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FILOZOF WOBEC ZMIANY…

We can... change... hasła z kampanii prezydenckiej Baracka Obamy, tak jak
i wielki kryzys światowego kapitalizmu, światowych kapitalizmów, bo przecież
trudno mówić o jednym systemie, gdy postawimy obok siebie broniony europejski, kontynentalny system społeczeństwa dobrobytu, anglosaski system rynkowy i system Mali czy Peru, a więc... i zapowiadany amerykański przełom,
i doświadczany światowy krach gospodarczy otwierają na nowo zamkniętą
w puszce przez Fukuyamę i jego zwolenników HISTORIĘ. Apologetów „końca historii” i pożądanej turboliberalnej globalizacji zaskoczyła niespodziewana
zmiana miejsc: nacjonalizacji banków dokonuje się w USA, a nie w Rosji czy
w Korei Północnej. Własna logika późnego kapitalizmu, jego globalnego kryzysu, tak jak i logika obrony osiągniętego przez obywateli Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej poziomu życia, American way of live, wymuszają natychmiastowe pożegnanie się z ideami „taniego państwa”, niezakłóconej samoregulacji
pozbawionego interwencji demokratycznych instytucji wolnego rynku czy monocentrycznego systemu światowego. American dream słabnie, a na jego miejsce
wkracza, wyhodowany w duchu europejskiej lewicy, European dream (J. Rifkin).
Nowy światowy ład okazuje się nie do zrealizowania jako amerykanizacja świata
w duchu międzynarodowych linczów George’a Busha.
Nowy Początek to dla filozofa oczywiście zaraz wspomnienie Novum Organum Francisa Bacona. Pamięć o optymizmie i rozmachu młodego, wchodzącego
triumfalnie w historię kapitalizmu. To marzenia wielkiej rewolucji francuskiej
i jeszcze większe nadzieje, wyrosłej z jej radykalizmu, fundamentalnej negacji
kapitalizmu w imię dezalienacji człowieka, w imię uwolnienia od reifikacji, od
fetyszyzmu towarowego, wyzysku i strukturalnego, klasowego rozdarcia. Nowy
Początek dzisiaj to nie tylko pytania generowane przez amerykański kryzys i wybory prezydenta w supermocarstwie. Mamy do czynienia z kolejnym otwarciem
historii i z postawieniem na nowo fundamentalnych pytań o dalsze losy zglobalizowanego, wielokulturowego świata. Alain Badiou reprezentujący „radykalnie
fundamentalistyczną i antytotalitarną lewicę” stawia pytanie o aktualność „hipotezy komunistycznej”, a londyński Birkbeck Institute for the Humanities organizuje przebogatą konferencję teoretyczną On the Idea of Communism z udziałem
całej plejady gwiazd współczesnej filozofii społecznej: Slavoja Žižka, Alaina
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Badiou, Judith Balso, Bruno Bosteelsa, Terry’ego Eagletona, Petera Hallwarda,
Michaela Hardta, Jean-Luc Nancy’ego, Toniego Negri, Jacques’a Rancière’a,
Alessandra Russo, Alberta Toscano, Gianniego Vattimo...
Klimat zmiany jest powszechny i obecny również na spotkaniach przedstawicieli politycznego establishmentu świata. Nie są one kurtuazyjne. W imię
ratowania gospodarki światowej z niewyobrażalną dawniej hojnością obraca się
na nich tysiącami miliardów dolarów.
To dobry klimat dla filozofii. Nie da się ona w tych warunkach zamknąć
w ramach zminimalizowanych praktyk teoretycznych, odległych od starożytnej
mądrości i marginalizowanych społecznie. Ale zmiana, o której mowa, nie może
dotyczyć multikulturowo definiowanych reform, kreowanych w duchu political
correctness dysput i liftingów. Chodzi chyba raczej o zmianę całościowego paradygmatu kulturowego. Co do niego przenieść? Jaka jest współczesna kondycja
filozofa, artysty i intelektualisty? Jak urządzić świat na nowo?
Tym razem z pewnością nie chodzi o radykalizm w peryferyjnych obszarach
kapitalizmu, o trzecioświatowe próby przyśpieszonej industrializacji i obrony
przed kolonialnym i neokolonialnym porządkiem. Problem uniwersalnego nowego staje jako problem najbardziej rozwiniętych obszarów ludzkiej cywilizacji.
Trzeba jej bronić przede wszystkim przed militaryzmem i ludobójstwem. Również i filozofów czeka na tej drodze cała seria pomyłek...
„Nową Krytykę” też na nie stać!
W państwie wyznaniowym, jednowymiarowym społecznie i politycznie,
realizacja potrzeby zmiany oznacza czasem niezbędność kontestacji, transgresji
i skandalu, przeciwstawienia zmasakrowanej świadomości społecznej wszechstronnej i bogatej alternatywy kulturowej, kreacji wielowymiarowej przestrzeni
społecznej przenoszącej przez barbarzyństwo reifikacji i recydywę średniowiecza najlepsze tradycje antyku, renesansu i oświecenia. W Polsce współczesnej
bronić trzeba tradycji rewolucyjnego Paryża, ale i teorii Darwina, świeckości
państwa, wolności sztuki i nauki, humanizmu i posthumanizmu. Postkapitalizm,
inny świat to kwestia historii powszechnej, niemożliwa do pomyślenia w opłotkach nacjonalizmu, religianctwa i nekrofilii historycznej. W konwencji Imperium
i amerykańskiej kampanii wyborczej można śmiało zacytować: We can!
Jerzy Kochan
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Warren Montag
Occidental College
Los Angeles (USA)

Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault1

Nie minęło jeszcze wiele lat od czasu, gdy Ideologie i aparaty ideologiczne państwa2 Louisa Althussera oraz Nadzorować i karać3 Michela Foucaulta można
(a może nawet trzeba) było czytać nie tyle jako przeciwstawne teksty, ile jako
wyrazy odrębnych systemów myśli. Pomimo wszystkiego co, w ramach możliwych porównań, dzieliło i łączyło te prace, pozostawały one tak odmienne jak
ludzie, którzy je napisali. Bardzo trudno bowiem oddzielić te teksty od życia
i pozostałych prac obu autorów, niezależnie od ich znanej skłonności do podważania, a nawet odrzucania pojęcia autorstwa jako sztandarowego przykładu mitu
źródłowego podmiotu. Podczas gdy Althusser deklarował marksizm niemal na
każdej stronie, to Nadzorować i karać (w którym Marks jest z aprobatą przywoływany przy wielu okazjach) czytane było najczęściej jako wczesna, a w związ1
Warren Montag wykłada literaturę porównawczą w Occidental College w Los Angeles. Zajmuje się współczesną francuską filozofią, zwłaszcza myślicielami, którym bliska jest postać Louisa Althussera, oraz krytyczną rekonstrukcją tradycji liberalizmu. Autor m.in.: The Unthinkable
Swift: The Spontaneous Philosophy of a Church of England Man (Verso, London 1994); Bodies
Masses Power: Spinoza and His Contemporaries (London 1999); Louis Althusser (Palgrave, London 2002). Tekst The Soul is the Prison of the Body Althusser and Foucault 1970–1975 pochodzi
z czasopisma „Yale French Studies” 1995, nr 88, s. 53–77. Redakcja „Nowej Krytyki” serdecznie
dziękuje Autorowi za zgodę na druk przekładu jego artykułu.
2
L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, przeł. A. Staroń, dostępny na stronie:
http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article279.
3

M. Foucault, Nadzorować i karać, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998.
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ku z tym cały czas jeszcze niewyraźna, manifestacja tego, co wkrótce miało się
stać otwartą wrogością Foucaulta do marksizmu (a przynajmniej pewnych jego
rodzajów)4, a więc jako krytyka i odrzucenie głównych założeń, nawet wysoce
nieortodoksyjnych uwag Althussera o ideologii.
Wszyscy, bardziej lub mniej uważnie, czytali te teksty. Debaty, jakie nastąpiły po ich publikacji (przyjmujące na ogół formę pochwał lub nagan), już
dawno ustąpiły miejsca podsumowaniom i wyjaśnieniom przedstawiającym,
w uproszczonej formie, „kluczowe argumenty” [essential arguments]. Właśnie
na tym polega problem, jako że, by przywołać Swifta, oryginalne teksty często
zdają się przysypane stosami komentarzy. Wydają się niemożliwe do odzyskania
– oryginały, choć często czytane, są zawsze już zapośredniczone w innych, całkowicie wobec nich zewnętrznych pracach, zdających się przesądzać raz na zawsze
o ich znaczeniu. Dlatego nie można się łudzić, że wystarczy odłożyć komentarze
na bok, aby wydobyć rzeczywiste teksty. Przecież to właśnie Althusser pisał: „nie
ma niewinnych lektur”5.
Zacznijmy więc od odnotowania ciążących na nas lektur, poprzez wskazanie zagadnień i problemów, które, jakby za sprawą projektującej identyfikacji,
niemal spontanicznie wyłaniają się ze spotkania z omawianymi tekstami, chociaż
są podyktowane sposobem, w jaki już wcześniej je czytano. Aby uwolnić się
od tych odczytań, musimy oczywiście przeczytać czytelników oraz podsumować
podsumowania i to nie po prostu najlepsze z nich, ale również najbardziej reprezentatywne, czyli również te przeciętne i zwyczajnie kiepskie. Charakterystyczne
jest dla nich wszystkich to, że przy całej swej powtarzalności i braku precyzji pozwalają nam mówić o obydwu tych tekstach wziętych razem. Zarówno Ideologie,
jak i Nadzorowac i karać, bez względu na oczywiste różnice dotyczące nie tylko
słownictwa, ale także jawnych oraz skrytych punktów odniesienia, prowokowały
bardzo podobne formy krytyki (która, być może ze względu na częstotliwość,
przestała już jawić się jako krytyka, stając się „obiektywną” czy nawet „współczulną” [sympathetic] obserwacją). Weźmy za przykład dwa komentarze, mające
prawdopodobnie największy udział w kształtowaniu się recepcji tych tekstów
i zawierające szeroki wachlarz uwag krytycznych (zarówno pod względem ilo4
Dziwnie czyta się dzisiaj niezwykle wpływową recenzję Nadzorować i karać autorstwa
François Ewald (Anatemie et corps politique, „Critique” 1975, sąsiadującą, strona w stronę,
z pierwszą wersją „Nowego Kartografa” z książki Foucault Deleuze’a). Ewald projektuje na pracę
Foucaulta systematyczny sprzeciw wobec marksizmu, zupełnie nieobecny w tekście, jakkolwiek
sam Foucault z czasem zdawał się sprzyjać takim interpretacjom.
5

L. Althusser, Czytanie „Kapitału”, przeł. W. Dłuski, Warszawa 1975, s. 30.
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ści, jak i jakości). W krytyce Althussera autorstwa E.P. Thompsona (The Poverty
of Theory) oraz Foucaulta w Filozoficznym dyskursie nowoczesności Habermasa, pojawiają się dosyć podobne tematy. Zarówno Ideologie, jak i Nadzorować
i karać zostały uznane za „teksty graniczne”, wprowadzające w swoich logicznych konkluzjach kłopotliwe i niepokojące pojęcia, pojawiające się u Althussera
i Foucaulta jedynie w formie pośredniej. Oba teksty były oskarżane o subtelny
i perwersyjnie (a nawet uwodzicielsko – zakładając, że ich urok wynikał raczej
walorów literackich niż filozoficznych lub teoretycznych) przekonujący funkcjonalizm i strukturalizm odrzucający wszystko, co specyficznie ludzkie, czy
chodziło o historycznie stałą naturę i potrzeby, codzienne „doświadczenie” jako
czynnik formujący podstawy ludzkich uczuć i myśli, czy nawet o nieredukowalną wolność będącą wyłącznym gwarantem moralności. Takie strukturalistyczno-funkcjonalistyczne podejście mogło prowadzić jedynie do eliminacji wszelkiego
sprawstwa historycznego i do opisu świata pozbawionego możliwości jakiegokolwiek oporu czy chociażby zmiany. Althusser i Foucault, pomimo dzielących
ich różnic, stworzyli analizę dominacji, mogącą okazać się pułapką dominacji,
o tyle, o ile skutkiem ich pracy był paraliż jednostkowej inicjatywy i przytłoczenie krytycznej myśli ideą, że nie ma ucieczki od ideologii czy władzy. W pracach z lat siedemdziesiątych, utożsamiany z polityczną, a częściej z moralną indyferencją wobec konkretnych ludzkich istot, ogłoszony na stronach Pour Marx
(1965) i w Słowach i rzeczach program teoretycznego antyhumanizmu osiągnął
swój pełny wyraz.
Oczywiście można odpowiedzieć, że te zarzuty chybiają celu, są nieadekwatne lub nieuczciwe oraz podjąć próbę zastąpienia fałszywych interpretacji
prawdziwymi6. Warto jednak przedtem zauważyć, że „krytycy” Althussera i Fou6
Chociaż bardziej pożyteczne byłoby prześledzenie politycznych i teoretycznych trajektorii
anty-althusserianizmu i anty-foucaultyzmu, a więc tego, co Pierre Macherey nazwał anty-antyhumanizmem. Przypadek Althussera jest szczególnie interesujący na łonie marksizmu. Nie licząc
szeroko rozumianych studiów kulturowych, większa część anglo-amerykańskiego marksizmu po
prostu o nim zapomniała (podczas gdy Foucault zawsze był uważany za wroga). Teoretyczny antyhumanizm wydawał się niewart refutacji, poczynając od tyrad E.P. Tomphsona przeciwko Althusserowi (The Poverty of History, New York 1978) poprzez In the Tracks of Historical Materialism
(London 1983) Perry’ego Andersona (dzieła mniej emocjonalnego, ale równie krytycznego), aż
do połowy lat 80., gdy został on po cichu pochowany w niepamięci (pojawiając się w Making
Sense of Marx (Cambridge 1985) Johna Elstera wyłącznie w formie przymiotnikowej – np. jako
trująca „althusseriańska” atmosfera panująca swego czasu w Ecole Normale Supérieure). Pomimo olbrzymiej wrzawy nikt nie odpowiedział na argumenty przedstawione w artykule Marksizm
a humanizm albo w Ideologiach i aparatach ideologicznych państwa. Wystarczyło, jak się zdaje,
powiedzieć, że ponieważ nie potrafimy wyobrazić sobie rewolty przeciwko dominacji bez klasycznego pojęcia jednostki jako podmiotu, jako centrum inicjatywnego, jako ostatecznego źródła
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caulta, poniekąd przypadkiem, odsłaniają fakt, zresztą często negowany nawet
przez zwolenników obu filozofów, że ich dzieła nie są ani przeciwstawne, ani
zewnętrzne wobec siebie; jedno nie jest alternatywą drugiego. Zamiast czuć się
zmuszonym do wybierania pomiędzy Ideologiami a Nadzorować i karać, a więc
pomiędzy Althusserem a Foucaultem, możemy, przyjmując komentarze, wraz
z całą ich nierównością jako obiektywne skutki omawianych prac, odczytać ten
dylemat, Althusser albo Foucault, w stylu Spinozy jako Althusser sive Foucault,
Althusser, czyli Foucault.
Teraz (czyli z pewnego historycznego dystansu) można już prawdopodobnie rozpatrywać Althussera i Foucaulta (czytanych jako nazwy własne denotujące materię ich prac [bodies of work]) jako wzajemne immanentne przyczyny; dynamiczne i nierozdzielne. Już nie jako twórców systemów, które muszą
być przyjęte lub odrzucone in toto, ale raczej jako filozofów dostrzegających
konieczność sproblematyzowania pewnych pojęć i myśli, które w oczach wielu,
tak wówczas jak i dziś, wydawały się niemożliwe do zakwestionowania. Wspomniane komentarze, zarówno pozytywne jak i negatywne, są dla nas przydatne
jeszcze w inny sposób. Nie chodzi tylko o to, że możemy dzięki nim dosyć ściśle
połączyć Althussera i Foucaulta. Chodzi również o to, czego owe krytyki nie mówią, o wspólne obu autorom kwestie teoretyczne, umykające ich komentatorom
z regularnością symptomu, o przemilczenia i przeoczenia narzucone im przez
historyczną koniunkturę, w której powstawały.
Warto zacząć od przedstawienia charakteru teoretycznej aktywności
Althussera i Foucaulta w taki sposób, w jaki sami ją definiowali. Nie byli oni
ani socjologami, ani historykami, ich celem nie było tworzenie teorii społeczeństwa ani tym bardziej analizy specyficznych momentów historycznych. Byli filozofami, chociaż znowu – nie w tradycyjnym („kontynentalnym”) stylu. Nie
myśli, mowy i działania, to podmiot taki zwyczajnie musi istnieć. Gdy Althusseriańska krytyka
podmiotu została zapomniana, nastąpił masowy powrót do esencjalizmu wraz z podejmowanymi
przez Thompsona próbami uratowania fenomenu ludzkiego doświadczenia przed rozpuszczeniem
go w indywidualizmie spod znaku racjonalnego wyboru. Na ironię zakrawa fakt, że dominująca postać anglosaskiego akademickiego marksizmu wyprowadza obecnie swoją epistemologię z Nędzy
historycyzmu Poppera, teorię walki klas z The Logic of Collective Action Olsona, a pojęcia z Teorii
sprawiedliwości Rawlsa. Wskazywana przez Althussera heterogeniczność tekstów Marksa okazała
się o tyle prawdziwa, o ile uznano, że u Marksa niewiele rzeczy, poza odrzucaną przezeń doktryną
moralną, w ogóle ma sens. Równie ironiczne jest to, że Habermasowski racjonalizm i humanizm
(mający być, zdaniem Andersona, antidotum na teoretyczną anarchię i nihilizm Althussera) zostały
publicznie użyte jako wsparcie dla imperialistycznej wojny w Zatoce Perskiej. Habermas bronił tej
„akcji policyjnej” odwołując się do praw człowieka). W tej sytuacji Althusseriańska krytyka spontanicznej filozofii ekonomii i politycznego liberalizmu wydaje się bardziej pilna niż kiedykolwiek.
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usiłowali produkować nowych systemów myśli w sensie, w jakim mówimy
o kartezjanizmie, kantyzmie czy heglizmie. Dokładne oględziny ich prac pokazują, że ich główną troską było odkrycie, w jaki sposób pewne pojęcia funkcjonowały w specyficznych koniunkturach historycznych, i to nie z pozycji usytuowanych poza historią, ale z jej wnętrza, w taki sposób, aby umożliwić pomyślenie
czegoś nowego, aby nauczyć się, jak powiedział Foucault, „w jakiej mierze praca
myślenia o własnej historii może uwolnić myśl od czegoś, co myśl myśli skrycie
i pozwolić jej myśleć inaczej”7. Takie „filozoficzne ćwiczenie” (tamże) jest bardzo ograniczone, a jednocześnie wyjątkowo ambitne i dalekosiężne. Jest również
absolutnie konieczne.
Althusser był szczególnie zainteresowany tym, co filozofia „myślała skrycie” czy też, aby użyć jego języka, „oczywistościami” filozofii w filozofii. Obstawanie przy tym oznacza wykroczenie daleko poza domenę polityki (będącej,
jak argumentował Althusser, stawką filozofii) w głąb czysto teoretycznej sfery
możliwie najmniejszego zainteresowania światem. Zdaje się, że tym samym
przerabiamy Althussera, marksistę i komunistę, na czystej wody akademika,
stosującego filozofię do niej samej, majstrującego zmyślne paradoksy z pomocą oczywistych pojęć, pour épater les bourgeois. Ale Althusser odpowiadał na
ten zarzut twierdzeniem, że filozofia interweniuje w rzeczywistość tylko poprzez
produkcję skutków w ramach siebie samej”8. W jaki sposób filozofia działa na
sobie samej? Poprzez kwestionowanie stałych i ściśle filozoficznych pojęć, których oczywistość sprawia, że są niemal niepodważalne; jak „»oczywistość« że
wy i ja jesteśmy podmiotami [...]. W istocie własnością ideologii jest to, że narzuca (i nie może być inaczej, ponieważ to są »oczywistości«) oczywistości jako
oczywistości, że nie możemy ich nie rozpoznać i wobec których nieuniknioną
i naturalną reakcją jest krzyknąć (pełnym głosem lub w „zaciszu świadomości”):
»To oczywiste. Tak jest. To prawda!«”9.
Foucault opisał swoją własną działalność w bardzo podobny sposób: „Chodzi o to, aby przyczynić się do zniesienia pewnych oczywistości i obiegowych
sądów na temat szaleństwa, normalności, choroby, zbrodni i kary. Chodzi też
o to, aby sprawić, że nie można będzie z taką lekkością mówić pewnych rzeczy,
M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 2000, s. 149.
7

8
L. Althusser, Philosophy and the Spontaneous Philosophy of Scientists, przeł. B. Brewster,
London 1990, s. 107.
9

L. Althusser, Ideologie..., op.cit.
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że pewne działania nie będą już podejmowane, a przynajmniej już nie bez wahania. Nie czuję się zdolny do podjęcia się czegoś więcej niż udział w tym trudnym
przemieszczeniu form wrażliwości i progów tolerancji. Gdyby tylko to co mówię
mogło w jakimś stopniu przyczynić się do takich rzeczywistych skutków [...].
Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, jak łatwo wszystko to może pozostać zupełnie niewyraźne, jak łatwo może ześlizgnąć się na poziom sennych rojeń”10.
Wszystko to brzmi dosyć skromnie, zbyt skromnie, jak podejrzewam, dla
wielu dzisiejszych filozofów, którzy nie zadowalając się przyziemną produkcją
teorii sprawiedliwości (przedsięwzięcie całkowicie obce Althusserowi i Foucaultowi), chcieliby sporządzić projekt dobrze zorganizowanego i uczciwego społeczeństwa przyszłości. Ale to skromne kwestionowanie pewnych oczywistości
dało wyjątkowo wybuchowe efekty. Niektórzy z najbardziej wpływowych historyków, socjologów i filozofów zostali wysłani, by „ugasić pożar”. Gwałtowność
ich reakcji może wydawać się dzisiaj zaskakująca, a nawet zadziwiająca. Ale
wcale nie powinniśmy być zaskoczeni. Gwałtowność jest wskaźnikiem tego, jak
wrażliwe są określone punkty ideologiczne, tego, jak bardzo nieakceptowalne
jest zwyczajne kwestionowanie niektórych „pewników”. Nawet najbardziej zacięte tyrady są w tej kwestii dobrym wskaźnikiem11. Pokazują, że proste, ale niespodziewane pytania, które Althusser i Foucault ośmielili się zadać odnośnie do
„niektórych komunałów”, posiadają daleką od wyczerpania siłę, która prawdopodobnie okaże się znacznie ważniejsza niż systemy przypisywane im zarówno
przez wrogów, jak i przyjaciół.
Najbardziej niewybaczalne pytanie zadane przez Althussera i Foucaulta dotyczyło podmiotu. Ich uparte obstawanie przy twierdzeniu, że jednostka nie jest
dana, lecz konstytuowana lub produkowana jako centrum inicjatywne, jako efekt,
a nie przyczyna konfliktowych procesów ideologii czy władzy (teza centralna
dla obydwu wymienionych dzieł), posiadało, jak ujął to Althusser, „wszystko
co potrzebne do tego, by obrazić zdrowy rozsądek”12. O ile sama idea zyskała
10
M. Foucault, Question of Method, [w:] The Foucault Effect: Studies in Governemntality,
eds. G. Burchell, C. Gordon, P. Miller, Chicago 1991, s. 83.

Można tu przypomnieć sposób, w jaki E.P. Thompson odmawiał nawet refutacji omawianego
tutaj dzieła Althussera: „Ideologie i aparaty ideologiczne państwa [...] to zdecydowanie najohydniejsza [ugliest] rzecz, jaką napisał, to kryzys idealistycznego delirium. Oszczędzę sobie wysiłku
krytyki, na którą się naraża w związku z jej naiwnością, odrzucenie wszystkich rzeczowych świadectw oraz jej absurdalnych idealistycznych wynalazków”, E.P. Thompson, The Poverty of Theory,
op.cit., s. 174.
11

12

L. Althusser, Essays in Self-Criticism, transl. G. Locke, London 1976, s. 94.
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wiele uwagi, o tyle jej teoretyczne uwarunkowania (przynajmniej co do althusseriańskiej definicji interpelowanego lub konstytuowanego podmiotu) były, przez
ostatnie dwie dekady, pomijane niemal całkowitym milczeniem. Jest to moment
teoretyczny (nie jedyny, ale jeden z najważniejszych), w którym obydwie prace
nakładają się na siebie, moment powstrzymujący, przynajmniej z pewnej perspektywy, całkowity rozdział pomiędzy nimi, nawet jeśli jest to również moment,
w którym najwyraźniej zarysowuje się ich odmienność. Odnoszę się tutaj zwłaszcza do twierdzenia Althussera (niemającego żadnego formalnego ani wyraźnego odpowiednika w Nadzorować i karać), wypowiedzianego w języku zupełnie
różnym od tego, którym posługiwał się Foucault, że ideologia istnieje materialnie. Paradoksalność tego zdania skłoniła Foucaulta, zresztą bardzo wcześnie, do
odrzucenia pojęcia „ideologii”. Oderwanie tego terminu od formy idealnej lub
niematerialnej egzystencji wydawało się całkowicie niemożliwe:
Zastanawiam się, czy zanim postawi się pytanie o ideologię, nie byłoby bardziej
materialistycznie przebadać najpierw kwestię ciała i efektów, jakie wywiera na
nie władza. Ponieważ kłopotem, jaki mam z analizami nadającymi priorytet ideologii, jest to, że zawsze mamy do czynienia z presupozycją ludzkiego podmiotu
usytuowaną na liniach modelu dostarczonego przez klasyczną filozofię, obdarzonego świadomością, którą władza ma następnie opanować13.

Dokładnie ten paradoks odzwierciedlają próby podkopania przez Althussera
tego, co nazywał on „ideologiczną teorią ideologii” z samym pojęciem „ideologii” na czele. Nawet doskonale widoczna etymologia tego terminu odsyła do
idei (zlokalizowanych w umyśle, a więc wspartych na idealnej, duchowej egzystencji), a jego użycie w najróżniejszych, marksistowskich i niemarksistowskich
dyskursach niemal nieuchronnie odnosi się do świadomości. Althusser zmusił to
słowo do działania wbrew „ideom”, wbrew „świadomości”, a wreszcie, wbrew
jakiejkolwiek formie wewnętrzności, nie zostawiając w nim nic rozpoznawalnego poza nazwą.
To podejście było całkowicie zgodne z tym, co Foucault nazywał „taktyczną poliwalencją dyskursów”, zasadą nakazującą nam ujmowanie dyskursu „jako
serii nieciągłych segmentów, których taktyczna funkcja nie jest ani jednolita, ani
stała”, i narzucającą używanie „identycznych formuł w przeciwstawnych ce-

13
M. Foucault, Body/Power, [w:] Power/Knowledge: Selected Interwievs and Other Writings
1972–1977, transl. C. Gordon, New York, s. 58.
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lach”14. Nie oznacza to, że wykorzystanie przez Althussera tej specyficznej teoretycznej poliwalencji całkowicie uchroniło jego pojęcie ideologii przed lekturą
odnajdującą w nim ciągłość z wcześniejszymi teoriami, a nawet widzącą w nim
niezbyt oryginalną teorię indoktrynacji pre-egzystującej świadomości15. Wprost
przeciwnie, ostatnie dwie dekady świadczą, że nawet samo użycie terminu „ideologia” (który Althusser uważał mimo wszystko za nieunikniony z powodu braku
bardziej efektywnego pojęcia) prowadziło do zaciemnienia radykalnej oryginalności Althusserowskich tez na temat natury ludzkiego zniewolenia oraz ich nieredukowalności do wcześniejszych teorii ideologii.
„Althusser doszedł do głównej tezy eseju o ideologii (ideologia interpeluje
jednostki, aby stały się podmiotami) za pośrednictwem dwóch tez wstępnych,
z których pierwsza jest negatywna, a druga pozytywna. Pierwsza dotyczy przedmiotu, »przedstawianego« w wyobrażeniowej ideologicznej formie, druga zaś
mówi o materialności ideologii”16.
Połączenie tych dwóch tez doskonale uchwytuje pozornie paradoksalną naturę Althusserowskiego pojęcia ideologii. W jaki bowiem sposób ideologia może
być jednocześnie wyobrażeniowa i materialna, i w jaki sposób pojęcie tego, co
„wyobrażeniowe” może być uchwycone inaczej niż poprzez odniesienie do świadomości, której iluzje i fałszywe idee nie pozwalają na poznanie tego, co rzeczywiste? Warto zauważyć, że negatywna teza na temat wyobrażenia była często podejmowana przez komentatorów (nie tylko tych, którzy zauważyli w niej aluzję
do dzieła Lacana), podczas gdy teza pozytywna na temat materialności ideologii została prawie całkowicie zignorowana17. „Wyobrażeniowa forma ideologii”
wydawała się jedynym ogniwem pomiędzy tym, co do tej pory rozumiano przez
ideologię a, często wprawiającymi w zakłopotanie, próbami Althussera oderwania jej od wszelkich znajomych powiązań. Dla wielu czytelników ideologia cały
czas była „fałszem”, „iluzją”, a nawet fałszywą świadomością (czemu nie?) interpelowanego podmiotu, owszem, podmiotu ukonstytuowanego, ale posiadającego
fałszywe (tudzież wyobrażeniowe) idee, których skutkiem były działania zmierzające do reprodukcji istniejących stosunków produkcji.
14

M. Foucault, Historia seksualności, op.cit., s. 90.

Por. N. Abercrombie, S. Hill, B. Turner, The Dominant Ideology Thesis, London 1980,
s. 20–24.
15

16

L. Althusser, Ideologie..., op.cit.

O ile mi wiadomo, najpełniejszym omówieniem tematu materialności ideologii jest praca
P. Hirsta On Law and Ideology (London 1979) – około półtorej strony.
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Jednak taka interpretacja nie była po prostu rzutowaną na tekst pomyłką.
W jaki bowiem sposób można inaczej zrozumieć, centralne dla Althusserowskiego rozumienia ideologii (przedstawione na samym początku, jeszcze przed
rozdziałem „O ideologii”), rozróżnienie na aparat państwa oparty „na przemocy” oraz ten funkcjonujący poprzez „ideologię”?18. Oczywiście twierdzenie, że
Ideologiczne Aparaty Państwa funkcjonują poprzez ideologię było, z formalnego
punktu widzenia, pustą tautologią, przynajmniej póki Althusser nie zdefiniował
samej ideologii. Za pośrednictwem tego rozróżnienia zdaje się on aprobować polityczny dualizm siły i przyzwolenia (warto odnotować, że termin ten jest zdecydowanie nieobecny zarówno w omawianym eseju, jak i w całości dzieła Althussera), a więc podwójnej, ale asymetrycznej dominacji, która co prawda stosuje
siłę i przemoc wobec ciała, ale czyni to jedynie w ostateczności, ponieważ preferowanym środkiem dominacji jest skłanianie umysłu, aby wybrał, za sprawą swej
nieredukowalnej wolnej woli, poddanie się danym siłom. Zniewolenie wybrane
dobrowolnie jest znacznie bardziej trwałe niż wymuszone na niechętnym podmiocie dzięki temu, że jest ono przeżywane [lived] jako legalne i słuszne. Ideologia staje się tutaj indoktrynacją, zaszczepianiem przekonań (nieważne, prawdziwych czy fałszywych), znajdujących swój wyraz w działaniach „posiadających”
je jednostek. Pojawia się zatem linearne następstwo: idee (tzn. idee panujące)
są komunikowane jednostkom formułującym, na ich podstawie określone przekonania, które powodują określone działania. Fakt, że takie pojęcia są całkowicie niekompatybilne z innymi elementami Althusserowskiej definicji ideologii,
przedstawianej w ostatnim rozdziale Ideologii i aparatów ideologicznych..., nie
przeszkodził wielu czytelnikom uznać tego tekstu za wariant tradycyjnej teorii
ideologii. Z tego właśnie powodu warto ponownie prześledzić linię demarkacyjną pomiędzy tym, co w owym niezwykle złożonym i heterogenicznym dziele jest
nowe i pozbawione precedensu, a obrazami, słowami, a nawet pojęciami zachowującymi ciągłość z „tradycją” ideologii.
Althusser zaczął swoją dyskusję na temat drugiej, pozytywnej (ale cały czas
tylko szkicowej) tezy ostrzeżeniem, że ideologia, nawet jeśli uznać jej wyobrażeniowy charakter, nie składa się z fałszywych albo iluzorycznych idei, „zamkniętych” w umysłach jednostek (a tym mniej w jakimś kolektywnym umyśle lub
duszy), sprawiających, że działają one w określony sposób. W tym wątku chodzi
przede wszystkim o podanie w wątpliwość poglądu, że przekonania, mające charakter mentalny, są przyczyną fizycznie rozumianych działań podejmowanych
18

L. Althusser, Ideologie..., op.cit.
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przez ciała. Dokładnie w tym miejscu Althusser stracił olbrzymią większość
swoich czytelników i trudno się temu dziwić. Argumentacja następująca po tezie drugiej: „ideologia istnieje materialnie”, biegnie od paradoksu do paradoksu
i to nie naprzód, ku nowym konkluzjom, lecz wstecz, w głąb tekstu, kwestionując i podkopując pewne sformułowania (np. to dotyczące przemocy i ideologii),
a ściślej, pewniki i niekwestionowalne dane, na których te sformułowania wydają
się być ufundowane.
Althusser zaczyna argumentację dotyczącą materialnego istnienia ideologii
od oświadczenia, obliczonego na odwołanie się do pewnego rodzaju ortodoksji,
że wszystkie Ideologiczne Aparaty Państwa są „realizacją ideologii”19. Ale zwrot
„realizacja” nie jest, z kilku powodów, użyty w sposób, jakiego moglibyśmy się
spodziewać u Althussera. Wydaje się, że powinniśmy przezeń rozumieć to, że
ideologia poprzedza swoje wyrazy, w taki sposób, w jaki idea poprzedza (i powoduje) działanie. To by oczywiście oznaczało, że ideologia posiada (idealne?)
istnienie wcześniejsze wobec swojej materialnej inkarnacji. Pogląd ten jest jednak odrzucony z powodu drugiej tezy: idee nie posiadają duchowej czy też idealnej egzystencji, istnieją tylko materialnie. Althusser, nie wdając się tutaj głębiej
w powyższe zagadnienie, ponownie stawia („powraca do”) tezę: „Ideologia zawsze istnieje w aparacie i jego praktyce lub praktykach. To istnienie jest materialne”20. To powtórzenie zmienia oczywiście znaczenie oryginalnego twierdzenia
w kilku istotnych kwestiach; przy założeniu, że „zawsze istnieje w” nie oznacza
„jest realizowana wewnątrz”. To przeformułowanie usuwa sugestie o czasowym
i przyczynowym pierwszeństwie ideologii w stosunku do aparatów. Eliminuje
też jakiekolwiek twierdzenia mówiące, że ideologia może istnieć zewnętrznie
w stosunku do swych materialnych form.
Jednak nawet jeśli to drugie sformułowanie rozwiązuje niektóre problemy
związane z pierwszym, to równocześnie stawia nowe. Odnoszę się tutaj przede
wszystkim do użycia przyimka „w”: ideologia zawsze istnieje w aparacie. Pójdźmy o krok dalej i połączmy oba sformułowania, aby osiągnąć pełny paradoks:
ideologia istnieje w aparacie, który jest jej realizacją. Tak więc ideologia nie jest
ani przyczyną (w jakimkolwiek powszechnie akceptowanym sensie tego słowa),
ani skutkiem aparatów konstytuujących jej materialną postać. Nie jest to wcale pierwszy raz w historii filozofii, gdy mamy do czynienia z tym paradoksem.
Althusser miał bowiem, jak ujął to Michel Pêcheux, „prawdziwego towarzysza
19
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w swojej herezji [...], który również znał sztukę doprowadzania niewybaczalnych
pytań do ekstremum”21. Oczywiście Althusser zawsze był doskonale świadom
tego towarzystwa, którego wagi dla całego jego dzieła nie sposób przecenić. Gdy
szło o kwestie ideologii, Althusser miał zwyczaj twierdzić, że „być spinozystą
czy też marksistą [...] oznacza to samo stanowisko”22.
Jak doskonale wiadomo, Spinoza kwestionował wzorzec każdej formy
źródłowego podmiotu (albo sprawcy działania): Boga. Stosunek pomiędzy Bogiem a światem stworzonym nie może przypominać stosunku pomiędzy sprawcą
a działaniem oddzielonym od niego istniejącą wcześniej intencją działania. Bóg
może być jedynie przyczyną immanentną, której wola i intencje istnieją wyłącznie w stanie artykulacji: „Bóg nie istniał przed swoimi postanowieniami, ani nie
może istnieć bez nich” (Tw. 33, przypis II)23. Ludzie obstają przy przekonaniu, że
Bóg jest przyczyną przechodnią oraz że jego wola poprzedza działania i dekrety, ponieważ, jak argumentuje Spinoza, wyobrażają sobie, że sami są wolnymi
przyczynami swoich działań (podczas gdy w rzeczywistości tak umysł jak i ciało,
myśl i działanie, równoczesne i nierozdzielne, są zdeterminowane tymi samymi
przyczynami). Althusser rozsądnie powstrzymał się od używania spinozjańskiej
terminologii, która wywołała tyle kontrowersji, pojawiając się w końcowych partiach Czytania „Kapitału”, jednak pomysł jest niewątpliwie ten sam: ideologia
jest immanentna względem swych aparatów oraz ich praktyk, nie posiada pod
żadnym względem istnienia zewnętrznego wobec nich i w całości z nimi koincyduje. W ten sposób idee rozpłynęły się w materialnych manifestacjach, stając się
przyczynami danymi wyłącznie w swych skutkach (albo, by dodać tu freudowskie odniesienie, całkowicie zgodne zarówno ze Spinozą, jak i z Althusserem:
idee są przyczynami w tym sensie, że konstytuują się nachtäglich, retroaktywnie,
jako skutek ich własnych skutków).
W tym miejscu na pewno pojawią się głosy, że idee, nawet jeśli rozpłynęły się w swoich materialnych postaciach, muszą gdzieś powstawać. Nie trzeba być przecież metodologicznym indywidualistą tropiącym wszystkie formy
działania aż do ich pierwotnych sprawców, a wszystkie postaci myśli do „rzeczy
myślącej”, aby twierdzić, że świadomość albo umysł posiada określoną pozycję
w opisywanym tu schemacie, zredukowaną co prawda jedynie do punktu prze21
M. Pêcheux, Language, Semantics, and Ideology: Stating the Obvious, transl. H. Nagpal,
London 1982, s. 214.
22

L. Althusser, Ideologie..., op.cit.

23

B. Spinoza, Etyka, przeł. I. Myślicki, Warszawa 2008, s. 49.

20

Warren Montag

kaźnikowego, ułatwiającego (jakkolwiek momentalny) przekład „idei” i „myśli”
na określone praktyki ideologiczne, zależne mimo wszystko od cielesnego posłuszeństwa jednostek. Czy owe jednostki nie muszą najpierw wierzyć, aby móc
słuchać? Althusser demaskuje nawet taki pogląd jako „doskonale ideologiczne
urządzenie [dispositif] »pojęciowe«” o tyle, o ile oddziela ono idee od „(materialnego) zachowania [comportement]”, ustanawiając jednocześnie pierwszeństwo
jednego nad drugim24. Tak więc, zgodnie z tym pojęciowym urządzeniem, jednostka »wierząc« w Boga, idzie do kościoła, aby się modlić. „Wiara” w prawo
jest warunkiem posłuszeństwa wobec niego. A co, jeśli jednostka nie zachowuje
się zgodnie z przekonaniami, które głosi otwarcie lub „wie”, że wyznaje je tylko
w głębi ducha? Wówczas mamy do czynienia z przykładem hipokryzji lub, co
bardziej dla nas interesujące, nie wie ona, w co wierzy. Jest prawdopodobne, że
na tym etapie tekstu Althusser miał na myśli fragment z Rozprawy o metodzie
Kartezjusza: „Aby wiedzieć, jakie są naprawdę mniemania, pomyślałem, iż winienem raczej baczyć na to, co czynią, niż na to, co mówią, nie tylko z tej przyczyny, iż przy skażeniu naszych obyczajów niewielu jest ludzi, którzy by chcieli
powiedzieć wszystko, co myślą, ale także z tej, iż często sami tego nie wiedzą.
Akt bowiem myśli, w którym wydajemy sąd o jakiejś rzeczy, różny jest od tego,
w którym nabywamy świadomości naszego o tej rzeczy sądu, stąd jeden zachodzi
często bez drugiego”25.
Althusser poddaje taki sposób rozumowania lekturze symptomatycznej: nalegając na oddzielenie idei od działań, określając te pierwsze jako (wewnętrzne)
intencje, te drugie zaś jako (zewnętrzne) realizacje, „ideologia ideologii” – chcąc
zachować swoje pojęciowe urządzenie – musi, stając w obliczu rozbieżności
pomiędzy określonymi przekonaniami a działaniami, usytuować w jakiś sposób
idee niezgodne z ideami uznawanymi przez źródłowy podmiot za jego własne,
mianowicie te, które korespondują z faktycznie podejmowanymi przezeń działaniami. Fakt, że te niewygodne idee nie istnieją uprzednio wobec „swych” działań
może oznaczać tylko jedną rzecz: „ideologia ideologii” rozpoznaje zatem, wbrew
swojej wyobrażeniowej deformacji, że »idee« ludzkiego podmiotu istnieją w jego
czynach”26. Formuła zostaje powtórzona: tak jak ideologia zawsze istnieje w ramach aparatu, tak idea (na poziomie jednostkowych podmiotów) istnieje w (ich)
działaniach. Althusser podając tezę o stosunku pomiędzy ideami a działaniami
24

L. Althusser, Ideologie..., op.cit.

25

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2002, s. 20.

26

L. Althusser, Ideologie..., op.cit.

Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault

21

(„jego idee są jego materialnymi działaniami”27), przekracza pewien próg teoretyczny. Kilka linijek później, jak gdyby chcąc stępić ostrze swojej krytyki albo
ukryć ślady teoretycznego objazdu (via Spinoza, chociaż jego imię nie pojawia
w rozdziale „Ideologia istnieje materialnie”, prawdopodobnie najbardziej spinozjańskiej części eseju), Althusser mówi nam, że podczas gdy termin „idee” znika z dalszych rozważań nad ideologią, to nadal pozostają pojęcia „przekonania”
i „świadomość”28. Ten moment zdradza, być może udawane, pragnienie Althussera, aby zachować cały „tradycyjny” słownik pojęciowy – z jednym wyjątkiem
poczynionym dla „idei”. Wygląda to tak, jak gdyby wyeliminowanie terminów
„przekonanie” i „świadomość” (której wagę w myśli marksistowskiej trudno
przecenić) musiało być grubą przesadą. Ale czy te terminy i, co ważniejsze, sugerowane przez nie pojęcie wnętrza faktycznie przeszły nienaruszone przez cały
tekst Althussera? Czy powinniśmy, w ślad za wieloma innymi, uwierzyć Althusserowi na słowo?
W rzeczywistości, słowo „świadomość” pojawia się później tylko raz, pod
koniec eseju. Nie tylko jest ono umieszczone w cudzysłowie, ale i określone
przez taki oto kontekst: „reprodukcja stosunków produkcji jest zapewniona
„w »świadomości«, to znaczy w zachowaniu (dans la conscience, c’est -à-dire,
dans le comportement) jednostek”29.
Świadomość, czyli zachowanie: nie daje się to łatwo sprowadzić do słynnej
i równie beztrosko używanej formuły Spinozy (Deus sive Natura), ale wpisuje
się bardzo dobrze w filozoficzną strategię autora Etyki. Piętnaście lat po publikacji Aparatów Państwa Ideologii i Ideologicznych Althusser napisał: „U Spinozy fascynowała mnie jego filozoficzna strategia [...]. Spinoza Zaczął od Boga!
Zaczął od Boga choć (tak jak Da Costa i wielu innych portugalskich Żydów
w jego czasie) był ateistą. Doskonały strateg, rozpoczął od oblężenia najbardziej
żywotnego i najlepiej ufortyfikowanego punktu, a ściślej umieścił się w nim, jak
gdyby sam był swoim własnym wrogiem, a więc oddalając od siebie, podejrzenie
o wrogie zamiary, zdobywając teoretyczną fortecę przeciwnika i używając jej
przeciw niemu, tak jak gdyby działa armatnie owej twierdzy zostały zwrócone
przeciw jej obrońcom”30.
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Jeden z badaczy nazwał opisaną przez Althussera procedurę „strategią
sive” , strategią pozostawania wewnątrz dominującego reżimu pojęciowego,
przy jednoczesnym jego teoretycznym przekształceniu i translacji. Bóg, czyli natura, prawo, czyli moc – zachowuje się słowa, zmieniając ich znaczenia i zwracając je przeciwko porządkowi dyskursywnemu. Dokładnie w ten sam sposób,
w jaki Spinoza zachował pojęcie Boga, aby jeszcze skuteczniej je obalić, Althusser zachował język tego, co wewnętrzne – słowa „przekonanie”, „świadomość”.
Aby to zobrazować, Althusser bierze przykład z Pascala, który zagęścił do
jednego zdania serie argumentów i postulatów z Myśli: „Klęknij, poruszaj ustami w modlitwie, a uwierzysz”. Ta „wspaniała formuła”, jak pisze Althusser,
„umożliwi nam odwrócenie porządku pojęciowego schematu ideologii”32. Porządek, do którego się odnosi, jest to oczywiście przyczynowy porządek myśli
poprzedzającej działanie: jeśli jednostka klęka i modli się, to przyczyną tego jest
wiara w Boga i pragnienie jednostki, aby działać zgodnie z tą wiarą (jako że może
cierpieć „na słabość woli”). Jednak hipotetyczny libertyn Pascala staje wobec
bardziej złożonych problemów. Ma on kłopot z przekonaniem, a nie działaniem:
Wiedząc, że jego przeznaczenie jest stawką zakładu, chce wierzyć w Boga, ale
nie może, pragnie pragnąć Boga, ale czuje tylko pustkę w miejscu, w którym
powinno znajdować się pragnienie. Rada Pascala dla owego libertyna jest faktycznie „skandaliczna”: to, co czynisz, jest ważniejsze niż to, w co wierzysz.
Wykonuj nakazane gesty i wypowiadaj nakazane słowa, a twój brak wiary nie
będzie miał najmniejszego znaczenia. Co więcej, zapewnia on libertyna, i jest
to być może jeszcze bardziej skandaliczne, że działanie, czy też praktyka, by
użyć terminu Althussera (przynajmniej o tyle, o ile jest podejmowana zgodnie
z rytuałami panującymi wewnątrz Kościoła), wyprodukuje wiarę, ugruntowując
jednocześnie prymat ciała nad duszą, materii nad duchem. Ale odwrócenie „pojęciowego schematu ideologii” nie oznacza wcale jego zakwestionowania. Pozycja
zajęta przez Pascala przypomina pewien rodzaj behawioryzmu, teorii warunkowania umysłu przez ciało, czyniącego z tego pierwszego zwykłe odbicie ciała,
bez jakiejkolwiek substancji czy materialnej formy.
Althusser postawił przed sobą dokładnie przeciwne zadanie: ukazać materialne istnienie idei, przekonań i świadomości. Zgodnie z tym, natychmiast przełożył język Pascala, używając „bardziej bezpośrednio marksistowskiego słownika, aby pokazać, że w ogóle nie mamy do czynienia z odwróceniem”: „Powiemy
31
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więc, skupiając się tylko na podmiocie (pewnej jednostce), że idee jego wiary
istnieją materialnie, ponieważ owe idee są materialnymi czynnościami wpisanymi w materialną praktykę, regulowaną przez materialne rytuały, które same
są określone przez materialny aparat ideologiczny, od którego zależą idee tego
podmiotu”33.
Althusserowski przekład jest niewątpliwie zdradą oryginału. Każde z pojęć
składających się na ten ciąg zostaje pozbawione odniesienia do podziału na duszę
i ciało, na ducha i materię – zamiast niego pojawiają się idee „będące” działaniami jednostki. Nie posiadają one już transcendentnej fizycznej egzystencji, ponieważ są zawsze już „umieszczone” wewnątrz praktyk zarządzanych przez rytuały
danego aparatu. Cztery powtórzenia słowa „materialny” są w tym fragmencie
bardzo ważne. Słowa mogą pozostać (np. „świadomość”, „przekonanie”), ale
Althusser skutecznie eliminuje jakiekolwiek pojęcie wewnętrzności, a ściślej,
pokazuje, że samo wnętrze jest zawsze już przełożone – w Spinozjańskim stylu
– na język zewnętrznej „ekspresji”, której nie może ono w żaden zrozumiały
sposób poprzedzać, i na zewnątrz której nie posiada żadnego istnienia. Istnieją
jedynie zewnętrza, materialności działań i ruchów, ale również dyskursu, czy
to pisanego, mówionego, czy cichego i skrytego, ale cały czas materialnego,
cały czas produkującego specyficznie materialne [as only material can] skutki,
niepowstające „wewnątrz” nas (czy to w intencjonalnych aktach mowy, czy to
w pozbawionej intencji, ale jednak elokwentnej mowie wypowiadanej do nas
pod osłoną snu [in the secrecy of sleep] – mowie, która należy do nas, ale wypowiadana jest tylko wtedy, gdy nic nie mówimy). Idee, przekonania, świadomość,
wszystko to jest zawsze immanentne względem nieredukowalnej materialności
dyskursów, działań i praktyk.
W tym miejscu Althusser gra niektórymi tezami z Etyki Spinozy przeciwko
„ideologii ideologii”, która przyjęła pełną postać w dobie oświecenia: „Filozofia
oświecenia [...] widziała w wiedzy i jej upowszechnianiu rozwiązanie wszelkich
osobistych i społecznych sprzeczności, włączając w to rozpasanie wszystkich
ideologicznych iluzji”34. Gdy Kant napisał „myślcie, ile chcecie, ale bądźcie posłuszni”35, to chciał zapewne położyć podwaliny pod niekończący się, ale uporządkowany postęp pod nadzorem oświeconego monarchy, który domagając się
cielesnego posłuszeństwa i dopuszczając jednocześnie wolność dyskusji, byłby
33
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skłonny dostosowywać prawo do stale rozwijającej się świadomości, tak, że jej
gorliwość nigdy nie byłaby w stanie zagrozić porządkowi społecznemu. Co więcej, wyobrażał sobie intelektualną wolność koegzystującą z (ale i przekraczającą
je) cielesnym poddaństwem, wolność wolną od uwarunkowań wywodzących się
z czysto fizycznego porządku, a więc niezdolnych wpływać na aktywność umysłu.
Czy można myśleć swobodnie w świecie posłuszeństwa? Spinoza „nie podzielał tej opinii”. Dla niego „dusza (mens, aktywność umysłu) nie jest w żaden
sposób oddzielona od aktywności organicznego ciała, a nawet przeciwnie, dusza
myśli tylko o tyle, o ile jest pobudzana przez wrażenia i ruchy ciała, więc myśli
nie tylko ciałem, ale i w ciele, współistotna z nim uprzednio względem wszelkich możliwych podziałów”36. Wbrew całej liberalnej tradycji, poczynając od
Hobbesa (będącego bezpośrednim obiektem krytyki ze strony Spinozy) do Kanta
(i dalej), ujmującej ludzkie wnętrze jako wolne i niezależne od praw (i sił) rządzących światem fizycznym, jak gdyby było ono „państwem w państwie”, Spinoza argumentuje, że cokolwiek zmniejsza lub ogranicza moc ciała, jednocześnie
zmniejsza moc umysłu (mens). Dlatego też Spinoza oceniał społeczeństwo nie na
podstawie jego świadomości, ale na podstawie rytuałów, praktyk i instytucji. Jak
wyjaśnia w Traktacie teologiczno-politycznym, trwałość państwa żydowskiego
była wynikiem nie tyle jego „zbiorowej świadomości”, co jego boskiego wybrania; jego trwałość została wytworzona i zagwarantowana poprzez ceremonialne
rytuały, ofiary, poprzez materialną i zewnętrzną manifestację wiary, będącej nie
tyle religią, ile ideologią historycznego państwa narodowego. Życie jego ludu
było długim pasmem „rygoru posłuszeństwa [...] każdy kierował swe pragnienia
nie w kierunku tego, co było zakazane, lecz co było przykazane”37. Z przyjętej
przez Spinozę perspektywy [takiego] protodyscyplinarnego społeczeństwa, można powiedzieć, że nie może być wyzwolenia umysłu bez równoczesnego wyzwolenia ciała, nie może być krytyki istniejącego porządku społecznego, która nie
byłaby immanentna względem aktów i praktyk oporu i rewolty.
Co mamy teraz zrobić z podziałem na przemoc Represyjnego Aparatu Państwa i „ideologiczne” działanie Aparatów Ideologicznych w świetle spinozyzmu
Althussera? Z pewnością Althusser odrzuca dualizm zawarty w wypowiedziach
Gramsciego na temat hegemonii: centaura, półbestię, półczłowieka, mieszkają36

L. Althusser, L’unique tradition matérialiste, op.cit., s. 96.

B. Spinoza, Traktat teologiczno-polityczny, [w:] idem, Traktaty, przeł. I. Myślicki, Kęty 2003,
s. 295.
37

Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault

25

cego jednocześnie w świecie idei (w którym kształtuje się przyzwolenie) oraz
w świecie siły i przemocy. Zresztą sam Althusser przyznawał, że nie istnieje absolutny podział pomiędzy Represyjnym a Ideologicznymi Aparatami, jako że
każdy aparat jest określany przez „podwójne funkcjonowanie”38. Nawet pozornie
czysto ideologiczne aparaty, takie jak szkoła albo kościół „przy pomocy odpowiednich metod sankcji, wykluczeń, selekcji itp. „tresują” nie tylko swoich kapłanów, ale także swoje owieczki”39. Jesteśmy tu już o krok od foucaultowskiej
„dyscypliny”. Jeśli potraktujemy poważnie twierdzenie Althussera mówiące, że
„myślimy naszymi ciałami”, to wówczas nie możemy dłużej pojąć podziału na
przemoc i ideologię jako podziału pomiędzy zewnętrzem i wnętrzem, pomiędzy
dominacją pracującą na ciałach i dominacją pracującą na umysłach. Zamiast tego
jesteśmy zmuszeni do przyjęcia „współistotności” siły i perswazji, jako że nie ma
perswazji (ani jakiejkolwiek aktywności) umysłu, która nie byłaby immanentna
względem siły, brutalnej albo subtelnej, zadającej ból, rany, śmierć lub takiej,
która spokojnie, niemal delikatnie, zarządza ciałami i przestrzeniami bez zadawania bólu i cierpienia.
Pozostaje też oczywiście główna teza Althussera: ideologia interpeluje jednostki do tego, by stały się podmiotami. Jeśli Althusser utrzymuje za Spinozą,
że „dusza i ciało [...] są tą samą jednostką”40 (Etyka, ks. 2. Tw. XXI, przypis),
a w konsekwencji, że myślimy naszymi ciałami, to, mówiąc ściśle, nie ma tu miejsca dla podmiotowości we współczesnym sensie. Czym zatem jest owo sztuczne,
jeśli nie zwyczajnie, fikcyjne wnętrze, którym jesteśmy obdarzeni, które jest do
nas dodane, owo paradoksalne wnętrze niemające swego miejsca wewnątrz nas,
skonstruowane wokół nas, poza nami? Wnętrze i świadomość (oraz akty pojawiające się rzekomo wewnątrz tych nieokreślonych przestrzeni) funkcjonują jako
suplement poddaństwa, jego dodane źródło, początek początku, znak dominacji
nakładający się sam na siebie, aby dodać do swej nadrzędnej siły gwarancje własnej legitymacji. Narzucenie ludzkiego poddaństwa poprzez siłę i oszustwo to
za mało; trzeba jeszcze retroaktywnie wyprodukować, przynajmniej we współczesnych czasach, swój własny początek osadzony w woli każdego z osobna
podmiotu, „jednego po drugim”, jak powiedziałby Hobbes. Wyprodukować własne ufundowanie, ponad i pogrążając w zapomnieniu przemoc leżącą u jego początków, gdzie „główną rolę grają podbój, ujarzmienie, morderstwo rabunkowe,
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w skrócie: przemoc”41. Ten mechanizm przyjmuje w tradycji liberalnej postać
„aktów woli” lub „intencji” powstających nie gdzie indziej, jak w nas samych
(właśnie w tym znaczeniu każda jednostka, jako wolna, jest „państwem w państwie”), będących ufundowaniem porządku politycznego (przynajmniej naszego
porządku politycznego) i gwarantujących jego legitymację. To wnętrze jest więc
miejscem początków, które nigdy nie miały miejsca: zgody „ugruntowującej”
władzę nad nami, zawsze już przez nas wyrażonej i praw, autoryzowanych i zawsze już przekazanych przez nas określonym władzom, które niezależnie od tego,
jaka byłaby ich treść, nie mogą być dla nas krzywdzące. Althusser stwierdza to
z całą brutalnością: jesteśmy interpelowani jako podmioty, abyśmy mogli w sposób wolny wybrać nasze własne zniewolenie. Dla Foucaulta (piszącego w roku
1971, czyli rok po publikacji Ideologii i aparatów...) dokładnie to było historycznym sensem humanizmu, definiowanym przezeń jako „totalność dyskursu,
za pomocą którego opowiedziany jest człowiek zachodu: »choć nie sprawujesz
władzy, to im bardziej poddajesz się tym, którzy ją mają, tym bardziej zwiększasz
własną suwerenność«”42. Ale wnętrze nie jest iluzoryczną obecnością, której
można przeciwstawić materialność (myślącego) ciała. „Interpelowane” wnętrze
jest „konstytuowane”, a więc w pełni realne. Nie jest przeciwstawne wobec tego,
co zewnętrzne, jest jego przedłużeniem, a jego sens znakomicie oddaje figura
fałdka (będąca innym sposobem przedstawienia mechanizmu interpelacji), której
znaczenie dla Foucaulta w całej rozciągłości przedstawił Deleuze43.
Foucault żywił podejrzenia wobec samego terminu ideologia już na samym
początku swojej kariery, wbrew (a może właśnie z powodu) podejmowanym przez
Althussera subtelnym i złożonym próbom zwrócenia pojęcia ideologii przeciw
ideologicznej koncepcji ideologii. Co więcej, jego podejrzenia dotyczyły, często
wprost, sposobu, w jaki Althusser używał tego terminu. Zupełnie jak gdyby śledził, z krytyczną uwagą, kolejne definicje ideologii oferowane przez Althussera
i czuł obowiązek polemicznego ustosunkowania się do nich. Wczesna althusseriańska definicja ideologii jako „przeżywanego stosunku pomiędzy człowiekiem i jego światem”44, przeciwstawiająca ją „nauce”, była atakowana na kartach
Archeologii wiedzy. Ten dziwny „dialog”, którego uczestnicy nie zwracali się do
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siebie bezpośrednio ani nawet nie wymieniali się z imienia (być może nie było
to potrzebne), nie zatrzymuje się tutaj. Niemal natychmiast po publikacji Ideologii w La pensée w 1970 roku, terminologia krytyki ideologii uprawianej przez
Foucaulta ulega zmianie, nawet jeśli on sam odświeżył w tym samym czasie
znajomość z marksizmem, stając się aktywnym działaczem pozaparlamentarnej
lewicy. Kłopot z pojęciem ideologii nie polegał już na tym, że odsyłało nas ono
w dziedzinę doksy, przekonania czy też opinii w przeciwieństwie do uświęconego
świata wiedzy naukowej. Chodziło raczej o to, że ideologia wydawała się logicznie ograniczona do dziedziny świadomości i idei, a więc skazana na idealizm,
odwracający naszą uwagę od tego, co jest stawką każdej formy ujarzmienia45
– ciała. Ciała pracującego, którego moc wytwarza wartość, ciała posłusznego
poprzez działanie bądź powstrzymywanie się od działania. Jednym słowem, taka
krytyka ideologii nie może w żaden sposób zostać skierowana przeciwko tekstowi Althussera, ponieważ w nacisku, jaki kładzie ona na ciało, jest całkowicie
zgodna z tym, co przed chwilą u Althussera znaleźliśmy. Ale z drugiej strony
można założyć, że Foucault konfrontuje Ideologię i aparaty... z jej sprzecznościami i nierównościami, rozwijając niektóre z jej tez (tzn. te dotyczące materialności
ideologii), aby wskazać na całkowity brak kompatybilności z innymi uwagami
Althussera na temat ideologii.
W szczególności Nadzorować i karać podkreśla sposób, w jaki argumenty
składające się na tezę, że „ideologia istnieje materialnie” wydaje się podważać
podział na RAP i IAP-y jako podział na przemoc i ideologię (w znaczeniu przymusu i przyzwolenia). Jak widzieliśmy „cytat” z Pascala – obraz ujarzmionego
ciała, które jest zdeterminowane, by klęknąć, poruszać swymi ustami w modlitwie i równocześnie „uwierzyć” – sugeruje, że chociaż nie mamy tu do czynienia
(wbrew niektórym sugestiom Althussera z początku omawianego tekstu) z ciałem
działającym pod wpływem perswazji, indoktrynacji lub zwiedzionego umysłu, to
nie możemy rozumieć „jego” działań jako skutków przemocy lub represji (związanej z armią policją czy sądownictwem), jako że nie wyklucza to pojęcia umysłu
lub świadomości, racjonalnie oceniającej następstwa działań i decydującej się na
wybór rozsądniejszy, tj. bezpieczniejszy – na posłuszeństwo (pojęcie wykluczone
za sprawą centralnej tezy Ideologii i aparatów ideologicznych o interpelowanym
podmiocie). Foucault, nieobciążony „ideologią ideologii”, nie musząc zwracać
W ten sposób, zgodnie ze wskazówkami Tadeusza Komendanta, tłumaczę angielskie słowo
subjection, będące odpowiednikiem francuskiego assujetissement, łączącego poddanie z upodmiotowieniem (por. T. Komendant, Posłowie tłumacza, [w:] M. Foucault, Nadzorować i karać, przeł.
T. Komendant, Warszawa 1998, s. 310) (przyp. tłum.).
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przeciw niej jej własnego języka, może argumentować w bezpośrednio spinozjański sposób, że skoro ciała (i ich myślenie), a nie świadomość lub wnętrze są
stawką w praktykach ujarzmiania, i skoro tylko ciała oddziałują na ciała, to jest
niezwykle wprost uderzające, że tak mało uwagi przywiązuje się do fizycznych
procesów ujarzmiania, procesów, których rozbieżność nie pozwala na uchwycenie ich za pomocą terminów wywodzących się z podziału przemoc–ideologia:
Ujarzmienie jest nie tylko sprawą środków przemocy bądź ideologii. Równie dobrze może ono być uzyskane bezpośrednio, fizycznie, przez użycie siły przeciw
sile, dotyczyć elementów fizycznych, a jednak nie być gwałtem. Może być zamierzone, zorganizowane, technicznie przemyślane, może być subtelne, nie odwoływać się do broni ani terroru, a jednak mieć charakter fizyczny46.

Czy oznacza to, że zgodnie z sugestią niektórych krytyków, ludzie zostają
zredukowani do poziomu zwykłych bestii, pozbawionych nie tylko świadomości,
lecz również jakichkolwiek idei, słów i myśli? Odpowiedź Foucault jest tyleż
dobrze znana, co kontrowersyjna (jak zauważył Macherey, bardziej spinozjańska
niż nietzscheańska)47: „nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy”48. Wiedza, nie
będąc z pewnością tym samym co „świadomość”, nie może po prostu powstać,
jako niezależny od swojej przyczyny skutek, tzn. skutek niezależny od stosunków
władzy (warto podkreślić liczbę mnogą, kładącą nacisk na konflikt i antagonizm
charakteryzujący władzę w rozumieniu Foucaulta), które następnie ustanowiłyby
ugruntowanie, do którego można by ją zredukować. Różne wiedze [knowledges]
(nominalizm Foucaulta pozwala użyć tutaj liczby mnogiej) nie są w żaden sposób
zewnętrzne w odniesieniu do stosunków władzy, nie są przez nie wytwarzane po
to tylko, aby je przekroczyć. Mogą być one zrozumiałe wyłącznie jako immanentne względem materialności praktyk i aparatów. Czytelnicy często pytali, czy
Nadzorować i karać jest historią idei, czy też historią instytucji, rzutując na tę
pracę idealistyczne dylematy (ciało albo umysł, słowa albo rzeczy, idee albo rzeczywistość), odrzucane przez nią od samego początku. Foucault, by posłużyć się
językiem Althussera (a tym samym pokazać, że pomimo odrzucenia całego pola
problemowego ideologii razem z jego paradoksami i ślepymi zaułkami, Foucault
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nie może całkowicie uciec od trudności, z którymi starł się Althusser, mówiąc
o materialnej egzystencji ideologii), napisał historię idei, która nigdy nie może
być oddzielona od fizycznych, materialnych praktyk, w których są one (zawsze
już) realizowane. Raczej to niż funkcjonalizm i defetyzm, często mu przypisywane, wydaje się najbardziej skandaliczne w jego dziele: odmowa postrzegania
historii psychiatrii, medycyny albo kryminologii oddzielnie od ich praktycznych
i instytucjonalnych form, a ściśle: azylu, szpitala i więzienia, form rozkazodawstwa i dystrybucji ciał w przestrzeni, w której owe wiedze uczestniczą, pozycje
zajmowane przez nie w ich materialnych wcieleniach w polu skonfliktowanych
sił społecznych. Jeśli porównywanie najbardziej szlachetnych idei ludzkiej wolności z nędzą ich materialnych postaci jest prowokacją, to nic nie jest bardziej
prowokacyjne niż Foucaultowskie uwagi na temat liberalnych marzeń oświeceniowych myślicieli. Tak więc tym, co tak raziło współczesnych czytelników
w pracach Foucaulta, nie był fakt, że obnażył on wielkie tematy siedemnastego
i osiemnastego wieku, idee wolności, prawa i prawodawstwa [right and law], ale
raczej fakt, że odmawiał traktowania ich jako bezcielesnych ideałów, istniejących w świadomości i jej reprezentacjach. Zamiast tego szukał uwarunkowań ich
„ciemnej strony”, technologii władzy, form walki i ujarzmiania towarzyszących
i umożliwiających mowę konstytuującą owe doktryny:
Historycznie rzecz biorąc, proces, dzięki któremu burżuazja stała się w trakcie
XVIII wieku klasą politycznie dominującą, skrywał się za ustanawianiem jawnych, skodyfikowanych, formalnie egalitarnych ram prawnych, a także za organizacją ustroju typu parlamentarnego i przedstawicielskiego. Jednakże rozwój
i upowszechnienie urządzeń dyscyplinarnych ustanowił drugą, ciemną stronę tego
procesu. Ogólny kształt sądownictwa, gwarantujący w zasadzie egalitarny system
praw, wspierał się na owych drobnych, codziennych i fizycznych mechanizmach,
na owych zasadniczo nieegalitarnych i dyssymetrycznych systemach mikrowładzy, jakie składają się na dyscypliny49.

Z tego punktu widzenia nie tylko nie można mówić dłużej o opozycji pomiędzy
Aparatami Ideologicznymi, których pierwotną funkcją byłaby produkcja „ideologii” (rozumianych w starym znaczeniu jako przekonania i idee), a Aparatem represyjnym (u Althussera zawsze w liczbie pojedynczej) używającym siły lub grożącym jej użyciem. Równie niemożliwe jest mówienie o wiedzach połączonych
z danym aparatem jako zewnętrznych (lub niewinnych) wobec ich funkcjonowa49
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nia, jak piękne kłamstwa zaprzeczające twardej rzeczywistości porządku dyscyplinarnego. Zamiast tego Foucault pokazuje, że wiedze ukształtowane za sprawą
takich aparatów, jak na przykład armia w siedemnastym i osiemnastym wieku,
dyscypliny naukowe rozproszone po innych aparatach (np. szkoła) nie mają nic
wspólnego z tym, co jest zazwyczaj uznawane za ideologię – „wartościami”,
jak sugeruje Althusser, albo nacjonalizmem czy nawet porządkiem społecznym.
W przypadku armii (jak i w przypadku policji czy całego systemu penitencjarnego) znacznie istotniejsze były idee, często niewychodzące poza teoretyczne
fantazje lub cele strategiczne (poddane przypadkowości „nieustannej bitwy”50),
wpisane w różnorodne formy ich realizacji. Porządek, który armia usiłowała narzucić w swoich szeregach, nie był zabezpieczony tak bardzo przez wpajanie
wartości i przekonań, ile przez technologie ciała: zwiększająca ich użyteczność
oraz uległość i dystrybucja, zgodnie z którą ciała są łączone, podlegając jednocześnie repartycji i rekonfiguracji, oraz formy nadzoru, od ciągłej i autonomicznej inwigilacji do oceny opartej na normalizujących sankcjach.
W gruncie rzeczy centralna teza Althussera (ideologia interpeluje jednostki
do tego, by stały się podmiotami) uzyskuje pełną siłę oddziaływania w połączeniu z tym, co możemy nazwać Foucaultowskim odczytaniem materialności
ideologii, pojęcia przepisanego jako „fizyczny porządek” dyscyplinarny. Fraza
„ideologia interpeluje” jest często interpretowana jako (tragiczny) dramat rozpoznania przypominający dialektykę świadomości i samowiedzy w heglowskiej
Fenomenologii ducha: podmiot istnieje w sobie i dla siebie tylko o tyle, o ile jest
rozpoznany albo uznany. Tak więc interpelacja podmiotu byłaby sama procesem
subiektywnym, rozwijającym się całkowicie w świadomości lub intersubiektywności, byłaby więc ideologiczna w starym znaczeniu, jako fałszywa idea albo
reprezentacja przeciwstawiona rzeczywistości. Taka lektura wyda się jeszcze
bardziej zaskakująca, gdy przypomnimy sobie, że Althusser określał owo rozpoznanie jako „ideologiczne” i dające się wyjaśnić wyłącznie poprzez porzucenie wszelkich form filozofii świadomości51. Ale to Foucault wskazywał, że jeśli
rozważamy jednostkę jako podmiot, jako ów „fikcyjny atom »ideologicznego«
wyobrażenia społeczeństwa”, musimy równocześnie uznać fikcję za „realność
wyprodukowaną przez ową specyficzną technologię władzy zwaną »dyscypli-
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ną«”52. Dla Foucaulta jednostka nie istnieje uprzednio wobec jej interpelacji jako
podmiotu, ale pojawia się jako rezultat strategii i praktyk indywidualizacji.
Foucault pozwala nam ujrzeć porządek indywidualizacji jako strategię, być
może strategię władzy dyscyplinarnej, w obliczu ruchów masowych, w ramach
których działanie kolektywne stało się możliwe dzięki nowym usprawnieniom
w fabryce, więzieniu, w szkole:
Musi także zapanować nad wszystkimi siłami powstającymi natychmiast, gdy organizowana jest zbiorowość; musi przeciwdziałać przejawom kontrwładzy, które
wtedy się rodzą i stawiają opór władzy, chcącej ową zbiorowość zdominować
– zamieszkom, buntom, spontanicznym sojuszom, koalicjom – wszystkiemu, co
jest w stanie powołać struktury poziome53.

Te same ekonomiczne i polityczne imperatywy, które doprowadziły do ukształtowania się mas, wymagały strategii pozwalających na poziomie wiedzy redukować, segmentować, poddawać useryjnieniu, tj. wymagały całej „nauki o jednostce”, a na poziomie sił fizycznych – całego instrumentarium, segmentacji,
parcelacji i tworzenia komórek. Przeciwnie do całej tradycji, zdolnej uchwycić
zjawisko dominacji jedynie jako odrzucenie naturalnej jednostkowości poprzez
wymuszoną kolektywizację, Foucault argumentuje:
Zamiast bezwyjątkowo i w całości naginać wszystko, co jej podlega, dzieli i analizuje, dokonuje rozróżnień i doprowadza swoje metody dekompozycji aż do koniecznych i wystarczających elementów jednostkowych. Ruchliwe, przemieszczane, bezużyteczne zbiorowości ciał i sił „wytresowuje” na zbiorowość elementów
indywidualnych – małych, oddzielnych parcel, odrębnych całostek organicznych,
identyczności i ciągłości genetycznych, segmentów kombinatorycznych. Dyscyplina „produkuje” indywidua; jest specyficzną techniką władzy, która czyni z jednostek zarazem przedmiot i narzędzia swojego działania54.

Marzeniem wpisanym w praktyki dyscyplinarne jest zniesienie „tłumu – zwartej masy, miejsca rozmaitego typu przepływów, tworzących się indywidualności,
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zbiorowej organizacji” i zastąpienie go „odseparowanymi od siebie indywidualnościami”55.
Jednostka ma więc być wyabstrahowana ze wzajemnych uwikłań i zależności, z „koagulatu” właściwego każdej formie społecznego bytu. Następnie jednostka ta ma zostać oparta na duszy lub (zależnie od dziedziny wiedzy i natury jej
aparatów) na „psyche, subiektywności, indywidualności, świadomości itd. [...].
Człowiek, o którym tyle nam mówią i do wyzwolenia którego wzywają, jest już,
sam w sobie, wynikiem o wiele głębszego ujarzmienia. Zamieszkuje w nim, wynosi go do istnienia »dusza«, a jest ona częścią panowania władzy nad ciałem.
Dusza – skutek i narzędzie pewnej politycznej anatomii. Dusza – więzienie ciała”56.
Dusza więzieniem ciała – żadne twierdzenie nie jest w stanie precyzyjniej
uchwycić rezygnacji odnajdywanej przez wielu czytelników zarówno w Ideologiach..., jak i w Nadzorować i karać. Jednak prace te można czytać inaczej.
W końcu z perspektywy zajmowanych przez Althussera i Foucaulta materialistycznych pozycji nie może być mowy o całkowitej dominacji lub o władzy
totalnej. Tylko prawa i przywileje mogą zostać przekazane, wyalienowane i zawłaszczone. Władza, pojmowana przez obydwu autorów w kategoriach fizycznych, jest „raczej sprawowana niż posiadana” i nie może być po prostu nadana
lub odebrana. Władza mas, władza rzeczywista i materialna, niezależnie od tego,
jak bardzo nieefektywne lub rozproszone jest jej sprawowanie, może zostać im
odebrana tylko w wyobraźni prawników. Jeśli czytamy Althussera i Foucaulta
dosłownie, co do litery, to stajemy przed problemem, który wcale nie dotyczy
tego, jak zabezpieczyć większą ilość praw i gwarancji naszej niezależności oraz
autonomii. Nie dotyczy on też tego, jak powstrzymać dominującą ideologię przed
przeniknięciem do sanktuarium naszego wnętrza ani jak przekroczyć i z pomocą
myśli zanegować dominację, tworząc jej utopijny negatyw. Nasz problem dotyka raczej tego, jak zwiększyć naszą moc, jak zmniejszyć siłę indywidualizującą
i dzielącą nas tak, że niemożliwe staje się zjednoczenie z innymi, zjednoczenie
pozwalające myśleć efektywniej i działać skuteczniej na rzecz naszego wyzwolenia. Ale cóż może znaczyć wyzwolenie bez transcendencji? Stary głos przypomina nam, że materializm Althussera i Foucaulta nie jest pozbawiony precedensu:
„Nie ma ideałów możliwych do zrealizowania”, jedynie przyszłość złożona z sił
oddziałujących w teraźniejszości i nic nie gwarantuje ich zwycięstwa ani tym
55

Ibid., s. 196.
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bardziej przetrwania. Określić te siły i znaleźć sposób, aby włączyć się w ich
nurt. Być może Althusser i Foucault, zarówno w swym życiu jak i pismach, nie
mówili nic ponad to.
Przełożył MATEUSZ JANIK
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Destrukcyjny charakter nie widzi nic trwałego. Ale z tego właśnie powodu
zewsząd widzi drogi wyjścia. [...] Ponieważ wszędzie widzi drogę wyjścia,
sam zawsze stoi na rozdrożu. W żadnym momencie nie wiadomo,
co stanie się za chwilę. Wszystko, co istnieje, obraca w ruinę,
nie po to, żeby rujnować, lecz żeby znaleźć wiodącą przez nie drogę.
Walter Benjamin, Destrukcyjny charakter

Pytanie, które nasuwa się po lekturze dzieł Michela Foucaulta i Gillesa Deleuze’a,
dotyczy relacji, jaka miałaby łączyć teorie tych, niewątpliwie bliskich sobie, myślicieli. Rozważając związek pomiędzy dwiema koncepcjami filozoficznymi, stanowiącymi zarazem dwie wizje świata, należy uważać, by nie zabrnąć w pułapkę
bezrefleksyjnego porównywania, które w efekcie może doprowadzić do kreślenia
hierarchii, jaka domniemanie miałaby znamionować oba podejścia. Prawdziwa
trudność leży nie tyle w samym przyrównywaniu wątków jednej i drugiej teorii,
ile raczej w konieczności oddania każdej jej pola i zadbania o to, by nie pominąć
elementów kluczowych dla tych koncepcji. Należy więc o tyle tylko „majstrować” przy obu aparatach pojęciowych, o ile pozwoli to odsłonić źródło łączące
obie teorie. Oto obawa, można by rzec, dodając zaraz – oto zadanie!
Skupiając się zatem na swoistym „przenikaniu”, może nawet pewnej komplementarności filozofii Foucaulta i Deleuze’a, należy jak najszybciej porzucić
wszelkie próby podporządkowywania jednej teorii drugiej. Wątpliwe wydaje się
więc twierdzenie, że pomiędzy tymi dwoma oryginalnymi stanowiskami mogła-
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by zachodzić relacja „mistrz–uczeń”. Jest to raczej stosunek bliższy sojuszowi,
wzajemnemu przenikaniu się i wspieraniu. Coś na kształt linii, która zakrzywiona w deleuzjańskim kłączu „nie rozpoczyna się ani nie kończy, jest zawsze
w otoczeniu, pomiędzy rzeczami, między-byt, intermezzo”1. To myśli zarazem
integralnie splecione, wzajemnie krytyczne i nierozłączne, nie tyle równoległe,
ile raczej biegnące tym samym torem.
Myśl „Deleuze’a i Foucaulta”2 stanowi system otwarty, gotowy do użycia
przez obiekty zewnętrzne, podatny na przekształcenia i rekonfiguracje. W rozmowie, w której uczestniczyli w 1972 roku (Les intellectuels et pouvoir), Deleuze
i Foucault zgodzili się, że „teoria jest skrzynką z narzędziami [...]. Musi funkcjonować. Musi być użyteczna. I nie sama dla siebie”3. Przyglądając się bliżej
postulatom obu myślicieli, można odnieść wrażenie, że teorie, które tworzyli,
teorie-opowieści oraz teorie zmagania z władzą, a także filozoficzne teorie ludzkiej egzystencji, zazębiają się, zlewają, rozkładają na płaszczyźnie niczym mapa,
idą ramię w ramię, tworząc często wzajemnie nieprzystający, a jednak komplementarny system „pojęć”. Może także to miał na myśli Deleuze, pisząc razem
z Guattarim słowa: „kłącze jest aliansem, jedynie aliansem”4.
1
G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, tłum. B. Banasiak, „Colloquia Communia” 1988, nr 1–3,
s. 237.

