuowany, relatywizuje efekty interpretacyj
nej praktyki. Dalej jednak Nycz powiada, iz "uznanie w procesie wlasnej 
krytycznej lektury moiliwoSci. dokonania innych (a zatem r6wniez i lepszych) 
odczytan znaczenia utworu pozbawia - w moim przekonaniu - wlasn,! 
praktyk~ interpretacyjn,! racji bytu, czyni,!c j,! dziwacznym, zarazem bezzasad
nym i bezskutecznym, sprzecznym w sobie przedsi~zit;:ciem" (120). 

Przyznae mus~, ze jest to dla mnie najbardziej kontrowersyjne zdanie 
w calej tak przeciez wywazonej ksi,!zce. Bye moze dzieje sit;: tak dlatego, ze 
ten jeden raz podmiot Tekstowego .swiata odrzuca mask~ nieprzenik
nionego rozumu teoretycznego, by przemowie glosem Ryszarda Nycza, 
swietnego interpretatora poezji wspolczesnej. Czyni'!c to jednak, zajmuje 
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w dyskusji niezbyt wygodn'l pozycjy. Trudno bowiem, jak s'ld~ , z jednej 
strony wyglaszae pochwaly poznawczego perspektywizmu, wedle kt6rego 
tyle jest prawd, ile tworz'lcych je kontekst6w i determinuj'lcych upod
miotowien, z drugiej zas strony uznawae absolutn'l zwierzchnose jednego 
z tych kontekst6w i ustanawiae niekwestionowane pierwszenstwo jednej 
tylko (mojej!) interpretacji. Chyba, ze jest siy Nietzschem, albo ... Nyczem 
(patrz Ecce Homo, rozdz. 3: Dlaczego tak dobre ksiqiki pisz~). 

5. Wedle Umberto Eco istniej'l dwa typy intelektualnych mistrz6w. 
Jedni staraj'l si~ zaoferowae innym swoje zycie i swoj'l aktywnose, nie 
troszcz'lc si~ 0 wzniesienie stabilnego gmaszyska metodologii. Drudzy, 
odwrotnie, sp¢zaj'l zycie na konstruowaniu modeli 0 ponadjednostkowym 
zastosowaniu, na dostarczaniu innym uniwersalnych narz¢zi. 

"Moina bye - powiada Eco - hegiist'l, nie moma zas, chyba ze 
metaforycznie - kierkegaardyst'l. Mistrzowie drugiego typu wymagaj'l, by, 
pod'li:aj'lc ich sladami, weryfikowae hipotezy w celu ich udoskonalania 
b4dz falsyfikacji. Mistrzowie pierwszego typu wprawiaj'l w zaklopotanie 
swoich uczni6w, stawiaj'lc ich w obliczu koniecznej, a zarazem niemo:iliwej 
imitatio magistri, niespelnionej dop6ty, dop6ki nie powstanie dzielo inne 
od dziela mistrza. Pracowae z mistrzami drugiego typu to wypr6bowywae 
lokalnie ich modele, nieustannie je koryguj'lc i kazdorazowo ryzykuj'lC 
herezj'l. Pracuj'lc z mistrzami typu pierwszego, zawsze jest si~ heretykiem 
i niemoi:liwe byloby nim nie bye" ("Magazine Litteraire", octobre 1993). 

Tekstowy Swiat jest z pewnosci'l ksi'lzk'l mistrza. Brakuje w niej jednak 
miejsca na herezj~ , zgodnie zreszt'l z gl~bokim przeswiadczeniem jej autora 
o koniecznosci lagodzenia postaw skrajnych , racjonalnie nieakceptowal
nych. PowYZsze zdanie nie jest wymierzone przeciwko Nyczowi, lecz 
napisane obok niego lub moze raczej poza nim: w oczekiwaniu na 
Wielkiego Herezjarch~ polskiego literaturoznawstwa. Tadeusz Komendant 
por6wnal kiedys sprawnose, z jak'l Ryszard Nycz porusza si~ posr6d 
zawiloSci poststrukturalistycznych teorii , do zwinnosci Nietzscheanskiego 
linoskoczka. Zastanawiam si~, czy jest to pochwala, zwaZywszy na 
tragiczny los, jaki spotyka t~ postac w 6 rozdziale Tako rzecze Zaratustra: 
" ... stracil glow~, a zarazem i lin~ pod sob'l, odrzucil dr'lg, ktory trzymal 
w r~kach, a sam, w spadku pr¢szy od, dr'lga, run'll w gl~bi~ niczem 
kl~bowy wir rami on i n6g" (w przekladzie Waclawa Berenta). 

Linoskoczek pomi¢zy dwiema wiezami. Czyz nie jest to, mimo 
wszystko, trafny alegoryczny wizerunek autora smialo balansuj'lcego 
mi¢zy opozycjami? Coz z tego, ze spadl, skoro na ziemi uslyszal z ust 
Zaratustry: "tys z niebezpieczenstwa uczynil powolanie". Dla teoretyka 
literatury nie moZe bye wi~kszej pochwaly. 

Michal Pawel Markowski 

MICHAL PAWEL MARKOWSKI, ur. 1962, pracownik Instytutu Filologii Pol
skiej VJ, teoretyk literatury, Publikowal m.in .. w " Znaku" , "Arce", "PamiC(tniku 
Literackim", "Tekstach Drugich". 
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RASHOMON - CI1\G DALSZY 


• Vladimir Nabokov, Prawdziwe iycie Sebastiana Knighta, tlum. 
Michal Klobukowski, PIW, Warszawa 1992, ss. 175 

• Mario Vargas Llosa, Histaria Alejandra Mayty, seria Jana 
Zielinskiego, TENTEN, Warszawa 1991, ss. 256 

Wszyscy pami~tamy Rashomon Aldro Kurosawy. Film ten nakr~ony 
zostal na podstawie napisanej w 1915 roku noweli Ryunosuke Akutagawy 
pod tym samym tytulem. Bohaterami S'l: cztery osoby wmieszane w gwalt 
i morderstwo: opowiadaj'l:, krida po kolei, odmienn'l: wersj~ tych samych 
wydarzen. Na koncu wywolany zostaje duch zamordowanego, ale i jego 
relacja romi si~ od pozostalych. Do slownika codziennego slowo "ra
shomon" weszlo jako synonim "prawdy nieobiektywnej" albo "niemomo
Sci. poznania". W j~zyku japonsldm oznacza one doslownie "bram~, ktora 
nazywa si~ pieklo". 

Postulat niemoznosci dotarcia do prawdy w Zyciu, sztuce, historii stal 
si~ w ostatnich czasach kamieniem w~gielnym wielu dzielliterackich. Trwa 
swoista licytacja: pisarze przescigaj'l: si~, kto dalej odejdzie od prawdy 
obiektywnej, kto uczyni swoj swiat bardziej niedost@nym poznaniu. 
Prawdziwe zycie Sebastiana Knighta oraz Histaria Alejandra Mayty posu
n~1y si~ na tej drodze bodajze najdalej, nie popadaj'l:c przy tym w modne 
dzis eksperymenty z gramatyk<l" ortografi'l: czy interpunkcj'l:. 

Obydwie te powieSci wykorzystuj'l: dose rozpowszechniony w'l:tek 
literacld: osob~ narratora - tropiciela biografii. Bierze on za obiekt 
zainteresowania pewn'l: postae (cz~sto nieZyj'l:C4) i prowadzi na jej temat 
"prywatne Sledztwo" (odwiedza znajomych, zbiera pami'l:tki, studiuje 
kontekst historyczny) - w jednym celu: rekonstrukcji Zycia i charakteru 
bohatera. 

W odromieniu od postaci z biograficznych powieSci Mauroisa czy 
Feuchtwangera, bohaterowie Nabokova i Vargasa Llosy: Sebastian Knight 
i Alejandro Mayta S'l: postaciami calkowicie fikcyjnymi. Moma wskazaC 
jedynie na ich przynaleinose do pewnej grupy typow osobowych rozpiesz
czanych przez biografow: pierwszy jest pisarzem, drugi - rewolucjonistll. 
Uzycie ich imion i nazwisk w tytulach powieSci, wraz z rzeczownikarni 
"zycie" oraz "historia", nadaje ksi'l:zkom pozory autentyzmu. Najmniej 
prawdziwe wydaje si~ w tym kontekscie slowo "prawdziwe" (w tytule 
Nabokova), jak si~ p6Zniej bowiem okaze, przyrniotnik ten nie b~zie mial 
w powieSciowej rzeczywistosci swojego desygnatu. 
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Doprowadzenie do konca postulatu "prawdy nieobiektywnej" prowa
dzi do jego wyczerpania i do OOwrocenia znaczen. Nagle poszukuj'l,cy staje 
si~ poszukiwanym. Powiesc Nabokova konczy si~ wyznaniem narratora: 
"Jestem wi~ Sebastianem Knightem C... ) maska Sebastiana przywada mi 
do twarzy, podobienstwo nie daje si~ zmyc. Jestem Sebastianem alba 
Sebastian jest mn'l" a moze obaj jestesmy kims, kogo zaden z nas nie zna." 