Foucault i Deleuze, poza nielicznymi wyjątkami, nie pisali wspólnie, nie tworzyli z pewnością
„tej samej” filozofii, jednak ich filozofie zbiegały się raz po raz w tych samych punktach, jakby
niemożliwe było ich oddzielenie. Zarówno język, jak i metoda u obydwu myślicieli różniły się
znacznie, co nie przeszkadzało im odnosić się do siebie, wspomagać i rozwijać. Ich relacja miała też głęboko osobisty charakter. Przez lata obaj uskuteczniali działalność polityczno-społeczną,
organizując akcje protestacyjne, pikiety, manifestacje, razem też walczyli o prawa więźniów, tworząc Groupe d’information sur les prisons. Znakomicie określił ich stosunki biograf i komentator
myśli Foucaulta, Didier Eribon: „Foucault–Deleuze. Przyjaźń filozoficzna. Przyjaźń polityczna”
(D. Eribon, Michel Foucault. Biografia, tłum. J. Levin, Warszawa 2005, s. 319). Tak, od 1962 r.,
kiedy się poznali, do końca lat 70. łączyła ich głęboka przyjaźń, charakteryzująca się ciągłym odnoszeniem się do myśli przyjaciela. Nawet po sprawie Klausa Croissanta, która ich podzieliła (ibid.,
s. 320–324), ciągle szukali drogi do siebie. Relacja, która ich łączyła, wydaje się posiadać zupełnie
inne właściwości niż duet, który Gilles Deleuze stworzył wraz z Féliksem Guattarim. Ta pierwsza
była, jak zauważył Eribon, przyjaźnią, a zatem swoistym przyciąganiem, często przeradzającym się
w rywalizację. Relacja Deleuze–Guattari miała zaś charakter „sojuszu operacyjnego”, była sojuszem zawiązanym dla sprawy, umową dla wspólnego dzieła. Jak pisze Michał Herer, „»Spotkanie«
obu filozofów w 1969 roku było dla nich niewątpliwie ważnym wydarzeniem, ale niekoniecznie
w sensie czysto biograficznym czy osobistym; oznaczało raczej fuzję na poziomie problemów”
(M. Herer, Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, Kraków 2006, s. 103). Widać jak bardzo
różniły się te dwie filozoficzne znajomości.
2

3
Intelektualiści i władza (Rozmowa między Michelem Foucaultem a Gillesem Deleuze’em),
tłum. S. Magala, „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 10–11, s. 175.
4

G. Deleuze, F. Guattari, Kłącze, op.cit., s. 237.

Deleuze/Foucault: Alians filozoficzny/alians polityczny

37

Słusznie zauważa Michał Gusin, próbując zlokalizować cel, jaki przyświeca książce Deleuze’a poświęconej Michelowi Foucualtowi, Deleuze’owi „chodzi
o Foucaulta-filozofa, myśliciela, twórcę konceptów. Jednocześnie chodzi o pokazanie, jak poszczególne pojęcia i koncepty wzajemnie się implikowały, według jakiej logiki pojawiały się i pracowały w dziele Foucaulta, krótko mówiąc,
chodzi o całość tego dzieła”5. To jasne, Deleuze wielokrotnie powtarzał: „Dzieło
trzeba traktować jako całość, śledzić wywód, a nie osądzać go, trzeba odkryć
jego punkty bifurkacji, zrozumieć jego dreptanie w miejscu i kroki naprzód, jego
luki – trzeba je zaakceptować i przyjąć w całości”6. Nie musi wynikać z tego
bezgraniczna i bezwarunkowa afirmacja, a raczej uważne śledzenie tego, co rodzi
się w dyskursie filozofa, obserwacja rodzących się pojęć, adaptowanie ich, próba
rozumienia i transfiguracji. Przecież, jak pisał z Guattarim w swej ostatniej książce Co to jest filozofia?, „Krytyka implikuje nowe pojęcia (rzeczy krytykowanej)
tak samo jak najbardziej pozytywne tworzenie”7. Zamiarem Deleuze’a piszącego
książkę poświęconą Foucaultowi było znalezienie w natłoku wielu słów, myśli,
pojęć i obrazów, swoistego szkieletu koncepcji Foucaulta, doprowadzenie jej do
momentu skrajnego, by tam wypróbować – odznaczyć „linie ujścia”, które wynoszą ją poza pozornie nakreślony korpus – gdzie filozofia Foucaulta staje się metodą widzenia teraźniejszości. „W swej książce nie próbuję mówić za Foucaulta,
tylko kreślę ukośną linię (une transversale), przekątną biegnącą oczywiście od
niego do mnie (tutaj nie mam wyboru), by powiedzieć coś o jego celach i jego
walce, tak jak je rozumiem”8.
Linie, które przeciągniemy pomiędzy Gilles’em Deleuze’em i Michelem
Foucaultem, swój punkt styczności znajdą w stosunku obu myślicieli do historii. Dla twórcy Różnicy i powtórzenia, tak jak i dla autora Historii szaleństwa,
główną inspiracją, która miała przełożenie zarówno na filozoficzną wizję świata
i historii, jak i na samą metodę analizy, była twórczość Fryderyka Nietzschego,
szczególnie zaś jego genealogia poznania i etyki. Maria Solarska zwraca uwagę
na specyficzną „symetryczność” języka używanego przez Foucaulta. To język
wyznaczający obszary nierówności, pokazujący zawsze drugą stronę medalu, ję5
M. Gusin, Wstęp tłumacza, [w:] G. Deleuze, Foucault, tłum. M. Gusin, Wrocław 2004,
s. 18–19.
6
G. Deleuze, Łamać rzeczy, łamać słowa, [w:] G. Deleuze, Negocjacje 1972–1990, tłum.
M. Herer, Wrocław 2007, s. 95.
7

G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, Gdańsk 2000, s. 95.

8

G. Deleuze, Łamać rzeczy, łamać słowa, op.cit., s. 98.

38

Bartłomiej Błesznowski

zyk wydobywający odwieczny dualizm świata. Zainspirowany nietzscheańską
krytyką nauk historycznych, „autor Historii szaleństwa wyznacza dwa obszary
(np. szaleństwa i rozumu) będące względem siebie zarazem odwrotne (przeciwstawne) i komplementarne [...]. Negatywność jest elementem koniecznym pozytywności”9. Przypomina to wizję historii kategorii moralnych odmalowywaną
przez Nietzschego w Niewczesnych rozważaniach czy Z genealogii moralności.
Dla Michela Foucaulta autor Zmierzchu bożyszcz pełni tę samą rolę w najnowszej myśli zachodniej co Marks i Freud, jest – jak pisał Paul Ricoeur – „jednym z trzech mistrzów nowoczesnej hermeneutyki”, którym „zależało raczej na
rozplątywaniu sensu, ukazaniu nam jego korzeni biologicznych, ekonomicznych
lub osadzonych w zasadniczym zakłamaniu naszej woli mocy”10, dla którego filozofia stanowi „rodzaj pozostającej ciągle w zawieszeniu filologii, bezkresnej filologii wciąż dalej rozwijanej, która nigdy nie zazna absolutnego ugruntowania”11.
Nie zazna, bo byłoby to sprzeczne z jej demaskatorskimi i antymetafizycznymi
założeniami. Cóż znaczyłaby krytyka oparta na apriorycznych przesłankach?
Genealogia Foucaulta przeciwstawia się pojęciom ciągłości i jedności istotowej
bytu – są one tylko maskami. Jej zadanie nie polega jednak na ciągłym zrywaniu
masek w hermeneutycznym procesie, a raczej na przekonaniu, że wszystkich masek zerwać się nie da.
Jak piszą Hubert Dreyfus i Paul Rabinow, znani komentatorzy prac Foucaulta – „Zamiast źródeł, ukrytych znaczeń czy wyrażonych zamiarów Foucault genealog znajduje relacje sił urabiających ich [ludzi] samych od zewnątrz
w partykularnych zdarzeniach, historycznych przesunięciach i historii w ogólności”12. W istocie, możemy sobie wyobrazić historię jako miejsce – nie tyle
linearny ciąg, ile przestrzeń usianą różnymi porządkami, relacjami, wpływami
i skupiskami sił, gdzie na przecięciach stosunków dyskursywnych pojawiają się
zdarzenia pojmowane jako zwroty w strukturze poznania epoki. Tym samym tożsamość rzeczy wyznaczona jest przez pierwotny ruch sprzeczności. Każda wypowiedź-zdarzenie jest potencjalnym twórcą „rzeczy”-bytu.
M. Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza
teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań 2006, s. 137.
9

10
P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. E. Bieńkowska, Warszawa 1975, s. 80.

M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marks, tłum. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988,
nr 6, s. 257.
11

12
H.L. Dreyfus, P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago 1983, s. 109.
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Idąc dalej, Foucault doszedł do przekonania, że sam człowiek i wiara
w jego możliwości poznania to złudzenie – tę właśnie myśl podejmuje w Słowach
i rzeczach. Za pomocą metody archeologicznej odkrył, że pojęcia nowożytnych
nauk humanistycznych oparte są na wielce chwiejnym fundamencie – „epistemologicznej przypadkowości”, która sprawia, że jedne pojęcia stały się wiążące,
zaś inne odeszły w zapomnienie. Historia jest areną, na której walczący biją się
o możliwość nadawania rzeczom sensu. Foucault mówi o historii, która wyciska
piętno na naszej tożsamości, ale (jak pokazuje w Nadzorować i karać) przez zajęcie naszego ciała. Genealogia nie buduje więc swej historii w oparciu o nieruchome struktury skostniałego w metafizyce czasu. Tym samym jej zamiarem jest
stworzenie „historii rzeczywistej” (wirkliche Historie), jak pisał w Niewczesnych
rozważaniach Nietzsche. Ta zaś nie posługuje się teleologią ani nie odnosi badanych wydarzeń do „ducha absolutnego” czy innej pustej dialektyki.
Podczas wykładu wygłoszonego w kwietniu 1967 roku na Uniwersytecie
Warszawskim Fernand Braudel domagał się głosu dla historyka w „sprawach
teraźniejszości”:
W świecie, w którym śmierć jest czymś absurdalnym, czyż nie jest czymś wspaniałym życiodajna siła historii? Nie odczuwamy [historycy] z taką ostrością jak
inne nauki o człowieku czarnej linii oddzielającej przeszłość od teraźniejszości.
W badaniu nad społeczeństwem współczesnym, żywym, mamy zatem prawo prosić o głos. A gdyby nam go nie dano, i tak udzielilibyśmy go sobie sami13.

Gdy bliżej przyjrzeć się jego postulatom, Foucault realizował właśnie ten braudelowski ideał „historii operacyjnej”14, która jawnie wypowiada swe zdanie
o teraźniejszości i formułuje projekt krytycznej oceny współczesności z pozycji
wypracowanych w toku badania dziejów.
Oprócz Nietzschego kluczem do zrozumienia foucaultowskiej historii jest
Kant. Postać królewieckiego filozofa pojawia się w twórczości Foucaulta kilkukrotnie, jednakże na początku lat osiemdziesiątych już w nieco innym kontekście. Foucault pod koniec swego życia odkrył Kanta na nowo, a to za sprawą
drobnego tekstu, jaki ten napisał dla „Berlinische Monatschrift” w grudniu 1784 roku. Stawiając fundamentalną kwestię Was ist Aufklärung?, Kant dość przewrotnie stawia pytanie o możliwości naszego myślenia. Dla Foucaulta jest to próba
13
F. Braudel, Historia i badanie teraźniejszości, [w:] F. Braudel, Historia i trwanie, tłum.
B. Geremek, Warszawa 1971, s. 336.
14

Ibid., s. 335.
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autorefleksji, którą tenże proponuje filozofii: „jak filozofia problematyzuje swą
własną aktualność dyskursywną: aktualność badaną jako wydarzenie, którego filozoficzny sens, wartość i osobliwość ma wypowiedzieć i w którym ma znaleźć
jednocześnie swą własną rację bytu”15. Takie spojrzenie na refleksję filozoficzną
zakłada jej czynny udział w rozpoczętej przez samą siebie debacie: jeżeli oświecenie stanowi epokę, która wychodzi od krytycznego badania własnych podstaw,
to filozofia tejże epoki stanowi rodzaj samo-wiedzy. Rozprawiając o eseju Immanuela Kanta, Foucault zauważył, że „nowatorstwo tego tekstu wydaje się polegać
na tym, że stanowi on refleksję nad »dzisiaj« jako różnicą w historii i jako motywem szczególnego filozoficznego zadania”16.
Implikacje kantowskiego przedsięwzięcia zostają wcielone do projektu
genealogii podmiotu i władzy. Zatem, posługując się słowami Marii Solarskiej:
„Foucault wskazuje, że punktem wyjścia jego badań historycznych są kwestie,
punkty zapalne teraźniejszości [...], chodzi o ustalenie tych uwarunkowań, które
w danym czasie rządzą ustanawianiem prawdy i fałszu”17. Wynika z tego, że filozof nie buduje historii „uciąglonej”, ale raczej „historię zdarzeń”, które stanowią
splot warunków, sił – są aktualne, zarazem mając korzeń w historii. Historia odsyła nas do dnia dzisiejszego, bo tylko on jest w stanie być źródłem wyjaśnienia
palących problemów. Mamy więc do czynienia ze swoistą „historią teraźniejszości”, która bada granice naszego „teraz”. Foucault ciągnie dalej: „O ile jednak
Kant pytał o to, z przekraczania jakich granic poznania powinniśmy zrezygnować [...] dzisiejsze pytanie krytyczne powinno obrócić się w pytanie pozytywne:
jaką część tego, co dane jest nam jako uniwersalne, konieczne, obowiązujące stanowi to, co pojedyncze, przygodne, arbitralnie ograniczone”18. To genealogiczne
zadanie historii: sprawdzić, jak przypadkowe zdarzenia ukonstytuowały formy
naszego bytowania i nadały nam miano podmiotów. To historia, która realizuje filozoficzne w gruncie rzeczy zadanie: badając samą podstawę naszej egzystencji,
podając w wątpliwość naszą tożsamość, otwiera się na przekształcenie, niekończącą się, ale świadomą transformację.

15
M. Foucault, Kant i problem aktualności, tłum. B. Banasiak, „Pismo literacko-artystyczne”
1987, nr 6, s. 68.
16
M. Foucault, Czym jest Oświecenie?, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka, tłum.
D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000, s. 282.
17

M. Solarska, Historia zrewoltowana..., op.cit., s. 143–144.

18

M. Foucault, Czym jest Oświecenie?, op.cit., s. 289.
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Powróćmy do Deleuze’a. On również podąża za Nietzschem, by podać
w wątpliwość podstawy integralności filozoficznej wizji kultury, która kształtuje
myśl europejską co najmniej od czasów Platona19. Usiłując obnażyć wewnętrzną
„polityczność” historii myśli, Deleuze odkrywa rozszczepienie w samym corpus
myśli europejskiej – jej wewnętrzną, fundamentalną sprzeczność. Oczywiście nie
ma tu miejsca na wnikliwą i systematyczną analizę poglądów Deleuze’a z okresu
Różnicy i powtórzenia, jednak warto zaakcentować jeden ich znaczący aspekt,
tzn. zakwestionowanie esencjonalnej tożsamości absolutnych pojęć filozofii. Odnosząc się do genealogii pojęć moralnych i krytyki Kanta, jaką przeprowadził
Nietzsche20, Deleuze odsłania i pogłębia ostateczne rezultaty badań zawartych
w Z genealogii moralności: „Kant jedynie doprowadził do kresu pewną bardzo
starą koncepcję krytyki. Rozróżniał krytykę jako siłę, która winna odnieść się
do wszystkich wygórowanych opinii na temat poznania i do prawdy, ale nie do
poznania samego, nie do samej prawdy”21. Ustanawiając fundamenty krytyki
w transcendentalnych i nieredukowalnych w ten sposób podstawach poznania,
Kant odbiera swej filozofii szansę na realizację „projektu krytyki totalnej”, która
dokonałaby „przewartościowania wartości”, odsłaniając zupełnie inne podstawy
takich pojęć, jak byt, rozum, podmiot czy historia. Niestety – kontynuuje Deleuze
– „zabrakło Kantowi metody, która pozwoliłaby osądzić rozum od wewnątrz bez
powierzania mu jednak starań o bycie sędzią samego siebie”22.
Deleuze, przechodząc podobną drogę myślową do Nietzschego i Foucaulta, dociera jednak nieco dalej – próbuje zdiagnozować podstawowy dogmatyczny „obraz myśli”23 rządzący przestrzenią filozofii i wyraża jeszcze jaśniej
to, co wiedzieli już przecież tamci. Odnosząc się do zawartego w pracach Nietzschego zakwestionowania platonizmu, które, jak konstatuje Bogdan Banasiak,
„nie jest niczym innym jak zakwestionowaniem prymatu oryginału wobec kopii,
Por. szczególnie G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus, transl. B. Massumi, New
York 2004, s. 525, a także B. Banasiak, Ogród koczownika, „Colloquia Communia” 1988, nr 1–3,
s. 256–262.
19

Mowa tu w szczególności o 25 fragmencie III rozprawy zawartej w Z genealogii moralności,
pt. Co znaczą ideały ascetyczne?, w którym Nietzsche odkrywa hipokryzję projektu Kantowskiej
krytyki poznania. W jego opinii nie rusza się on z pozycji metafizycznych, lecz jedynie gruntuje
metafizykę, osadzając jej podstawy w ludzkim podmiocie poznającym (F. Nietzsche, Z genalogii
moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1905–1906, Rozprawa III, fragm. 25).
20

21

G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1993, s. 95.

22

Ibid., s. 97.

23

Ibid., s. 109.
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czy też modelu w stosunku do podobizny, a więc usunięciem tych rozróżnień
i ustanowieniem świata pozorów i fantazmatów, świata, w którym »wszystko
stało się pozorem«”24, Gilles Deleuze odnajduje inny obraz myśli, niż ten oparty na transcendentalnej jedności i tożsamości. Lokalizuje immanentną „różnicę”
samego modelu i Idei. Ta zaś przestaje się jawić jako scentralizowana hierarchia
pojęć umożliwiających budowanie teleologicznych ciągów. Treścią Różnicy i powtórzenia autor czyni poszukiwanie „różnicy bez negacji”25, konstrukcji epistemologicznej, która nie byłaby oparta na wewnętrznej relacji, gdzie to, co należy
do świata Idei, z konieczności zmuszone jest dokonywać zamachu i fundamentalnego narzucenia woli, by ustanowić swe jestestwo jako centrum pozornej jedności kosmosu. Otóż „byt jest samą Różnicą”26. Idea to punkt, który ustanawia
supremację skończonych i uprawnionych przedstawień. Zaś „co do wizerunków
buntowniczych i pozbawionych podobieństwa (pozory), są one eliminowane, odrzucane, demaskowane jako nieugruntowane, jako fałszywi pretendenci”27. Deleuze wyciąga je z ontologicznej „otchłani” jako byty poza prawdą i fałszem,
istniejące wobec Bytu-Różnicy, czystej pierwotności władczego logosu, wieczny
powrót poza tożsamością.
Różnica jest więc konstytutywnym, nieredukowalnym elementem. Jawi się
jako sprzeczność wprawiająca w ruch byt. „To byt jest Różnicą”28. Klasyczna
filozofia od Platona i Arystotelesa począwszy, a skończywszy na Heglu i Kancie,
oparta jest na złudnej wizji substancjalności, „uspokajającą dialektykę Sokratesa”29 – jak powiedziałby Foucault, której zadanie polega na gruntowaniu ustanowionego już wcześniej porządku. W tym sensie filozofia klasyczna (poniekąd
filozofia akademicka) stanowi „naukę konserwatywną”, której domeną jest ciągłość, hierarchia i podporządkowywanie desygnatów kategorii centralnej. Stąd
właśnie deleuzjański podział nauk na dwa modele, oficjalną „naukę królewską”
oraz „żywioł nauki nomadycznej”, compars i dispars.

24

B. Banasiak, Ogród koczownika, op.cit., s. 261.

25

G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997,

s. 22.
26

Ibid., s. 110.

27

Ibid., s. 373.

28

Ibid., s. 77.

M. Foucault, Przedmowa (do Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu), tłum. T. Komendant,
[w:] M. Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999, s. 6.
29
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Compars jest modelem prawnym czy prawomocnym [...]. Poszukiwanie praw
polega na wydobyciu stałych, nawet jeśli są one jedynie stosunkami pomiędzy
zmiennymi (równania). [...] Dispars zaś [...], odsyła raczej do tworzywa – sił, niż
do materii – formy. Nie chodzi o ścisłe wyznaczenie stałych w oparciu o zmienne,
lecz o wprawienie samych zmiennych w stan ciągłej wariacji30.

W opozycji do wizji świata opartej na paradygmacie hierarchicznym i centrycznym Deleuze buduje jednak (lub raczej rehabilituje) zupełnie nowy typ wiedzy.
Dokonując podobnego zabiegu o charakterze archeologicznego „odsłonięcia” warstwy dyskursywnej, Foucault usiłował wykazać, jak „fundamentalne kody
kultury – rządzące jej językiem, schematami percepcji, wymianami, technikami,
wartościami oraz hierarchią zachowań”31 spowodowały „zjawienie się” nauk humanistycznych na przełomie XVIII i XIX wieku. Odkrył, że schematami wiedzy
formacji historycznej zarządza immanentne i nieredukowalne „pole potencjalności”, wewnętrzny język kultury, który a priori określa warunki i możliwości powstania wiedzy. Oto swoiste pole walki, podskórnej walki o prymat – to właśnie
polityczny wymiar historii wiedzy, wedle którego narodziny nowożytnych nauk
medycznych i psychiatrycznych zostają splecione ze wzrostem maszynerii penitencjarnej (Nadzorować i karać)32. Jednakże dopiero Deleuze, który skądinąd
bardzo cenił archeologiczne analizy Foucaulta, rozpoczyna właściwą „ekonomię
polityczną wiedzy”. Pomny odkryć autora Historii szaleństwa, przyjmuje „model
stawania się i heterogeniczności, który przeciwstawia się temu, co stałe, wieczne, tożsame, niezmienne”33, tym samym przekraczając transcendentalny woal
zakrywający despotyczną zasadę nauk współczesnych, sposób myślenia oparty
na obrazie „kosmicznego drzewa-korzenia” oraz model aparatu państwa (formę-państwo), który jest politycznym pierwowzorem „nauki królewskiej”. Filozofia
związana z państwem nadaje mu status i wartość pozahistoryczną, ugruntowując
swą egzystencję w strukturze politycznej. Deleuze odnosi system myślenia do
systemu panowania... Stanowią one immanentnie zrośnięty organizm, państwo
G. Deleuze, F. Guattari, 1227 – Traktat o nomadologii: maszyna wojenna, tłum. B. Banasiak,
„Colloquia Communia” 1988, nr 1–3, s. 243.
30

31
M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, t. I, tłum. T. Komendant,
Gdańsk 2006, s. 14.

Por. Narodziny nauk humanistycznych idą w parze z tworzeniem nowych mechanizmów władzy. Wywiad z M. Foucaultem, tłum. J. Malewski, „Kultura Niezależna” (wydawnictwo podziemne), wrzesień 1987, nr 33, s. 50–65.
32

33

G. Deleuze, F. Guattari, 1227 – Traktat o nomadologii..., op.cit., s. 242.
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błogosławi naukę, ta zaś reprodukuje jego strukturę, nadając jej za pomocą tej
metody wartość uniwersalną.
W opozycji do „nauki królewskiej” zwraca się ku innemu modelowi myślenia, który nazywa „wolną myślą nomady”. Jego „noologia natrafia na przeciw-myśli, których akty są gwałtowne, przejawy nieciągłe, istnienie ruchome”34. To
myślenie zupełnie odmienne od platońskiego idealizmu, Cogito Kartezjusza czy
pozytywistycznego obiektywizmu ugruntowanego w empirii doświadczającego
podmiotu. To myślenie przeciwieństwami, które łączy rzeczy pozornie sprzeczne, a w historycznych oczywistościach widzi konflikt. Tutaj „wojna jest ojcem
powszechnym i królem”35, zasadę stanowi zaś fundamentalna i nieredukowalna różnica. Nie chodzi jedynie o zgrabną heglowską metafizykę. Przeciw-myśl
oznacza naukę opozycyjną, kontr-teorię mającą własne założenia metodologiczne, których sednem jest przyrównanie substancji i ciągłości do różnicy i pierwotnego konfliktu sił. Chodzi o myśl, która stanowi przeciwieństwo formy-państwa,
myśl rozbieganą i rozrzuconą, uznającą przypadek; myśl, która nie wyznacza
terytorium, nie parceluje ziemi i nie buduje zamkniętego systemu centrycznego,
gdzie w odwiecznym rytuale wszystko wraca do dominującej jedności Bytu. Byt
nie oznacza Prawdy, zaś Prawda nie odsyła do zgodności myśli i rzeczy.
Kolejne twierdzenie, które łączy Deleuze’a i Foucaulta, ten ostatni nazwał
w słynnych wykładach, zatytułowanych później Trzeba bronić społeczeństwa,
hipotezą Nietzschego. Oznacza ona, że „u podłoża stosunków władzy tkwi wzajemne ścieranie się sił”36. Władza jest stosunkiem sił, które toczą walkę o prymat.
Po raz kolejny niemiecki filozof łączy w jedno koncepcje obu swych poststrukturalistycznych naśladowców. Władza „istnieje tylko w akcie” – naczelną zasadą
mikroanalizy władzy autor Słów i rzeczy czyni „relacyjność”. Na niej wsparta
jest „ontologia władzy” Foucaulta, która obnaża „stosunki sił” rządzące rzeczywistością. Pozostając w zgodzie z tą agonistyczną ontologią, autor L’Anti-Œdipe
powtarza jego słowa:
Otóż władza nie ma istoty, jest operacyjna. Nie jest atrybutem, lecz stosunkiem:
relacja władzy jest zbiorem stosunków sił, który obejmuje zarówno siły władają-

34

Ibid., s. 247.

35

Heraklit z Efezu, Zdania, tłum. A. Czerniawski, Gdańsk 2005, s. 22.

M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France 1976, tłum.
M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 29.
36
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ce, jak i władane – obydwa rodzaje sił tworzą osobliwości [...]. Władza „produkuje” to, co rzeczywiste [...]37,

rzeczywistość to nic innego jak przeprowadzenie woli, pierwotna gra sił. Rzeczywistość rodzi się zawsze „pomiędzy” – założenie genealogii równa się założeniu
deleuzjańskiej filozofii różnicy. „Zjawisko rozbłyskuje właśnie w różnicy, w niej
eksplikuje się jako znak, a ruch powstaje w niej jako »skutek«”38.
Deleuze określa Foucaulta jako „kartografa”, któremu „nie chodziło o dotarcie do jakichś węzłowych punktów, ale o śledzenie i rozplątywanie linii”39
władzy, wiedzy i upodmiotowienia, odnajdywanie pierwotnego ruchu, będącego
skutkiem różnicy, który je wzbudza. Sam także jest kartografem, a nawet kimś
więcej, gdyż jego „teorie-mapy” roszczą sobie prawo do „adekwatnego” opisu
rzeczywistości. Adekwatnego nie znaczy jednak zgodnego z Prawdą.
Dyskredytując „nauki centryczne” będące systemami zamkniętymi, Deleuze przeciwstawia im model myślenia strukturalnego. To filozofia, której zadaniem jest rozszerzanie, ucieczka, przecięcie, rozprzestrzenienie – filozofia nomadyczna. „Filozof-nomada” staje w opozycji do „filozofa-biurokraty”, nie buduje
systemu hierarchii oraz teleologicznej dialektyki, jego myślenie „rozpościera się
w pozbawionym horyzontu otoczeniu jako przestrzeń gładka, step, pustynia albo
morze”40, deterytorializuje i łączy z zewnętrzem. To filozofia transgresji41, która
rozdziela człony relacji w przestrzeni otwartej. Właściwie – nie bójmy się tego
powiedzieć – trzymając się założeń Deleuze’a i Guattariego, to filozofia par excellence. Jej zadaniem jest „wynajdywanie pojęć” i taką właśnie książką-wynalazkiem jest drugi tom Kapitalizmu i schizofrenii, w którym nie chodzi o znalezienie istoty, dotarcie do nagiego bytu w hermeneutycznym procesie. Pojęcia
stają się jedynie narzędziami, zostają odfetyszyzowane. „Przez długi czas służyły
37

G. Deleuze, Foucault, op.cit., s. 59–60.
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G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, op.cit., s. 100.
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G. Deleuze, Łamać rzeczy, łamać słowa, op.cit., s. 96.

40

G. Deleuze, F. Guattari, 1227 – Traktat o nomadologi..., op.cit., s. 248.

Andrzej Kapusta stwierdza, że genealogiczny schemat krytyki „można przedstawić za pomocą triady krytycyzm–problematyzacja–transgresja. Sama transgresja nie tylko jest poszukiwaniem
nowych idei, jest celowym aktem rozbicia dotychczasowych ograniczeń” (A. Kapusta, Filozofia
ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta, Lublin 2002, s. 9), co nie oznacza, że jako
swoiste przekraczanie wpływów i barier władzy ma ona za zadanie dotrzeć do źródłowej idealnej
prawdy. Transgresywne jest spojrzenie tej filozofii, która dostrzega, że prawda jest grą, że sens jest
pułapką, że nie istnieje nic absolutnie pierwszego, co należałoby poznać, by uczynić życie lepszym.
To walka przeciwko każdemu totalizmowi myśli.
41
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do ustalanie tego, czym jest dana rzecz (jej istota). Nas [Deleuze’a i Guattariego]
przeciwnie, interesują okoliczności – dlaczego, gdzie, kiedy, jak itd. Dla nas pojęcie powinno wyrażać wydarzenie, a nie istotę”42.
Modelem myśli nomadycznej jest kłącze – nie tyle system, ile raczej „wielość”, sekwencja identycznych plateau (1+1+1+n). Kłącze oddaje ideę myśli całkowicie pozbawionej arche, nie oznacza to jednak, że pozbawionej w pełni logosu – logos pełni w tym przypadku zupełnie inną funkcję. Stanowi wręcz kwintesencję możliwości kłącza-pojęcia, siłę napędową, która pozwala mu łączyć się
z innymi konceptami tak, by przekroczyć hierarchiczną strukturę drzewa. Kłącze
stanowi uniwersalny obraz świata, gdzie logos nie musi grać roli „naczelnej zasady różnicującej”, on sam stanowi różnicę fundamentalną, „wszelkiego rodzaju
ogniwa semiotyczne są w nim połączone z bardzo różnymi typami kodowania,
ogniwami biologicznymi, politycznymi, ekonomicznymi”43.
Rizomatyka to „pomoc merytoryczna”, a zarazem sposób myślenia. Możemy więc mówić o kłączu w charakterze metody. Wcale nie przypadkiem powiązane jest z nim foucaultowskie pojęcie „diagramu” – pojęcie-mapa, użyteczny algorytm. Diagram „to wykres mechanizmu władzy, sprowadzonego do postaci idealnej; to faktycznie pewna forma technologii politycznej, którą można
i należy rozpatrywać niezależnie od konkretnego użytku”44. Diagram wyznacza
obowiązującą modalność władzy, nie tworząc zarazem systemu. Stanowi raczej
niestabilną nić oplatającą instytucje, rodzaj racjonalności rządzącej immanentnie strukturą sił – diagram to gra „wpływ – opór”. Jak pisał Foucault, diagram
„nie może być traktowany jako gmach oniryczny”45, z prostej przyczyny – działa
w sposób rzeczywisty, w więzieniu, szkole, nowoczesnej korporacji.
Diagram jest „empirycznym” punktem zejścia się teorii Foucaulta o „grach
sił” oraz rozwinięciem nomadycznej filozofii Deleuze’a. Jedna dopełnia drugą. Jako swoisty model nie może zostać sprowadzony do typu idealnego; jest
strategiczną mapą sił, pozwala wykazać nieciągłość kryjącą się za strukturami
i praktykami społecznymi oraz dyskursywnymi, wiążąc je w „działającym” urządzeniu. Konfrontując założenia „maszynizmu” z systemem pojęć dotyczących
władzy, które odnajdujemy w Nadzorować i karać, Deleuze stwierdził (w artyku42

G. Deleuze, Rozmowa o Mille Plateaux, [w:] G. Deleuze, Negocjacje 1972–1990, op.cit.,
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le komentującym tę książkę), że urządzenie jawi się przede wszystkim jako sieć
wpływów będących „splotem, multilinearną całością. Składa się z linii o różnej
naturze. Owe linie w urządzeniu nie zakreślają przy tym ani nie wyznaczają żadnych wewnętrznie homogenicznych systemów: przedmiotu, podmiotu, języka
itd., ile raczej podążają w różnych kierunkach, znacząc procesy, które funkcjonują zawsze w nierównowadze, czasem zbliżając się, czasem oddalając”46. Urządzenie stanowi maszynę transcendentalną, która łączy elementy władzy i wiedzy,
tworząc działające podmioty. Można je określić jako mechanizm organizujący,
konstelację relacji, w obrębie których wszyscy funkcjonujemy.
Michał Herer deleuzjański diagram opatruje mianem „historycznego a priori” i to określenie wydaje się najbardziej trafne w tym przypadku – „wymiary
urządzenia w każdym momencie wyznaczają określony porządek albo reżim”47.
W tym sensie urządzenia działają jak foucaultowskie episteme ze Słów i rzeczy
lub formacje dyskursywne, które odnajdujemy w Archeologii wiedzy, z tą jednak
różnicą (Deleuze dostrzega w tym momencie pomijany dotąd przez Foucaulta
aspekt), że urządzenie poruszane jest przez diagram, który „jako pozbawiony formy i nie należący do żadnej formacji jest abstrakcyjną instrukcją”48. Diagram jest
kołem napędowym i architektonicznym schematem. Poznając diagram – splot sił
– odkrywamy charakter urządzenia i docieramy do jego właściwej funkcji, którą
jest produkcja danego typu „podmiotów” i doświadczeń. Diagram „to prawie niema i ślepa maszyna, która jednak umożliwia mówienie i widzenie”49. Wyznacza
„ramy” stawania się rzeczy.
To, co tutaj warte podkreślenia, to dwa aspekty, dwie właściwości diagramu, rozpoznane za pomocą poczynionych już wcześniej założeń, pozwalających
rozpatrywać go jako narzędzie opisu rzeczywistości oraz sposób „wydostania się
poza nią” – w tym sensie diagram jest środkiem realizacji zadań filozofii transgresywnej. Po pierwsze, diagram odsyła nas do rozumienia i analizy w kategoriach relacji, po drugie zaś, diagram jako organizacja sił wewnątrz urządzenia
wyznacza możliwość przekształceń i wykraczania poza porządek urządzenia
jako historycznie określonego splotu relacji, które wyznaczają metamorficzny
potencjał maszyny.
G. Deleuze, What is a Dispositif?, [w:] G. Deleuze, Two Regimes of Madness. Texts and Interviews 1975–1995, transl. A. Hodges, M. Taormin, New York 2007, s. 343.
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Ze względu na to, że wymykają się zarówno wymiarom wiedzy, jak i władzy, linie
subiektywizacji wydają się szczególnie odpowiednie do tego, by podążać ścieżką
twórczości, bezustannie zagrożoną niepowodzeniem, a jednak ciągle podejmowaną i modyfikowaną, aż do zerwania ze starym urządzeniem50.

Zarówno foucaultowski diagram z Nadzorować i karać, jak i deleuzjańska maszyna z Mille Plateaux, zawierają ładunek energii, która musi je rozsadzić – jej
zapalnikiem może być właśnie świadome działanie, ruch przekraczający wszelkie ograniczenia, proces świadomej subiektywizacji.
Historia diagramatyczna pozwala zrozumieć, a właściwie jedynie uchwycić „ulotność” dziejów oraz wszelkich form społecznych, tym samym obnażając
„skostnienie” tradycyjnej historii opartej na założeniu trwałych struktur. Diagram nie prezentuje się w kategoriach funkcjonalistycznych, nie jest zamkniętym
systemem; wyznacza raczej obraz „stawania się” historii. Możemy uchwycić go
jedynie w ruchu, jako bezustannie zmieniającą się i przybierającą różne kształty
masę – dziedzinę zawsze produktywną i twórczą. Ustanawiając wizję niekończącego się ruchu, który jednako może się odbywać w jednym tylko punkcie, należy
on do nauki nomadycznej51. Ta zaś zawiera dawkę rewolucyjnego optymizmu.
„Diagram jest wielce niestabilny, płynny – bez przerwy łączy ze sobą materie i funkcje, tak by wytworzyć mutacje”52. Urządzenie diagramatyczne nie
50

G. Deleuze, What is dispositif?, op.cit., s. 349.

Istotą tego ruchu nie jest, co często podkreślał Deleuze, przemieszczanie się. Chodzi tu
o rodzaj „uniku”, ominięcia, przekroczenia, które nie potrzebuje zmiany miejsca, „nomadzi, to nie
ci, którzy przemieszczają się jak migranci, lecz ci, którzy się nie przenoszą, a oddają się nomadyzmowi pozostając w tym samym miejscu i wymykając się k o d o m ” (G. Deleuze, Myśl nomadyczna, s. 275) – dzisiejszy nomadyzm wedle Deleuze’a nie oznacza wprost przemieszczającej się
hordy; to chwilowe punkty intensywności, wybuchy oporu pojawiające się niczym klony na całym
globie, stające w obliczu wszędobylskiej władzy przepływów i znikające po zadaniu jednego ciosu.
Wiąże się z nimi problem, którego nie udało się rozwiązać w pełni nawet Deleuze’owi. Problemem tym jest „znalezienie jedności między lokalnymi walkami i jednoczesne uniknięcie pułapki
despotycznej” (ibid., s. 275). Jak nadać tym chwilowym rozbłyskom oporu status rewolucyjny, nie
wikłając się jednak w antynomię rewolucji permanentnej, która odsuwa bez ustanku chwilę zwycięstwa? Może jest to „zarys etyki chwili”, której siła polega właśnie na ulotności i nieokreślonym
charakterze – takiej, która nie odsyła do żadnego aparatu partii czy armii. Podobny problem lokalizują Michael Hardt oraz Antonio Negri, dla których fundamentalną kwestię stanowi znalezienie
drogi do połączenia rozmaitych światowych walk przeciwko globalnej aksjomatyce rynku. Przypominając wiele radykalnych i potężnych zmagań końca XX stulecia, autorzy Imperium dostrzegają
jednak ich paradoksalny charakter: „w naszej słynnej epoce komunikacji walki stają się niemal
niekomunikowalne” (M. Hardt, A. Negri, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa
2005, s. 71). Może to jest ich siła i niedostępność dla macek kapitału? Czy rzeczywiście lokalne
ogniska oporu dosięgają samej istoty logiki?
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oznacza „stanu”. We właściwym rozumieniu oznacza ono „zmianę”, a jeszcze
dokładniej „pole możliwości transformacji sił”, które pozostają w ciągłej nierównowadze, prowadząc bezustanną wojnę „kodowania” i „dekodażu”, organizacji
i anarchii, despotycznej administracji sił i nomadycznej dezintegracji terytorium.
„Obaj [despota i nomada] wciąż się sobie przeciwstawiają w tym samym punkcie, w którym się łączą”53. Państwo ze swoją administracją i oficjalną „nauką
normalną”54 – jeśli posłużyć się określeniem Thomasa Samuela Kuhna – przeciw
maszynie wojennej koczowników z jej grupami łupieżczymi i ezoteryczną nauką
opozycyjną, wyznaczają wieczne zmaganie, wieczny powrót tych samych prądów. To gra bezustannego kodowania i rozplątywania kodów, gdzie siły danej
formacji wchodzą w związek z siłami zewnętrza, tworząc w ten sposób nowe
formy upodmiotowienia. Dlatego właśnie Foucault i Deleuze pytają o to, „z jakimi siłami zewnętrza wchodzą w związek dane siły, a następnie [...] o formę, która
jest efektem tego związku”55. Właściwym celem deleuzjańskiej filozofii jest dać
przykład tego nomadycznego umykania, wygenerować siły zdolne przeciwstawić
się strukturalnym formom władzy właściwym społeczeństwom kapitalistycznym
końca XX wieku, które przejmuje kontrolę nad każdym sposobem dekodowania
poprzez aksjomatykę rynku56.
By dokładnie pojąć relacyjny charakter diagramu, należy przyjrzeć się bliżej słynnej definicji władzy proponowanej przez Foucaulta. Po pierwsze, „władza jest jedynie pewnym typem stosunków pomiędzy jednostkami”57. Zatem, jak
już zostało powiedziane wcześniej, władza jest niczym innym jak specyficzną
53
G. Deleuze, Myśl nomadyczna, [w:] Poznanie, podmiot, dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, red. A. Dubik, tłum. K. Matuszewski, Toruń 2002, s. 275.
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Wątek ten podjęli Michael Hardt i Antonio Negri, konstruując wspomniane wcześniej pojęcie
imperium oznaczające wewnętrzną logikę władzy w społeczeństwach postindustrialnych opartych
o model wymiany rynkowej i gospodarki informacyjnej. Posługując się pojęciem społeczeństwa
kontroli korespondującym zarówno z pismami Foucaulta jak i Deleuze’a, twierdzą, że „[...] społeczeństwo kontroli cechuje wzmożenie i upowszechnienie normalizujących aparatur dyscyplinarności, które stymulują od wewnątrz nasze zwykłe, codzienne praktyki, lecz w odróżnieniu od
dyscypliny kontrola ta rozciąga się – za pośrednictwem plastycznych, fluktuujących sieci – daleko
poza strukturalizowane obszary instytucji społecznych” (M. Hardt, A. Negri, Imperium, op.cit.,
s. 38–39). Władza tego typu polega więc na użyciu technik biopolitycznego kontrolowania „populacji”, w celu stworzenia immanentnego procesu zarządzającego globalną wymianą informacyjną,
rynkową i polityczną.
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relacją. Po drugie, „charakterystyczną cechą władzy jest to, że pewien człowiek
może mniej lub bardziej właściwie determinować zachowania innego człowieka,
jednakże nigdy w sposób wyjaławiający czy przymusowy [...]. Nie ma władzy
bez możliwości odmowy lub buntu”58. Oto sedno tej relacji – jest ona stosunkiem
tyleż wzajemnym, co bezustannie zmiennym. Nie ma tu miejsca na bezwzględne
podporządkowanie. W każdej relacji istnieje iskra zmiany. Na tym właśnie gruncie warto zwrócić uwagę na pytanie o wątpliwy status „oporu” w filozoficznej
koncepcji Foucaulta, które to pytanie, jak zauważył Michał Herer, sprowadza
również nieco inaczej postawioną wątpliwość: „Czy tylko reżimy władzy tworzą
diagram?”59.
Jeżeli jest tak w istocie, trudność sprawiałoby przypisanie foucaultowskiej
koncepcji wartości emancypacyjnej. Jeżeli jednak, zgodnie z koncepcją władzy
Foucaulta, diagram jest swoistą realizacji dynamiki władzy i oporu, zawiera
więc immanentny mechanizm transformacji. Diagram nie jest jedynie „maszyną władzy”, to raczej ogólna mapa „władz” i „przeciwwładz”60. Problematyczny
jednak, i tu zastrzeżenia Deleuze’a zawarte w Pragnieniu i przyjemności nie są
bezpodstawne, jest sam status tego oporu. Pojawia się wątpliwość, w jakiej mierze foucaultowskie „punkty oporu” mogą stanowić rozwinięty sposób rozbijania
struktur dominacji? „Foucault potrzebuje trzeciego wymiaru [chodzi o podmiot],
ponieważ ma poczucie, że zatrzasnął się wewnątrz stosunków władzy, że linia
zatrzymuje swój bieg albo, że nie potrafi jej przekroczyć, że brakuje mu linii
ujścia”61. Jednak mimo długich poszukiwań Foucault wynalazł w końcu „źródło
oporu”, dostrzegł „linie ujścia”. „O co tutaj chodzi? Chodzi o stosunek siły do
samej siebie (podczas gdy władza oznaczała stosunek siły do innych sił) o »zagięcie« siły [...]. Idzie o wynajdowanie [...], nowych modeli egzystencji, dzięki
którym można stawiać opór władzy”62. Oto ujście, jakie wynalazł Foucault, linie
subiektywizacji, które wytwarzają nieograniczoną „nowość” wewnątrz urządzenia. Trzeba podkreślić, że zamierzeniem autora Woli wiedzy nie jest jednak restytucja podmiotu jako suwerennej całości, dokonał już przecież jej podziału. Linię
ujścia oznaczają jedynie „procesy upodmiotowienia”. Potwierdza to tylko po raz
kolejny brak integralności podmiotu. Podmiot nie jest bytem, ile raczej „pro58
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duktem”. W opozycji do fabrykacji podmiotów filozoficzni tropiciele dostrzegają
wielość, kłącze, stawanie-się. Kreowanie oporu polega na wynajdywaniu aktualnych linii ujścia i sposobów kontr-egzystencji. W tym punkcie po raz kolejny
myśl Deleuze’a ujawnia głęboko osadzony związek z twórczością autora Historii
seksualności. Tropienie linii władzy i szukanie linii ujścia powoduje zaistnienie konieczności wnikliwego badania czasów współczesnych, a to zadanie według zamierzeń Foucaulta da się zrealizować tylko poprzez nakreślenie stycznej,
której początki odnajdujemy w historycznych już relacjach. Jasna staje się więc
potrzeba „historii teraźniejszości”, która otwiera nas ku przyszłości, umiejscawiając naszą teraźniejszość w punkcie przecięcia się linii diagramów, momencie
absolutnie niestabilnym, podlegającym zarazem pewnym siłom determinującym,
punkcie ciągłej wariacji, który nie tyle trwa, co „staje się nadal i ciągle”. Tradycyjna historia nie jest w stanie ująć go za pomocą swego aparatu metodologicznego – „tym, co historia chwyta z wydarzenia jest jego urzeczywistnienie
w określonych stanach rzeczy, jednak stawanie się wydarzenia umyka historii”63.
Zamiast przyglądania się biegowi dziejów, gdzie w linearnym ciągu zjawiają się
kolejne statyczne fenomeny, należy dostrzec w nich symptomy zmian i odnieść je
do wydarzeń aktualnych, „wznieść się na poziom wydarzenia i ulokować w jego
wnętrzu jako w pewnym procesie stawania się”64.
Jeżeli najbardziej podstawowym elementem historii politycznej jest jednostka, to nie jako podmiot, ale jako „jednostkowe stawanie się”. Foucault pierwszy rozbija jedność podmiotu, odnosząc go do sił skończoności – Życia, Pracy
i Języka65. Deleuze rozprasza za to swoistą jedność filozoficznego bytu, obnaża
jego transcendentalne fundamenty, przyrównując go do „różnicy”, jej oddając
funkcję substancji. Historia podmiotu nie jest już „historią ducha absolutnego”,
ale wiecznym „stawaniem się” podmiotu i batalią o jego tożsamość, w której
rozmaite siły dążą do okiełznania go, uformowania.
W myśl postawionych tu zasad nie idzie więc o ponowne nadanie tożsamości i powrót do konstytutywnej prawdy podmiotu. Deleuze w swej koncepcji
„ciała bez organów” oraz Foucault, formułując zasady „estetyki egzystencji”,
odnoszą się zatem do podmiotu rozczłonkowanego, podmiotu-wielości, podmiotu stawania się, nie zaś podmiotu bycia. Nie idzie więc o podmiot, a raczej
o „upodmiotowienie” – „czymże jest filozofia dzisiaj [...] jeśli nie krytycznymi
63
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zabiegami myślenia koło siebie?”66 – pytał Foucault pod koniec swojego życia.
To stwarzanie się na nowo w każdej chwili, asceza, ale i duchowa orgia myśli.
Oto filozofia, która nie zamyka się wewnątrz systemu, ale usiłuje sprawdzić, „czy
można myśleć inaczej niż się myśli”67. Wrogiem tego sposobu filozofowania nie
jest człowiek, w żadnym wypadku wrogiem nie jest też pragnienie poznania.
Asceza proponowana przez Foucaulta nie zakłada odrzucenia świata, ale raczej
zwielokrotnienie relacji z nim, maksymalizację zdolności recepcyjnych – jak widziałby to Deleuze – wzbogacenie filozofii o ciało, które wciąż produkuje nowe
„narządy-pojęcia”, nie poddając ich jednak totalitarnej hierarchii centralnego
układu nerwowego. „Narządy nie są mu wrogie. Wrogi jest organizm. Ciało bez
organów przeciwstawia się nie tyle narządom, ile ich organizacji nazywanej organizmem”68. Nie ma tu podmiotu ciała, istnieje zaś ciągła wariacja upodmiotawiania. To filozofia, która ciągle zmienia teren walki, rozszerzając się o działanie
polityczne, wypływając ze spontanicznego wyboru. „Ciało to jest zarówno biologiczne, jak kolektywne i polityczne; na jego powierzchni tworzą się i rozpadają
urządzenia; [...] przeciwstawia się wszelkim warstwom organizacji, organizacji
organizmu, jak również organizacjom władzy”69. Dla Foucaulta myśl nierozerwalnie złączona była z życiem. Tylko w ten sposób można było nadać formę
istnieniu. Dlatego właśnie swą filozofię nazwał „etosem krytycznym”70, który
możemy określić jako postawę wobec świata. Warunkiem nie jest tu odrzucenie
siebie, ale afirmacja przechodząca w samokształtowanie – proces z natury przeciwny zawłaszczającej naturze produktywnej władzy. Lustrzane odbicie władzy
jest jej krytyką: przeciw-władzą.
Deleuze, który rozpoznaje autentyzm foucaultowskiego „upodmiotowienia”, zdaje sobie sprawę z nierozerwalnej nici, jaka łączy badania nad technikami
siebie z resztą dzieła autora Woli wiedzy. W jednym z wywiadów czytamy jego
mocne słowa: „Głupotą jest dostrzeganie w tym chęci przywrócenia podmiotu,
chodzi o konstytuowanie sposobów egzystencji albo, jak mawiał Nietzsche, wy-
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najdowaniem nowych możliwości życia”71. Ich wynajdowaniu służy krytyczna
refleksja nad teraźniejszością, najpotężniejsza machina wojenna filozofii – wychodzenie do przodu, łączenie nas z tym, czego jeszcze nie ma poprzez wynajdowanie nowych pojęć do opisu rzeczywistości72. Jeśli wydaje się, że to mało, Deleuze z Foucaultem odpowiedzą: „teoria nie wyraża, nie tłumaczy, ani nie służy
praktycznym zastosowaniom, ona jest praktyką [...]. Jest zmaganiem z władzą,
[...] tam gdzie jest najmniej widoczna i najdokuczliwsza”73. Teoria filozoficzna
jest więc sposobem odnoszenia się do świata (choć nie oznacza systemu komunikacji), jej zadanie polega na przekraczaniu granic – pierwszą granicą jesteśmy
my sami. Odnosimy swe praktyczne działanie do siebie.
Niedługo po Foucaulcie, Deleuze i Guattari próbują z tych analiz wysnuć
potencjalne warunki zmiany – szukają możliwości przekształcenia urządzeń, tym
samym zaś przekraczania aktualnego schematu myślenia. „Diagnozować stawania się w każdej przemijającej chwili teraźniejszej. [...] Filozofia wieczna, ale
także filozofia historii ustępuje miejsca stawaniu-się-filozoficznym. Jakie stawania się przecinają nas dzisiaj, upadające w historię, ale z niej nie przychodzące
albo raczej przychodzące z niej tylko po to, aby z niej wyjść?”74. Aktualność
według Deleuze’a zaczyna się tam, gdzie kończy się Foucaultowska książka
Nadzorować i karać. Tutaj nie wolno już mówić o historii, gdyż stoimy u progu
teraźniejszości. W tym miejscu trzeba słyszeć „pomruki bitwy”75, która niechybnie nadchodzi. Bitwę stanowi każda kolejna rzeczywistość, każda diagnoza tej
rzeczywistości. Foucault pozwala nam dostrzec to, co w naszej teraźniejszości
najistotniejsze, kolejną rekonfigurację walczących sił. Kończy swą książkę, zdając sobie sprawę z tego, że otworzył nowy rozdział, przygotował grunt dla naszych zmagań, tworząc narzędzie pojęciowe, jakim jest Nadzorować i karać76.
Jaka aktualność określa nas więc dzisiaj?
Idąc za opinią Deleuze’a, największym odkryciem Foucaulta nie było więc
zdiagnozowanie „społeczeństwa dyscyplinarnego”. Ta diagnoza dotyczy prze71
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niego. Stało się narzędziem i bronią w momencie „stawania się naszej rzeczywistości”, która nie
zdążyła jeszcze stać się historią, choć nie znajduje się już wewnątrz domeny przyszłości.
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cież czegoś więcej niż tylko historycznych form władzy społeczeństw Zachodu.
Autor Nietzsche i filozofia słusznie zaprzeczał, jakoby Foucault był jedynie „myślicielem zamknięcia” – problem zamykania zajmował go jako kontekst stawania się naszego „teraz”. Tak naprawdę jego analizy osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych „dyscyplin” odsyłają do refleksji nad społeczeństwem nowożytnym,
której podstawowym problemem jest „problem »drogowy«, problem szybkości
i przyspieszenia opanowania i kontroli szybkości, udrożnienia i parcelacji
w przestrzeni otwartej”77. Dla autora L’Anti-Œdipe Foucault jest kartografem,
który jako pierwszy, poprzez analizę uogólnienia instytucji dyscyplinarnych,
skierował nas na trop nowych form kontroli i nadzoru, bardziej przebiegłych
sposobów wymuszenia posłuszeństwa, które uobecnia nowy model elastycznej
organizacji pracy, sieciowej komunikacji, kontrolowanej przestrzeni. „Tym co
wkracza na miejsce społeczeństw dyscyplinarnych są społeczeństwa kontroli”78.
Deleuze obserwuje kryzys starych „instytucji dyscyplinarnych” – szkoły,
więzień, armii, które niegdyś działały jako odrębne formy, autonomiczne terytoria. Jednostka była przerzucana z jednego do drugiego w bezustannym ruchu
dyscyplin. Dziś w tym miejscu warto posłużyć się spostrzeżeniem Manuela
Castellsa, obserwujemy przejście od przestrzeni miejsc do przestrzeni przepływów, gdzie najważniejsze funkcje społeczne realizowane są poprzez sieć
węzłów. Te zaś, zależnie od poziomu, tworzą jednostki, instytucje, globalne metropolie, międzynarodowe korporacje, mafie itp. Jednak „żadne miejsce w tej
sieci nie istnieje samo przez się, skoro pozycje definiowane są przez wymianę
przepływów w sieci [...], miejsca nie znikają, lecz ich logika i znaczenie zostają
wchłonięte w sieć”79.
Na szeroką skalę widać więc „otwieranie” dawnych panoptykonów, połączone zarazem z uogólnieniem logiki panoptycznego zarządzania społeczeństwem. Jednostka wyzwolona z ich więzów zostaje jednak poddana procesowi
kontroli permanentnej na każdym poziomie życia społecznego, tracąc jednocześnie swoistą „integralność tożsamości”, jaką zapewniały jej instytucje panoptyczne. Staje się konglomeratem różnorodnych elementów modulowanych
za pomocą zewnętrznej logiki, do której nie sposób nie być podłączonym. To
77

G. Deleuze, Foucault, op.cit., s. 72.

G. Deleuze, Post-scriptum o społeczeństwach kontroli, [w:] G. Deleuze, Negocjacje..., op.cit.,
s. 184.
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M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański,
Warszawa 2007, s. 413.
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logika rynku, gdzie poruszając się w otwartej przestrzeni, człowiek staje się towarem, musi sam się sprzedawać, by uzyskać tożsamość. Tutaj znów niezbędne
wydaje się odniesienie do współczesnej myśli społecznej, której przedstawiciele
wydają się dostrzegać podobne procesy. Zygmunt Bauman podkreśla „otwarty”
charakter tego systemu: „Większość wrażeń jakich ciało doznać może, wymaga
podniet, które mogą nadejść tylko z »zewnętrznego świata«. Jeśli kolekcjonowanie przeżyć jest życiową strategią, ciało musi się otworzyć szeroko i gościnnie
na podmioty zewnętrzne”80. Człowiek uczestniczy w otwartym, ciągle zmiennym
porządku. Jak twierdzi Bauman, to kultura „kłączo-podobna” (czyżby inspiracje
deleuzjańskie?), w której jednostka stanowi odbiornik i przekaźnik zarazem (tym
razem echa teorii McLuhana). Wszystko to poddane jest logice ciągłej kontroli
doznań i bezustannego badania potrzeb – globalnej logice rynku, gdzie, jak twierdzi Deleuze, „instrumentem kontroli społecznej jest teraz marketing”81, który wykorzystuje również stare przestrzenie zamknięcia stanowiące „filtry” czy raczej
„zapętlenia w sieci władzy”. Pętle, te płynne granice, mają za zadanie rozszerzać
zakres działania tej maszyny – to immanentny system zarządzania codziennością
za pomocą wspólnej figury jednego przedsiębiorstwa oraz dyskursu menedżerskiego82. W tym miejscu wchodzimy już jednak w zakres socjologii czy nauk
politycznych, gdyż analizy dotyczące „społeczeństwa kontroli” wydają się stanowić nieukończony obraz, pracę, którą Deleuze pozostawił swym kontynuatorom.
Przyglądając się nawet bardzo pobieżnie owej koncepcji, odkrywamy jej ślady
w wielu późniejszych teoriach, między innymi w socjologicznej analizie kultury
ponowoczesnej wspominanego już Zygmunta Baumana, koncepcji społeczeństwa sieci Castellsa, analizach Balibara dotyczących współczesnego pojmowania
„granicy”83 czy Hardta i Negriego w ich koncepcji imperium84.
***
Kończąc, warto po raz kolejny odnieść się do słów Michała Gusina, który rozważając zarzut zdominowania oryginalnych wątków teorii Foucaulta przez sieć
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Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 98.
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G. Deleuze, Post-scriptum o społeczeństwach kontroli, op.cit., s. 187.
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Ibid., s. 185.

E. Balibar, Granice Europy, [w:] E. Balibar, Trwoga mas, tłum. A. Staroń, Warszawa 2007,
s. 326–338.
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M. Hardt, A. Negri, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2005.
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pojęciową Deleuze’a, napisał: „Siatka Deleuze’a w żaden sposób nie jest redukcyjna, jest szczególnym rodzajem mapy, wedle której można poruszać się w przestrzeni myślenia Foucaulta”85. Ten rodzaj mapy stanowi metodę na połączenie
tych, zarazem różniących się w istotny sposób, jak i najbliższych sobie koncepcji, by nadać tej syntezie charakter „dzieła otwartego”, maszyny, nieskończenie
aktywnej, włączającej w swój obwód kolejne mechanizmy myślenia i działania
w obszarze działalności naukowej, politycznej, społecznej, na polu sztuki oraz
(przede wszystkim) w obszarze techne tou biou, czyli „kultury siebie” – świadomego konstruowania własnego stawania się.
Zarówno u Foucaulta, jak i w rozważaniach Deleuze’a obecne jest agonistyczne założenie pochodzące od Nietzschego, zgodnie z którym autor Filozofii krytycznej Kanta pisał: „Wychodząc od »walk« każdej epoki, od stylu walk
można zrozumieć sukcesję diagramów, sposób w jaki powtórnie wiążą się ze
sobą ponad i poza nieciągłościami”86, sposób, w jaki nadają formę naszemu istnieniu. Historia teraźniejszości i genealogia Foucaulta pozwalają nam rozpoznać
„pochodzenie” form naszej codzienności, teoria „stawania się” Gillesa Deleuze’a i Féliksa Guattariego zaś stanowi drogę wyjścia, połączenie z zewnętrzem,
metodę szukania punktów transformacji. Foucault reprezentuje model transgresji
polegający na przekraczaniu jednostkowej tożsamości, Deleuze przenosi ten ruch
przekraczania na poziom społecznej gry sił, nadając mu charakter działania politycznego. Mimo różnicy zakresów (egzystencja i kapitalizm) podstawa jest ta
sama: jest nią „opór wobec każdorazowej teraźniejszości”87. Oba założenia stanowią aspekty „filozofii ekstremalnej”, o której Andrzej Kapusta pisał, że „prowadzi zawsze do radykalizacji naszego myślenia”88, poprzez rozbijanie zastanego porządku za pomocą konfiguracji całkiem nowych pojęć. Dzięki nim podmiot
filozoficznego wywodu, zdając sobie sprawę z tego, że jest częścią systemu, ma
szansę przeobrazić się w polityczną machinę wojenną.
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M. Gusin, Wstęp tłumacza, [w:] G. Deleuze, Foucault, op.cit., s. 29.
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Braidotti/Haraway – perspektywa posthumanizmu

Czym właściwie jest posthumanizm? Jeszcze jednym wieszczeniem „końca człowieka”? Łabędzim śpiewem nihilizmu? A może przeciwnie – całkiem użytecznym narzędziem zmiany?
Ów nurt teorii krytycznej dąży do zerwania z ideałami i obrazami klasycznego humanizmu, pozbawiając człowieka pozycji „wybrańca”, czyniąc jednym
z wielu zamieszkujących ziemię gatunków, a tym samym odmawiając mu nieodłącznego jak dotąd prawa „czynienia natury sobie poddaną”, mniej eufemistycznie zaś – jej niszczenia. Dopuszczalne staje się wskazanie, jak ograniczone
są możliwości ludzkiej wiedzy, pełniącej do tej pory rolę swoistego (by nie rzec
„absolutnego”) wyznacznika. Jak ujmie to Rosi Braidotti1, każdy z nas zajmuje określoną pozycję, znajduje się w określonej sytuacji, z określoną w danym
momencie wiedzą (tzw. situated knowledge) – można tylko dokonać zmiany
pozycji, sytuacji – transpozycji. Świadomość uważana w kulturze Zachodu za
siedlisko ludzkiej tożsamości staje się tutaj epifenomenem, czymś już tylko „towarzyszącym”. Postantropocentryzm, ukazanie nas jako zwierząt w relacji do
innych elementów otoczenia, podkreśla wymiar ekologiczny tej myśli. Posthumanizm nie rezygnuje przy tym z pewnego odniesienia do wiedzy technicznej
i naukowej, zwłaszcza biotechnologii i biologii ewolucyjnej. Nurt ten jest jednak
na tyle młody, że trudno o dokładnie wypracowane definicje i charakterystyki.
1
Rosi Braidotti kieruje katedrą Women’s Studies Uniwersytetu w Utrechcie. Tytuł doktora
otrzymała na Sorbonie.
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Pewne związki z dyskursem naukowym sprawiają natomiast, że często dochodzi do błędnego – synonimicznego – użycia pojęcia „posthumanizm” w miejsce
– wyrosłego zresztą na jego gruncie – transhumanizmu. Dlatego za tak istotne
uważam przeprowadzenie dystynkcji pomiędzy powyższymi pojęciami i pozwalam sobie na krótką charakterystykę transhumanizmu, opierając się głównie na
artykułach transhumanistycznego filozofa Nicka Bostroma2, współzałożyciela
Światowego Towarzystwa Transhumanistycznego i Instytutu do spraw Etyki
i Nowych Technologii3.

Odsłona pierwsza:
Podstawowe dystynkcje. Transhumanizm, czyli o czym tu nie mówimy
Korzenie transhumanizmu, jak ujmuje to sam Bostrom, sięgają renesansowego
humanizmu oraz oświecenia. Przywołuje się tutaj stwierdzenia takich postaci, jak
G. Pico Della Mirandola („rzeźbienie własnego posągu”), Kartezjusz czy Marquis de Condorcet. Gatunek ludzki w chwili obecnej znajduje się w odpowiednio
wczesnym stadium swego rozwoju. Transhumanizm, jako ruch intelektualno-kulturowy, ma na celu promowanie poprawy ludzkiej kondycji poprzez rozwój
i szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii, mających na celu eliminację starzenia się organizmów, znaczne usprawnienie zdolności intelektualnych,
fizycznych i psychologicznych. Bierze on jednak także pod uwagę potencjalne
niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą technologie umożliwiające przekraczanie
fundamentalnych ograniczeń ludzkiego ciała, a także kwestie etyczne, jakie zwykle pojawiają się w związku z owymi technologiami4. Zgadzając się z promowanymi dotychczas: racjonalnym myśleniem, wolnością, tolerancją, demokracją,
troską wobec istoty ludzkiej, transhumanizm idzie dalej, podkreślając poprawę
nie tylko ludzkiej kondycji i świata zewnętrznego, ale samej ludzkiej jednostki,
jej organizmu poprzez wykorzystanie nie tylko tradycyjnych metod, jak na przykład edukacja, ale przede wszystkim poprzez odwołanie się do wysoko rozwiniętych technologii i osiągając jako rezultat – „postczłowieka”. Wartościami są
2

Nick Bostrom (ur. 1973) wykłada obecnie na Uniwersytecie w Oksfordzie.

World Transhumanist Association (w 2008 r. zmieniło ono nazwę na „Humanity+” oraz Institute for Ethics and Emerging Technologies – ten ostatni zarejestrowany jako organizacja non-profit
w stanie Connecticut (USA).
3

4
N. Bostrom (2005), A history of transhumanist thought, s. 4: http://www.nickbostrom.com/papers/history.pdf.
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tu przede wszystkim nasze aspiracje i ideały, doświadczenia, dążenia, styl życia,
jaki prowadzimy i w związku z tym pełna autonomia – zdolność i prawo jednostek do wyboru i kształtowania siebie, własnego życia, relacji z innymi wedle
wyznawanych zasad. Najistotniejszy jednak dla tego nurtu jest zwrot ku rzeczywistemu projektowi sztucznej inteligencji, inżynierii genetycznej, psychofarmakologii czy zaawansowanym nanotechnologiom, mającym zapewnić kontrolę nad
przebiegiem procesów biochemicznych wewnątrz organizmu, długowieczności,
zwiększenia ludzkiej inteligencji, wzrostem dobrego samopoczucia, poszerzeniem wachlarza oraz bogactwa przeżywanych emocji, stanów świadomości.
W wyniku radykalnych technologicznych modyfikacji ludzkiego mózgu i ciała
powstaje istota przyszłości – wspomniany postczłowiek, zdolny do przekształcania siebie i swojego otoczenia na wiele sposobów, w tej chwili niedokładnie
przewidywalnych. Stadium przejściowym – choć dość dokładnie przez samego
Bostroma niezdefiniowanym – miałby być transczłowiek (ang. transhuman)5,
którego nie należy mylić z badaczem – transhumanistą. Czy można w ten sposób postrzegać współczesnego przedstawiciela gatunku ludzkiego, nas samych
korzystających z możliwości medycyny czy bioinformatyki, o których nie śniło
się naszym przodkom? Pytanie budzące kontrowersje. Teraz widzimy dokładnie, jakie niebezpieczeństwo niesie utożsamianie pojęć post- i transhumanizmu,
zmierzającego w odmiennym kierunku – nie ku rozpuszczeniu dotychczas dominującego podmiotu ludzkiego, ale ku konstrukcji niemal „nadczłowieka”.

Krótka dygresja o tym, co tajemnicze
Rozwijające się niemal w postępie geometrycznym biotechnologie, a zwłaszcza
inżynieria genetyczna, równie szybko mobilizują głosy sprzeciwu, dostrzegające w nich wielkie zagrożenie, ingerencję w obraz „człowieka” jako kulturowej
istoty gatunkowej, działania zacierające, antropologicznie głęboko zakorzenione,
kategorialne rozróżnienie między podmiotem a przedmiotem, i co za tym idzie
– między osobą a rzeczą6. Jürgen Habermas wielokrotnie podkreślał, iż należy
5
Pojęcie transhuman wywodzi się etymologicznie od określenia transitional human, po raz
pierwszy użytego przez futurystę FM-2030 (F.M. Estfandiary) w odniesieniu do „najwcześniejszej
manifestacji nowych ewolucyjnie istot”. Źródło: FM-2030. Are You a Transhuman?, New York
1989.
6
J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, przeł.
M. Łukasiewicz, Warszawa 2003, s. 48.
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bronić etycznej samowiedzy gatunku ludzkiego, albowiem to od niej zależy, czy
uważamy się za integralnych autorów własnej biografii i wzajemnie uznajemy za
osoby autonomiczne, za które jednak dzieci świadome bycia inżynieryjnym projektem swoich rodziców uważać się nie mogą. W tym ostatnim przypadku naruszona zostaje, według Habermasa, nierozporządzalność biologicznych podstaw
osobowej tożsamości. Rezygnacja z „moralizacji” natury ludzkiej, jej technicyzacja uruchamia niebezpieczny proces instrumentalizacji o ponadpokoleniowym
zasięgu7.
O ile Habermas rozważa głównie kwestie czysto normatywne związane
z pytaniem o autonomię jednostek, o tyle Francis Fukuyama zagłębia się w swoiste „badania” dotyczące „natury ludzkiej”. Czymże coś takiego miałoby być?
Fukuyama podaje precyzyjną (sic!) definicję – jest to: „suma zachowań oraz
cech typowych [występujących statystycznie najczęściej] dla gatunku ludzkiego,
wynikających z czynników genetycznych, nie zaś środowiskowych”8. Uparcie
walczy on z tym, co powiedziano na temat błędu naturalistycznego, dowodząc,
iż wrodzone ludzkie reakcje emocjonalne i zachowania stanowią podstawę idei
moralnych całego gatunku.
Fukuyama mówi o esencji człowieczeństwa, którą należy chronić przed
działaniem biotechnologii, a która zasługuje na minimalny szacunek – jest to
czynnik X. To na jego podstawie przyznawane mają być prawa człowieka,
a w przypadku osób pełnoletnich także prawa polityczne (!)9. Skąd miałby on pochodzić? W wersji chrześcijańskiej byłaby to pochodząca od Boga „dusza duchowa”, idąc za Kantem – zdolność do dokonywania wyborów moralnych. Czynnik
X ma być, wedle Fukuyamy, sumą cech fundamentalnych dla ludzkiej godności,
cech bezsprzecznie i specyficznie ludzkich: rozsądku, zdolności do moralnego
wyboru, skłonności do łączenia się w społeczności, świadomości, odczuwania
czy emocji; to X stanowi o fenomenalnym, jakościowym skoku w ewolucji10.
Czy posługując się powyższymi rozróżnieniami, możemy spokojnie rozważać
problem równości praw i kwestie etyczne w ogólności? Stanowisko Fukuyamy
budzi poważne kontrowersje. Pomijam już fakt, że uznając na przykład emocje
za cechy specyficznie ludzkie, tym samym odmawia ich posiadania innym ga7

Ibid., s. 80.

F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 174.
8

9
10

Ibid., s. 198.
Ibid., s. 225.
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tunkom. Pozostaje sprawa jeszcze bardziej paląca – kto się kwalifikuje do grupy
szczęśliwych posiadaczy czynnika X, a kto w tym decydującym punkcie wypada z gry? Wystarczy popatrzeć wstecz – natura ludzka nie zawsze była przywilejem kobiet czy przedstawicieli innych kultur. Aby nieco bardziej trzymać
się współczesności – co z ofiarami Holocaustu czy więźniami Guantanamo albo
tzw. bezpaństwowcami? Czy bez cienia wątpliwości, bez zająknięcia – zwłaszcza
w świetle prawa – przyznawano (przyznaje się) im przywilej „natury ludzkiej”?
Podsumowanie rozważań Fukuyamy, w którym określa on całość esencji człowieczeństwa jako coś „tajemniczego”11, mówi samo za siebie.

Odsłona druga:
Etyka nomadyczna12 Rosi Braidotti
Ponowoczesność stanowi historyczny moment wyznaczony przez załamanie się
oświeceniowej przesłanki – postępu ludzkości poprzez teleologicznie nakierowane posługiwanie się rozumem i naukową racjonalność, mającą na celu udoskonalenie człowieka. Poznający podmiot nowoczesności wyklucza „ukonstytuowanych Innych”, traktowanych instrumentalnie przez logikę „Tego Samego”, stanowiących ważne, ale lustrzane odbicie dla normy, normalnego, normatywnego
obrazu podmiotu. Mamy do czynienia z trzema aspektami strukturalnej inności:
ze względu na płeć (kobieta), etniczność (rasa) i przeciwstawione „Człowiekowi”
środowisko naturalne. Ich znacząca ilość wyłania się w ponowoczesności – towarzysząc kryzysowi podmiotu, a według konserwatystów – towarzysząc bezpośredniemu rezultatowi tejże emancypacji. Ruchy na rzecz praw kobiet, ruchy
antyrasistowskie i dekolonizacyjne, a także te na rzecz ochrony środowiska, to
głos „przywróconych, wskrzeszonych, obudzonych”13 strukturalnych Innych nowoczesności. W języku filozoficznej nomadologii wyznaczają one kryzys „większości”, byłego centrum, dominującej pozycji podmiotu, a jednocześnie kreślą

Ibid. Fukuyama określenia „tajemnicze”, jak stwierdza, używa za Searle’em. Jak można jednak wysnuwać poważne konsekwencje natury etycznej i nie tylko, powołując się na argument „czegoś tajemniczego”? Tego naprawdę nie sposób pojąć.
11

Pojęcie „etyka nomadyczna” inspirowane jest filozofią Gilles’a Deleuze’a (będące tematem
jej książki Transpositions: On Nomadic Ethics), w której – jak zauważymy również w dalszej części tekstu – myśl Braidotti jest zakorzeniona.
12

13

R. Braidotti, Transposition: On Nomadic Ethics, Cambridge 2006, s. 32.
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wzory, linie „stawania się”14 mniejszości: stawania-się-kobietą (proces tzw. seksualizacji – wyróżnienia płci), stawania-się-innym (radykalizacja), stawania-się-zwierzęciem/ziemią (naturalizacja). Tu już stoimy na gruncie posthumanizmu.
Projekt Braidotti wprowadza zróżnicowany rodzaj interakcji pomiędzy filozofię
moralną a etykę poststrukturalistyczną, czyniąc szczególny przypadek podtrzymywalnej/odczuwalnej15 etyki nomadycznej jako odpowiedniego i żywego partnera w dyskusji.
Aby przeformułować na nowo obecną hierarchię dyskursów, potrzebujemy
nowych kompleksów przełożeń pomiędzy różnymi środowiskami filozoficznymi,
transpozycji, przeniesienia idei, norm i praktyk, społeczności i genealogii teorii.
Jednym z najistotniejszych paradoksów naszych czasów jest zderzenie pomiędzy,
z jednej strony, pilnym odnalezieniem nowych, alternatywnych sposobów politycznego i etycznego działania, a z drugiej – biernością i egoizmem neokonserwatyzmu z Fukuyamą na czele. Braidotti nie sprzeciwia się mocy współczesnych
technologii, ale protestuje przeciw liberalno-indywidualistycznemu zawłaszczeniu ich potencjału. Podkreśla ich wyzwolicielski i transgresywny charakter,
przeciwstawiając drapieżnym siłom, próbującym przypisać owe technologie wizji podmiotu umieszczonego w centrum: białemu, heteroseksualnemu, eurocentrycznemu, bogatemu mężczyźnie. Podejście do filozofii moralności od strony
etyki poststrukturalistycznej miałoby zapewnić wzajemny szacunek każdej z pozycji. Należy wyjść poza płytkie ataki na nieunitarne filozofie podmiotowości,
aby móc podjąć wyzwanie badania różnorodności i rozwinięcia odpowiednich
nie-jednolitych, nomadycznych, a jednak uchwytnych sposobów przewidywania,
zarówno podmiotowości, jak i ludzkich etycznych interakcji. Warto też wziąć pod
uwagę polityczną ekonomię afektów16, widoczną zwłaszcza przy okazji strachu
przed „nadciągającą” katastrofą (coraz częściej pod postacią klęski ekologicznej, mutacji genetycznych czy załamania odporności) – jak pisał Brian Massumi

14

Pojęcie „stawania się” wydaje się kluczowe dla samego Deleuze’a.

Sustainable nomadic ethics. Ang. sustain – podtrzymywać, doznawać, doświadczać, odczuwać. Sustainable w wyrażeniu sustainable development tłumaczone jest jako „zrównoważony rozwój”. Osobiście uważam wszystkie znaczenia tego czasownika za istotne w celu zrozumienia pełni
myśli Braidotti.
15

16
Za Deleuze’em jest to afekt w rozumieniu Spinozjańskim – wzajemne oddziaływanie, możliwość wywoływania tzw. wzruszeń, „oddziaływania” na elementy otoczenia i bycia poddanym
oddziaływaniom.
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w swoich analizach politycznych reżimów zaawansowanego kapitalizmu:
„w postindustrialnych systemach globalnych katastrofa jest wirtualnie pewna”17.
Przede wszystkim należy skonfrontować się z wyzwaniem, jakie stawia
przed nami historia i stworzyć przestrzeń oporu wobec wielkich narracji globalnej ekonomii. Następnie trzeba przemyśleć afekty w sposób mniej żywiołowy czy paranoidalny, niż zezwala nam na to współczesna technokultura, czyli
bardziej neutralnie. Fukuyama używa wszelkich środków, by udowodnić nieuniknioność kapitalizmu jako najwyższego stopnia światowego postępu historii
i ludzkiej ewolucji, co owocuje panhumanistycznym neoliberalizmem i pretensjami państwa do regulacji tzw. technologii życia, by zagwarantować „wolną wolę”,
ale w ściśle wyznaczonych granicach. Spór Braidotti z humanizmem dotyczy
ograniczeń jego historycznej odpowiedniości względem czasów obecnych, nie
zaś znaczenia samej doktryny w kontekście historycznym. Klasyczny humanizm
trzeba odmłodzić, otwierając go na złożoność teraźniejszości. W swym projekcie
Braidotti przeciwstawia się neoliberalnemu konserwatyzmowi, porusza się w obrębie polityki życia, określanej też jako bios/zoe-władza, kładąc nacisk na etykę
transformacji i nomadyczną podmiotowość. Usunięciu indywidualizmu towarzyszy jednak silny dystans wobec relatywizmu i nihilistycznego defetyzmu. Podtrzymywalna/odczuwalna etyka oferuje nie-jednolitemu podmiotowi poszerzony
sens wzajemnych korelacji z innym (nie-ludzkim, „ziemskim” innym). Nie idzie
za tym absolutna utrata wartości, ale nowy sposób łączenia własnych potrzeb
i ich zaspokajania z pomyślnością społeczności (środowiska w szerokim sensie).
Owocem tego jest nomadyczna ekofilozofia wielokrotnych przynależności (multiple belongings).
Współczesna nauka i biotechnologie, badając delikatne struktury, tworzą też
jedność między ludźmi, często w negatywnym wymiarze (jedność panludzkości
wobec nieustannych zagrożeń). Solidarności tej towarzyszy jednak założenie będące zarazem zalążkiem nomadycznej filozofii odczuwania i podtrzymywania
(sustainability), prezentujące postawę, która sama w sobie stanowi fundamentalną wartość: Jesteśmy w tym razem. By uściślić „my” – społeczność w relacji
do pojedynczych podmiotów, a zawartość tego – normy i wartości dla owej politycznej ekofilozofii. Toczące się w tej kwestii debaty w wymiarach tak różnych,
jak ochrona środowiska, polityka, społeczeństwo czy etyka, wydają się zajmować sprzeczne ze sobą stanowiska-pozycje: od idei rządzenia światem po ideał
17
B. Massumi, Anywhere you want to be: An Introduction to Fear, [w:] J. Broadhurst (ed.),
Deleuze and the Transcendental Unconscious, „Warwick Journal of Philosophy” 1992.
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„światowego etosu”, poprzez pełen wachlarz ekologicznych odmian feminizmu.
Obserwujemy swoistą mnogość „lokalnie usytuowanych” uniwersalistycznych
deklaracji i roszczeń, nieoznaczających relatywizmu, ale potwierdzających radykalną immanencję podmiotu. Tu rozpoczyna się sieć krzyżujących się ze sobą
form usytuowanej (situated) odpowiedzialności, a co za tym idzie – etyka. Należy wypracować zbiór kryteriów dla nowego etycznego systemu, umieszczonego
pomiędzy humanistyczną nostalgią a neoliberalną euforią. Byłaby to etyka odczuwalnych sił18, a jej głównym odniesieniem życie (jako bios i jako zoe) – nie
ze względu na restaurację jednolitych norm ani uświęcenie wielkich narracji
globalnych korzyści, ale ze względu na samo odczuwanie/podtrzymywanie. Powszechne wołanie o nowe globalne wartości, popularyzowane często jako globalne społeczeństwo obywatelskie, wzmacnia argument Braidotti, że taka sieć
„zlokalizowanych” uniwersalizmów i glokalnych żądań, aby przemyśleć fakt, iż
„jesteśmy w tym razem”, pomoże wdrożyć wizję nieunitarnego, etycznego podmiotu. Nomadyczna alternatywa podtrzymywanego/odczuwającego podmiotu
przeciwstawiona tu jest humanistycznej wizji zjednoczonej świadomości jako
nadzorcy i właściciela prawdy na temat podmiotowości. Taka swoista „radykalizacja” humanistycznego spojrzenia pozwala na próbę odparcia fali neodeterministycznych i neoliberalnych wielkich narracji początku XXI wieku.
Wielowarstwowe dyskursy wyłaniają się w miejscu przecięcia zainteresowania ciałem i posthumanistycznym „ucieleśnieniem” (embodiment) współczesnych podmiotów. Centralnym punktem politycznej ekonomii zaawansowanego
kapitalizmu stało się zarządzanie życiem na sposób postludzki (rozprzestrzeniające się praktyki naukowe i społeczne „przekraczające” ludzkie życie). Trzonem
tego przesunięcia w stronę postludzkich idei na temat „Życia” (nie-ludzkiego
zoe) stały się współczesna genetyka i biotechnologie. Powstaje nowy, niemal
symbiotyczny związek, wzajemna współzależność ciał i technologii. Cyborgi
– pojęcie najpełniej ujęte przez Donnę Haraway19 – techno-ciała stają się przedmiotem naszej sztucznej kultury: w zespołach sieci dynamik i technologicznie
mediatyzowanych relacji społecznych. Tu z kolei wyłania się ekofilozoficzne
podejście do nomadycznej podmiotowości, a zatem – nowe ekologie przynależności. Braidotti przywołuje radykalną krytykę antropocentryzmu, jaką Deleuze
18

R. Braidotti, Transpositions..., op.cit., s. 36.

D. Haraway, A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism
in the 1980s, „Socialist Review” 5, 2 (1985), s. 65–108 (wyd. polskie: D. Haraway, Manifest
cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, przeł. S. Królak
i E. Majewska, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1 (2003), s. 49–87).
19
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i Guattari20 przeprowadzają na rzecz uznania splątania materialnych, biokulturowych i symbolicznych sił w wytwarzaniu podmiotu. Biocentryczny egalitaryzm21
jest filozofią afirmatywnego „stawania się”, włączającą nomadyczny podmiot
w podtrzymywalne/odczuwalne procesy transformacji. Obejmuje on zasadę non-profit, przeciwstawiającą się indywidualizmowi i eksploatacji (na rzecz autoekspresji i wspólnych praw własności artefaktów zarówno biologicznych, jak
i kulturowych), a także szacunek dla różnorodności. Kryje się tutaj przyznanie
pierwszeństwa życiu jako produkcji, zoe jako generatywnej sile. Wraz z powrotem Życia i „rzeczywistych ciał” u końca epoki ponowoczesnej powracają nie
tylko „inni” wobec klasycznego podmiotu nowoczesności (kobieta, autochton,
natura), ale także „inne” żyjącego ciała w jego humanistycznej definicji: inne
oblicze bios, czyli zoe: generatywna żywotność i witalność nie- lub przedludzkiego czy też zwierzęcego życia. Mnożące się dyskursy zaczynają uznawać je
za podmiot, a nie tylko przedmiot społecznych i dyskursywnych praktyk. Życie
jest zarazem półzwierzęcym, nieludzkim zoe i półpolitycznym, dyskursywnym
bios. Pierwsze z nich – gorsza połowa kolejnej, charakterystycznej dla tradycji
Zachodu opozycji binarnej – wynosi to drugie, inteligentne na pierwszy plan.
Zoe to wątpliwy przywilej nie-ludzi i wszystkich innych wobec „Człowieka”:
bezrozumna witalność życia trwającego niezależnie od rozumowej kontroli. Bios
odnosi się do specyficznie społecznego łańcucha ludzkiego. To, że dwa pojęcia
życia spotykają się ze sobą w ludzkim ciele, czyni z „ucieleśnienia” sporną przestrzeń areny politycznej. Tradycyjny dualizm umysłu i ciała stanowił historyczny
skrót do złożoności pytania o kryterium podziału związanego z płcią, rasą, przynależnością do natury (w sensie nie-człowieka). Współczesne praktyki naukowe,
a zwłaszcza rewolucja genetyczna sprawiły, iż „nie-ludzkość” łączy się z człowiekiem dokładnie w immanencji jego cielesnego materializmu: bios schodzi
do pozycji pod-człowieka. Doskonale temat życia, reżimu biowładzy pokazuje
Foucault22.
Charakterystyczne dla nowoczesności jest dążenie politycznej władzy do
kontroli i zarządzania jednostkami jako przedstawicielami gatunku. W biowładzy dochodzi do objęcia sił życiowych – które umykają politycznemu nadzorowi
– jako w pełni kontrolowanych elementów. Biopolityczne reżimy ujawniają się
20

R. Braidotti, Transpositions..., op.cit., s. 37.

21

Ibid., s. 110.

M. Foucault, Historia seksualności, t. 1 Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski,
Warszawa 2000.
22
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wobec pytania o śmierć w sensie eliminacji, wykluczenia, eksterminacji czy wyginięcia. Biowładza dostarcza podstaw dla nowej politycznej ontologii23.
Należy też podkreślić, iż Braidotti nie podziela Agambenowskiego24 ujęcia
zoe jako granicznej, cielesnej egzystencji życia, które nie jest już kwalifikowane
jako człowiek, „nagiego życia”25 – tego, co pozostaje z człowieka po odarciu go
z bio-logicznego opakowania, z jego praw jako człowieka i obywatela – gdy jest
on wykluczony, wymienione zaś prawa są zawieszone w drodze wyjątku, gdy jest
ciałem-materią oddaną w ręce despotycznej siły panującego (potestas), poddaną
okrucieństwu i przemocy. Granicznemu stanowi nie-życia Braidotti przeciwstawia generatywne siły zoe, odwołując się do Spinozjańskiej ontologii bronionej
przez Deleuze’a i Guattariego26. Wedle tej afirmatywnej wizji śmierć jest przeceniana27. Narcystyczny podmiot ludzki jest niemal niezdolny do pomyślenia
toczącego się nadal życia bez jego własnego, witalnego bycia-tu. Konfrontacja
możliwości pomyślenia życia, którego centrum nie stanowię ani „ja”, ani żaden
inny człowiek, jest istotnie otrzeźwiającym i pouczającym procesem – to właściwie sam zalążek etyki odczuwania/podtrzymywania, mającej na celu zmianę
spojrzenia w kierunku pozytywności zoe – jako bycia „zawsze już” tu28.
Myślenie reprezentacyjne, jak za Deleuze’em i Guattarim pisze Braidotti,
jest ufundowane na schizoidalnej i wewnętrznie nielinearnej strukturze zaawansowanego kapitalizmu. Zarówno ono, jak i zwrot lingwistyczny nie nadają się
już do rozważenia podmiotów, jakimi się staliśmy. Aby przeprowadzić krytykę
podmiotowości, należy najpierw obalić antropocentryzm, przyjmując neomaterialistyczne, „ucieleśnione” (embodied) i „zakorzenione” (embedded) podej23
R. Braidotti, Transpositions..., op.cit., s. 38. Nieco dalej idzie przywoływany przez Braidotti
Nicolas Rose, mówiący o etopolityce jako samourzeczywistniającej się formie biopolitycznego
obywatelstwa wraz z jej bioobywatelem jako podstawowym punktem odniesienia (N. Rose, The
Politics of Life Itself, „Theory, Culture & Society” 18, 6 (2001), s. 1–30).

Przede wszystkim: G. Agamben, Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie, przeł.
M. Salwa, Warszawa 2008; idem, State of Exception, przeł. K. Attell, Chicago 2005.
24

25
Warto dodać, iż pozycja zoe u Agambena przypomina nieco pozycję języka w teorii psychoanalitycznej. Jest ono miejscem konstytucji i ujęcia podmiotu. Jest czymś, co musi zostać wykluczone, by utrwalić ramy podmiotu. Śmiertelność i skończoność jest tu transhistorycznym horyzontem dyskusji o „życiu”.

G. Deleuze, F. Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, transl. R. Hurley,
H.R. Lane, Minneapolis 1983; G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and
Schizophrenia, transl. B. Massumi, Minneapolis 1987.
26
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R. Braidotti, Transpositions..., op.cit., s. 40.
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Ibid.
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ście. Krytyka owa zainicjowana została przez poststrukturalistów – widoczna
zwłaszcza w „śmierci” humanistycznego podmiotu wiedzy Foucaulta. Rizomatyczna filozofia Deleuze’a i Guattariego pokazuje nam, że należy pójść dalej. To
„wbudowany” antropocentryzm uniemożliwia nam porzucenie kategorycznego
rozróżnienia na bios i zoe, przez co trzymamy się wyższości pojęcia świadomości
– wbrew (zaszczepionemu nam przez poststrukturalizm) sceptycyzmowi wobec
tego ostatniego. Od tej sprzeczności chroni nas monistyczna ontologia Spinozy. Poprzez teorię nomadycznego stawania-się czy też płaszczyznę immanencji29
podmiot niemal „rozpuszcza się” i na nowo ugruntowuje w ekofilozofii wielokrotnego stawania-się. W ten sposób zostaje położony nacisk na przed-ludzkie
czy nawet nie-ludzkie elementy tworzące sieć sił, intensywności, „spotkań”,
przyczyniających się do wytworzenia nomadycznej podmiotowości. Taki podmiot jest jednostką ekologiczną30. Zoe odnosi się tutaj do nieskończonej witalności życia jako nieustannego stawania-się, jest to pewna trans-indywidualność.
Ten sposób rozproszenia ugruntowanej pozycji podmiotu, jak pisze Braidotti,
osiąga podwójny cel: przeprowadzona zostaje krytyka indywidualizmu i pojawia
się pojęcie podmiotowości w sensie jakościowym, transwersalnym, skierowanym na działanie grupowe. Niemniej jednak życie nadal pozostaje przedmiotem
politycznego dyskursu.
Zakorzeniony w swym środowisku, otoczeniu podmiot to kolektywna jednostka, przekraczająca parametry klasycznego humanizmu i antropocentryzmu.
Ludzki organizm znajduje się po-między, podłączony i połączony z całą różnorodnością możliwych źródeł i sił. Można zdefiniować go jako maszynę – jednak nie
w celu specyficznie utylitarnym, a raczej jako coś bardziej abstrakcyjnego i materialnie zakorzenionego (embedded)31, to „ucieleśniona”, afektywna i inteligentna
jednostka, kryjąca w sobie procesy i transformacje energii i sił. Zakorzeniona
w środowisku i swoim terytorium bezustannie inkorporuje i transformuje to, co
ją otacza (environment)32. „Być ucieleśnionym” to jakby zanurzyć się w polu ciągłych przepływów i transformacji. Jak już wielokrotnie podkreślałam, bios/zoe
Charakterystyczne dla myśli Deleuze’a i Guattariego pojęcie najwyraźniej zarysowane zostało w: Co to jest filozofia?, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000. Jest synonimem pewnej nieskończenie
cienkiej membrany – płaszczyzny, oddzielającej myśl od bytu, miejscem, z którego myśl wywodzi
swoją genezę, gdzie konfrontuje się ze swoją rzeczą, jak pisze M. Herer [w:] Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, Kraków 2006.
29

30

R. Braidotti, Transpositions Transpositions..., op.cit., s. 41.

31

Ibid.

32

Jakkolwiek rozumiane – środowisko naturalne, społeczne, ludzkie czy technologiczne.
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są tu siłami bezlitośnie generatywnymi, fundującymi szczególny rodzaj transgatunkowego egalitaryzmu. Ekologiczny wymiar filozoficznego nomadyzmu staje się manifestem wraz ze swoim potencjalnie etycznym oddziaływaniem. Podmiot jako „ewolucyjny silnik”33 jest obdarzony własną, ucieleśnioną czasowością – jest to zarówno określony czas trwania kodu genetycznego, jak i bardziej
genealogiczny czas zindywidualizowanych wspomnień34. Złożoność molekularna organizmu, jego aktywność biochemiczna i wymiar ewolucyjny wymagają –
biorących pod uwagę wysoki stopień tejże złożoności form – wartości etycznych
oraz politycznego działania. Nigdy nie mogą być oddzielone od rozważań na
temat władzy. Braidotti zdaje sobie sprawę z wewnętrznych sprzeczności bios/
zoecentrycznej wizji technologicznie mediatyzowanego podmiotu ponowoczesności (czy inaczej ujmując – zaawansowanego kapitalizmu). Dlatego tak ważne
jest kartograficzne zadanie teorii krytycznej i samego projektu Braidotti, polegające na rozliczeniu konsekwencji, jakie tu płyną dla historycznie usytuowanej
wizji podmiotu. Potencja bios/zoe przemieszcza humanistyczną wizję świadomości, spoczywającą do tej pory na suwerenności „ja”. Już ani świadomość, ani
podmiotowość nie są odpowiedzialne za kierunek historycznych zdarzeń. Społeczne i symboliczne transformacje, spowodowane naszą historyczną kondycją,
rozbijają fundamenty liberalnego indywidualizmu i moralnego uniwersalizmu.
Jak pisze Braidotti, potrzebne są tu: odnowiona pojęciowa twórczość (conceptual
creativity) oraz „przeskok społecznej wyobraźni”35. Klasyczny humanizm wraz
ze swoimi racjonalistycznymi i antropocentrycznymi założeniami stanowi raczej
przeszkodę niż jakiekolwiek wsparcie. Projekt Braidotti zostaje oparty na swego rodzaju nieantropocentrycznym witalizmie jako afirmatywnej i produktywnej
sile. Klasyczne osie „różnicy” są transponowane w linie stawania-się. „Życie”
wyłania się jako podmiot etycznej i politycznej troski.

33

R. Braidotti, Transpositions..., op.cit., s. 42.
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Ibid.
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Ibid.
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Odsłona trzecia:
Niestosowni/niezawłaszczeni Inni36 Donny Haraway37
Pojęcie „cyborga” w humanistyce zawdzięczamy Donnie Haraway. Stanowi on
połączenie tego, co organiczne i tego, co nieorganiczne (w przeciwieństwie do
całkowicie sztucznego androida). Do tej kluczowej kwestii powrócę jednak za
moment.
Nasza wiedza jest zawsze usytuowana w pewnym czasie i miejscu – tzw.
situated knowledge, spotkana już wcześniej w projekcie Braidotti – bez roszczeń
absolutnych. Haraway krytykuje poplatońską dominację światła i zmysłu wzroku
obecną niemal na każdym polu kultury – od dyskursu naukowego po codzienny
język. Nauka jest tutaj kulturą, a dyskurs nauki (science studies) traktowany jest
jako tzw. cultural studies38. Moralne i polityczne rozważania związane z feminizmem, antyrasizmem, demokracją, strukturami wiedzy i sprawiedliwością okazują się istotnymi obszarami współczesnej nauki i technologii. Natura zaś okazuje się sztucznie skonstruowanym artefaktem, dyskursywnie skonstruowanym
„innym” – tak przecież charakterystycznym dla historii kolonializmu, rasizmu,
seksizmu czy dominacji klasowej. W kapitalizmie „biologiczność” staje się albo
„surowcem”, albo – z drugiej strony – obiektem muzealnym. Wyłaniają się kolejne projekty imperializujące „istotę” człowieka, tzw. naturę ludzką, czego przykładem na polu naukowym może być Human Genome Project (Projekt poznania
ludzkiego genomu), zaś społecznym – rozważania Fukuyamy czy Habermasa.
Kluczem byłoby tu zastąpienie dystansu zbliżeniem, albowiem człowiek jest
częścią całego układu, odnalezienie innego rodzaju więzi z naturą, który przełamywałby relację zawłaszczania i reifikacji39.

D. Haraway, The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others,
[w:] J. Wolmark (red.), Cybersexualities, Edinburgh 2000, s. 314–366. Inappropriate to „niestosowny, nieodpowiedni, niewłaściwy”, ale to appropriate to także „zawłaszczać” – dlatego też tłumaczę inappropriate/d w powyższy sposób.
36

37
Donna Haraway wykłada na Wydziale Historii Świadomości Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Santa Cruz, jest też wykładowczynią teorii feministycznych i technonauki w European Graduate
School w Saas-Fee (Szwajcaria). Stopień doktora biologii uzyskała na Uniwersytecie Yale (USA).
Znana z Manifestu cyborgów (D. Haraway, A Manifesto for Cyborgs Transpositions..., op.cit.).
38

D. Haraway, The Promises of Monsters Transpositions..., op.cit., s. 315.

39

Ibid.
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Natura jest konstruktem, tzw. topos, miejscem wspólnym40, ale także tropos – tropem, figurą, konstrukcją, artefaktem. To zwrot ku naturze. Jest ona
„zrobiona”(made)41, będące zaś jej częścią organizmy zostały „zrobione” (made)
w zmieniających świat techno-naukowych praktykach określonych zbiorowych
aktorów, w określonym czasie i miejscu42. Ruchy emancypacyjne przyczyniają się
do uświadomienia nam, iż natura nie powinna być widziana w przebraniu eurocentrycznego, antropocentrycznego, wciąż reprodukującego To Samo produkcjonizmu, który wchłania wszelki swój margines. Gdy przejrzymy na oczy, zauważymy, iż historia nauki i technologii są przesiąknięte paradygmatem zachodniego
racjonalizmu. Aktorami są nie tylko ludzie. Natura jest wspólną konstrukcją ludzi i nie-ludzi, znajduje się w niej wiele domów zamieszkanych przez licznych
mieszkańców, zmieniających oblicze ziemi. Obecni są tu zarówno organiczni,
jak i nieorganiczni aktanci43. Haraway krytycznie ustosunkowuje się do zjawiska
globalizacji oraz humanizmu. Język, światło, prawo to elementy oddzielające nas
od natury, reprodukujące To Samo. Biologia jest dyskursem, a nie żywym światem, organizmy zaś wyłaniają się w procesie tego dyskursu. Natura to miejsce
wspólne i potężna, dyskursywna konstrukcja funkcjonująca dzięki interakcjom
pomiędzy materialno-semiotycznymi aktorami: ludzkimi i nie-ludzkimi44.
Tu właśnie dochodzimy do istotnego dla Haraway zagadnienia niestosownego/niezawłaszczonego innego. „Być niewłaściwym, niestosownym/niezawłaszczonym innym” to znaleźć się w krytycznej, dekonstruktywnej relacyjności,
w rozszczepiającej raczej niż odbijającej racjonalności – jako środek twórczego połączenia, które przekracza dominację45. Nie jest to ani nowoczesne, ani
ponowoczesne, ale raczej a-nowoczesne. Bycie niestosownym/niezawłaszczonym innym to bycie niezaklasyfikowanym przez różnicę dychotomiczną, to zajęcie ambiwalentnej pozycji cyborga – niczym Derridiański nierozstrzygalnik.
Wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu cyborgami, albowiem wszyscy jesteśmy technologicznie warunkowani. Nie można dokonać rozłączenia tkwiących w nas elementów kultury, natury, technologii. Upadają pewne granice, co
40

Biorąc pod uwagę zarówno sens retoryczny, jak i topos – popularny motyw.

41

Nie zaś „stworzona” – sformułowanie takowe budziłoby konotacje natury teologicznej.

42

D. Haraway, The Promises of Monsters Transpositions..., op.cit., s. 316.

Wyznacznikiem aktanta (ang. actant) jest funkcja, a nie charakter. Dlatego też kilka charakterów narracji (aktorów) może tworzyć pojedynczego aktanta.
43

44

D. Haraway, The Promises of Monsters Transpositions..., op.cit., s. 318.

45

Ibid., s. 320.
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jednak nie stanowi powodu do lamentowania. Cyborg to figura, która właśnie
wyłania się z tego upadku granic: między ludzkim a nie-ludzkim – widoczne
zarówno na podstawie badań naukowych, jak i biotechnologicznych wynalazków
transgenicznych gatunków roślin i zwierząt, a także między tym, co organiczne i nieorganiczne. Żyjemy w świecie, gdzie te granice są naruszane. Okulary
czy telewizja stają się naszym „przedłużeniem”, protezą. Motywy te w niezwykle interesującym kontekście odnajdujemy w Primate Visions46 Haraway, gdzie
między innymi pokazany jest HAM47, szympans, tzw. pierwszy Amerykanin
w kosmosie. Jest on cyborgiem: sam – organiczny, otoczony w pełni nieorganicznym oprzyrządowaniem. Dostrzegamy tu proces konstruowania istot pogranicza,
inappropriate/d others, znajdujących się jednocześnie bardzo blisko nas i niezwykle od nas daleko. Mechanizm wykluczający działa tu jednocześnie. Kolejnym
przykładem może być tzw. oncomouse (o której pisze też Braidotti). To zwierzę
z wszczepionym nowotworem, opatentowane, wytworzone przez człowieka,
przeznaczone do badań laboratoryjnych. Najdroższymi zwierzętami świata są
właśnie tego rodzaju „mieszkańcy” laboratoriów, są „życiem” wpisanym w mechanizmy kapitalizmu, mającym wygenerować gigantyczne sumy.
Agamben pokazał, iż to, że ktoś wraz z przyjściem na świat staje się człowiekiem, nie jest mu zagwarantowane dożywotnio. Haraway zaś uświadamia
nam, że panujący antropocentryzm to tak naprawdę androcentryzm. Zwierzęta
w tradycyjnym systemie wzmacniają kłamstwo o Człowieku, który równy jest tylko samemu sobie. Świat budowany jest poprzez dychotomiczne różnice. Wszystko, co nie-ludzkie, inne, wzmacnia pozycję centrum, kobieta też funkcjonuje tu
jako „inny” wobec esencjonalistycznego „Człowieka”. Bez względu na to, czy
wszyscy „z marginesu” pretendują do „bycia człowiekiem”, to on sam (centrum)
te prawa nadaje. Warto poszerzyć problem o kontekst tzw. introspecies, obecny
u Lynn Margulis48, pokazujący, iż ciała istniejące na naszej planecie już są swego
rodzaju chimerami, każda komórka jest wynikiem łączenia różnych form życia.
Należy być zatem świadomym pełnego znaczenia relacji intro- i intergatunkowej
oraz komunikacji międzygatunkowej. Ta ostatnia nie ma jednak przebiegać na
poziomie języka werbalnego – to faktycznie nigdzie nas nie doprowadzi. Chodzi
raczej o rodzaj porozumienia, który zachodzi, gdy „razem ze sobą się jest”. Za46
D. Haraway, Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science,
New York–London 1989.
47

Nie jest to jego imię, ale trzyliterowy skrót od nazwy ośrodka badań, gdzie przebywał.

48

L. Margulis, Symbiotyczna Planeta, przeł. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2000.
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wsze jesteśmy z roślinami, zwierzętami, zawsze w intro- i interrelacjach, dlatego
musimy poszukiwać odmiennych sposobów komunikowania się, nie nastąpi to
przez otaczanie się murem, ale poprzez wzajemne połączenia. Jesteśmy „cieleśni” w świecie.
Haraway pisze również o koewolucji pewnych gatunków, a dokładniej
o wspólnym byciu człowieka i psa – w sposób taki, iż nie da się ich od siebie
oddzielić. Pewne zdolności sensoryczne człowieka zanikały w procesie ewolucji,
gdyż przejmowały je psy. Stojąc tak blisko nas, stały się dla nas tzw. significant other, niemal „drugą połową” (transpozycja z poziomu gender na poziom
międzygatunkowy). Pokazane tu zostaje myślenie o psach na zasadzie „współ-bycia”, „współ-życia” z nimi. Haraway zadaje pytanie o to, co się dzieje, jeśli
zrezygnujemy z naszej podmiotowości.

Posthumanizm – i co z tego wynika?
Nauka jest zawsze (tylko) pewną propozycją, zbiorem różnego rodzaju narracji
i opowieści. Wiedza ludzka zajmuje zawsze określoną pozycję – zarówno w czasie, jak i w przestrzeni może zostać transponowana z jednego dyskursu w inny
– też na przestrzeni historycznej, niemniej nie może rościć sobie prawa do statusu niepodważalnej prawdy. Aktorzy i aktanci są częścią materialnej technologii,
prowadzącej do upadku granicy nowoczesnej nauki, granicy między światem
przedmiotów a światem podmiotów, światem nauki i techniki a światem polityki
– i to właśnie wydaje się tu najważniejsze. Implozja natury i kultury zachodzi
w ciałach jednostek.
Humanizm odegrał swoją rolę w określonej epoce historycznej. Czasy obecne wymagają jego swoistej radykalizacji, czy może nawet usunięcia i budowania
na nowo. Poststrukturalizm dopuszcza do głosu odwiecznie zajmujących gorszą
pozycję „innych” – innych wobec racjonalnego podmiotu: heteroseksualnego,
eurocentrycznego, białego, bogatego mężczyzny – jedynego godnego noszenia
dumnego miana „Człowiek”. Życie „innych” było dotąd zredukowane do czystej
biologii, którą można w każdej chwili unicestwić. Propozycja Braidotti to swego
rodzaju „symbiotyczność”, wymagająca „rozpuszczenia” dotychczasowej podmiotowości, aby móc ją na nowo ugruntować – ale tym razem jako nomadyczną
sieć wzajemnych korelacji i połączeń, stawiając generatywną siłę zoe – Życie
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jako wartość. Nie jest to jednak moje czy czyjekolwiek inne życie, przeciwnie
– jest to Życie, które ja tylko zamieszkuję.
Polityka samego Życia nie tylko każe nam przemyśleć na nowo naszą odpowiedzialność pod względem ekofilozoficznych zasad, ale także wskazuje na
potrzebę organizacji społeczeństwa, które przyjęłoby i pogłębiło wizję podmiotu
posthumanistycznego w jego żywotnej sieci relacji z licznymi „innymi”, społeczeństwa zorganizowanego wokół fundamentalnej zasady bezinteresowności,
gdzie wyzbyto się już grubo ciosanego antropocentryzmu. Spojrzenie Braidotti
jest optymistyczne – łączy wielokrotnie podkreślaną twórczą deterytorializację
z oporem wobec monolitycznych, scentralizowanych systemów władzy. Późny
kapitalizm ma postać wszystkożernej hybrydy, wciąż przesuwającej swoje granice i pochłaniającej to, co do tej pory pozostawało na zewnątrz, jest wszystko-pochłaniającą, entropiczną energią, która jednak – jak pisze Braidotti – nie
potrafi wytworzyć nic nowego, odtwarzając wciąż te same, utracone nadzieje
opatrzone tylko metką „nowości”. Taki sztuczny optymizm stoi w opozycji wobec afirmatywnych sił „podtrzymywania”. Jak stawiać opór politycznej ekonomii
strachu, wymieraniu kolejnych przestrzeni biosfery, niszczycielskiej (czy nawet
autodestrukcyjnej, schizofrenicznej) aksjomatyce systemu kapitalistycznego?
Należy podjąć wspólną próbę zbudowania horyzontów nadziei, działania na mikropoziomie, wyzbycia się edypalnej hierarchii i powzięcia międzypokoleniowej
współpracy na rzecz zrównoważonej przyszłości. Niebezpieczna esencjalistyczna retoryka czynnika X prowadzi do kolejnych wykluczeń, niosąc ze sobą wielorakie zagrożenia. Rozwiązaniem, o którym mówi Braidotti, może być tylko pewna rewizja witalizmu, swoisty rodzaj materializmu, gdzie zamiast ograniczonych
tożsamości mamy procesy, gdzie kwestie ucieleśnienia łączą się z analizą relacji
władzy. Walkę z neoliberalnym konserwatyzmem może wspomóc stanowisko
etyczne o charakterze afirmacyjnym, uwzględniające „wzajemne połączenia”
ludzi i nie-ludzi, zawsze biorące pod uwagę kontekst. Elementem definiującym
podmiotowość nie jest tu świadomość czy suwerenność „Ja”, ale generatywna
siła zoe. To „ucieleśniony” podmiot staje się limitem samym w sobie, bez jakiegokolwiek transcendentalnego odniesienia. Społeczeństwo zbudowane tylko na
tego rodzaju etyce jest w stanie zachować warunki do życia na rzecz potomności.
Ludzie i nie-ludzie wspólnie konstruują świat, a wytyczanie jakichkolwiek
granic prowadzi wyłącznie do ekskluzji. Budowanie swego rodzaju modelu solidarności jest także postulatem Haraway – solidarności opartej nie na więzach
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krwi, ale na współdzielonych celach, współodczuwaniu bólu, nieuniknioności
śmierci i trwałej nadziei49. Więzy krwi – właśnie te spod znaku X – okazały się
już wystarczająco krwawe. Zdając sobie sprawę, iż nasza wiedza jest zawsze
w jakiś sposób umiejscowiona, musimy porzucić starą wizję podmiotu, koncentrując się raczej na wzajemnych połączeniach i procesach stawania się. Perspektywa posthumanizmu pozwala nam „na nowo” spojrzeć na otaczający nas świat
i zachodzące w nim procesy, pozwala zrewidować uchodzące dotąd za „najbardziej humanitarne” stanowiska, które przez esencjalizację „człowieczeństwa”
w postaci „natury ludzkiej” prowadziły tylko do kolejnych podziałów, wykluczeń, cierpienia, dając zupełnie wolną rękę czynienia, co nam się rzewnie podoba
(w tym bezkarnego zabicia), z tymi, którzy nie mieli wystarczająco dużo szczęścia, aby zostać zakwalifikowanymi do właściwej kategorii.
A przecież – jak pisze Braidotti – życie okazuje się „wymaganym smakiem,
uzależnieniem jak każde inne, otwartym projektem. Trzeba nad nim pracować.
Życie płynie, a my go nie posiadamy, tylko je zamieszkujemy jako czasowy wynajem”50.

49
D. Haraway, Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™
Feminism and Technoscience, New York 1997, s. 265.
50

R. Braidotti, Transpositions Transpositions..., op.cit., s. 211.
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W sprawie zaangażowania intelektualistów
– rzecz o Jean Paulu Sartrze

29 października 1945 roku w Paryżu, podczas konferencji zorganizowanej przez
klub Maintenant (założony ku „ożywieniu działalności literackiej i intelektualnej”1), Jean Paul Sartre wygłosił referat pt. Egzystencjalizm jest humanizmem
(tekst owego wystąpienia został opublikowany w roku następnym), w którym to
między innymi padły następujące słowa: „Zdefiniować człowieka możemy tylko
w związku z jego zaangażowaniem”2. I rzeczywiście, pojęcie zaangażowania to
jedno z podstawowych i wszechobecnych pojęć w Sartre’owskim egzystencjalizmie. Przypomnijmy zatem skrótowo, jakie jest jego znaczenie.
Człowiek – indywidualność – jest w pierwszej mierze wolnością, co oznacza, że:
1. nie posiada żadnej nadanej mu z góry istoty (nie jest zdeterminowany),
2. jest „otwartym zbiorem możliwości”3, mnogością pomysłów na siebie, zbiorem projektów samego siebie, do zrealizowania których dąży.

A. Elkaïm-Sartre, Kilka słów o konferencji, [w:] J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Arcydzieła wielkich myślicieli, Warszawa 2001, s. 118.
1

2

J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, op.cit., s. 159.

K. Pomian, Sartre’a metafizyka literatury, [w:] Człowiek pośród rzeczy. Szkice historyczno-filozoficzne, Warszawa 1973, s. 243.
3

76

Katarzyna Bartosiak

Zdaniem Sartre’a, istnienie człowieka polega na ciągłej autokreacji, kształtowaniu siebie, ustanawianiu siebie poprzez wybory, których chcąc nie chcąc4
nieustannie dokonuje. Właśnie owe decyzje angażują człowieka, i to angażują
w dwójnasób – przede wszystkim na poziomie egzystencjalnym (na poziomie
istnienia) jest on „zainteresowany” swym życiem, gdyż to właśnie dokonując
wyborów, realizuje swe istnienie, tworzy siebie, ale także na poziomie etycznym
– wybierając określone wartości, normy, angażuje się w pewną moralność, a co
więcej – jego wybór etyki (czy też po prostu sposobu postępowania) tworzy pewien wzór człowieka, wzór obowiązujący wszystkich ludzi (gdyż „dokonując
wyboru wybieramy za wszystkich ludzi. W istocie, każdy nasz czyn, poprzez
który stwarzamy w sobie człowieka według własnej woli, pociąga jednocześnie
za sobą stworzenie wzoru człowieka takiego, jakim według nas być powinien”5),
a zatem – afirmując wartość jakiegoś systemu etycznego (czy religijnego), uznając jakieś normy działania, człowiek angażuje się weń, angażując wraz z sobą
całą ludzkość. Warto również pamiętać, że – według Sartre’a – kwestia nieograniczonej wolności człowieka, jego wyborów i zaangażowania implikuje całkowitą odpowiedzialność jednostki – z jednej strony za jej własne istnienie, z drugiej
– za wszystkich innych ludzi.
Takie podwójne zaangażowanie charakteryzuje każdego człowieka. Czym
jednak wobec tego będzie zaangażowanie intelektualisty? Aby odpowiedzieć na
to pytanie, sprawdźmy, kim przede wszystkim jest intelektualista w poglądach
Sartre’a.
W najogólniejszym zarysie „intelektualista jest kimś, kto miesza się do tego,
na czym się nie zna”6, tzn. wykracza poza swoje kompetencje. Intelektualista to
człowiek, który stał się sławny przez pracę, którą wykonuje (medycyna, nauki
ścisłe, literatura) i który sławy tej nadużywa, wykraczając poza swe kompetencje: krytykując społeczeństwo oraz władzę w imię jakiejś ogólnej koncepcji człowieka. Przyjrzyjmy się podanemu przez Sartre’a przykładowi. Uczony, pracujący nad rozszczepieniem jądra atomowego, nie jest intelektualistą. Jednak staje
się nim w momencie, w którym – przerażony konsekwencjami czy też możliwościami skutków swej pracy – ostrzega opinię społeczną przed użyciem bomby
4
„Jeśli jakiś wybór jest możliwy, to niemożliwe jest powstrzymanie się od wyboru. Zawsze
mogę wybierać i powinienem wiedzieć, że powstrzymanie się od wyboru także będzie wyborem”
(J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, op.cit., s. 157).
5

Ibid., s. 133.

J.-P. Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, [w:] Situations Philosophiques, Paris 1998, s. 221
(wszędzie, gdzie nie podaję nazwiska tłumacza – przekład własny).
6
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atomowej. Pracując nad bombą, jest uczonym, osądzając jej użycie – staje się
intelektualistą, gdyż wykracza poza to, co jest celem jego pracy. Ponadto ostrzegając społeczeństwo przed skutkami zastosowania tego typu „broni”, nadużywa
on swej sławy, zaś jednoznacznego potępienia owego użycia dokonuje w imię
jakiegoś systemu wartości, w którym wartość najwyższą stanowi życie ludzkie.
Zdaniem Sartre’a intelektualiści nie istnieli od zawsze (ba, pojawili się dopiero w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku). Wyłonili się z tzw. grupy techników wiedzy praktycznej7, którzy pojawiają się wraz z rozwojem mieszczaństwa
i handlu (np. kontrakty handlowe implikowały potrzebę pojawienia się prawników, rachmistrzów, rozwój floty – potrzebę inżynierów itd.). Specjaliści wiedzy
praktycznej pochodzą więc z klasy mieszczańskiej – nie stanowią żadnej klasy
czy elity, „całkowicie włączeni w szerokie przedsięwzięcie, jakim jest kupiecki
kapitalizm, zaopatrują go w środki do utrzymania się i powiększania. Ci uczeni
i praktycy nie są strażnikami żadnej ideologii, a ich funkcją z pewnością nie
jest dostarczenie ideologii klasie mieszczańskiej”8. Jednakże wraz z laicyzacją
społeczeństwa pod koniec XVII wieku mieszczaństwo czuje potrzebę „potwierdzenia się jako klasa, wychodząc od jakiejś ogólnej koncepcji świata, tj. jakiejś
ideologii”9. Twórcami tej ideologii są technicy wiedzy praktycznej (którzy nazwą
siebie „filozofami”), tacy jak Monteskiusz – prawnik, d’Alembert – matematyk,
Diderot, Wolter, Rousseau – literaci, którzy, poza swymi zawodami, robią to, co
zarzuca się ogólnie intelektualistom, tj. wychodzą poza swe kompetencje. Zdaniem Sartre’a nie są to jeszcze intelektualiści, ale „intelektualiści organiczni”,
organiczni, co znaczy „urodzeni w klasie mieszczańskiej, podejmują się wyrażenia obiektywnego ducha tej klasy”10.
Przyjrzyjmy się teraz współczesnym technikom wiedzy praktycznej. Przede
wszystkim – mówi Sartre – nie należą oni do klasy panującej, ale od niej zależą:
to klasa panująca decyduje o ich ilości w państwie, o ich dochodach i zatrudnieniu; pozwalając im uzyskać wykształcenie wyższe sprawia, że wypełniają oni
7
Sartre powołuje się na schemat podziału pracy w społeczeństwach nowoczesnych, w myśl
którego określanie celów pracy jest zadaniem klasy panującej, zaś realizacja tych celów – klasy
pracującej. Zadaniem tzw. trzeciego sektora (Colin Clarke), w skład którego wchodzą uczeni, inżynierowie, profesorowie, lekarze, prawnicy itp., jest badanie środków do celów wyznaczonych przez
klasę panującą; nie realizacja tych celów, nie ich ocena, ale „krytyczne badanie pola możliwości”
(ibid., s. 223–224).
8

Ibid., s. 225.

9

Ibid.

10

Ibid., s. 228.
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dwie role: są specjalistami od pewnego rodzaju badań, a także służącymi hegemonii władzy (strażnikami tradycji) – jako tacy zaś służą ideologii panującej, ale
– choć jest to wykraczaniem poza ich kompetencje – nie czyni to z nich jednak
intelektualistów. Klasa panująca decyduje też o selekcji techników wiedzy praktycznej, stąd najczęściej pochodzą oni z klasy średniej. Przede wszystkim jednak
Sartre kładzie nacisk na sprzeczności, jakich doświadcza specjalista wiedzy praktycznej. Jego praca podporządkowuje go klasie średniej, a jednak – choć nie ma
z nimi żadnego kontaktu – bierze udział w wyzysku klas pracujących (żyje na
zwyżce dochodu). Od dziecka wpaja się mu egalitaryzm, a tymczasem, gdy odnosi się do samego siebie, zauważa, że przywilej wiedzy, jaki jest jego udziałem,
daje mu pewną władzę społeczną. Jego pracy przyświeca idea użyteczności dla
wszystkich, bez uwzględniania podziału na grupy, klasy społeczne, „wynajduje
dla wszystkich” – gdy tymczasem skutek jest taki, że „uprzywilejowane warstwy społeczne kradną społeczną użyteczność ich odkryć”11, przywłaszczają je
sobie, co powoduje względną pauperyzację klas pracujących. A przede wszystkim partykularystyczna ideologia klasy panującej stoi w sprzeczności z wolnością i uniwersalnością badań naukowych, co sprawia, że wiedza technika wiedzy praktycznej alienuje go: 1. cele jego pracy są mu obce, 2. nie może tych celów kwestionować (myśl naukowa może być uniwersalna tylko pod kontrolą12).
Przed technikiem wiedzy praktycznej stoją więc dwie możliwości – bądź
będzie on akceptował panującą ideologię i angażował się w nią (w złej wierze,
dodajmy, gdyż skazując siebie na odczuwanie sprzeczności: uniwersalność badań podporządkowuje on służeniu ideologii), bądź też sprzeciwi się zinterioryzowanej ideologii, która go uformowała, i byciu „środkiem do celów, których nie
zna lub które zabronione jest mu kwestionować”13. Wybór tej drugiej możliwości
zmienia właśnie technika wiedzy praktycznej w intelektualistę. Kim zatem jest
intelektualista? „Intelektualista jest więc człowiekiem, który uświadamia sobie
opozycję – w sobie i w społeczeństwie – między badaniem [...] prawdy a ideologią panującą”14. Zdanie sobie sprawy z tej sprzeczności pojawia się u niego na
poziomie zawodowym i – jak zauważa Sartre – jest ono jednocześnie zauważeniem fundamentalnej sprzeczności społeczeństwa (konflikty klasowe), a także
sprzeczności, w jakiej tkwi klasa panująca – „konfliktu między prawdą, której
11

Ibid., s. 235.

12

Por. ibid., s. 234.

13

Ibid., s. 236.

14

Ibid., s. 238.
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się domaga dla swego przedsięwzięcia, a mitami, wartościami i tradycjami, które
podtrzymuje i którymi chce zarazić inne klasy, by zapewnić sobie hegemonię”15.
Intelektualista jest więc historycznym wytworem rozdartego społeczeństwa, stąd
też, pisze Sartre, „Żadne społeczeństwo nie może skarżyć się na swych intelektualistów, nie oskarżając samego siebie, bo ma ono takich intelektualistów, jakich
samo tworzy”16.
Intelektualista chce rozwiązać ową sprzeczność, a ponieważ tkwi ona nie
tylko w nim samym, ale i jest podstawą społeczeństwa, które go zrodziło, stąd
przedmiot jego badania jest dwojaki: on sam – jako usytuowany w społeczeństwie intelektualista i samo społeczeństwo, które w pewnym momencie swego
historycznego rozwoju wyłoniło z siebie intelektualistów. Aby jednak orzec cokolwiek o społeczeństwie (które postrzega przede wszystkim jako teren walki
grup, klas społecznych), badanie jego musi przejść przez jego własną jednostkowość (która również jawi mu się jako podlegająca konfliktowi); a to uświadamia
mu, że – jak mówi Sartre – człowiek nie istnieje, człowiek „jest do zrobienia”17.
A ponieważ „jego celem jest urzeczywistnienie [...] podmiotu i odkrycie zasad
społeczeństwa, które go zrodziło”, to „chce on wytworzyć [...] w sobie i innych
prawdziwą jedność osoby, odzyskanie przez każdego celów, jakie przyświecają
jego pracy [...], zniesienie alienacji, rzeczywistą wolność myśli”18. Jasne się zatem staje, że główne zadanie intelektualisty ma polegać na usunięciu sprzeczności, „zrobieniu człowieka”, jak i społeczeństwa (uniwersalności) w ich jedności.
Chcąc badać społeczeństwo, intelektualista nie może stawiać siebie poza
nim. Nie może go zrozumieć, umieszczając się z dala od niego, na przykład patrząc na nie z punktu widzenia przyszłości. Zdaniem Sartre’a intelektualista może
ująć społeczeństwo, w jakim żyje, jedynie wtedy, gdy przyjmie w tej kwestii
punkt widzenia najbardziej poszkodowanych (tj. klas pracujących), gdyż jest to
możliwie najbardziej obiektywny punkt widzenia. Ponieważ zaś konflikt, jaki
w nim tkwi, jest „pojedynczym wyrażeniem obiektywnych sprzeczności”19, to
solidaryzuje się on z ludźmi pochodzącymi właśnie z klas wyzyskiwanych (pracujących), bowiem system – tak jemu, jak i proletariuszom – kradnie cele ich
15

Ibid.

16

Ibid.

17

Ibid., s. 242.

18

Ibid., s. 243.

19

Ibid., s. 248.
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pracy, klasa panująca robi z nich środki do celów, które są im obce i których
oceny im zakazuje.
Na czym jednak zasadza się zaangażowanie intelektualisty?
Przede wszystkim na odsłanianiu, demaskowaniu, próbie analizy czy też
zdania sprawy ze współczesnych mu wydarzeń. „Natura jego sprzeczności zmusza go do angażowania się we wszystkie konflikty naszych czasów”, a ponieważ
„wszystkie one – konflikty klasowe, narodowe czy rasowe – są poszczególnymi
skutkami ucisku poszkodowanych przez klasę panującą”20, stąd jego zainteresowanie i troska kierować się ma ku klasom wyzyskiwanym, proletariatowi. Winien on używać swej wiedzy (jest przecież ciągle technikiem wiedzy praktycznej)
w celu podniesienia kultury „ludowej”, przyczyniać się do wykształcenia w klasach pracujących (gdyż one same nie mogą ich wytworzyć) specjalistów wiedzy praktycznej. Winien on przyłączać się do działania klas poszkodowanych,
nie: osądzać owo działanie, popychać do niego czy kierować nim, a włączyć się
w nie. Dopiero później będzie mógł mówić o sensie tej praxis, wyjaśniać jej
naturę, cele, skutki. Choć nigdy nie zostanie zasymilowany z klasą poszkodowaną21, ma za zadanie być jej teoretykiem, pracować w jej obronie, stać na straży,
niejako chronić ją przed klasą wyzyskującą. Musi on także pomóc proletariatowi
w ukonstytuowaniu świadomości klasowej22. Ponadto, jak twierdzi Sartre, jego
zadaniem jest zwalczanie wszelkich ideologii („obnażając przemoc, jaką one
maskują lub uzasadniają”23) oraz stanie na straży historycznych celów, do których dążą masy.
Według Sartre’a intelektualista zaangażowany nie może być idealistą – choć
działa w imię jakiegoś systemu wartości, w którym wolność i równość wszystkich zajmują pierwsze miejsce – to jednak okiem realisty musi patrzeć na świat
i zdawać sprawę z realnych skutków, konsekwencji wydarzeń, planów, przed20

Ibid., s. 247 (i poprzednia).

Stąd zwie Sartre intelektualistę martyrem, gdyż pomimo tego, że działa on na korzyść klas
poszkodowanych, nie zostanie nigdy przez nie wchłonięty, nie może stać się ich członkiem, więcej
nawet – będzie spotykał się z nieufnością robotników, widzących w nim tylko mieszczanina, którym faktycznie jest. Z drugiej strony zaś będzie również podejrzanym dla klasy rządzącej, władzy,
gdyż stając się intelektualistą, kwestionuje jej ideologię, „kąsa rękę, która go karmi”. Intelektualista
jest więc zawsze skazany na cierpienie i samotność.
21

22
„[...] dana klasa nie może uzyskać świadomości klasowej, jeśli nie patrzy na siebie równocześnie od wewnątrz i z zewnątrz, czyli jeśli nie korzysta z pomocy z zewnątrz. Właśnie do tego służą
wiecznie zdeklasowani intelektualiści” (J.-P. Sartre, Czym jest literatura?, [w:] Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, przeł. Janusz Lalewicz, Warszawa 1968, s. 239).
23

J.-P. Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, op.cit., s. 248.
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sięwzięć. W celu swej pracy (prawda, wiedza, wolność myśli) – jako technika
wiedzy praktycznej – winien jednak widzieć cel wszystkich ludzi, tj. przyszłość
człowieka.
Jego zadanie nie może się jednak ograniczać do moralizatorstwa, ba, nie
musi on nawet oceniać. Jego zaangażowanie ma być w pierwszej mierze ukazywaniem prawdy o współczesnym mu świecie. Stąd też główną rolę intelektualisty
upatruje Sartre w byciu świadkiem epoki, w jakiej żyje. A jako taki ma on spowodować, że społeczeństwo uświadomi sobie siebie. Zatem jego zaangażowanie
przejawiać się musi w spełnianiu obowiązku „wyrażania społeczeństwa nie takim, jakim ono będzie w oczach przyszłego historyka, ale takim, jakim może ono
być dla siebie samego”24.
Dotrzymywanie kroku swoim czasom, przedstawianie współczesnej rzeczywistości, zrywanie zasłon tajemnicy i demaskowanie mistyfikacji stojących
za codziennymi wydarzeniami naszego życia, zaangażowanie w świat dzisiejszy,
uświadamianie go społeczeństwu – takie zadania uznaje Sartre za obowiązkowe
dla każdego intelektualisty. Dlaczego jednak pisarzy postanawia (sam – twórca
licznych powieści i dramatów) obarczyć największą odpowiedzialnością za ich
intelektualizm? Otóż, pisarz, zdaniem Sartre’a, winien być widzem i „detektywem” swej epoki w sposób szczególny, gdyż „nie jest on intelektualistą przez
przypadek, ale z istoty”25 (intelektualista rodzi się ze sprzeczności między uniwersalnymi wymogami swego zawodu a partykularnymi wymogami klasy panującej, którą to sprzeczność próbuje on usunąć, natomiast samą istotą zawodu
pisarza jest pozostawanie na terenie tej sprzeczności i ukazywanie jej), zatem
jego zaangażowanie będzie czymś głębszym jeszcze niż zaangażowanie intelektualisty.
Pisarz w powszechnym mniemaniu, jak zauważa Sartre, to „ktoś, kto ma
coś ważnego do powiedzenia”26. Ale skoro tak, to czemu do tego celu wybiera
on język potoczny, który jest tak wieloznaczny i niejasny? Wskazując na dezinformujący aspekt języka potocznego, Sartre odpowiada: „Jeśli adoptuje on język potoczny, to nie dlatego, że język ten może przekazywać jakąś wiedzę, ale
także dlatego, że jej nie przekazuje”27, bowiem tym, co chce nam powiedzieć
autor dzieła literackiego, jest coś niepojęciowego, niewymawialnego. Tym, co
24

Ibid., s. 260.

25

Ibid., s. 281.

26

Por. ibid., s. 265.

27

Ibid.
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komunikuje nam prozaik za pomocą nieostrych terminów języka potocznego, jest
pewne milczenie, pewna „milcząca nie-wiedza”. Co to znaczy? I co zatem można
uznać za przedmiot literatury?
Dla Sartre’a przedmiotem literatury jest byt-w-świecie, czyli „kondycja
ludzka na jej radykalnym poziomie”28, a to oznacza, że książka „musi zaświadczać o tym paradoksie, jakim jest człowiek w świecie, nie dostarczając poznań
dotyczących ludzi (to czyniłoby z autora jakiegoś psychologa amatora, socjologa
amatora itd.), ale obiektywizując i subiektywizując jednocześnie bycie-w-świecie, w-tym-świecie, jako konstytutywną i niewypowiadalną relację wszystkich
do całości i do każdego”29.
Pisanie to według Sartre’a pewien apel – apel do czytelnika o współpracę.
Czytana książka jest bowiem na nowo tworzona przez czytającego, którego autor
dzieła traktuje jako wolność30. „Autor pisze zatem, by odwołać się do wolności
czytelników i domaga się jej, aby jego dzieło zaistniało”31. Pisarz i jego czytelnik pozostają względem siebie w relacji wielkoduszności – uznają siebie nawzajem za wolności. Stąd pisanie można określić następująco: „twórcza wolność
[...] zwraca się do twórczej wolności czytelnika i pobudza go do ponownego
tworzenia dzieła przez czytanie”, a także, co ważne, „do ujęcia w sposób wolny
jego [czytelnika] własnego bytu-w-świecie”32. Autor poprzez książkę zaprasza
bowiem czytelnika do podjęcia się jego własnego życia, do ujmowania siebie
jako jedności pojedynczości i uniwersalności33. Warto przy tym pamiętać, że
publicznością pisarza nie jest nigdy jakiś czytelnik uniwersalny, ale czytelnik
zakorzeniony w tym samym, co autor, społeczeństwie, wywodzący się z tej samej
kultury, wraz z jej obyczajowością, światopoglądem.
Pisanie jest także i przede wszystkim odsłanianiem – z jednej strony świata, z drugiej samego autora, zatem tym, co książka odsłania, jest każdorazowo
„smak epoki, smak danego momentu historycznego, taki, jakim jawi się on jakiejś osobie [autorowi], uformowanej przez historię”34. I tu właśnie szukać nam
trzeba odpowiedzi na pytanie o zaangażowanie pisarza. Na czy więc ono polega?
28

Ibid., s. 270.

29

Ibid., s. 273.

30

„Nie pisze się dla niewolników” (J.-P. Sartre, Czym jest literatura?, op.cit., s. 208).

31

Ibid., s. 196.

32

J.-P. Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, op.cit., s. 273.

33

Por. ibid.

34

Ibid., s. 277.
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Otóż, pisarz jest zaangażowany, gdy ma świadomość i dba o to, by jego książki
były obrazem czasów, w jakich żyje, odzwierciedleniem ważnych współczesnych wydarzeń, środowiska, w którym autor egzystuje.
Pisarz, „cokolwiek by uczynił, jest »wrobiony«, pochwycony i napiętnowany nawet w swym najodleglejszym ukryciu”35, a ponieważ „nie może uciec,
chcemy, by mocno trzymał się swojej epoki”36. Nie jest mu dane się schować
i nie reagować, ale powinien sobie zdawać sprawę z tego, że „jest w swojej epoce
w sytuacji; każde jego słowo ma oddźwięk. Każde milczenie także”37. A to znowu sprawia, że jest on obarczony odpowiedzialnością za swoje dzieła. Tak więc
autor żyjący w dobie broni atomowej, a niepiszący o niej w jakiś sposób, opisuje
pewien świat abstrakcyjny, nieprawdziwy, jest zatem szarlatanem lub żartownisiem. Zresztą, zauważa Sartre, nie musi on wprost pisać o bombie, by dać świadectwo o swoich czasach – wystarczy, by ze stron jego dzieła biła jakaś niejasna
trwoga38.
Co więcej, pisarz zaangażowany musi mieć świadomość, że odsłanianie
świata, jakiego dokonuje poprzez swe dzieła, ma zarazem na celu próbę zmiany
tego świata, bowiem „odsłaniać to zmieniać”, a „nie można odsłaniać, nie projektując zmiany”39. Musi on jednocześnie uczyć czytelników odpowiedzialności
za to, co im „obnażył”, tzn. „ma za zadanie uczynić tak, żeby każdy musiał znać
świat i żeby nikt nie mógł uznać się za niewinnego”40.

J.-P. Sartre, Prezentacja „Temps Modernes”, [w:] idem, Czym jest literatura? Wybór szkiców
krytycznoliterackich, op.cit., s. 137.
35

36
Ibid., s. 133. Sartre, jak zwraca uwagę T.M. Jaroszewski, krytykuje dwa rodzaje próby ucieczki od pisarstwa zaangażowanego – „estetyzm wyrażający się w »sloganie sztuka dla sztuki« i tradycyjny realizm strojący się w piórka »naukowego obiektywizmu«” (T.M. Jaroszewski, Propozycja
krytyki egzystencjalnej, [w:] J.-P. Sartre, Czym jest literatura?, op.cit., s. 6). Zarówno estetyzm, jak
i realizm uznaje on za „pokusę nieodpowiedzialności”, wszakże tylko pokusę, gdyż odpowiedzialności za swe dzieło pisarz uniknąć nie może.
37
J.-P. Sartre, Présentation, „Les Temps Modernes”, nº 1 (1945), s. 5. I bez względu na to, czy
„będziemy [pisarze – K.B.] niemi i cisi jak kamienie, nawet nasza bierność będzie jakimś działaniem” (ibid., s. 4).
38

Por. J.-P. Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, op.cit., s. 280.

39

J.-P. Sartre, Czym jest literatura?, op.cit., s. 174.

40

Ibid., s. 175.

84

Katarzyna Bartosiak

Pisarz musi zatem angażować się w sprawy aktualne, tworzyć dla sobie
współczesnych, „pisać dla swojej epoki”41. Troszczyć się nie o swą sławę i nieśmiertelność, a o przyszłość epoki, w której żyje, „ograniczoną przyszłość, która
ledwie się od niej odróżnia, bo epoka – to, podobnie jak człowiek, przede wszystkim przyszłość. Tworzą ją jej aktualne zajęcia, jej przedsięwzięcia, krótko- lub
długoterminowe projekty, jej bunty, walki, nadzieje”42. Jego zamiarem musi być
wywołanie pewnych zmian w społeczeństwie i polepszenie społecznego położenia człowieka, a także próba całościowego ujęcia człowieka, powiedzenia prawdy o człowieku, tj. o człowieku, który jest-w-świecie, stworzonym przez społeczeństwo, usytuowanym w danej klasie, grupie społecznej, wolnym.
A sam Sartre? Czy jego życie dawało świadectwo jego słowom, jego poglądom? Czy możemy go nazwać intelektualistą zaangażowanym?
Nazwisko Sartre’a najczęściej i nie bez powodu zestawiane jest z nazwiskiem de Beauvoir (Simone), z którą – kontrowersyjny (nigdy nie zostali małżeństwem, publicznie przyznawali się do posiadania innych kochanek i kochanków) i niemal legendarny – związek łączył go do końca życia. Nie wypada zatem
pominąć tu milczeniem tak znaczącej osoby w życiu i działalności Sartre’a, jego
„morganatycznej żony”.
Ich historia bierze swój początek około roku 1929, kiedy jako studenci prestiżowej École Normale Superiéure, przedstawieni sobie przez wspólnego znajomego, postanawiają przygotowywać się razem do agrégation – egzaminu wieńczącego ich edukację. Egzamin ustny przynosi triumf obojgu – Sartre zajmuje
miejsce pierwsze, de Beauvoir drugie. Agrégation w zakresie filozofii i literatury
upoważnia ich do pełnienia zawodu nauczyciela i odtąd – tuż po odbytej przez
Sartre’a służbie wojskowej w Saint-Cyr (jednostka meteorologiczna) – Sartre
i de Beauvoir uczą w różnych francuskich liceach (Sartre w liceum Franciszka I w Hawrze, później w liceum Pasteura w Laon, Beauvoir w liceach w Marsylii i Rouen, potem w liceum Moliera w Paryżu), będąc zresztą bardzo lubianymi wykładowcami, wokół których zawsze formowała się grupka uczniów-wiel-

„Pisać dla epoki to nie odzwierciedlać ją w sposób bierny, to chcieć ją utrzymać lub zmienić,
a więc przekroczyć ku przyszłości, a ten właśnie wysiłek zmieniania jej głęboko nas w niej osadza,
nie redukuje się ona bowiem nigdy do martwej całości przyrządów i zwyczajów, jest w ruchu,
ciągle siebie samą przekracza, w niej pokrywają się ściśle konkretna teraźniejszość i żywa przyszłość wszystkich ludzi, którzy ją tworzą” (J.-P. Sartre, Écrire pour son époque, „Les Temps
Modernes”, nº 33 (1948), s. 2118.
41
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bicieli43. W tym samym czasie stawiają pierwsze kroki pisarskie, szlifują swe
poglądy filozoficzne, dużo podróżują, zawierają przyjaźnie, romansują, starając
się – wbrew odległości, okolicznościom, „miłościom przygodnym” – spędzać ze
sobą jak najwięcej czasu i będąc dla siebie wzajemnie „miłością konieczną”44.
Ten idylliczny czas przerywa wojna. Wojna, w wybuch której żadne z nich
nie wierzyło, której ci anarchistyczni i apolityczni indywidualiści nie potrafili
sobie wyobrazić, a która przecież stała się punktem zwrotnym w ich postrzeganiu
kwestii zaangażowania. W swych Pamiętnikach de Beauvoir wspomina: „nasz
indywidualizm był hamulcem dla naszej »postępowości« i trwaliśmy w postawie, która [...] pozwoliła nam tylko odgrywać rolę świadków”45. Oceniając ich
polityczną ignorancję tych młodzieńczych lat, przyznaje: „Co wobec tego miało
wartość w doświadczeniu, o którym tu opowiadam? Niekiedy wydaje mi się ono
tak skażone niewiedzą i obłudą, że ten okres mojej przeszłości wzbudza we mnie
tylko złość”46. Żadne z nich nie potrafiło i nie chciało pojąć tego, co nieuchronnie
nadchodziło. Pod koniec sierpnia 1939 roku, spędzając wakacje z de Beauvoir,
Sartre pociesza jedną ze swoich kochanek:
Nie wierzę w wojnę. Oczywiście listem tym ryzykuję, że otrzymasz go w momencie, gdy zostanie ogłoszona powszechna mobilizacja. Niemniej chcę Ci powiedzieć, że nie sądzę, by do tego doszło47.

Sartre do ostatniej chwili nie godził się z faktami, jeszcze w przeddzień ataku
Niemców na Polskę, pisał:

43
Niektóre z ich uczennic były ich wspólnymi kochankami (Olga Kosakiewicz, Bianka Bienenfeld, Natalia Sorokina), które wraz z innymi ich podopiecznymi (Jacques Bost, Lionel de Roulet)
stały się później częścią tzw. Rodziny.
44
Sartre i de Beauvoir zawarli ze sobą niepisany układ, który obowiązywał ich dobrowolnie aż
do śmierci Sartre’a. „Chodziło o to, by móc na siebie zawsze liczyć w sytuacjach kryzysowych,
a więc jeśli jedno z nich potrzebuje drugiego, to trzeba się stawić. Po drugie: ma to być związek
najważniejszy, konieczny, ale nie wykluczający innych, przygodnych miłości. Po trzecie: całkowita
otwartość. Nie tylko nie wolno się oszukiwać, ale należy informować partnera o wszystkim, co
dotyczy naszego życia intymnego” (A. Nasiłowska, Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir. Pary,
Kraków 2006, s. 47–48).
45

S. de Beauvoir, W sile wieku, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1964, s. 266.
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Ibid., s. 362.

J.-P. Sartre, Witness to my Life. The Letters of Jean-Paul Sartre to Simone de Beauvoir, 1926–
1939, London 1994, s. 223 (list do Louise Védrine z późnego sierpnia; prawdziwe imię i nazwisko:
Bianka Bienenfeld).
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To niemożliwe, by Hitler myślał o rozpoczęciu wojny, biorąc pod uwagę umysłowy
stan ludności niemieckiej. To blef. Być może dojdzie do powszechnej mobilizacji,
ale w tym momencie przypomnę Ci zdanie [...] „mobilizacja to nie wojna”48.

Jednakże wbrew przewidywaniom Sartre’a wojna wybuchła i 1 września
ogłoszona została w Paryżu mobilizacja. Sartre żegna się zatem z de Beauvoir,
starając się ją przekonać, że bardziej niż niebezpieczeństwa boi się nudy: jest
rezerwistą, przydzielonym do czteroosobowej grupy meteorologów 70. Dywizji Piechoty, stacjonującej w Alzacji. „Okres od września 1939 do maja
1940 roku we Francji nazywano »dziwną wojną« (drôle de guerre). [...] Francuzi [...], wbrew traktatowi podpisanemu z Polską nie podjęli poważniejszych
działań ofensywnych”49. Pomimo tej francuskiej „stagnacji” i praktycznie braku
obowiązków wojskowych (pomiary pogody dokonywane dwa razy dziennie),
Sartre’owi nie doskwiera nuda – kończy pierwszy tom powieści (Drogi wolności), notuje przemyślenia w swoim wojennym dzienniku (wydany pośmiertnie
jako Carnets de la drôle de guerre), co dzień pisze listy do de Beauvoir i innych, a także przygotowuje swe najbardziej znane dzieło filozoficzne L’Être et
le Néant. W swej korespondencji niejednokrotnie przyznaje, że w czasie wojny
ma więcej czasu i dogodniejsze warunki do pisania niż jako cywil, że czuje się
trochę jak na sielankowych wakacjach na wsi, czy „w obcym kraju, który mam
zamiar krok po kroku zbadać”50 i wciąż twierdzi, że „fantomowa wojna” szybko się zakończy („Naprawdę nie sądzę, by wojna potrwała długo: rok, najwyżej
półtora. Byłbym zdumiony, gdyby przeciągnęła się na dwie zimy”51). Zdaje sobie
jednak sprawę, że po wojnie już nic nie będzie takie samo. Po długim oczekiwaniu dostaje wreszcie parodniową przepustkę i przybywa do Paryża. Spotyka się
z de Beauvoir i przedstawia jej swą nową filozofię, w której duże znaczenie będzie odtąd odgrywać pojęcie zaangażowania. Jak wspomina de Beauvoir
Sartre dużo myślał o tym, co będzie po wojnie; postanowił nie trzymać się dłużej
z daleka od życia politycznego. Jego nowa etyka, oparta na pojęciu autentyczności, którą starał się wprowadzać w czyn, wymagała, by człowiek „wziął na siebie”
swoją „sytuację”; a może to uczynić przekraczając ją zaangażowaniem się w działanie: każda inna postawa była ucieczką, pustym uroszczeniem, maskaradą opartą
48

Ibid., s. 225 (list do Louise Védrine, 31 sierpnia 1939).

49

A. Nasiłowska, Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir, op.cit., s. 118.
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na złej wierze. Jak widać, dokonała się w nim poważna przemiana, a także i we
mnie, i natychmiast zgodziłam się na jego pogląd52.

W maju 1940 roku Niemcy wkraczają do Francji, w następnym miesiącu
Włosi nacierają na południe Francji; w tym samym czasie de Beauvoir otrzymuje
notatkę od Sartre’a, że trafił do niewoli (21 czerwca – w dniu swoich trzydziestych piątych urodzin i w przeddzień zawieszenia broni). Parę miesięcy później
zostaje przeniesiony do niemieckiego obozu w Trewirze (stalag XII D), w marcu
1941 roku zostaje z niego zwolniony: w nazistowskich obozach zaczęto zwalniać cywili nienadających się do służby wojskowej. Sartre zdobył sfałszowane
dokumenty i „przed komisją wojskową z wielkim zaangażowaniem odegrał rolę
na wpół ślepego, eksponując bielmo na oku i narzekając na częste zawroty głowy”53.
Odtąd Sartre staje się prawdziwym intelektualistą zaangażowanym i postawa taka, którą „zaraził” de Beauvoir, będzie go charakteryzowała do końca życia.
Jak wspomina de Beauvoir:
okazało się, że wrócił do Paryża nie po to, żeby się cieszyć swobodą, ale żeby
działać. „Jak?” – zapytałam go, oszołomiona; byliśmy tacy samotni, tacy bezsilni.
Otóż, właśnie, odpowiedział mi, trzeba tę samotność przełamać, łączyć się, organizować opór54.

W okupowanym Paryżu pojawiają się Niemcy. By podjąć pracę, trzeba podpisać oświadczenie, że nie należy się do masonerii oraz nie jest się żydowskiego
pochodzenia – de Beauvoir takie oświadczenie podpisała, by móc kontynuować
pracę nauczycielki filozofii w liceum Camille-Sée. Sartre’a to oburza, podobnie
jak robienie przez de Beauvoir zakupów na czarnym rynku, czego jej zabrania.
Postanawia działać, skutkiem czego powołuje do życia organizację Socjalizm
i Wolność, skupiającą byłych uczniów Sartre’a i de Beauvoir oraz ich kolegów
z czasów École Normale (m.in. Merleau-Ponty, Bost, Desanti). Głównymi celami
grupy, ustanowionymi na tajnych spotkaniach, stają się: nawiązanie kontaktów
z innymi grupami ruchu oporu, praca informacyjna, a także przygotowanie przyszłości – jeśli zwyciężą demokracje, lewica będzie potrzebowała nowej doktryny,
52
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„gdyby Niemcy wojnę wygrały, naszym zadaniem będzie, by przegrały pokój”55.
Próbując skontaktować się z innymi grupami ruchu oporu ze strefy nieokupowanej oraz zwerbować do grupy wielkich pisarzy (Malraux czy Gide), latem 1941
i 1942 roku Sartre i de Beauvoir potajemnie i na kradzionych rowerach przekraczają linię demarkacyjną. Podróż ta jednak niewiele dała, a po powrocie do
Paryża okazało się, że większość grup się rozpadła. Sartre podejmuje więc pracę
w liceum Concordeta, nie rezygnując z walki piórem – pisze dla podziemnego
„Combat” i „La France Libre”, wystawia sztuki: mając na uwadze, że sztuka
dotycząca okupacji nie przejdzie przez niemiecką cenzurę, przemyca przesłanie
o konieczności oporu, osadzając historię Much w czasach starożytnej Grecji. Co
się tyczy sztuki Przy drzwiach zamkniętych, jej hasło przewodnie: „Piekło to
inni” miało być odczytywane podobnie do motta Medalionów Zofii Nałkowskiej
„Ludzie ludziom zgotowali ten los”.
W 1943 roku zostaje wydany najważniejszy traktat filozoficzny Sartre’a
L’Être et le Néant, a także powieść de Beauvoir L’Invitée, stając się od razu poważnym kandydatem do Nagrody Goncourtów. Od początku 1943 roku należy
Sartre do – tajnej wówczas – „Conseil National des Écrivans” (Ogólnokrajowa
Rada Pisarzy) i „Conseil National du Théâtre” (Ogólnokrajowa Rada ds. Teatru) oraz jest jednym ze współtwórców wpływowego pisma „Les Lettres Françaises”. W 1944 roku zasiada w jury (obok Camusa, Malraux i Queneau) przyznającym literacką Nagrodę Pléiade. Przez długi czas próbuje nawiązać kontakt
z komunistycznym ruchem oporu, jednak komuniści nie ufają nikomu spoza partii,
a zwłaszcza „drobnomieszczańskim intelektualistom”. Ponadto wydawane książki i wystawiane dramaty Sartre’a, jak i słuchy, że czytał Heideggera (który był
zwolennikiem nazizmu), sprawiają, że komuniści mają Sartre’a za szpiega, który
wydostał się z obozu dzięki kolaboracji i donoszeniu na działaczy francuskiego
podziemia.
To właśnie w okupowanym Paryżu zaczyna się „legenda” Sartre’a i de Beauvoir. Sami będąc coraz bardziej poczytnymi i znanymi pisarzami, filozofami, poznają wielu sławnych ludzi, stanowiących ówczesną francuską elitę artystyczną
(Picasso, Marr, Giacometti, Greco, Bataille, małżeństwo Leirisów oraz Vianów).
Zaprzyjaźniając się z nimi, organizują szalone fiestas – trwające do rana imprezy
(zważywszy na fakt obowiązującej godziny policyjnej, nie opłacało się kończyć
przyjęcia zbyt wcześnie, zaś wyjście na ulicę po godzinie 22 było zbyt niebezpieczne), mocno zakrapiane alkoholem, czasem narkotykami, z tańcami, wygłu55
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pami, którym towarzyszyły jednak nie tylko kwitnące romanse, ale i filozoficzne
debaty. Prawdopodobnie rezultatem jednej z takich fiestas był pomysł Sartre’a na
stworzenie nowego pisma („Les Temps Modernes”), które wraz z przyjaciółmi
założył w 1945 roku, którego został redaktorem naczelnym i w którym razem
z de Beauvoir publikowali niemal do końca życia.
Jeszcze „pod koniec wojny stali się w środowisku artystycznym Paryża bardzo popularną parą, mimo że de facto parą nie bardzo już byli”56. Zyskują sobie
szacunek i sławę nie tylko przez swoje liczne dzieła, ale także przez kontrowersyjny styl życia: będąc sobie wzajem „miłością konieczną” – nie są już kochankami, wszędzie widziani razem – romansują z innymi, często równie znanymi
postaciami ówczesnej śmietanki artystycznej Paryża. W tym też czasie powstaje
tzw. Rodzina, krąg najbliższych przyjaciół, byłych uczniów, byłych i ówczesnych kochanek i kochanków, których oboje aż do śmierci utrzymywali (także
finansowo).
Koniec drugiej wojny światowej przynosi obojgu ogromny sukces i niesamowitą, wspólną sławę:
Beauvoir i Sartre szybko zostają zaszufladkowani jako „egzystencjaliści”. Jednocześnie są celebrities, jak i skandalem. Nagle wszystko, co się z nimi wiąże, jest
wielką nowiną: kafejki, w których pracują, ich stroje, taksówki, jakie zamawiają
[...], ich romanse57.