W powiesci Nabokova narrator podejmuje si~ poszukiwan w imi~ 
prawdy. Wraz z rozwojem akcji dochOOzi do wniosku, ze prawda nie istnieje. 
Skoro zaS najwyi:sza wartosc okazuje si~ fikcj'l" przyjmuje on swiadomie 
fikcj~ za dobro najwyzsze i szuka ratunku w "literackosci literatury". 

Vargas Llosa idzie dalej niz Nabokov. Gdy w jego powiesci jeden 
z rozmowcow, maj'l,c na mysli poszukiwania sladow Mayty, pyta nar
ratora: "po co to cale zasrane plotkarstwo?", otrzyrnuje rzeczow'l, 00
powiedz: "zeby klamac ze znajomosci'l, rzeczy". Na pocz'l,tku myslimy, ze 
to jedynie chwyt socjotechniczny, maj'l,cy ulatwic biografowi wyci'l,gni~e 
00 rozmowcy informacji, poZniej jednak autor systematycznie rozwiewa to 
zludzenie. 0 ile 1,1 Nabokova narrator probowal walczyc z falszerstwami na 
temat swojego bohatera, to u Vargas a Llosy biograf Alejandra nie ukrywa 
nawet, ze sam takie falszerstwa fabrykuje. Umieszcza siebie - i swojego 
bohatera - w pejzaro mistyfikacji: "Informacja w tym kraju przestala byc 
obiektywna i tak w prasie, radiu, telewizji, jak i w ustach pojedynczych 
osob, stala si~ wdzi~cznym pretekstem do fantazjowania. Mi¢zy nami 
mowi'l,c »informowac« znaczy dzisiaj tyle, co interpretowac rzeczywistosc 
zgodnie z wlasnymi i:yczeniami, obawami lub wygod'l,. Zast~uje to brak 
wiadomosci 0 dziej'l,cych si~ wydarzeniach, a w gl~bi duszy zgadzamy si~, 
i:e jest to stan ostateczny i niezmienny." 

Podobny "nieortodoksyjny" stosunek do faktow cechuje rowniez 
narratora. Kiedy dociera on do i:yj'l,cego jeszcze Alejandra Mayty, 
oswiadcza mu, ze pisze 0 nim ksi'l,zk~, ale zmienil jego nazwisko oraz 
"wszystkie daty, miejsca, postaci i zagmatwal cal'l, histori~, dodaj'l,c lub 
opuszczaj'l,c tysi'l,ce szczegolow". Przyznaje si~ tez do pewnego nadui:ycia, 
ktore czytelnik 00 pocz'l,tku bral za pewnik. "Bohater mojej powieSci jest 
pedalem" - mowil narrator. Mayta "podnosi glow~, jakby go piorun 
strzelil. Krzywi si~ z niesmakiem." Najwyrazniej zaszokowany jest "fak
tern", i:e uczyniono z niego homoseksualist~ . Dlaczego? - pyta skonster
nowany, a w OOpowiedzi slyszy kilka komunalow zakonczonych szczerym 
stwierdzeniem: "A zreszt'l" sam nie wiem dlaczego." 

Czyz nie przywodzi to na mysl powiesci Nabokova Skosnie w leW~? 
Tam oszalaly bohater nie musi jednak, jak Mayta, korzystac z poo
powiedzi narratora. Jest na tyle swiadomy, i:e sam "zdaje sobie spraw~ 
z prostej oczywistosci rzeczy C... ) ze on, jego syn i wszyscy inni S'l, jedynie 
wytworami mego [tzn. narratora] kaprysu i wyobraini". 

Jei:eli nie rna prawdy, jak chq Nabokov i Vargas Llosa, nie rna tez 
ldamstwa. Nie rna ani bl¢u, ani grzechu, ani winy. Nic wi~c dziwnego, ze 
w Rashomonie, chociaz jest ofiara morderstwa i ofiara gwaitu, brakuje 
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winowajcy. Nie rna go zas nie na skutek pomyllei sydzi6w czy sprytu 
przest~pcy, lecz brak ten jest prost4 konsekwencj4 istoty naszego bytu 
- jego niedost~pnosci poznaniu. 

Jeieli literatura odzwierciedla rzeczywistose, jestesmy igraszkl! nie
znanych bog6w. Akutagawa, kt6ry byl neorealistl! i wierzyl, ie jego proza 
opisuje swiat, tak przerazil si~ swoim odkryciem, ze powiedzial 0 nim: 
"hrama, kt6ra nazywa si~ pieklo". 

Zanegowanie istoty prawdy u japonskiego pisarza bylo rezultatem 
uznania przez niego prymatu ludzkiej swiadomosci Oub tez podswiadomo
sci). Wsp61czeSni mysliciele nazywaj4 to cz~sto konfliktem ftIozofii bytu 
i filozofti swiadomosci. "Poniewaz rzeczywistose traci ( ... ) wsze1kl! substan
cjalnose i nie istnieje w niej juz nic sarno w sobie - przeto, podobnie jak 
kr6lestwo wiary, obalone zostaje r6wniez kr6lestwo swiata rzeczywistego, 
rewolucja ta zas rodzi absolutn4 wolnose ... " Piszl!c te slowa w Fenomenolo
gii dueha, Hegel pojmowal obalone "kr6lestwo tego swiata" bye moze 
w w~zszym znaczeniu niz wsp6lczeSni pisarze; okazalo si~ jednak, ie raz 
zakwestionowany porzl!dek rzeczy doprowadzie moZe do podwaZenia 
sensu takich sl6w jak: prawda, milose, B6g, istnienie. Absolutna wolnose 
prowadzi do zakwestionowania rzeczywistosci, kt6re nieodmiennie wi~ 
si~ z zakwestionowaniem Boga. 

Pisarzy, kt6rzy si~ przeciw temu buntuj4, nazywa si~ cz~sto staroswiec
kimi. Pisal Milosz w Ziemi Vlro : "Nie ma zadnej rzeczywistosci obiektyw
nej. Wobec tego j~zyk staje si~ wlasciwie wszystkim. Ja musz~ przeciw
stawie temu moje staroswieckie poczucie rzeczywistosci obiektywnej. To 
si~ga dose gI~boko w m6j swiatopogll!d. Wierz~, ze istnieje rzeczywistose 
obiektywna i ie sztuka polega na kontakcie z obiektywn4 rzeczywistoScil!. 
Na pr6bie uchwycenia jej." 

Akutagawa szukal ratunku w powrocie do najprostszych odruch6w, do 
e1ementamych wartosci. Dlatego Rashomon konczy si~ scen4 przygarni~cia 
porzuconego niemowl~ia przez ubogiego wiesniaka, obcil!zonego i tak 
wielodzietnl! rodzinl!. 

Akutagawa na!ezal jednak do odchodzl!cego pokolenia. Po nim wyzuci 
ze swiata pisarze znaleZii swojl! ojczyzn~ w "literackosci literatury". 
Oswoili si~ z tym, co dla ich ojc6w stanowilo tragedi~ - i uczynili z tego 
kolejnl! gr~, pokazujl!c, ze wszyscy mieszkamy tylko w slowach. Przy
kladem Nabokov, kt6ry szkicuje nawet w swej powiesci 6w odwr6t od 
"realizmu" do "kreacjonizmu". Jak zauwaiyla slusznie na lamach "Ex 
Librisu" Izabella Jarosinska, Prawdziwe tyek Sebastiana Knighta odczytae 
moma jak zbeletryzowany (choe ironiczny) kurs historii powiesci. Zaczyna 
si~ one od zdania charakterystycznego dla XVIII-wiecznych powies
ciopisarzy angielskich ("Pewna leciwa Rosjanka, kt6ra z niejasnych 
powod6w blagala, zebym zachowal w tajemnicy jej nazwisko, pokazala rni 
w ParyZu pami~tnik z dawnych lat"), a konczy cytowanym juZ wyznaniem 
narratora (,,Jestem Sebastianem albo Sebastian jest mnl!"), kt6re uznae 
moma za kwintesencj~ postmodemizmu. 
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W tym kontekscie Vargas Llosa majduje si~ calkowicie poza paradyg
matem prawdy obiektywnej. Nie probuje nawet udawae, Ze ona go 
interesuje; uwai:a j'l za naduZycie stokroe niebezpieczniejsze od tych, 
ktorych sam si~ dopuszcza na swoim bohaterze. Bye moze dlatego, ze nie 
rna dla niego cenniejszej prawdy 0 czlowieku niz ta, w jaki sposob klamie. 
Bye moze traktuje to jak jedyn'l drog~ dotarcia do sedna rzeczy (czy sedno 
moze bye jednak nieprawd,!?). Swiat przedstawiony przez Vargasa Llos~ 
jest zafalszowany: "Peruwianczycy wiedz'lC, ze nie moma uzyskae praw
dziwych infonnacji, klami'l, zmyslaj'l, oddaj'l si~ rojeniom lub bez reszty 
pogr'lZaj'l si~ w uludzie. Zycie w Peru nieoczekiwanie stalo si~ szalenie 
literackie, choe tak niewielu Peruwianczykow potrafi czytae." 

To juz nie literatura nasladuje Zycie. To swiat nasladuje literatur~. To 
swiat stworzony przez pisarzy, ktorzy nie pisz'l 0 Zyciu, tylko 0 literaturze. 