W powojennym Paryżu zaczyna się „kult Sartre’a i de Beauvoir”, moda
na egzystencjalizm, który po okrucieństwach wojny był „jak powiew świeżego
powietrza: mówił o koszmarze i absurdzie ludzkiej egzystencji, jednocześnie obstając przy wolności jednostki”58. Młodzi włączają ich książki w „obowiązkowy
kanon”, zaś Sartre’owski L’Être et le Néant staje się dziełem kultowym. Wraz
z Sartre’em i de Beauvoir zaczyna obowiązywać moda na jazz, czarną kawę,
wolną miłość, piwniczne kluby taneczne, filozoficzne dyskusje toczone w zadymionych kawiarniach (słynna Café de Flore – mekka egzystencjalistów, której
renomę wyznaczyli właśnie Sartre i de Beauvoir). Rozpoczyna się „złota epoka
Saint-Germain des Près” (dzielnicy kawiarń, wydawnictw i klubów, która zyskała sobie wtedy miano „intelektualnej wioski”), era zazou, której zasady i trendy
56
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dyktują Sartre, okrzyknięty „papieżem egzystencjalizmu”, i de Beauvoir, zwana
Notre-Dame de Sartre czy la Grande Sartreuse.
Od końca lat czterdziestych Sartre i de Beauvoir angażują się w wiele współczesnych im wydarzeń, zaś lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte obfitują w niezwykłą aktywność polityczną obojga. Będąc filozofami, literatami, nie ograniczali
się jedynie do pisania, walki piórem. Ich życie po wojnie świadczy o ogromnym
zainteresowaniu i zaangażowaniu w sprawy współczesnej im epoki. Poza licznymi dziełami dają wiele wykładów, prelekcji, udzielają wywiadów, podróżując
po świecie, zapraszani na najprzeróżniejsze spotkania, biorą udział w licznych
audycjach radiowych, konferencjach prasowych, dyskusjach, a wręcz stają się
„dwuosobową spółką literacko-filozoficzną, reprezentującą francuski egzystencjalizm”59. Wypada tu zaznaczyć, że choć przez długi czas de Beauvoir uważana
była za „cień Sartre’a”, to od momentu ukazania się w 1949 roku jej Drugiej płci,
okrzykniętej biblią feminizmu, jej nazwisko zaczyna się liczyć w nie mniejszym
stopniu niż nazwisko Sartre’a.
Jeszcze w 1948 roku zostaje Sartre jednym z przywódców Rassemblement
Démocratique Révolutionnaire, ruchu głoszącego, że „Europejczycy nie mogą
dać się traktować jak pionki w rozgrywkach zimnej wojny i pozwalać, by targały
nimi dwa wrogie mocarstwa – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Europejczycy pragną pokoju”60. Gdy w 1952 roku zimna wojna przybiera na sile, USA
atakuje Koreę Północną, wymuszając na Francji kontynuowanie działań wojennych w Indochinach, Sartre dochodzi do wniosku, że Amerykanie są agresorami,
a Sowieci „stawiają” na pokój, zaś we Francji jedynie Partię Komunistyczną obchodzi los proletariatu. I chociaż ani Sartre, ani de Beauvoir nigdy nie należeli
do Francuskiej Partii Komunistycznej, przez długi czas „kibicują” jej członkom,
popierają ją, opowiadając się – wbrew burżuazji – po stronie klasy robotniczej. Jak pisze H. Rowley, „W czasie, gdy większość intelektualistów zachodnich dystansowała się do stalinizmu, Sartre pisał Communistes et la Paix – esej,
w którym odważnie brał w obronę Partię Komunistyczną. Przez następne cztery
lata był sympatykiem Partii Komunistycznej, nie zostając jednak jej członkiem.
Argumentował, że o ile robotnicy powinni wstępować do partii, by bronić swych
interesów, dla intelektualistów najważniejsze jest zachowanie niezależności”61.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Sartre i de Beauvoir odbyli kilka po59
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dróży do ZSRR, gdzie wystąpili z odczytami i audycjami radiowymi. Ich poparcie dla komunizmu kończy się jednak wraz z sowiecką interwencją na Węgrzech.
Od 1956 roku Sartre i de Beauvoir potępiać będą agresywną politykę ZSRR.
Oboje popierają pacyfizm, dążenia antywojenne. Jeszcze w 1952 roku
Sartre przystępuje do Mouvement de la Paix (Ruchu Pokoju) i uczestniczy
w Światowym Kongresie Pokoju w Wiedniu. Sartre i de Beauvoir występują także przeciwko kolonializmowi francuskiemu i „do 1962 roku, to jest do momentu
proklamowania niepodległości Algierii, Sartre uczestniczył w wielu manifestacjach i konferencjach demaskujących tortury, terrorystyczne zamachy i egzekucje dokonywane przez wojska francuskie”62. Podobnie jak Sartre, de Beauvoir
angażuje się mocno w walkę z francuskim kolonializmem – wraz z Gisèle Halimi
broni „kobiet algierskich torturowanych brutalnie przez Francuzów. Udało im się
obudzić zainteresowanie opinii publicznej dla młodej Algierki, która, podejrzana o udział w zamachu bombowym, była bez żadnych wątpliwości torturowana
w więzieniu”63. Owocuje to publikacją w „Le Monde” (1962 r.) artykułu Djamila Boupacha – będącego odważną obroną tytułowej algierskiej muzułmanki,
a napisanego wspólnie z prawniczką Gisèle Halimi. W 1960 roku Sartre i de
Beauvoir podpisują „Manifest 121”, tj. „oświadczenie domagające się „prawa
do nieposłuszeństwa [urzędników państwowych, wojskowych itd.] w wojnie algierskiej”64, przez co narażają się ugrupowaniom prawicowo-nacjonalistycznym,
ale także większości Francuzów. Rodacy zaczynają ich oskarżać o „antyfrancuskość”, tłumy domagają się: „rozstrzelać Sartre’a!”. Czując się banitami we
własnym kraju, oboje zmuszeni są do ukrywania się i „doszło nawet do tego, że
w mieszkaniu Sartre’a dwukrotnie podłożono bomby; przypadek jedynie sprawił, że pisarz ocalił życie”65. Gdy generał de Gaulle postanawia postawić w stan
oskarżenia kilku sygnatariuszy „Manifestu 121”, w mieszkaniu de Beauvoir Sartre zwołuje konferencję prasową, solidarnie tłumacząc:
W momencie, gdy oskarżyli [rząd] trzydziestu sygnatariuszy, a nie pozostałych,
my, ci pozostali, znajdujemy się w niezdrowej sytuacji i jesteśmy zmuszeni opowiedzieć się przeciwko niej... Używają dwojakich procedur” – kontynuuje – wobec dwóch równie odpowiedzialnych grup ludzi, którzy manifest podpisali. Jest to
H. Puszko, „Być Stendhalem i Spinozą…” Szkic o filozofii Jean-Paula Sartre’a, Warszawa
1997, s. 18.
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sytuacja całkowicie nieakceptowalna. Jeśli ci ludzie zostaną uznani winnymi, to
my także jesteśmy winni. Jeśli nie, cała sprawa powinna zostać oddalona... Mówię
teraz prasie to, co powiedziałbym w sądzie: jestem jednym z tych, którzy stworzyli ten tekst i rozprzestrzeniali go w celu uzyskania podpisów poparcia. Domagam
się zatem, by postawiono mi zarzuty!66.

W odpowiedzi na to Sartre’owskie wystąpienie, de Gaulle – stawiając Sartre’a na
równi ze znanymi francuskimi pisarzami, jak Villon, Voltaire, Rolland – stwierdza ostatecznie:
w swoich czasach ludzie ci [...] spowodowali wiele problemów, ale co jest tutaj
istotne, to fakt, iż wciąż szanujemy ich wolność myśli i słowa, o ile nie kłóci się
ona z prawami państwa i jednością narodu67.

Porównując Sartre’a do innego literata i myśliciela francuskiego, postanawia:
„Voltaire’a nie zamyka się w więzieniu! Przebaczam Voltaire’owi”. Zarzuty zostają zatem odwołane, a ponieważ Sartre nie będzie sądzony, inni również nie
staną przed sądem.
Sartre i de Beauvoir – znani, kontrowersyjni, sygnatariusze „Listu 121”,
„skandaliści”, „wywrotowcy”, przez jednych uwielbiani, przez innych uznawani za „znienawidzone świadomości naszych czasów”68 – wciągnięci zostają
w niekończący się wir wyjazdów i wycieczek po całym świecie. Zapraszani są
do wzięcia udziału w przeróżnych konferencjach i odczytach – od Brazylii, przez
Stany Zjednoczone, Polskę i Czechosłowację, Grecję, Hiszpanię i Włochy, aż po
Japonię, stając się – jak określa ich najbardziej znana biografka Sartre’a – „parą
antyambasadorów”69, czy też „parą podróżujących intelektualistów z Zachodu,
którzy w różnych krajach szukają wyjaśnień skomplikowanych problemów politycznych”70. W 1955 roku odbywają podróż do komunistycznych Chin, czego skutkiem jest książka-reportaż de Beauvoir La Longue Marche, zaś w latach
sześćdziesiątych odwiedzają między innymi Kubę, Jugosławię i Egipt. Seria reportaży Sartre’a z tych wyjazdów – Huragan nad cukrem – była (co często mu
wyrzucano) pochwałą rewolucji kubańskiej, Sartre bowiem, od zawsze nastawio66
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Od tytułu jednej z biografii Sartre’a (autorstwa Johna Gerassi) Jean-Paul Sartre: Hated
Coscience of His Century.
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ny antyamerykańsko (potępiał interwencję Stanów Zjednoczonych w Wietnamie,
uważał Amerykanów za nazistów), dał się uwieść entuzjastycznej atmosferze
„miodowego miesiąca” rewolucji Fidela Castro.
Na początku 1964 roku zostaje wydana Sartre’a autobiografia Słowa. Od
początku książka cieszy się sporym sukcesem, a 15 października 1964 roku na
łamach „Le Figaro littéraire” ukazuje się artykuł ogłaszający Sartre’a najważniejszym kandydatem do literackiej Nagrody Nobla. Następnego ranka Sartre pisze
list do Szwedzkiej Akademii Literatury z ostrzeżeniem, że nagrody nie chce i nie
przyjmie. Wiadomość ta dotarła do sekretarza Akademii, jednak została zignorowana. 22 października 1964 roku Nagroda Nobla zostaje oficjalnie przyznana Sartre’owi. Tego dnia Sartre i de Beauvoir jak zwykle jedzą obiad w jednej
z paryskich kafejek, gdy – ku ich zdziwieniu – do stolika podchodzi dziennikarz
i przekazuje im wiadomości. Sartre postanawia nie wypowiadać się na łamach
prasy, ukrywa się w mieszkaniu de Beauvoir, jednocześnie składając oświadczenie, przekazane następnie Szwedzkiej Akademii przez przedstawiciela wydawnictwa Gallimard71. Oświadczenie to pojawia się także w „Le Monde”, a później
i w innych czasopismach. „Pisarz nie powinien robić z siebie instytucji – twierdzi
Sartre – a jego postawa wobec np. partyzantów w Wenezueli winna angażować
tylko jego, a nie ludzi, którzy przyznają mu nagrodę”72. Sartre przeciwstawia się
„szufladkowaniu” pisarzy, hierarchizowaniu literatury. Odmawia przyjęcia Nagrody Nobla73, bowiem nie chce „za życia stać się pomnikiem i być raz na zawsze
zaklasyfikowanym jako »noblista«”74. W późniejszych wywiadach-rozmowach,
przeprowadzonych między Sartre’em i de Beauvoir podczas wspólnych wakacji
w Rzymie w 1974 roku, schorowany i niemal siedemdziesięcioletni wówczas
Sartre nie zmienia swego poglądu. Przyznaje: „Jestem całkowicie przeciwny
Nagrodzie Nobla, ponieważ sprowadza się ona do klasyfikowania pisarzy [...].
Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku, ale co oznacza? Co to znaczy,
że jakiś pisarz otrzymał ją w 1974 roku? Co to oznacza wobec innych, którzy
otrzymali ją wcześniej, bądź tych, którzy wcale jej nie otrzymali, a także pisali,
być może nawet lepiej? Co znaczy nagroda? Czy naprawdę można powiedzieć,
71
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że tamtego roku, w którym mi ją przyznano, byłem lepszy od moich kolegów,
innych pisarzy, a rok później już ktoś inny był najlepszy? Czy naprawdę w ten
sposób musimy traktować literaturę?”. Chwilę później dodaje:
[...] ta cała idea ustanawiania literatury w jakimś hierarchicznym porządku jest
całkowicie sprzeczna z ideą samej literatury [...] Hierarchia jest czymś, co niszczy
ludzką wartość. Bycie wyżej czy niżej to absurd. Odrzuciłem Nagrodę Nobla, ponieważ w żaden sposób nie chciałem być uznany za równego np. Hemingwayowi.
Bardzo lubiłem Hemingwaya, znałem go osobiście, spotkałem się z nim na Kubie,
ale pomysł, że jestem mu równy, czy też stoję wraz z nim w szeregu, jest mi bardzo daleki. Myślę, że pomysł ten jest naiwny, a nawet głupi75.

W jednej z wcześniejszych rozmów uznaje Sartre skromnie, że pisze nie w celu
otrzymania jakiegoś orderu, ale dla radości poszczególnego czytelnika i tylko od
takiego czytelnika oczekuje uznania bądź krytyki76.
Jednakże począwszy od października 1964 roku, przez kilka następnych
miesięcy, odmowa przyjęcia tak prestiżowego wyróżnienia, jakim jest Nagroda
Nobla, uznana zostaje za skandal i prowokację. Pojawia się wiele zgryźliwych
komentarzy w prasie, jak choćby przytyk autorstwa A. Maurois w „Paris-Jour”:
„Płaszcz i frak nie leżą na nim [Sartrze] dobrze, a trzeba być ładnie ubranym, by
odebrać taką nagrodę”77. Również we francuskim radiu Sartre atakowany jest
zgryźliwym: „bo nie chciał, by Simone była zazdrosna”. „Byli i tacy, którzy wyjaśniali, że Sartre odmówił nagrody, by zrobić sobie reklamę i że nie przyjął jej,
bo Camus dostał Nobla przed nim”78. Jak wspomina inny znany biograf filozofa
Światowa sława Sartre’a zwiększyła się jeszcze bardziej przez to, że odrzucił nagrodę, niż gdyby się na nią zgodził, ale tym, co wprawiało go w zakłopotanie, były
listy od ludzi, proszących go o przyjęcie nagrody i przekazanie im (27 milionów
franków) pieniędzy79.

O Sartrze i de Beauvoir nie przestaje być głośno ani we Francji, ani na
świecie. W 1967 roku oboje biorą udział w międzynarodowym Trybunale Zbrod75
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„Piszę, więc potrzebuję czytelnika, który uzna rzeczy, jakie napisałem, za dobre. Nie, żebym
sądził, że zawsze są dobre – daleki jestem od tego – ale jeśli mają szansę zostać za takie uznane,
chcę, by ocena ta była wystawiona bezpośrednio przez mojego czytelnika” (ibid., s. 248).
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ni Wojennych (chodziło o zbrodnie wojenne w Wietnamie) Bertranda Russella
w Sztokholmie, w którym Sartre, będąc przewodniczącym, odgrywa czołową
rolę. Gdy w 1968 roku we Francji (i nie tylko) mają miejsce bunty studentów
– młodzież protestuje przeciwko reformie studiów i przestarzałym programom
nauczania, ale także przeciwko wojnie w Wietnamie i na Bliskim Wschodzie
oraz społecznej sytuacji we Francji – Sartre i de Beauvoir stają po stronie rewolty
studentów. Swym autorytetem ochraniają – w dyskusjach radiowych, w prasie
– młodzieżowe bojówki lewackie, podpisują również deklarację solidarności ze
studentami80.
W latach siedemdziesiątych Sartre – za co najbardziej jest potępiany – zbliża się do maoistycznego ruchu Proletariacka Lewica. Do 1972 roku wspiera działalność polityczną maoistów poprzez udział w licznych dyskusjach, protestach,
demonstracjach. Daje wykłady (z dachów samochodów w fabrykach; słynna
przemowa Sartre’a w fabryce Renaulta, w której głosi: „Tym, co chcę zrobić, jest
niesienie świadectwa, nawet na ulicach, ponieważ jestem intelektualistą i ponieważ sądzę, że związek między ludem a intelektualistami [...] powinien być dziś
odnowiony. Przez pięćdziesiąt lat lud i intelektualiści byli oddzieleni od siebie,
teraz powinni się połączyć – teraz musimy stać się jednym ciałem”81) dla robotników, rozdaje ulotki na ulicach, starając się udowodnić, że praca filozofa, pisarza, intelektualisty ma miejsce nie tylko przy biurku, w zaciszu biblioteki, ale
także – i przede wszystkim– powinna być zadaniem realizowanym wśród ludzi
i z nimi. W latach siedemdziesiątych Sartre zostaje także redaktorem naczelnym
maoistycznego czasopisma „La Cause du Peuple” i skrajnie lewicowych „Tout”
i „La Parole du Peuple”, będących głosem Vive La Révolution, ruchu inspirowanego ideologią maoistyczną, lewicowego ruchu proletariatu. Pisuje również do
reakcjonistycznego „J’accuse” i „Libération”.
Tymczasem de Beauvoir, po raz pierwszy nie zgadzając się z politycznymi
poglądami swego wieloletniego kompana, całkowicie oddaje się sprawom feminizmu i walce o prawa kobiet. Wspiera najprzeróżniejsze akcje, organizuje
zbiórki pieniędzy; walcząc o prawo do darmowej antykoncepcji i legalnej, bezpiecznej aborcji, podpisuje „Manifest 343”, opublikowany w 1971 roku przez
„Le Nouvel Observateur”, którego sygnitariuszki publicznie przyznają się, że
dokonały aborcji (nielegalna we Francji do 1975 r.). W 1971 roku bierze udział
80
Została ona opublikowana w „Le Monde”. Obok podpisu Sartre’a i de Beauvoir figurowały
na niej m.in. takie nazwiska, jak Lacan, Blanchat, Klossowsky.
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w Marszu Kobiet, pisze przedmowę do książki dokumentującej „aferę z Bobigny” (mającej na celu pokazanie, że aborcja zalegalizowana, a więc z udziałem
lekarza i odpowiednich środków medycznych i sanitarnych, nie doprowadziłaby
do śmierci młodej dziewczyny, chcącej usunąć ciążę będącą skutkiem gwałtu),
a w 1972 roku zasiada w Trybunale Zbrodni Przeciwko Kobietom.
Bez względu na ocenę, te i wiele innych działań zarówno Sartre’a, jak i de
Beauvoir, dobitnie pokazują nam, jak bardzo byli oni zaangażowani w sprawy
epoki, w której żyli, jak bardzo starali się być obserwatorami i „detektywami”
swych czasów i jak silnie współistnieli z wydarzeniami im współczesnymi, niekiedy je nawet kształtując. I chyba nie zdziwi już teraz następująca statystyka,
dotycząca udziału intelektualistów w życiu politycznym Francji w latach 1959–
1969: w tym okresie Sartre podpisał dziewięćdziesiąt jeden różnych protestów,
a jego nazwisko plasuje się na pierwszym miejscu listy „najbardziej zaangażowanych aktywistów”, na liście tej de Beauvoir zajmuje miejsce trzecie82. Oboje
tak bardzo udzielali się w wydarzeniach współczesnych i byli tak aktywni, tak
publiczni i znani z tego powodu, że powstała nawet anegdota dotycząca pogrzebu Sartre’a (na którym obecnych było około 50 000 osób): „Chłopiec, idący za
konduktem na cmentarz, został zapytany, co to za zbiegowisko. To jest, odparło
dziecko, »une manif contre la mort de Sartre« (demonstracja przeciwko śmierci
Sartre’a)”83. Podobnie Claude Lanzmann, były kochanek de Beauvoir, ich wspólny przyjaciel, wchodzący w skład redakcji „Les Temps Modernes”, nie mógł się
oprzeć wrażeniu, że – jak wspomina de Beauvoir – śmierć Sartre’a kończy pewną
epokę, nazywając jego pogrzeb „ostatnią z demonstracji 1968 roku”84.
Pomijając ich aktywność polityczną, kulturową, wykreowanie mody egzystencjalistycznej, ich ogromny dorobek pisarski i twórczość filozoficzną, na
uwagę zasługuje także publicystyka obojga, którą z całą pewnością można by
nazwać zaangażowaną. Pomijając „Les Temps Modernes” – czasopismo, które
Sartre założył i redagował (po jego śmierci obowiązki redaktorskie pełniła głównie de Beauvoir), w którym oboje pisywali regularnie – artykuły swe publikowali
w wielu innych francuskich (i nie tylko) periodykach, przeglądach, żeby wspomnieć choćby „Le Nouvel Observateur”, „Les Lettres Françaises”, „Le Monde”,
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„Cahiers de philosophie” czy „Le Magazine Littéraire”85. Artykuły Sartre’a i de
Beauvoir odnoszą się do spraw i problemów nurtujących ich czasy, zdają sprawę ze współczesnych wydarzeń – czy było to nowe francuskie wydanie książki Claude’a Lévi-Straussa, uwięzienie Jeana Geneta czy francuski kolonializm.
Najdobitniej zaś o zaangażowaniu Sartre’a publicysty świadczy tekst Présentation – artykułu wstępnego do pierwszego numeru „Les Temps Modernes”, w którym apeluje do wszystkich intelektualistów o zaangażowanie właśnie i ustanawia
pismo „organem badawczym” epoki, niepodpisującym się jednak pod żadnym
programem politycznym czy społecznym. Sartre nawołuje intelektualistów, reporterów, pisarzy do wypowiadania się na łamach jego pisma, do komentowania
tu współczesnych wydarzeń, dociekania na tematy aktualne, do odnoszenia się
„do różnorodnych objawów teraźniejszości: równie dobrze do mody i procesów
kryminalnych, jak i do faktów politycznych i dzieł umysłu”86. I bez względu na
to, jaką formę literacką wybierze dla siebie pisarz, publicysta – czy będzie nią
powieść, reportaż, artykuł, ankieta, czy nawet wiersz – dzieło jego będzie miało wartość, będzie zaangażowane, o ile będzie się starało odzwierciedlić epokę,
w której żyje jego autor, o ile będzie zwracało uwagę na to, kim jest człowiek
dzisiejszy i pokazywało, że „epoka wyraża się w i przez osoby oraz że osoby
wybierają siebie w i przez swą epokę”87.

Warto też przypomnieć, że Sartre’a Marksizm i egzystencjalizm był tekstem napisanym pierwotnie na prośbę polskiego czasopisma „Twórczość”, gdzie po raz pierwszy też został opublikowany.
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Krytyka artystyczna Alfreda Ligockiego w latach 1954–1975 ujawnia nowy stosunek części twórców i krytyków do kultury, przypadający na okres poststalinowskiej odwilży1. W tekstach Ligockiego zaznacza się tendencja do zwiększenia wiary w ustrój, idąca w parze z rozbudzeniem aktywności i determinacji społecznej, w opozycji do chóralnych chwalb na cześć podarowanej porcji wolności
i swobody artystycznych manifestacji. Zostaje również zarysowana płaszczyzna
subtelnych relacji wewnętrznych między sztuką a polityką (powiązanie dynamiki twórczego działania z charakterem wydarzeń politycznych), realizowana
Pod pojęciem okres poststalinowskiej odwilży (okres popaździernikowy) rozumiem proces
zmiany politycznej rozpoczynającej się na przełomie 1953 (5 marca 1953 – śmierć Stalina) i 1954 r.,
znaczony marcowym II Zjazdem PZPR w 1954 r., a trzy lata później Październikiem 1956 r. (potoczne określenie przełomu politycznego w Polsce w drugiej połowie 1956), który w pełni objawił
się w następnej dekadzie. Kierownictwo PZPR zadeklarowało chęć naprawy tzw. błędów i wypaczeń. Na obradach VIII Plenum KC PZPR (19–21 października), wybrano na I sekretarza Władysława Gomułkę. Nastąpiło wówczas ożywienie własnych poszukiwań przez środowisko twórców,
którym urzędniczy aparat partyjny oficjalnie pozostawił swobodę wyboru środków warsztatowych,
i którzy wyzwolili się spod działania nacisków administracyjnych i ofensywności teoretycznej
(ideologicznej) PZPR, która w tamtym czasie, podlegając rewizjonistycznym przeobrażeniom,
stworzyła przekonanie, że o najważniejszych kwestiach związanych ze sztuką decyduje artysta.
B. Fijałkowska, Polityka i twórcy (1948–1959), Warszawa 1985.
1
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nowymi metodami i środkami. Relacje te oparte zostają na „wewnętrznym nakazie” w aktywizacji środowisk twórczych, nie zaś na administracyjnym poleceniu.
Dominującym zagadnieniem jest również upowszechnianie kultury umysłowej
i artystycznej w celu zapobieżenia izolacji robotnika. Zainteresowaniem władzy
zostaje objęta kultura masowa, wydajniejsza jako narzędzie perswazji, w przeciwieństwie do mniej efektywnej kultury wysokiej. To w nowo zdefiniowanej
przez władze kulturze masowej tworzonej w systemie socjalistycznym ogniskują
się jej nowe cele. A celem tym staje się kształtowanie opinii publicznej, „życia
milionów ludzi pracy” poprzez współtwórcze, powszechne ich uczestnictwo prowadzące do odzyskanie jednolitości i jedności ideowej tegoż systemu.
Koncepcja nowego modelu kultury dla mas, zarysowana w artykułach
krytycznych Ligockiego, sprzężona z jego poglądami na fotografię, przybiera
w oficjalnym dyskursie formę narodowej wersji kultury masowej, będącej w istocie reprodukcją stosunku władzy w społeczeństwie. W tym kontekście praktyka
fotografii, jako praktyka społeczna zaangażowana w procesy tworzenia wiedzy
i samowiedzy, a więc w praktykę poznawczą, stwarza w dialektycznym ruchu
przedmiot i podmiot swojego badania – nas samych i naszą wiedzę o otaczającej
nas rzeczywistości, którą za jej pomocą poznajemy2.

Walczący humanista
Ligocki ujmował swoje poglądy w ramach epoki i miejsca, w których żył. Uprawiał typ krytyki poznawczo-postulatywny3, zadając pytania o artystyczność
sztuki w aktualnej organizacji społeczno-politycznej, a jednocześnie chłodnym
okiem rozpoznając własne uwarunkowania i ograniczenia. Jego postawa bliska
była postawie walczącego humanisty, który badał wymierność dzieł nie tylko
jako ważkich wydarzeń w życiu kulturalnym, ale także jako propozycji ideowych.
W ten sposób ustanowił krytykę, która stała się postawą współczesności. Stąd,
jak można sądzić, artystyczne poglądy Ligockiego w jego własnej epoce pokazują, że znajduje się on „na skrzyżowaniu refleksji krytycznej i historycznej”4.
2
Jest to ścieżka interpretacyjna idąca od Althussera, który pisał o poznaniu jako praktyce
stwarzającej przedmiot swojego badania.

W. Bolecki, Co to jest krytyka. Wypowiedzi metakrytyczne 1918–1939, [w:] Badania nad
krytyką literacką. Seria druga, Wrocław 1984, s. 97.
3

4
M. Foucault, Czym jest Oświecenie?, [w:] idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism,
przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa 2000, s. 282.
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Kompromisowa nowoczesność
Ligocki z jednej strony nie odżegnując się od krytyki dotychczasowego sposobu
traktowania kultury, z drugiej zaś silnie uwewnętrzniając zadanie ideologizacji
społeczeństwa w duchu marksizmu, realizował nowy typ myślenia o życiu artystycznym w odwilżowej rzeczywistości w kategorii społecznej misji:
Dając wyraz swemu optymizmowi wobec możliwości powstania w Polsce odkrywczej sztuki o problematyce socjalistycznej – to akcentując istnienie dawnych obciążeń, bynajmniej nie zamierzam tego optymizmu osłabiać. Większość
tych obciążeń, a zwłaszcza objętość i analfabetyzm plastyczny większości społeczeństwa, nosi cechy zanikających [...] reliktów przeszłości. Na charakter ten
wpływają zwłaszcza dwa zjawiska wynikające z rewolucji socjalistycznej: nowa
jakość społeczeństwa objętego powszechną oświatą i nie odgradzanego już przez
kapitalistyczny wyzysk [...] od najwyższych form kultury oraz stosunek państwa
do kultury [...], polegający na dążeniu do jej wszechstronnego rozwoju i najszerszego upowszechnienia. Jeśli w stosunku do plastyki czystej nie znaleziono jeszcze najwłaściwszych metod postępowania, to samo istnienie tej postawy, samo
napięcie kierunkowe naszej polityki kulturalnej pozwala żywić nadzieję, że metody te zostaną wynalezione5.

Zwrot „odkrywcza sztuka o problematyce socjalistycznej” stanowi, jak
można mniemać, próbę stworzenia artystycznej formuły godzenia dwóch opozycji: dążenie do oczyszczenia sztuki z instrumentalnych naleciałości i socrealistycznej traumy z mającą zwykle wymiar globalny społeczną funkcją sztuki,
uprawniając to połączenie logiką wyznawanej przez Ligockiego artystycznej
i społecznej historiozofii. Zarysowująca się w tej formule postawa krytyka wiąże go wyraźnie w obszarze ideologicznym wytworzonym na użytek stanu, który usiłował poddać krytyce, akcentując jednocześnie postulat poprawy sytuacji
w kulturze. Polega ona na połączeniu artystycznych ambicji i społecznych projektów wychowania mas pracujących, które w leninowskiej wizji rozwoju kultury stanowią, wraz z inteligencją twórczą, integralną część społeczeństwa. Krytyk
zaznaczał przy tym, że kultura masowa jest również zjawiskiem jakościowym,
a nie tylko ilościowym. Tak więc określają ją nie tylko takie elementy, jak wielkie audytoria, masowe przekaźniki i powszechne uczestnictwo, ale też audytoria,
które kultura masowa w szczególny sposób kształtuje, środki przekazu, których
używa, a uczestnictwo redukuje.
5

A. Ligocki, O nowy kształt polskiej sztuki, Kraków 1970, s. 282.
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Z kolei użyty przez Ligockiego zwrot „plastyka czysta” jest tożsamy ze
sztuką autonomiczną (modernistyczną) rozumianą jako sposób wyodrębniania
sztuki z codziennej praktyki społecznej i politycznej, uniezależniania jej. Tak
pojmowana jawi mu się ona jako hamowanie i przerwanie ciągłości tradycji artystycznej polskiej kultury, mających przyczyny w niedostatecznym zakorzenieniu artystów w społecznym życiu i ich społecznej izolacji, spowodowanej między innymi słabym dostępem do publiczności. Krytyk nie przekreślił jednak jej
znaczenia, przyjmując ją jako wyzwanie do wielokierunkowej modyfikacji:
Te gruntowne przemiany w traktowaniu tworzenia dzieł i jego odbioru oraz
wartościowania nie wykluczają oczywiście możliwości pełnienia przez sztukę
dawnych funkcji ideowych czy wychowawczych. Różnica polega tu na tym, że
funkcje te są czymś dodanym do tego, co stanowi istotę plastyki jako twórczości
autonomicznej6.

Ligocki był przekonany o możliwości i potencjale istnienia prawdziwej –
nowej sztuki, która nawet jeśli podlega rozmaitym nowoczesnym modom, to się
do nich nie sprowadza, bazując na macierzystej kulturze i intencjonalnym związku z rzeczywistością społeczną (komunikatywność). Owo wtopienie się sztuki
w rzeczywistość społeczną, możliwości rzeczywistego odzwierciedlania prawdy
o życiu, widział nadal w szeroko rozumianym realizmie socjalistycznym7, który
nadawałby dziełu funkcję zarazem narzędzia, jak i celu walki z czymś i o coś,
a co czyniłoby jego wymowę i twórczą postawę jego autora „wyrazem wcale nie
śmiesznej, społecznej tęsknoty; tęsknoty za możliwością stworzenia skali wartości humanistycznych, których oczekujemy od sztuki”8.
Uznając specyficzne prawa sztuki (wybór tematu, poszukiwania formalne,
subiektywność procesu twórczego), Ligocki wskazywał na uchybienia polegające na „skłonności do uganiania się za nowościami za wszelką cenę, do traktowania za odkrycie każdej innowacji formalnej bez względu na jej istotną wartość”9.
Jego dystans nie oznaczał jednak niedoceniania innowacyjności w sztuce. Innowacyjność jego „odkrywczej sztuki” pozostawała inna niż innowacyjność po6

A. Ligocki, O pewnym cenniku i kłopotach z semantyką w plastyce, „Odra” 6 (1968), s. 53.

Ligocki pojmował realizm socjalistyczny, w tym zasadniczy dla jego poglądów realizm,
jako otwartą formę sztuki, dla której historia stwarza warunki rozwojowe, pełniącą dwie istotne
funkcje: poznawczą i odtwarzającą.
7

8

A. Ligocki, O pewnym cenniku..., op.cit., s. 59.

9

Ibid., s. 55.

Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją

103

szczególnych awangard. Według krytyka innowacyjność nie polega na wynajdywaniu form, ale ich sensu. Nowość nie jest ustalana wobec jakiejś wcześniejszej
formy, ale wobec aktualnego stanu ducha, wiedzy, pulsu kultury i historii. Mimo
że innowacyjna siła awangard wydawała się niezwykła, była dla Ligockiego jednak niewielka w porównaniu z jego wizją odkrywczej sztuki wraz z wbudowanym aspektem krytycznym wobec tematu, jaki podejmuje. Narodziny nowości
były dla Ligockiego naturalne, bo związane z biegiem historii i kondycją ludzką,
a nie doktrynalne, jak w awangardach. Zasada tworzenia powiązań między formami awangard opierała się zaś na stosunku podporządkowania, poprzedzonego
wyrażeniem gotowości włączenia się w odpowiedni nurt i bieg historii sztuki.
Innowacja zaś, której był orędownikiem, wynikała z wiedzy i jej ewolucji.
Jednakże najważniejszy element i sens historycznej zmiany w czasach po
odwilży dotyczy obszaru symbolicznych i ideologicznych znaczeń:
W tej niezbędnej przemianie stosunku artysty do samej kreacji i do potrzeb społeczeństwa, fundamentalna rola przypada stworzeniu płaszczyzny społecznej
sprawdzalności dla warstwy znaczeń tworzonych dzieł. [...] Chodzi o to, by
kreacyjna swoboda [...] wzbogacała i potęgowała warstwę znaczeń, a nie doprowadzała do jej zaniku10

– postulował na łamach „Odry” Alfred Ligocki.
Wypowiedź ta ujawnia dwie płaszczyzny myślenia krytyka o sztuce: deklarację akceptacji sztuki nowoczesnej11 oraz próbę zachowania kontroli nad sferą
znaczeń. Owa różnorodność estetyczno-formalnych poszukiwań akceptowana
jest za cenę odebrania formie znaczenia, a kryterium wartościowania dzieła pozostaje nadal jego ideowość, wyrażana, jak podkreślał krytyk, „wprost i z pełną
szczerością”, z odrzuceniem zachodniego balastu „najgłębszych treści filozoficznych i estetycznych, o którym się często autorom nie śniło”12. Wizja „odkrywczej
sztuki” jest w efekcie produktem „współczesnej myśli zespolonej z najbardziej
historycznie współczesną praktyką społeczną”, a więc, jak można wnioskować,
nową wersją realizmu socjalistycznego, przyjmującego postać już nie ofensywy
ideologicznej, ale ideowego wyboru.
10

Ibid., s. 59.

Na potrzeby tej pracy terminem nowoczesność obejmuję wszystko to, co nie było ściśle powiązane i utożsamiane z prymatem bardziej lub mniej zmodyfikowanego realizmu, a więc zarówno
tradycję awangardy przedwojennej, jak i współczesną wówczas twórczość drugiej awangardy.
11

12

A. Ligocki, O nowy kształt..., op.cit., s. 277.
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Władza-wiedza
I w tym właśnie miejscu daje się zauważyć zalążek zmiany myślenia w domenie kultury, a szczególnie kultury artystycznej w okresie odwilżowego przełomu.
Prześledzenie obrazu tej zmiany wymaga postawienia pytań o charakter związków sztuki z wydarzeniami politycznymi oraz o sposób ich opisu, biorący pod
uwagę wielopłaszczyznowość i dynamikę przemian politycznych i artystycznych
procesów. Prowadzi nas to w stronę teorii władzy Michela Foucaulta. Zdanie
„społeczna sprawdzalność warstwy znaczeń” ujawnia ideę, która ożywiała
końcową myśl Foucaulta: podmiot nie doświadcza siebie po prostu jako podmiotowości poznającej, działającej czy moralnej, ale konstytuuje siebie jako
konkretny podmiot poznawczy, praktyczny czy moralny. Temu służy ulokowanie
podmiotu w obszarze dyskursywnym, który ustanawia poznawczą, praktyczną
i moralną „realność”. Stąd dyskurs publiczny staje się dla Foucaulta narzędziem
panowania. To w nim kryje się moc rządzących, która definiuje pole polityczności i jej standardy. Władza w tym rozumieniu polega, w skrócie, na kontroli
nie tyle tego, jakie kto działania podejmuje lub nie, ile jakiego rodzaju działania pojawiają się w polu jego świadomości i jak definiuje on swoje wybory.
W Foucaultowskim rozumieniu władzy jako zbioru zmieniających się stale relacji odchodzimy tym samym od traktowania czasu „odwilży” jako czasu wolności na rzecz dynamiki sytuacji historycznej, gdzie „władza nie jest substancją,
ani tajemniczą własnością, do której źródła można dotrzeć. Władza jest jedynie
pewnym typem stosunków między jednostkami”13. Takie ujęcie odrzuca dwubiegunowy, pozycjonalny model władzy, oparty na dwóch grupach: rządzących
i rządzonych, oprawcach i ofiarach. Znika tu władza w klasycznym rozumieniu,
posługująca się zakazem, represją, przemocą jawną. Na plan pierwszy wysuwa
się obraz władzy jako amorficznej, ale gęstej sieci łączących się, nakładających
na siebie i wzajem przenikających się relacji przemocy, władza operująca przede
wszystkim normą jako swym podstawowym narzędziem. W konsekwencji artystyczne i krytyczne wybory przestają być oznaką sprzeciwu albo oznaką konformizmu, stając się względnie trwałym „rozumieniem”, które nadaje znaczenia,
czy próbuje stwarzać ograniczenia, które dawałyby szanse powiedzenia – do tego
momentu tak, a potem już nie:

13

M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa 2000, s. 245.
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Jeśli zaś chodzi o możliwości dokonywania odkryć plastycznych, sytuacja nie jest
łatwa14. [...] Spora grupa artystów ulega bowiem niebezpieczeństwu przyjmowania odkryć, a nawet tylko „modnych” innowacji w sztuce zachodniej jako gotowych recept, które wypróbowuje się we własnym warsztacie bez względu na to,
czy wynikają one z wewnętrznej potrzeby samego artysty i z konsekwencji jego
własnych doświadczeń, czy nie15.

Wypowiedź ta, odczytana przez koncepcję Foucaulta, odsłania, iż władza i wiedza pozostają w związku wzajemnego tworzenia się, a nie w relacji zewnętrznej
i jednokierunkowej. Nakaz zastąpiony zostaje interioryzacją zewnętrznych treści,
historycznego porządku i doświadczenia całego społeczeństwa, któremu artysta
zobowiązany jest służyć, i która pomaga dokonywać racjonalnych, pożądanych
społecznie wyborów. Jednocześnie daje to krytyczną wizją tego, jak nowa strategia władzy zostawia sobie prawo wyboru tych działań, które wprowadzi do
publicznego obiegu.
Dostrzeżona w tekście Ligockiego zmiana w zakresie relacji pomiędzy charakterem politycznej władzy a kulturą miała jasny i wyraźny polityczny cel – próbę odbudowy status quo – „ogólnych prawidłowości” w podzielonej ideologicznie partii, o czym mówił na IX plenum KC PZPR w maju 1957 roku Władysław
Gomułka. W jego referacie wybrzmiewały hasła na temat partii – „przewodniczki budownictwa socjalistycznego”, która kieruje się „demokratycznym centralizmem”. Pojawiły się również sformułowania o „dyktaturze proletariatu”, a także
o „odmienności polskiej drogi do socjalizmu”. Oznaczało to, iż w PZPR nadal
obowiązywać miała zasada podporządkowania niższych instancji decyzjom kierownictwa partii, tyle tylko, że, jak można zauważyć, zadziałał tu „pewien typ
racjonalności, nie zaś instrumentalnej przemocy”16.
Na tym tle artysta i krytyk, w taki czy inny sposób, takimi czy innymi środkami, „działał na działania” socjalistycznego państwa, bowiem, jak dowodzi
Foucault
choć jednak zgoda i przemoc są wobec władzy narzędziami lub skutkami, to nie
stanowią jej zasady lub istoty. Władza może uzyskać tyle społecznej akceptacji,
ile tylko sobie życzy; [...] Ze swej istoty, władza nie jest przemocą – tak samo
nie jest również porozumieniem, które z założenia wymaga odnowy. Stanowi
14

A. Ligocki, O nowy kształt..., op.cit., s. 279.

15

Ibid., s. 280.

16

M. Foucault, Nietzsche, genealogia, historia, [w:] idem, Filozofia, historia, polityka...,

s. 115.
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natomiast ogólną strukturę działań wpływających na możliwe cudze działania:
prowokuje, zachęca, wywołuje, uwodzi, ułatwia lub utrudnia, w skrajnych wypadkach wymusza lub bezwzględnie zakazuje – zawsze jednak pozostaje sposobem
oddziaływania na inny podmiot działający. Wpływa nań właśnie dzięki temu, że
ów podmiot działa lub jest zdolny do działania. Władza jest zbiorem działań na
inne działania17.

Takie definiowanie władzy wskazuje wiele możliwości i obszarów realizacji praktyk artystycznych w okresie poststalinowskiej odwilży i analizowanej
w nim specyfiki działalności artystycznej. Tendencyjne myślenie o krótkim okresie odwilży od wiosny 1954 roku, poprzez XX Zjazd KPZR w lutym 1956 roku,
kiedy ujawniono tezy tajnego referatu Chruszczowa o zbrodniach Stalina, aż
do 1960 roku, gdy za rządów Gomułki powoli zaczęto likwidować dopiero co
uzyskane przywileje i zaczęła się era „przymrozku”, jako czasie ciekawych wydarzeń, spotkań, zażartych dyskusji, mocno przeżywanych, tłumnie obleganych,
traci swą prawomocność na rzecz powolnej i kontrolowanej przez dysponentów
politycznej władzy sytuacji zmiany. Oto Ligocki, jako nieustanny zwolennik realizmu socjalistycznego, staje się orędownikiem nowoczesności, a posługując
się retoryką marksistowską, roztacza wizję „kultury humanistycznej”, w której
„dla artysty odnaleźć lub stworzyć ‘pełnię ludzką w danym momencie’ oznacza
walkę bezpośrednią lub pośrednią, świadomą lub nieświadomą, iluzoryczną lub
rzeczywiście skuteczną przeciw »nieludzkości«”18. Krytyk w swoich tekstach
podnosi postulaty zaistnienia nowej, zaangażowanej sztuki polskiej, stworzonej
z wykorzystaniem elementów zachodniej tradycji artystycznej, służących ideowej „słuszności”, którą winna ona uznać i którą inni w niej uznają:
W państwie socjalistycznym [...] istnieje szansa, by zarówno stosunek odbiorcy do
artysty, jak i określenie jego społecznej pozycji oprzeć na zdrowszych zasadach
niż rynek artystyczny państw kapitalistycznych. Ważnym zjawiskiem jest również
odmienność problematyki, jaką wyrazić może sztuka socjalistyczna. Ta odmienność, jeśli się ją pojmuje w sposób właściwy – to jest wyzyskując rozsądnie dla
wyrażania nowych, postępowych treści środki odkryte przez całą współczesną
plastykę – musi doprowadzić również do odkryć czysto artystycznych19.

17

M. Foucault, Podmiot i władza, „Lewą Nogą” 9 (1998), s. 186.

H. Lefebvre, Wstęp do estetyki, „Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii
sztuki” 1950, nr 3–4, s. 205. Cyt. za: A. Ligocki, Plastyka współczesna. Na tropach jej przemian,
Warszawa 1968, s. 50.
18

19

A. Ligocki, O nowy kształt..., op.cit., s. 276.
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Wypowiedz ta wskazuje na panującą tendencję do przeciwstawiania negatywnego wizerunku kultury Zachodu jej socjalistycznej, narodowej wersji.

Polityczna racjonalność
Patrząc z tej perspektywy na poglądy artystyczne Ligockiego, mając jednocześnie na uwadze to, w jak dużym stopniu były one pochodną jego własnego
światopoglądu – Ligocki rzeczywiście uważał, że socjalizm jest możliwy i że
w socjalizmie sztuka powinna wyglądać inaczej niż w kapitalizmie – otrzymujemy obraz szczególnych wewnętrznych powiązań artystów, krytyków, odbiorców
i instytucji kultury z zadaniami politycznymi i społecznymi programu partii. Relacje władzy tworzą tu ideę artysty, krytyka oraz reguły prawdy i formy działania
w obszarze, w którym przejawia się ich samodzielność w podejmowaniu działań
i stawianiu oporu oraz swoboda zmieniania pola działania na wszelkie możliwe
sposoby. Wszak, według Lenina, rewolucja kulturalna, której celem miała być
ogólna przebudowa społeczeństwa i człowieka, powinna stać się nieodłącznym
elementem, a zarazem czynnikiem warunkującym efektywność rewolucji politycznej, procesu przeobrażeń społecznych i ekonomicznych. W tym więc kontekście charakter październikowego przełomu w stosunku do obszaru sztuki nie
jest rezygnacją z „panowania”, lecz jedynie zmianą formy politycznego nadzoru,
dającą pozorne przyzwolenie dla autonomii praktyki artystycznej, a jednocześnie stymulującą wśród twórców i krytyków ideowo poprawne i akceptowalne
artystyczne wybory i drogi rozwoju. Ta nowa forma władzy, stosująca się do
regulowania znaczeń oraz dopuszczania do publicznego obiegu tylko wybranych
działań artystycznych, objawiła się w krytyce Ligockiego w ideowych hasłach
podnoszenia poziomu oświaty i stwarzania szerokiego dostępu do kultury, co
wiąże się z interesującym nas zagadnieniem tworzenia nowej, socjalistycznej
kultury dla całego społeczeństwa – kultury masowej.
W poglądach Ligockiego opartych na marksowskiej teorii alienacji pracy
kultura masowa postrzegana jest jako produkt społeczeństwa kapitalistycznego.
Polega między innymi na „szerokim przekazywaniu i udostępnianiu wielkim
liczebnie masom pośredniej publiczności” przedmiotów treści zaliczanych do
kultury popularnej, poprzez środki masowego przekazu, jak prasa, radio, film
i telewizja, a także fotografia20. Kultura ta w ustroju socjalistycznym jest obciążo20

A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1983.
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na negatywnie. „Popularne” treści tej kultury traktowane są jako „tandeta i szmira”, wybrakowany produkt mieszczańskiej kultury Zachodu. Z czasem jednak, co
ujawnia się w krytycznym dyskursie Ligockiego z początku lat sześćdziesiątych,
kultura masowa zaczyna być postrzegana przez krytyka w kategoriach społecznej
misji ze względu na ważne i wciąż żywe hasła podnoszenia poziomu oświaty
i stwarzania szerokiego dostępu do kultury. Ligocki wiąże ją z problematyką edukacji, gdzie jako kryterium prawdy stawia „rewolucyjną praktykę społeczną”.
Użycie kultury masowej stanowi także sposób na przezwyciężenie społecznego
elitaryzmu, a tym samym niebezpieczeństw alienacji, poprzez poszerzenie zaplecza intelektualnego i kulturalnego mas pracujących. Ligocki konkluduje:
Te nowe zadania sztuki w walce z alienacją oraz w kształtowaniu postawy człowieka stawiają oczywiście i przed plastyką problem zmiany środków kształtowania. Można by nawet powiedzieć, że wobec rozwoju środków masowego przekazu
obrazów i dźwięków i związanego z tym upowszechniania się kultury „audio-wizualnej” rola plastyki staje się tu większa niż kiedykolwiek w przeszłości21.

Nowa hegemonia
Dyskurs kultury masowej prowadzony przez Ligockiego w kontekście określania
i zarysowywania obszarów sztuki współczesnej – „nowego kształtu polskiej sztuki” – jest próbą przedefiniowania takich pojęć, jak „kultura dla mas”, „kultura
masowa” czy „masowy odbiorca”. Kultura masowa w percepcji społeczeństw
zachodnich przeciwstawiona jest bowiem kulturze mas. Nie wszystkie treści
skierowane do mas kanałami masowego komunikowania docierają do ich świadomości i stają się przedmiotem doświadczenia, gdyż masy to zacofani estetycznie odbiorcy. Ponadto w pojęciu kultury masowej leży rozróżnienie na kulturę
lepszą, elitarną, i kulturę dla mniej wymagających odbiorców. Stąd podjęte przez
Ligockiego próby dowartościowania jej formy, która tworzona była i tworzona
miała być w ustroju socjalistycznym. Próby te oparł na hasłach przezwyciężania powszechnej, społecznej izolacji człowieka i artysty, poprzez nie tyle upowszechnianie i uprzystępnianie sztuki ludowi, ile poprzez postulat, by „lud możliwie najbardziej zbliżyć do artystów”22. W tej perspektywie „kultura masowa”
postrzegana zaczęła być jako szansa i sposobność doświadczania twórczych sił
21

A. Ligocki, Plastyka współczesna..., op.cit., s. 54.

22

Ibid., s. 19–20.
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„ludu pracującego miast i wsi”, zaś „masowy odbiorca”, w horyzoncie rewolucji
kulturalnej, przestał być zagrożeniem, „estetycznym barbarzyńcą” i ignorantem,
jak pisał Ligocki, stając się potencjalnym „podmiotem” działań wychowawczych
zanurzonym w nieodwracalnych historycznych procesach. Ponadto zakotwiczenie tych zjawisk w ustroju socjalistycznym chroniłoby przed zagrożeniami masowej kultury, takimi jak towarowość, konsumpcjonizm, presja zysku czy homogenizacja. Ligocki rozpatrywał rzecz następująco:
W tej sytuacji stworzenie odmiennego modelu stosunku artysty do odbiorcy
społecznego czy indywidualnego, który by pozbawił jego dzieła cech „towaru”,
a formy jego zbywania i społecznej oceny cech – notowań giełdowych, stało się dla
rozwoju polskiej sztuki sprawą niezwykłej wagi. Odpadła tu bowiem możliwość
włączenia polskiej plastyki do zachodniego rynku artystycznego przez poparcie
jej odpowiednim aparatem propagandowym i środkami materialnymi przez państwo. [...] Stworzenie zaś innego modelu, zgodnego z ideologią socjalistyczną
i zarazem z podstawowymi jej funkcjami, jest przedsięwzięciem pionierskim,
w gruncie rzeczy nie zrealizowanym jeszcze w pełni w żadnym z krajów socjalistycznych. Obok znalezienia właściwych form mecenatu państwowego i społecznego wymaga bowiem ten model przede wszystkim odpowiedniego wychowania
odbiorcy dzieł sztuki, zwłaszcza czystej, i nauczenia go zasad obcowania z tymi
dziełami oraz – co jest jeszcze ważniejsze – ukształtowania w nim chęci i nawyków tego obcowania. Dopiero wówczas szerokie kręgi społeczeństwa odczułyby
rzeczywistą potrzebę sztuki i nie tylko nawiązywałyby kontakty z jej dziełami
w muzeach i na wystawach publicznych, ale nabrałyby chęci do nabywania takich
dzieł na swój prywatny użytek, co stworzyłoby obszerny „rynek zbytu” dla artystów, oparty na zdrowych podstawach osobistego zainteresowania i upodobaniach nabywcy, a nie na traktowaniu dzieł sztuki jak akcji papierów wartościowych23.

Przedstawiona przez krytyka formuła ujęcia kultury w ramy instytucjonalno-organizacyjne i stworzenia państwowej nad nią opieki (państwowy mecenat,
protektorat państwa rugującego rynek) jawi się jako swoisty konglomerat sztuki
współczesnej ze „sztuką zaangażowaną”, gdzie ideologiczne nakazy są przekładane na konkretne rozwiązania bliskie spontanicznemu wówczas ruchowi środowisk twórczych, zmierzającemu do przywrócenia w życiu instytucji „demokratycznych” zasad, a także „masowo spotykanym gustom”. Wedle wyrażonego
przez Ligockiego stanowiska, zadania te nie zamykają się w sprawach ideowego
oddziaływania, ale przekuwają się w działania, w których władza chce sprawować swe funkcje razem z twórcami, po to, by kierować ich uwagę na społeczną
23

A. Ligocki, O nowy kształt..., op.cit., s. 278–279.
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funkcję ich sztuki i kształtować ich poczucie odpowiedzialności za społeczne
skutki ich twórczości.
U podstaw założeń budowy kultury masowej stało formowanie socjalistycznej świadomości mas. Stwarzało to możliwość przenikania socjalistycznej
ideologii do wewnątrz intelektualno-artystycznych grup, od strony zaś odbiorcy
następowało animowanie rynku sztuki we właściwym sobie zakresie, co miało zapobiec dezorientacji i zagubieniu odbiorcy w mnogości kulturowych i artystycznych dokonań. Ligocki pisał:
Odkąd owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego stał się głównym daniem w malarskiej stołówce, mnożą się epidemiczne objawy niestrawności [...]24. Istniejące
w powszechnym odbiorze oceny dzieł są bowiem fałszywe i obniżają ich wartość,
dlatego należy podjąć działania podwyższające zdolność percepcji estetycznej celem odkrycia tych wartości, szczególnie w szerokich kręgach społeczeństwa25.

Kultura masowa służyć miała zatem ukrócaniu złych gustów społeczeństwa,
dziedziczonych po jego burżuazyjnej przeszłości, oraz obronie kultury wartościowej przed kiczem i tandetą. Jednocześnie, jak można zauważyć przez pryzmat
Foucaultowskiej władzy-wiedzy, służyła normalizacji, czyli uzyskaniu optymalnego stopnia podporządkowania masowego odbiorcy, a więc ukształtowaniu
jego sposobu myślenia, mówienia, odczuwania w taki sposób, by automatycznie
i odruchowo kierował on wszelką swoją aktywność w kierunku społecznie pożądanego systemu symbolicznych i ideologicznych znaczeń. Taki sposób użycia
kultury masowej w ramach szeroko pojętej edukacji stwarzał możliwość wykorzystywania jej w propagandzie, mającej służyć ideologicznemu i politycznemu
współistnienia artystów i odbiorców z władzą, a tym samym uznaniu przez nich
ustroju politycznego za swój. I jeśli nawet taka możliwość była realizowana,
Ligocki w swej świadomej woli kształtowania kultury socjalistycznej wierzył
w socjalistyczną autentyczność treści, i w to, że władza sprawowana jest w imieniu tych mas, do których kultura ta jest kierowana.

24

A. Ligocki, O pewnym cenniku..., op.cit., s. 59.

25

A. Ligocki, Plastyka współczesna..., op.cit., s. 24.
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Krytyczny realizm
Szczególne miejsce w obrębie dyskursu kultury masowej zyskała w refleksji Ligockiego fotografia, którą uczynił rzeczywistym przedmiotem swego krytycznego namysłu:
Fotografia jest integralnym i ważnym składnikiem kultury masowej, a ściślej mówiąc jej przełomowa rola w tworzeniu w świadomości ludzkiej obrazu świata rozpoczęła się dopiero wtedy, gdy do tej kultury weszła26.

Wypracowane przez Ligockiego założenia dotyczące jej artystyczności ukazują,
po dokonaniu ideologicznych przejęć, zainteresowanie kulturą masową jako narzędziem panowania:
Przekształcenie się fotografii w środek masowego przekazu wizualnego przyczyniło się do stworzenia właściwej koncepcji fotografii artystycznej27.

Przypatrzmy się więc jej istocie.
Ligockiego koncepcja fotografii artystycznej, zwana przez niego „fotografią odkrywczą”, jest, mówiąc w skrócie, narzędziem poznania służącym kwestionowaniu otaczającej nas rzeczywistości i poszukiwaniem najdoskonalszych
jej form. Fundament jej stanowi ontologiczna koncepcja fotografii. Zgodnie
z tym zamysłem fotografia jest odzwierciedleniem rzeczywistości oraz można ją
utożsamiać z „naturalnym zjawiskiem”. Tego typu stanowisko odnaleźć możemy
w poglądach André Bazina czy Rolanda Barthes’a, głęboko przekonanych o tym,
że fotografia tworzy obiektywność, że zarejestrowany automatycznie na negatywie obraz zewnętrznego świata nie odróżnia się od swojego odniesienia (tego, co
przedstawia).
Sam Ligocki uważał fotografię za ukoronowanie wysiłków realistów:
Już sama tylko rejestracja elementu rzeczywistości przez fotografię posiada wielką
wartość poznawczą. Fotografia jest pod tym względem dziedzicem w linii prostej
ideologii renesansu, który [...] dążył do racjonalnej inwentaryzacji i usystematyzowania otaczającej nas materialnej rzeczywistości w celu wykrycia rządzących
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nią praw i wykorzystania zdobytej wiedzy do jej przekształcenia na miarę ludzkich potrzeb28.

Bazując na dokumentacyjności i autentyczności fotografii, krytyk podkreślał jej
wpływ i znaczenie w „rozszerzaniu granicy widzialnego świata”, uznając ją za
nowy (komunikatywny) środek krytycznej analizy rzeczywistości, dzięki której
można osiągnąć nową wiedzę lub perspektywę. Prezentował tym samym stanowisko pośrednie, traktując fotografię jako narzędzie poznania podmiotowych
i sytuacyjnych czynników znajdujących wyraz w zdjęciu, twierdząc zarazem, że
fotografia jest przedstawieniem pewnego obiektywnie istniejącego stanu rzeczy,
odzwierciedla jakieś zjawiska czy prawidłowości społeczne. Uważał, że nie ma
fotografii wyższych i niższych, lepszych i gorszych, dopasowanych do odpowiedniego typu odbiorcy; jest tylko fotografia „twórcza”, „odkrywcza”, a więc
taka, która, co po wielokroć powtarzał za socjologiem Karlem Pawkiem29, „wystawia nas na uderzenie tego co rzeczywiste”, poddając elementy unaocznionej
struktury zjawisk, konflikty życia, krytycznemu oglądowi.
Istota fotograficznego dokumentu tkwiła, według Ligockiego, w „racjonalno-poznawczej postawie twórcy wobec materialnej rzeczywistości”, zależnej od
„empirycznego »tu i teraz«”. Za podstawowe kryterium wartościowania przyjął treść, która w fotografii „leży poza powierzchnią zdjęcia, w warstwie znaczeń odbijających się w niej zjawisk”30. To więc, idąc śladami Foucaultowskiej
koncepcji, co dawało fotografii władzę do ustanawiania prawdy, opierając się na
jej zdolności mechanicznej reprodukcji i wiary w prawdziwość dostarczanych
danych, wynikało przede wszystkim z wnoszenia nowych treści poznawczych
przez fotografię, „nabierania znaczeń” poprzez pewne umysłowo-mentalne transakcje odbiorcy, dając realny efekt, którego już nie można odnieść do prefotograficznej rzeczywistości jako do prawdy. Wikłało to fotografię w ową podwójność.
Ligocki pisał:
Najbardziej zmistyfikowane i kiczowato spreparowane zdjęcie pozostaje autentyczne o tyle, że dokumentuje wizualnie istnienie sfotografowanej postaci lub
przedmiotu, i wierne o tyle, że utrwala jedną z istniejących możliwości wyglądoA. Ligocki, Fotografia artystyczna jako narzędzie poznania oraz walki z alienacją, „Fotografia” 8 (1967), s. 171.
28
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K. Pawek, Mowa fotografii. Metoda tej wystawy. Katalog wystawy Czym jest człowiek,
Warszawa 1968.
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A. Ligocki, Fotografia artystyczna a kultura masowa, „Odra” 9 (1967), s. 52.
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wych tej postaci lub przedmiotu. Mistyfikacja dotyczy natomiast układu warstwy
semantycznej zdjęcia, takiego traktowania i zestawienia jego elementów, by nie
fałszując ich cech wizualnych nadać samemu zdjęciu cechy fałszu [...]. Walka
musi być zatem rozegrana w warstwie semantycznej zdjęcia31.

Wypowiedź ta wskazuje, raz jeszcze, na budowę koncepcji fotografii Ligockiego. Posiada ona, jak można zauważyć, określoną hierarchię. Zdjęcie jest przede
wszystkim indeksem, „urządzeniem czysto teoretycznym”, gdzie liczy się sam
akt fotograficzny. Dopiero w dalszej kolejności może stać się podobieństwem
(ikoną) i może uzyskać sens (symbol) – poprzez nadanie znaczenia – dokonanie
wyboru oznaki. Przywołuje to teorię oznaki Charlesa S. Peirce’a, gdzie
[...] znak jest dla niego tym, co łączy i pośredniczy między dziedzinami różnych
bytów – potencjalnych możliwości, aktualnego doświadczenia, ogólnych praw –
w taki sposób, że różnorodność ta może być sprowadzona do jedności rozumu32.

Znak jest więc czymś fizycznym, może być postrzegany dzięki zmysłom, i zawsze odnosi się do czegoś innego niż on sam. Właściwość ta możliwa jest dzięki
posiadaniu przez znak znaczenia.
Sam znak zachowuje zaś w pełni swoje znaczenie, niezależnie od tego, czy jest
faktycznie uznawany, czy nie. Jego szczególność polega zatem na posiadaniu znaczenia, a więc na jego relacji do interpretantu33.

W tym ujęciu fotograficzność więc staje się kategorią myślową. Owo zamknięcie
fotografii w kategoriach semiotyki, jako drugim, istotnym elemencie konstytuującym koncepcję „fotografii odkrywczej” dotyczy procesu stawania się fotografii i jej nieskończonej liczby możliwych wariacji, stanowiąc między innymi
o tym, w jakim porządku społeczno-polityczno-kulturowym zostanie ono zakotwiczone. Powoduje to, że fotografia może być podwójnie zwodnicza. Stąd,
z jednej strony stanowi krytyczne narzędzie podkopujące nasze potoczne postrzeganie rzeczywistości, z drugiej zaś posiada potencjał manipulacji, wytwarzania
złudzenia prawdy, stając się tym samym narzędziem panowania.

31

Ibid., s. 54.
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M. Dobrosielski, Filozoficzny pragmatyzm C. S. Peirce’a, Warszawa 1967, s. 164.
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Ch.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, Znak – Język – Rzeczywistość, Warszawa 1997,
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Przywołując w tym miejscu myśl Foucaulta, możemy zatem powiedzieć, że
spotkanie sztuki i ideologii następuje w obrębie „treściowej” koncepcji sztuki,
w ramach normatywnego modelu realizmu.

Narzędzie poznania i walki z alienacją
Ligocki określiwszy sposób, w jaki fotografia włącza się w mechanizm kultury
masowej, wyróżnił jej funkcje, w których zawarte są jednocześnie, jak można
dostrzec, tryby produkcji kulturowej, odsłaniając tym samym pole możliwych
negocjacji znaczeń w relacjach między światem sztuki a ideologicznym aparatem
władzy:
Te właściwości fotografii w granicach kultury masowej powodują, że również
skutki opisanych wyżej zasad przystosowywania wartości kulturalnych przez
środki masowego przekazu do poziomu najliczniejszej w danym społeczeństwie
grupy potencjalnych odbiorców są tu odmienne niż przy przekazywaniu dzieł
sztuki lub nauki. Tam uproszczeniom i nasycaniu stereotypami ulegają przeżycia
estetyczne, poznawcze, wywoływane przez dzieła człowieka. Tutaj tym samym
przekształceniom ulega stosunek człowieka do rzeczywistości34.

Fotografia – dowód – obraz idealnie wierny, niemożliwy do zafałszowania, gdyż
uzyskany automatycznie, bez udziału człowieka, bez formy, bez właściwości, staje się na „etapie produkcyjnym” rzeczywistością znaczącą, jako swoisty „tekst”
o skonstruowanym czy przypisanym przez ludzi znaczeniu, a tym samym rzeczywistością będącą przedmiotem potencjalnych zabiegów ideologizacyjnych.
Człowiek zbytnio potrzebując wiary, popada tym sposobem w iluzję, której dowód istnieje dzięki fotografii.
Jako pierwszą funkcję, opartą właśnie na ontologicznej koncepcji fotografii,
wymienia Ligocki funkcję poznawczą: „Fotografia jest szczególnie sugestywnym środkiem kształtowania poznania i sądzenia”35. Pamiętając o wcześniejszych uwagach krytyka, należałoby wywnioskować, że istotnie chodzi o nową,
powszechną świadomość, o wykrywanie tego, co w jej wyobrażeniach jest efektem „fałszywej świadomości” nadbudowanej wskutek „wstecznych koncepcji
układów stosunków międzyludzkich”, dalekich od humanistycznego racjonalizmu. Dalej jednak dodaje:
34

A. Ligocki, Fotografia artystyczna a..., op.cit., s. 55.

35

A. Ligocki, Fotografia artystyczna jako..., op.cit., s. 172.
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W ramach kultury masowej odgrywa więc przede wszystkim rolę optycznie uwierzytelnionej informacji, tym bardziej sugestywnej, że stwarza iluzję bezpośredniego wzrokowego postrzegania utrwalanych przez siebie zjawisk36.

Zatem poznanie, które najlepiej umie uporać się z faktami, najskuteczniej wspiera władzę w opanowaniu człowieka. Pogląd ten, odczytany poprzez koncepcję
wiedzo-władzy Foucaulta, wskazuje na składnik poznawczy jako ideologiczną
funkcję koncepcji społeczeństwa masowego. Owa bezstronność, obiektywność
fotografii, rozumiana jako dokładne odtwarzanie rzeczywistości, może stać się
kamuflażem dla ideologicznego wymiaru dokumentu. Dokument wizualny „zdobywający coraz większy wpływ na rozwój i treść świadomości człowieka i na
międzyludzkie powiązania”37, poprzez udoskonalenie technik fotograficznych
i powielania fotografii, doskonale nadaje się do zmiany powszechnych perspektyw pytań, jakie stawiano władzy. Związana z tym kwestia kodowania i dekodowania przekazu, to jak publiczność „czyta” informacje i jak różnicuje się
w odbiorze, staje się podstawową kwestią w cyrkulacji i zabezpieczaniu dominujących ideologicznie pojęć i obrazowań.
Drugą funkcją fotografii akcentowaną przez krytyka jest funkcja antyalienacyjna. Ligocki podkreślał wpływ nowych technik na społeczną percepcję – możliwość produkowania większej ilości obrazów w duchu egalitaryzmu,
a więc powszechną dostępność do fotografii, szybkość obiegu informacji i sposób doświadczania świata poprzez ukazanie jego wiernego wizerunku: „Fotografia artystyczna uczy nas nawiązywania głębokich, bogatych w emocje i procesy
intelektualne kontaktów z rzeczywistością”38. I dalej pisze:
Dzięki fotografii iluzyjne spotkanie z rzeczywistością staje się wielką przygodą.
Jednym z najważniejszych skutków oddziaływania fotografii jest przywrócenie
nam zdolności do zdumiewania się światem. Ponadto zjawiska rzeczywistości
zadokumentowane przez fotografię pod względem ontologicznym, w fotografii
artystycznej z natury już pozbawione dystansu estetycznego i dystansu fikcji,
a dzięki odpowiedniej organizacji warstwy znaczeń pozbawione ochronnej warstwy stereotypów – uderzają w nas ze szczególną energią. Nie tylko działają na
wyobraźnię, intelekt i uczucie, ale też na nasze władze sądzenia i zmysł moralny.
Fotografia artystyczna nie tylko mobilizuje zatem nasze władze psychiczne, nie

36

A. Ligocki, Fotografia artystyczna a..., op.cit., s. 55.

37

Ibid., s. 52.

38

Ibid., s. 57.
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tylko wyrywa nas ze stanu bierności, ale także działa wychowawczo – jest znakomitym środkiem ideowego kształtowania39.

Ligocki kładzie ponownie nacisk na przekaz, treść fotograficznego obrazu, „wizualnego dokumentu zjawisk życia”, który, o ile nie zostanie „spreparowany dla
uprzystępnienia go” (fotograficzne klisze rzeczywistości), staje się „narzędziem
wzbogacania wizji świata” w opozycji do alienujących skutków „świata w obrazku”.
Istota wypracowanych przez krytyka założeń dotyczących zadań fotografii
wyraża się zatem w podkreśleniu jej pluralistycznej i autoanalitycznej roli jako
interpretacji kultury, co pozwala zaspokoić różnorodne i wszechstronne potrzeby
społeczne, podnosić i kształtować gusty estetyczne oraz poszerzać masowe horyzonty. Krytyk stwierdza:
Z powyższego spisu głównych funkcji fotografii artystycznej wynika ważny
wniosek dla wyzyskania środków kultury masowej do podniesienia jej odbiorcy
ku coraz wyższym formom i treściom kultury. Fotografia artystyczna dokonuje
swoistej „uprawy psychiki” odbiorcy, stwarza w niej dyspozycje i potęguje zdolność do przyjęcia treści wyższych form kultury i do nawiązania z tymi formami
ścisłych kontaktów40.

Uprawa psychiki
Ligockiego „uprawa psychiki” to, w kontekście naszych rozważań, nic innego
jak Foucaultowska koncepcja podmiotu konstytuowanego i konstytuującego oraz
umocowanego w historyczności sytuacji społeczno-kulturowych, skierowanego
ku konkretnemu światopoglądowi. Ligocki był jednak świadom, że do ideału socjalistycznego prowadzi trudna i wymagająca droga, której przyspieszenie nastąpić może jedynie przez aktywne zaangażowanie się ludzi sztuki i szerokich
mas odbiorców w kulturową walkę o nowy kształt reprezentacji rzeczywistości.
Za narzędzie tej walki obrał fotografię, która, jak pisał:
[...] przez swoje wstrząsy za pomocą odkrywczo zaobserwowanych i unaoczniających autentycznych zjawisk rzeczywistości, rozbija te skorupy zalepiające otwory

39

A. Ligocki, Fotografia artystyczna jako..., op.cit., s. 197.

40

A. Ligocki, Fotografia artystyczna a..., op.cit., s. 57.

Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją

117

ku świeżemu postrzeganiu i przeżywaniu świata, a w dodatku czyni to w języku
zrozumiałym dla każdego, w „pierwszym języku uniwersalnym ludzkości41.

Istnieje, dodajmy, tylko jeden warunek na drodze do tego celu: uczciwość twórcy,
nam zaś pozostawiając wiarę w prawdziwość owych przedstawień.
Ukazany przy pomocy koncepcji „fotografii odkrywczej” mechanizm kultury masowej jako „reżimu prawdy”42 polegał na urabianiu postaw, nawyków
postrzegania, schematów rozpoznawania dopasowujących jednostkę do wymogów ideologicznego mechanizmu państwa. Kryterium udostępniania dóbr
kultury masowemu odbiorcy stanowiła ich interpretacja, niezbędna w procesie
konstruowania prawdy o jednostce i świecie. W ten sposób środki masowego
przekazu stanowiły siłę transmitującą i wytwarzającą „słuszność”, która z założenia respektowała i utrwalała dominujący układ społeczny i ideologiczny aparat
państwowy. Bliskie jest więc to uznaniu poglądu o zmianie charakteru władzy
z zachowań represyjnych na sytuację przyzwalania, poprzez między innymi przejęcie areny fotograficzno-medialnych praktyk, które byłyby dostępne, zrozumiałe, wiarygodne, a przez to bliskie „ludziom pracy”.
Program krytyki Ligockiego przełożony przez Foucaultowską tezę o swoistym splocie wiedzy z władzą, splocie wytwarzającym prawdę, wskazuje, jak
można przypuszczać, na zastąpienie narzędzi bezpośredniej perswazji politycznej „dyskretną władzą interpretacji”, głęboką internalizacją „zaleceń”, które stają
się podstawowym elementem konstytuującym ideologiczny i państwowy porządek społeczny.
Koncepcja kultury masowej przedstawiona przez Ligockiego została oparta
na teoretycznych zasadach socjalizmu, które krytyk obiektywizował, stając się
narzędziem pomocnym w przeprowadzeniu rewolucji intelektualnej, ułatwieniu
lepszego zrozumienia życia warstw ludowych i doprowadzeniu do stworzenia
prawdziwej sztuki rewolucyjnej. Ligockiemu zależało przede wszystkim na dużym stopniu świadomości twórców i celowości sztuki. Pragnął nie tylko tego,
by artysta wiedział, dlaczego i w imię czego tworzy, ale również, by konsument
sztuki, którym są wszyscy obywatele wtedy, gdy kupują meble, ubrania, ceramikę, obraz, czytają prasę, idą do kina czy na wystawę, poznał właściwe znaczenie
tych wytworów dla współczesnego życia w świetle jego potrzeb i dążeń.

41

Ibid., s. 58.