Co si~ wydaje prawdziwe w tym nieprawdziwym swiecie? Chyba tylko 
. jeden element. Nieprzypadkowo jego opis niczym kiamra spina powiesc na 

pOCZ'ltku i na koncu. S'l to "smieci, w jakich pogr'lzaj'l si~ wszystkie 
dzielnice stolicy Peru". 

Grzegorz Gorny 

GRZEGORZ G6RNY, Uf. 1969, publicysta, reporter, w latach 1992-3 korespon
dent " Zycia Warszawy" na Ukrainie, autor Leksykonu laureatow literackiej Nagrody 
Nobla (1993), publikowal m.in. w "Res Publice", "Tygodniku Powszechnym", 
"Znaku". 

MATEJKOMANIA 


• Janowi 	 Matejce - w stu/erie urodzin , Muzeum Narodowe 
w Krakowie, listopad 1993 - styczen 1994, kurator Zofia 
Golubiew przy wsp61pracy Anny Kr6l. W Pamirtniku wystawy 
piszll: Tadeusz Chruscicki, Zofia Golubiew, Maria PoprZ{!cka, 
Jaroslaw Krawczyk i Waldemar Okon. 
Przyczyny, dla ktorych Matejce udalo si~ niepodzielnie zawladn'le 

wizualn'l sfer'l wyobrami historycmej Polakow, S'l niezmiernie zagmat
wane. Moma tu istotnie mowie 0 niezwyklym "oku wewn~trmym" 
malarza, ktore, jak chce Mieczyslaw Por~bski, umozliwialo Matejce 
dostrzeganie "prawd wyzszego rz~u" . Oko takie jest jednak w duchowej 
anatomii artysty narz'lrlem niezwykie trudnym do uchwycenia, wymykaj'l
cym si~ opisowi. MoZe wobec tego war to zastanowie si~ nad fonnami,jakie 
w minionych latach przybieralo zjawisko zwane "recepcj'l: Matejki w kul
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turze niskiej", a b¢'lce - w istocie - swoistym matejkowskim op~taniem. 
Cos chyba jest w tym, ze kiedy sto lat po smierci Malarza (bo tak jak 
Homera zwano po prostu Poet'l, tak Matejk~ - toutes proportions gardees 
- mozemy nazwae Malarzem, skoro Nikifor, chc'lc przekonae krynickich 
kuracjuszy, ze naleZy mu si~ cZeSe jako malarzowi, nazywal si~ po prostu 
Matejk'l) ogl¥larny jego obrazy na okolicznosciowych wystawach, musimy 
za kaZdym razem na nowo odpoznawae Skarg~, Stanczyka, Wernyhor~ 
i z trudem zapominae 0 popularnych kliszach i historiozoficznych wizjach, 
(ktore nieomylnie pojawi'l si~ w naszej swiadomosci), po to, by zobaczye je 
same: olejne obrazy, malowidla, plotna oprawione w rarny - Kazanie 
Skargi (1864), Stanczyk (1862), Wernyhora (1884). Bowiem wymienione 
postaci - podobnie jak wielu innych, na poly fantom atycznych , na poly 
odtworzonych z pozytywistyczn'l precyzj'l bohaterow Malarza - Sl! ci'lgle 
jeszcze niepokojl!co i:ywe i z trudem tylko powracajl! na swoje miejsce 
w prostokl!tnych rarnach, na plaskl! powierzchni~, pokrytl! porz¥lnie 
farbami. Powracaj'l tam z ponad stuletniej w~dr6wki po narodowej 
mitologii, po weselach i telewizyjnych serial ach , Sl! moze nieco zatarte, 
wyblakle - zm~czone wielokrotnym kopiowaniem, przeklarnanymi re
produkcjarni, niechcianymi rolami w operetkach propagandy, do kt6rych 
tak swietnie si~ nad.awaly. 

Ujrzenie "wielkich" obraz6w Malarza w calym bezwstydzie wyliczajl!
cej, podsumowuj'lcej ekspozycji byloby dla publicznosci szokiem, czyms 
w rodzaju uswi~conej przez Muzeum profanacji. Przeciez kai:dy mit musi 
realizowae si~ w dzialaniu, jego odtworzenie nie moze bye tylko po
wtorzeniem - zatem hipotetyczna retrospektywa Matejki bylaby z koniecz
nosci nieznosna dla widz6w, martwa - jak zinwentaryzowana mitologia. 
Wyobraimy sobie niemozliw'l sal~, na kt6rej scianach face to face 
zawieszono Grunwald i Hold Pruski oraz - na drugiej osi - Kazanie Skargi 
i, powiedzmy, Rejtana. lednakze juz choeby same rozmiary pl6cien czyni'l 
tak heretycki pomysl malo prawdopodobnym. 

Szcz~sliwie dla muzealnik6w, Malarz pozostawil wiele dzie! znacznie 
mniejszego formatu. Wybieral cz~sto w'ltki skandaliczne, a przy tym 
wymagajl!ce od odbiorcy dose specyficznej wiedzy historycznej: Dymitr 
z Goraja wstrzymujqcy Jadwig~ od wylamania drzwi na Zamku Kr6lewskim 
w Krakowie (1881) czy kulminacyjny moment sporu Leszka Czarnego 
z malzonk'l, ukazany na obrazie Sp6r maltenski Leszka Czarnego z Gryfinq 
(1879), wreszcie jedenascie pl6cien, kt6rych tematem jest smiere, i to 
najc~sciej gwaltowna. Lektura tych malatur przypomina nieco schemat 
czytania rozmaitych tekstur postmodernistycznych. Nawet jeSli widz nie 
jest znawcl! sredniowiecznych kronik i nie wie, czemu Dymitr nie pozwala 
krolowej ladwidze rozlupac drzwi toporem, to zawsze pozostaje mu sarna 
anegdota, kryminalna i kuriozalna, jak historyjka z pitavala zbrodni 
(Jadwiga! Z toporem!!). 

Na wystawie Janowi Matejce - w stulecie smierci znalazly si~ wlaSnie 
obrazy ukazuj'lce "histori~ podgl¥lan'l przez dziurk~ od klucza", szkicowe 
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i gwaitowne w wyrazie, oraz rownie malo znane, wczesne kompozycje 
Matejki, "wygladzone" jak u Simmlera i stosunkowo najbardziej zgodne 
z konwencj(! akademick(!. A taki:e jeden wielki obraz historyczny - Kazanie 
Skargi, umieszczony na osi wejscia w glybi giownej sali tak, ze widz rna 
zblizac siy do niego powoli, oghtdaj(!c po drodze mniejsze plotna. Ta czysc 
wystawy powtarza wczesniejszet ekspozycjy warszawsk(! (wyj(!wszy wiaSnie 
Skarg~), ale jej aranzacja jest chyba bardziej szczysliwa i to moze nie tyle 
jako proba imitacji XIX-wiecznego salonu.mieszczanskiego (0 czym maj(! 
przekonywac dwie palmy w donicach i sciany pomalowane na kolor, ktory, 
choc nie od razu, przywodzi jednak na mysl purpury), lecz dziyki 
teatralnemu stopniowaniu napiycia - do Kazania Skargi dochodzimy jakby 
od strony mrocznych, fascynuj(!cych kulis. 

I tu wlasciwie zaczyna siy przygotowana przez Zofiy Golubiew 
wystawa. Opisana wyzej cZysc malarskiego oeuvre Matejki jest zaledwie 
wstypem, przewrotnie umieszczonym w przestrzennym centrum ekspozycji. 
Prawdziwym holdem dla Matejki i ostateczn(! ekspiacj(! za nieslawnej 
pamiyci Wyrok na Matejk~ jest bowiem oszolamiaj(!ca rozmachem prezen
tacja peryferii jego dzieia, czyli dziejow jego recepcji w kulturze lowbrow 
- w kulturze Cepelii i piosenkach Jacka Kaczmarskiego, w pracach 
plastycznych dziatwy szkolnej, niezmordowanie kopiuj(!cej (czy raczej 
interpretuj(!cej) Staizczyka i Bitw~ pod Grunwaldem. Oraz w przeroinych, 
czasem paradoksalnych kontekstach. Bo oto Stanczyk z puszk(! Coli 
w dloni pojawia siy na plakacie projektu Michala Twardowskiego - zwy
ciyzcy tegorocznego konkursu "Coca-Cola zmienia swiat" , a umieraj(!cy 
na bialaczky, szesnastoletni Adam Pawyza maluje kopiy Bitwy pod 
Grunwaldem (1954). Jego rowiesnik, Piotr Walerski, tworzy w ostatnich 
latach ogromn(! kopiy olejn(! ... obrazu juz nie istniej(!cego, znanego tylko 
z reprodukcji (Zamoyski pod Byczynq). Tworca krakowskiej szopki z 1989 
roku umieszcza przy okr(!glym stole Walysy, Skargy, Pilsudskiego i Stan
czyka. Albo ta neoludowa rZeZba Anny Filon: duzy Matejko gladzi po 
glowie Wyspianskiego. Podpis - Matejko i maly Stas. Takich gadgetow jest 
na wystawie mn6stwo i ukladanka "puzzle" Batory pod Pskowem nie jest 
najdziwaczniejszym z nich . Znad ujemy tu tez sporo eksponat6w, ktore 
komentujet b(!dz powtarzaj (! oryginalne obraZy Matejki - klocki drzeworyt
nicze z "gI6wkami" do Rejtana i Kazania Skargi, grafika Floriana Cynka 
Zakuwana Polonia - drobiazgowo wykonana wed lug obrazu, kt6ry pozos
tal niedokonczony. Nie wiadomo dlaczego, na wystawie poswiyconej 
"recepcj i niskiej" Matejki znalazly siy rysunki Stefan a Zechowskiego 
(tryptyk Matejko i jego swiat, 1943) , kt6rych bohater jest gromym, 
groteskowym gnomem, obdarzonym nerwow(!, demonicznet sil(! - sil(! 
szalenstwa, ktore w interpretacji Zechowskiego umozliwia Matejce zmaga
nia z wizj (! malarsk(! przekraczaj(!C<! jego fizyczne sily. Umieszczenie tych 
niezwyklych prac obok Pilsudskiego ze Stanczykiem i Wernyhorq Sichuls
kiego (1917) nie jest najlepszym pomyslem, a w kon tekscie calej wystawy 
tworzy wrazenie podobne, jakie sprawialyby, na przyklad, dziela Odilon 
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Redona w muzeum horroru. Moma by tei spytae 0 zasadnose demon
strowania na tej wlasnie wystawie przyldad6w recepcji filmowej i teatralnej 
motyw6w matejkowskich, tym bardziej, ie Zofia Golubiew zaplanowala 
od razu kolejn~ ekspozycj~. Muzeum zwr6cilo si~ do kilkudziesi~ciu 
wsp6lczesnych polskich artyst6w z prosb~ 0 udost~pnienie wlasnych, jui 
istniej~cych, lub wykonanie nowych prac, kt6re odnosilyby si~ jakos do 
"tematu Matejko". Odpowiedzi~ jest wystawa 44 artyst6w wsp6lczesnych 
wobec Matejki, otwarta 8 kwietnia w tymie Muzeum. 

Wystawa ianowi Matejce - w stulecie smierci w Muzeum Narodowym 
gromadzi material frapuj~cy i imponuj~cy r6morodnosci~. Dla podobnych 
obiekt6w nie istniej~ sprawdzone metody ekspozycji, zreszt~ wystawa ta 
jest pierwsz~ chyba w Polsce swiadom~ demonstracj~ socjologicznych 
i psychologicznych mechanizm6w odbioru sztuki. Czytelna jest przyj~ta 
zasada podzialu tematycznego ("Matejko na poczt6wkach", "recepcja 
Pocztu Kr6l6w i Ksiqzqt Polskich", "Matejko i podr~czniki szkolne" itp.). 

Kim byl Matejko, wie ka:.i:dy. 0 firankach w abstrakcyjny rzucik 
m6wilo si~, ie s~ malowane w "pikasy", a kaidy obraz lub oleodruk 
przedstawiaj~cy konia moZe bye u nas "kossakiem". Jednak pierwszym 
- jedynym? - mal a r z e m jest dla og6lu wyl~cznie Jan Matejko, znany 
jako postae z narodowego panteonu i autor Grunwaldu, naszego prawie 
najwi~kszego obrazu, oraz kilku dziel pomniejszych, r6wnie nietykalnych. 
Na dow6d przytocz~ in extenso nast~puj~cy fragment z "ksi~gi pami~t
kowej" krakowskiej wystawy: 

Czy Matejko, ktory tyle zrobil dla Krakowa, nie zasruguje przynajmniej 
w 100--Iecie smierci na cos lepszego ze strony swego miasta nii: niedbala 
wystawa w Muzeum Narodowym? Czy jest to wystawa ku czci Matejki, czy tei: 
ku czci jego nieudolnych kopistow; bo glownie z koszmarnych kopii powolano 
eksponaty? To wstyd umieszczac dziela wielkiego mistrza obok prac uczniow, 
cepeliowskich laleczek i fotosow fIlrnowych! Jesli nawet nie udalo si~ wypo:i:y
czyc wi~j oryginalow obrazow, nale:i:alo zachowac godnosc i nie obni:i:ac 
poziornu wystawy pseudoeksponatami, nie przynosz~cymi ani wra:i:en estetycz
nych (wprost przeciwnie!!!), ani wiedzy 0 Matejce czy jego epoce. 

T~ ostr~ not~ protestacyjn~ podpisala imieniem i nazwiskiem pewna 
Pani Muzeolog. Przypuszczam, ie udalo si~ jej wyrazie odczucia duiej 
cz~sci publicznosci, kt6ra z naboienstwem oraz z ulotkami wyjasniaj~cymi 
powiklane tresci historyczne Matejkowskich rebus6w drepcze od obrazka 
do obrazka po srodkowej "sali z oryginalami", troch~ boj~c si~ odwiedzie 
otaczaj~ce j~, cudowne obszary post-matejkowskiego pro/anum. 

Adam Szymczyk 

ADAM SZ)'MCZYK, ur. 1970, historyk sztuki, krytyk, staly wsp6lpracownik 
"Zycia Warszawy". Publikowal rn.in . w "Krytyce" i "Obiegu". Mieszka w War
szawie. 
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CZYTAJt\C 
MIESI~CZNlKI 

WOJNA PtCI 


Jesli choc w czysci prawd'l, jest, iz "byt ksztaituje swiadomosc", 
w rownym stopniu, niew'l,tpliwie, ksztaituje j'l, plee. Wspolczesna kultura, 
wyzbywszy siy wszelkich, takZe erotycznych, konwenansow, w wyscigach 
przekraczania tabu znalazla siy "pod scian '1," , nie znajduj'l,c juz wiele do 
przekroczenia; mimo to wci'l,z nie zdolala przezwyciyZyc przydanych plci 
czlowieka przyzwyczajen i ograniczen. Styl "unisex" nie przyj'l,l siy i szybko 
zn udzil - nawet w modzie. Roznic plci nikt dzis nie ignoruje - wci'l,z jednak 
trwa dyskusja, czy "innosc" musi oznaczac "nierownowartosc" i w kon
sekwencji - nierownosc. 

Widmo "seksizmu" - rasizmu seksualnego - strasz'l,ce w Ameryce, 
zbliza siy wielkimi krokami w kierunku Europy; ostatnia to moZe chwila, 
by zastanowic siy nad rozs'l,dn'l, strategi'l,... Czy miydzy tradycjami 
patriarchatu i matriarchatu nie ma juz miejsca na bardziej rozumny model 
funkcjonowania spolecznego? Czy groz'I,cego nam - jak mowi'l" w spos6b 
nieunikniony - determinizmu wrogosci nie da siy zast'l,pic 0 ilez skutecz
niejsZ'l, (i przyjemniejsz'l,) taktyk'l, sojuszu? Wbrew utartym opiniom 
feministki nie maj'l, bynajmniej monopolu na Idopoty z wlasn'l, plciow'l, 
tozsamosci'l,. Socjologowie coraz cZysciej mowi'l, takZe 0 kryzysie "mysko
sci", jako obowi'l,zuj'l,cego dot'l,d archetypu psycho-spolecznego. 

"Nasze wlasne oczy i uszy mowi'l, nam - pisze Tomasz Jastrun 
w artykule Nad slodkq przepaSciq plci ("Ex Libris", nr 50/94) - Ze pod 
koniec XX wieku obie plcie dokonaly wielkiego aktu zblizenia do siebie. 
Wlozenie spodni przez kobiety - to bodaj czas mojej wczesnej mlodosci 
- byl to akt symboliczny 0 znaczeniu wykraczaj'I,Cym poza spodnie. 
Kobiety poszly wiyc wyrainie w kierunku myskiego swiata, ale i myzczyZni, 
chociaz nie probowali nosic spodnic, tez wyszli na spotkanie kobietom. Nie 
ma zadnych w'l,tpliwosci, ze dzisiaj myzczymi S'l, mniej myscy niz kiedys, 
a kobiety mniej kobiece. Kto jednak moze byc pewien, ze to trwala 
tendencja? Gdy chodzi 0 przyszlosc, pewne jest tylko, ze nic nie jest do 
konca pewne. I czy w ogole takie zblizenie plci jest poz'l,dane, nawet gdyby 
pomin'l,c biologiy? Przepasc jest fatalna, ale nie mniej groine zatarcie 
roznic? Bo jaki sens mialby swiat z jedn'l, tylko plci'l,?" 
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Najbardziej stereotypowa i uproszczona interpretacja hasla "r6wnou
prawnienia" sprowadza si~ do twierdzenia, Ze wszelkie - pozafizjologiczne 
- r6Znice plci S,! wyhlcznie produktem kultury i obyczajowosci, przeslldem 
utrwalonym przez patriarchainy model spoleczenstwa. Przeciwnicy tej tezy 
optujll za uznaniem i naukowym udowodnieniem pelnej odr~bnosci 
psycho-fizycznej obu plci, uwarunkowanej genetycznie i detenninujllcej 
zupelnie inne postrzeganie swiata, odmienne uzdolnienia i przeiycia emoc
jonaine. Odwr6t od ideologii "unifonnistycznej" zaowocowal ksillZkarni, 
kt6rych autorzy gloszll potrzeb~ powrotu do bagatelizowanej i zagubionej 
w swiecie wsp6lczesnym tozsamoSci plci - kobiety i m~zczyzny. 