42

M. Foucault, Historia seksualności, Warszawa 2000, s. 75.
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„Artysta jest z natury lewicowy,
a tworzy sztukę z natury prawicową”1
Paradoksy politycznego zaangażowania artysty

Jeśli przyjąć pierwszą część tytułowego twierdzenia za prawdziwą, a zatem założyć, że artysta istotnie ma lewicową naturę, należałoby rozpocząć od wyjaśnienia,
na czym owa lewicowość miałaby polegać. Można tu przytoczyć klasyczną już
definicję Leszka Kołakowskiego: „Lewica jest postawą permanentnego rewizjonizmu wobec rzeczywistości”2. W tym bowiem sensie trudno dziś jakąkolwiek
twórczość artystyczną uznaną za sztukę wyobrazić sobie jako nielewicową, czyli
nierewizjonistyczną, przynajmniej pozornie, wobec zastanego porządku, gdyż,
jak pisze Marta Fik:
Zaakceptowanie przez artystę obowiązującej go współcześnie konwencji nie
musi przesądzać o wartości jego dzieła, podobnie jak fakt, że ją odrzucił. Mimo
to właśnie tym, którzy buntują się przeciw obowiązującym konwencjom, sztuka
zawdzięcza swe dynamiczne przemiany. Jest truizmem twierdzenie, że jej historia

Por. A. Moles, Artysta i intelektualista w społeczeństwie obfitości, [w:] W. Tatarkiewicz (red.),
Antologia współczesnej estetyki francuskiej, Warszawa 1980, s. 499–526.
1

2
L. Kołakowski, Sens ideowy lewicy, [w:] idem, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968, t. II, Warszawa 2002, s. 31.
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to historia walk z konwencjami, przezwyciężania ich, utwierdzania nowych, znów
po pewnym czasie przezwyciężanych itd., itd.3

Wydaje się, że dotyczy to tym bardziej twórczości funkcjonującej pod hasłem filozofii sztuki raczej niż historii sztuki, a więc, jak chce Arthur C. Danto, od
czasów pisuaru Marcela Duchampa (Fontanna, 1917), a jeszcze bardziej pewnie
Brillo Box Andy’ego Warhola (1964), kiedy to sztuka dotarła do swego końca
w sensie epistemologicznym, stając się autorefleksyjną i samoświadomą4. Wtedy
bowiem artyści w sposób najbardziej zdecydowany i radykalny wystąpili przeciwko panującym porządkom, zwłaszcza w obrębie świata sztuki, swoją twórczością dając wyraz takim tezom, jak „wszystko może być dziełem sztuki” czy
„każdy może być artystą”.
Zestawiając ze sobą te dwie wypowiedzi – Kołakowskiego i Fik – można
uznać, iż łamanie konwencji w sposobie artystycznego wyrażania, będące działaniem rewizjonistycznym wobec dawnego czy utrwalonego porządku, stanowi przejaw lewicowości artysty. Powstaje jednak pytanie, na ile redefiniowanie
w obrębie estetyki daje się utożsamić albo przynajmniej pogodzić z bardziej potocznym rozumieniem postawy lewicowej, a więc jako pewnej orientacji politycznej. Sztuka lewicowa jest bowiem najczęściej taką nazywana pod warunkiem,
że zajmuje się problematyką społeczną, czyni widzialnymi kwestie nieobecne
w publicznym dyskursie i tym samym proponuje inny, lepszy porządek. W tym
sensie wydaje się, że środowiska lewicowe instrumentalizują nieco sztukę, redukując ją w zasadzie do tzw. sztuki zaangażowanej i korzystając z proponowanych
przez nią rozwiązań politycznych, natomiast krytykują wszelką artystyczną działalność, którą daje się określić „sztuką dla sztuki”5. Tymczasem, jak się wydaje, w sztuce nie o to jedynie chodzi, aby komentować na bieżąco rzeczywistość
i dawać doraźne recepty. W tym kontekście być może warta szczególnej uwagi jest koncepcja d z i e l e n i a p o s t r z e g a l n e g o6 Jacques’a Rancière’a. Dla
M. Fik (red.), Przeciw konwencjom. Antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine’a
po czasy współczesne (1887–1990), Warszawa 1994, s. 5.
3

4

A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Kraków 2006, s. 233–234.

Por. Lewica i kultura, [w:] Krytyki Politycznej przewodnik lewicy. Idee, daty i fakty, pytania
i odpowiedzi, pr. zbior., Warszawa 2007, s. 181–194.
5

6
Rancière definiuje dzielenie postrzegalnego (le partage du sensible) jako „system odczuwalnych (sensible) pewników, które uwidaczniają istnienie zarazem tego, co wspólne, jak i podziałów,
definiujących w jego obrębie poszczególne miejsca oraz części. Dzielenie postrzegalnego ustanawia
jednocześnie to, co jest współdzielone, i jego odrębne części. Owo rozmieszczenie części i miejsc
opiera się na takim dzieleniu przestrzeni, czasu i form aktywności, które określa, w jakim stopniu
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autora podział na dwie kategorie – estetykę i politykę – jest z gruntu nieuprawniony, gdyż są to pojęcia symbiotyczne, wzajemnie się określające; to konkretna
postawa polityczna bowiem narzuca dany reżim sztuki, definiuje akceptowalne
estetyki oraz określa, co można zobaczyć, co można o tym powiedzieć, kto ma
kompetencje widzenia i wypowiadania się. Z drugiej strony także estetyka determinuje porządek świata i jego reguły, a więc to, co posiada wymiar polityczny.
Jak pisze Rancière,
[w] istocie polityka nie jest sprawowaniem władzy ani walką o władzę. Jest raczej
konfiguracją specyficznej przestrzeni, podziałem szczególnej sfery doświadczenia,
przedmiotów traktowanych jako wspólne i istotnych dla podejmowania wspólnej
decyzji, podmiotów uznanych i zdolnych do określenia tychże przedmiotów oraz
argumentacji w swojej sprawie. [...] Polityka polega na rekonfiguracji d z i e l e n i a p o s t r z e g a l n e g o, definiującego, co jest wspólne dla danej wspólnoty, na
wprowadzaniu tam nowych podmiotów i przedmiotów, uwidacznianiu tego, co
nie było widoczne, oraz ujmowaniu jako istoty mówiące tych, którzy byli postrzegani jako hałaśliwe zwierzęta7.

Burzenie starego porządku estetycznego byłoby zatem jednocześnie procederem silnie politycznym, gdyż narzucałoby nowe sposoby patrzenia, czyniło
widzialnymi nowe treści i piętnowało tych, którzy nie widzą czy „źle” widzą.
Byłoby zarazem potężnym orężem walki politycznej, gdyż to e t y c z n y r e ż i m o b r a z ó w określa sposób istnienia jednostek i zbiorowości, co oznacza,
że obrazy nigdy nie są społecznie i politycznie neutralne, gdyż ich dobór i sposób istnienia w danej zbiorowości kształtuje ją ideologicznie8. Co ważne w tym
kontekście, horyzont tego, co jest w ogóle do pomyślenia w ramach danego porządku społeczno-politycznego wyznacza to, co może zaistnieć w polu estetyki
(czy ściślej – sztuki); należy zatem wysnuć wniosek, że sztuka ex definitione nie
jest w stanie wykroczyć poza ten porządek, a zatem go reprodukuje i utwierdza
(ergo sztuka jest prawicowa). Równocześnie jednak w świetle koncepcji dziemożliwy jest udział w tym, co wspólne, i jak te wszystkie elementy uczestniczą w samym procesie
dzielenia. [...] Dzielenie postrzegalnego uwidacznia, kto może brać udział w tym, co wspólne,
w zależności od tego, co robi, oraz od czasu i miejsca, w których ta czynność jest wykonywana.
W ten sposób wykonywanie takiego lub innego »zawodu« determinuje, czy i jakie kompetencje
posiada się w kwestii tego, co wspólne. Określa również, czy jest się widzialnym, czy nie w przestrzeni wspólnej, czy ma się prawo używać wspólnego języka itd. U podstaw polityki leży więc
»estetyka«”. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Kraków 2007, s. 69–70.
7

J. Rancière, Estetyka jako polityka, Warszawa 2007, s. 24–25.

8

Por. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego, op.cit., s. 79–80.
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lenia postrzegalnego wszystko to, co wytworzone zostaje w polu estetycznym
danej zbiorowości, staje się zakresem tego, co w ogóle jest do zobaczenia, pomyślenia, co w ogóle może się wydarzyć, a zatem tym, co ma wymiar polityczny;
w tym ujęciu z kolei to estetyka wyznacza ramy, poszerza je, redefiniuje podziały,
a zatem – w pewnym uproszczeniu – ma charakter lewicowy. Oczywiście na podstawie takiego stwierdzenia można łatwo odwrócić jego znaczenie i powiedzieć,
że to właśnie wówczas, kiedy estetyka staje się pierwotna wobec idei, działań
itd., kiedy to ona definiuje porządek społeczny, zmienia się w mniej lub bardziej
opresyjną, lecz w jakiejś mierze skostniałą i przymuszającą strukturę. Rancière
wyraźnie akcentuje dwustronność relacji między estetyką a polityką, nie przesądzając, która kategoria jest nadrzędna. Tym samym tak zdefiniowana przez niego
aporia pozwala doskonale uchwycić paradoksy uwikłania sztuki w politykę.
Jednakże wydaje się, że dużo bardziej pragmatycznie i egzemplifikacyjnie
ukazuje ten związek jeden z czołowych przedstawicieli tzw. sztuki krytycznej
w Polsce, a zarazem redaktor artystyczny „Krytyki Politycznej”, Artur Żmijewski. Przywołując tytuł wystawy przygotowywanej przez Grzegorza Kowalskiego
i Marylę Sitkowską na stulecie ASP w Warszawie, Powinność i bunt, tak pisze
o kryjącym się w tym tytule oraz obecnym w sztuce w ogóle „pęknięciu”:
[pęknięcie to] z jednej strony pozwala sztuce być pracobiorcą państwa i całego
aparatu gospodarczego, pełnić rolę służebną społecznie – producenta otoczenia
wizualnego, systemów informacji wizualnej, architektury wnętrz, wzornictwa
przemysłowego – czyli pozwala jej realizować powinność. A z drugiej strony
chroni ją przed staniem się klientem władzy poprzez bunt, kontestację, weryfikację tabu, przechowywanie marzeń, dystrybucję wolności, wytwarzanie wiedzy
społecznej (sztuka jest, można powiedzieć, wolną wszechnicą wiedzy). Sztuka
nieustannie godzi się i nieustannie odmawia władzy swoich usług. W swojej zgodzie (powinności) nie przekracza zwykle pewnego, limitowanego właśnie wstydem, progu. Pat między powinnością a buntem nie dopuszcza do identyfikacji lub
zbliżenia z innymi dyskursami, które kojarzone są z jakąś formą władzy. Możliwe
jest więc co najwyżej podszywanie się pod nie lub pastisz; podszywanie się pod
język polityki, religii, pastisz języka mediów, groteska. Pat ów sprawia, że realizacja powinności upośledza siłę buntu, a manifestowanie buntu kompromituje
powinność. Wyznacza to ramę sztuki – granicę powinności oraz swoistą etykę
limitowanego wstydem buntu, którego misja może być wyłącznie szlachetna. Tym
samym sztuka ustanawia dla siebie barierę poznawczą. Wstyd powraca jako nieustanny, wewnętrzny „nadzór prokuratorski nad buntem”9.

9

A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 11–12 (2007), s. 16–17.
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Sztuka jawi się więc tutaj jako rozdarta między możliwością buntu a byciem
na usługach instytucji państwowych i rynku. Wydaje się, że Żmijewski w działaniach artystów dostrzega coś na kształt buntu kontrolowanego czy też buntu jako
artystycznej konwencji; sztuka musi rządzić się swoimi prawami, musi trochę
się przeciwstawiać panującemu porządkowi, ale nadal sprzeciw ten pozostaje
w umownych ramach sztuki, a więc tego, co nie może mieć realnego wpływu na
rzeczywistość. „Sztuka może być polityczna, ale bez »polityki«”10, a zatem owszem, dopóki zamknięta jest bezpiecznie w muzeum czy galerii – może mieć polityczną tematykę czy wydźwięk, jednakże realna polityka z realnymi skutkami
społecznymi rozgrywa się gdzie indziej, w przestrzeniach dla sztuki niedostępnych. Co więcej, owego procederu „kontrolowania buntu” dokonują nie tylko
przedstawiciele władz, ale również sami artyści. I choć autor mówi o sytuacji
w Polsce po roku 1989, to można by tezę tę rozszerzyć na relacje między sztuką
a władzą państwową w szerszym kontekście.
Warto zwrócić uwagę, jaką burzę wywołał manifest Żmijewskiego w środowisku artystycznym. Wskazywano na instrumentalizację sztuki przez autora, na
redukowanie jej do jednej tylko roli – wyrażania niezadowolenia z panującego
porządku i walki politycznej. W komentarzach tych pobrzmiewała bardzo silnie
opinia, że sztuka, również tam, gdzie nie jest politycznie wyrazista, może być
dobra i ważna11. Jednakże jeden z komentatorów zwrócił uwagę na szczególnie
interesujący wątek politycznego uwikłania sztuki, poruszany przez Żmijewskiego. Ten ostatni przytacza bowiem przykłady takiego uwikłania zarówno artystów
prawicowych, urzeczonych nazistowskim reżimem, takich jak Leni Riefenstahl,
jak i artystów o poglądach lewicowych. Jakub Banasiak stwierdza natomiast,
idąc tropem Żmijewskiego, że:
[...] aby przekroczyć aktualny „artystyczny konsens” (a zatem zanegować rządzące krytycznym odłamem sztuki, teoretycznie nieprzekraczalne reguły), należy
rozprawić się p r z e d e w s z y s t k i m z lewicowymi formułami tego typu zaangażowania – te bowiem, a nie nazistowskie, dzisiaj zawodzą. Lewicowe formuły
– co może istotniejsze – uległy dziś skrajnej komercjalizacji. Żmijewski wspomina wprawdzie, że polskim wstydem był socrealizm, jednak wstydem sztuki jako
„narzędzia krytyki społecznej” była (i jest) całkowita nieskuteczność12.
10

Ibid., s. 17.

Por. A. Mazur, Od sztuki krytycznej do krytyki politycznej (tekst dostępny na stronie internetowej „Obiegu”: http://www.obieg.pl/wydarzenie/2123).
11

12
J. Banasiak, Poszerzanie pola walki (tekst dostępny na stronie internetowej „Obiegu”: http://
www.obieg.pl/wydarzenie/2123).
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Wydaje się, że istotnie ów lewicowy odłam twórczości artystycznej należałoby poddać refleksji analizując, jak to się dzieje, że artyści z natury (czy
z przekonania) lewicowi produkują sztukę prawicową. Tej analizie poświęconych zostanie parę kolejnych akapitów.
Po pierwsze, jeśli zgodzić się z dość powszechnie dziś aprobowaną, stworzoną przez Arthura C. Danto, definicją dzieła sztuki jako artefaktu, który został
dziełem sztuki arbitralnie nazwany przez instytucjonalny art world i przez to
zaistniał w jego strukturach13, to w pewnym sensie już na etapie owego procesu
stawania się dziełem sztuki jego ładunek krytyczny zostaje stępiony. Instytucje
działające w obrębie danego systemu społeczno-politycznego zgodziły się bowiem na taką siebie krytykę, a zatem można domniemywać, iż jest to krytyka
pozostająca w pewnych ramach dopuszczalności. Niewątpliwie związane jest to
z małą skutecznością sztuki czy iluzorycznością jej wymiaru politycznego, wynikającą z zamknięcia jej w konwencji tej, która może sobie pozwolić na wiele,
ale której i tak nikt nie traktuje poważnie. Z drugiej strony, jeśli jakaś praca nie
mieści się w tych ramach dopuszczalności, jeśli potencjalnie może zadziałać na
płaszczyźnie pozaartystycznej, sprowokować niewygodne dla władzy dyskusje
wokół pewnego aspektu społecznego porządku, wówczas uruchamiane są różne
mechanizmy unieszkodliwiania takiego dzieła. Może się to dokonać poprzez publiczne odebranie mu statusu dzieła sztuki, poprzez niepokazanie na wystawie czy
demonstracyjne z niej zdjęcie, publiczne zniszczenie dzieła czy wykorzystanie
narzędzi prawnych i wytyczenie procesu artyście. Istotnym problemem jest też
to, w jaki sposób orędownicy danego porządku ingerują w treści transmitowane
przez instytucje kultury, takie jak muzea czy galerie. W wypadku państwowych
placówek, które zdecydowanie dominują w polskim kontekście, ingerencja ta,
niezwykle silna, płynie od samych władz politycznych. Dobitnym przykładem
może być choćby casus Doroty Nieznalskiej, gdzie to reakcja działaczy Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej na pracę Pasja w gdańskiej Galerii
Wyspa stała się pierwszym impulsem, który w konsekwencji doprowadził do
procesu sądowego artystki. Okazało się, że sztuka, która prawdopodobnie sama
nie miałaby takiej siły, aby przedostać się do społecznej debaty, stała się orężem
walki politycznej czy też walki o elektorat (nawet jeśli pod przykrywką walki
ideologicznej). Pogląd taki wyraził dobitnie ks. Niedałtowski w wywiadzie dla
„Gazety Wyborczej”:
13

Zob. A.C. Danto, op.cit., np. s. 51.
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[Nieznalska] padła ofiarą pozamerytorycznych machinacji oskarżycieli, którzy
na całej awanturze zbijają polityczny kapitał. Wielu z nich dzieła nie widziało,
a pozostali nie traktowali go jak sztuki. Jest to propagandowa afera LPR: partii,
która dorabia „gębę” Kościołowi, to znaczy broni katolicyzmu w imieniu Kościoła
i – moim zdaniem – czyni to niewłaściwie i niesłusznie14.

Z drugiej strony, sytuacja ta pokazała, że jednak, pomijając atmosferę skandalu towarzyszącą całej sprawie, sztuka potrafi wykroczyć poza swoje ramy
i być „skuteczna”, gdyż pobudza społeczną dyskusję (nawet jeśli dyskusja ta nie
dotyczy tematu pracy, lecz wolności słowa i statusu sztuki w świetle prawa).
Oczywiście spostrzeżenie to jest przewrotne i nieco cyniczne, nie takiej bowiem
„skuteczności” domaga się na przykład Żmijewski. Faktem pozostaje jednak, że
to przedstawiciele władz politycznych spowodowali obecność sztuki w publicznej debacie.
Jeśli spojrzeć z kolei na kontekst amerykański, gdzie niemal wszystkie
placówki artystyczne mają status instytucji prywatnych, również i tam dostrzec
można bez trudu ów proces łagodnienia sztuki pod wpływem osadzenia jej
w przestrzeni galerii. W tym wypadku dokonuje się to jednak inaczej, gdyż to
reguły rynku wyznaczają kierunek, w jakim sztuka zmuszona jest podążać, jeśli
chce pozostać widzialną. Wystawa Sensation (Londyn 1997, Nowy Jork 2000)
byłaby skrajnym tego mechanizmu przykładem, od początku bowiem była nastawiona na zysk ze sprzedaży biletów i gadżetów, i w tym celu zgromadziła dzieła
skandaliczne, spektakularne, szokujące. Co więcej, taką sztuką, z góry pomyślaną jako wabik dla rzesz zwiedzających i zostawiających pieniądze, często staje
się także ta sztuka, która wyrosła z buntu przeciwko temu systemowi, któremu
muzea i galerie ulegają (lub też na taką się stylizuje). Nieco paradoksalnie, to
właśnie radykalny bunt artysty, ten który miał zmieniać porządek rzeczy, stał się
dla tych instytucji cenionym, modnym produktem, który uatrakcyjnia wystawy,
a więc który przez swoiste oswojenie wpisuje się w ów porządek wymiany rynkowej i go reprodukuje. Zauważa to między innymi Hanna Wróblewska:
Na początku XXI wieku kontestacja i anarchizujący aktywizm nie tylko na stałe
już weszły do słownika sztuki jako narzędzie artysty, ale i zyskały rynkową war-

14
Nieszczęsna „Pasja”. Rozmowa Doroty Mikłaszewicz z ks. Krzysztofem Niedałtowskim, „Gazeta Wyborcza”, 20.07.2003.
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tość dla muzeów, galerii i kuratorów, ochoczo wciągających każdą formę oporu
w politykę i strategię instytucjonalnych działań15.

Można więc powiedzieć, że historia rynku sztuki zatoczyła koło – o ile bowiem artystki i artyści kontrkulturowi lat 60. i 70. występowali przeciwko polityce muzeów, galerii i innych elitarnych, uświęconych miejsc sztuki, próbując
przywrócić sztukę społeczeństwu, o tyle ich działania, często dość spektakularne
i atrakcyjne, zostały na powrót zaadaptowane do owych opresyjnych instytucji.
Co więcej, jak mechanizm ten tłumaczą Adorno i Horkheimer mówiąc o eliminacji z kultury jej emancypacyjnych potencji, te elementy kultury, które stawiały
opór wobec systemu, w momencie stania się towarem z jeszcze większą mocą
wzmacniają ów system16. Oczywiście problemu tego nie sposób tak jednoznacznie oceniać, gdyż często dopiero „kolaboracja” ze światem instytucjonalnym pozwala na zaistnienie, stanie się widzialnym, a przez to – potencjalnie skutecznym
w inicjowaniu zmian społecznych. Należałoby zatem mieć na uwadze takich artystów, jak Andy Warhol, którzy całkiem świadomie podjęli reguły gry kapitalizmu i popkultury, nie chcieli wcale ich zmieniać czy rozsadzać od środka, lecz
zrozumieć nową, wyznaczoną przez te reguły rolę artysty, a następnie wykorzystać ją do generowania społecznej uwagi i przez to regulowania tego, co ma się
stać widzialne17.
Kolejnym problemem, jaki w kontekście lewicowości artystów i procesu
„prawicowienia” ich sztuki ma, zwłaszcza w ostatnich dekadach, duże znaczenie,
jest to, co nazwać by można „dylematem Banksy’ego”. Oto bowiem artysta anonimowy, działający potajemnie przeciwko systemowi, zostaje doceniony przez
świat artystyczny i – w konsekwencji – wprzęgnięty (?) w machinę rynku sztuki.
Pojawia się wówczas pytanie, na ile artysta nonkonformistyczny zachowuje swoją antysystemową, lewicową postawę w momencie, gdy staje się marką, a jego
obiekty artystyczne – towarami. Na polskim gruncie podobna sytuacja ma miejsce w związku z Wilhelmem Sasnalem, czołowym młodym kontestatorem zastanych konwencji artystycznych – w tym wypadku konwencji „sztuki krytycznej”,
który nagle stał się jednym z najdroższych artystów w Polsce i na świecie. Skoro
zaś o Sasnalu mowa, trudno nie wspomnieć o grupie The Krasnals, parodiującej
15
H. Wróblewska, 1-9-6-8 albo czy ten obraz jest dobry?, [w:] M. Jurkiewicz i J. Pieńkos (red.),
Rewolucje 1968, Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008, s. 70.
16

Zob. M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994.

17

M. Krajewski, Artysta. Wersja beta, „Tygodnik Powszechny”, 11.03.2008.
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demaskatorsko głównie tego twórcę oraz narosłe wokół niego (czy też wchłaniające go) mechanizmy rynku sztuki i art world. Problem ten nie jest wcale nowy,
obserwować go można właściwie już w latach 60., kiedy sztuka zaczęła dostrzegać możliwości rynku, a artysta – możliwość stania się marką. Sam Banksy,
w gruncie rzeczy wprzęgając siebie w mechanizmy rynku i czerpiąc z tego korzyści, zarazem obnaża te mechanizmy i manipuluje rynkiem sztuki, rozsadza
go od wewnątrz. Co ważne, to właśnie owo manipulowanie w duchu Andy’ego
Warhola staje się realnym dziełem sztuki. Można przypuszczać, że gdyby taki artysta pozostał outsiderem i bezkompromisowym nonkonformistą, który odcina się
od reżimu kapitalistycznego rynku, wówczas nie zostałby w ogóle dostrzeżony,
a zatem nie miałby szansy w takim stopniu dokonywać zmian w rzeczywistości
społecznej. Tak chce go widzieć Marek Krajewski, który pisze:
[Aktywność Banksy’ego] sprowadza się do uczynienia dziełem sztuki nowej,
atrakcyjnej pozycji artysty, z której można mówić i być słyszanym, atakować
system i korzystać z jego dobrodziejstw, pozostać anonimowym i być najbardziej
znanym twórcą na świecie; być osobą publiczną i zachować prywatność; malować graffiti, które ludzie kupują za milion złotych. Sztuka Banksy’ego to przede
wszystkim sztuka manipulowania systemami klasyfikacyjnymi, którymi porządkujemy rzeczywistość, sztuka szatkowania ich i łączenia w nowe trudne do pomyślenia konfiguracje18.

Co ciekawe i warte zaznaczenia, Banksy, którego prace kupowane są na
aukcjach za niebotyczne sumy przez gwiazdy show biznesu, stworzył sklep internetowy, w którym oferuje swoje prace za darmo w formie plików elektronicznych o wysokiej rozdzielczości, przeznaczone do ściągnięcia i umieszczenia na
koszulce, kubku, torbie czy pocztówce. W ten sposób artysta bawi się zasadami
biznesu galeryjnego, który opiera się w pewnej mierze na zyskach ze sprzedaży
gadżetów.
A jednak ta metoda „rozsadzania systemu od środka” pozostawia pewne
wątpliwości co do owej postulowanej przez Żmijewskiego „skuteczności” takiej
sztuki. Można powiedzieć, że przez sam fakt posługiwania się narzędziami rynku, podporządkowania się jego zasadom, Banksy przy okazji utrwala taki sposób
komunikacji, potwierdza prawomocność tych mechanizmów, ba, dowodzi, że nie
ma innego języka i innych sposobów, za pomocą których można by coś w sztuce powiedzieć o społecznej rzeczywistości. Zatem, nawet jeśli artysta, używając
18

M. Krajewski, blog Rzeczy, http://krajewskimarek.blox.pl/html.
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owych mechanizmów wykorzystuje je przeciwko nim samym, nawet jeśli próbuje
za ich pomocą tworzyć nowe perspektywy ich widzenia, „dylemat Banksy’ego”
pozostanie pewnie do końca nierozwiązany.
Wydaje się natomiast, że typem sztuki, który najlepiej radzi sobie z większością powyższych zastrzeżeń, jest sztuka publiczna, a zwłaszcza takie jej odmiany,
jak sztuka w publicznym interesie i sztuka społeczności (community art)19. To
sztuka publiczna właśnie, poprzez fakt wyjścia poza tradycyjnie dla sztuki zarezerwowany kadr muzeum czy galerii, poprzez podjęcie istotnych kwestii publicznych, a zarazem upublicznienie i upolitycznienie tego, co prywatne, stała
się najskuteczniejszym bodaj medium demokratyzacji i podważania zastanego
porządku, często nie kontestując go w sposób jawny. Sztuka publiczna bowiem
[...] działa jak usterka: sprawia, iż zostaje rozchwiana powtarzalność dnia codziennego, że nie wystarczą rutynowe sposoby postępowania, że musimy indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, z czym mamy do czynienia, jak skonstruowany jest
ład, który właśnie został naruszony20.

W tym sensie ma zatem sztuka publiczna wymiar polityczny i wywrotowy. Wydobywa na światło dzienne problemy nieobecne w publicznym dyskursie,
kategorie ludzi na co dzień niewidocznych, jak w wypadku publicznych projekcji Krzysztofa Wodiczki. Do tego artysta pozostaje na tyle niewidoczny, pełni
rolę tuby, ewentualnie swoją widoczność przekuwa na widoczność poruszanych
przez niego problemów w ten sposób, że społeczna uwaga na tych ostatnich się
koncentruje, a nie na nim samym. Wodiczko, który wydaje się dobrym przykładem takiego artysty-tuby, tak rozumie polityczność swojej sztuki, której zresztą
nie chce nazywać „sztuką polityczną”, lecz „sztuką polityczności”:

19
Klasyfikację odmian sztuki publicznej przytaczam za: M. Krajewski, Co to jest sztuka publiczna?, „Kultura i Społeczeństwo” 1 (2005), s. 72–76. Według M. Krajewskiego community art
to „takie typy działań artystycznych, których przedmiotem, tematem jest określona społeczność,
aktywnie uczestnicząca w tworzeniu tego dzieła, albo wręcz sama je kreująca, zainspirowana jedynie przez artystę”. Natomiast sztuka w publicznym interesie to taka odmiana sztuki publicznej,
której głównym celem jest „stwarzanie przyczyn, pretekstów i kontekstów do dyskusji i debat przez
wprowadzanie do przestrzeni publicznej takich dzieł, działań czy interwencji, które pokazują to,
co w niej nieobecne, a co jednocześnie tę przestrzeń określa, co sprawia, iż ma ona taki a nie inny
charakter”.
20

Ibid., s. 67.
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Pomagamy tworzyć polityczność na bazie niepokoju, zaburzania „nadzoru”
i „rozdzielnictwa” rządowego lub władz korporacyjnych i agencji państwowych
w sferze społecznej, kulturalnej i ekonomicznej21.

W innym miejscu pisze natomiast:
Pomagać obywatelom w dzieleniu się bez lęku i rozsiewaniu prawdy o ich często
niewyobrażalnych i niewypowiadalnych doświadczeniach, pomagać innym nastawić uszu, słyszeć i rozumieć wszystko bez lęku – to powinno być pierwszym priorytetem sztuki, która chce wnieść wkład w prawdziwą włączającą i agonistyczną
demokrację22.

Wydaje się jednak, że również w wypadku sztuki publicznej wielu artystów
ją uprawiających ulega czasem pokusie szukania łatwych rozwiązań, które na
dłuższą metę okazują się prowizoryczne, a w konsekwencji – paradoksalnie –
utrwalają stary system, podtrzymując iluzję jego otwartości i pluralizmu23. Z drugiej strony równie często artyści ci ograniczają się do wyartykułowania pewnych
krytycznych spostrzeżeń, za którymi nie idą bardziej odczuwalne przez samych
zainteresowanych działania i zmiany. Dlatego warto być może, aby, po pierwsze, zgodnie z duchem Chantal Mouffe, sztuka ta nie dążyła do konsensusu, nie
tworzyła wizji nowego, lepszego porządku (choć, oczywiście, takie wizje też bywają potrzebne), nie dawała gotowych recept administratorom mającym władzę,
ale żeby raczej pozostała na poziomie ciągłego i konsekwentnego unaoczniania
tego, co niewidoczne, a nade wszystko – uwypuklania różnic, podziałów i antagonizmów, w celu zbudowania swoiście rozumianej „agonistycznej przestrzeni
publicznej”24. To nie bowiem przyzwyczajanie do nowego, zaproponowanego
przez artystów porządku wydaje się kluczowe w politycznym, lewicowym zadaniu zmieniania świata, lecz ciągłe podważanie każdego kostniejącego układu. Po
drugie, działania w ramach sztuki publicznej nie powinny zmierzać do wytworzenia jednorazowych, efemerycznych sytuacji, w których mieszkańcy bloku staK. Wodiczko, Miasto, demokracja i sztuka, [w:] Krzysztof Wodiczko. Doktor honoris causa
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań 2007, s. 44.
21

22

Ibid., s. 39.

Zob. Ł. Biskupski, Graffiti i „street-art”: na pograniczu sztuki publicznej i ruchu alternatywnego, „Przegląd Kulturoznawczy” 4 (2008).
23

24
C. Mouffe, Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna, „Recykling Idei”
(tekst dostępny na stronie internetowej „Recyklingu Idei” http://recyklingidei.pl/mouffe_agonistyczne_przestrzenie_publiczne_polityka_demokratyczna).
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ją się na chwilę obywatelami świadomymi przynależenia do pewnej wspólnoty.
Artyści nie powinni tym bardziej pozostawiać samej sobie wykreowanej przez
siebie wspólnoty, gdyż nie jest ona w stanie samodzielnie przetrwać w świecie, który rządzi się starymi regułami. Artysta lewicowy, a więc taki, któremu
bliskie są problemy pokrzywdzonych, zmarginalizowanych, owych „szczurów”
Banksy’ego czy „przetrwańców” Wodiczki25, a zatem artysta, który „rzeźbi”
w żywej, ludzkiej materii, i który swoją twórczość traktuje jako realne medium
reorganizacji systemu społecznego, układu relacji i pozycji, przedefiniowaniu
pojęć i wartości, obarczony jest odpowiedzialnością za swoje działania. I właśnie
na takiej odpowiedzialności opierałaby się „skuteczna” sztuka lewicowa.

25

K. Wodiczko, Miasto, demokracja..., op.cit., s. 35.
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Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie – Cioran

Czuję, że jestem wolny, ale wiem, że nie jestem1.
Cioran

Artykuł porusza temat wolności w myśli Emila M. Ciorana. Głównym jego celem
jest próba odkrycia wątku wolności, czającego się w ciemnych zakątkach myśli
autora Wyznań i anatem. Wolność przewija się tam nieustannie, zawoalowana
w przeróżnych kontekstach. Kwestie, które porusza Cioran są bardzo aktualne,
na czasie, ważne dla współczesnej filozofii. Choć bliskie filozofii egzystencjalnej,
to jednak podchodzą do tematu ludzkiej egzystencji od nieco innej strony – jest
tam dużo wtrętów z buddyzmu, ale także są tam wdzięcznie wplecione nastroje
starotestamentowe i gnostyckie. Sam Cioran mówił: „tym co zawsze interesowało mnie najbardziej była filozofia-wyznanie”2. Jest tak rzeczywiście, teksty
Ciorana są bardzo osobiste, pisane „na gorąco”, pod wpływem chwili i emocji:
Moja myśl powstaje nie jako proces, lecz jako rezultat, osad. Jest tym, co pozostaje po fermentacji – odpadkami, mętami3.

Ludzi zachłyśniętych myślą Ciorana postrzega się często jako potencjalnych
samobójców, a jego książki, zwłaszcza pierwsza Na szczytach rozpaczy, zwane
1

E.M. Cioran, O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Kraków 1996, s. 73.

2

Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, Warszawa 1999, s. 19.

3

Ibid., s. 11.
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są „biblią samobójców”. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście
tak jest. Sądzę, że skłonność do postrzegania myśli rumuńskiego filozofa w tak
powierzchowny sposób wynika z nieznajomości jego tekstów. Wnikliwa analiza
i głębokie przeżycie pism Ciorana ujawnia ich przesiąknięcie pesymizmem,
z którego, paradoksalnie, można czerpać siłę. Myśl Ciorana wypełniona jest bólem, cierpieniem, bezsensem istnienia i balansowaniem na krawędzi życia i samobójstwa, w rezultacie, mimo tych wszystkich przeciwności, Cioran wybiera
życie.
Najczęściej sięgam po Ciorana w trudnych momentach, szukam w nim odpowiedzi, pocieszenia, siły. Lektura ta za każdym razem wstrząsa mną tak, jakbym wypiła jednym haustem szklankę wódki, szukając w niej ukojenia. Początki
zawsze są trudne. Zazwyczaj już pierwsze wersety sprawiają, że czuję, jakbym
dostała solidnego kopniaka, mam dość, ale brnę dalej. Drugi policzek, potem jakby ktoś napluł mi w twarz, wyzwał, potrząsnął mną. W takich momentach budzę
się z letargu. Rzucona w potworną rzeczywistość, chcę uciec od tego, ale już nie
potrafię. Cenię Ciorana właśnie za to, że już na wstępie nokautuje i tym samym
zmusza do walki z samonieświadomością i ogłupiającym samozadowoleniem. Są
także chwile, kiedy czuję, że zaraz wybuchnę, bo nie wiem już, czy to ja czytam
Ciorana, czy to On czyta mnie – uczucie zaiste irytujące i zarazem zachwycające.
Wracając do lektury po dłuższym czasie, wstrząsa mną zawrót głowy, napięcie
i chwilowe uczucie mdłości połączone z kołataniem serca. Jest to dyskomfort
porównywalny z tym, kiedy zapala się papierosa po kilku dniach abstynencji.
Zaraz po tym przychodzi dziwna błogość, pewien rodzaj odprężenia, ale to tylko
chwilowy stan. Cioran w rozmowie z Fernando Savaterem wyznaje:
[...] sądzę, że książka musi naprawdę być raną, że musi w taki lub inny sposób
zmieniać życie czytelnika. Kiedy piszę książkę, chodzi mi o przebudzenie kogoś,
o schłostanie go4.

Trzeba przyznać, że znakomicie mu się to udaje.
Filozofia jest jak glina, z której Emil Cioran wyrzeźbił się sam, mimo to
trudno jest go zaszufladkować w jakimkolwiek nurcie filozoficznym. On sam
z pewnością nie życzyłby sobie, by kłaść go na jedną półkę z kimkolwiek. Najczęściej można spotkać się z opinią, że Rumun ma wiele wspólnego z myślą
egzystencjalną. Nie wiadomo, czy to z racji czasu, w którym tworzył, czy może
4

Rozmowy z Cioranem, op.cit., s. 16.
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zupełnie przypadkiem, ale rzeczywiście między Cioranem a egzystencjalizmem
można znaleźć pewne podobieństwa. Zarówno Cioran, jak i egzystencjaliści z egzystencji człowieka czynili ośrodek filozofii. Występuje tu wspólny motyw człowieka, którego istnienie wypełnia troska i trwoga, którego otacza nicość. Motyw
infinityzmu (człowiek skończony styka się w życiu z nieskończonością) i humanizmu (człowiek jako motyw istnienia) również występuje u autora Na szczytach
rozpaczy, jednak ma on do nich nieco odmienne podejście. Cioran, podobnie jak
egzystencjaliści, nieustannie drążył niedoskonałość natury człowieka, jego poczucie dramatycznej samotności i beznadziei wobec bezmiaru czasu i przestrzeni
czy też wobec Boga. Egzystencjaliści próbowali znaleźć lekarstwo na ból istnienia poprzez dążenie do zbawienia lub osiągnięcia wolności całkowitej poprzez
spokój wewnętrzny. Dla Ciorana zarówno zbawienie jak i Bóg są abstrakcją i choć
szuka spokoju wewnętrznego i wolności, to jednak uważa, że człowiek może się
wyzwolić szukając w sobie siły, by zrezygnować ze swojego człowieczeństwa,
odrzucić świat, zapomnieć o sobie popadając w nicość, zatapiając się w niebycie.
Cioran w młodości czytał Kierkegaarda i Heideggera, ziarno egzystencjalizmu
zostało więc w nim zasiane i kiełkowało przez cały czas. Autor Złego demiurga
często polemizuje z egzystencjalizmem, choć równie często polemizuje z samym
sobą. Do Kierkegaarda ma raczej sentyment, z jego myśli nie czerpie wiele, ale
można zauważyć pewne inspiracje.
Podstawowym problemem nękającym Kierkegaarda było poczucie absurdu śmiertelnej ludzkiej egzystencji wobec nieskończoności i wszechmocy Boga,
albo niewiary w Boga i przyjmowanie wiecznie istniejącej przyrody, która jest
wobec losu człowieka zupełnie obojętna. Ogólnie filozofia Kierkegaarda była
wyzwaniem rzuconym ludziom wierzącym, by zweryfikowali swą wiarę w obliczu tego paradoksu egzystencji. Cioran również zajmował się poczuciem absurdu
śmiertelnej ludzkiej egzystencji, ale w obliczu niemocy i nieudolności Demiurga.
Z samym Heideggerem ma Cioran dużo więcej wspólnego. Heideggerowskie Dasein, przekraczając byt w kierunku Bycia, wkracza w nicość i staje przed
faktem, że jest i że otaczający go byt jest tylko nietrwałą i nieistotną strukturą
przesłaniającą jego kształtujące się w nicości Bycie, oraz że śmierć, jako nieprzekraczalna, ostateczna możliwość bycia, będzie jego nieuniknionym końcem.
Zatem Bycie Dasein jest byciem-ku-śmierci. Odkrycie tego wywołuje w Dasein
trwogę, która skłania go do ucieczki w upadanie. Charakteryzuje się ono całkowitym zapomnieniem Bycia i skupieniem uwagi na bycie wewnątrzświatowym,
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który jawi się jako autonomiczny wobec Dasein. W upadaniu Dasein jest odurzony światem, który wydaje mu się bezpieczny, znajomy, w którym znajduje
uzasadnienie i oparcie. W rzeczywistości jednak Dasein nieustannie ucieka, gdyż
w cieniu zawsze czai się Trwoga. U Ciorana człowiek także żyje w ciągłym przeczuciu nadchodzącego końca, dla niego człowiek zaczyna się kończyć w momencie zaistnienia. Życie jest drogą-ku-śmierci albo może jeszcze gorzej – drogą
w śmierci-ku-śmierci, bo każda chwila życia jest agonią. Człowiek oszukuje się
uciekając w nieświadomość, jednak w chwili, gdy uświadamia sobie ten fakt,
gdy poczuje, że śmierć idzie z nim przez życie ramię w ramię, zaczyna odczuwać
lęk, trwogę i niekończący się niepokój, że wszystko jest pozbawione sensu, że
wkrótce nic po nas nie zostanie. O Sartrze Cioran mówi:
Naturalnie są pewne punkty wspólne między nami, bo czytywałem w części tych
samych co on filozofów. [...] Jednakże czuję się kimś na antypodach Sartre’a,
wszystkich jego metod, a nawet postępowania w życiu. Choć on sam nie jest mi
antypatyczny. Mam dla niego coś w rodzaju sympatii. Ten poczciwiec ma jednak
cechy szlachetne. Ale ma też w sobie jakąś naiwność dla mnie niezrozumiałą5.

Jednym z punktów wspólnych, o których wspomina Cioran, jest bez wątpienia
opisywany przez obu filozofów stan, który Sartre nazywa mdłościami, a Cioran
nudą. Zauważyłam wiele analogii łączących nudę z Mdłościami. Zacznę zatem
od Sartre’a.
Sartre, ojciec egzystencjalizmu, starał się opisać byt człowieka, sam fakt
istnienia, podjął też próbę przewartościowania pewnych wartości.
W Mdłościach Sartre krytykuje niektóre postawy filozoficzne i intelektualne, próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak człowiek odczuwa sam siebie i jak dany
jest mu świat, lecz myślą przewodnią tej książki jest straszność istnienia. Owa
straszność charakteryzuje człowieka, który odkrywa, czy może raczej uświadamia sobie, swoje własne istnienie. Byt z chwilą, gdy staje się świadomy, zaczyna
odczuwać mdłości.
Antoine Roquentin, główny bohater Mdłości, jest około trzydziestki, nie
przeżywa szczególnie traumatycznych historii, nie ma problemów finansowych,
jego życie jest spokojne, banalne, można powiedzieć, że wręcz nudne, wyzbyte
problemów, jakie mają tzw. normalni obywatele. Doświadcza jednak dziwnego
stanu gwałtownych przeżyć psychicznych, zwanego mdłościami – poczucie bycia
nie na miejscu, bez oparcia, obcości, przepełnione wstrętem zdziwienie ciałem
5

Ibid., s. 47.
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i światem, odczucie nienaturalnego na swój sposób stanu, jakim jest istnienie.
Nie jest to jednak ten rodzaj burzy emocjonalnej, którą zazwyczaj przeżywają
młodzi ludzie, gdyż Roquentin jest na to już za stary, a nawet stanowczo odżegnuje się od tych Kordianowskich uniesień czy Werterowskich cierpień. Mdłości
nie są żadną blokadą twórczą, żadnym kryzysem kreatywności. Roquentin nie ma
aspiracji, by się wyróżniać, odcina się od społeczeństwa i nie ma ochoty podporządkować się jego strukturom. Mdłości dopadają człowieka w momencie, gdy
zaczyna zdawać sobie sprawę, że jego świadomość jest całkowicie wyodrębniona
z reszty rzeczywistości, a jednocześnie skazana jest na rzeczywistość znajdującą
się poza nią, nie może istnieć sama dla siebie, może być tylko świadomością
wciąż odnajdującą się wobec wszechobecnego bytu. Niestety, człowiek będąc
zupełnie odrębnym bytem, nie może uwolnić się od rzeczywistości zewnętrznej.
Takie istnienie zewnętrzne rzeczy (byty en-soi), widziane przez psychikę (byt
pour-soi), tworzy jednostkę wolną. Nie ma już Cogito ergo sum, tylko Sum ergo
cogito, świadomość jest zawsze świadomością jakiejś rzeczy.
Z naszego istnienia wynika pewna konsekwencja, a mianowicie nie jesteśmy
w stanie w żaden sposób pozbyć się świata, z którym nie potrafimy się utożsamić,
który nas przeraża, jest nam obcy, a w dodatku wydaje się nam zbędny. Istnieje
jako prawda doświadczona, bo „istnienie poprzedza esencję”, czyli świadomość
nie istnieje bez świata. Egzystencja przeraża, wyolbrzymiona realność budzi
w wyobraźni Roquentina przeróżne potwory, czy może raczej jego świadomość
rodzi przeróżne obrazy i paranoiczne uczucia. Chce wyzwolić się od nich, jednak
nie potrafi. Zamiast tego doświadcza stanu absolutnego poznania. Dostrzeganie
wszechobecności bezsensu i ohydy prowadzi do negacji istnienia. Jedynym wyjściem z tej beznadziejnej sytuacji wydaje się samobójstwo, jednak czy ono coś tu
pomoże? Zbędność istnienia jest nieuchronna, nie da się jej uniknąć, gdyż została
dana wszystkim, a samobójstwo w tym wypadku to jedynie usunięcie jednego
nieistotnego istnienia, więc nie ma większego sensu. Roquentinowi marzy się
nicość, jednak dręczy go wszechobecne, bezsensowne, niczym nieuzasadnione
istnienie: „Wszystko jest bezpodstawne: ten ogród, to miasto i ja sam”6.
Roquentin chciałby odnaleźć sens, który może istnieć w abstrakcyjnej twórczości, ale jakby to podsumował Cioran,

6

J.P. Sartre, Mdłości, przeł. J. Trznadel, Kraków 2005, s. 151.
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[...] każdy człowiek, który działa, projektuje pewien sens. Przywiązuje sens do
tego, co robi; jest to absolutnie nieuniknione i żałosne7.

Ta mroczna paleta negatywnych wrażeń mogłaby nabrać jaśniejszych kolorów
tylko dzięki intensywnym, magicznym przeżyciom, emocjom, przygodom, których Roquentin wciąż poszukiwał bez skutku. Istnienie rozrywane jest przez
czas, dlatego Roquentin poszukuje czegoś spoza czasu, jakiejś doskonałej jedności, czyli tego, co w świecie rozedrganej materii jest najbardziej ulotne. Jest
on w tej sytuacji bezgranicznie zagubiony. Najdobitniej uświadamia to sobie
w chwili, gdy po latach znów spotyka się z Anny, kobietą, którą kochał i z którą
łączyły go bliskie, choć osobliwe relacje. Pokładał w niej nadzieje, była dla niego
odskocznią od zabójczej rutyny. Anny nadawała wyższy sens nie tylko swojemu,
ale także ich wspólnemu życiu poprzez tworzenie w nim „sytuacji uprzywilejowanych” i „chwil doskonałych”. Wszystko upadło w chwili, gdy Anny stwierdza: „Skończyłam się”. Właśnie wtedy Roquentin zdaje sobie sprawę z tego,
że wszystkie sytuacje uprzywilejowane i chwile doskonałe, które do tej pory
pozornie nadawały życiu jakikolwiek sens, w rzeczywistości były tylko ułudą,
a życie tak naprawdę nie ma żadnego głębszego sensu, istnienie jest bezcelowe,
bezzasadne i nic tego nie zmieni. Odczuwanie mdłości, czyli niekończącego się,
monotonnego poczucia obcości życia, jest wynikiem czasu prawdziwie spostrzeżonego i przeżywanego. Przejdźmy teraz do Cioranowskiej nudy.
Nuda, czyli czas, który nie upływa, któremu brak przedmiotu, czy inaczej,
po heideggerowsku – nuda to postrzeganie istniejącego. Poprzez nudę widzimy
rzeczy, postrzegamy je i czujemy, że żyjemy:
Podczas nudy czas nie może upływać. Każdy moment puchnie i nie ma już, by tak
rzec, przejścia od jednego momentu do drugiego. W następstwie tego zaczynamy
żyć w radykalnym oderwaniu od rzeczy8.

Cioran też podkreśla, że nie chodzi tutaj o nudę kilkugodzinną czy kilkudniową, lecz o kilkuletnią albo wręcz permanentną:
Nie chodzi o nudę, którą można przezwyciężyć rozrywkami, rozmową czy przyjemnościami, ale o nudę, można by powiedzieć, fundamentalną, polegającą na
tym, że mniej lub bardziej raptownie, u siebie bądź u innych, albo w obliczu pięknego krajobrazu człowiek czuje, że wszystko jest puste, nie ma treści ani sensu.
7

Rozmowy z Cioranem, op.cit., s. 55.

8

Ibid., s. 58.
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Pustka w sobie i na zewnątrz. Cały wszechświat rażony jest nicością. Nic już nas
nie ciekawi, nic nie zasługuje na uwagę. Nuda to zawrót głowy, ale spokojny, monotonny; to objawienie powszechnej nieważności, to pewność granicząca wręcz
z osłupieniem bądź najwyższym jasnowidzeniem, że nie można, nie powinno się
nic robić na tym świecie ani na innym, że nie ma na świecie nic, co mogłoby nam
odpowiadać, bądź nas zadowolić9.

W życiu istnienie i czas działają jak jeden organizm, my natomiast posuwamy się wraz z czasem, ciągle do przodu, jednak nudząc się, „czas odrywa się
od istnienia” i staje się wobec nas zewnętrzny. Akt życia jest włączeniem w czas
– „jesteśmy czasem”, a nudząc się, odłączamy się od czasu, wypadamy z niego.
Cioran przyznaje, że stan ten można w pewnym stopniu polubić, a nawet się
w nim rozsmakować. W tej kwestii, nie pierwszej i nie ostatniej, zgadzam się
z nim całkowicie. Wszak czyż to nie między innymi nuda właśnie popycha ludzi
do wszelkiego rodzaju twórczości?! Choć Cioran napisał:
Nie robię nic, rzecz jasna. Śledzę jednak upływ godzin, a to jest lepsze od prób
ich wypełnienia10,

to jednak faktem jest, że mało kto nie próbuje ich wypełnić. Nawet sam Cioran
nie był w stanie oprzeć się próbom wypełnienia godzin nudy. Nuda to matka
kreacji, fundament wszystkiego co „wartościowe”. Odważę się nawet stwierdzić,
że bez nudy nie byłoby sztuki, nauki, przyjaźni, a może nawet miłości. Wszystkie
te wartości są prawdopodobnie wynikiem nudy, a paradoksalnie powstały po to,
by tę nudę zabić, by świadomość istnienia bolała mniej. Oczywiście jest to niemożliwe, lecz czasem pomaga na krótką chwilę zapomnieć o wszechogarniającej
nudzie, o męczących mdłościach.
Nuda była zawsze i nadal jest nieszczęściem mego życia, nierozerwalnym w oderwaniu od fizjologii. Dzieje się coś takiego, że odczucie pustki, poprzedzające
nudę albo będące nią, przekształca się w doznanie ogólnie obejmujące wszystko,
skutkiem czego znika jej podstawa organiczna11.

Skoro mowa o nudzie, to wypadałoby też wspomnieć o kolejnym, niezwykle
istotnym pojęciu w filozofii Ciorana, a mianowicie o pustce. Cioran był wytrwa9

Ibid., s. 23.

10

E.M. Cioran, O niedogodności narodzin, op.cit., s. 4.

11

Rozmowy z Cioranem, op.cit., s. 101.
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łym poszukiwaczem, niezmordowanym intelektualno-duchowym podróżnikiem,
przekraczał bariery, łamał zasady, gotów był poświęcić wszystko, byle tylko nie
zstąpić z tej ścieżki, odrzucał wszystko, co mogłoby go rozpraszać. Siłą napędową jego poczynań było poczucie pustki. Pustka była jego obsesją, można by rzec,
że nawet celem. Cioran rozróżnia dwa rodzaje pustki: trwoga przed pustką oraz
przyciąganie pustki. Trwoga przed pustką jest równoznaczna z nudą, lecz jest
pewnym doświadczeniem metafizycznym, czymś pozytywnym, ale pozytywnym
w buddyjskim znaczeniu. Pustka, dzięki której możemy wyleczyć się ze wszystkiego:
Bytowi odejmuje się wszelkie własności, po czym, zamiast uczucia braku, a więc
pustki, mamy uczucie pełni – poprzez brak. [...] pustka jako narzędzie zbawienia.
Jako droga, ścieżka do zbawienia12.

Mowa tu o sanskryckiej Śunjata (pustość)13, która jest stanem pozytywnym –
w przeciwieństwie do nudy nie jest przyczyną oszołomienia, ale sama w sobie
jest formą oszołomienia, które prowadzi do wyzwolenia i nie jest to złudzenie
wolności, o którym wspomina Cioran:
Z punktu widzenia filozoficznego problem wolności jest bardzo prosty: w naszych
gestach widzialnych jesteśmy wolni, mamy złudzenie wolności. Ale w istocie rzeczy nie jesteśmy wolni. Wszystko, co głębokie, neguje wolność14.

Poprzez oderwanie się, likwidację absolutną, zrzucenie wszelkich więzów, górujemy nad wszystkim, nie ma już nic, co mogłoby nas ograniczać i tym sposobem
górujemy nad światem. Gdy nie mamy już nic, stajemy się wolni. Cioran twierdzi, że wyzwolenie nastąpi tylko wtedy, gdy zrozumiemy własną przypadkowość
i bezsens naszych codziennych starań. Odkrycie pustki nawet w tym, co do tej
pory miało jakiś sens i wartość, daje wiedzę prowadzącą ku wyzwoleniu, odziera
świat z pajęczyny iluzji. Cioran nie uznaje zbawienia ani Boga, który w czymkolwiek by nam pomagał, stąd w samym człowieku musi odnaleźć siłę, dzięki
12

Ibid., s. 59.

Śunjata (z sanskrytu pustka, pustość), jedno z ważniejszych pojęć buddyzmu mahajany, sformułowane przez Nagardżunę w filozofii środkowej drogi (mahdjamika). Oznacza, że wszystkie
zjawiska i rzeczy, łącznie z osobowością i świadomością człowieka, nie posiadają stałej natury.
Cały świat stanowi układ ciągle zmieniających się uwarunkowań. Nic nie istnieje samo z siebie, ale
jest wynikiem współwystępowania różnych elementów. Źródło: portal wiedzy.onet.pl.
13

14

Rozmowy z Cioranem, op.cit., s. 55.
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której można dotrzeć do ekstatycznego stanu nieuwarunkowanego, zwłaszcza
przez czas, w którym byt byłby równie czysty i niematerialny jak niebyt. Pustka u Ciorana jest jak przeznaczenie, w kierunku którego bez ustanku jest pchany na swojej duchowej ścieżce; jest to zasada rzeczy. Napotykamy na nią, gdy
poddajemy redukcji byt. Byt taki okazując się tylko sumą przypisywanych mu
atrybutów, idzie w parze z pustką, której podstawową funkcją jest odarcie nas
z przyzwyczajeń, nawyków i skłonności, które powinny odpaść z nas jak strup
z zagojonej rany. Trzeba zrezygnować ze swojego człowieczeństwa, stając się
nie-człowiekiem, zapominamy o sobie i o świecie, upajając się niebytem, śmiało
odrzucamy kulturę i historię, a każdą chwilę przeżywamy jak najintensywniej,
kontemplując w ten sposób wieczność. Po dotarciu do wieczności niczego już nie
oczekujemy, niczego też nie żałujemy, nie chcemy ani życia, ani śmierci, zapominamy o przyszłości i przeszłości. Absolut odnajdujemy poprzez zapomnienie
się w doznaniach nam dostępnych, nie unikamy doznań, przeżyć negatywnych
– cierpienia, bólu – bo ich najwyższe natężenie może znieść różnicę między
nimi a doznaniami największej rozkoszy; przenosimy się wtedy w pozaczasowy wymiar, wpadamy w stan nirwany. Wobec wieczności cierpienie i rozkosz
są niczym, ale mogą być środkami do celu, do zbawienia, wyzwolenia. Takie
wyzwolenie nie prowadzi nas ani w górę, ani w dół, lecz może prowadzić w obu
tych kierunkach jednocześnie. Ta droga wstecz jest w rzeczywistości nakierowana na zniszczenie Ja. Ja doświadcza, doznaje, to osobowość zorganizowana
wokół świadomości – głównego zła (i dobra), Ja jest źródłem cierpienia, gdyby
go nie było, nie byłoby też cierpienia. Cioran jest zarówno indywidualistą, jak
i antypersonalistą. Samoświadomość jest źródłem cierpienia, bowiem przeciwstawia świat człowiekowi, oddziela człowieka od świata i nieustannie przypomina o nieuniknionej śmierci. Zarówno świadomość jak i osobowość są złem,
ponieważ pozwalają nam dostrzegać fakt, że jesteśmy nieszczęśliwi. Szczęście
możemy osiągnąć tylko poprzez zapomnienie, zniszczenie własnej osobowości,
rezygnację z człowieczeństwa-świadomości, stopienie się ze światem.
Cioran widział ogromny problem w swoim niezwykłym przywiązaniu do
kultury, ta bowiem kształtowała jego osobowość i świadomość, a jednocześnie
wiązała go ze światem idei i materii, których to właśnie chciał się wyzbyć. Jego
celem było unicestwienie ego, jednak miłość do sztuki i kultury uniemożliwiała
mu to: „Być jałowym – i tyle stąd mieć doznań! Wieczna poezja bez słów”15.
15

E.M. Cioran, O niedogodności narodzin, op.cit., s. 45.
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Z Cioranowskiej postawy życiowej wynikają charakterystyczne dla jego myśli
paradoksy:
Mieć jednocześnie upodobanie do prowokacji i do niepokaźności, z instynktu być
mąciwodą, a z przekonania – trupem!16.

Cioran za drogę do wyzwolenia się z istnienia proponował obranie postawy biernej, statyczności bycia, naśladowanie kamienia.
Źródło cierpienia i sposób jego wygaszenia są i u buddystów, i u Ciorana
podobne, ale już pojęcie „ja” jest rozumiane inaczej. Dla Ciorana „ja” to substancjalny, stały, centralny element, „niezmienny substrat osobowości”; nie da się go
zniszczyć za pomocą medytacji. Natomiast dla buddystów „ja” to proces, łańcuch nieustannie powstających i ginących aktów, nie ma autonomicznego bytu,
jest „egzystencjalną iluzją”. Nauka buddystów o zbawieniu jest optymistyczna,
u Ciorana zbawienie to przytomny skok w świat pochłaniany przez otchłań nicości. Różnią się też buddyzm i Cioran, jeśli chodzi o antropologię. W buddyzmie
człowiek ma niemal boskie możliwości wyrwania się z samsary, u Ciorana człowiek jest nędzny, chory i upadły, bezsilny, myślący, a zatem i samotny. Zwierzę
różni się od niego tym, że po prostu jest takie, jakie przyszło na świat. Z kolei
człowiek to chaos, zlepek wszelkich możliwych elementów i z tej różnorodności
musi sobie stworzyć sens, musi się nauczyć tego, kim jest, przy równoczesnym
założeniu, że nauka nigdy się nie kończy; zatem zawsze jest tym, kim nie jest
i nigdy nie jest tym, kim jest. Bycie nie-człowiekiem to ustawiczne przeskakiwanie z jednej formy do innej, to nieustanne szukanie, to napór nicości na to, co
wygospodarowaliśmy sobie w naszej egzystencji, to równoczesne bycie i niebycie lub bycie takim, a zarazem innym, to bezustanne wyzuwanie się z siebie
i popadanie w innego siebie, aż do momentu śmierci i zastygnięcia. Z tego też
powodu Cioran gardzi jednowymiarową iluzją, skostnieniem w jednej formie,
w jednym obłędzie, bo w jednowymiarowości w żaden sposób nie może spełnić
się idea człowieka jako tego, który jest nieustannie nie-człowiekiem. Każda droga, czy też obłęd, jest dla niego dobra, a zarazem zła, dobra – jeśli dostrzegamy
inne i to, że uciekamy w jakąś iluzję, zła – jeśli nie dostrzegamy innych. Być
nie-człowiekiem to niekończąca się podróż przez to, czym być możemy, mieszanie elementów, pełna świadomość naszej nicości i nieskończoności świata,
pełna świadomość własnej kondycji i nieposkromiony apetyt na obłęd. Być nieczłowiekiem oznacza też pokochać własne uwięzienie w świadomości, choć jest
16

Ibid., s. 115.
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ono tak nieznośne, bo tylko dzięki niemu przecież jesteśmy. Oznacza wreszcie
zaakceptować nicość oraz śmierć.
Dla Ciorana śmierć jest pewną formą dystansu, dzięki któremu człowiek
może spostrzegać rzeczy takimi, jakie są w rzeczywistości, odartymi z wszelkich
pozorów. Takim pozorem jest dla Ciorana samo życie, które oddala człowieka od
Boga, a nie tak, jak sądzimy, przybliża nas do niego. Świadomość ta wychodzi
poza zjednoczenie się z Bogiem. Bóg nie jest dla niego końcem poszukiwań, on
go przekracza. Napotyka go, ale w niego nie wierzy. Ludzie na ogół są przedmiotami; właśnie dlatego pragną, by Bóg istniał. Kiedy przestajemy być przedmiotami i stajemy się sobą, znika problem, czy Bóg jest, czy go nie ma. Staje się on,
na nasze podobieństwo, nierealnością w poszukiwaniu samego siebie.
Ekstazę utożsamiał Cioran z zerwaniem z tradycyjnie pojmowaną percepcją, zapomnieniem. Śmierć jest nierozerwalnie związana z samobójstwem, które
zawsze fascynowało Ciorana, nie interesuje go jednak jako rodzaj aktu, tylko
jako ostatnia możliwość, jako jedyna broń człowieka przeciwko absurdowi życia.
Życie traktuje jako brutalny przypadek, na który, czy tego chcemy czy nie, jesteśmy skazani. Człowiek wymyśla samobójstwo niejako w obronie swojej godności, by choć raz stać się panem sytuacji. Jest to więc wyraz ludzkiej godności,
jakby złośliwy żart zrobiony Stwórcy. Jest ono zawsze u autora Ćwiartowania
równoległe wobec religii i czyni zeń mistyka owładniętego obsesją wolności.
Stąd łatwiej jest zrozumieć, dlaczego Cioran nie wierzy. Stan wiary zaprzeczałby
bowiem ciągłemu wątpieniu, które najbardziej płodne w swojej istocie prowadzi
go ścieżką do Boga. Cioran mówił, że myśl o samobójstwie pozwala mu żyć, że
gdyby nie ona, już dawno by się zabił. Świadomość tej możliwości przyprawiała
go o upojenie porównywalne z ekstazą. Choć nigdy nie uważał się za zwolennika
samobójstwa, zawsze podkreślał użyteczność i terapeutyczną formę jego idei.
Ciorana nie dziwi fakt, że w każdej religii to samobójstwo właśnie jest traktowane na równi z innymi zbrodniami:
Dlaczego religie zakazują samobójstwa? Próbując nadać życiu sens w chwili, gdy
ma go najmniej. W istocie wszystkie są nihilizmem przeciw samobójstwu17.

To ono bowiem daje człowiekowi największą wolność. Być może jedyną, jaką
w rzeczywistości posiadamy.
Cioran nie próbuje odżegnywać się od swojej porywczej natury, egotyzmu,
niepokoju duszy. Nieustannie wątpi, jest sceptykiem, mistykiem, a zarazem po17

E.M. Cioran, Zły Demiurg, przeł. I. Kania, Kraków 1995, s. 85.
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szukiwaczem. Nie uważa się za filozofa, bo tymi gardzi, traktuje siebie jak mistyka. Nie toleruje żadnych systemów i krytykuje wszystkich, którzy są do jakiegokolwiek systemu przywiązani. Za to oberwało się nawet samemu Buddzie:
Czyżby Budda, nawet on, był zwykłym belfrem? Jego wyrzeczenie jest zbyt systematyczne, w jego rozczarowaniach za dużo konsekwencji18.

Wybiera zatem mowę fragmentaryczną jako formę swego niesystemowego myślenia; właściwie bardziej przeżywania, gdyż myśl według niego zatrzymuje
w miejscu to, co odczuwamy i czyni zeń byt zupełnie bezpłodny. Myśli swoje
wyrażał najczęściej w formie aforyzmów, bo jest to jego forma zapisu subiektywnego przeżywania świata, które w swych ekstremalnych punktach (zerwania ze
światem) jest ekstazą. Ciorana określa się często jako filozofa medytacji, lecz nie
takiej, która dąży do ukojenia, ale raczej do rozdrapywania, drażnienia zastanego
stanu rzeczy. Ta metoda służyć ma oczyszczeniu w zapomnieniu. Nie możemy
osiągnąć równowagi w świecie, dopóki istnienie jest już tylko stanem. Wtedy
bowiem jesteśmy z nim już to w zgodzie, już to w niezgodzie. Podczas gdy istnienie jest czymś nieredukowalnym: oporem, na który natrafiamy i którego nie
musimy uzasadniać z naszą subiektywnością. Brak równowagi w świecie, owoc
oburzenia świadomości, bierze się stąd, że nie potrafimy myśleć o rzeczywistości w sposób neutralny. Jakichkolwiek nie podjęlibyśmy wysiłków, zostaje ona
stanem rzeczy, na który przystajemy lub nie. Im bardziej nasza świadomość staje
się subiektywna, tym mniejsza jest autonomia bytu. Ile my zyskujemy intensywności, tyle rzeczywistość traci obecności. Mieć świadomość oznacza nie być już
na jednym poziomie z istnieniem. Cioran nieustannie wątpi, kultywuje wręcz ironiczne, cyniczne wątpienie, z którego często wynikają przeróżne sprzeczności.
Uczynić coś albo nie uczynić, to według Rumuna jedno i to samo. Cioran
nie popełnia samobójstwa:
Obsesja samobójstwa to właściwość człowieka niezdolnego już ani do życia, ani
do śmierci, i którego uwaga nigdy nie odrywa się od tej podwójnej niemożności19.
Trzeba żyć twarzą w twarz z bytem, a nie z umysłem [...]. Naprawdę liczy się tylko
to, by rozumieć, nie zaś produkować20.
18

Ibid., s. 143.
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Ibid., s. 64.
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Ibid., s. 67.
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Dlaczego się nie zabijam? – Gdybym wiedział dokładnie, co mi w tym przeszkadza, nie stawiałbym już sobie pytań, gdyż znałbym wówczas odpowiedź na
wszystkie21.

Autora Upadku w czas można uznać za mistyka, który w poszukiwaniach
nieustannie napotyka niemożność komunikacji z samym sobą i z Bogiem. Boga
nazywa złym Demiurgiem, ale nie jest to gnostycki, złośliwy Demiurg. Demiurg
Ciorana jest nieporadny, niedoskonały, niemy, jest nicością:
Wszystko bez Boga jest nicością, Bóg zaś jest nicością najwyższą22.

Z Bogiem nie można poprowadzić dialogu, w ogóle niemożliwa jest z nim
jakakolwiek komunikacja ani ucieczka do niego – na tym polega ludzki dramat.
Natomiast boskim dramatem jest ludzka historia, gdyż Bóg nie tylko wmieszany jest w proces stworzenia i niszczenia, będący sednem życia, ale cierpi wraz
z nim, nieskończenie intensywniej. Jest to nasze wspólne nieszczęście, które
– biorąc pod uwagę skalę wielkości – Jego niszczy być może wcześniej niż nas.
Cioran w przeciwieństwie do Nietzschego nie ogłasza śmierci Boga, a raczej jego
upadek, ale Cioranowski Bóg, tak jak i bóg Nietzscheański, jest niezależny od
wiary. Ten rodzaj śmierci jest także wyzwoleniem od choroby woli, czyli wiary.
Wiara była chorobą woli, potrzebą znalezienia osoby wydającej nam rozkazy.
Człowiek odzyskując wolę, popadał w stan nihilizmu, mogąc wiele, lecz nie wiedząc do końca, czego chce. Wyrazem tego jest między innymi chrześcijańska
nicość przeciwstawiona najlepszemu bytowi – Bogu. Nie o takiej jednak nicości
pisze Cioran. Dla niego taka zastała w swojej formie nicość nie ma nic wspólnego z tą poszukiwaną przez ludzi: Człowiek tęskni za nicością stworzoną przez
Boga, jest jednak zbyt skończony i ograniczony, by dosięgnąć Boga. Nie zmienia
to faktu, że Bóg nieustannie przywołuje człowieka do siebie, determinuje go, by
przezwyciężył wytworzony przecież przez samego Boga stan skończoności.
Cioran niestrudzenie zmagał się z Demiurgiem, przepychał się z nim, oskarżał, próbując się od niego uwolnić. Na uzasadnienie swojej „niewiary” podkreśla, że nawet niewierzący chce rozmawiać z Jedynym, dlatego że nie jest łatwo
porozumieć się z nicością. W konsekwencji Rumun poddaje się, stwierdzając, że

21
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ani wiara, ani wyzwolenie nie są mu przeznaczone, nie jest do nich stworzony,
ponieważ jest zbyt mocno związany i przywiązany do kultury:
Jeśli o mnie idzie musiałem dać za wygraną, bo zdecydowanie nie jestem stworzony do wiary. Usposobienie mam takie, że negacja zawsze była u mnie silniejsza
niż afirmacja. Można to uznać za demoniczny aspekt mojej natury. Zresztą z tego
powodu nigdy nie potrafiłem uwierzyć w cokolwiek bądź. Owszem, chciałbym,
ale nie mogłem23.

Cioran uważał, że lekarstwem na „chorobę czasu” jest starość. Trzeba poddać się jej w sposób absolutnie świadomy, cierpliwie i spokojnie czekać aż wygasną w nas energia woli życia, pragnienia i popędy.
To czekanie na starość jest tedy oczekiwaniem wzrostu wolności i zrozumienia.
Nie musimy się w tym względzie wysilać; czas zrobi swoje za nas, to nasz wielki
sprzymierzeniec24.

Autor Złego Demiurga akceptował własną starość, w połowie lat osiemdziesiątych przestał pisać, ponieważ, jak twierdził, wyleczył się, zrzucił brzemię:
To, co odczuwałem w ciągu wielu lat, przemieniło się w książki, które jakby napisały się same25.

Zmarł 20 czerwca 1995 roku w Paryżu, w wieku 84 lat, choroba zabrała mu
pamięć, a wraz z nią okazję, by „śmiać się w chwili ostatniego smutku”, tak jak
to wszystkim, a przede wszystkim sam sobie obiecywał.
Zgłębianie myśli Ciorana wywołuje emocje, które mogę porównać do wspinaczki na bardzo stromą górę. Towarzyszy jej adrenalina, strach, niepewność,
chęć wycofania się w połowie drogi. Jeśli nie poddam się, to dotrę na sam szczyt,
czuję ogromną satysfakcję, chwilową euforię, zachwyt słowami, które spływają
na mnie i oblepiają niczym zimna mgła na szczycie góry. Jednak zaraz potem
prócz pięknych widoków roztacza się przede mną wizja zejścia. Dociera do mnie,
że to jeszcze nie koniec, że wejście na szczyt to dopiero połowa drogi. Zostaję
sama z myślami, już bez towarzystwa Ciorana, i mam wybór: skoczyć ze szczytu
23

Rozmowy z Cioranem, op.cit., s. 182.

I. Kania, Cioran, albo o anachronizmie mądrości, [w:] E.M. Cioran, Zły Demiurg, op.cit.,
s. 132.
24

25

Rozmowy z Cioranem, op.cit., s. 126.
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i bać się tylko przez chwilę, lub schodzić powoli i przez cała tę drogę odczuwać
lęk. Wybór należy do nas. Wybór to wolność, żaden z nich nie jest zły czy dobry.
Cioran szuka wciąż sposobu na zmniejszenie niedogodności istnienia choćby poprzez twórczość, poprzez wykrzyczenie tego wszystkiego, co nas boli, bo „obsesje wyrażone ulegają osłabieniu i poniekąd przezwyciężeniu”26. Autor Zarysu
rozkładu traktuje życie jak kamień w wysokim, ciasno zawiązanym bucie, trudno
jest go wyjąć, ale możemy sobie chociaż poprzeklinać, pokrzyczeć, ponarzekać.
Śmierć i cierpienie to jedyne i niepodważalne prawdy, inne prawdy łagodzą ból
istnienia tylko w tym stopniu, w jakim są w stanie przysłonić tę pierwszą. Cioran pomimo tych wszystkich przeciwności nie rezygnuje ze świata, odnajduje
w istnieniu pewien urok, który polega na tym, że człowiek pomimo świadomości
wszystkich tych okropności staje się „wspólnikiem życia”. W rozmowie z Helgą
Perz zapytany o sens śmieje się i odpowiada:
To pytanie dręczyło mnie przez całe życie, ale nie znalazłem odpowiedzi. [...]
Trzeba się z tym pogodzić i przyjmować życie takim, jakie jest27.

Dopiero w momencie, w którym pojmiemy naszą przypadkowość, niedorzeczność i nieistotność codzienności, absurdalność naszego istnienia, kiedy
w pełni doznamy nicości tego, czym jesteśmy, wtedy dopiero będziemy mogli
bezkarnie zatapiać się w każdej darowanej nam przez los chwili. Bo tak naprawdę wyzwoleniem jest świadomość, że nie ma żadnego zbawienia i choć jest ona
rozczarowująca, nie pozwala nam zgorzknieć, lecz uczy, jak robić dobrą minę do
złej gry, jak dzielnie znieść życie mimo bólu i niewygody.
A więc cierpcie, pijcie, wychylajcie puchary przyjemności do dna, płaczcie albo
śmiejcie się, krzyczcie z rozpaczy albo z radości, wyśpiewujcie miłość albo śmierć
– bo i tak nic z tego wszystkiego nie zostanie! Cała moralność chciałaby zrobić
z tego życia sumę straconych okazji28.

Czy zatem książki Ciorana są „biblią samobójców”? Uważam, że owszem,
są, ale po obcowaniu z jego myślą zazwyczaj nabiera się do wszystkiego dystansu. Cioran nie mydli oczu, nie obiecuje, że istnienie kiedykolwiek będzie bardziej
znośne, wręcz przeciwnie – zdziera klapki z oczu i uświadamia nam jeszcze do26

Ibid., s. 13.

27

Ibid., s. 25.

28

E.M. Cioran, Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków 1992, s. 101.
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bitniej, że żyć znaczy cierpieć i że jedynym ratunkiem jest odkrycie pustki, która
nie jest osiągalna dla większości z nas. Najważniejsze jednak, że roztacza przed
nami możliwość wyboru między życiem a śmiercią – to jest jedyna wolność, na
którą możemy sobie pozwolić, bo prawdziwą wolnością jest nigdy się nie narodzić. Oto klucz do całej zagadki:
Nie zaznać narodzin... na samą myśl o tym – jakież szczęście, jaka wolność, jaka
przestrzeń!29.

29

Ibid., s. 20.
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Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości
w filozofii Alberta Camusa

1. Krajobraz po bitwie
Bunt ludzki w swoich formach wysokich i tragicznych
jest być może tylko ciągłym protestem przeciwko śmierci,
szaleńczym oskarżeniem losu,
który został naznaczony powszechną karą śmierci.
Albert Camus, Odnaleźć sens w braku sensu

W Człowieku zbuntowanym czytamy:
Bunt metafizyczny jest ruchem, w którym człowiek powstaje przeciwko swemu losowi i światu. Jest on metafizyczny, ponieważ zaprzecza celom człowieka
i świata. [...] Buntownik metafizyczny powstaje, by domagać się dla rozbitego
świata jedności. [...] Protestując przeciw kondycji ludzkiej, przeciw temu, co
w niej niedokończone przez śmierć i rozbite przez zło, bunt metafizyczny jest uzasadnionym żądaniem szczęśliwej jedności wbrew cierpieniom życia i śmierci1.

Początków buntu metafizycznego Camus dopatruje się pod koniec
XVIII wieku, kiedy w huku obalonych murów narodziły się nowe czasy2. Sade
(„idea takiej chimery [boga] jest jedynym błędem, jakiego nie mogę wybaczyć
1

A. Camus, Człowiek zbuntowany, przeł. J. Guze, Warszawa 1998, s. 33–34.

2

Ibidem, s. 36.
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człowiekowi), Stirner („Człowiek nie jest do niczego »powołany« i nie ma żadnego »zadania«, czy »przeznaczenia«”) i Nietzsche („oduczyłem się wierzyć
w słowa i wartości i wielkie nazwy”)3 w swych książkach pozbawiali ostatecznie
ludzkie istnienie transcendentnych, metafizycznych fundamentów i sprowadzali
europejską myśl na nowe tory. Do grona prekursorów nowego sposobu myślenia o świecie i człowieku Camus dołącza jeszcze Kierkegaarda, Dostojewskiego,
Jaspersa, Heideggera i Szestowa4. W dziełach tych myślicieli afirmowane jest
to, co przez dwa tysiące lat z okładem europejska filozofia dyskretnie omijała
lub niekiedy bezpardonowo represjonowała i usuwała z myślowego horyzontu
epoki.
Już Platon, mierząc podejrzliwym spojrzeniem zyskujący na popularności ruch sofistów i szkołę Epikura, wyraża ustami Kaliklesa obawę o duchowy
stan ludzkości podatnej na nauki tych, którzy „świadomie oszukują i psują młodzież”:
Ale, jeśli się trafi mąż z odpowiednią naturą, to wszystko to strząśnie z siebie,
przełamie, wyrwie i podepcze nasze formułki i kuglarskie sztuczki, i łagodne uroki świętych słów, i prawa przeciwne naturze wszystkie; powstanie i ukaże się jako
pan nasz; on, niewolnik; wtedy rozbłyśnie sprawiedliwość natury5.