"Plcie Sll od siebie odmienne, poniewaz m6zgi kobiet i m~zczyzn r6i:nill 
si~ od siebie" - t~ tez~ ksillzki zatytulowanej Plee mozgu (autorzy: Anne 
Moir, David Jessel) komentuje w cytowanym juz artykule Tomasz Jastrun: 
"W ksilli:ce przedstawiono obszeme wyniki badan m6zgu, by nast~pnie 
zaprezentowac obserwacje poczynione na dzieciach i doroslych. Okazalo 
si~, ze dziewczynki, a potem kobiety szybciej UCZll si~ m6wic i lepiej m6will, 
co willze si~ z tym, ze lepiej od plci m~skiej slyszll. Latwiej uCZll si~ 
gramatyki i j~zyk6w obcych. Nie przypadkiem jllkanie si~ jest niemal 
wylllcznie m~skll domenll. SZeSc razy wi~cej dziewczllt niz chlopc6w umie 
czysto Spiewac. Majll lepszy w~ch i smak, wi~ksz,! od m~zczyzn pobud
liwosc dotykoWll. Lepiej wychwytujll na podstawie glosu sygnaly spolecz
ne, subtelnosci znaczen. Lepiej oceniajll charakter czlowieka, majll lepszll 
pami~c do nazwisk i twarzy. Wolll kolor niebieski od czerwonego, gdy 
m~ZcZYZni preferujll czerwony. 

M~zczYZni potrafill mysle6 bardziej abstrakcyjnie, kobiety zas preferujll 
myslenie praktyczne i konkretne. Lepiej potrafill wczuwac si~ w uczucia, 
w og61e lepiej wsp6lodczuwajll. 

Najwi~kszejednak roznice wykryto w tak zwanej wyobrafni przestrzen
nej. To jeden z powod6w, dlaczego generalami, wybitnymi architektami 
i kompozytorami Sll z reguly m~zcZYZni (...) Zar6wno dzieci, jak i dorosli 
obu plci iyjll w dwoch odr~bnych przestrzeniach. Dla m~zczyzn pierwszo
planowajest walka 0 hierarchi~, walka 0 ustalenie swego miejsca w porzlld
ku. Dlatego podczas rozmowy m~zczYZni »obWllchuj,! si~« intelektualnie, 
by ustawic si~ w hierarchii lub stoczyc walk~ 0 swoje w niej miejsce. Dla 
kobiet zas najwainiejszy jest kontakt duchowy z innymi ( ... ) M~zczYZni 
grajll w »czy mnie szanujesz«, kobiety - w »czy mnie lubisz«. Te r6i:nice 
powodujll bardzo rozmaite sposoby mowienia." 

Zwolennicy "determinizmu plciowego" nie ukrywajll, Ze r6:inorodnosc 
oznacza jednak cz~sto w praktyce nier6wnosc, zas odr~bnosc prowadzi nie 
tylko do fascynacji, ale antagonizmu i walki. Czy jest jakid wyjscie z tej 
pulapki? Owszem - wydaje si~ twierdzic Kinga Dunin, w artykule Psitek 
i ... kuciapka? ("Ex Libris", nr 50/94) - tym wyjsciem jest przyznanie, ze 
tak naprawd~ istnieje jakby wiele plci, gdyz ludzie S,! r6Zni: "istniejll mniej 
i bardziej m~scy m~zczYZni, m~zczYZni z kobiecymi m6zgami, kobiety 
z m~skimi m6zgami, malo kobiece kobiety i superkobiece egzemplarze ( ... ) 
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Gdyby jednak poza tym cale bogactwo ludzkich typow mialo sprowadzac 
siy do dwoch - chlop (Iez'l,cy pod samochodem, nie umiej'l,cy wyrazac 
emocji, poligamiczny samiec w wolnych chwilach rozwi'l,zuj'l,cy rebusy) 
i baba (nuqca dziecku kolysanki, zagubiona beznadziejnie w swiecie, bo 
nawet z mapy nie umie skorzystac, kieruj'l,ca si y wyl'l,cznie emocjami) 
- swiat bylby smiertelnie nudny. Na szczyscie tysi'l,ce krzyzuj'l,cych si y ze 
sob'l, romic, biologicznych i kulturowych, tworzy tysi'l,ce r6Znych ludzkich 
typow - bardzo roznych kobiet i bardzo romych myzczyzn. I to wlasnie 
dodaje Zyciu pieprzu - Ze moma spotkac mowi'l,cego basem inZyniera, 
uwielbiaj'l,cego male dzieci, alba niezwykle poligamiczn'l, kobiety - a nie to, 
ze S'l, chlopy i baby. Ubostwienie jednej z wielu, skrajnie zestereotypizowa
nej romicy jest dla lIUlie oznak'l, slepoty na prawdziwe kolory Zycia. 
Naprawdy zas skrywa przekonanie, ze istniej'l,cy porz'l,dek jest dobry, 
wygodny, naturalny i kaidy powinien znac w nim swoje miejsce, wy
znaczone przez drugorzydne cechy plciowe." 

Wedlug Kingi Dunin - procz feministek radykalnych i szowinistycz
nych istniej'l, jeszcze feministki powame i odpowiedzialne, ktore nie glosz'l, 
ani skrajnego separatyzmu, ani petuego uniformizmu, "nie zajmuj'l, siy 
dowodzeniem, ze myzczymi i kobiety s'l, tacy sami, choc rzeczywiscie 
bezlitosnie tropi'l, wszystko, co uposledza i poniza kobiety. Powszechnie tei; 
zarzucaj'l, kulturze, i:e nadal w duzej mierze oparta jest na wartosciach 
myskich i nie daje kobietom rownych szans." Referuj'l,c pogl'l,dy amerykan
skiego historyka idei Richarda Tamasa (The Passion ofthe Western Mind), 
autorka tak definiuje dokonuj'l,c~ siy na naszych oczach przemiany 
kulturow'l,: "Tak zwane myskie wartosci byly niezbydne, by czlowiek 
w dlugiej drodze, od pocz'l,tkow filozofli greckiej, odkryl swoj'l, odrybnosc 
od Natury, odnajduj'l,c autonomiy ludzkiej woli i intelektu, swoje unikato
we, indywidualne ego. W koncu jednak osi'l,gn'l,l takze pewien kres a1ienacji 
i dzis tyskni za ponownym zjednoczeniem z wartosciami, ktore musial po 
drodze odrzucic. Kryzys wspolczesnego czlowieka jest 1cryzysem myskosci 
- glosi Tamas. Dzis nadszedl czas, gdy do kultury znowu wl'l,cza siy 
kobiecosc - jej oznakami S'l, wzrastaj'l,ca swiadomosc ekologiczna, protest 
przeciwko bezr0zulIUlej eksploatacji swiata, wysilki na rzecz obalenia 
politycznych i ideologicznych barier dziel'l,cych ludzi, uznanie koniecznosci 
pluralizmu i wspolwystypowania wielu perspektyw postrzegania swiata. To 
takze powrot do wlasnego ciala, nieswiadomosci, wyobraini, intuicji, 
odnowione misterium narodzin i wlaSciwie zrozumiana godnosc macie
rzynstwa, czesc dla Gai i powtomie odkrytego Rozumu Wszechswiata." 

o "kryzysie myskosci" jako kluczu do diagnozy wspokzesnych przewar
tosciowan aksjologicznych pisze ostatnio wielu socjologow i badaczy idei. 
Problem w tym, ze termin ten jest interpretowany zgola przeciwstawnie 
- b'l,dz jako kompromitacja wartosci uznanych tradycyjnie za "myskie", 
a co za tyro idzie koniecznosc "feminizacji" kultury, b'l,dz przeciwnie - jako 
grozba "zniewieScienia" myzczyzn, a wiyc potrzeba powrotu do tradycji 
patriarchalnych, pr6ba odbudowania utraconej "toi:samosci myzczyzny" 
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w spoleczenstwie wspolczesnym. Plee uwazana za siln~ jest w gruncie 
rzeczy dojmuj'!co slaba - tak przynajrnniej twierdzi Elisabeth Badinter 
w ksi~e Tozsamose mrzczyzny, ktor~ na lamach "Czasu Kultury" (nr 
1/94) omawia w artykule Trzecia plee Olga Tokarczuk: "Kobiet~ si~ jest, 
m~Zczyzn~ trzeba si~ stae. Sposob stawania si~ m~zczyzn~ jest prawdziw~ 
drog~ krzyzow~ . M~zczyzna po trzykroe - jak zakl~cie magiczne - musi 
dokonae negatywnej identyfikacji, to znaczy udowodnie sobie i swiatu, ze 
nie jest po pierwsze - dzieckiem, po drugie - kobiet~, po trzecie 
- homoseksualist~. M~zczyini ucz~ si~, kim n i e m aj ~ bye, zeby stac si~ 
tym, kim s~. Oto Droga Trzech Negacji. 

M~skosc jest wt6rna i musi zostae wytworzona. Nikt nie rodzi si~ 
m~zczyzn~. W sensie biologicznym zarodki wszystkich kr~gowcow s~ 
zenskie, w sensie psychologicznym ta cz~se naszej psychiki, ktora jest 
wspolna - jest kobieca. Stawanie si~ m~zczyzn~ to post~puj~ce roz
nicowanie, odromianie, oddzielanie ( ... ) Cala cywilizacja patriarchalna jest 
bolesnym swiadectwem prowadzonej uporczywej walki 0 stanie si~ m~z
czyzn~. S~ pewne okresy w historii, kiedy nast~puje zalamanie tych ci~zko 
wypracowanych rytual6w. M~zczyzna przechodzi kryzys swej tozsamoSci. 
Epoki »zniewiesciale«, wyrafinowane, estetyzuj~ce cz~sto koncz~ si~ na
glym wybuchem militaryzmu, rewolucji, nacjonalizmu ( ... ) M~zczyini lecz~ 
si~ wojn~ . Walka, wojna, to cos, w czym prawdziwy m~zczyzna realizuje si~ 
najlepiej. To t~knota do statusu wojownika i mysliwego. Faszyzm byl 
przyldadem najbardziej wypaczonego rozumienia tego, co m~skie. 

Przygl~aj~c si~ obecnym wydarzeniom, moma uznae, ze mamy 
szc~Scie czy nieszcz~Scie bye swiadkami takiego kryzysu tozsamosci 
m~:.i:czyzny. Wystarczy czytae literatur~ ostatnich 15 lat, zeby poznac caly 
wachlarz uczue wspolczesnego m~zczyzny: zlose, niepokoj, strach przed 
kobietami, impotencja, brak punktow odniesienia, nienawise do siebie 
i innych." 

Lektura powyiszych ksi~:.i:ek i artykulow rodzi nieodparte podejrzenie, 
:.i:e - jakby na to nie patrzeC - plee pozostaje naszym przeklenstwem. Jest 
ograniczeniem, wi~zieniem, czyms, co nalezy przezwyci~:iye, powsci~gn~c, 
nad czym trzeba zapanowac. Rozprawiamy 0 plci mozgu i plci Pana Boga 
plciowosc staje si~ we wsp olczesnej kulturze rodzajem obsesji, swiadec
twem kompleksow i zrodlem frustracji. Tymczasem jedynym rozs~nym 
podejsciem do wlasnej seksualnosci jest jej akceptacja i tworcze wykorzys
tanie. To oznacza samookreslenie si~ nie poprzez negacj~ i agresj~ wobec 
tego, co inne, lecz poprzez akceptacj~ faktu, ze istniej~ doswiadczenia 
dost~pne tylko jednej plci - i ten "ekskluzywizm" mozna i nalezy tworczo 
wykorzysta6. 

Na lamach "Odry" (nr 3/94) dopomina si~ 0 to Marzena Broda we 
wst~pie do fragmentu wlasnej prozy List z Mount Desert dedykowanej 
Marguerite Yourcenar: "Skora zaczyna si~ pisae i mowic 0 feminizmie, nie 
moma dopuScic do krzyku rozhisteryzowanych, aintelektualnych dziala
czek, ktore i w Polsce, i na Zachodzie uciekaj~ od kultury i sztuki, 
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sprowadzaj~c problemy do pomniejszania roli kobiety w swiecie C... ) Taki 
feminizm stawia kobietft: obok malpy, nie lubi mft:zczyzn i wprowadza 
bezsensowne podzialy oparte 0 seksualnose, poza tym jest homofobiczny. 
Ten feminizm jest sfrustrowany i pelen kompleksow. Kobiety musz~ miee 
i maj~ swoje podstawy intelektualne C!), bo bez pisani a prozy, wierszy, bez 
refleksji krytycznej nie maj~ szansy zaistniee." 

Wyroinik plci nie powinien rzutowae na artystyczn~ ocenft: dziela sztuki 
czy literatury, jednak mimo iz nie mowi sift: na ogol 0 "mft:skim kinie" czy 
"mft:skiej literaturze" - coraz czft:Sciej wyodrft:bnia sift: "sztukft: kobie~". 
Jeszcze na przelomie wiekow uwazano, ze niewiasty s~ w wift:kszosci 
pozbawione wyobrami kreatywnej, maj~ tez mniejsze zdolnosci refleksyjne 
- dlatego mog~ co najwyzej nasladowae mft:zczyzn i zamiast dzieci 
produkowaC plagiaty. Kobiecose w sztuce kojarzy sift: z ckliwym sentymen
talizmem, czyms niezdecydowanym, pozbawionym odwagi i charakteru. 
W kwartalniku literackim "Kresy" Cnr 16/93) pisze 0 tym Grazyna 
Borkowska w artykule "Komandosi", hippisi, feministki: "W latach powo
jennych C •••) nie tylko biez~ca produkcja literacka, ale takie opinie 
autorytetow podszyte s~ dyskretnym mizogynizrnem. W kraju i na 
emigracji. Gombrowicz w Dzienniku, a Milosz w licznych esejach (patrz np. 
Prywatne obowiqzkt) wybrzydzaj~ na rozlewn~ babskose prozy kobiecej. 
Nawet pisarstwo Zofii Nalkowskiej, wydawaloby sift: tak bliskiej filozoficz
nym i psychologicznym sensom gombrowiczowskiej »formy«, nie zostalo 
wyroinione. Formula prozy kobiecej byla workiem, do ktorego wpakowa
no bez zadnych wyjasnien i zastrzezen znane autorki, nie sil~c sift: na 
szukanie indywidualnych znatnion ich talentu C ..• ) Niechft:tna i lekcewaz~ca 
ocena pisarstwa kobiecego jest CZft:sto zwi~zana z postaw~ mizogyniczn~. 
Obu wymienionym tworcom emigracyjnym, przede wszystkim jednak 
Miloszowi, pierwiastek kobiecy w kulturze kojarzy sift: z bezrnysln~ 
zachlannosci~ vaginy, nft:dz~ materii zagrozonej rozkladem, wulgarn~, 
moczoplciow~ poz~dliwosci~ CRok mysliwego)." 

Maj~c w pamift:ci pift:kne eseje Milosza poswift:cone Orzeszkowej, 
Szymborskiej a nawet Rodziewiczownej - wypadnie zastanowie sift: nad 
zasadnosci~ powyzszej opinii, ktora jest bye moze objawem nie tyle "wojny 
plci", co - rownie odwiecznej - kontrowersji pomift:dzy tworc~ a krytykiem, 
z reguly podejrzewanym 0 pozamerytoryczne uprzedzenia. Sam Milosz 
- na poly zartobliwie - przyznaje sift: do pewnych resentymentow, oddaj~c 
jednak rownoczesnie peln~ sprawiedliwose prawdziwej sztuce. W calosci 
poswift:cone zagadnieniom feminizmu "Teksty" Cnr 4--5-6/93) drukuj~ 
takze esej poety W stron(! kobiety, w ktorym Milosz - dystansuj~c sift: od 
ideologii feministycznej - bierze w obronft: poezjft: Anny Swirszczynskiej: 
"Wychowano mnie tak a nie inaczej, wift:c zapewne swinskie mft:skie reakcje 
na feminizm staly sift: moj~ drug~ natur~. Jak na takie nawyki zachowujft: 
sift: dose przyzwoicie i oburzam sift: tylko, jezeli moje zawodowe interesy s~ 
zagrozone. Skoro dbam 0 poprawnosc jft:zyka, nie podoba tni sift: cenzura 
wprowadzona przez kobiety do skladni i gramatyki w imift: rownoSci plci 



153 ZDARZENIA - KSU\ZKI - LUDZIE 

(»Na poczll,tku Bog stworzyl / stworzyla niebo i ziernift:«). Wydaje rni sift:, ze 
rodzaj mft:ski pewnych slow jest uswift:cony konwencjl! i nie oznacza to, ze 
za kaZdym razem musimy sprawdzae, czy rzeczywiScie odpowiada budowie 
ciala, zwlaszcza, ze niektore slowa i pojft:cia nie sll, cielesne ( ... ) Kronika 
slowianskiego plemienia (Tysiqc fat alkoholizmu) pisana piorem Swirsz
cZyTIskiej ole spotkala sift:, 0 ile wiem, z dobryrn przyjft:ciem. Bo po co 
rozdrapywae. To juz prawdziwa wojna klasowa, klasa uciskanych - kobie
ty, klasa uciskajl!Cych - mft:zczyrni. Przypuszczam, ze niskie notowanie 
Swirszczynskiej - poetki, poza tomem Budowalam barykad{}, pochodzi 
gJownie z odruchowej niechft:ci do jej feministycznej pasji, a bye moZe takze 
z zawstydzenia, skoro wynosi ona na swiatlo dzienne wiedzft: 0 codzienno
sci narodu, znanl! dose powszechnie - ale przykrl!. Dodae do tego trzeba jej 
wiersze milosne idl!ce dalej w szczerosci niz u kogokolwiek w j~zyku 
pols kim ( ... ) a otrzymujemy obraz feministki zaciekiej, ktorl! byla, co 
jednak, moim zdaniem, nie obniza jej statusu jako poetki. Czy powinno 
obnizae? Proszft: szanownych mft:zczyzn, :ieby sobie po cichu odpowiedzieli 
na to pytanie. Uczciwosc nakazuje mi przyznae sift:, ze sam jestem sklonny 
uwazac feministki za wariatki, dlatego :ie, podobnie jak rewolucyjne 
passionarie, miary nie majl!, a poza tym Zle sobie radzl! z wyborem 
przywodczyn. Jednakze w kraju, gdzie rechot macho jest przyj~ty jako 
naturalny, sprawiedliwosc jest po stronie poetld, ktora chciala mowic, jak 
to jest naprawdft:. Cenift: Swirszczynskl! za jej dar wspolczucia. Za jej obronft: 
kobiet, rownie:i starych, ktore Sl! odrzucane na margines spoleczenstwa, 
poniewaz odmawia sift: irn wartosci, wartosci rzeczy do erotycznego 
spoZycia. " 