Sade zapuszcza się jeszcze dalej w rejony, do których Grek odczuwający nierozerwalną więź ze światem dotrzeć nie mógł. Markiz pragnie zdeprecjonować
nawet naturę6, wypowiada jej wojnę, urąga i nienawidzi jej, chce być jej katem,
dopatrując się w niej rewindykacji idei zdetronizowanego Boga7. W tej płaszczyźnie Camus jawi się myślicielem bardziej powściągliwym. O ile Sadyczni
rzucają naturze zuchwałe wyzwanie, dopatrując się w niej rewindykacji wiary
w absolut, który ponownie należy zanegować („niemożność obrażenia natury

3
D.A.F. de Sade, Histoire de Juliette ou les Prospérités du vice, [w:] idem, Œuvres, t. III, Paris
1998, s. 195; M. Stirner, Jedyny i jego własność, przeł. J. i A. Gajlewiczowie, Warszawa 1995,
s. 392; F. Nietzsche, Tak mówił Zaratustra, przeł. G. Sowinski, Kraków 2005, s. 263.
4

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 2004, s. 83.

5

Platon, Gorgiasz, [w:] idem, Gorgiasz, Menon, przeł. W. Witwicki, Kęty 2002, 484 B.

Por. D.A.F. de Sade, Dywagacje Almaniego o naturze [fragm. La Nouvelle Justine], przeł.
B. Banasiak, [w:] idem, Powiedzieć wszystko. Antologia, przeł. B. Banasiak, M. Bratuń, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Kraków 2003, s. 66–67.
6

7

P. Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1999, s. 131.
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jest największa męką człowieka”)8, o tyle bohaterowie Camusa nie wypowiadają
wojny naturze, czując z nią rudymentarną więź
Zapach traw, gwiazdy, noc, pewne wieczory, kiedy serce się odpręża – jakże negować ten świat, którego potęgi i siły doznaję?9.

Absurd pojawia się dopiero na poziomie intelektu, rozumowych dążeń do
ogarnięcia bezrozumnej rzeczywistości. W płaszczyźnie zmysłowości człowiek
utożsamia się z naturą, jest wręcz jej bliźnim. Camus daje temu wyraz choćby
w charakterystycznym stylu prowadzenia narracji, cechującym jego powieści
i nowele. Opisy przyrody kreślone są nadzwyczaj wyraziście, sugestywnie i szczegółowo z zachowaniem niepozornych nawet detali. Liczne personifikacje, barwne metafory i rozbudowane porównania ożywiają przyrodę, czyniąc ją bratnią
człowiekowi zarówno w jej naturalnym pięknie, jak i bezwzględnej surowości.
Wśród krytyków popularna była opinia jakoby Zaślubiny miały być wyrażeniem
przez autora ideału życia polegającego na „rozpuszczeniu podmiotu w doznaniu”. W rzeczywistości książka ta ma dwojaką wymowę. Camus kreśląc rozbudowane opisy surowych, kamienistych rubieży Dżemeili10, zeschniętych połaci
pustyni skrywających solne miasto11 czy niewdzięcznych i bezlitosnych równin
Śląska, czystych przestrzeni Moraw i rozłożystych równin Vicenzy12, ukazuje
absurdalność ludzkiego istnienia, będącą zarzewiem rozczarowania światem,
a w konsekwencji – buntu metafizycznego. Człowiek jest bliski światu, słońcu,
ziemi, morzu, ale tylko do chwili, gdy wypowie pierwsze słowo, gdy pierwsza
myśl zaświta w jego umyśle, gdy jego ludzka natura zagłuszy na chwilę bezrefleksyjną nostalgiczność, i immanentne pragnienie odnalezienia sensu wszystkiego wprawi w ruch maszynerię analitycznego umysłu:
Dopóki umysł milczy w nieruchomym świecie nadziei, wszystko odbija się i porządkuje w jedności jego nostalgii. Ale przy pierwszym poruszeniu ów świat pęka
i zawala się: niezliczona ilość migotliwych odłamków ofiarowuje się poznaniu13.
8
D.A.F. de Sade, La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu, [w:] idem, Œuvres, t. II, Paris,
1995, s. 625.
9

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 80.

10

A. Camus, Zaślubiny. Lato, przeł. M. Leśniewska, Kraków 1981, s. 15.

11

A. Camus, Wygnanie i królestwo, przeł. J. Guze, Kraków 2004, s. 28–29.

12

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 45.

13

Ibid., s. 79.

150

Piotr Cielecki

Odtąd człowiek zamyka się za szańcami rozumu, skąd rzuca naturze wyzwania, zasypuje ją uporczywymi pytaniami i domaga się od niej wylegitymowania
znaczeniami, których ta nie posiada. Smutek i rozczarowanie rodzą się właśnie
z tej niekompatybilności rozumu i natury („Gdyby człowiek uznał, że wszechświat również może kochać i cierpieć, byłby pogodzony”14).
Porewolucyjny porządek tymczasem musi wymagać od obywateli należytej, moralnej postawy, inaczej nie byłby porządkiem. Postawa ta, pozbawiona
zakotwiczenia w transcendencji, musi oprzeć się na czymś innym, chociażby na
tradycji, sentymentalnym obliczu historii. U podstaw tej koncepcji leży głęboka
wiara rewolucjonistów w starą, dobrą, hołubioną przez chrześcijaństwo wolną
wolę człowieka. W przeciwnym wypadku, jak trafnie zauważa Sade, wszelkie
prawodawstwo byłoby pozbawione sensu:
Jeśli człowiek jest wolny, prawa są konieczne, gdyż sprawiedliwe jest karanie
go za zło, jakie wyrządził, mogąc go uniknąć. Jeśli jednak nie jest wolny, jeśli
wszystkie jego czyny są następstwem pierwszego impulsu, absolutną koniecznością zależną od organów, krążenia płynów, jednym słowem, jeśli do tego stopnia
związane są z fizyką, że wybór nie leży w jego mocy [jak utrzymywało wielu
filozofów], wówczas prawa pozostają całkowicie tyrańskie, podłe jest bowiem karanie człowieka za zło, jakiego nie mógł uniknąć15.

Tak więc rewolucja, uznając człowieka za istotę z natury wolną i niezdeterminowaną, świadomie go zniewala w imię wyższej racji, tym razem nie boskiej,
lecz ziemskiej proweniencji. Kiedy „nie ma już boskiej bajki, która raduje i zaślepia”16, ludzkość, uparta w swym dążeniu do oparcia cywilizacji na trwałych
fundamentach, pisze bajkę nową. Dla Camusa zmiana bajek nie ma jednak większego znaczenia, ponieważ każda wymaga niezmiennie od człowieka przyjęcia
na wiarę istnienia jej głównych bohaterów. Z punktu widzenia „metafizyki krótkowidza” (a posiadanie takowej deklaruje Camus) jest rzeczą głęboko obojętną,
czy walczy się z bogiem, historią, wiatrakami, czy z olbrzymami. „Tak obojętną,
że łatwo się pomylić”.

14

Ibid., s. 78.

D.A.F. de Sade, Rozważania nad moralnością i wolnością człowieka, przeł. B. Banasiak,
K. Matuszewski, [w:] idem, Powiedzieć wszystko, op.cit., s. 64.
15

16

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 164.
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2. Jedyna prawda o człowieku
Już nic nie ma, widzisz. Żadnych wspomnień, wszystkie
twarze zniknęły! Nic, już nic. A czy wiesz, co pozostało?
Zobacz. Zbliżcie się. Patrzcie. […] Kaligula.
Albert Camus, Kaligula

Absurdalną sytuację człowieka można wyrazić krótko: „Ludzie rodzą się, żyją
i umierają. I tak ad infinitum, nic poza tym i cały ten mechanizm nie ma nawet cienia sensu”. Konsekwencję tej konstatacji najzwięźlej bodajże ujął Sartre
(„Człowiek jest tylko tym, czym siebie uczyni”17). Fakt ten jednak często umyka
ludziom, ginie gdzieś w zgiełku doczesności, pokrywa się osadem codziennej
rutyny i jeśli już zostaje wyciągnięty na światło dzienne i uda mu się poruszyć
ludzką wrażliwość, wzbudzić atawistyczny lęk przed unicestwieniem i skłonić
do refleksji, natychmiast jest pacyfikowany i powtórnie skrywany pod woalem
religii, metafizyki czy historii. Ludzie nie chcą myśleć o śmierci. Wolą koncentrować się na życiu, dopóki podeszły wiek, choroba, wypadek czy jakikolwiek
inny zbieg nieszczęśliwych okoliczności nie zmusi ich do refleksji nad faktem,
że nie są niezniszczalni.
„W muzeach włoskich można czasem zobaczyć malowane ekrany, które
ksiądz trzymał przed twarzą skazańca, by zakryć przed nim rusztowanie”18. Prowadzony na śmierć zamiast na narzędzie swego zniszczenia patrzył na owe płachty, których zadaniem było ukryć przed oczyma skazańca widok jego bliskiego,
nieodwracalnego końca. Podobną metodę obiera większość ludzi. Zawieszony
między „Nieskończonością i Nicością”19 Pascal na swoim ekranie wymalował
Boga, Stirner postawił lustro. Współcześnie ludzie malują przeróżne rzeczy: karierę, spełnienie zawodowe, rodzinę, tradycję, miłość itd. Jak odnotował Einstein, ludzie nie mogąc ogarnąć chaotyczności świata, usilnie starają się sprowadzić rzeczywistość do zrozumiałego dla nich obrazu: „Człowiek próbuje stworzyć w jakiś odpowiadający mu sposób uproszczony i przejrzysty obraz świata
i przezwyciężyć świat przeżyć przez próbę zastąpienia go w pewnym stopniu obrazem. Czyni to malarz, poeta, filozof spekulatywny i badacz przyrody, każdy na

17

J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawa 1998, s. 27.

18

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 141.

19

Por. B. Pascal, Myśli, przeł. T. Boy Żeleński, Warszawa 2001, s. 52.
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swój sposób”20. Potrzeba zakotwiczenia w świecie jest na tyle mocna, że ludzie
chwytają się wszystkiego, co daje wrażenie doraźnej chociaż stabilności: „widać
to w masowym uwielbieniu sławnych ludzi sukcesu: gwiazd filmowych, ważnych osobistości; w popularności plotkarskich czasopism, kulcie plakatu, taniej
biografii, w zmanierowanym naśladownictwie stylu życia propagowanego przez
pisma kobiece [...] w zainteresowaniu, jakim obdarza się każdą błyskotliwa miernotę, każdego człowieka chwilowego choćby sukcesu”21. Tymczasem wbrew całej barwnej agitacji na rzecz poszukiwania efemerycznych pseudofundamentów,
zdaniem Camusa, absurdalność losu ludzkiego streszcza się w ogólnym stwierdzeniu Kaliguli: „Ludzie odchodzą nieszczęśliwi”22 bądź według przekładu bliższego oryginałowi: „Ludzie umierają i nie są szczęśliwi”23.
Skok pod wszystkimi postaciami w boskie albo w wieczne poddanie się złudzeniom codzienności, albo idei – każdy z tych ekranów przysłania absurd. Ale są
tacy, co nie uznają ekranów, i o nich chcę mówić24.

Bohater dramatu Camusa jest zwykłym człowiekiem, w którym poczucie absurdu sięgnęło szczytu, jest on bowiem również władcą i to władcą-hegemonem.
Z punktu widzenia kogoś, kto władzę stanowi, absurdalna przypadkowość takiego akurat systemu prawnego, autorytarność wszelkich wydawanych dekretów
i rozporządzeń, jawią się jako całkowicie pozbawione głębszego znaczenia, niekonieczne i konwencjonalne. O ile pospolitemu obywatelowi Imperium instancja władzy mogła wydawać się czymś koniecznym, wręcz boskim, o tyle cesarz
z racji pełnionego urzędu doskonale dostrzega jej normatywny i czysto umowny
charakter. Dlatego też pragnie sięgnąć po coś stałego, niezmiennego, niekonwencjonalnego, niemożliwego wreszcie:

20

A. Einstein, Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa 1999, s. 238.

21

J. Fowles, Aristos, przeł. W. Łyś, Poznań 1997, s. 56.

22

A. Camus, Kaligula, przeł. J. Kasza, Kraków 2004, s. 15.

„Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux”, cyt. za: A. Camus, Caligula, Édition
de Pierre-Louis Rey, Paris 2004, s. 49. Polski przekład: A. Camus, Kaligula, przeł. W. Natanson,
[w:] A. Camus, Dramaty, przeł. W. Natanson, M. Leśniewska, W. Błońska, J. Błoński, Posłowie,
M. Szpakowska, Kraków 1987, s. 19.
23

24

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 141.
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Świat, taki jaki jest, jest nie do zniesienia. Dlatego też potrzebuję księżyca lub
szczęścia, lub nieśmiertelności; czegoś, co wydaje się szalone, ale nie należy do
tego świata25.

Kaligula rusza na poszukiwania księżyca i wraca z pustymi rękoma, ostatecznie
przekonany o swej bezsilności. Jako cesarz – w granicach swej władzy może
uczynić wszystko, jako człowiek – pozostaje wobec milczenia wszechświata tak
samo bezradny jak każdy inny obywatel Imperium. Świat, człowiek, życie, władza nie mają sensu i ta prawda druzgoce cesarza. Zapewnienie Helikona, iż można się z nią pogodzić i że nie przeszkadza ona wcale, na przykład, w zjedzeniu
posiłku26, na niewiele się zdaje i jeszcze bardziej rozwściecza Kaligulę: „Czyli
wszystko wokół mnie jest zakłamane, a ja chcę, by ludzie żyli w prawdzie!”27.
Pragnąc wyczulić ludzi na nicość, jedyną prawdę ich istnienia, wybiera on
lekcję najdrastyczniejszą: zaczyna zabijać. Największym marzeniem cesarza
jest obdarowanie ludzi jedyną prawdziwą równością, jaką jest równość wszystkich wobec śmierci28. W tym celu, ku przerażeniu i głębokiemu niezadowoleniu
dygnitarzy, Kaligula wstrząsa podstawami społecznego porządku, rozchwiewa
architektonikę obowiązujących imponderabiliów. Przez bezsensowne rozkazy
masowych egzekucji pragnie roztoczyć nad społeczeństwem widmo przypadkowej i nieubłagalnej śmierci, wzbudzić pierwotny strach, dotrzeć do najgłębszych,
atawistycznych pokładów ludzkich lęków i wyrwać ludzi z marazmu, w jakim
pogrążyła ich bezrefleksyjna egzystencja w granicach bezpiecznego państwa:
Wszystko skończone. Przyzwoitość, szacunek, jakby to ująć, roztropność narodów.
[...] wszystko ulega strachowi. Strach [...] to tylko piękne uczucie bez dodatków;
czyste i bezinteresowne – jedna z tych cnót, biorących początek w trzewiach29.

Zbrodnia Kaliguli ma więc, według jego własnych słów, charakter terapeutyczny,
edukacyjny: „Bo ja wiem, czego im [ludziom] brak [...] Pozbawieni są wiedzy
i nauczyciela, który wie, o czym mówi”30. Cesarz pragnie dorównać bezduszności i obojętności bogów, stać się ich ziemskim odbiciem („Nie rozumie się losu,
25

A. Camus, Kaligula, op.cit., s. 14.

26

Ibid., s. 15.

27

Ibid.

28

Ibid.

29

Ibid., s. 37.

30

Ibid., s. 15.
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więc dlatego uczyniłem się przeznaczeniem. Przybrałem głupią i niezrozumiałą
twarz bogów”31).
Kaligula ginie zabity przez ludzi zagrożonych szaleńczą tyranią władcy.
Choć możemy domniemywać, że głównym motywem popychającym prominentów do zawiązania antycesarskiego spisku był strach przed własną śmiercią, utratą uprzywilejowanej pozycji, majątku itp., to deklarują oni, iż przyświeca im cel
znacznie szczytniejszy:
to nie dlatego, żeby pomścić wasze małe poniżenia, lecz by walczyć przeciw tej
szalonej idei, której zwycięstwo oznaczałoby zagładę świata. [...] On przemienia
swoją filozofię w trupy, a nieszczęściem dla nas, filozofia ta nie zna obiekcji32.

Społeczeństwo potrzebuje obiektywnych wartości, wyraźnie określonych cnót
oddzielonych od przeciwstawionych im występków. Dla Kaliguli tymczasem
wszystkie idee – niezależnie od konwencjonalnej optyki aktualnie obowiązującej aksjologii nobilitującej jedne kosztem dezawuowania drugich – są bliźniaczo do siebie podobne i wyrastają z ogólnoludzkiej potrzeby sensu, pozostającej ślepą na najoczywistsze nawet fakty. Cesarz pada pod ciosami spiskowców,
a jego przedśmiertne stwierdzenie: „Ja jeszcze żyję!”33, wymyka się w swej polisemantyczności jednoznacznemu odczytaniu, pozostając argumentem zarówno dla dopatrujących się w tym patetycznym okrzyku heroicznego zwieńczenia
wysiłków nieszczęśliwego imperatora, użyźniającego umysły ludzi przez otwarcie im oczu na absurdalność ludzkiego istnienia, jak i dla wolących widzieć
w nim tylko ostatni wrzask szalonego tyrana, którego bestialskie wybryki znalazły krwawy koniec w słusznym buncie jasnowzrocznych spiskowców.

3. Samobójstwo albo zgoda na absurd
Wobec obsesji śmierci zarówno wykrętne sztuczki nadziei, jak i argumenty rozumu,
okazują się bezwartościowe: ich nieskuteczność wzmaga tylko chęć umierania. […]
Oddycham, bo jestem przesądny.
Emile Cioran, Zarys rozkładu

31

Ibid., s. 60.

32

A. Camus, Kaligula, op.cit., s. 31.

33

Ibid., s. 95.
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Jeśli to prawda, że jedyne raje to raje utracone, wiem teraz,
jak nazwać to czułe i nieludzkie, co jest dziś we mnie.
Albert Camus, Pomiędzy tak i nie

Z punktu widzenia Kaliguli, który – nie należy o tym zapominać – jest zarazem
punktem widzenia wszechświata, nie ma żadnego znaczenia, czy człowiek dożyje sędziwej starości, czy natychmiast odbierze sobie życie. Wcześniej czy później
Kaligula i dżuma i tak upomną się o wszystkich. Co więcej, jeśli przyjąć, że
starość sama z siebie nie jest jeszcze godna szacunku, a tym bardziej spontanicznej gloryfikacji i tęsknego wyczekiwania, to optyka wszechświata może stać się
nader interesująca, jeśli nie wręcz zachęcająca również dla człowieka. „Dlaczego
– pyta Nietzsche – ma być zaszczytniej dla człowieka, gdy się starzeje i poczuje,
że mu sił ubywa, wyczekiwać powolnego wyczerpania i rozkładu, niż samemu
sobie oznaczyć kres z całą świadomością?”34.
Camus nazywa samobójstwo jedynym, prawdziwie poważnym problemem
filozoficznym: „Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć,
to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii”35. Wszelkie refleksje natury
epistemologicznej, ontologicznej, etycznej czy aksjologicznej przychodzą dopiero w następstwie pozytywnej odpowiedzi na rudymentarne pytanie ludzkiej egzystencji, w porównaniu z którym te pierwsze jawią się jako kwestie niezwykle
błahe: „Ta prawda [odkrycie Galileusza] nie była warta stosu. Jest rzeczą głęboko
obojętną, czy Ziemia kręci się wokół Słońca, czy na odwrót. W gruncie rzeczy to
kwestia błaha”36. Jak stwierdza Holbach, człowiek nigdy nie targnie się na swoje
życie pod wpływem abstrakcyjnych spekulacji intelektualnych: „Nic nie skłoni
go to tego kroku, dopóki pozostaje mu jeszcze resztka rozumu lub cień nadziei,
tego najlepszego balsamu na wszystkie cierpienia”37.
Istotna jest, zdaniem Camusa, jedynie sprawa nadania życiu sensu. To, że
nie można go odnaleźć, jak chciała długa, filozoficzna tradycja, nadająca rzeczywistości rozumowy, logiczny charakter, jest rzeczą oczywistą:

34

F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, t. 1, przeł. K. Drzewiecki, Warszawa 1908, s. 93.

35

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 65.

36

Ibid., s. 66.

P.H. d’Holbach, System przyrody czyli prawa świata fizycznego i moralnego, przeł. J Jabłońska i H. Suwała, Warszawa 1957, t. 1, s. 349.
37
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Historii nie zbywa ani na religiach, ani na prorokach, nawet bez bogów. Żądają
od niego [człowieka] skoku38.

Tymczasem człowiek, który przyjął zakład absurdu, nie może, a raczej nie powinien zwracać się ponownie ku królestwu idei, by hołdować czemuś, czego nie
rozumie. Sam decyduje o swoim życiu i sam nadaje bądź odbiera mu sens. Jeśli
w tym kontekście zarzuca mu się grzech pychy, to może on odpowiedzieć jedynie, że nie wie, czym jest pycha, a w zasadzie, że nie jest w stanie zrozumieć,
czym jest grzech i religia w ogóle:
Chciałem spróbować wyjaśnić mu serdecznie, nawet z sympatią, że ja nigdy nie
byłem w stanie prawdziwie żałować czegokolwiek. [...] Powiedziałem, że nie
wiem, co to jest grzech39;
Prawdę mówiąc [człowiek zbuntowany] tylko to czuje; swoją nieodwracalną niewinność40.

Kwestia samobójstwa rozspaja się u Camusa na dwa kontradyktoryczne
podejścia do problemu. Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie, czy absurdalna sytuacja, w jakiej znajduje się człowiek wobec świata, głęboka nieważność każdego pojedynczego istnienia w obliczu braku fundamentalnych sensów
wspierających architektonikę rzeczywistości, są wystarczającymi przesłankami
do odebrania sobie życia:
czy obelga rzucona istnieniu, to zadawanie mu kłamu pochodzi stąd, że nie ma
ono sensu? Czy jego absurdalność żąda, by mu się wymknąć poprzez nadzieję
albo samobójstwo?41.

Z drugiej strony, identyczne pytanie może zrodzić się przecież w świecie przepełnionym sensem i znaczeniem („Tym lepiej przeżyje się życie, im mniej będzie
ono miało sensu”42). Tropem tym podążył nieco później Cioran, stwierdzając,
że to właśnie brak jakichkolwiek absolutnych znaczeń wpisanych w strukturę
rzeczywistości nadaje sens ludzkiej egzystencji:
38

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 108.

39

A. Camus, Obcy, op.cit., s. 64, 75.

40

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 108–109.

41

Ibidem, s. 70.

42

Ibidem, s. 109.
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Zgadzam się na życie przez grzeczność: nieustanne buntowanie się jest w złym
guście, zupełnie jak wzniosłość samobójstwa [...] Trzymamy się przy życiu dzięki
temu, że nie ma ono żadnych podstaw, że brak mu nawet cienia argumentu. Śmierć
jest zbyt precyzyjna, wszelkie racje są po jej stronie. [...] Dajcie życiu konkretny
cel, a natychmiast straci powab. Dzięki swemu nieokreślonemu przeznaczeniu
przewyższa ono śmierć [...] życie nie ma sensu, nie może go mieć. Musielibyśmy
się natychmiast zabić, gdyby nieoczekiwane objawienie przekonało nas o czymś
przeciwnym43.

Mamy tu więc do czynienia z wizją antypodyczną względem popularnego przekonania o sensowności życia w teleologicznie zorganizowanym świecie, wizją,
która samobójstwo traktuje nie jako ostateczną ucieczkę od bezsensowności, lecz
od rygoru absolutnych zasad.
Zdaniem Camusa, samobójcza tendencja jest właściwa naturze człowieka tak jak miłość czy strach („Najbardziej naturalną skłonnością człowieka jest
zniszczyć siebie i cały świat razem ze sobą”44). Autor Mitu Syzyfa traktuje samobójstwo jak melodramatyczne wyznanie przytłaczającej człowieka bezsensowności życia:
zabić się to wyznać [...] że życie nas przerasta albo że nie rozumiemy życia [...],
że rzecz „nie warta jest trudu”45;
Są godziny, kiedy zdaje mi się, że dłużej nie zniosę sprzeczności. Kiedy niebo jest
zimne i kiedy nic w przyrodzie nas nie podtrzymuje… Ach, może lepiej byłoby
umrzeć46.

Owo wyznanie jest jedną z możliwości ustosunkowania się do rozstrzygnięć, jakie czyni się u kresu drogi, którą, zdaniem autora, przebywa człowiek decydujący
się na odebranie sobie życia. Taki motyw samobójstwa – popełnianego z powodu
stwierdzenia absurdalności indywidualnego, ludzkiego istnienia i alienacji człowieka w kosmicznym schemacie rzeczy – zdaje się być dla Camusa szczególnie
interesujący. Jak zauważa Dostojewski, taki rodzaj samobójstwa dokonuje się
niespektakularnie, w ciszy pojedynczego serca, bez zbędnego sentymentalizmu,
sztucznej ornamentyki patetycznej egzaltacji, bez sentymentalnego spogląda43

E. Cioran, Zarys rozkładu, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2006, s. 16, 150, 152.

44

A. Camus, Eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 1971, s. 523.

45

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 67–68.

46

A. Camus, Eseje, op.cit., s. 529.
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nia ku Wielkiej Niedźwiedzicy, słowem, bez „żadnych niemieckich sztuczek”47.
Zrezygnowany człowiek „po cichu” wymyka się światu, odpowiadając niejako
w ten sposób na jego obojętne milczenie. Ostentacyjne samobójstwo, będące chęcią zwrócenia czyjejś uwagi, wstrząśnięcia ludźmi, samobójstwo ideologiczne,
gest pełen patosu nie przekonywało Camusa, jawiąc się jako czyn nazbyt gwałtowny, chaotyczny i skazany na opaczne zrozumienie intencji człowieka, który
go dokonuje:
Ach, drogi przyjacielu, jak ludzie są ubodzy w pomysły! Zawsze sądzą, że popełnia się samobójstwo z jednego powodu. Ale można doskonale zabić się dla dwóch
powodów. Nie, to im nie przychodzi do głowy. Po cóż więc umierać z własnej
woli, poświęcając się dla wyobrażenia, jakie chce się dać o sobie. Pan nie żyje,
oni zaś skorzystają z pańskiej śmierci, żeby uzasadnić pański gest w sposób idiotyczny lub wulgarny48.

Camus podkreśla, że absurd rzadko nas zaskakuje, nie pojawia się nagle, nie
odkrywamy go w akcie spontanicznego oświecenia, lecz rodzi się powoli, stopniowo. Wyrwany z rutyny codzienności człowiek ma dwa wyjścia: rzucić się bezrefleksyjnie z powrotem w jej wir albo zgodzić się na jej głęboką nieważność:
pewnego dnia pojawia się „dlaczego” i wszystko rozpoczyna się w znużeniu zabarwionym zdumieniem [...] znużenie jest u końca czynów machinalnego życia, ale
inauguruje zarazem ruch świadomości [...] U jego [owego ruchu] końca pojawia
się z czasem konsekwencja: samobójstwo lub nawrót do poprzedniego stanu49.

Człowiek rzadko znajduje sposobność do refleksji, najczęściej żyje dniem bieżącym i najbliższą, dającą się z grubsza zaplanować przyszłością („Zawsze pochłaniało mnie to, co mogło się zdarzyć dziś albo jutro”50). Kiedy jednak wyrwany
z natłoku codziennych zajęć przyjrzy się swemu życiu, gdy sięgnie wzrokiem
poza ekran ozdobiony podobizną jego bóstwa, dostrzeże być może, że pęd ku
przyszłości, ku temu, co jeszcze pozostaje do zrobienia i osiągnięcia, zobaczenia i poznania, jest jednocześnie biegiem ku śmierci, nieubłagalnie czekającej na
47
B. Bursow, Osobowość Dostojewskiego, przeł. A. Wołodźko, Warszawa 1983, s. 491. Chodzi
o złośliwe odniesienie się Dostojewskiego do śmierci młodego Wertera, który rozstając się z życiem przez akt samobójczy, rzuca ostatnie, pożegnalne spojrzenie na Wielką Niedźwiedzicę, której
już nigdy więcej ma nie oglądać.
48

A. Camus, Upadek, przeł. J. Guze, Warszawa 1987, s. 237.

49

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 74.

50

A. Camus, Obcy, op.cit., s. 64.

Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości

159

końcu owej drogi („Jutro, pragnął jutra, kiedy cała jego istota powinna była go
nie chcieć. Ten bunt ciała to absurd”51).
Jeden krok dalej i człowiek napotyka niewzruszony, materialny świat, bezrozumny i obcy analitycznemu umysłowi, nieprzenikniony dla myśli i obojętny
na ludzką ufność i pokładane w nim nadzieje. Świat, z którego przez całe wieki
człowiek rozumiał tylko to, co umieściła w nim ludzka nadzieja, a który teraz
ukazał pełnię swego beznamiętnego oblicza. Ta kosmiczna alienacja człowieka
rozczarowuje jeszcze mocniej i wzmaga poczucie absurdalności („ta nieprzenikliwość i obcość świata to absurd”52).
Wreszcie w obliczu braku znaczeń wpisanych w istotę świata i głębokiej
nieważności wszelkich, rutynowych działań, do których automatycznie popycha
nas codzienność i przypisane nam społecznie i kulturowo role, człowiek staje przed ostatnim, bodajże najtragiczniejszym obliczem absurdu – swą własną
przypadkowością i nieważnością:
Jeśli bowiem próbuję pochwycić to moje ja, którego jestem pewien, jeśli próbuję
je określić i ująć, widzę, że to tylko woda, która przecieka mi pomiędzy palcami53.

Dostojewski dopatrywał się istoty skłonności samobójczych właśnie w niezgodzie na obojętność świata, która w połączeniu z niemożnością przekroczenia rygorystycznego porządku natury oddala od człowieka wizję szczęśliwego życia:
„Ponieważ przyroda nie tylko nie przyznaje mi prawa do żądania wyjaśnień, lecz
w ogóle mi nie odpowiada – nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie może
[...] a ponieważ przyrody zniszczyć nie mogę, niszczę samego siebie; kieruje mną
wyłącznie rozpacz, która rodzi niemożność pogodzenia się z tyranią, za tyranię tę
bowiem nikt nie ponosi winy”54. Kiriłow Dostojewskiego popełnia samobójstwo,
jak to określa Camus, „wyższego rzędu”55. Zabija się dla idei, czując, iż istnienie
Boga jest jedyną możliwością uratowania sensu rzeczywistości i ludzkiego życia zarazem, i wiedząc, z drugiej strony, że Bóg nie istnieje, a niebo i ziemia są
puste:
51

A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 75.

52

Ibid.
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Ibid., s. 79.
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B. Bursow, Osobowość Dostojewskiego, op.cit., s. 493.
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A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, op.cit., s. 153.
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Czy nie rozumiesz, że to wystarcza, aby się zastrzelić? Czy nie rozumiesz, że
może znaleźć się człowiek, jeden na tysiąc waszych milionów, który nie zechce
i nie zniesie tego?!56.

W momencie śmierci Boga ludzie zostali niejako naznaczeni jego krwią i stając się bogami, wzięli na siebie ciężar nieograniczonej absolutnym autorytetem
wolności. Kiedyś, jak twierdzi bohater Biesów, w momencie, gdy zrozumieją
rangę tej nobilitacji, „samobójstwa, staną się niepotrzebne, gdyż zacznie się życie
w największej chwale”57. Na razie jednak potrzebni są nauczyciele wolnej woli,
stawiający wykrzykniki nad ludzką kondycją i sytuacją, w jakiej znaleźli się ludzie prawdziwie wolni. Ostateczny czyn Kiriłowa, podobnie jak mordy dokonywane przez Kaligulę, ma więc charakter pedagogiczny: „Jestem nieszczęśliwy,
gdyż mam obowiązek okazać wolną wolę”58, mówi przyszły samobójca.
Człowiek obserwując świat, staje się świadkiem nieustannego procesu powstawania i recesji życia, procesu, którego sam jest częścią. Wszystko rodzi się,
żyje, umiera, rozkłada się, materia zmienia ustrukturowanie i życie rozkwita na
nowo. Tragiczność ludzkiego losu polega jednak na tym, że „opłakujemy indywidualizującą formę, nie uogólnioną treść”59. Ludzie bardzo rzadko pocieszają
się faktem, iż ich rozłożone ciało użyźni ziemię, na której po pewnym czasie wyrosną rośliny, będące pożywieniem dla zwierząt zjadanych z kolei przez następne
pokolenia ludzi. Tymczasem z punktu widzenia empirii jest to jedyna możliwość
zachowania swoistej ciągłości w łańcuchu kolejnych zgonów i narodzin. Inne
koncepcje, ratujące oprócz materialnego aspektu człowieczeństwa również jego
indywidualną jaźń, wymykają się empirii i wymagają dogmatycznego przyjęcia
takiego czy innego metafizycznego sposobu widzenia rzeczywistości. W obliczu
braku sensu człowiek, nie mogący pogodzić się z głęboką nieistotnością swego
istnienia, może znaleźć się w sytuacji, którą najzwięźlej ujął autor zagadkowego
napisu, odnalezionego na ścianie opustoszałego domu w Hampstead: „Dlaczego
samobójstwo? A dlaczego nie?”60.
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F. Dostojewski, Biesy, przeł. T. Zagórski i Z. Podgórzec, Warszawa 1984, s. 348.
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Ibid., s. 350.
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J. Fowles, Aristos, op.cit., s. 37.

Por. A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przeł. Ł. Sommer, Warszawa 1997,
s. 112.
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4. Odnaleźć sens w braku sensu
Nienawidzę wolności: zmusza do wybierania.
Salvador Dali, Myśli i anegdoty
Czyn własny każdemu czy to dolę, czy niedolę przyniesie.
Wergiliusz, Eneida
Odnaleźć pewność bez fundamentów, poczuć się obcym własnemu życiu,
aby je móc poszerzyć i przebyć, odrzuciwszy krótkowzroczność kochanka
– tu jest zasada wyzwolenia.
Albert Camus, Mit Syzyfa

Camus ostatecznie odrzuca samobójstwo. Odrzucenie owo wywodzi się z głębokiego przekonania, iż brak wdrukowanych w osnowę rzeczywistości sensów nie
jest wystarczającym powodem, by zaniechać istnienia:
zabawiano się dotychczas grą słów i udawano, jakoby odmawianie życiu sensownego znaczenia siłą rzeczy prowadziło do uznania, że żyć nie warto. W istocie nie
ma żadnego koniecznego związku między tymi dwoma sądami61.

Warto zauważyć, że, z drugiej strony, ów brak nie jest również wystarczającym
powodem dla podjęcia trudu życia – tu również brak koniecznych implikacji.
Skonstatowanie bezsensowności świata jest więc swego rodzaju „wyzerowaniem
licznika” ludzkiego istnienia, stwierdzeniem pewnego status quo rzeczywistości. Wyzwolenie się od wszelkiej metafizycznej teleologii jest jedyną, prawdziwą
wolnością człowieka, cudowną możliwością rozporządzania samym sobą przez
skazanego na śmierć, wolnością Meursaulta siedzącego w celi w przeddzień
egzekucji i czekającego na chwilę, gdy otworzą się przed nim bramy więzienia, niewiarygodną wprost obojętnością wobec wszystkiego, prócz czystego płomienia życia: „śmierć i absurd, czujemy to, są tu zasadami jedynej rozsądnej
wolności – tej, której serce ludzkie może doznawać i którą może żyć”62. Życie
w świecie zmierzającym nieuchronnie ku nicości jest wyzwaniem, a wolność
w takim świecie jest wolnością bardzo trudną:
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Doszedłszy do absurdu, starając się żyć w jego konsekwencji, człowiek stwierdza
zawsze, że świadomość jest rzeczą najtrudniejszą do zachowania [...] tu jest właśnie cały problem. Trzeba właśnie pogodzenia ze światem63.

Ale przyjęcie wyzwania rzuconego przez świat i egzekwowanie owej absurdalnej
wolności uszlachetnia człowieka:
Człowiekowi ukazuje się świat [...] przejrzysty i ograniczony [...], za jego granicą
jest koniec i nicość. [...] [Człowiek] zgadza się na życie w takim świecie, z niego
czerpiąc siły, odrzucając nadzieję i świadcząc uparcie, że można żyć bez pociechy64.

Ponieważ po usunięciu etycznych fundamentów moralistyczna maksyma „żyć
jak najlepiej” traci sens, Camus proponuje zastąpić ją nową, bardziej odpowiednią dla człowieka mierzącego się ze zdemistyfikowanym obliczem rzeczywistości: „żyć jak najwięcej”65.
Autor Mitu Syzyfa wyprowadza z absurdu trzy główne konstatacje: nieunikniony bunt, wolność, będącą buntu owego konsekwencją, i pasję: „Samą świadomością przekształcam w regułę życia to, co było zaproszeniem do śmierci –
i odrzucam samobójstwo”66. Jeśli bunt pozostawia człowieka stojącego samotnie w centrum pustyni absurdu, to Camus pragnie sprawdzić, czy można na niej
przeżyć bez deifikacji rzeczywistości, bez boskiej manny transcendencji i bez
ożywiającego nadzieję strumienia wody życia wiecznego, tryskającego z twardej
skały absolutu. Zbuntowany człowiek jest całkowitym przeciwieństwem człowieka pojednanego – o ile ten ostatni bezradnie składa broń i biernie oczekuje
nadejścia nieuniknionego, o tyle pierwszy, stwierdziwszy absurdalność swego
położenia i odmówiwszy powtórnego zanurzenia się w zbawczych wodach metafizyki, nadaje sens swemu życiu przez heroizm:
Można powrócić do miłości lub spokoju ducha – ale tylko poprzez heroizm, nie
poprzez nieświadomość [...] Ten proces oczyszczającego czynnego samounicestwienia, w odróżnieniu od biernego pogrążenia się w apatii, możliwy jest dopiero
po doznaniu owych „trujących rozkoszy absurdu”67.
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„Absurd ma sens tylko o tyle, o ile się na niego nie zgadzamy”68. Samobójstwo jest tymczasem przystaniem na absurdalność ludzkiego położenia, co
więcej, położenia owego wyraźnym zaakcentowaniem, wręcz apoteozą bezsensowności, oddaniem się całkowicie w nieczułe ręce świata i ostateczną zgodą na
bezduszność jego praw. W żadnym wypadku własnowolne odebranie sobie życia
nie może zostać potraktowane jako obelga rzucona naturze, wręcz przeciwnie,
konstytuuje ono i umacnia jedynie jej apodyktyczny i nieprzejednany charakter:
Nie ma wolności dla człowieka, jak długo nie pokonał strachu przed śmiercią. Ale
nie przez samobójstwo. Zwyciężyć to nie znaczy ustać. Móc umrzeć z podniesionym czołem bez goryczy69.

Holbach zauważa, iż „nie może [człowiek] obrażać przyrody wypełniając prawo
konieczności; jej żelazna dłoń skruszyła sprężynę, która czyniła dlań życie godnym pożądania i zmuszała go do zachowania swego istnienia; tym samym dała
mu do zrozumienia, że powinien opuścić miejsce lub układ rzeczy, w którym
czuje się zbyt źle, aby mógł pragnąc dłużej w nim pozostawać”70.
Tylko odrzucając samounicestwienie i podejmując heroiczny wysiłek nadania życiu sensu, człowiek odnajduje na pustyni
wino absurdu i chleb obojętności, którymi żywi swoją wielkość [...], a ciało, czułość, twórczość, czyn, szlachetność ludzka zajmują wówczas na powrót swoje
miejsce w tym bezsensownym świecie71.

Nie chodzi, rzecz jasna, o rewindykację Boga czy jakichś jego kulturowych
inkarnacji, w postaci których boska idea przejawiała się w historii. Zadaniem
człowieka nie jest wydzieranie sensów milczącemu światu, ale skonstatowanie
ich braku, a następnie spontaniczna kreacja w nowym, pozbawionym absolutu
kontekście.
Według Schopenhauera, „ludzie są z jednej strony udręczonymi duszami,
z drugiej diabłami”72. Wybuchowe to połączenie i nic dziwnego, że przerażenie
wewnętrznym rozdarciem człowieka i wszelkimi tegoż konsekwencjami może
68
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owocować chęcią odniesienia ludzkiego istnienia do jakichś wyższych, transcendentnych i absolutnych instancji. Schopenhauer jednak, podobnie jak dużo
wcześniej czynił to Epikur, bezwzględnie rozprawia się z wszelkimi przebłyskami ludzkiej nadziei, będącymi każdorazowo potencjalnym zarzewiem nowego,
metafizycznego kłamstwa:
będę musiał znowu wysłuchać, że moja filozofia jest wyzbyta pociechy – i to
właśnie dlatego, że mówię według prawdy, ludzie zaś wolą słyszeć, iż Pan Bóg
wszystko stworzył dobrym. Idźcie do kościoła i zostawcie filozofów w spokoju.
Nie żądajcie przynajmniej, by dostosowali swe nauki do waszej myślowej tresury:
to czynią nicponie, półmędrkowie, u których możecie zamawiać sobie doktryny
według upodobania73.

Camusowi – podobnie jak Sartre’owi, pragnącemu by człowiek stał się
cause de soi – chodzi w pierwszym rzędzie o to, by człowiek był panem swego
losu i sam tworzył wartości, bez potrzeby odwoływania się do jakichkolwiek
absolutnych autorytetów. Jak zauważa Szydłowska, takie podejście do życia nie
usuwa z niego absurdu, ale przydaje mu pewnej szlachetności74 i odchodząc od
punktu widzenia Kaliguli, zbliża się do optyki prezentowanej w dramacie przez
Chereę, utrzymującego wbrew słowom cezara, że „niektóre czyny są piękniejsze
od innych”75.
Dla Nietzschego rozstrzygający był śmiech, taniec, duch lekkości:
najwięcej wiedzą o szczęściu motyle i bańki mydlane, i ci, którzy są ich pokroju.
Gdy Zaratustra patrzy, jak unoszą się w powietrze te leciutkie, głupiutkie, zwinne
i ruchliwe duszyczki – ich widok przywodzi go do łez i pieśni76.

Dlatego Zaratustra przegania z obrzydzeniem swego małpiszona, który choć
dokładnie nauczył się naśladować styl, składnię i melodykę mów mistrza, nie
wyzbył się resentymentalnego podejścia do życia i każde jego stwierdzenie, niejednokrotnie trafne, ocieka nienawiścią i głęboką pogardą:
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Gardzę twym gardzeniem [...] Nazywają cię moim małpiszonem, spieniony błaźnie: a ja nazwę cię moją chrząkającą świnią – swym chrząkaniem psujesz moją
pochwałę błazeństwa77.

Nienawiść do życia musi zostać wyparta głośnym, afirmatywnym „tak”, przy
którym urywane „ta-ak” osła, dźwigającego przez pustynię tobół nowych,
idealnych wartości, odsłania swój reaktywny charakter i okazuje się być zwykłym „nie”, wypowiedzianym wzmagającej się intensywności życia:
A gdy ujrzałem swego diabła, stwierdziłem, że jest poważny, gruntowny, dogłębny, uroczysty: duch ciężkości – przez niego spada w dół wszelka rzecz [...]
Mógłbym wierzyć tylko w Boga, który by umiał tańczyć78.

Camus podąża do pewnego momentu podobnym tropem, odrzucając zawistnego małpiszona i przytłoczonego ciężarem osła, na pustyni pozostawia tylko górę, kamień i Syzyfa, ale należy pamiętać, że Syzyf Camusa jest uśmiechnięty. Tam, gdzie nie ma już miejsca ani na nadzieję, ani na rozpacz, gdzie całe
życie streszcza się w absurdalnym obrazie człowieka, toczącego zimny głaz
w górę spadzistego zbocza, wszystko staje się nagle przejrzyste i jasno oświetlone ostrym blaskiem oczywistości, dosadne i niezakłamane, pozbawione i ideologicznych uwikłań, i nad wyraz proste:
Proste, wszystko jest proste w światłach latarń – zielonym, czerwonym, białym;
w świeżości nocy i zapachach miasta, i jego nędzy, które docierają do mnie. Jeśli
ta godzina jest jak pauza pomiędzy tak i nie, innym pozostawiam godziny nadziei
czy wstrętu życia79.

Człowiek Camusa, podobnie jak człowiek Sartre’a, w swej istocie sprowadza się do nicości, z której powstał i do której kiedyś powróci, i jako taki staje
się projektem swego własnego autorstwa. Strach przed śmiercią powinien zostać
tedy zasymilowany w postaci stymulującego przekonania o wyjątkowości istnienia i w żadnym wypadku nie można pozwolić, by paraliżował człowieka i wprowadzał go w apatyczny stan, w którym brak transcendentnego punktu oparcia
oznaczać by miał bezsensowność wszelkich form ludzkiej aktywności. Mimo iż
dla wszechświata faktycznie nie mają one żadnego znaczenia, mają je dla nas sa77
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mych i dla Innych, z którymi Camus ostatecznie zdaje się solidaryzować. Okrzyki nienawiści, jakie Meursault spodziewał się usłyszeć w dzień swojej egzekucji,
zmieniają się w serdeczne: „siadaj z nami”80, wypowiedziane do człowieka, który
dotychczas był obcy tylko dlatego, że sam się za takiego uważał. Rosnący kamień (1957), „opowiadanie [...] rozpięte pomiędzy całkowitą samotnością i obojętnością ateisty a ludzką solidarnością i heroicznym zaangażowaniem w sprawy
innych”81, jest zarysem nowego mitu, przekraczającego w swej wymowie dzieła
zebrane pod sztandarem tak „Mitu Syzyfa”, jak i „Mitu Prometeusza”. To najbardziej odrealnione, na poły mityczne opowiadanie Camusa, nie apoteozuje już
absurdu, ludzkiej alienacji, ani nie odnosi się do heroicznej postawy tego, który
w swej zuchwałości odważył się sprzeciwić bogom. Nie chodzi już o bohaterstwo samotnika, lecz o solidarność, podkreślenie podobieństwa i zniesienie arbitralnych różnic.
To, że człowiek jest śmiertelny, to – jak zauważa Woland Bułhakowa
– „jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny okazuje się niespodziewanie”82. Camus umarł 4 stycznia 1960 roku, a okoliczności jego śmierci mogą
wskazywać, iż wbrew wszystkiemu, co zostało powiedziane, los nie jest ślepy,
a nade wszystko ma wyjątkowo sarkastyczne poczucie humoru. Samochód, którym podróżował Camus razem z synem swego wydawcy i przyjaciela Gallimarda, rozbił się bowiem pod miejscowością o symbolicznej nazwie „Sens”. Wśród
144 stron notatek do nowej książki, które znaleziono w torbie Camusa, odnajdujemy zdanie: „Książka powinna być niedokończona. Np. »Na statku, którym
wracał do Francji...«”. Niedokończone zdaje się być również życie autora Pierwszego człowieka. Jak zauważa Joanna Guze: „Camus traktował absurd serio,
a absurd odpowiedział mu tym samym”83. Dziewięć lat przed śmiercią Camus
napisał w swoich notatnikach: „Pragnąłem niekiedy śmierci gwałtownej – śmierci, gdy jest wybaczony krzyk przeciw wydarciu duszy”84. Czyżby więc los prócz
posiadania cynicznego poczucia humoru, był również czuły na ludzkie pragnienia? Nie bez powodu uciekam się do na poły żartobliwej personifikacji świa80
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ta, rozdartego między przypadkiem a przeznaczeniem. Pomysł napisania eseju
o predestynacji zaświtał Camusowi już w 1951 roku, gdy postanowił powrócić
do zajmującego go jeszcze na studiach przejścia od hellenizmu do chrystianizmu,
„prawdziwego i jedynego zakrętu historycznego”85. Kilka dni przed tragicznym
wypadkiem natomiast autor Śmierci szczęśliwej napisał list zaadresowany do Nemezis, srogiej, greckiej bogini zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia. Czytamy w nim:
Koń czarny, koń biały, ręka człowieka włada obiema furiami. Radosny jest bieg
przy otwartym grobie. Prawda kłamie, szczerość udaje. Ukryj się w słońcu. [...]
Na morzu – bez przerwy, od portu po wyspę, biegnąc w słońcu nad płynnymi przepaściami – radość równie długa, jak długie, długie życie. [...] Pod kamienną płytą
radości pierwszy sen. Posiany przez wiatr, zebrany przez wiatr, a jednak twórca,
taki jest człowiek, poprzez wiek wieków dumny, że żyje przez chwilę86.
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Egzystencjalne znaczenie lęku
(Kierkegaard, Tillich, Balthasar)

Wstęp
Lęk i egzystencja są dwoma niezależnymi, choć mogącymi się dopełniać pojęciami, określającymi rzeczywistość ludzkiego ducha. Pomysł zestawienia ich
procentuje oryginalnymi rozwiązaniami antropologicznymi, bez których obie te
kategorie byłyby uboższe.
Lęk jest pojęciem stricte psychologicznym, które definiuje się jako: „najogólniej: niejasny, nieprzyjemny stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości”1. Lęk jest przeciwstawiany strachowi,
jako że lęk jest „stanem pozbawionym obiektu”, natomiast strach jest zjawiskiem
posiadającym swój realny przedmiot. Psychologia uważa jednak lęk za zjawisko prawie wyłącznie negatywne, podlegające leczeniu2. W filozofii przyjmuje
się psychologiczną definicję lęku jako stanu związanego z poczuciem obawy,
trwogi, nieposiadającego racjonalnego wytłumaczenia. Widzi się jednak w nim
kategorię określającą ogólną kondycję człowieka, a w związku z tym interpretuje
się lęk jako zjawisko, które nie tyle trzeba leczyć, ile badać jego wpływ na struk1

A.S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 340.
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turę ludzkiego bytu i życia3. Tak będzie też rozumiany lęk (za Kierkegaardem,
Tillichem i Balthasarem) w tym artykule.
Egzystencja jest klasycznym pojęciem filozoficznym. Określa ono w najogólniejszym znaczeniu istnienie, w sensie węższym istnienie ludzkie, a w sensie
ścisłym – sposób bytowania. To ostatnie znaczenie specyfikuje się w zależności
od kwalifikacji nadawanych mu w poszczególnych ujęciach4. W tym artykule
egzystencja będzie rozumiana (zgodnie również z założeniami autorów przedstawianych prac) wedle kwalifikacji łączącej egzystencję z aktualnością, czyli
wskazującej, że: „w odróżnieniu od stałych i rzeczowych elementów ludzkiego
bytu [...] egzystencja jest zadaniem, strukturą wybieraną przez decyzję bycia autentycznym, czasową i zdarzeniową”5.
Szczególne miejsce w opisywanej w ten sposób egzystencji zajmuje lęk.
Nie stanowi on jakiejś wykładni choroby czy dolegliwości dręczącej człowieka, ale jest wyrazem wewnętrznego stanu, w jakim znajduje się człowiek egzystujący. Istotne dla prezentowanego tu ujęcia jest to, że lęk „ma znaczenie” dla
egzystencji, a to wskazuje, że nie można w pełni opisywać zjawisk egzystencjalnych, czy egzystencji w ogóle, bez odniesienia do lęku. Staje się on tu kategorią
egzystencjalną, spełniającą konkretną rolę w wydarzaniu się życia jednostki. To
znaczenie lęku dla egzystencji może być negatywne, ale interesujące w aspekcie filozoficznym jest przede wszystkim pozytywne znaczenie lęku, czyli takie,
w którym egzystencja ludzka się rozwija i odkrywa swój walor autentyczności.
Przy czym należy powiedzieć, że w rozważaniach filozoficznych lęk może być
interpretowany właśnie w ramach badań antropologiczno-egzystencjalnych i stąd
lęk filozoficzny zawsze będzie lękiem powiązanym z egzystencją. Ściśle rzecz
ujmując, nie chodzi tu o wytypowanie charakteru lęku egzystencjalnego, który
można różnie określać, również jako lęk wynikający z egzystencji, czy będący
biernym następstwem jej wydarzania się, ale o uchwycenie lęku jako elementu
kształtującego tę egzystencję i dynamizującego jej wydarzanie się. W tym ujęciu
więc to bardziej egzystencja będzie zależeć od lęku, niźli lęk będzie uwarunkowany przez egzystencję. To prowadzi do właściwego sensu stwierdzenia: egzystencjalne znaczenie lęku.
Por. R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, przeł. M. Moryń,
W. Weise, Poznań 1995, s. 137.
3

4
Por. A. Wawrzyniak, Egzystencja [hasło], w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, Lublin
2002, s. 33.
5

Ibid.
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W tym polu przedmiotowym zostaną ukazane trzy obszary, w ramach
których lęk oddziałuje na egzystencję. Pierwszy z nich dotyczy sfery psychologicznej i jest to lęk psychologiczny, jednak nie sensu stricte, lecz w ujęciu
filozoficznym, tak jak przedstawił to Søren Kierkegaard w swej książce Pojęcie
lęku. Drugie oblicze lęku ma swoje uzasadnienie w koncepcji Paula Tillicha, zamieszczonej w jego dziele Męstwo bycia, i ma wymiar ontologiczny – jest to
lęk ontologiczny. Wreszcie ostatni typ lęku to lęk teologiczny, zaprezentowany
w kontekście teologiczno-filozoficznych rozważań Hansa Ursa von Balthasara
z rozprawy Chrześcijanin i lęk. Stosowane w tym artykule określenia lęku (psychologiczne, ontologiczne, teologiczne) mają charakter techniczny i wskazują na
trzy podstawowe odniesienia lęku w granicach poznania egzystencjalnego do:
ducha ludzkiego, świata i Boga.
W tym artykule te trzy obszary występowania lęku zostaną zanalizowane
z osobna, w ramach wskazanych dzieł, ale według tego samego schematu. Będzie to więc: po pierwsze, próba określenia, czym lęk jest w egzystencji; następnie, jak się w niej różnicuje; a w końcu, jakie ma dla niej znaczenie pozytywne
(w sensie realnym i idealnym) oraz negatywne. Ostatnim etapem tekstu będzie
próba ujęcia lęku w jedną całość, wynikłą z analogii dotyczących jego charakteru, które uwidocznią się w różnych obszarach jego występowania. Całość
zamknie przedstawione w świetle ogólnym znaczenie lęku dla egzystencji.
W tym kontekście pojawi się też nadbudowana teza własna o regulatywnej roli
lęku w egzystencji.

Lęk psychologiczny (Søren Kierkegaard, Pojęcie lęku)
Określenie lęku
Jak wskazuje podtytuł Pojęcia lęku, książka ta zawiera proste rozważania o charakterze psychologicznym. Doprecyzowaniem tego stwierdzenia są słowa autora:
„Celem niniejszej rozprawy jest rozważenie pojęcia ‘lęku’ [w sensie] psychologicznym tak, by mieć in mente i przed oczyma dogmat o grzechu pierworodnym”6. To psychologiczne podejście polega na badaniu stanów wydarzania się
ducha ludzkiego, zyskujących swoje wyjaśnienie w zjawisku lęku. Określeniem

6

S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, przeł. A. Szwed, Kęty 2000, s. 20.
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stanów ducha7 jest grzech, rozumiany również psychologicznie, jako realna możliwość grzechu8, czyli grzech zyskujący swe znaczenie poprzez istnienie w każdym człowieku z osobna. Stany ducha wyznaczane pośrednio przez grzech to:
stan niewinności (możliwość grzechu), stan upadku (rzeczywistość grzechu) oraz
stan wolności (świadomość grzechu). W każdym z tych stanów lęk przejawia się
inaczej, ale swój najbardziej wyrazisty kształt przyjmuje w stanie upadku, czyli
w rzeczywistości grzechu, w której zanurzony jest człowiek. Lęk wskazuje na
stopień samoświadomości człowieka, co w języku Kierkegaarda oznacza sposób,
w jaki duch ustosunkowuje się do samego siebie9. Tak odkrywa się psychologiczne (w sensie filozoficznym) rozumienie lęku, będącego wynikiem odniesienia się
człowieka do samego siebie.
Kierkegaard uzna, że tym, co rodzi lęk, jest nicość10, a właściwie specyficzne doświadczenie jej przez podmiot ludzki. Stąd uzna on, że „przedmiotem lęku
jest nic”11, co w konsekwencji oznacza, że lęk jest zjawiskiem bezprzedmiotowym. Nicość należy określić jako idealne źródło lęku, które zyskuje znaczenie
w realnych zjawiskach, jakich doświadcza człowiek.
Ponieważ lęk jest zjawiskiem bezprzedmiotowym, jego przyczyną nie
jest to, co się wydarza, ale on sam jest przyczyną tego, co może się wydarzyć.
W chwili, w której istnieje lęk, nie ma jeszcze tego, czego człowiek się lęka;
w chwili gdy pojawi się przedmiot lęku – lęk go już nie dotyczy. Dlatego jednym z podstawowych wyrażeń lęku jest możliwość, lęk jest realny tylko o tyle,
o ile wywołuje realny stan ducha, dla niego samego pozostając zjawiskiem idealnym – nieuchwytnym w rzeczywistości. Kierkegaard zauważy: „To, co możliwe,
w pełni odpowiada przyszłości. To, co możliwe jest dla wolności przyszłością,
a przyszłość dla czasu jest tym, co możliwe. W życiu jednostki tym dwóm elementom odpowiada lęk”12.
Lęk ma więc moc kształtowania stanów ducha, ale nie uczestniczy w nich
samych, lecz stanowi je jako możliwości. Stąd wynika stwierdzenie Kierkegaar-

7
Człowiek jest syntezą duszy i ciała, w wyniku czego zostaje określony jako duch (por. ibid.,
s. 50), a „Ponieważ człowiek jest syntezą, może się lękać” (ibid., s. 157).
8

Por. ibid., s. 29.

9

Por. ibid., s. 50.

10

Por. ibid., s. 48.

11

Ibid., s. 81.

12

Ibid., s. 97.
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da: „lęk jest rzeczywistością wolności jako możliwości dla możliwości”13. Duch
lękając się, odkrywa przed sobą możliwość do realizacji, za pośrednictwem lęku
idealność możliwości przemienia się w realność, w której może objawić się wolność. W ujęciu Kierkegaarda lęk staje się „określeniem pośrednim”14, łącznikiem
między tym, co może się wydarzyć, a tym, co się wydarza. Dlatego zawsze towarzyszy działaniu człowieka, wprowadzaniu jego myśli w czyn. Człowiek zawsze
się lęka tego, co może nastąpić, bo to jest zawsze inne od tego, co już zna, stąd
lęk jest nieustającym określeniem ducha. Umiejętność pełnej realizacji możliwości przez ducha oznacza, że duch jest wolny. W myśli Kierkegaarda lęk urealnia
więc wolność, jest tym, co w sposób formalny od strony przeżyciowej opisuje
wydarzanie się ducha.
Rodzaje lęku
Trzeba zauważyć, że lęk jako kategoria idealna nie zmienia się, tak jak nie zmienia się jego źródło, natomiast zmienia się jego odbiór przez człowieka, który
uświadamiając sobie swoją duchową postać, uświadamia sobie też, czym jest lęk
i „uczy się” go przeżywać. Stąd w zależności od stopnia samoświadomości człowieka zmienia się realne oddziaływanie i doświadczanie lęku, przez co można
wskazać na różne jego rodzaje, w zależności od tego, na co lęk wskazuje jako
na możliwość realizacji. W opisie duńskiego filozofa zachodzi pośrednia relacja
między lękiem a grzechem, możliwość grzechu określa zaś trzy podstawowe stany ducha, w których specyfikuje się lęk.
Stan niewinności. Jest to stan przed upadkiem, w którym rzeczywistość
grzechu nie występuje, nie ma nawet wiedzy o niej. Nie ma jednak też wiedzy
ducha o sobie samym, gdyż niewiedza jest właśnie określeniem niewinności15.
Ta niewiedza okazuje się realnym przejawem idealnej nicości, a to oznacza, że
lęk, który się z niej rodzi, dotyczy możliwości wiedzy, a co za tym idzie – staje
się przyczyną wiedzy. W tym kontekście wiedza staje się grzechem, a lęk jego
pośrednim powodem, wyznaczając możliwość grzechu jako możliwość wiedzy.
Lęk uruchamia świadomość wolności (wybór między wiedzą a niewiedzą), a ta
jako możliwość wyboru musi się realizować, aby mieć znaczenie. Nie może się
zaś realizować w niewinności, gdyż ona jest stanem wyłącznym. Ten stan mógłby
13

Ibid., s. 49.

14

Por. ibid., s. 81.

15

Por. ibid., s. 48.
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się utrzymać, gdyby nie lęk16, który właśnie wskazuje na tę możliwość realizacji,
a więc po czasie kształtuje ostateczny obraz niewinności w świadomości człowieka, jako „raju utraconego”, punktu wyjścia na drodze do dojrzałości duchowej. Idealnie niewinność istnieje, ale realnie musi upaść w grzech, ulegając sile
lęku, który uwidacznia nierealność ducha jako wiedzy o swojej niewiedzy.
Stan po upadku. To rzeczywistość grzechu, stan, w którym według Kierkegaarda funkcjonuje każdy przeciętny człowiek przez całe życie, z nielicznymi
odstępstwami. W tym stanie też ludzie najczęściej spotykają się z lękiem. Z jednej strony stanowi on przyczynę grzechu jako tego, który każdy indywidualnie
wprowadza w świat w chwili upadku. Z drugiej strony lęk staje się następstwem
grzechu, a to oznacza, że grzech staje się tu realnym przejawem nicości rodzącej
lęk. Dopóki istnieje grzech, dopóty nie może zaistnieć zbawienie, dlatego grzech
to nicość zbawienia17, czego wynikiem jest nie-wolność18 (nicość wolności), niemożność zrealizowania przez ducha swojej istoty.
W stanie po upadku doświadczenie lęku różnicuje się w zależności od tego,
na jakim etapie uświadamiania sobie swojego grzechu znajduje się człowiek.
W skrócie można powiedzieć, że grzech wywołuje lęk (podmiotowy), który jest
możliwością winy; gdy zaistnieje wina, lęk staje się możliwością skruchy; gdy
pojawi się skrucha, lęk (przed złem) staje się możliwością świadomości grzechu; a dopiero, gdy człowiek osiągnie tę świadomość, lęk staje się możliwością
przełamania grzechu – możliwością wolności. Jak widać, lęk zawsze wyprzedza
swój przedmiot, doprowadzając do jego realności, a wtedy przedmiotem lęku
staje się to, co jest możliwością dla nowo zaistniałej rzeczywistości. Ten schemat dobrze oddają twierdzenia Kierkegaarda: „lęk przed [popełnieniem] grzechu

Głównym źródłem, jakie analizuje Kierkegaard w Pojęciu lęku, poszukując przyczyn pierwszego grzechu człowieka, jest biblijna opowieść o Adamie i Ewie. W książce tej neguje on rolę
węża w upadku człowieka, uznając, że pokusa nie mogła przyjść do człowieka z zewnątrz, ale
wynikała z zakazu Boga, w którym otworzyła się przed człowiekiem sfera możliwości, a zatem
lęk przed nieznanym. Takie podejście budzi oczywiste kontrowersje i sugeruje, że człowiek był
skazany na upadek. Dopiero w późniejszych notatkach w Dzienniku Kierkegaard napisze: „Oto jak
z kolei rozumiem istnienie węża, który kusił Adama i Ewę. Mocą węża był właśnie lęk. Pomysłowość i przebiegłość polega na umiejętności powodowania lęku” (S. Kierkegaard, Dziennik, przeł.
A. Szwed, Lublin 2000, s. 116, fragm. 134). W tym rozumieniu lęk jest wynikiem zewnętrznego
pobudzenia człowieka przez węża, który wskazuje mu sferę jego możliwości jako czegoś, co człowiek może realizować zależnie od swojej woli.
16

17

Por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, op.cit., s. 59.

18

Por. ibid., s. 138.
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rodzi grzech”19 oraz: „w lęku jednostka nie będąc winną, lecz uważając siebie
za winną, staje się winna”20. Właśnie dlatego, że lęk jest w stanie nie-wolności,
jego występowanie determinuje realność, człowiek nie jest wolny, nie może więc
całkowicie stanowić za siebie, a tym, co go prowadzi jest lęk. Jeśli człowiek
rozumie swój lęk, to zyskuje kosztem grzechu coraz większą wolność i potrafi pokierować swoim lękiem tak, by przełamać w sobie grzech. Im bliżej tego
momentu, tym większy w człowieku lęk, bo tym mocniej człowiek doświadcza,
jak w wielkim oddaleniu od Boga żyje. Zatem im większy lęk, tym większa siła
i wolność w człowieku. Lęk zatem okazuje się tym, co wywołuje grzech, i tym,
co może go obalić21.
Stan wolności. Podstawową dla ukształtowania się tego stanu jest świadomość grzechu, w której pojawia się lęk przed grzechem jako czymś ostatecznym, co staje się pełnią rzeczywistości dopiero, gdy zostanie do końca urealnione
w świadomości ducha. W tym sensie grzech pośrednio określa stan wolności, który jest stanem bez grzechu. W tym sensie też realnym przejawem nicości rodzącej
lęk w stanie wolności jest nicość grzechu, nicość upadku człowieka żyjącego poza
zbawieniem, poza wiarą. Oznacza to, że lęk nie znika w stanie wolności, ale pełni
rolę dynamizującą wiarę, w której człowiek nie może zapomnieć o tym, że żył
w grzechu, ale musi ją potwierdzać, ciągle realizując możliwość zdobytej wolności. A ponieważ lęk (jako możliwość utraty wolności) odnosi się tutaj do możliwości, która jest realnością, nie ustanawia on swojego potencjalnego przedmiotu,
ponieważ w stanie wolności nie istnieje w realności nic, co nie byłoby wcześniej
rozpoznane jako możliwość. Kierkegaard zauważy, że tylko wiara umożliwia odwagę „wyrzeczenia się lęku bez lęku [...], która nie unicestwia lęku [...], lecz
wyzwala się od śmiertelnego momentu lęku”22. Duch człowieka ukształtowany
przez lęk, został uformowany za pośrednictwem możliwości, czyli „wedle swojej

Ibid., s. 78. Kierkegaard wskazuje w innym miejscu na lęk jako ostateczny stan psychologiczny, z którego wyłania się grzech w skoku jakościowym (por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, op.cit.,
s. 97) lub mówi o nim jako o najbliższej aproksymacji psychologicznej (s. 117). Wydaje się, że
można te określenia przenieść na wszelkie oddziaływanie lęku, gdyż jest on właśnie tym, co poprzedza swój przedmiot, ale go nie wyjaśnia, gdyż znika wraz z jego pojawieniem się.
19

20

S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, op.cit., s. 79.

21

Por. ibid., s. 116–122, 157.

22

Ibid., s. 121.
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nieskończoności”23, nie jest więc już dla siebie skryty, ale przezroczysty i dlatego
umie w pełni korzystać z lęku będącego na usługach wolności24.
Psychologiczne znaczenie lęku
Realne znaczenie lęku. W ujęciu Kierkegaarda człowiek jest duchem, który gdy
ustosunkowuje się do samego siebie, odkrywając siebie – egzystuje. Dochodzenie do wolności odbywa się w duchu od początku pod patronatem lęku, będącym
nieodłącznym towarzyszem ludzkiej egzystencji. We wskazanym tu sensie realnym lęk jest tym, co konstytuuje realnie istniejące stany świadomości ducha,
a w ich granicach takie elementy egzystencji, jak grzech, wina czy wreszcie wolność. Realnie lęk stanowi psychologiczne określenie ludzkiego wnętrza.
Idealne znaczenie lęku. Lęk przejawia się w całej egzystencji jako struktura formalna, określająca istnienie w człowieku sfery możliwości. Dopóki ta
możliwość nie jest realizowana w pełni, lęk jest wynikiem jej ograniczania przez
skończoność realności25, gdy zrealizuje się w wolności, lęk staje się twórczym
lękiem o to, aby tę możliwość w pełni przez siebie wyrażać. W obu przypadkach,
jak wskaże Kierkegaard: „Lęk jest możliwością wolności”26, i jako taki w pełni
stanowi kategorię idealną. Kierkegaard uznaje jednak lęk za kategorię dwuznaczną, co oddają jego metaforyczne słowa:
Lęk można porównać do zawrotu głowy. Ten, kto zwraca oczy ku przepastnej głębi, doznaje zawrotu głowy. Lecz przyczyną jest zarówno jego oko jak i przepaść,
w którą spojrzał27.

23

Ibid., s. 158.

Jak widać, dla Kierkegaarda ostatecznym rozwiązaniem problemu lęku jest stan wiary – wolności, w którym lęk zostaje oderwany w człowieku od grzechu, a zatem przestaje być determinującym określeniem egzystencji. W stanie wiary (nieskończoności) lęk odnosi się tylko do tego, co
skończone, o czym człowiek nie może zapomnieć, ale co dopóki wierzy, duchowo go nie dotyczy.
Tak więc perspektywa nieskończoności – odkupienia – przezwycięża lęk jako zasadę działania
egzystencji człowiek („wyzwala od śmiertelnego momentu lęku”) i wyznacza mu rolę jednego
z wielu bodźców związanych z zawsze czasowym wymiarem życia człowieka na ziemi. Dlatego
Kierkegaard uzna, że psychologicznie o lęku więcej powiedzieć się nie da, a możliwością jego
doświadczenia w stanie wiary powinna zająć się dogmatyka (por. ibid., s. 164).
24

25
A. Szwed napisze, że ten lęk jest „manifestacją niepełnej wolności aktualnej ducha” (por.
A. Szwed, Między wolnością a prawdą egzystencji, Kęty 1999, s. 152).
26

S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, op.cit., s. 157.

27

Ibid., s. 67.
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Ta dwuznaczność lęku odsyła do jego pośredniczenia między tym, co możliwe,
i tym, co realne. Człowiek stoi między tym, co jego lęk mu ukazuje jako możliwe, a tym, co się przez ten lęk wydarza. Choć lęk nigdy nie występuje realnie
w sensie posiadanego przedmiotu, ma fundamentalny wpływ na kształtowanie
się realnej egzystencji. Nie można się go pozbyć, ale trzeba nad nim panować, co
w pełni udaje się w stanie wolności, wszak: „ten, kto nauczył się odczuwania lęku
we właściwy sposób, nauczył się rzeczy najważniejszej”28.
Negatywne znaczenie lęku. Jednak opanowanie lęku w ujęciu Kierkegaarda
to trudna sztuka, którą w pełni osiągają tylko nieliczni. Dużo częściej zdarza
się, że ludzie stają się niewolnikami lęku, który wypacza ich ducha i wolność,
prowadząc na manowce egzystencji. Duński filozof daje temu wyraz analizując
lęk przed dobrem, czyli zjawisko demoniczności. Lęk stanowi zatem siłę psychologiczną, o statusie neutralnym, która może człowieka zbawić lub potępić,
w zależności od tego, jak duch pokieruje swoim istnieniem.

Lęk ontologiczny (Paul Tillich, Męstwo bycia)
Określenie lęku
Druga próba usytuowania lęku w kontekście filozoficznych rozważań o człowieku odnosi lęk do podstawowej ontologicznej struktury świata. Lęk pojawia się
nie jako znak wewnętrznej dynamiki człowieka, ale jako przejaw zakorzenienia
w zewnętrznym świecie, którego człowiek stanowi część. Tak jak do całego świata, do człowieka należy w tym rozumieniu zastosować pojęcie bytu. Człowiek
jest bytem, a ustosunkowując się do swojego bytu, ustosunkowuje się również
do tego, co wobec niego zewnętrzne, w czym on współuczestniczy. Niewątpliwie
byt ujmowany ontologicznie z jednej strony przekracza pojedynczego człowieka, z drugiej strony zaś nie można człowieka zrozumieć poza tym bytem. Podstawowy problem polega jednak na tym, że człowiek nie ma pełnej świadomości swojego bytu, nie jest w stanie w danym momencie zupełnie siebie określić
w sposób ejdetyczny, dlatego też poprzez poczucie swojej niedoskonałości wchodzi w kontakt z pojęciem niebytu. Na tym podstawowym rozróżnieniu opiera
swoje rozważania Paul Tillich. Sytuuje on sytuacje egzystencjalnego doświadczenia ludzkiego lęku jako wynikającą z rozdarcia człowieka pomiędzy byt i niebyt,
dlatego też swoje przemyślenia poświęcone lękowi, zawarte w książce Męstwo
28

Ibid., s. 157.
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bycia, nazywa „ontologią lęku”29. Lęk jawi się w tym wypadku jako zjawisko
wtórnie istniejące w ludzkiej psychice, jako skutek braku pełnego odniesienia się
człowieka do własnego bytu.
Lęk ontologiczny również okazuje się nie mieć swojego przedmiotu30. Wywodzi się bowiem z poczucia niebytu. Tillich napisze: „lęk to stan, w którym byt
jest świadomy możliwości swego niebytu” albo inaczej: „lęk to egzystencjalna
świadomość niebytu”, egzystencjalna strona tego przeżycia polega zaś na tym:
„że nie abstrakcyjna wiedza o niebycie wywołuje lęk, lecz świadomość, iż niebyt stanowi część własnego bytu człowieka”31. Człowiek, odnosząc się do siebie samego jako bytu, musi skonstatować, że jego byt jest skończony, zarówno
czasowo, jak i przestrzennie. To jest miejsce, w którym objawia się lęk, będący
wysłannikiem z przyszłości, wskazującym na możliwość utraty siebie. Tę groźbę
utraty własnego „ja” jako bytu Tillich określa istotą lęku32.
Wynika z tego, że lęk nie jest czymś, co odnosi się do stanu aktualnego,
ale wskazuje na możliwość, wobec której człowiek musi się ustosunkować
w swej egzystencji. Dlatego też Tillich analizując różne typy lęku, będzie mówił nie
o lęku „czegoś”, lecz o lęku „przed czymś”. Również w tym czasowym znaczeniu przedmiot lęku nie istnieje, gdyż może się on dopiero skonkretyzować, jeżeli
groźba okaże się realna. Wtedy dopiero dochodzi do zderzenia z możliwością
niebytu – czy to całego „ja” człowieka, czy też jakiejś jego części, gdyż działanie
niebytu może również oznaczać zanegowanie tylko jakiegoś fragmentu ludzkiej
osobowości. Trzeba tutaj podkreślić, że lęk nie oznacza popadnięcia w niebyt,
ale jest reakcją bytu na to, co mu zagraża. Według Tillicha tego lęku nie da się
usunąć, gdyż wiąże się dla człowieka ze świadomością tego, co mu absolutnie
nieznane – niebytem, a co go w zupełności dotyczy33. Nie jest też jednak tak,
żeby normalny człowiek żył z nim na co dzień, lęk jako nieposiadający przedmiotu nie może zdominować realnej egzystencji, bo wtedy stanie się patologią.
Przejawia się on jako egzystencjalna podstawa bytu, często funkcjonująca poza
świadomością lub przejawiająca się w niej ze względu na konkretne zdarzenie
Według Tillicha „[...] byt ‘zawiera’ siebie i niebyt. Byt posiada niebyt ‘wewnątrz’ siebie jako
to, co jest wiecznie obecne i wiecznie przezwyciężane w procesie boskiego życia”. Tutaj istnienie
bytu wymaga niebytu, jako tego, którego przezwyciężając byt siebie potwierdza i osiąga swoje
właściwe znaczenie. Por. P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 39–46.
29
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Por. ibid., s. 43.

31

Ibid., s. 42.

32

Por. ibid., s. 97.

33

Por. ibid., s. 44–46, 74.
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lub chwilę34. Wreszcie istotne jest to, że w rozumieniu Tillicha lęk należy umieć
zaakceptować i odnieść się do niego, przyjmując odpowiednią postawę egzystencjalno-bytową.
Tą postawą jest tytułowe męstwo bycia. Oznacza ono samoafirmację bytu
wbrew faktowi niebytu. Męstwo bycia stanowi „akt ‘ja’ indywidualnego przejawiający się w akceptacji lęku przed niebytem”35. W swoich rozważaniach Tillich
buduje relację byt–lęk–niebyt. W niej byt jest tym, co stanowi istotę egzystencji
ludzkiej, niebyt jest tym, co jej zagraża, a lęk określa możliwość i stopień wzajemnego ich odniesienia. Lęk jest dla męstwa bycia niezbywalny, gdyż poprzez
niego daje o sobie znać niebyt i w nim można ten niebyt opanować, co oznacza
w ujęciu Tillicha pełnię bycia człowiekiem36.
Rodzaje lęku
W tym kontekście wytypowanie możliwych dróg przejawiania się lęku w egzystencji ma dla Tillicha kapitalne znaczenie, gdyż wskazuje kierunki, w których należy podjąć działanie przeciw niebytowi w sobie. Człowiek zwracając
się w kierunku swojego bytu, może natrafić według Tillicha na trzy rodzaje lęku,
określające trzy podstawowe, graniczne sytuacje egzystencjalne, wyrażające zagrożenie bytu przez niebyt. Są to: 1. lęk przed losem i śmiercią (niebyt zagraża
ontycznej samoafirmacji człowieka); 2. lęk przed pustką i bezsensem (niebyt zagraża duchowej samoafirmacji człowieka); 3. lęk przed winą i potępieniem (niebyt zagraża moralnej samoafirmacji człowieka)37.
Lęk przed losem i śmiercią. Ten typ lęku wskazuje człowiekowi, w sposób względny, że nie jest on w stanie zaplanować swojego życia tak, aby uniknąć przypadkowości (lęk przed losem); w sposób bezwzględny, że nie może on
w żaden sposób przełamać doniosłości faktu własnej śmiertelności (lęk przed
śmiercią)38. Niebyt, stojący w tym przypadku za lękiem, wskazuje człowiekowi
34

Por. ibid., s. 77.