Teoretycy feminizmu i specjalisci od tworczosci kobiecej jako cechy 
typowe dla damskiej wyobrarni wymieniajl! - wlasnie obok spolecznej 
wraZliwosci - emocjonainose, sklonnose do ironii i przekory, a takze 
swoikie rozumianll, biologicznosc. Psychiczne i fizyczne uwarunkowania 
r:l:1,dzl!ce kobiecym cialem kazaly artystkom uznac doswiadczenie cielesno
sci i dualizm ludzkiej natury za jeden z najciekawszych wl!tk6w wartych 
uwagi i interpretacji. Dotyczy to zwlaszcza sztuk piastycznych, w kt6rych 
terrnin "sztuka kobieca" juz dawno przestal kojarzyc si~ tylko z upodoba
niem do dekoracyjnoSci i pasteiowej galanterii. Wydaje si~, ze wlasnie 
poprzez nadanie szczegolnego wymiaru problematyce ciala, a co za tyrn 
idzie - boiu, erotyzmu i w ogole fizycznosci - artystki-kobiety majl! szans~ 
wnieSc cos bardzo prawdziwego i sobie wlasciwego do uniwersum kultury 
wspoltworzonego przez dwa Zywioly: mft:zczyzn i kobiety. Na przykladzie 
tworczosci Aliny Szapocznikow dowodzi tego Jacek Waltos w kwartalniku 
"Art and Business" (nr 9-10/93): "Z cienkich po/przezroczystych odcisk6w 
twarzy i korpusu w Zywicy poliestrowej powstawaly nieprzewidziane, 
zdawaloby sift: przypadkowe w montazu uklady ( ... ) Mirno obecnosci 
m~skiej figury w obrft:bie dziela Aliny Szapocznikow, kobieta, jej cialo we 
wszystkich mozliwych przejawach byly czyms pierwszym, co jl! frapowalo. 
Biologicznosc wyobrazni artystki znajduje w postaci kobiecej najpe/niejsze 
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oparcie. Pochwala kobiecosci, wszechobecnosci elementu zenskiego jako 
objawu Zycia i jako przedmiotu destrukcji - oto dominujllce motywy dziela 
rzezbiarki. Od wczesnych rzezb modeJowanych w materiale, po ostatnie, 
odlewane z wlasnego ciala, kobieta jawi si~ jako sila witalna, jako czar 
Zycia, jego blask, kwitnienie i zamieranie. Nawet wielka seria Zielnik 
(1971), jakkolwiek wyprowadzona zostala z odlewu figury m~zczyzny 
(syna), czyta si~ jako dopelnienie wyrazu biologicznej kobiecosci: refleksjll 
radosci i smutku macierzynstwa ( ... ) Alina Szapocznikow przekracza tabu: 
demonstruje siebie samll jako cialo i jako ksztalt rzezbiarski rownoczesnie. 
Jest to autoportret wykonywany bez sentymentaJizmu i bez ekshibicjoniz
mu. Ironia zamienia kride westchnienie za chwi1ll, za utraconll urodll, 
w sarkastyczny fetysz cielesnosci. Sarno odlewanie wlasnego ciala jest 
najmniej intymnym etapem w jej pracy rzeibiarskiej. Doceni to kridy, kto 
zna konwencj~ nagosci w sztuce. Dopiero cel i wyraz »operacji rzezbiar
skich« Aliny Szapocznikow m6will 0 gl~boko prywatnym przeslaniu. 
Ostentacyjna kobiecosc tych rzezb nabiera pelnego sensu, gdy zobaczymy 
to dzielo w perspektywie Jej Zycia. Gdy uprzytomnimy sobie t~ tworczosc 
jako jedynll szans~ Zycia, jego potwierdzenie wobec nieuchronnej smierci 
( ... ) Nie odnoszllc si~ do zadnych mitologii, rue szukajllc dla siebie 
tradycyjnych ram ikonograficznych i rezygnujllc z odniesien transcenden
talnych Alina Szapocznikow rzezbillc uprawiala w wyjlltkowy spos6b 
eschatologi~ laickll. Wierzyc, ze sztuka przez sam fakt swego istnienia 
- jako materia i jako wyraz - moze udZwignllc az taki, i tylko taki, obszar 
przezyc, bylo aktem wiary w sil~ i ruezb¢nosc kreacji." 

Krystyna Czerni 

KRYSTYNA CZERNl, ur. 1957, historyk sztuki, publikowala m.in. w "Res 
Publice", "Kontakcie", "W drodze", "Odrze", "Znaku". Ostatnio ukazaly sii( jej 
rozmowy z profesorem Mieczyslawem Pori(bskim Nie tylko 0 szluce (Wroclaw 1992). 
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LIST 
ZKOPENHAGI 

CHLOPIEC 


Jestern zaprzyjainiona z rodzicarni chlopca. Chlopiec rna 23 lata. Jest 
ladny i wesoly. Urodzil sift: w Polsce, ale rnial zaledwie parft: rniesift:cy, lciedy 
rOOzice przywiezli go do Danii. Studiuje filozofift: i historift: sztulci. Do 
studiow sift: nie przylclada. Chlopca - na razie - interesuje wszystko. 

Chlopiec rnowi po dunsku jak rodzony Dunczyk. Mowi tam po 
francusku i po angielsku. W dornu chlopca mowi sift: wyl~cznie po polsku, 
ale jft:zyk rodzic6w sprawia chlopcu trudnosci: mowi piynnie, ale nie
gramatycznie. Kiedy chlopcu brakuje slow, sam je wymysla. Wymysli! na 
przylclad slowo "staroczesny" przez analogift: do slowa "nowoczesny". 
Mniej udanym przykladem s~ "przetwory" zarniast "utworow". Chlopcu 
nie brakuje inwencji, brakuje mu cierpliwosci; nie jest przyzwyczajony do 
iycia z przeszkodami. 

Chlopiec lubi muzykft: popularn~, ktorej ja nie znoszft:, ale lubi takie 
jazz i-pod wplywern matki - stara sift: poiubic rnuzykft: klasyczn~. 
W przeciwienstwie do mnie chlopiec jest na wszystko otwarty, pozbawiony 
przes~ow. Daje szansft: kazdej dziedzinie sztuki. Probuje, czy mu za
smakuje, podobny w tym szlachcicowi z Dziennika Gombrowicza, ktory 
przechadza sift: po sadzie, nadgryzajOlc to jednOl, to drug~ sliwkft:. 

PoglOldy polityczne chlopca sOl daiekie 00 moich. Chlopiec jest po
stft:powy; nigdy na przylclad nie wybaczyl Amerykanom ich polityki wobec 
Indian. Ale nie jest zacietrzewiony: umie patrzec i umie sluchac. Nie 
przypornina w tym ani mnie, ani swoich rodzicow. My wierny swoje. To 
znaczy, kaide z nas wie co innego. Chlopiec - wytrawny kibic - przy
sluchuje sift: naszym spororn. Czasami lapie nas na nielogicznosciach 
i wtr~ca swoje trzy grosze. Nigdy nie rna nam za zle. 

Chlopiec sprawia nam wszystkim duio radosci. Jest wrailiwy, rozumie 
komplikacje doroslych, choc ich nie podzieia, rna poczucie humoru. 
Przypomina w tym swoich rodzicow. Ale tutaj podobienstwa si~ koncz~. 
W przeciwienstwie do nich - i do rnnie - chlopiec jest czlowielciem woJnym: 
woJnym od naszych emigranckich napi¢ psychicznych, naszych nerwow na 
wierzchu, naszej niepewnosci, przechodzOlcej czft:sto w histeryczne zadufanie. 
Chlopiec jest tolerancyjny, ale inaczej nii my. Tolerancja chlopca jest 
naturalna, nie wysilona, nie - ideoiogicma. Chlopiec woli zaciskac wJasne 
~by nii cudze. Ma zasady, ale nie ukrft:ca z nich bicza na innych. 
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Jest uczuciowy - w tym rowniez przypomina rodzic6w - ale potrafi 
okazae powscilJ:gliwose. PowscilJ:giiwosc chlopca nie rna w sobie nic z dose 
typowego dla Dunczykow lyku przed wyrazaniem uczue, ale pozbawiona 
jest polskiej teatralnosci. Chlopiec mowi, ze czuje, kiedy czuje - nie na 
wyrost. Ma w sobie lagodnlJ: stanowczose, ktora wzbudza respekt. Umie 
powiedzie6 "nie" w sposob, ktory nikomu nie uwlacza. I umie powiedziee 
"przepraszam" . 

Chlopca nikt nie pyta, czy czuje si y bardziej Polakiem, Dunczykiem czy 
Zydem. Kim jest? Mutantem: skrzyzowaniem tego, co najlepsze w polsko
sci, dunskosci i iydostwie. Niekompletnym Dunczykiem. Ale to wlasnie 
szpary, w ktore wcisn~a siy polskose i iydostwo, uczynily go tym, kim jest: 
marzeniem kaZdej matki. Matka chlopca powiada: "On jest z roi:nych glin. 
Ale kazda w najlepszym gatunku." 