35

Ibid., s. 169.

Por. K. Mech, Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha, Kraków 1997,
s. 60–64. Męstwo bycia w ujęciu Tillicha można osiągnąć tylko w odniesieniu do Boga. Por.
P. Tillich, Męstwo bycia, op.cit., s. 198–200.
36

37
Por. P. Tillich, Męstwo bycia, s. 47. Tillich dodatkowo odnosi ten typ lęku do okresów
w dziejach ludzkości, w których w zależności od uwarunkowań kulturowych jeden z nich miałby
być dominujący. Ten aspekt zostanie tu pominięty, gdyż wykracza poza analizę egzystencjalną
(s. 63–69).
38

Por. ibid., s. 48–52.
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na ograniczoność jego egzystencji, a więc stanowi przejaw braku poczucia bycia
czymś nieograniczonym. Akceptacja tego lęku wymaga od człowieka, aby umiał
się odnieść do swoich ograniczeń jako do czegoś przygodnego, czym zniweluje
względne działanie niebytu na siebie, oraz aby traktował swoją śmiertelność nie
jako egzystencjalną konieczność, ale przywilej, pozwalający człowiekowi poprzez świadomość tego faktu na możliwość samoafirmacji własnego bytu, wbrew
absolutnemu zagrożeniu niebytem.
Lęk przed pustką i bezsensem. W tym przypadku lęk pojawia się w sposób
względny, gdyż człowiek nie potrafi swoim poszczególnym działaniom duchowym zapewnić pełnej skuteczności (lęk przed pustką); w sposób bezwzględny,
ponieważ nie może nadać im ostatecznego sensu, jednego znaczenia, które uczyniłoby je całkowicie niepodważalnymi (lęk przed bezsensem)39. W tej sytuacji
człowiek musi zmierzyć się z niebytem, wynikającym ze skończoności duchowej egzystencji, a więc pojawiającym się jako przejaw braku jej nieskończonego charakteru. Aby ten typ lęku nie zdominował egzystencji i nie doprowadził
do negacji tej sfery ludzkiej działalności w niebycie, człowiek musi uświadomić sobie, że jego wątpienie ma charakter twórczy, co usunie obecność niebytu
w sensie względnym oraz że ostateczny sens duchowego działania zyskuje się poprzez ciągłe potwierdzanie go w opozycji do bezwzględnego niebytu – bezsensu,
a wtedy nieskończoność wyjawia się również jako następstwo potwierdzania
swojego duchowego kształtu, a nie tylko jako jego przyczyna.
Lęk przed winą i potępieniem. Ostatnia forma lęku bierze się z tego, że
w sposób względny człowiek nie może mieć pewności, że zrobił wszystko, co
w jego mocy, by uchronić się przed złem (lęk przed winą); w sposób bezwzględny, ponieważ nie jest w mocy stwierdzić, czy swoim działaniem wypełnił swoje wewnętrzne przeznaczenie (lęk przed potępieniem)40. Skoro tak, to podmiot
moralny staje wobec niebytu w kontekście braku spełnienia, w którym niebyt
kojarzy się z tym, co etycznie nieosiągalne dla człowieka, czyli na przykład
z całkowitym wyeliminowaniem zła ze świata. W celu zintegrowania tego lęku
człowiek powinien odkryć, że jego wina nie musi być wieczna i może zostać
przełamana w moralnym działaniu, co usunie względne poczucie niebytu, oraz
że spełnienie wewnętrznego przeznaczenia człowieka nie zależy od sumy zła
w świecie, ale od jego aktywnej walki z nim, co oddali groźbę absolutnego samoodrzucenia poprzez niebyt.
39

Por. ibid., s. 52–57.

40

Por. ibid., s. 57–60.
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Ontologiczne znaczenie lęku
Realne znaczenie lęku. Próbując usytuować lęk w rozumieniu Tillicha w sferze
tego, co rzeczywiste, trzeba zwrócić uwagę na jego rolę w negowaniu względnych przejawów niebytu. Lęk ochrania w ten sposób wewnętrzną i głęboką strukturę ludzkiego bytu, nie dopuszczając do tego, aby niebyt pojawił się w swej
postaci absolutnej jako negacja bytu. Przykładowo lęk może spowodować z jednej strony, że człowiek przełamie poczucie przypadkowości egzystencji w lęku
przed losem, dzięki czemu będzie umiał nadać sens swojemu duchowemu działaniu, co z kolei spowoduje, że nie będzie mógł wystąpić lęk przed potępieniem
jako stan aktualny. Trzeba w tym miejscu wskazać, że przedstawione powyżej
typy lęku w ujęciu Tillicha są ze sobą ściśle powiązane i występują razem, dopełniają się41. Przy tym lęk odnosi się do tego, co jeszcze nie zaistniało, dlatego
może chronić; w stosunku do tego, co już istnieje nie spełnia on tej roli, gdyż nie
można się lękać czegoś, co istnieje realnie, gdyż lęk nie ma przedmiotu. Dlatego
w przedstawionym schemacie, gdy ktoś na przykład odczuwa winę, to uchronić
go może inna forma lęku (równorzędny jak lęk przed pustką, czy głębszy jak lęk
przed potępieniem), natomiast gdy niebyt zaktualizuje się w postaci absolutnej
(jak poczucie bezsensu), wówczas, jak się wydaje, potrzebna jest forma pomocy
z zewnątrz.
Idealne znaczenie lęku. Z analiz Tillicha można jednak wyciągnąć też
głębsze, bardziej uniwersalne znaczenie lęku, sięgające podstaw bytu jako bytu
i związanej z tym postawy męstwa bycia. Chodzi tu o wskazywane już położenie
lęku między bytem a niebytem i możliwości negowania za jego pomocą samego
niebytu. Jeśli potrafi się opanować swoje poczucie lęku, wówczas istnieje możliwość, że pojawi się lęk przed niebytem, który spowoduje w przypadku umiejętności zaakceptowania tego lęku, że poczucie niebytu zostanie przezwyciężone.
W tym kontekście Tillich napisze:
Ten, kto postępuje mężnie, bierze na siebie przez swą samoafirmację lęk przed
niebytem. Przyimek „na” jest tu metaforyczny i wskazuje na lęk jako element
całej struktury samoafirmacji; na element, który daje samoafirmacji cechę zwartą
w zwrocie „mimo czegoś” i przeobraża ją w męstwo. Lęk zwraca nas ku męstwu,
inaczej alternatywą byłaby rozpacz. Męstwo opiera się rozpaczy dzięki zintegrowaniu w sobie lęku42.

41

Por. ibid., s. 59–60.

42

Ibid., s. 74–75.
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Negatywne znaczenie lęku. Lęk pomaga tylko wówczas, jeśli umie się go
zaakceptować i wykorzystać twórczo jako umiejętność negowania w sobie niebytu. W innej sytuacji może prowadzić do stanów negatywnych. W skrajnym
przypadku może doprowadzić do rozpaczy, gdy nie umie się opanować lęku, powoduje on, że realizują się te stany, które on poprzedza jako „lęk przed czymś”43.
Wówczas niebyt aktualizuje się i godzi w strukturę bytu pod postacią bezsensu
czy samoodrzucenia. Inną formą negatywnego przejawu lęku jest lęk patologiczny, wynikający z nieumiejętności zaakceptowania lęku, ale tworzący stany zastępcze, pomagające utrzymać pewną równowagę wewnętrzną. Lęk patologiczny może działać również twórczo, na przykład u artystów, jako że prowadzi do
nadwrażliwości44.

Lęk teologiczny (Hans Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk)
Określenie lęku
Trzecie spojrzenie, próbujące odsłonić tajemnicę lęku w egzystencji, pojawia się
w obrębie refleksji filozoficzno-teologicznej. Sytuuje ono źródło lęku w relacji
między człowiekiem a Bogiem. Człowiek zanurzony w swej egzystencji nie jest
w stanie sam dociec jej przyczyny ani celu, może tego dowiedzieć się jedynie
w odniesieniu do swego Stwórcy. Obojętnie jednak, czy podejmie taki trud, lęk
będzie znaczył jego życie jako istoty, która nie zależy sama od siebie. Jednak sens
lęku może objawić się tylko w aktywnym zwróceniu się do Boga i tylko w nim
znajduje wyjaśnienie. Takie podejście prezentuje Hans Urs von Balthasar w swej
książce Chrześcijanin i lęk. W jego rozumieniu teologia musi wyjść „od słów Pisma Świętego, które obszernie podejmują kwestię lęku, traktują o jego wartości
i bezwartościowości, jego sensie i bezsensie”45. Balthasar daje do zrozumienia,
że to Głos Boży i sposób, w jaki człowiek Go słucha wyznaczają wydarzanie się
lęku. Ta teologia lęku staje się podstawą wytypowania lęku teologicznego.
Według Balthasara lęk wywodzi się w człowieku z dwóch stron jego egzystencji. Po pierwsze, odnoszącej się do struktury jego bytu w sensie ontologicznym. Po drugie, odwołującej się do jego wewnętrznego rozpoznania siebie
43

Por. ibid., s. 60–63.
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Por. ibid., s. 73–79.

H.U. von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, przeł. A. i A. Klubowie, Kraków 1997, s. 9. Balthasar
uprawia swoją refleksję w ramach katolicyzmu.
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jako ducha w sensie psychologicznym. Sens teologiczny przekracza oba poprzednie, gdyż opiera się na stosunku do Stwórcy tego wszystkiego46. Szczegółowo
rzecz ujmując, pojawiają się tu dwa rodzaje pustki, swoiście rozumianej jako ani
byt, ani niebyt, coś, co można by nazwać nicością czegoś.
W obu przypadkach doświadczenie lęku bierze się z braku jedności wyrazu między niezróżnicowanym byciem a zawierającym się i wydarzającym się
w nim konkretnym bytem, którym jest duch. Balthasar nazwie to zjawisko dyferencjacją ontologiczną i napisze: „Miejsce lęku w duchowości człowieka jest
określone przez wzajemny stosunek transcendencji i kontyngencji (przygodności)”47. Jeśli bycie stanie się przygodne dla bytu, wtedy transcendencja okaże się
dla ducha pustką wywołującą lęk. Duch ludzki wobec tego, co go przekracza nie
potrafi określić ani ująć siebie, doznaje, że byt jest niczym wobec bycia, a bycie
pustką dla bytu. Ten fakt wtórnie oddziaływa na sferę wolności ducha, czyli na
przestrzeń jego wewnętrznego samoodniesienia. Wola daje możliwość działania
oraz stawania się sobą, ale wybór zyskujący swą ważność w odniesieniu do niezróżnicowanej transcendencji bycia pozostaje niedookreślony. Duch odkrywa,
że zarazem wszelki wybór jest możliwy i dobry, gdyż dokonuje się w stosunku
do stwórczej transcendencji, ale znowu żaden wybór nie jest konieczny, skoro
byt pozostaje tylko przygodny wobec bycia. Stąd psychologicznie rzecz ujmując,
duch staje naprzeciw nicości swego wyboru, wobec transcendencji i jej pustki dla
jego wyboru48. Tak lęk dotyka człowieka z wnętrza jego bytu.
Według Balthasara49 tak określony lęk nie jest naturalnym stanem człowieka, ale wtórnym wyrazem oddalenia się człowieka od Boga. Poczucie pustki, która rodzi lęk, wynika z nieobecności Tego, który tę pustkę wypełnia; jest nicością
obecności Tego, który to wszystko ustanowił. Bóg powinien być dla człowieka
najwyższą realnością, jednak człowiek, jako mający wgląd w bycie, w to, co
możliwe, może też się od Boga oddalić, a wtedy zostaje rozdzielony na idealność
tego, co go przekracza, co już nie jest dla niego konkretne, a swoją własną realność, która nie potrafi tamtego objąć. Bóg zamiast być tym, w czym wszystko
inne uzyskuje realność, staje się niezrealizowaną możliwością, nie pełnią Siebie
w pełni człowieka, ale pełnią w pustce, tym, co wypełnia pustkę człowieka, a nie
46

Por. ibid., s. 5–8.
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Ibid., s. 73.
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Por. ibid., s. 77–78.

W tym miejscu odnosi się on krytycznie do rozważań Kierkegaarda zawartych w Pojęciu lęku
(por. H.U. von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, op.cit., s. 79–82).
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jest jego pełnią. Inaczej mówiąc, Bóg nadaje sens człowiekowi, a nie jest jego
sensem50. Balthasar napisze: „Lęk jest odtąd immanentną właściwością ducha
z powodu rozwierającej się w nim pustki, ale ta immanencja ma pewien transcendentny warunek: oddalenie się od Boga”51.
W teologicznym ujęciu Balthasara lęk pojawia się zatem jako następstwo
pewnej formy nicości, będącej nieobecnością Boga. Chociaż ta nieobecność jest
najwyższą realnością dla człowieka, to lęk nie posiada realnego przedmiotu, gdyż
nie rodzi się w obecności Boga, ale wtedy, gdy Bóg znika z życia człowieka, gdy
staje się dla niego możliwością. Lęk odnosi się właśnie do tego braku realności
Boga, do jego nie-obecności, która jest dopiero wtórnie realnością dla człowieka, wobec tego, że Boga nie ma. Przedmiotem lęku jest zatem to, czego nie ma
– obecność Boga. Dlatego lęk nie dotyczy realności nieobecności Boga, ale nierealności Jego obecności. Nie jest konstatacją, ale konsternacją.
Dzięki temu według Balthasara lęk może zbliżać człowieka do Boga, a wtedy będzie wyrazem przekraczania przez ducha swojego bytu w byciu, ale może
też oddalać, a wówczas oznaczać będzie przygodność bytu wobec bycia. Jest
sprawą wyboru człowieka, czy uzna on swoją wolę za tę, która czyni dla niego
Boga realnym wypełnieniem jego bytu czy nierealną pustką bycia.
Rodzaje lęku
Lęk okazuje się więc wynikiem sprzeniewierzenia się człowieka Bogu i jako taki
będzie istniał zawsze, gdyż człowiek po upadku nie jest w stanie osiągnąć pełni
Boga, tak jak to miało miejsce w raju. Odkupienie w osobie Chrystusa daje co
prawda nadzieję na zbawienie, nie usuwa jednak z człowieka pustki przewinienia, ale może ją wypełnić cnotami bożymi, takimi jak nadzieja, wiara i miłość.
Rozdzielenie sfery doczesności od sfery wieczności powoduje, że w skończonym
świecie byt nigdy do końca nie może utożsamić się z byciem, dlatego lęk jest
ciągle obecny. W rozumieniu Balthasara ten lęk się jednak różnicuje. Po pierwsze, można go podzielić na lęk w Starym Testamencie i lęk w Nowym Testamencie (lęk przed grzechem) oraz lęk chrześcijański (lęk krzyża), po wtóre, lęk przed
grzechem dzieli się na lęk ludzi złych i lęk ludzi dobrych, a lęk krzyża jest jeden.
Zasadnicze jest to, że Balthasar stawia nieprzekraczalną granice między lękiem
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przed grzechem i lękiem krzyża52, której wyłuszczenie wyraźnie wskazuje na
charakter lęku teologicznego jako tego, który dzieje się wobec Stwórcy.
Lęk przed grzechem. Należy go podzielić na trzy fazy: 1. Lęk w Starym
Testamencie, istniejący wśród ludzi, którzy żyli w nadziei odkupienia, które miało się dopiero wydarzyć. Jeśli byli to ludzie źli (lęk ludzi złych) i nie brali obietnicy bożej poważnie, oddalali się od Boga, a ich lęk był lękiem przed potępieniem
(brakiem odkupienia), stawał się ciemnością, stanem trwałym, czymś, co ich
coraz bardziej gubi. Jeśli był to lęk ludzi dobrych, którzy oczekiwali spełnienia
obietnicy Boga, to był to lęk przed odkupieniem, będący rodzajem łaski bożej,
stanem przejściowym, w nim ludzie prosili Boga o zmiłowanie. Jak wskazuje
Balthasar, w Starym Testamencie lęk był czymś zewnętrznym wobec człowieka,
czymś, co było w posiadaniu Boga, który nim obdzielał ludzi w miarę, jak na
niego zasłużyli. Lęk ludzi złych i ludzi dobrych był tym samym lękiem, którego
różnica odbioru zależała od tego, czy człowiek wierzył, czy nie53.
2. Lęk w Nowym Testamencie działa podobnie jak w Starym, z tą różnicą, że ludzie go doświadczający stają wobec spełniającej się obietnicy, wobec
Wcielonego, a tym samym ciężar i głębia tego lęku zostają znacznie poszerzone.
Lęk zostaje tu przewartościowany i w przypadku ludzi złych okazuje się lękiem
przed prawdą o potępieniu (potępienie wobec spełniającej się tajemnicy staje się
realne); w przypadku ludzi dobrych jawi się jako lęk przed prawdą o odkupieniu
(odkupienie zyskuje walor realności)54. Nim jednak odkupienie się dopełni, jest
to wciąż lęk zewnętrzny wobec człowieka, odbierany przez niego jako wynik
bożego przekleństwa lub bożej łaski.
3. Lęk po odkupieniu. Jest to najbardziej nieusprawiedliwiona forma lęku,
będącego świadomym odstąpieniem człowieka od Boga wobec faktu odkupienia. To wewnętrzny lęk bytu, który pojmuje swój stosunek do bycia na zasadzie
przygodności.
Lęk krzyża. To lęk, którego doznał pod postacią ludzkiej osoby nieskończony Bóg. Balthasar napisze: „Gdyby Bóg nie poznał ludzkiego lęku i nie wziął go
na siebie, nie mógłby się stać człowiekiem”55. Umierając na krzyżu, Chrystus
przewartościowuje każdy ludzki lęk, odnosząc go do tajemnicy odkupienia, która
znosi wszelki lęk człowieka wobec otwierającego się przed nim Boga. „Każdy
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późniejszy lęk ma możność uczestniczenia w inspirującym lęku krzyża”56. A to
oznacza, że lęk człowieka po odkupieniu zawsze można odnieść do absolutnego
lęku Boga, który w swej miłości neguje każdy ludzki lęk.
Tak zostaje rozstrzygnięta sprawa lęku w chrześcijaństwie. Lęk nie może
już być odbierany przez człowieka jako coś względem niego zewnętrznego, jako
wyraz bożej woli. Oto okazuje się, że lęk ma źródło tylko w człowieku i w jego
odstępstwie od Boga, a zatem przestać się lękać, to zbliżyć się do Boga. Lęk
krzyża odjął wszelkie usprawiedliwienie dla ludzkiego lęku przed grzechem, dał
natomiast łaskę możliwości uczestniczenia w lęku Chrystusa57. Uczestniczenie
w tym lęku oznacza jednak wyzbycie się wszelkich roszczeń indywidualnych58,
gdyż jest on chrześcijańską troską o wiarę, nadzieję i miłość wśród wszystkich
ludzi, jest próbą spojrzenia na byt z punktu widzenia niezróżnicowania, jedności
bycia wobec realności Boga. To jednak, że ta realność nigdy nie będzie do końca ustanowiona w doczesności, zyskuje swoje potwierdzenie w tym, że żaden
chrześcijanin nie ma prawa stawiać swojego lęku na równi z Chrystusem. Człowiek zbliża się do Boga zawsze z oddalenia, które sam uczynił, jest obciążony własną przewiną, dlatego jego lęk nigdy nie zniknie, ale może rozpłynąć się
w zbawczym, wspólnym lęku krzyża59. Istotne jest w tym, że człowiek może
zacząć się przybliżać do Boga, a więc doświadczać łaski lęku krzyża tylko wówczas, jeżeli całkowicie pozbył się lęku przed grzechem. Obie te formy lęku wykluczają się60. Lęk przed grzechem jest lękiem bytu zamkniętego w sobie, dla
którego Bóg jest każącym. Lęk krzyża jest lękiem otwarcia się na Boga, który
zbawia człowieka, lękającego się braku obecności Boga w jego życiu i dlatego
ten lęk łączy człowieka z Bogiem.
Znaczenie lęku teologicznego
Realne znaczenie lęku. W ujęciu Balthasara lęk jawi się jako wynik odstępstwa
człowieka od Boga, pojawia się wtedy, gdy człowiek zaczyna się od Boga oddalać. Realne znaczenie lęku polega więc na tym, że wskazuje on człowiekowi
na siebie jako na przejaw braku obecności Boga. Dzięki niemu człowiek może
uświadomić sobie swoje odstępstwo i chcieć iść w kierunku zbawienia. Baltha56
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sar nazwie lękliwość „samym sednem poznania”61, co bierze się stąd, że duch
odnoszący swój byt ku byciu dostrzega pustkę swojego położenia i tym samym
zyskuje możliwość zapełnienia tej pustki, czyli poznania tego, co prawdziwe.
Idealne znaczenie lęku. Człowiek, który zdecyduje się na przełamanie swojego lęku przed grzechem i osiągnie możliwość współuczestniczenia w zbawczym lęku krzyża, doświadczy idealnego znaczenia lęku. Najpełniej wyraża je
stwierdzenie Balthasara: „Bowiem obiektywnie rzecz biorąc, sam lęk jest sposobem, w jaki się wierzy, kocha, ma nadzieję; jest fazą spełnienia się wiary, miłości,
nadziei: procesem, który się dokonuje w ich żywym wnętrzu”62. Lęk odkrywa
więc przed człowiekiem prawdę jego egzystencji, jest wyrazem uczestnictwa
bytu ducha w niezróżnicowanym byciu i jednocześnie określeniem braku pełni
realności Boga w świecie, w czym odkrywa się sens lęku teologicznego, odnoszącego człowieka do ciągłej potrzeby zbliżania się ku Bogu.
Negatywne znaczenie lęku. To, że człowiek dąży do Boga i jest to Ten Bóg,
który zbawia, nie jest wcale zjawiskiem powszechnym. Wszelkie negatywne rodzaje lęku, z lękiem przed grzechem na czele, według Balthasara świadczą o tym
najlepiej. Problem polega na tym, że jeśli człowiek nie zrozumie sensu i potrzeby
swego lęku, to nie będzie się umiał od niego uwolnić. Taki lęk powoduje coraz
większe oddalanie się od Boga i pognębia w zagubieniu, a wtedy ma moc niszczącą i zamykającą ducha na transcendencję.

Egzystencjalne znaczenie lęku
Lęk jako całość
W obrębie przedstawionych interpretacji zjawiska lęku zauważalne są cechy
wspólne, wskazujące po części na jego strukturę, a po części na próbę wytypowania jego cech istotnych.
Podstawowym wyznacznikiem lęku okazuje się jego bezprzedmiotowy charakter, determinujący jego wydarzanie się w obrębie każdego z ukazanych obszarów. Wiąże się to z tym, że jego źródło stanowi różnie rozumiana nicość. W lęku
ujmowanym psychologicznie jest to nicość świadomości (nieświadomość) ducha
o sobie samym; w lęku widzianym od strony ontologii ujawnia się nicość bytu
(niebyt), wskazująca na brak akceptacji siebie jako bytu przez człowieka; zaś
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w lęku rozpatrywanym teologicznie lęk wynika z nicości obecności (nieobecność) Boga w egzystencji ludzkiej. Ta bezprzedmiotowość lęku konstruuje schemat jego oddziaływania, który ściśle wiąże się z przyszłością. Ponieważ lęk nie
ma przedmiotu, nie może dotyczyć realnie istniejącego stanu rzeczy, ale odnosi się zawsze do tego, co dopiero może nastąpić – jest zawsze lękiem „przed
czymś”.
Tu uwidacznia się druga cecha lęku, czyli jego analizowana podwójność.
Lęk, z jednej strony, w swym określeniu jako „przed czymś” odnosi się do sfery
możliwości, z drugiej jednak zaistnienie „tego czegoś” usuwa lęk lub to on oddala możliwość zaistnienia jakiegoś realnego przedmiotu. W tym kontekście lęk
to zjawisko idealne, ale żeby mógł mieć jako taki znaczenie, musi mieć wpływ
na to, co się wydarza. Dlatego we wszystkich przedstawionych koncepcjach
lęk jest pośrednikiem między czystą możliwością a realnością. U Kierkegaarda
lęk stoi między tym, jaki duch powinien być, a tym, jaki jest; u Tillicha między
samoafirmacją bytu a jej brakiem; u Balthasara między brakiem obecności Boga
a dochodzeniem do niej. Lęk jest zawsze orędownikiem tego, czego jeszcze nie
ma. Stąd też uwidacznia się dwojakie znaczenie lęku: realne i idealne, co odnosi się zarówno do pozytywnego, jak i negatywnego jego oddziaływania, gdyż
lęk może prowadzić i do idealności zrealizowanej, i do idealności wykluczonej
z egzystencji.
Jednakże trzon egzystencjalnego oddziaływania lęku wskazuje na jego pozytywną funkcję dla człowieka. Jego przejawianie się, jeśli jest dobrze rozpoznane i zaakceptowane, ma moc stwórczą dla ludzkiego życia, konstruując te stany
ducha, które są dla niego najistotniejsze. Dlatego też w trzech obszarach jego
wydarzania się prowadzi człowieka w kierunku transcendencji – spełnienia się.
W tym miejscu uwidacznia się religijny charakter lęku, gdyż zarówno teologicznie, jak i psychologicznie oraz ontologicznie lęk wskazuje na brak samowystarczalności człowieka, właśnie dlatego, że wypływa z nicości i wymaga od człowieka poradzenia sobie z faktem jej istnienia (przełamania) w egzystencji.
Wobec tego, działania każdego z autorów analiz lęku prowadzą do tego,
aby objawić człowiekowi, że nie może się on pozbyć lęku z egzystencji, tak jak
nie może stać się istotą autonomiczną. Przy czym trzeba przypomnieć, że lęk jest
zjawiskiem mającym zawsze charakter wewnętrznego doświadczenia ludzkiego.
Jeśli zaś nie da się lęku wykluczyć, to należy umieć go opanować, nauczyć się
go uczynić swoim sługą. Bowiem lęk biorący górę nad człowiekiem – niszczy
go. Dlatego też niezwykle istotna okazuje się świadomość lęku. Nie chodzi jed-
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nak o lęk uświadomiony, w każdej chwili egzystencji, ale o lęk, który objawia
się w egzystencji, a który potrafi się rozpoznać, zrozumieć i wykorzystać. Skoro
w aspekcie egzystencjalnym nie da się żyć bez lęku, bo każdy, kto uważa, że
nie zna lęku, odsłania tym samym jego bezmiar w sobie, to trzeba umieć żyć
z lękiem, lecz nie w lęku.
Przedstawione rozważania dotyczące lęku sugerują pewne uogólnienia, odnoszące się do jego istoty. Lęk jawi się więc, po pierwsze, jako siła neutralna,
wobec której tylko od człowieka zależy jego pozytywne lub negatywne działanie. Po wtóre, pomimo tego, że lęk posiada trzy różne oblicza (psychologiczne, ontologiczne, teologiczne), pod postacią których przemawia do człowieka,
a w ich obrębie specyfikuje się jeszcze na rodzaje (to też cecha wspólna przedstawionych koncepcji, że w nich lęk nie ma jakiejś jednej czystej postaci, ale zawsze
różnie się człowiekowi jawi, zgodnie z nieciągłym charakterem doświadczenia
ludzkiego), to stanowi jedno zjawisko, ujmowalne w ten sposób tylko z idealnego punktu widzenia, a realnie przejawiające się właśnie na różne sposoby. Przy
tym oczywiście, ponieważ człowiek doświadcza lęku na wielu płaszczyznach egzystencji, musi stykać się ze wszystkimi jego trzema formami naraz.
Znaczenie lęku
W kontekście zaprezentowanych rozważań należy jeszcze podsumować i uwidocznić ogólne znaczenie lęku dla egzystencji. Lęk jako zjawisko odnoszące egzystencję do tego, co przyszłe, odkrywające przed egzystencją jej możliwości,
może być rozumiany jako „motor egzystencji”, to, co prowadzi ją do przodu, ale
może on też zatrzymać egzystencję, konstatując to, co nieodwracalne jako „destruktor egzystencji”, to, co ją rozbija. Zgodnie z przyjętym schematem należy
się przyjrzeć znaczeniu lęku w jego aspekcie pozytywnym: realnym i idealnym
oraz negatywnym (tu również w postaci realnej i idealnej).
Realne znaczenie lęku. Tak jak już powiedziano, lęk ma zdolność wpływania na realny stan egzystencji przez wskazywanie na realne kategorie ludzkiego
doświadczenia, które jeszcze nie istnieją, ale w lęku jawią się jako możliwe. Lęk
może odnosić się w ten sposób do zjawisk pozytywnych, jak na przykład wolności, a wtedy odkrywa to, czego człowiekowi brakuje i nakłania człowieka do
realizacji możliwości wolności, w dochodzeniu do wolności przez winę, skruchę
czy świadomość grzechu, jak to ukazał Kierkegaard. W tym znaczeniu kieruje na
wybrakowanie w człowieku i może stać się przyczyną jego usunięcia. Lęk może
też odnosić człowieka do tego, co niebezpieczne dla jego egzystencji, jak na
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przykład bezsens czy potępienie, jak to określił Tillich. Wtedy lęk pełni rolę stróża, który odpycha człowieka od tych niebezpieczeństw, przenosząc jednocześnie
jego zainteresowanie na to, co może go uchronić (w przypadku Tillicha było to
męstwo bycia). Wreszcie lęk może być formą samopoznania człowieka wobec
tego, co go przekracza, jako wydobywający się z życiowej pustki i prowadzący
do jej zapełnienia, nadzorując w sposób ten ścisły cel. Na ten aspekt najsilniej
zwrócił uwagę Balthasar, dając obraz lęku jako drogi człowieka do Boga.
Niewątpliwie widać, jak w realnym przejawianiu się lęku wszystkie trzy
koncepcje uzupełniają się, gdyż lęk może jednocześnie wskazywać na to,
co istotne dla samorealizacji człowieka, odpychać go od tego, co mu zagraża
i w tym wszystkim być drogą, na której dokonuje się przemiana człowieka.
W sensie realnym posiada więc głęboką moc stwórczą wobec rzeczywistej egzystencji, czyniąc ją autentyczną.
Idealne znaczenie lęku. To dopełnianie się lęku w trzech obszarach jego
występowania staje się jeszcze lepiej widoczne, gdy próbuje się wytypować jego
idealną rolę w egzystencji. Lęk w tym kontekście, po pierwsze, okazuje się pośrednikiem (o czym była mowa wyżej) pomiędzy tym, co idealne, a tym, co realne w człowieku i jako taki jest zawsze obecny w człowieku, gdy chce się określić
jego formalną rolę w egzystencji. U Kierkegaarda lęk wprost jest możliwością
realizacji; u Tillicha stoi między niebytem a męstwem bycia, negując to, co zagraża aktualizacji bytu; u Balthasara jako lęk krzyża buduje na nowo realność Boga
w człowieku.
Z całości tych analiz wydaje się jednak prześwitywać nadbudowane nad
wskazanymi znaczenie lęku, które może okazać się tu wnioskiem i głównym
określeniem sensu lęku. Jest to bez wątpienia określenie idealne, które mówi, że
lęk pełni rolę regulatywną w sferze egzystencjalnego poznania ludzkiego. Aby
dobrze zrozumieć, o co tu chodzi, warto odnieść się do analiz przedstawionych
przez Immanuela Kanta, tyczących idei transcendentalnych. Mówi on o nich jako
posiadających właśnie znaczenie regulatywne w stosunku do całości ludzkiego
poznania. Ich rola w umyśle nie polega na tym, by konstytuować poznanie zmysłowe, ale by posiadanemu materiałowi doświadczalnemu nadawać pewną hipotetyczną jedność i wyznaczać hipotetyczną granicę63. Odnoszą więc one poznanie
ludzkie do jakiejś ujmowalnej całości, która jako taka realnie nie istnieje, ale jest
właśnie wyobrażeniem, które pozwala, aby to poznanie mogło się porządkować
i kierować się ku jakiemuś celowi, który nie jest poznany, ale nadaje sens pozna63
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niu. W tym kontekście Kant wyróżnia trzy idee transcendentalne: psychologiczną, kosmologiczną i teologiczną. Ich przykładowym zastosowaniem może być
uwaga, że człowiek nie musi wiedzieć (w ramach idei kosmologicznej), jakie
są najbardziej elementarne cząstki materii, żeby ich szukać. Kant napisze: „Idea
jest właściwa tylko pojęciom służącym do wynajdywania, a nie do pokazywania
i wskazuje nie na to, jak pewien przedmiot jest uposażony, lecz jak my, kierując się nim, powinniśmy w ogóle szukać uposażenia i związku przedmiotów
doświadczenia”64.
To krótkie przypomnienie z filozofii Kanta ma pokazać odniesienie, w jakim można sytuować idealne znaczenie lęku. Kant pisał oczywiście o poznaniu
esencjalnym, lęk ma zaś zwracać się w stronę poznania egzystencjalnego. Poza
tym jednak analogie mogą wydawać się uderzające. Po pierwsze, lęk w sensie
egzystencjalnym da się wydzielić w trzech podstawowych obszarach, które przecież w ogóle stanowią trzy podstawowe sfery poznania człowieka. Może więc
on objawiać się jako zjawisko psychologiczne, będąc wynikiem odniesienia się
człowieka do samego siebie; jako zjawisko ontologiczne, będąc wynikiem odniesienia się człowieka do świata, w jego podstawowej strukturze bytowej; jako
zjawisko teologiczne, będąc wynikiem odniesienia się człowieka do transcendencji – Boga. W tych trzech aspektach można rozumieć lęk jako granice poznania
egzystencjalnego, które nie mówią o faktach tego poznania, ale stanowią odniesienie, w kontekście którego te fakty mogą się konstytuować. Inaczej rzecz ujmując, tak rozumiany lęk wynajdywałby od strony egzystencjalnej zjawiska idealne,
w których człowiek nie musi uczestniczyć, aby zdawać sobie sprawę z ich potencjalnego istnienia i dążyć do nich w swym działaniu, porządkując względem nich
dane swojego doświadczenia egzystencjalnego. W zaprezentowanych ujęciach
lęk odnosi się więc psychologicznie do wolności, ontologicznie do samoafirmacji
bytu, teologicznie do obecności Boga. W tym znaczeniu lęk regulowałby poznanie egzystencjalne i odpowiadał za jego przebieg, w tym znaczeniu też można by
było powiedzieć, że duch ludzki aktualizuje – stwarza siebie w kontekście lęku,
co wydaje się w pełni zgodne z analizami zaprezentowanymi przez Kierkegaarda, Tillicha i Balthasara.
Negatywne znaczenie lęku. Lęk pełni swoją rolę obiektywnie o tyle, o ile
każdy człowiek, który go doświadcza, potrafi go odnieść do tego, że nie czuje się
wolny, nie odnajduje się w świecie czy nie odczuwa obecności Boga. Jednak na
tej kontestacji nic się nie kończy, a raczej od niej wszystko się zaczyna. I dlatego,
64

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 2, przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986, s. 413.
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jeśli ktoś potraktuje lęk poważnie, może on go zaprowadzić w wyższe rejony
egzystencji, a jeśli go zlekceważy, może on się stać przyczyną zguby człowieka
(a wtedy będzie raczej rozregulowywał egzystencjalne poznanie). Oczywiście
możliwe jest też wyjście pośrednie, z pewnością najczęściej spotykane, zgodnie
z którym człowiek umie radzić sobie ze swoim lękiem, ale nie umie na nim się
oprzeć.
Negatywne znaczenie lęku, próbując je ująć jako realne, powoduje, że człowiek traci poczucie kontaktu z tym, co przeżywa, przestaje kontrolować to, co
się z nim wewnętrznie dzieje. Jeśli tego nie zahamuje, zaczyna zapadać się w otchłań, w której jest sobie zupełnie obcy, bo jedynym, czym żyje, jest bezsensowny lęk przed sobą, światem i Bogiem. W sensie idealnym mogą temu odpowiadać
wytypowane stany demoniczności, rozpaczy czy potępienia, w których funkcjonując, człowiek traci poczucie tego, co idealne, a realność jego egzystencji staje
się coraz bliższa nicości.
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„Rzeczywisty tajny radca”
Theodor W. Adorno i Doktor Faustus Tomasza Manna1

„Likwiduję moją szwajcarską siedzibę – zawiadamiał Tomasz Mann w maju
1938 roku jedną ze swych korespondentek – i zamierzam osiedlić się w jednym
z miast uniwersyteckich na wschodzie Ameryki. Muszę więc, w niemłodym już
wieku, w miarę możności kontynuując pracę twórczą, przystosować się do zupełnie nowych warunków, a to stawia mojej wytrzymałości niemałe wymagania”2.
Po dwóch jeszcze podróżach do Europy udało się pisarzowi, pomimo trudności
spowodowanych wybuchem drugiej wojny światowej, wrócić do USA w lecie
1939. Tu rozwinął bujną działalność pisarską i publicystyczną. Na początku 1941
rodzina przeniosła się do Pacific Palisades w Kalifornii, w pobliże Los Angeles,
gdzie od czasu wielkiej fali emigracji w 1940 zebrała się wielka kolonia niemiecka. W maju 1943, po krótkim okresie opracowywania koncepcji i zbierania
materiałów, Mann przystąpił do pracy nad powieścią Doktor Faustus o „żywocie niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna, opowiedzianym przez jego
przyjaciela”.
Artykuł jest rozszerzoną wersją tekstu opublikowanego pod tym samym tytułem w pracy zbiorowej Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę
urodzin, red. M. Adamski, M. Gorczyński i W. Małecki, Wrocław 2008, s. 90–106 – ukazuje się za
uprzejmą zgodą redaktorów tomu.
1

2
T. Mann – adresat nieznany, 21 maja 1938, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, tłum. W. Jedlicka, T. Kurkowa, Warszawa 1970, s. 59. Oficjalną datą osiedlenia się Tomasza Manna w USA jest
5 maja 1938 r.
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Theodor W. Adorno wyjechał wraz z żoną Gretel do Nowego Jorku 16 lutego 1938 roku na zaproszenie Feliksa Lazarsfelda, by wziąć udział w kierowanym
przez niego „Princeton Radio Research Project”. W 1941 pracował już nad Filozofią nowej muzyki. W listopadzie podążył, w ślad za Maksem Horkheimerem,
do Brentwood w Los Angeles, by kontynuować wspólnie z nim pracę nad książką
Dialektische Logik, która później otrzymała ostatecznie tytuł Dialektyka oświecenia.
Adorno i Mann spotkali się po raz pierwszy w domu Maksa i Maidon
Horkheimerów na początku lipca 1943. Już wtedy doszło do owocnej wymiany poglądów – Adorno przedstawił zarys swojej Filozofii nowej muzyki, Mann
zwierzył mu się z zamysłu nowej powieści o tragicznym życiu niemieckiego
kompozytora. Można powiedzieć, że gwiazdy sprzyjały obydwóm – narodziła
się konstelacja, w której duchowa kultura tamtych czasów znalazła swój odpowiedni wyraz. „Znalazłem tego pomocnika – wspomina Mann w »powieści o powieści« Jak powstał »Doktor Faustus« – doradcę, współtwórczego instruktora –
a z racji swej wyjątkowej wiedzy fachowej, zarówno jak ze względu na swój poziom intelektualny był on tym właśnie, o którego chodziło. »Książka Natchnienie
w twórczości muzycznej Bahlego – zapisałem pod wczesną jakąś datą lipca
43 r. – Ważne. Przyniesiona przez dr. Adorno«”3. Dwa tygodnie później Mann
rozpoczyna lekturę rękopisu Filozofii nowej muzyki, a ściślej jej pierwszej, gotowej wtedy części poświęconej kompozycjom Arnolda Schönberga. Zawdzięcza
jej „chwilę jasnego zrozumienia sytuacji Adriana. Trudności muszą się najpierw
całkowicie rozwinąć, zanim będzie je można pokonać. Rozpaczliwa sytuacja
sztuki: najistotniejszy moment. Nie zatracić głównej myśli: inspiracji, okupionej tak wysoką ceną, o czym artysta w upojeniu twórczym zapomina...”4. Mowa
T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, przeł. M. Kurecka, [w:] idem, O sobie. Wybór pism
autobiograficznych, Warszawa 1971, s. 174.
3

4
Ibid. Karol Sauerland dopatruje się w tych zapiskach zapowiedzi zmiany koncepcji Doktora
Faustusa, w którym Mann w miejsce elementu upojenia wprowadza rozważania koncentrujące się
wokół „rozpaczliwej sytuacji sztuki”, głównego wątku filozofii sztuki Adorna. Zmiana ta znajduje
swój dobitny wyraz na przełomie 1945 i 1946 r., gdy pojawia się pomysł „odwołania” IX Symfonii. „Mógł go powziąć tylko ktoś, kto jak Adorno pod koniec lat trzydziestych między światem
a piekłem stawiał jakby znak równości” – K. Sauerland, „Wiedział jeszcze więcej...”. O załamaniu
się pierwotnej koncepcji „Doktora Faustusa” Tomasza Manna pod wpływem Theodora W. Adorno,
„Literatura na Świecie” 2, 187 (1987), s. 329. Dorota Bywalec traktuje Filozofię nowej muzyki jako
„niezbędny warunek rozumienia przesłania” Doktora Faustusa – problemu kryzysu sztuki w XX w.
(por. D. Bywalec, „Doktor Faustus” versus „Żywot rozpustnika”. Wybrane zagadnienia z filozofii
nowej muzyki na podstawie opery Igora Strawińskiego, powieści Tomasza Manna i rozprawy Theodora Wiesengrund-Adorna, Katowice 2004, s. 7–8). Enrico Fubini z kolei podkreśla, że „powieść
Thomasa Manna ma znaczenie fundamentalne, bowiem [...] kreśli ona profetyczną wizję losów

„Rzeczywisty tajny radca”

195

oczywiście o Schönbergu5 i jego dwunastotonowej technice, o „fatum, które
obiektywnie konieczną, konstrukcyjną jasność muzyki z równie obiektywnych
przyczyn, a niejako ponad głową kompozytora, sprowadza z powrotem w mroki mitologii”6, oraz o Beethovenie, którego Adorno porównywał z zazdrosnym
i mściwym duchem gór Liczyrzepą. Po zapoznaniu się z pracą Adorna mógł
Mann spokojnie stwierdzić: „Znalazłem oto artystyczno-socjologiczną krytykę
sytuacji, niezwykle nowoczesną, subtelną i głęboką, a przy tym przejawiającą
osobliwe pokrewieństwo z ideą mojego dzieła, z »kompozycją«, którą żyłem,
którą snułem. I zapadła we mnie decyzja: »Oto człowiek, którego szukam«”7.
Adorno o swoich spotkaniach z Mannem wspominał w listach do rodziców: „Wczoraj wieczorem byliśmy zupełnie sami na obiedzie u Tomasza Manna.
Przeczytał moją Filozofię nowej muzyki i jest nią tak zachwycony, że chce szczegółowo przedyskutować ją ze mną oraz przeczytać mi coś ze swej nowej powieści, powieści o muzyku (główna postać jest wzorowana jakoś na Schönbergu),
o której chętnie poznałby moją opinię” (26 września 1943). „Kretzschmar, o którego się pytacie, nie jest ani lektorem, ani wydawcą, ani w ogóle realnym człowiekiem, lecz postacią z nowej powieści Tomasza Manna, powieści o muzyku,
z której wiele mi przeczytał i przy której doradzam mu poniekąd jako muzyczny
rzeczoznawca (po dyskusji ze mną napisał od nowa cały rozdział, ale to jest ściśle
poufne...)” (20 października 1943)8.
Adorno współpracował z wieloma osobami przy przygotowaniu różnych
publikacji. Najważniejszą była oczywiście Dialektyka oświecenia, napisana
wspólnie z Horkheimerem. Obaj występują tu jako pełnoprawni współautorzy.
awangardy, która miała znieść tradycyjnie pojmowaną twórczą jałowość i zastąpić ją regułami
i przejawami nowej koncepcji sztuki i języka artystycznego” – E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Kraków 1997, s. 470.
15 stycznia 1948 r. Mann wpisał w jednym z egzemplarzy wydanego właśnie Doktora Faustusa dedykację: „Arnoldowi Schönbergowi, temu Właściwemu, z oddaniem”. Pomimo to doszło
później do otwartego konfliktu między pisarzem a kompozytorem, który poczuł się ograbiony
z własności intelektualnej. Mann zareagował ze zrozumieniem, kolejne wydania powieści zawierały odpowiednią notę: „Wydaje się nie od rzeczy powiadomić czytelników, że metoda kompozytorska, przedstawiona w rozdziale XXII, zwana techniką dwunastotonową albo seryjną, stanowi
w istocie duchową własność współczesnego kompozytora i teoretyka, Arnolda Schönberga” –
T. Mann, Doktor Faustus. Żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna, opowiedziany
przez jego przyjaciela, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985, s. 464.
5

6

T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 174.

7

Ibid.

Cyt. za: Adorno. Eine Bildmonographie, Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main 2003,
s. 186–187.
8
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Inną była książka Composing for the Films, nad którą pracował z Hansem Eislerem, kompozytorem, twórcą muzyki do wielu sztuk Bertolta Brechta, od jesieni
1942 roku. Tym razem Adorno – przede wszystkim ze względów politycznych
(nie chciał publikacji wspólnej ze zdeklarowanym komunistą) – kategorycznie
zażądał nieumieszczania swego nazwiska jako współautora. Inaczej sprawa
przedstawia się natomiast w przypadku Doktora Faustusa, powieści do której
współautorstwa rościł pretensje uważając, że ma do tego w pełni uzasadnione
prawo. Adorno musiał się teraz od nowa uczyć, jak należy traktować prawa autorskie, czego można we współpracy oczekiwać i czego należy się po niej spodziewać. Chodzi oczywiście o rolę, jaką odegrał jako doradca Manna w sprawach
muzycznych.
Problem współpracy Adorna przy powstaniu Doktora Faustusa był interesujący nie tylko dla filologów. Zajmowali się nim filozofowie, estetycy, teoretycy kultury, muzykolodzy, wreszcie – rzesze krytyków9. Wydaje się, że wszystko
w tej kwestii zostało już powiedziane, wątpliwości rozstrzygnięte, że należy do
historii wchodzących tu w grę dyscyplin, że ostatecznie położono kres legendzie i różnym uprzedzeniom. Sam Adorno wypowiadał się wielokrotnie na temat wspólnej pracy z pisarzem, który zwrócił się do niego z prośbą o pomoc
w opisaniu „fikcji muzyki Adriana Leverkühna [...], jak gdyby rzeczywiście była
obecna”10. Tomasz Mann przyznawał, że w trakcie pisania Faustusa wielokrotnie korzystał z „zasady montażu, która w osobliwy sposób przewija się przez
całą książkę – zupełnie otwarcie, nie kryjąc się bynajmniej”11. Rzecz w tym, co
autor „wmontował” w swoje dzieło, z jakich korzystał źródeł i jak komentował
wkład Adorna w powstanie powieści po jej opublikowaniu w 1947 roku, najpierw
w Sztokholmie, nieco później w Berlinie.
9
Współpraca ta omawiana była często w kontekście powstania powieści Doktor Faustus – por.
G. Bergsten, Thomas Manns „Doktor Faustus”. Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur
des Romans, Uppsala 1963; L. Voss, Die Entstehung von Thomas Manns Roman „Doktor Faustus”.
Dargestellt anhand von unveröffentlichten Vorarbeiten, Tübingen 1975. Por. także S. Morawski,
Czytanie Adorna, [w:] idem, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985, s. 105–127 („Należę do tych osób spoza ścisłego grona fachowców – pisał Morawski – które z książką Adorna [Filozofią nowej muzyki – R.R.] zawarły znajomość właśnie w pryzmacie Mannowskiego arcydzieła”
– s. 105); K. Sauerland, „Wiedział jeszcze więcej...”, op.cit., s. 325–338; D. Bywalec, „Doktor
Faustus” versus „Żywot rozpustnika”..., op.cit.
10
Th.W. Adorno, Glosa do portretu Tomasza Manna, [w:] idem, Sztuka i sztuki. Wybór esejów,
przeł. K. Krzemień-Ojak, wybór K. Sauerland, Warszawa 1990, s. 326.
11
T. Mann do Teodora W. Adorno, 30 grudnia 1945, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, s. 603.
„Zasada montażu” wykorzystywana była przez pisarza również w późniejszych powieściach,
zwłaszcza w Józefie i jego braciach, coraz częściej i w coraz większym stopniu.
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W odręcznie napisanej dedykacji w podarowanym Adornowi egzemplarzu
pierwszego wydania Doktora Faustusa Mann nazwał swojego sąsiada „rzeczywistym tajnym radcą”12 – określenie to niebawem stało się powszechnie znane
w świecie literackim. Wielu spośród młodszych czytelników dopiero dzięki „powieści o powieści” Jak powstał „Doktor Faustus” po raz pierwszy zetknęło się
z nazwiskiem filozofa. Mann i Adorno darzyli się ogromnym szacunkiem13. Mann
pisał o Adornie: „jest człowiekiem o nieprzystępnej, tragicznie mądrej i ekskluzywnej umysłowości”, „jego znajomość tradycji i opanowanie przezeń całego
dotychczasowego muzycznego dorobku są ogromne”; „zna każdą nutę na świecie”14; Adorno zaś o Mannie: „bardzo mi na nim zależało”15. Ponieważ wiele myśli Adorna zostało wykorzystane zbyt dosłownie, pisarz poczuł się w obowiązku
wyjaśnić, jak w istocie wyglądała jego współpraca z filozofem. Można to traktować jako główny powód napisania „powieści o powieści” i jednocześnie dowód
lojalności jej autora16. Książka pojawiła się w księgarniach kilka tygodni przed
powrotem Adorna do Niemiec w 1949 roku. Zdaniem wielu badaczy zawarte
12
Por. T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 291. „Tomasz Mann zaufał mu
[Adornowi – R.R.] – zauważa Hermann Kurzke – jak jeszcze nigdy żadnemu konsultantowi [...].
Jeśli chodzi o stronę muzyczną Adorno musi być potraktowany jako współautor. To Adorno wykoncypował późne kompozycje Leverkühna, po bardzo nieścisłych wskazówkach Tomasza Manna.
Z mieszczańskiego punktu widzenia należała mu się finansowa rekompensata, gdyby oczywiście
takiej zażądał. Możliwość współtworzenia Doktora Faustusa była jednak dla Adorno wyzwaniem
wyższej rangi” – H. Kurzke, Tomasz Mann. Życie jako dzieło sztuki, przeł. E. Kowynia, Warszawa
2005, s. 501.
13
Analiza powieści przeprowadzona przez historyka literatury Hansa Mayera skłoniła Adorna
do zapytania Manna wprost, czy został sportretowany w rozdziale XXV w postaci diabła: „[...]
na zakrzywionym nosie rogowe okulary [...] czoło blade i sklepione, z którego włosy zaczesane
w górę, lecz po bokach odstające, wełniste, czarne, – inteligent, pisujący o sztuce i muzyce do
popularnych gazet, krytyk i teoretyk, który sam komponuje, o ile myśli własne mu na to pozwalają” – T. Mann, Doktor Faustus, op.cit., s. 220. Szybka, niepozbawiona ironii odpowiedź Manna brzmiała: „gdy twierdzi on [Mayer – R.R.], jakoby diabeł w postaci muzykologa miał Pańską
aparycję, to jest to już absurd zupełny. Czy nosił Pan kiedykolwiek rogowe okulary?” – T. Mann
do Teodora W. Adorno, 11 lipca 1950, [w]: T. Mann, Listy 1948–1955, przeł. T. Zabłudowski,
Warszawa 1973, s. 203.
14

T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 175, 176.

Th. W. Adorno do Siegfrieda Kracauera, 1 września 1955; cyt. za: R. Tiedemann, „Mitdichtende Einfühlung”. Adornos Beiträge zum „Doktor Faustus” – noch einmal, „Frankfurter Adorno
Blätter” I, Theodor W. Adorno Archiv, München 1992, s. 30.
15

Por. H. Kurzke, Tomasz Mann, op.cit., s. 502. Sam Tomasz Mann przedstawiał niekiedy motywy, jakie skłoniły go do napisania „powieści o powieści” nieco inaczej: „trochę mi wstyd tego
dokumentu, który powstał tylko dlatego, że po ukończeniu książki [Doktora Faustusa – R.R.] nie
byłem w stanie tak od razu się od niej oderwać – może w poczuciu, że ‘to się już więcej nie zdarzy’” – T. Mann do Hermanna Hessego, 4 stycznia 1949, [w:] Hermann Hesse – Tomasz Mann.
Korespondencja, przeł. M. Łukasiewcz, Warszawa 2006, s. 205.
16
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w niej informacje o współpracy pisarza z Adornem są jednak znacznie uboższe
niż to, co Mann faktycznie pierwotnie zapisywał i co gotów był wcześniej powiedzieć17. W opublikowanych czterdzieści lat później Dziennikach Manna uważny
czytelnik natrafi na informację o tym, jak duży wpływ na „samoograniczenia” pisarza w tym względzie miały w czasie powstawania „powieści o powieści” jego
żona Katja oraz córka Erika18. Pod datą 12 września 1948 roku znajduje się notatka: „Animozja Eriki wobec Adorna – nie chce, by był otoczony nimbem takiej
sławy”19; 27 października: „Rano trudna rozmowa z Katją o rewelacjach Adorna,
które według niej nieznośnie pozbawiają złudzeń”20; i 30 października: „Wątpliwości w związku z wspomnieniami Faustusa i problem nieznośnych dla kobiet
wyznań Adorna tłumią mój zapał do pracy”21. W konsekwencji Mann dokonał
wielu skrótów w Jak powstał „Doktor Faustus”22. Dopiero wydawcy Dzienników pisarza włączyli pominięte fragmenty w postaci suplementu do 7 tomu23.
Najważniejszy z nich jest kontynuacją zdania z Jak powstał „Doktor Faustus”:
Por. np. R. Tiedemann, „Mitdichtende Einfühlung”, s. 10; H. Kurzke, Tomasz Mann, op.cit.,
s. 502.
17

18
„Rodzina nie chciała dzielić się sławą autora – pisze Hermann Kurzke – nawet kosztem prawdy [...]. Tomasz Mann jest rozdrażniony, zgadza się jednak, skraca i bagatelizuje. Składa Adorno
w ofierze na ołtarzu rodzinnej harmonii, mimo iż wie, jak było naprawdę” – H. Kurzke, Tomasz
Mann, op.cit., s. 503. Czy „wstrętne plotkowanie, jak to Adorno nadymał się i puszył w świetle sławy Manna” było wynikiem wieloletniego kwestionowania prawdy rodzinnymi podszeptami
i rodzinnym interesem?
19

T. Mann, Tagebücher 28.5.1946 – 31.12.1948, Frankfurt am Main 1989, s. 304.

20

Ibid., s. 320.

Ibid., s. 322. Katja Mann jeszcze w wieku dziewięćdziesięciu jeden lat kategorycznie stwierdziła: „Adorno bardzo się mylił sądząc [...], że to on w znacznej mierze tę książkę napisał, ponieważ muzyka odgrywa w niej dość znaczącą rolę. Czasem zachowywał się po prostu jak szaleniec,
tyle w nim było pretensji i zblazowania [...]. Kiedy wróciliśmy już do Europy i mieszkaliśmy
w Szwajcarii, pewnego dnia – musiało to być w roku 1952 albo 1953 – zjawili się u nas studenci
z Frankfurtu, z tamtejszego Instytutu Socjologii, gdzie wykładał Adorno; przeprowadzając wywiad
z moim mężem wypytywali go o Adorna. Mój mąż powiedział: Tak, tak, Adorno bardzo mi pomógł
jako doradca w sprawach muzycznych. A ja wtrąciłam: Oczywiście, ale to jeszcze nie powód,
aby on sądził albo miał sądzić, że sam tę książkę napisał. Studenci powtórzyli to Adornowi, co
naturalnie nie wpłynęło korzystnie na jego stosunek do mnie. Ale moim zdaniem fakty są ważniejsze niż ludzka próżność i chyba mam rację” – K. Mann, Moje nie napisane wspomnienia, przeł.
E. Bielicka, Warszawa 1976, s. 137, 139.
21

22
Gunila Bergsten zwraca uwagę na fakt, że Jak powstał „Doktor Faustus” zawiera wiele
niedokładnych, niekompletnych, a nawet błędnych informacji dotyczących źródeł, z jakich Mann
korzystał pisząc Doktora Faustusa. Wskazana jest w związku z tym – zdaniem autorki – pewna
ostrożność przy powoływaniu się na świadectwa „powieści o powieści” – por. G. Bergsten, Thomas
Manns „Doktor Faustus”, s. 13; także M. Wydmuch, Tomasz Mann, Warszawa 1979, s. 236–237.
23

T. Mann, Tagebücher 28.5.1946 – 31.12.1948, op.cit., s. 948–953.
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„Doskonale obeznany z ideą całości oraz zamysłem tego właśnie fragmentu, trafiał swymi sugestiami i propozycjami w samo sedno”24 – „trafiał w samo sedno
z przedstawieniem, jak rozwinąć chór z szeptów, najbogatszą wokalną polifonię
ze zrytmizowanej mowy półśpiewu, najwyższą muzykę z prymitywno-magicznego tuszu orkiestry. Albo to osobliwe pomieszanie brzmienia pomiędzy partiami wokalnymi i instrumentalnymi, »przesunąć granicę pomiędzy człowiekiem
a rzeczą«, pomysł, by głos babilońskiej ladacznicy powierzyć najdoskonalszemu
sopranowi koloraturowemu, »którego wirtuozeria wtapia się niekiedy w orkiestrę
na całkowite podobieństwo fletu«, z drugiej zaś strony inne instrumenty naśladują groteskowo vox humana. Pomysł, żeby w tym samym dramatycznym miejscu znalazł się dysonans dla wyrażenia całej powagi i duchowości, a dla piekieł
harmoniczności i tonalności, jest rodem prosto z Schönberga, a jeszcze bardziej
ze szkoły Berga. Z melancholijnych skłonności Adriana rozwinął demoniczne
Merry go round, drwiące naśladownictwo stylów muzycznych, z motywu małej
Syrenki słowo o »Prośbie o duszę«, z mieszaniny »Kaisersaschern« i muzycznego radykalizmu formułę »eksplodującej starożytności«”25.
W liście do filologa i pisarza Jonasa Lessera Mann przyznał, że napisał Jak
powstał „Doktor Faustus” „głównie po to, by podnieść »credit« Adorna”: „wyznałem przecież otwarcie, nic nie kryjąc i mówiąc o tym na cały głos, że czerpałem z jego dorobku myślowego. Po cóż więc jeszcze teraz wszystkie te dowody
i zestawienia, które, tak to właśnie odczuwam, przesadnie tę rzecz akcentują przynosząc uszczerbek dziełu [...]. W Jak powstał... skierowałem na niego aż nadto
silny reflektor, w którego świetle nadyma się on i puszy w niezbyt miły sposób,
24

T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 248.

T. Mann, Tagebücher 28.5.1946 – 31.12.1948; cyt. za: H. Kurzke, Tomasz Mann, op.cit.,
s. 502. Przykładowe fragmenty z Doktora Faustusa brzmią odpowiednio: „chóry więc, które przechodzą przez wszystkie odcienie zróżnicowanego szeptu, zrytmizowanej mowy, półśpiewu, aż po
śpiew najbardziej polifoniczny, – przy akompaniamencie dźwięków, które zaczynają od zwykłych
szmerów, od magiczno-fanatycznie-murzyńskiego bębnienia i grzmotu gongów, a kończą na najwyższej muzyce” (s. 341); „Chciałem wskazać na to osobliwe pomieszanie brzmienia, jakie często
zachodzi pomiędzy wokalnymi i instrumentalnymi partiami ‘Apokalipsy’. Chór i orkiestra nie są
sobie wyraźnie przeciwstawione jako świat ludzki i świat rzeczy: są w sobie wzajemnie roztopione: chór jest zinstrumentalizowany, orkiestra zwokalizowana, – w takim stopniu i w tym celu,
aby istotnie granica między człowiekiem a rzeczą zdawała się przesunięta [...]. Głos wszetecznicy
babilońskiej, Niewiasty na Bestii, z którą grzeszyli królowie ziemi, został w osobliwie zaskakujący sposób powierzony najwdzięczniejszemu sopranowi koloraturowemu, którego wirtuozerskie
biegniki wtapiają się niekiedy w orkiestrę na całkowite podobieństwo fletu. Z drugiej zaś strony
najrozmaiciej przytłumiona trąbka odgrywa pewną rolę w drobnych wydzielonych ugrupowaniach
orkiestrowych, akompaniujących diabelskim śpiewom, plugawemu rozśpiewaniu Synów Otchłani”
(s. 342–343).
25
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co zaczyna już sprawiać takie wrażenie, jak gdyby to on właśnie napisał Faustusa”26. „Nieprzyjemne słowa – komentuje ten list Hermann Kurzke – Tomasz
Mann niewątpliwie »nakradł« się u Adorna – jednak za jego zgodą, co kompletnie zmienia postać rzeczy; o plagiacie nie może być zupełnie mowy”27. W tym
miejscu można zapytać: co znaczą słowa „wyznałem przecież otwarcie, nic nie
kryjąc i mówiąc o tym na cały głos, że czerpałem z jego dorobku myślowego”?
Opublikowany znacznie później, w 1963 roku, list Manna do Adorna
z końca grudnia 1945 zawiera obszerny wywód dotyczący „zasady montażu”:
„Można by mówić o starczej skłonności do widzenia życia jako produktu kultury
i w postaci mitycznych klisz, które w swym sklerotycznym poczuciu godności
przedkłada się ponad »samodzielną« inwencję. Ale wiem aż nadto dobrze, że
bardzo wcześnie zacząłem się ćwiczyć w sztuce »wyższego« odpisywania”28.
W tym samym liście Mann prosi Adorna o pomoc w opracowaniu fragmentów
dotyczących pierwszego wielkiego dzieła Adriana Leverkühna Apocalypsis cum
figuris. Tłumaczy jednocześnie swoją „wtajemniczoną ignorancję” oraz wynikającą z niej konieczność poparcia jego pracy fachową precyzją, czyli – po prostu
– „sięgnięcia po cudze dobro”:
Sprawa przedstawia się nieco trudniej – nie chciałbym powiedzieć,
bardziej skandalicznie – kiedy chodzi o przyswojenie materiałów,
które same już są duchem, a więc o rzeczywiste literackie zapożyczenie, dokonane z taką miną, jakby zwędzony fragment nadawał
się w sam raz do tego, by służyć własnej kompozycji idei. Słusznie
domyśla się Pan, że mam tu na myśli zuchwałe – i może nie całkiem
niezdarne – sięgnięcie do niektórych części Pańskich pism filozoficzno-muzycznych; powinienem Pana gorąco przeprosić, tym bar26
T. Mann do Jonasa Lessera, 15 października 1951, [w:] T. Mann, Listy 1948–1955, op.cit.,
s. 291. Również w liście do pisarza Alexandra M. Freya Mann wyjaśniał: „Początkowo skłaniała
mnie do napisania tej zwięzłej relacji jedynie potrzeba moralna dania satysfakcji [...] dr. Adorno
za to, co zuchwale od niego wziąłem, a co on dał mi współpracując ze mną w partiach związanych
z muzyką. Był to więc akt lojalności” – T. Mann do A.M. Freya, 19 stycznia 1952, ibid., s. 310.
27

H. Kurzke, Tomasz Mann, op.cit., s. 500.

T. Mann do Teodora W. Adorno, 30 grudnia 1945, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, op.cit.,
s. 603. Marek Wydmuch słusznie zauważa, że „zasada montażu” nie była novum wynikającym ze
szczególnego charakteru Doktora Faustusa: „Mann zawsze poczynał sobie dość bezceremonialnie
z wszelkimi cytatami czy ideami znalezionymi u innych, a należącymi jego zdaniem do sfery dzieła, nad którym w danym momencie pracował. Sam dobrze o tym wiedział, podobnie jak zdawał
sobie sprawę z tego, że nasycenie Faustusa cudzymi pomysłami wywołać może niezadowolenie
niektórych tak bezwzględnie ‘wykorzystywanych’ autorów” – M. Wydmuch, Tomasz Mann, op.cit.,
s. 239.
28
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dziej, że czytelnik nie może tego stwierdzić, ponieważ konieczność
zachowania iluzji nie pozwala zwrócić mu na to uwagi. (Przypis
na dole strony: „To pochodzi od Adorno-Wiesengrunda”? Tak nie
można.)29.
Od tego listu rozpoczyna się intensywna współpraca pisarza i filozofa. Mann
uważnie przestudiował wcześniej kilka prac Adorna i niejedną z nich – zwłaszcza
fragmenty z Filozofii nowej muzyki oraz z eseju Spätstil Beethovens z 1934 roku
– „włączył” do powstającego Doktora Faustusa. W Dziennikach pisze o licznych
spotkaniach i rozmowach z Adornem i o tym, że wiele z tych rozmów zostało
utrwalonych w powieści.
Podczas spotkań z Adornem „czarodziej” starał się „bardziej umocnić w muzycznej problematyce”30, korzystając również z dostarczanych mu przez „przychylnego i skorego do niesienia pomocy” filozofa opracowań, jak na przykład
z „bardzo »przynależnej« książki o Albanie Bergu”31, którą Adorno przyniósł mu
w styczniu 1944 i którą wspominał w 1951 w liście do Lesera jako biografię,
której autora nie potrafił już sobie niestety przypomnieć32. W istocie chodziło
o wydaną w 1937 roku monografię Alban Berg Willego Reicha, zawierającą także artykuły Adorna i Ernsta Křeneka33. Już na jednej z pierwszych stron Faustusa
można przeczytać, że „sześcio- i ośmiogłosowe chóry”, jak też „trzytematowa
fuga na kwintet smyczkowy z towarzyszeniem fortepianu”, do których młody
T. Mann do Theodora W. Adorna, 30 grudnia 1945, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, op.cit.,
s. 604.
29

30
Mann dysponował dość rozległą wiedzą na temat muzyki poważnej, głównie dziewiętnastowiecznej – od Beethovena, przez Schuberta i Schumanna, do dzieła Wagnera. Już w Czarodziejskiej
górze dał wyraz swojej fascynacji muzyką w rozdziale Pełnia harmonii. O muzyce współczesnej,
zwłaszcza o szkole Schönberga, nie miał jednak wielkiego pojęcia. W znanym liście do Hansa
Heinza Stuckenschmidta, autora monografii poświęconej Schönbergowi, Mann wyznał otwarcie:
„moją ojczyzną muzyczną jest w gruncie rzeczy świat trójdźwięków Pierścienia” – T. Mann do
Hansa Heinza Stuckenschmidta, 19 października 1951, [w:] T. Mann, Listy 1948–1955, op.cit.,
s. 294. W innym miejscu Mann wspomina: „‘Będę musiał rozpocząć studia muzyczne’ – powiedziałem mojemu bratu” (T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, s. 172). Podczas pisania powieści pisarz zapoznał się m.in. z Historią muzyki Paula Bekkera, Instrumentoznawstwem Fritza
Vollbacha, pamiętnikami Hectora Berlioza, Music Here and Now Ernsta Křeneka, Nauką harmonii
Arnolda Schönberga.
31

T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 194.

Por. T. Mann do Jonasa Lessera, 15 października 1951, [w:] T. Mann, Listy 1948–1955,
op.cit., s. 292.
32

33
Por. W. Reich, Alban Berg. Mit Bergs eigenen Schriften und Beiträgen von Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Křenek, Wien–Leipzig–Zürich 1937.
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Adrian się „pilnie przykładał pod nadzorem Kretzschmara”34, pierwotnie były
ćwiczeniami kontrapunktu zlecanymi przez Schönberga jego uczniowi Bergowi35. W bibliotece Adorna znajdował się egzemplarz pracy o Bergu, którą Mann
czytał w 1945 roku i opatrzył wieloma notatkami na marginesach. Świadczą
one, jak wiele szczegółów z biografii kompozytora zostało przypisanych Leverkühnowi. Przykładowo: dźwiękowy szyfr h-e-a-e-a-es, pojawiający się
w tkance muzycznej Leverkühna „zadziwiająco często”36, oznacza jednocześnie
getaera esmeralda oraz sygnalizuje wynikającą z diabelskiego paktu, a wniesioną w życie kompozytora przez rzeczywistą Esmeraldę, jego przyszłą chorobę.
Monografia Reicha pozwala wskazać faktyczne źródło owego szyfru: w tekście
Adorna poświęconym Czterem pieśniom op. 2 Berga Mann wielokrotnie podkreślił fragment mówiący o drugiej pieśni zawierającej „pierwszy model literowej symboliki, w którą przesądnie wierzył Berg. Po słowach »an einer weißen
Märchenhand« następuje nota a b h jako inicjał nazwiska i imion Alban/Berg/
Helene”37. Na marginesie egzemplarza należącego do Adorna znajduje się szyfr
zapisany przez Manna: h e a e a e s.
Dla badaczy zajmujących się Mannowską „zasadą montażu” interesujące
były przede wszystkim Filozofia nowej muzyki oraz Spätstil Beethovens. Wyraźne zapożyczenia z tych prac widoczne są w rozdziałach XXII i XXV oraz
w rozmowie z diabłem, również w wykładzie Kretzschmera poświęconym Sonacie op. 111 Beethovena38. „Pisarz przejął – zauważa Bodo Heimann – analizę Adorna, odtworzył ją w skrócie wprowadzając jedynie nieistotne stylistyczne zmiany w ważnych pasażach”39. Również Rolf Tiedemann podkreśla istotny
34

T. Mann, Doktor Faustus, op.cit., s. 142.

35

Por. W. Reich, Alban Berg, op.cit., s. 9.

36

T. Mann, Doktor Faustus, op.cit., s. 145.

37

W. Reich, Alban Berg, op.cit., s. 30.

Tomasz Mann wspomina w Jak powstał „Doktor Faustus” pewien wieczór (w początku października 1943) spędzony u Adornów, podczas którego Adorno grał Sonatę opus 111 „w niezwykle
pouczający sposób”, co skłoniło pisarza, pozostającego pod wielkim wrażeniem interpretacji Adorna, do zasadniczego przerobienia i poszerzenia prelekcji Kretzschmara o sonacie (Doktor Faustus,
s. 55–57): „W poetyckich tekstach, którymi opatrzyłem temat Arietty w jego pierwotnej, a także
w jego pełniejszej, ostatecznej formie, wyryłem, jako ukryty przejaw wdzięczności, słowo: ‘Wiesengrund’ – nazwisko ojca Adorna” – T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, s. 178. W oryginalnej, niemieckiej wersji w powieści słowo to występuje jako „Wie-sengrund”, w polskim tłumaczeniu jako „Łąki i pola” (s. 56).
38

39
B. Heimann, Thomas Manns „Doktor Faustus” und die Musikphilosophie Adornos, „Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte” 38, 1964, s. 264; cyt. za:
R. Tiedemann, „Mitdichtende Einfühlung”, op.cit., s. 13.
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wkład Adorna w opisach kompozycji Leverkühna40. Odmiennego zdania była
jednak Katja Mann: „Jako że Adrian Leverkühn był muzykiem nowoczesnym,
Adorno mógł służyć memu mężowi radą przy późniejszych kompozycjach jego
bohatera, jak ‘Apocalypsis cum figuris’, to nie ulega wątpliwości, również przy
Kretschmarowskiej interpretacji sonaty fortepianowej opus 111 Beethovena; jednakże koncepcja tego wszystkiego jest w każdym calu dziełem mojego męża”41.
O udziale filozofa wiadomo przede wszystkim z „ocenzurowanych” wyjaśnień
Manna w Jak powstał „Doktor Faustus”. Sam Adorno traktował możliwość
współtworzenia Doktora Faustusa jako wyzwanie „wyższej rangi”, a nie jako
płatną konsultację. Podkreślał to w 1957 roku, kiedy wzmagające się ataki skłoniły go do złożenia oświadczenia:
Podczas całej pracy nad powieścią Doktor Faustus doradzałem po
przyjacielsku Tomaszowi Mannowi, jeśli chodzi o stronę muzyczną.
Książka powstawała na moich oczach. Zamiarem autora nie było nigdy wzbudzanie wrażenia, że dodekafonia jest jego odkryciem [...].
Podobnie absurdalna jest sugestia, że Tomasz Mann wykorzystał
w sposób nielegalny moją „duchową własność”, tylko na podstawie tego faktu, że nadanie kształtu muzycznym partiom powieści
nastąpiło w najściślejszym porozumieniu nas obu [...]. Z całym naciskiem wreszcie pragnę podkreślić, że nigdy nie otrzymałem od
Tomasza Manna jakichkolwiek materialnych remuneracji42.
Córka pisarza nie chciała natomiast nic wiedzieć o tej współpracy. Kiedy Adorno
otwierał w 1962 roku w Darmstadt wystawę poświęconą pisarzowi i wspomniał
w wykładzie inauguracyjnym, że „nazbyt dokładnie wymyślił sobie kompozycję
Leverkühna, aby mógł być oględny w dyskusji”43, nawiązał do listownego protestu Eriki Mann44. Ten ostatni skłonił go zresztą do listownej odpowiedzi szczegółowo roztrząsającej problem:
Zdaniem Rolfa Tiedemanna o współpracy Adorna w ścisłym sensie można mówić dopiero
w związku z tą częścią powieści, w której pomoc Adorna okazała się bardzo przydatna właśnie
w opracowaniu wykładu Kretzschmera o Sonacie op. 111 Beethovena – por. R. Tiedemann, „Mitdichtende Einfühlung”, op.cit., s. 11, 13.
40

41

K. Mann, Moje nie napisane wspomnienia, op.cit., s. 137.

42

Cyt. za H. Kurzke, Tomasz Mann, op.cit., s. 501.

43

Th. W. Adorno, Glosa do portretu Tomasza Manna, op.cit., s. 326.