Pary lat temu chlopiec zobaczyl w telewizji film 0 pogromie w Kielcach. 
Byl wstrzlJ:sniyty. Oswiadczyl, ze nigdy wiycej nie bydzie Polakiem. 
Zareagowalismy ostro, najpewniej dlatego, ze chlopiec uswiadomil nam, ie 
my nie mamy wyboru; do konca zycia bydziemy tym, kim bylismy przed 
wyjazdem z Polski: klybkiem polsko-iydowskich urazow i poczucia winy. 
W przeciwienstwie do nas chlopiec mogl siy obrazie na Polaka w sobie 
i wyrzucie go z siebie. My przypominamy garb usa z wiersza Lesmiana: 
zabierzemy nasz garb do grobu i w zaswiaty. 

Dzis chlopiec rna do swojej polskoSci stosunek rownie pogodny jak do 
swojego iydostwa. JeZdzi do Polski i do Izraela, ale jako turysta. Dla 
obydwu tych krajow - i ze szkodlJ: dla obu - jest stracony jako obywatel. 
Dania otrzymala chlopca w prezencie, ale dala mu takie hojny prezent 
z siebie. 

Gdyby jednak przyjechal tu jako nastolatek, bylby prawdopodobnie 
mniej harmonijny. Chlopiec nie zachlysnlJ:l siy wolnoscilJ: - ai do udlawie
nia - jak to mialo miejsce w przypadku mlodzieiy, ktorej zmieniono kraj 
w wieku pokwitania. W niektorych wypadkach skonczylo si~ tragicznie: 
narkomanilJ:, obl~em, spolecznym pasoiytnictwem. I w kaidym z tych 
wypadk6w - tragedilJ: rodzic6w. 

Chlopiec mial szcz~scie: wolnosci i iycia w dobrobycie uczyl si~ tak jak 
chodzenia. Z domu wyniosl - nie zawsze w Danii typowe - poczucie 
rodzinnej, ludzkiej solidarnosci i wiedzy, Ze zycie moze bye gorzkie a los 
czlowieka okrutny, choe niezawiniony. W domu nauczono go takie 
hojnosci: zasady, ze ten, kto rna wiycej, winien wiycej dawae. Chlopiec nie 
rna kompleksow, bo nigdy nikogo nie zranil. Nie musi mozolnie "wy
chodzie na ludzi". Odk~ pamiytam, zawsze byl czlowiekiem. 

Janina Katz-Hewetson 

JANINA KATZ-HEWETSON, ur. 1939, absolwentka polonistyki i socjologii UJ, 
Humaczka, publicystka, pisarka (dunska). Od 1969 mieszka w Danii. 
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ISUMMARY I 


What is nihilism all about? Is it a revolt against God which leads to the 
destruction of values, or is it a desperate effort to reach up to the Absolute 
through the darkest hell of doubting? Readers of the June issue of "Znak" 
have an opportunity to take up the dilenuna and reflect on the problem. 

Tadeusz Gadacz SP traces the evolution and presents major varieties of 
nihilism throughout the history of philosophy - from ancient Greece up till 
today. Wilhelm Weischedel ponders the meaning of nihilism for theology. 
Jan Andrzej Kloczowski OP draws a comparison between two fonn of 
nihilism: postutopian versus post-Enlightenment. Friedrich Nietzsche's 
posthumously published records will also cast some light on the issue, the 
author being both a prophet and a denouncer of nihilism. Tomasz Sikora 
sketches the nihilist sources of the theology of blood professed by the 
Nazis. Wojciech Baros wonders in what manner the nihilist posture is 
related to melancholy. Izabella Sariusz-Sk'l:pska draws our attention to 
a horrifying diary of a policeman in a Jewish Ghetto from the times of "the 
Final Solution". 

In the latter part of the issue we revert to the fonnerly discussed 
Romantic heritage; Ryszard Kasperowicz and Marek Wadawek analyze 
the dilemmas of postromantic art. Their article, complemented by Elzbieta 
Wolicka's gloss on the attitude of the artist to the middle-class society, has 
become the focus of a discussion held between Michal Bristiger, Wieslaw 
Juszczak, Ryszard Kasperowicz, Jaroslaw Krawczyk, Maria Poprz~ka 
and Elzbieta Wolicka. 

Jakub Gorczyca SJ contributes his opinion on Veritatis splendor. 
The review section begins with Jerzy Szacki's analysis of A Guide To 

Philosophical Texts of the Twentieth Century. Ireneusz Zieminski writes 
about the Polish edition of Gilles Deleuze's Nietzsche and Philosophy. 
przemyslaw Czaplinski discusses Jerzy Pilch's notorious novel entitled 
A List of Adultresses. Michal Pawel Markowski reviews Ryszard Nycz's 
Textual World, devoted to the poststructuralist theories of literature, 
whereas Grzegorz Gorny tracks down postmodernist convergencies of two 
novels: Vladimir N abokov's Real Life of Sebastian Knight and The Life 
Story of Alejandro Mayta by Mario Vargas Llosa. Adam Szymczyk 
contributes his impressions from an exhibition of Jan Matejko's paintings. 
Krystyna Czerni spins her review of periodicals around the conflict of the 
sexes. Finally, Janina Katz-Hewetson describes from Copenhagen the 
inner perplexities that Polish emigrants of Jewish descent are going 
through. 



ISOMMAIRE I 

QU'est--ce que Ie nihilisme? une rebellion contre Dieu suivie de la 
destruction des valeurs, ou, dictee par Ie desespoir, une tentative de 
parvenir a l'absolu par la voie du doute radical? Telles sont les questions 
auxquelles ce numero de "Znak" essaie de repondre. 

De l'antiquite grecque a l'epoque moderne, Tadeusz Gadacz SP retrace 
l'evolution et les principales formes du nihilisme dans I'espace historique de 
la philosophie. II n'est pas sans importance pour la theologie, comme Ie 
demontre Wilhelm Weischedel. Jan Andrzej Kloczowski OP distingue dans 
ce mouvement un courant post-utopique et un courant post-encyc1opedis
teo Dans ses "Notes posthumes" Friedrich Nietzsche apparait a la fois 
comrne Ie prophete du nihilisme et son tombeur de masques. Quant ala 
tbeologie du sang professee par Ie nazisme, d'apres Tomasz Sikora, elle en 
tire ses fondements. Wojciech Barns parle d'une meIancolie inherente au 
comportement nihiliste, et Izabella Sariusz-Sk~pska parcourt Ie journal, 
bouleversant, d'un policier juif charge de maintenir I'ordre dans un ghetto, 
aux temps de la "solution finale". 

Avec la seconde partie du cahier, nous reprenons un theme traite dans 
I'un des numeros precedents, a savoir l'heritage du romantisme. Les 
dilemmes poses par l'art postromantique sont analyses par Ryszard 
Kasperowicz et Marek Waclawek. Complete pat Ie point de vue emis par 
Elzbieta Wolicka sur Ie rapport de l'artiste avec la societe bourgeoise, Ie 
texte des deux premiers auteurs a constitue Ie sujet d'une discussion qui 
a reuni Michal Bristiger, Wieslaw Krawczyk, Maria Poprz~cka et Elzbieta 
Wolicka. 

En echo a l'encyclique, Veritatis Splendor, nous presentons I'opinion de 
Jakub Gorczyca SJ. 

La rubrique des livres comprend les recensions suivantes: 
- Le guide de fa litterature philosophique, par Jerzy Szacki, 
- Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, par Ireneusz Zieminski, 
- Jerzy Pilch, La liste des femmes adulteres, (roman), par Przemyslaw 

Czaplinski, 
- Le monde des textes, etude de Ryszard Nycz consacree aux theories 

litteraires post-structuralistes, par Michal Pawel Markowski, 
- Vladimir Nabokov, La veritable vie de Sebastien Knight, 
- Mario Vargas Llosa, Histoire de fa vie d'Alejandro Mayta, deux 

romans postmodernistes, par Grzegorz Gorny. 
L'exposition des peintures de Jan Matejko est relatee par Adam 

Szymczyk, tandis que Ie prob"~me du conflit des sexes retient l'attention de 
Krystyna Czerni dans sa revue de la presse. Enfin, une correspondance de 
Copenhague, par Janina Katz-Hewetson, fait etat des dechirements vecus 
par les emigres juifs de Pologne. 
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1994 r. wynosi 180000 zl. Wysylka pocztJt zwykhl- Prenumera~ mgraniCZWI przyjrnuje 
PK-H ,,Rueh" Centmla Kolportaiu Prasy i Wydawnictw, W&ra7aWll, ul. Towarowa 28, 
tel. 20-12-71 Konta P.B.K. xm Odd7.. Warszawa or 370044-1195-139-11 

Materialow nie zamowionych nie odsylamy 
Zaktad Poligraficzny spota::zoego Instytntn W)'dawniczego Zoak, KrakOw ul. KOOciuszki 37. 

JSSN 0044-488 X 
INDEKS 383716 

Ceo2 zeszyta" sprzedaiy 7.130000.
w .._acie zl2Sooo.-

Uwaga! Ceoa preDlIIDeraty w IV kwartale wyDOSi 90000 d. 
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