44

Por. E. Mann, Briefe und Antworten, t. II: 1951–1969, München 1985, s. 109.
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Wreszcie o kompozycjach Leverkühna. Rozegrało się to tak, że
T.M. miał już tytuły większości dzieł gotowe i wymienił mi je, i że
ja potem, dokładnie [...] dzieła te sobie wymyśliłem; sądzę, że nie
trzymaliśmy się tego tylko przy pieśniach Brentano, muzycznie poprzestając na samych szkicach. Dalsze jest nadzwyczaj proste: przemyślałem to samo, co przemyślałbym jako kompozytor postawiony
przed zadaniem napisania tych dzieł; właśnie jak kompozytor, na
przykład Berg, sporządza na ogół plan, zanim przystępuje do pracy.
Zanotowałem te rozważania, wiele z tych notatek jeszcze istnieje,
potem były przerabiane tak, jak gdyby nie były wstępnymi rozważaniami, lecz opisami tego, co istnieje. Teraz do działania przystąpił
T.M. W dyskusji wiele się zmieniło; być może w opisie muzycznych
szczegółów uwydatnił on jeszcze bardziej plastycznie zamysł całej powieści; być może rozmieścił niektóre akcenty inaczej, tak jak
w rozdziale z diabłem; być może chodziło ostatecznie o powieść,
a nie o przewodnik muzyczny. Nie sądzę, aby jego zapatrywania
z tamtych popołudni, które pamiętam oczywiście aż do ostatniego,
różniły się od moich.
Przywiązuję pewną wagę do tego aspektu sprawy, ponieważ profesorowie, którzy we wszystkich panujących krajach zawładnęli
oczywiście całym tym kompleksem, wciąż gadają tylko o jawnych
i ogólnie znanych montażach z Filozofii nowej muzyki oraz pracy
o późnym stylu Beethovena [...]. Mój specyficzny udział polega na
tym, co przedstawiam Pani dzisiaj. Przy tej oficjalnej i całkowicie
jego wspomnieniu służącej okazji w ogóle po raz pierwszy mówiłem o całej sprawie. Ale jest przecież, jak mówią psychoanalitycy,
pewna miara uprawnionego narcyzmu i jemu chciałbym przypisać
to, że niechętnie ramię w ramię z dobrym dr. Liefmannem, który był
zresztą do śmierci mojego ojca lekarzem domowym moich rodziców, wchodzę w życie Thomasa Manna45.
Adorno oczywiście Eriki nie przekonał.
Czy zechciałby Pan – pytał Mann swego muzycznego doradcę na
przełomie 1945/46 roku – zastanowić się wraz ze mną, w jaki mniej
45
Th.W. Adorno do Eriki Mann, 19 października 1962; cyt. za: R. Tiedemann, „Mitdichtende
Einfühlung”, op.cit., s. 14.
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więcej sposób dzieło – mam na myśli dzieło Leverkühna – mogłoby
powstać; jak Pan by to zrobił, gdyby Pan zawarł pakt z diabłem; czy
mógłby mi Pan podpowiedzieć parę znamion muzycznych, które
pozwoliłyby wywołać iluzję?46.
Adorno chętnie się zgodził, zamierzając doradzać pisarzowi nie tylko w kwestii
oratorium Apocalypsis cum figuris, na czym Mannowi zależało najbardziej, ale
i wszystkich kompozycji Leverkühna. W Jak powstał „Doktor Faustus” pisze
Mann, że gdy w maju 1945 roku kontynuował opowieść o kompozycjach Adriana do hymnów Keatsa i Klopstocka (rozdział XXVII), korzystał z pomocy
Adorna, „którego zainteresowanie tą książką rosło, w miarę jak coraz więcej
o niej się dowiadywał, i który zaczynał mobilizować już na jej rzecz swoją muzyczną wyobraźnię”47, ale faktycznie korzystał w tym przypadku z pomocy filozofa tylko w ograniczonym zakresie, podobnie w opisach pieśni Brantano, jak również tych, które młody bohater powieści komponował do poematów Verlaine’a
i Blake’a. W „powieści o powieści” znajduje się notatka o „poprawkach i uściśleniach dotyczących uprzednich opisów muzycznych”48, jakie autor zawdzięczał Adornowi, nie wiadomo jednak dokładnie, o jakie „poprawki i uściślenia”
chodzi. Faktem jest, że interpretacje kompozycji Leverkühna poprzedzających
oratorium ustępują kompetentnemu studium „pierwszego znaczącego dzieła”, co
można przypisać w dość oczywisty sposób niewystarczającej muzykologicznej
kompetencji Manna.
Znaczący wkład Adorna w powstanie powieści zaczyna się zatem od Apocalipsis cum figuris, oratorium według 15 drzeworytów Dürera oraz tekstu Objawienia św. Jana. Z początkiem grudnia 1945 roku Mann przekazał Adornowi
wszystkie napisane wcześniej części Faustusa, aby zaznajomić go w pełni z ideą
utworu i dalszymi zamierzeniami oraz nakłonić do wspierania „imaginacją przy
czekających mnie problemach muzycznych”49. W końcu grudnia poprosił filozofa wprost o pomoc w realizacji zamysłu dotyczącego kompozycji, wyjaśniając:

T. Mann do Teodora W. Adorno, 30 grudnia 1945, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, op.cit.,
s. 605–606.
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T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 223.
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Roi mi się coś sataniczno-religijnego, demonicznie-nabożnego
i zarazem ewokującego zbrodnicze instynkty, coś często wyszydzającego sztukę, sięgającego wstecz w dziedzinę prymitywu i elementarności [...], coś, co rezygnuje z podziału na takty, ba, z tonacji
(glissando na puzonach); dalej coś w praktyce prawie niewykonalnego: dawne tonacje kościelne, chóry a capella, które muszą być
śpiewane w nietemperowanej tonacji, tak że prawie żaden dźwięk
albo interwał na fortepianie w ogóle nie wychodzi, itd. Ale łatwo
powiedzieć „itd.”50.
W Jak powstał „Doktor Faustus” Mann opowiada, że w następnych tygodniach niejednokrotnie rozmawiał z Adornem i „notował w locie, skrótami,
poprawki i uściślenia [...] charakteryzujące szczegóły, które on uskładał sobie dla
oratorium”51. O jakie „szczegóły” chodziło, znów niestety nie wyjaśnia. Adorno pisze natomiast w szkicu dedykowanym pisarzowi w osiemdziesiątą rocznicę
urodzin:
Tam, gdzie Carmen [...] miesza się z operetką, nawet przystępność
podlega principium stilisationis. Tło dla powagi, która nie wymaga
przesady, ponieważ najmniejsza zmiana tonu wobec tego, co frywolne, zmienia horyzont; ta metoda [...] inspirowała prawdopodobnie
Leverkühna, dla którego dysonans był wyrazem tego, co wzniosłe
i duchowe, podczas gdy harmonia i tonalność zarezerwowane były
dla piekła jako świat banalności i frazesu52;
a dalej cytuje fragment dotyczący Apocalypsis cum figuris z Doktora Faustusa:
ośmieszone poddźwięki francuskiego impresjonizmu, mieszczańska
muzyka salonowa, Czajkowski, music-hall, synkopy i rytmiczne
T. Mann do Teodora W. Adorno, 30 grudnia 1945, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, op.cit.,
s. 606.
50
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T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 248. Ten rodzaj współpracy Katja Mann
komentuje w następujący sposób: „Rady Wiesengrunda-Adorno miały charakter muzyczno-techniczny, a na tych sprawach znał się on znakomicie. Wydaje się, że konsultacje z nim odbywały się
bez żadnej dyskusji, wszystko układało się całkiem gładko i mój mąż w niczym się nie przeciwstawiał. Po prostu rozmawiali ze sobą, Tomasz Mann zadawał pytania, ale Adorno niczego mu nie
narzucał” – K. Mann, Moje nie napisane wspomnienia, op.cit., s. 136–137.
52
Th.W. Adorno, Fantasia sopra Carmen, [w:] idem, Gesammelte Schriften, red. R. Tiedemann,
t. XVI, Frankfurt am Main 1997, s. 300.
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łamańce jazzu – wszystko to kręci się w barwnym migotaniu, jak
w tanecznym kole: na tle zasadniczej orkiestry, owego tutti mianowicie, które poważnie, uroczyście, ociężale utwierdza ścisłą dyscypliną intelektualną rangę tego dzieła”53.
Siegfried Kracauer wyraził w swoim czasie podejrzenie, że fragment ten powstał
z wyraźnej inspiracji Adorna. Ten odpowiedział mu w liście: „Masz całkowitą rację przypuszczając, że cytowany z Doktora Faustusa ustęp pochodzi ode
mnie”54.
Więcej o wkładzie Adorna w opracowanie partii muzycznych dotyczących
oratorium nie wiadomo. Zdaniem Tiedemanna „tajny radca” po prostu dyktował
pisarzowi swoje wskazówki, które ten najpierw zapamiętywał – jak sam to określał – „w locie, skrótami”, a dopiero później utrwalał w notatkach, by w końcu
w dosłownym brzmieniu przenieść je do powieści. Swoje propozycje dotyczące
następnych kompozycji Leverkühna Adorno dyktował sekretarce – być może żonie Gretel. Oryginały maszynopisów przekazywanych Mannowi prawdopodobnie się nie zachowały, pozostały jednak w spuściźnie Adornowskiej kopie owych
propozycji. Rolf Tiedemann przytacza je i porównuje z ich ostatecznym kształtem w powieści.
W biografii Leverkühna po kompozycji oratorium o zagładzie świata następuje „wirtuozersko szczególnie wdzięczny utwór”55, koncert skrzypcowy napisany „przyszłym stuleciom”, a w szczególności dla Rudiego Schwerdtfegera. Mann
wykoncypował to dzieło najpierw sam, nie zasięgając rady u Adorna. Ten jednak
podczas rozmowy z pisarzem zaimprowizował akord c-g-e-b-d-fis-a, a później
przekazał mu następujący tekst:
Jest to „łagodny” utwór, w który wbudowane są trzy tonacje, B-dur,
C-dur i D-dur; ostatnia to rodzaj dominanty drugiego stopnia, pierwsza – subdominanta drugiego stopnia, C-dur ściśle przestrzega środka. Pomiędzy tymi tonacjami toczy się nader kunsztowna gra, tak że
nigdy żadna z nich definitywnie się nie deklaruje, tylko zostaje zaznaczona dzięki proporcjom pomiędzy dźwiękami; dalej wszystkie
trzy się kompleksowo przeplatają, aż w końcu deklaruje się C-dur.
53

T. Mann, Doktor Faustus, op.cit., s. 343.

Th. W. Adorno do Siegfrieda Kracauera, 1 września 1955; cyt. za: R. Tiedemann, „Mitdichtende Einfühlung”, op.cit., s. 18.
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Pierwsza część, zatytułowana Andante amoroso, jest przepojona
słodyczą i czułością, która graniczy z ironią. Zawiera akord prowadzący c-g-e-b-d-fis-a, o którym Adrian żartobliwie mówił, że brzmi
jakoś z francuska. Po tej egzaltowanej części następuje niezwykle
ekscentryczne i wirtuozowskie scherzo, w którym skrzypce ujawniają cały swój kunszt. Koniec tworzy seria barwnych, urozmaiconych wariacji, których temat odtwarza przewodni motyw pierwszej
części. Adrian, zanim skomponował utwór, dokładnie przestudiował
styl skrzypcowy Bériota, Vieuxtempsa i Wieniawskiego i zastosował
go w na poły pełen szacunku, na poły zaś karykaturalny sposób56.
W wersji Manna fragment ten brzmi następująco:
Z utworem tym rzecz ma się osobliwie: napisany w trzech częściach, nie został poprzedzony żadnymi znakami, lecz, jeśli wolno mi
się tak wyrazić, wbudowane są w niego trzy tonacje, B-dur, C-dur
i D-dur, – z których, jak to łatwo muzyk stwierdzić może, D-dur
tworzy rodzaj dominanty drugiego stopnia, B-dur subdominantę,
podczas gdy C-dur ściśle przestrzega środka. Pomiędzy tymi więc
tonacjami toczy się cały utwór nader kunsztownie, tak że przez dłuższy czas żadna z nich wyraźnie nie dochodzi do głosu, lecz każda
zaznaczona zostaje tylko dzięki proporcjom pomiędzy dźwiękami.
Dalej wszystkie trzy nieustannie się kompleksowo przeplatają, aż
w końcu, we wręcz triumfalny i każdą koncertową publiczność elektryzujący sposób jasno się deklaruje C-dur. Jest tam w pierwszej
części, zatytułowanej „Andante amoroso”, a przepojonej słodyczą
i czułością, które graniczą już z szyderstwem, akord prowadzący, który
w moich uszach brzmi jakoś z francuska: c-g-e-b-d-fis-a, współbrzmienie, które wraz z wysokim, górującym nad nim f skrzypiec zawiera
w sobie, jak widać, pełne trójdźwięki owych trzech głównych tonacji. Mieści się w nim poniekąd dusza całego utworu, a znaleźć
również w nim można ducha głównego tematu tej części, który
w trzeciej, w barwnym szeregu wariacji, znowu zostaje podjęty. Jest
to przepiękna w swoim rodzaju erupcja melodyczna, szumiąca porywiście, wielkim łukiem zakreślona, oszałamiająca zmysły kantylena, mająca w sobie zdecydowanie coś ze wspaniałej ostentacyjno56
Adornos Entwürfe zur Kammermusik Adrian Leverkühns, Theodor W. Adorno Archiv, Frankfurt am Main, [w:] Theodor W. Adorno, Thomas Mann, Briefwechsel 1943–1955, red. Ch. Gödde
i Th. Sprecher, Frankfurt am Main 2002, s. 158.
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ści, a nadto i melancholii, nie pozbawionej pewnej dozy kokieterii
pod adresem wykonawcy. Charakterystyczną i najbardziej ujmującą
cechą jest tu nieoczekiwane i delikatne akcentowanie linii melodycznej, która, osiągnąwszy pewien punkt szczytowy, przekracza siebie
samą o stopień jeszcze, stamtąd zaś, prowadzona z niesłychanym
smakiem, a może nawet z nadmiarem smaku, cofa się i rozpływa we
własnym rozśpiewaniu. Tylko muzyka, jedyna ze wszystkich sztuk,
jest w stanie wyrazić piękno, wywierające już wpływ wprost fizyczny, ogarniające całego człowieka, zatrącające wręcz o „niebiańskie
sfery”. I gloryfikacja tego właśnie tematu w „tutti”, w ostatniej części z wariacjami, doprowadza do otwartego C-durowego wybuchu.
Przed owym „éclat” idzie jeszcze rodzaj zawadiackiego rozbiegu
o charakterze dramatycznego parlanda, – wyraźna reminiscencja
recitativu pierwszych skrzypiec w ostatniej części Kwartetu a-moll
Beethovena, – z tym tylko, że tam wspaniała ta fraza kończy się
czymś innym niż melodyjnym festynem, w którym parodia porywu
łączy się z prawdziwą i poważną namiętnością wywołując przez to
nawet pewne zawstydzenie.
Wiemy, że przed napisaniem tego utworu Leverkühn dokładnie przestudiował styl skrzypcowy Bériota, Vieuxtempsa i Wieniawskiego,
stosując go później w na poły pełen szacunku, na poły zaś karykaturalny sposób, – takie zresztą stawiając wymagania technice wykonawcy, zwłaszcza w niezwykle ekscentrycznej i wirtuozowskiej
partii środkowej, w scherzu, gdzie znajduje się także cytat z „Sonaty
z trylem diabelskim” Tartiniego, że poczciwy Rudi musiał wszystkie siły wytężyć, chcąc tym wymaganiom sprostać: za każdym razem, kiedy tego dokonywał, pot perlił się pod jego jasnymi rozwichrzonymi kędziorami, a białka jego pięknych, błękitnych oczu były
poprzecinane krwawymi żyłkami. Lecz jakież odszkodowanie, ileż
okazji do „flirtu” w wyższym znaczeniu tego słowa danym mu było
w tym utworze, który w obliczu jego twórcy nazwałem „apoteozą
muzyki salonowej”, pewien już zresztą z góry, że tego określenia nie
weźmie mi za złe, lecz przyjmie je z uśmiechem57.
Po koncercie skrzypcowym dedykowanym Rudiemu Schwerdtfegerowi,
a właściwie po jego tragicznym zabójstwie w tramwaju dokonanym przez wzgar57
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dzoną kochankę Inez Rodde, Adrian Leverkühn przez dwa lata, cierpiąc na migrenę, nic nie stworzył. Później jednak, w ciągu jednego roku skomponował trzy
kameralne utwory. Dwa z nich zostały znów wykoncypowane przez Adorna, który swoje notatki na ich temat przekazał Mannowi.
Adorno:
Muzyka na troje skrzypiec, trzy instrumenty dęte i fortepian: utwór
„powiewny” o niezwykle długich, fantazjujących tematach, z artyzmem przetwarzanych, choć nigdy jawnie nie występujących
w tematach. Całość w charakterze burzliwej tęsknoty, romantyczna
w tonie, ale zbudowana za pomocą najściślej nowoczesnych środków i nadzwyczaj konstruktywnie. Część pierwsza zatytułowana
jest Fantazja, druga to potężnie narastające Adagio, trzecia to Finał, rozpoczynający się z dziecięcą lekkością, kontrapunktycznie
coraz bardziej się zagęszczający i przybierający jednocześnie coraz
to bardziej na tragicznej powadze, aż kończy się mrocznym epilogiem o charakterze marsza żałobnego. Fortepian nigdzie nie spełnia
roli uzupełnienia harmonicznego, jest partią solową, jak w koncercie fortepianowym – w tym znać stylistyczną reperkusję koncertu
skrzypcowego. Trudności partii fortepianowej, przede wszystkim
w ostatniej części, są nadzwyczajne. W sposób szczególnie wyszukany rozwiązane są kombinacje dźwiękowe. Instrumenty dęte nigdzie
nie zagłuszają smyczków, lecz zachowując dla nich stale przestrzeń
dźwiękową alterują z nimi, a tylko w bardzo niewielu miejscach
smyczki i instrumenty dęte łączą się w tutti. Całość robi wrażenie,
jakby ze stałego punktu wyjścia zwabiano nas w coraz to odleglejsze rejony – wszystko dzieje się inaczej, niż się spodziewaliśmy.
Adrian mówi: nie chciałem wcale napisać sonaty, tylko powieść58.
Doktor Faustus:
rok 1927 stał się rokiem obfitego i zdumiewającego urodzaju muzyki kameralnej: najpierw „Muzyka” na troje skrzypiec, trzy drewniane instrumenty dęte i fortepian, utwór, rzekłbym, powiewny,
o niezwykle długich, fantazjujących, w najrozmaitszy sposób przetwarzanych i odmienianych, choć nigdy jawnie nie występujących
tematach. Jakże lubię burzliwą i nieprzepartą tęsknotę tego utworu
58
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i jego romantyczny ton! – zastosowane tu zostały przecież najściślej nowoczesne środki – tematyczne wprawdzie, lecz tak poważnymi wariantami, że właściwe „repryzy” wcale w nim nie występują. Część pierwsza zatytułowana jest dosłownie: „Fantazja”, druga
stanowi potężnie narastające Adagio, trzecia, Finał, rozpoczyna się
z dziecięcą nieomal lekkością, stopniowo kontrapunktycznie się zagęszcza, przybierając jednocześnie coraz to bardziej na tragicznej
powadze, aż kończy się mrocznym epilogiem o charakterze marsza
żałobnego. Fortepian nigdy nie spełnia roli uzupełnienia harmonicznego, partia jego jest partią solową, jak w koncercie fortepianowym
– w tym zaś znać zapewne stylistyczną reperkusję koncertu skrzypcowego. Ponad wszystko podziwiam może jego mistrzostwo w rozwiązywaniu kombinacji dźwiękowych. Instrumenty dęte nigdzie
nie zagłuszają smyczków, lecz zachowując dla nich stale przestrzeń
dźwiękową alterują z nimi, a tylko w bardzo niewielu miejscach
smyczki i instrumenty dęte łączą się w tutti. Reasumując zaś te wrażenia: wygląda to tak, jakby ze stałego i dobrze znanego punktu wyjścia zwabiano nas w coraz to odleglejsze rejony – wszystko dzieje
się inaczej, niż się spodziewaliśmy. – Nie chciałem wcale napisać
sonaty – powiedział mi Adrian – tylko powieść59.
Adorno:
Ta tendencja do „prozy” w najwyższym stopniu potęguje się
w kwartecie smyczkowym, najbardziej ezoterycznym dziele Adriana. Jeśli zazwyczaj muzyka kameralna bywa areną pracy tematycznej, to została ona tu wręcz prowokacyjnie zaniechana. Nie ma
w ogóle żadnych związków motywicznych, rozwinięcia, wariacji –
nawet powtórzeń – w sposób pozornie całkowicie nie powiązany następują nieprzerwanie nowe efekty, spojone jedynie podobieństwem
tonu lub brzmienia lub, niemal częściej jeszcze, kontrastem. Ani śladu form tradycyjnych. Jest tak, jakby w tym pozornie anarchicznym
utworze Adrian głęboko zaczerpnął oddechu do symfonicznej kantaty, dzieła najbardziej zwartego z wszystkich, które w ogóle napisał. Polega on wyłącznie na własnym słuchu, na wewnętrznej logice
zamysłu. Polifonia potęguje się do maksimum. Każdy głos w każdej
chwili jest absolutnie samodzielny. Całość została zróżnicowana
59
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przez bardzo wyraźnie skontrastowane tempi, mimo że poszczególne części będą grane bez żadnej przerwy [...]. Pierwsza część,
zatytułowana Moderato, jest rodzajem narady czterech instrumentów. Następuje po niej jakby w delirium wyszeptane Presto, grane
z tłumikiem przez wszystkie cztery instrumenty; po czym powolny,
krótszy fragment, gdzie prowadzi altówka przy akompaniamencie
wstawek pozostałych instrumentów, tak że całość przypomina scenę
wokalną. Wreszcie w ostatniej scenie, Allegro con fuoco, wyżywa
się polifonia w przeciągłych melodycznych liniach. Utwór kończy
się tak, jakby ze wszystkich czterech stron strzelały nagle płomienie,
kombinacja biegników i trylów, sprawiająca wrażenie, że słyszy się
całą orkiestrę. Dzięki pełnemu wykorzystaniu szerokich skali i najpełniejszych możliwości dźwiękowych każdego instrumentu osiągnięta tu zostaje dźwięczność, która rozsadza zwyczajowe granice
muzyki kameralnej, a krytyka [...] ze szczególnym upodobaniem
zarzuciła temu kwartetowi, że jest on zakamuflowanym dziełem orkiestralnym. Studium partytury wyjaśnia jednak, że wykorzystane
zostały najskuteczniejsze doświadczenia kompozytorskie kwartetu
smyczkowego. Adrian tak czy owak uważał, że nie da się już utrzymać dawnych granic między muzyką kameralną a stylem orkiestralnym i że od chwili emancypacji barwy jedno zaczęło przechodzić
w drugie. Skłonność do hybrydy, jak to już wykazuje traktowanie
wokalistyki i instrumentalistyki w Apokalipsie, stawała się coraz
silniejsza. Adrian mówi: na wykładach filozofii uczono mnie, że zakreślenie granic równa się ich przekraczaniu. I tego odtąd zawsze
się trzymałem60.
Doktor Faustus:
Ta tendencja do muzycznej „prozy” osiąga swój szczyt w kwartecie
smyczkowym, najbardziej może ezoterycznym dziele Leverkühna,
bezpośrednim następcy „Muzyki”. Jeśli zazwyczaj muzyka kameralna bywa areną pracy tematycznej, to została ona tu wręcz prowokacyjnie zaniechana. Nie ma w ogóle żadnych związków motywicznych, rozwinięcia, wariacji ani żadnych powtórzeń; nieprzerwanie,
w sposób pozornie całkowicie nie powiązany, następują nowe efekty, spojone jedynie podobieństwem tonu lub brzmienia lub, niemal
60

Adornos Entwürfe zur Kammermusik Adrian Leverkühns, op.cit., s. 159.
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częściej jeszcze, kontrastem. Ani śladu form tradycyjnych. Jest
tak, jakby mistrz w tym pozornie anarchicznym utworze głęboko
zaczerpnął oddechu do kantaty o Fauście, najbardziej zwartego ze
wszystkich swoich dzieł. W kwartecie polega on wyłącznie na własnym słuchu, na wewnętrznej logice zamysłu. Polifonia potęguje się
przy tym do maximum, a każdy głos jest w każdej chwili absolutnie
samodzielny. Całość została zróżnicowana przez bardzo wyraźnie
skontrastowane tempi, mimo że wszystkie części należy grać bez
żadnej przerwy. Pierwsza z nich, zatytułowana Moderato, podobna jest do głębokiego, intelektualnego dialogu i wspólnej narady
wszystkich czterech instrumentów, poważnej i łagodnej wymiany,
prawie bez dynamicznych zmian. Następuje po niej jakby w delirium wyszeptane Presto, grane z tłumikiem przez wszystkie cztery
instrumenty, po czym powolny, krótszy fragment, gdzie prowadzi
altówka przy akompaniamencie wstawek pozostałych instrumentów,
tak że całość przypomina scenę wokalną. Wreszcie w Allegro con
fuoco wyżywa się polifonia w przeciągłych melodycznych liniach.
Nie znam nic bardziej wzburzającego od zakończenia tego utworu, gdzie wydaje się, jakby ze wszystkich czterech stron strzelały
nagle płomienie: jest to kombinacja biegników i trylów, sprawiająca wrażenie, że słyszy się całą orkiestrę. W istocie, dzięki pełnemu
wykorzystaniu szerokich skali i najpełniejszych możliwości dźwiękowych każdego instrumentu, osiągnięta tu zostaje taka dźwięczność, która rozsadza zwyczajowe granice muzyki kameralnej, nie
wątpię też, iż krytyka zarzuci temu kwartetowi, że jest on właściwie
zakamuflowanym dziełem orkiestralnym. Nie będzie jednak miała
racji. Studium partytury wyjaśnia, że wykorzystane zostały najskuteczniejsze doświadczenia kompozytorskie kwartetu smyczkowego.
Adrian powtarzał mi przecież wielekroć swój pogląd, że nie da się
już utrzymać dawnych granic między muzyką kameralną a stylem
orkiestralnym i że od chwili emancypacji barwy jedno zaczęło przechodzić w drugie. Narastała w nim niewątpliwie skłonność do dualizmu, do mieszania i zamiany, jak to wykazuje już traktowanie
wokalistyki i instrumentalistyki w „Apokalipsie”. – Na wykładach
filozofii – mówił – uczono mnie, że zakreślenie granic równa się ich
przekraczaniu. I tego odtąd zawsze się trzymałem. – Miał tu na myśli heglowską krytykę Kanta, a wypowiedź ta świadczy, jak bardzo
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jego twórczość znajdowała się zawsze pod wpływem intelektu oraz
najwcześniejszych wrażeń61.
Ostatnim utworem skomponowanym przez Leverkühna była kantata symfoniczna Lament Doctoris Fausti. W Jak powstał „Doktor Faustus” pisze Mann
o owocnym listopadowym popołudniu spędzonym w „pilnej sprawie” u Adorna, który dla kantaty „wymyślił sobie wiele przydatków”62. Najprawdopodobniej
ponownie chodziło, tak jak przy Apocalipsis, o omówienie pewnych pomysłów
muzycznych, ale to, co ewentualnie Mann miał na ten temat do powiedzenia
w swojej „powieści o powieści”, zostało znów wykreślone. Pisarz poprzestał
jedynie na wyjaśnieniu, że „główna jego [Adorna – R.R.] zasługa w stosunku
do tego rozdziału dotyczy nie spraw muzycznych, lecz dziedziny języka i jego
odcieni, kiedy pod sam koniec odnoszą się do moralności, teologii, religii”63.
W niepublikowanym fragmencie „powieści o powieści” autor Faustusa zdaje
jednak obszerniej sprawę ze współpracy nad tym rozdziałem:
Jego [Adorna – R.R.] zasługi dla tych dziewięciu stron XLVI rozdziału traktujących o wielkim Lamencie są nie mniejsze niż dla
szczegółowego opracowania Apokalipsy. To on – już to samo
świadczy, jak jest inteligentny – wynalazł w starym tekście dwunastosylabowe zdanie o dobrym i złym chrześcijaninie i poradził, żeby
uczynić je głównym tematem dzieła wariacyjnego i jego pierścieni; jego autorstwa jest też metafora koncentrycznych kręgów, rozchodzących się coraz dalej jak wokół rzuconego w wodę kamienia,
a przecież ciągle tych samych. Za jego sprawą zasada „ani jednej
nuty dowolnej” bez reszty zapanowała w Lamencie, powodując, że
„całkiem pochłania go temat’. Jakże by to wyglądało: zstąpienie
nieszczęsnego Faustusa do piekieł zilustrowane muzyką baletową
i tanecznym furioso! Ja na to: dobrze, i zapisuję, jak radzi. Bardzo mu
zależało – dla poparcia idei przełamania konstrukcji przez ekspresję
– na podsumowaniu wszystkich muzycznych nośników wyrazu, na
świadomym dysponowaniu wszelkimi odmianami ekspresji, jakie
kiedykolwiek istniały w dziejach muzyki, na oddestylowaniu z nich
zasadniczych typów znaczeń emocjonalnych. Ja na to – doskonale,
61

T. Mann, Doktor Faustus, op.cit., s. 414–416.
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T. Mann, Jak powstał „Doktor Faustus”, op.cit., s. 291.
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to cały Adrian. Serenus będzie miał o tym więcej do powiedzenia.
Coś jeszcze? – Wiedział jeszcze więcej...64
Adorno zachował propozycje przekazane pisarzowi jako notatkę Ad Klage
Dr. Fausti. Mann jeszcze raz przepisał słowa Adorna, w kilku miejscach zmienił szyk, bardzo niewiele dodał od siebie i niewiele pominął65. Rozdział XLVI,
przedostatni przed Posłowiem, zawiera ostateczną wersję tekstu jako analizę
dzieła Leverkühna dokonaną przez Serenusa Zeitbloma.
„Potrzeba mi – pisał Mann w cytowanym liście z końcu grudnia 1945 roku,
prosząc Adorna o pomoc – paru charakterystycznych, realistycznych detali (wystarczy niewiele)”66. „Rzeczywisty tajny radca” i tym razem pisarzowi ich nie poskąpił. Można domyślać się charakteru dalszej „owocnej” współpracy na podstawie listów Adorna do rodziców: „Byliśmy znowu u Tomasza Manna, który dał mi
dalszą dużą część swojej powieści. Jeden z nowych rozdziałów został całkowicie
przepracowany według moich wskazówek” (30 czerwca 1946). „Tomasz Mann,
u którego byłem dzisiaj, napisał nowy rozdział powieści w każdym szczególe
dokładnie według mojego planu” (12 stycznia 1947)67.
64

Cyt. za: K. Sauerland, „Wiedział jeszcze więcej...”, op.cit., s. 330.
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Por. R. Tiedemann, „Mitdichtende Einfühlung”, op.cit., s. 28.

T. Mann do Teodora W. Adorno, 30 grudnia 1945, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, op.cit.,
s. 603.
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67
Cyt. za: Adorno. Eine Bildmonographie, op.cit., s. 190. Warto w tym miejscu przytoczyć
fragment obszernej, interesującej analizy ideowych zbieżności pomiędzy Mannem a Adornem,
przeprowadzonej przez Stefana Morawskiego: „Jeśli się zresztą dokładnie przyjrzeć ideom przewodnim Doktora Faustusa, finał tej powieści i Filozofii nowej muzyki jest [...] identyczny. Od
Kretzschmara Adrian Leverkühn uczy się, że muzyka wyczerpała konwencje i środki wyrazu;
można je co najwyżej parodiować, by dać świadectwo znużenia epoki. Wedle dychotomii Adorna,
to droga notabene dla Strawińskiego, Adrian jednak nie poddaje się. W rozdziałach XXI i XXII
wyłożone są myśli, że muzyka ma być poznaniem prawdy, wolność ma się spleść z porządkiem,
magia z rozumem, subiektywna ekspresja z kosmiczną organizacją. Kluczowy rozdział dwudziesty
piąty (rozmowa z diabłem) powtarza argumentację Adorna. Odrzucony zostaje folkloryzm i neoklasycyzm, nie ma mecenatu społecznego, parodiowanie jest zabiegiem nędznym. Pozostaje sztuka
jako krytyka, szukająca w szaleńczy sposób niedobrej prawdy przeciw dotychczasowym fikcjom.
Rozdział XXXIV (o Apocalypsis cum figuris) mówi o końcu kultury mieszczańskiej, o estetyzmie
bliskim barbarzyństwu, o piekielnym chichocie i przerażeniu, jakie pobrzmiewa w nowej muzyce, a w rozdziale XXXVI jest czytelny odnośnik do Adorna, kiedy mowa jest o krytyku wiedeńskim broniącym awangardy przeciw zarzutowi ‘bolszewizacji kultury’. W rozdziałach końcowych
(o kwartecie smyczkowym i ‘Lamencie Doktora Faustusa’) Adrian Leverkühn miesza gatunki
i rodzaje, uprawia ‘prozę muzyczną’, próbuje powrotu do źródeł. Jest to zbitka Schönberga i Strawińskiego. Restauracja przeszłości traktowana jest na serio, a nie dla zabawy reżyserskiej, taneczne
furioso zamykające balet wniebowstąpienia jest bluźnierczo-ironiczne. Nie ma ratunku religijnego
dla współczesnego kompozytora, ale nieprawda, że nie ma nadziei. W zgodzie z Adornem pisarz
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Faktem jest, że po 1945 roku stosunki między Mannem a Adornem zaczęły
się ochładzać. 8 sierpnia 1946 pisarz zanotował w swoim dzienniku po wieczorze
spędzonym wspólnie z Horkheimerem, Adornem oraz Charlottą Bühler: „Uczona rozmowa. Męcząca”. I podobnie 5 kwietnia 1948: „Po południu na herbacie
u Adorno, z jego dumą, bogatą baronową, która niewiele ma do zaoferowania”68.
Dystans powiększało niewątpliwie i to, że Adornem zaczął coraz częściej podkreślać publicznie swój udział w powstaniu powieści. 8 lutego 1948 roku Mann
zanotował w Dziennikach, że rozważa kroki zmierzające do uspokojenia swego
doradcy.
Na początku listopada 1949 roku Adorno powrócił do Niemiec – dwa lata
po opublikowaniu Doktora Faustusa, kilka tygodni przed opublikowaniem Jak
powstał „Doktor Faustus”. Zainteresowanie Faustusem było duże, ponieważ
w książce zawarta była metafizyczna interpretacja narodowego socjalizmu69, co
ci, którzy ulegli Hitlerowi, mogli odczuwać jako rodzaj dowartościowania70. Przez
część wewnętrznej emigracji została przyjęta jednak nieprzychylnie, podobnie
jak idea powrotu Manna do ojczyzny. Przedstawiając życie i twórczość Levermówi o transcendencji rozpaczy, a wcześniej, w rozdziale XXXI, Adrian snuł utopijne refleksje
o sztuce skromniejszej, weselszej, nie wyrobniczej. Sztuce z ludem za pan brat, a nie dla ludu [...].
Rozdział ostatni – spowiedź Leverkühna – mówi o jego klęsce z punktu widzenia człowieczego, z perspektywy chrześcijanina, którą podziela humanista Zeitblom. Adrian zaprzedał się diabłu
– sztuce, musiał więc konsekwentnie odsłonić negatywną prawdę naszego czasu. Ale to właśnie
jest zwycięstwem owej ‘bluźnierczej’ sztuki i tutaj konkluzje pisarza i filozofa muzyki zbiegają się
całkowicie” – S. Morawski, Czytanie Adorna, s. 117. Zdaniem Karola Sauerlanda wątek kryzysu
sztuki wysunął się na plan pierwszy w trakcie pracy nad Faustusem właśnie dzięki inspiracji płynącej ze strony Adorna: „Dzięki wpływowi Adorna powieść nabrała wymowy bardziej uniwersalnej
niż było to pierwotnym zamiarem twórcy, przy czym element narodowy, ów rozrachunek z losem
niemieckim, zszedł na plan dalszy. Leverkühn reprezentuje jako kompozytor nie tyle duszę niemiecką, co raczej pewne stadium rozwoju sztuki europejskiej” – K. Sauerland, „Wiedział jeszcze
więcej...”, op.cit., s. 331. Strategię odrzucającą zarówno piękny pozór, jak też ironiczną zabawę
formą, realizował zdaniem Adorna Schönberg: „Przez nieuznawanie fikcji i gry muzyka zbliża się
do poznania” – Th.W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, op.cit., s. 78. Podobnie pisze w imieniu Leverkühna Mann: „Sumienie sztuki sprzeciwia się dzisiaj grze i pozorom. Sztuka chce przestać być
pozorem i grą, chce stać się poznaniem” – T. Mann, Doktor Faustus, op.cit., s. 168.
68

Cyt. za L. Jäger, Adorno. Eine politische Biographie, München 2005, s. 187.

Paul Tillich określił powieść jako „echo z głębi niemieckiej historii” – por. L. Jäger, Adorno.
Eine politische Biographie, op.cit., s. 183. W liście do Karola Kerényiego Mann stwierdza, że
Faustus to powieść nietzscheańska, ale za przedmiot ma „charakter i losy Niemiec” – T. Mann do
Karola Kerényiego, 3 grudnia 1945, [w:] T. Mann, Listy 1937–1947, op.cit., s. 592. Paradoksalna może wydać się reakcja Manna po ukazaniu się powieści: „wszyscy tak nieznośnie akcentują
n-i-e-m-i-e-c-k-ą alegorię. Sam temu winien jestem. Zdaję sobie z tego sprawę” – T. Mann do Eriki
Mann, 6 listopada 1947; cyt. za: K. Sauerland, „Wiedział jeszcze więcej...”, op.cit., s. 326.
69
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Por. H. Glaser, Kultura RFN. Zarys historii 1945–1989, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa
2002, s. 37.
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kühna, pisarz stworzył jednocześnie powieść oskarżającą w pewnym stopniu
i ojczyznę, i naród. „»Lamentum doctoris Fausti« – zauważa Victor Mann, brat
Tomasza – oratorium potępionego, rozsadzające wszelkie granice swą straszliwą
wielkością, staje się muzycznym obrazem grozy niemieckiej apokalipsy”71. Ostatecznie Mann nie wrócił do ojczyzny. Pod koniec 1949 roku Adorno próbował
wyjaśnić pisarzowi specyfikę stosunku Niemców do niego i jego dzieła:
idiotyczne ataki, zwłaszcza zwyczajnych katolików, zabolą Pana
– może bardziej niż tu, na miejscu [...]. Niech mi Pan pozwoli powiedzieć przynajmniej kilka słów o moich obserwacjach odnośnie
stosunku Niemców do Pana. Jest on, psychoanalitycznie mówiąc,
niezmiernie afektowany – z całą ambiwalencją tkwiącą w tym pojęciu, z nie mającymi końca tajemnicami, zdeprawowaniem, zapamiętaniem, ale przecież także z miłością poza tym, co zepchnięte do
podświadomości. Jak gdyby w ogóle nie uwolnili się od Pana, ale,
ponieważ nie mają odwagi kochać, muszą besztać (naturalnie jest
on też całkiem inny, o czym zresztą Pan wie – mówię teraz tylko
o szczególnym oporze). A dlaczego nie mają odwagi kochać? Przychodzi znowu, trudno, mówić inaczej niż psychologicznie, choć
przecież w ostatniej instancji stoją za tym społeczne formy reakcji.
Naprawdę uświadomił Pan Niemcom – jako jedyny, tak mi się wydaje, gdyż wyznanie winy Jaspersa i Niemöllera było trochę wyrazem bezsilności – coś z wypartej winy, rzeczywiście „zagadnął” ich
w dawnym, teologicznym sensie tego słowa; a opór jest akurat odpowiedzią na próbę dalszego wypierania tego, co źle zostało wyparte. Innymi słowy: jest to autentyczny przypadek projekcji. Głupie
kawały dowcipnisiów wszelkiej rangi, państw i stref obarczają Pana
dokładnie tym, czym Pan obarczył tych, co się oburzają, a których
rozumie Pan aż za dobrze. Nie muszę Panu mówić, że nie chcę baga71
V. Mann, Było nas pięcioro. Wizerunek rodziny Mannów, tłum. I. Naganowska, Warszawa
1966, s. 346. Victor Mann wspomina pełną sprzeczności i niezdecydowania atmosferę panującą
wówczas wokół starszego brata: „W Niemczech książka była początkowo dostępna tylko dla nielicznych osób, ponieważ berlińskie wydanie nie mogło się jeszcze ukazać. Pomimo to większość
dużych dzienników i czasopism zamieściła omówienia i krótkie fragmenty dzieła. Tutaj również
wyczuwało się zrozumienie pełne wzruszenia lub szacunku, ujęte przez mądre głowy w mądre
słowa. Ale gdzieniegdzie, ciszej lub głośniej, rozlegał się okrzyk: – Patrzcie, to Niemiec, któremu
należałoby odmówić prawa nazywania się Niemcem! [...] później odezwało się kilka głośniejszych
negatywnych ocen” (s. 347). „Spór o Tomasza Manna – komentuje rzecz całą Hermann Glaser –
i o jego ‘niechęć do powrotu’ rzucał znamienne światło na faryzejską postawę tych, co pozostali
w ojczyźnie” – H. Glaser, Kultura RFN, op.cit., s. 45.
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telizować tego obrzydliwego jednolitego frontu etosu i kołtuństwa,
Holthusena i Schlabrendorfa72.
Mann i Adorno więcej się nie zobaczyli, choć niejednokrotnie spotkanie
było przez nich planowane. Utrzymywali kontakt korespondencyjny, początkowo
dość regularnie, potem z coraz dłuższymi przerwami. Adorno formułował swoje
opinie o późniejszych powieściach Manna – Wybrańcu, Oszukanej, Wyznaniach
hochsztaplera Feliksa Krulla, w końcu czerwca 1955 roku o eseju Versuch über
Schiller. Mann ze swej strony z uwagą rejestrował przysyłane mu prace filozofa.
O książce Minima Moralia pisał jako o „fascynującej lekturze”, w której „znaleźć
można rzeczy świetne i błyskotliwe”73. Pracę Versuch über Wagner czytał „przez
wiele dni z rzędu z najgłębszym zainteresowaniem” i oceniał ją jako „zadziwiającą książkę, fascynującą przez swe ostrowidztwo, przez swą intymną zażyłość
z tematem, który mimo usilnie powściąganego podziwu [...] jawi się tu jako jeden
z największych, zapładniających myślowo tematów, jakie kiedykolwiek stawały
przed krytyką”74. Tiedemann zauważa, charakteryzując stosunki łączące pisarza
i filozofa, że o przyjaźni między nimi raczej nie można mówić – nie tylko dlatego, że dzieliła ich zbyt duża różnica wieku (28 lat). Ważniejszym powodem
była różnica charakterów. Głębokim cieniem na stosunku Adorna do Manna kładł
się niespełniony, choć długo rozważany projekt napisania wspomnień o autorze
Doktora Faustusa. Wykład, którym Adorno otwierał w 1962 roku w Darmstadt
wystawę poświęconą pisarzowi, rozpoczynał się od deklaracji: „powiem parę
prywatnych słów o nim, a nie o dziele, którego instrumentem było jego życie”75.
Od razu uzupełniona była ona jednak stwierdzeniem, że na wspomnienia o Tomaszu Mannie jest jeszcze za wcześnie. Wyjaśnienie, dlaczego nie doszło do
zrealizowania biograficznego projektu, znaleźć można w listownej odpowiedzi
Adorna z 1968 roku na propozycję napisania książki o pisarzu:
Th. W. Adorno do Tomasza Manna, 28 grudnia 1949, [w:] Theodor W. Adorno, Thomas Mann,
Briefwechsel 1943–1955, op.cit., s. 48–49. Hans Egon Holthausen (1913–1997) – pisarz, krytyk
i eseista, w książce Die Welt ohne Transzendenz: Eine Studie zu Thomas Manns „Doktor Faustus” und seinen Nebenschriften (1949) zaatakował Manna. Fabian von Schlabrendorf (1907–1980)
– prawnik, konserwatywny przeciwnik narodowego socjalizmu, w książce Offiziere gegen Hitler
(1946) przeciwstawił się opinii o winie narodu niemieckiego za zbrodnie wojenne.
72

73
T. Mann do Jonasa Lessera, 15 października 1951, [w:] T. Mann, Listy 1948–1955, op.cit.,
s. 291.
74

T. Mann do Teodora W. Adorno, 30 października 1952, [w:] ibid., s. 356.

75

Th.W. Adorno, Glosa do portretu Tomasza Manna, op.cit., s. 321.
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O życiu T[omasza] M[anna], akurat w sprawie mojego wkładu
w stworzenie Doktora Faustusa, nie mógłbym nic powiedzieć,
a w swoim czasie z dużym oporem dałem się namówić do wygłoszenia wykładu na wystawie Tomasza Manna [...]. Dlaczego jednak
dopiero teraz tym bardziej nie mogę nic napisać, o tym może się Pan
łatwo przekonać, kiedy odszuka Pan w skorowidzu trzeciego tomu
listów Tomasza Manna moje nazwisko i przeczyta listy, w których
występuję. W dwóch z nich, jednym do pewnego historyka literatury, jednym do Eriki, T.M. wyraził się o mnie bardzo nieprzychylnie
i – jak sądzę, mam wszelkie powody, żeby tak powiedzieć – niesprawiedliwie; rzeczy, które mi insynuował, są pozbawione wszelkich
podstaw [...]. Sprawa nie staje się lepsza przez to, że oprócz tych
listów do mnie samego kierował nader przyjazne. [...] nie sądzę,
żebym za mojego życia jeszcze raz słowo o T.M., który mnie szkalował poniekąd zza grobu, napisał76.
Zdaniem Tiedemanna Adorno, który otrzymywał od pisarza przez wiele lat
listy „nader przyjazne”, musiał teraz nauczyć się równie dawnej, co pospolitej
lekcji: „murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść”. Tym, co pozostało, jest Doktor Faustus i „materiały” – wkład, jaki wniósł do powieści Adorno. Jest też list
Adorna do rodziców, w którym zawiadamia: „Powieść Tomasza Manna skończona, wczoraj otrzymaliśmy ostatnią paczkę” (26 marca 1947)77.

76
Th.W. Adorno do Bernda Bräutigama, 18 marca 1968; cyt. za: R. Tiedemann, „Mitdichtende
Einfühlung”, op.cit., s. 31.
77

Cyt. za: Adorno. Eine Bildmonographie, op.cit., s. 190.
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nigdy nie porzuciłem pewnego rodzaju empiryzmu
Gilles Deleuze, Pourparlers 1972–1990

W kontekście stylu filozofowania Deleuze’a, zwłaszcza jego inwencji pojęciowej
i waloru przypisywanego przezeń tej kwestii, nijak nie może dziwić znaczenie
dlań Nietzschego czy Bergsona, nie mówiąc o literaturze (przede wszystkim autorach przejawiających podobną inwencję, jak Artaud, Proust czy Lewis Carroll).
Ale zaliczenie tak odległych odeń w ich rygoryzmie myślicieli, jak Hume czy
Kant, do grona tych, którym spłaca on intelektualne długi [zob. Deleuze, Parnet
1977, 22], może być nieco zaskakujące.
Rozstrzygnięcie tego paradoksu – zwłaszcza w odniesieniu do Hume’a –
wydaje się jednoznaczne, skoro Deleuze deklaruje: „zawsze czułem się empirystą, czyli pluralistą” [Deleuze 1987, VII]. Jeśli jednak „wszelka historia filozofii
posiada rozdział o empiryzmie: Locke i Berkeley mają w nim swoje miejsce”
[Deleuze, Parnet 1977, 21], to dlaczego – w przeciwieństwie do Hume’a, któremu Deleuze poświęca trzy prace [Deleuze 1952, 1972, 2000b] – ci klasyczni
przedstawiciele empiryzmu brytyjskiego nie pojawiają się w jego komentarzach
nawet marginalnie? Być może dlatego, że Deleuze przyznaje: „nigdy nie porzuciłem pewnego rodzaju empiryzmu” [Deleuze 1990, 122]. Chodzi więc może
o ów „pewien rodzaj”, i to on stanowi istotny trop, gdyż właśnie „u Hume’a istnieje coś bardzo dziwnego, co całkowicie przemieszcza empiryzm i nadaje mu
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nową moc” [Deleuze, Parnet 1977, 21] – rola Hume’a jest więc dla Deleuze’a
wyjątkowa lub może widzi go on w swoisty sposób.
„Deleuze przedstawił interpretację szczególną i nowatorską w stosunku do
»tradycyjnej« lektury Hume’a” [Danowski 1996, 191]. Nic w tym jednak zaskakującego, zważywszy na to, że uznanie dzieł Deleuze’a, które można by określić jako monografie (co dotyczy też Hume’a) [zob. Kaleka 1972, 39], za zwykłe komentarze historyczno-filozoficzne, jego samego zaś li tylko za historyka
filozofii, gubi ich istotny charakter. W gruncie rzeczy bowiem wszystkie jego
książki poświęcone prezentacji myślicieli należących do tradycji uznawano za
oryginalne i nowatorskie: prace o Nietzschem1, Spinozie2, Leibnizu3, Bergsonie4,
Kancie5. I tak, dzieło Nietzschego, powszechnie traktowane jako heterogeniczne
i sprzeczne, w wizji Deleuze’a staje się doskonale spójną „maszyną” napędzaną
przez wielość sił [zob. Deleuze 1997a; Deleuze 2000c]; intuicjonizm Bergsona,
znany z podręczników jako rewindykacja wątków irracjonalnych (instynktowo-wolicjonalnych), okazuje się jedną z najbardziej ścisłych metod filozoficznych
[zob. Deluze 1999a]; interpretacja Kanta nie wychodzi od klasyfikacji sądów
i dualizmu, lecz akcentuje jedność jego myśli – trzy Krytyki (i doktryna władz)
zbiegają się w historycznej perspektywie państwa celów [zob. Deleuze 1999b];
widzenie Leibniza przez pryzmat hierarchicznie ustrukturowanych przez Boga
monad, wobec uznania, że wnętrze jest jedynie fałdem zewnętrza [zob. Deleuze
2004, 124], ustępuje miejsca badaniu w jego myśli procesu fałdowania, refałdowania i rozfałdowania [zob. Deleuze 1989]; filozofia identyczności Spinozy
o strukturze more geometrio staje się „biblią” empiryzmu i czystej immanencji
i ujawnia między innymi namysł nad ciałem i władzą [zob. Deleuze 1968; Deleuze 1981]. Bo też „w tekstach o Humie, Kancie, Bergsonie, Spinozie to jako
historyk filozofii sytuuje się on i przemieszcza” [Marton 1996, 233; zob. Bana„Doskonale skonstruowana maszyna” [Komendant 1980, 129]; „lektura podstawowa i systematyczna” [Zourabichvili 1992, 85–87]; „nowa interpretacja pojęcia afirmacji” [Ewald 1992, 20];
„niezwykle spójna i całościowa interpretacja” [Banasiak 1997, 211]; „doskonała praca” [Banasiak
2000, 5].
1

2
„Oryginalna i systematyczna interpretacja” [Macherey 1988, 40]; „nowe odczytanie” [Bénatouil 1998, 47].

„Niezgłębiona wędrówka wzdłuż” filozofii [Badiou 1989, 184]; „oryginalność drogi” [Paradis
1988, 26].
3

4
„Wykład systematyczny” i skrupulatny [Borzym 1968, 144–146]; „koherentna całość” [Boncela 2000, 180].
5

„Nowatorstwo” i „zdumiewająca precyzja” [Banasiak 1999, 144].
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siak 1999, 132–145]. Ściślej zaś rzecz biorąc, Deleuze badanych przez siebie
myślicieli czyta jak filozof, a nie jak historyk filozofii [zob. Danowski 1996, 191;
Badiou 1989, 161] – nie chce powtarzać tego, co ci już powiedzieli, lecz bada „to,
czego nie powiedzieli, a co jest wszak obecne w tym, co powiedzieli” [Deleuze
1990, 186; zob. Deleuze, Guattari 2000, 65]. To podejście ściśle się zresztą koreluje z niekiedy przezeń stosowaną (i analizowaną [zob. Deleuze 1977, 286–328])
metodą strukturalną, pozwalającą odsłonić „unerwienie” rozważanej myśli. Toteż u Hume’a (i u innych) dla Deleuze’a interesujące jest nie tylko to, co konstytutywne dla poglądu angielskiego empirysty, a co w efekcie miałoby prowadzić
do precyzyjnej eksplikacji jego poglądów, lecz to, co istotne dla konstytuowania
się filozofii, a co dostrzega on właśnie w jego myśli i dziele (i dopiero na tym
gruncie rekonstruuje stanowisko Hume’a).
Ten zestaw nazwisk filozofów nie jest jednak przypadkowy, Deleuze z rozmysłem koncentrował się na autorach, którzy byli „nie dającymi się sklasyfikować natrętami w historii metafizyki” [Droit 1995, 8], ściślej zaś, przeciwstawiali
się jej racjonalistycznej tradycji [zob. Deleuze 1990, 14], podejmowali walkę
z intelektualizmem, co odnotowuje on już w pracach o Humie i Kancie [zob. Colombat 1990, 22], a wraz ze stoikami i Lukrecjuszem byli protagonistami antydialektyki [zob. Deleuze 1990, 11]. Co jednak jeszcze bardziej istotne, interesujący
go autorzy mieli dlań coś wspólnego, łączył ich jakiś „sekretny punkt konstytuowany przez krytykę tego, co negatywne, kulturę radości, nienawiść do wewnętrzności, zewnętrzność sił i relacji, denuncjację władzy... itd.” [Deleuze 1990, 14],
a przede wszystkim to, że „wprowadzali nowe pojęcia” [Deleuze 1990, 186]. „Na
przykład Hume eksponuje oryginalne pojęcie wiary, ale nie mówi, dlaczego i jak
problem poznania postawiony zostaje w taki sposób, że poznanie jest dającym
się określić typem wiary” [Deleuze 1990, 186], u niego też Deleuze znajduje
„bardzo owocne koncepcje instytucji i prawa” [Deleuze 1990, 229], nim wprost
postawi te zagadnienia na gruncie analiz Sacher-Masocha i Sade’a [zob. Deleuze
1976, 20, 81–85; Deleuze 1994, 266–271].

Radykalizacja empiryzmu
Wyjaśnienia w kwestii swego zainteresowania Hume’em oraz w ogóle znaczenia
empiryzmu Deleuze zaczyna dość enigmatycznie, postawiwszy bowiem pytanie:
„dlaczego pisać o empiryzmie, a zwłaszcza o Humie?” [Deleuze, Parnet 1977,
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68], raz Hume’a i empiryzm zestawia ze „światem science-fiction” [Deleuze
1972, 65], a kiedy indziej z „powieścią angielską” [Deleuze, Parnet 1977, 68],
choć uściśla, że „nie chodzi o tworzenie powieści filozoficznej ani o włączenie
filozofii do powieści. Chodzi o zrobienie z filozofa powieściopisarza, o bycie powieściopisarzem w filozofii” [Deleuze, Parnet 1977, 68]. Jego optyka jest jednak
konkretna, wyraźna i radykalna – Deleuze wprost kwestionuje klasyczną wersję empiryzmu, określanego „jako doktryna, zgodnie z którą to, co inteligibilne,
»pochodzi« od tego, co zmysłowe, wszystko, co należy do intelektu, pochodzi
ze zmysłów” [Deleuze, Parnet 1977, 68], czyli koncepcji opartej na tradycyjnym
modelu źródłowości danych zmysłowych i odrzuceniu idei wrodzonych, czyli
natywizmu (o co się spierano od Platona po Descartesa i później): „empiryzm nie
jest w żadnym przypadku reakcją na pojęcia ani zwykłym odwołaniem do przeżytego doświadczenia” [Deleuze 1997b, 23]. Deleuze wręcz twierdzi, że „wydaje się niemożliwe zdefiniowanie empiryzmu jako teorii, według której poznanie
pochodzi z doświadczenia” [Deleuze 2000b, 164], gdyż nie możemy wskazać
żadnej uprzednio ustanowionej granicy doświadczenia wspólnego [Rajchman
2000, 145, przypis], żadnej „nie zapisanej tablicy” (tabula rasa). Gdyby bowiem
empiryzm uznać po prostu za „teorię, według której poznanie rozpoczyna się dopiero od doświadczenia, nie byłoby filozofii ani filozofów nie będących empirykami” [Deleuze 2000b, 162]. Ażeby kategoria doświadczenia zyskała konkretny
sens i status, jego zasady nie może stanowić teza, iż „wszelka idea pochodzi od
impresji” [Deleuze 2000b, 125], lecz odrębność percepcji, umożliwiana przez
powtórzenie: „Powtórzenie nie zmienia niczego w powtarzanym przedmiocie,
lecz zmienia coś w kontemplującym je umyśle: ta sławna teza Hume’a prowadzi nas do sedna problemu” [Deleuze 1997b, 117]. W kontemplującym umyśle
pojawia się coś nowego, jakaś różnica, toteż o powtórzeniu można mówić tylko
w odniesieniu do różnicy, jaką umysł „wyciąga” z powtórzenia [zob. Deleuze
1997b, 117]. Niezależne przypadki czy chwile, zdaniem Hume’a, „ugruntowane”
są w wyobraźni, która określa się przez możliwość ich połączenia („ściągnięcia”). „»Ściąga« ona przypadki, czyli zarazem zachowuje jeden, gdy pojawia się
drugi, i rozciąga się również na drugi, gdy pojawia się pierwszy” [Mengue 1994,
149] – jest syntezą pasywną, która konstytuuje „żywą obecność”, czyli pokazuje,
że czas jest powtórzeniem [Deleuze 1997b, 118 i n.]. I to na jej gruncie dokonuje
się synteza aktywna: to bowiem, co wyobraźnia łączy, pamięć bądź rozsądek rozdzielają, gdyż wydobywają różnicę [zob. Deleuze 1997b, 122]: „wszystko, co da
się oddzielić, jest odróżnialne, a wszystko, co odróżnialne, jest różne” [TNL, I,
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34]. A zatem „fundamentalną zasadą empiryzmu” jest „zasada różnicy” [Deleuze
2000b, 130] czy też różnicującego powtórzenia. To zaś podstawowe „zróżnicowanie implikuje mobilność «stosunków różnicowych» niezależnie od ich członów – niezależność czy zewnętrzność, która poprowadziła empiryzm Hume’a
ku »mocy wyższej«, jak Deleuze już powiedział i powtórzył” [Orlandi 1996,
61–2; zob. Deleuze 2000b, 150; Deleuze 1972, 67], ku radykalizacji empiryzmu,
który „ujmuje zewnętrzność bardziej radykalnie niż relatywna zewnętrzność
danych zmysłowych” [Zourabichvili 1994, 34].
Choć Deleuze’a rozumienie tego stanowiska „wywodzi się od dwóch cech,
jakimi Whitehead zdefiniował empiryzm: to, co abstrakcyjne, nie stanowi wyjaśnienia, lecz samo wymaga wyjaśnienia; a celem nie jest odkrycie tego, co
wieczne bądź uniwersalne, lecz znalezienie warunków, w jakich wytwarza się
coś nowego (twórczość)” [Deleuze 1987, VII; zob. Deleuze, Guattari 2000,
14], to jednak w sensie głównej historycznej inspiracji właśnie „Hume daje Deleuze’owi ideę filozofii jako prawdziwego empiryzmu, ideę i metodę, z których
on nigdy nie zrezygnuje”, gdyż w świetle pism brytyjskiego filozofa okazuje się,
że empiryzm nie „jest doktryną, która chce, by inteligibilne wynikało ze zmysłowego” [Mengue 1994, 42]. W tej zradykalizowanej wersji empiryzm ma dwa
aspekty: negatywny, który polega na odrzuceniu wszelkiej transcendentalności,
oraz aktywny – jest on zawsze twórczy.

Odrzucenie transcendentalności
Klasyczne, tradycyjne dla historii filozofii rozumienie empiryzmu, zdaniem
Deleuze’a, zawsze oznacza powołanie pierwszej abstrakcyjnej zasady – a takiej
pokusie filozofia, począwszy od Platona [zob. Gualandi 1998, 31], łatwo i chętnie
ulega, grzęznąc w sporach na temat, co stanowi ową zasadę (Byt? Ja? Idee? To,
co zmysłowe? itd.) – na gruncie uznania której można już tylko powoływać „grube, jałowe dualizmy” [Deleuze, Parnet 1977, 68], jej ustanowienie z definicji jest
„generatorem dualizmu” [Mengue 1994, 42]. Jako taka zaś, tłumi ona dynamizm
życia, toteż wręcz stratą czasu jest „przywoływanie konkretnego bogactwa tego,
co zmysłowe” [Deleuze, Parnet 1977, 68], gdy ma ono służyć wyłącznie ustanowieniu abstrakcyjnej, niepodważalnej podstawy. W gruncie rzeczy bowiem
owa pierwsza zasada „zawsze jest maską, zwykłym obrazem, nie istnieje, rzeczy
zaczynają się poruszać i ożywać tylko na poziomie drugiej, trzeciej, czwartej
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zasady, a nie są to nawet już zasady. Rzeczy zaczynają żyć tylko w otoczeniu”
[Deleuze, Parnet 1977, 68–9].
Właśnie u Hume’a „ujawnia się oryginalność podłoża empiryzmu: [...] nic
nie jest transcendentalne” [Deleuze 2000b, 10–1, 169]. Jego bowiem zasługą jest
postawienie „problemu empirycznego w stanie czystym przez utrzymywanie go
z dala od czynnika transcendentalnego” [Deleuze 2000b, 124]. Już konwencjonalnie pojęty empiryzm stanowi w istocie odrzucenie pewnej transcendentalności
umysłu, ale dla Deleuze’a jest tylko punktem wyjścia w radykalnym przemieszczeniu wszelkiej transcendentalności, co stanowi stały moment całej jego pracy:
zakwestionować supremację rozumu jako uprzywilejowanego a priori sposobu odnoszenia się do świata. Kwestia ta uwyraźnia się zwłaszcza w kontekście
problemu „konstytucji podmiotu” (zresztą wokół tego problemu Deleuze ogniskuje swą interpretację koncepcji angielskiego empirysty [zob. Danowski 1996,
191–92]), który dla Hume’a „nie ma charakteru uprzednio istniejącego umysłu”
[Deleuze 2000b, 23, 19]. Znaczenie empiryzmu polega na tym, że „definiuje [on]
podmiot jako habitus, nawyk, nic innego jak tylko nawyk w jakimś polu immanencji, nawyk mówienia Ja...” [Deleuze, Guattari 2000, 57]. Jako że wyobraźnia
łączy poszczególne chwile (synteza pasywna), to, co zwiemy „ja”, okazuje się
wielością nawyków, czyli wielością różnych „ja”: to podmiot „larwalny” albo
„system jaźni rozproszonej” [Deleuze 1997b, 129, 352]. Toteż „krytyka jest
empiryczna, gdy [...] pyta w odniesieniu do podmiotu: jak konstytuuje się on
w danych? Konstrukcja danych tworzy miejsce dla ukonstytuowania się podmiotu. Dane nie są już dane jakiemuś podmiotowi, podmiot konstytuuje się
w danych” [Deleuze 2000b, 124, 162]. Deleuze’a koncepcja podmiotu wprost
więc znajduje inspirację w empiryzmie Hume’a [zob. Mengue 1994, 150].
Pozostając w tradycyjnej perspektywie poszukiwania zasad, dotychczasowa filozofia w gruncie rzeczy była filozofią Bytu (w przypadku której myśl to
atrybut uniwersalnego Podmiotu i przedstawienie Wszystkiego), to byt stanowił
jej zasadniczy problem: „zawsze jest czasownik »być« i kwestia zasady” [Deleuze, Parnet 1977, 70]. Toteż przyjmując abstrakcyjną, transcendentalną pierwszą
zasadę, filozofia była myślą substancjalizującą, centralizującą i absolutyzująca,
czyli dogmatyczną, w języku Deleuze’a, myślą osiadłą. Tymczasem transcendencja w gruncie rzeczy jest iluzją, wręcz iluzją podstawową [zob. Deleuze, Guattari
2000, 54, 59], która jednak nadal trwa [zob. Gualandi 1998, 31], istotą zaś filozofii, jej jedynym wyznacznikiem jest immanencja [zob. Deleuze, Guattari 2000,
43 i n.].
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Zewnętrzność relacji
„Począwszy od eseju o Humie Deleuze wyodrębnia we wszelkim doświadczeniu eksperymentację czegoś, co nie sprowadza się do doświadczenia, a co Hume
odkrywa w logice relacji z koniecznością zewnętrznych wobec odpowiednich
terminów” [Martin 1993, 82]. Jeśli bowiem „mianem doświadczenia określamy
skupisko różnych percepcji, to musimy uznać, że stosunki nie zależą od doświadczenia; są one skutkiem zasad kojarzenia, zasad natury ludzkiej, która w doświadczeniu stanowi podmiot zdolny do wyjścia poza doświadczenie” [Deleuze
2000b, 163]. Nieodzowną alternatywą dla tworzenia pierwszej zasady jest zatem
kwestia relacji, a zdaniem Deleuze’a, jednym z największych wkładów Hume’a
w nowoczesną filozofię jest położony przezeń nacisk na to, że wszelkie relacje są
zewnętrzne wobec ich terminów (czy członów) [zob. Deleuze 2000b, 146, 150,
162]: to istota anty-transcendentalnego stanowiska Hume’a, czyli metody, która
działa z czysto immanentnego punktu widzenia, teorii zewnętrzności relacji, co
oznacza, że „empiryzm definiuje się naprawdę jedynie w swoim dualizmie” [Deleuze 2000b, 164]. „Relacja nie jest wewnętrzna ani wobec jednego z członów,
który byłby odtąd podmiotem, ani wobec zespołu obu. Co więcej, relacja może
się zmieniać bez zmiany jej członów. [...] Relacje są w otoczeniu i istnieją jako
takie. Ta zewnętrzność relacji nie jest zasadą, jest żywym protestem przeciwko
zasadom. W istocie jeśli widzi się w niej coś, co przenika życie, ale co sprzeciwia się myśleniu, wówczas należy zmusić myśl do jej pomyślenia, uczynić
z niej punkt halucynacji myśli, eksperymentowanie, które zadaje gwałt myśli”
[Deleuze, Parnet 1977, 69]. Deleuze przesuwa więc akcent z teorii na praktykę, zresztą głównie w jej aspekcie widząc empiryzm, dla którego poznanie „jest
tylko środkiem działalności praktycznej” [Deleuze 2000b, 163]. Jego zdaniem,
„empiryści nie są teoretykami, są eksperymentatorami: nigdy nie interpretują, nie
mają zasad. Jeśli tę zewnętrzność relacji wziąć za nić przewodnią, za linię, widać jak kawałek po kawałku rozpościera się bardzo obcy świat, płaszcz Arlekina
albo patchwork, utworzony z pełni i z pustki, z bloków i zerwań, z przyciągania
i odpychania, z niuansów i porywczości, z połączeń i rozłączeń, z alternacji
i przeplotów, z dodań, których rachunek nigdy nie jest zamknięty, z oderwań,
których reszta nigdy nie jest stała” [Deleuze, Parnet 1977, 69].
I właśnie te wielości stanowią „pseudo-pierwszą zasadę empiryzmu”, „zawsze odsuwaną granicę negatywną, przywdzianą na początku maskę” [Deleuze, Parnet 1977, 69, 70]. To zaś zmienia sposób ujmowania różnicy – nie może
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ona zachodzić „między zmysłowym i inteligibilnym, między doświadczeniem
i myślą, między wrażeniami i ideami, lecz jedynie między dwoma rodzajami
idei albo dwoma rodzajami doświadczeń, członów i relacji. Słynna asocjacja idei
nie sprowadza się z pewnością do płaskości, jak utrzymywała historia filozofii.
U Hume’a istnieją idee, a następnie relacje między ideami, relacje, które mogą
się zmieniać bez zmiany idei, a dalej okoliczności, działania i namiętności, które
wywołują zmiany tych relacji. Całe »urządzenie-Hume«, które przybiera najróżniejsze postacie” [Deleuze, Parnet 1977, 70]. Dlatego Deleuze kładzie nacisk na
(charakterystyczną zwłaszcza dla współczesnej sztuki) kwestię eksperymentowania (i dlatego ujmuje empiryzm w kategoriach powieści). „Eksperymentujcie:
każdorazowo jakieś urządzenie idei, relacji i okoliczności: każdorazowo prawdziwa powieść, w której właściciel, złodziej, człowiek z oszczepem w dłoni, rolnik, malarz zajmują miejsce pojęć” [Deleuze, Parnet 1977, 70].
Zdaniem Deleuze’a, głównie tradycja anglosaska potrafiła porzucić inercyjną postawę poszukiwania pierwszej zasady: „filozofia angielska jest swobodnym
i dzikim tworzeniem pojęć” [Deleuze, Guattari 2000, 119], gdyż „tylko Anglicy i Amerykanie uwolnili koniunkcje, dokonali refleksji nad relacjami. Dlatego,
że mają oni w stosunku do logiki bardzo specjalną postawę: nie postrzegają jej
jako źródłowej formy, która zawierałaby pierwsze zasady; mówią oni, przeciwnie: albo będziecie zmuszeni porzucić logikę, albo zostaniecie doprowadzeni do
wynalezienia jakiejś!” [Deleuze, Parnet 1977, 70] (przy rozumieniu logiki jako
perspektywy pozbawionej początki i końca, a zatem wykluczającej zatrzymanie).
Tradycja empiryzmu potrafiła stworzyć myślenie koniunkcji (a zatem wielości),
zapoczątkować „teorię i praktykę relacji, pewnego I, które będą mieć dalszy
ciąg u Russella i Whiteheada, które jednak pozostają podziemne i marginalne
w stosunku do wielkich klasyfikacji, nawet gdy inspirują nową koncepcję logiki i epistemologii” [Deleuze, Parnet 1977, 21–22]. Także „współczesne szkoły
logiczne zasadnie nazywają się empirycznymi, wychodzą bowiem od dualności
stosunków i terminów” [Deleuze 2000b, 165]. Natomiast na gruncie francuskim
szczególnie istotną postacią w tym kontekście był – obok Sartre’a, pozostającego
jednak „w pułapce czasownika »być«” – Jean Wahl, który „nie tylko pokazał nam
myśl angielską i amerykańską, potrafił skłonić nas do pomyślenia po francusku
rzeczy całkiem nowych, ale posunął najdalej na swój rachunek tę sztukę I, to
jąkanie się języka w nim samym, to mniejszościowe użycie języka” [Deleuze,
Parnet 1977, 72; zob. Deleuze 1997b, 10, przypis].
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Nie wystarczy jednak, zdaniem Deleuze’a, stworzenie logiki relacji ani zautonomizowanie sądów o relacjach wobec sądów o istnieniu i atrybucji, gdyż relacje odkryte w koniunkcjach (typu: albo, więc) nadal mogą pozostać podporządkowane uprzywilejowanemu czasownikowi „być”: „wszelka gramatyka, wszelki
sylogizm są środkiem zachowania podporządkowania koniunkcji czasownikowi
»być«, wprawienia ich w grawitowanie wokół czasownika »być«” [Deleuze,
Parnet 1977, 71], co nadal może uprzywilejowywać substancjalizujące myślenie
w kategoriach pierwszej zasady. Należy uczynić kolejny, radykalny krok: „sprawić, by spotkanie z relacjami przenikało i niszczyło wszystko, podminowywało
bycie, wprawiało je w kołysanie. Zastąpić JEST przez I. A »i« B” [Deleuze, Parnet 1977, 71]. Zdaniem Deleuze’a, empiryzm wyznacza nieodzowną przestrzeń
określaną przezeń jako milieu – „otoczenie” czy „środowisko”: „I nie jest nawet
poszczególną relacją czy koniunkcją, jest czymś, co podtrzymuje wszelkie relacje, drogą wszelkich relacji, i co przędzie relacje poza ich członami i poza zespołem ich członów, i poza wszystkim, co można by określić jako Byt, Jedno lub
Wszystko. I jest poza-bytem, między-bytem. Relacje mogłyby się jeszcze ustalić
między ich członami, lub między ich zespołem, między jednym a drugim, ale
I nadaje relacjom inny kierunek, i każe zbiegać się członom i ich zespołom, jednym i drugim, na linii ujścia, jaką aktywnie tworzy. Myśleć »wraz z« I, zamiast
myśleć JEST, zamiast myśleć »ze względu na« JEST: empiryzm nigdy nie miał
innej tajemnicy. Próbujcie, jest to myślenie całkiem wyjątkowe, i jest to wszak
życie. W ten sposób myślą empiryści, to wszystko. A nie jest to myśl estety, jak
wówczas, gdy mówi się: »jeden więcej«, »jedna kobieta więcej«. I nie jest to
myśl dialektyczna, jak wówczas, gdy mówi się: »jedno daje dwa, które da trzy«.
Mnogie nie jest przymiotnikiem jako podporządkowane Jednemu, które się dzieli, lub Bytowi, który je obejmuje. Stało się rzeczownikiem, wielością, która stale
zamieszkuje każdą rzecz. Wielość nigdy nie tkwi w członach, bez względu na
ich liczbę, ani w ich zespole czy całości. Wielość jest jedynie w I, które nie ma
takiej samej natury, jak elementy, zespoły, a nawet ich relacje. O ile może wystąpić tylko między dwoma, to jednak nie wynika z tego dualizm. Istnieje pewne
umiarkowanie, pewne ubóstwo, pewna fundamentalna asceza I” [Deleuze, Parnet
1977, 71–72].
Empiryzm jest więc „teorią relacji, zewnętrzności relacji wobec ich członów”, które „są »pomiędzy«, w tym pomiędzy, gdzie rzeczy zaczynają właśnie ożywać i żyć” [Mengue 1994, 42], czyli ulegają dynamizacji, a tym samym
w ogóle umożliwiają doświadczenie. Toteż ta „kazuistyka relacji” [Deleuze

230

Bogdan Banasiak

1972, 76], uwolniona od tradycyjnego odniesienia do podmiotu, „nie będzie
obca deleuzejańskiemu miejscu spotkania linii zróżnicowania” [Orlandi 1996,
67]. Dlatego Deleuze obrazowo mówi o jąkaniu się albo o koniunkcji: „I... I...
I, jąkanie się. Empiryzm nie jest niczym innym” [Deleuze, Parnet 1977, 73].
I klasyczny obraz filozofii „jako drzewa” (Descartes) zastępuje obrazem kłącza,
gdyż „drzewo narzuca czasownik »być«, kłącze ma zaś jako pasmo koniunkcję
»i... i... i...«” [Deleuze, Guattari 1988a, 237; zob. Deleuze, Guattari 1980, 124,
126]. Zgodnie bowiem z przeświadczeniem Lukrecjusza, „Natura nie jest atrybutywna, lecz koniunktywna: wyraża się w »i«, nie zaś w »jest«” [Deleuze 1969,
308], a „istotą wszelkiej relacji” jest I [Mengue 1994, 31], „I” to „między-byt”
[Deleuze, Parnet 1977, 43, 16, 71]. W tym też aspekcie filozofia staje się twórcza, staje się „konstruktywizmem, a konstruktywizm ma dwa komplementarne
aspekty, które różnią się co do natury: tworzyć pojęcia i wytyczać płaszczyznę”
[Deleuze, Guattari 2000, 43].

Tworzenie pojęć
Jeśli, zdaniem Deleuze’a, myśleć oznacza tworzyć, to filozofia nie jest „ani kontemplacją, ani refleksją, ani komunikacją” [Deleuze, Guattari 2000, 13], lecz
„sztuką tworzenia, wymyślania, wytwarzania pojęć” [Deleuze, Guattari 2000, 9;
zob. Deleuze 1990, 166, 186], polega na „tworzeniu, wynajdywaniu pojęć, eksperymentowaniu, puszczaniu w ruch” [Mengue 1994, 29], jej definicją jest „poznanie poprzez czyste pojęcia” [Deleuze, Guattari 2000, 14]. Pojęcie zaś jest wielością, to „całość fragmentaryczna” [Deleuze, Guattari 2000, 22], która ma swoją
historię i stawanie się [Deleuze, Guattari 2000, 24, 25] i wyraża „zdarzenie, a nie
istotę czy rzecz. Jest czystym Zdarzeniem, hacceitas, istnością” [Deleuze, Guattari 2000, 28], to „nierozdzielność skończonej liczby heterogenicznych składników,
jakie przemierza absolutny punkt przelatujący nad nimi z nieskończoną prędkością” [Deleuze, Guattari 2000, 28]. Z kolei „zdarzenie określa się jako stawanie-się-nieograniczone” „przyszłego i przeszłego, aktywnego i biernego, przyczyny
i skutku” [Deleuze 1969, 17]. Tworzyć zaś to stawiać opór [zob. Deleuze, Guattari
2000, 125], stawiać „opór wobec teraźniejszości” [Deleuze, Guattari 2000, 122],
toteż miejsca namysłu filozofii nie wyznacza „początek” (Jutrzenka) ani „kres”
(Zmierzch) [Mengue 1994, 9–10], lecz „otoczenie” czy „środowisko” (milieu)
[Deleuze, Parnet 1977, 19], swoiste „pomiędzy” [Deleuze 1990, 165], w którym
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dzięki tworzeniu pojęć stale się ona dynamicznie przemieszcza („stawanie się”)
– jej optyką jest więc, jak podkreślał Nietzsche, „niewczesność” [Deleuze, Guattari 2000, 126; zob. Mengue 1994, 8].
Dla Deleuze’a, właśnie empiryzm jest zawsze twórczy, mówiąc zaś w kategoriach filozoficznych, tworzenie jest par excellence tworzeniem pojęć: empiryzm „podejmuje się [...] najbardziej szalonej ze znanych dotąd kreacji pojęć.
Empiryzm to mistycyzm pojęcia i jego matematyzacja” [Deleuze 1997b, 23]. Ta
idea filozofii jako empirystycznego tworzenia pojęć, albo konstruktywizmu, będzie się przewijać we wszystkich studiach Deleuze’a z historii filozofii. Stąd też
rudymentarne znaczenie pojęć dla filozofii, w tym także „postaci pojęciowych”,
charakterystycznych zwłaszcza dla Nietzschego [Deleuze 2000c, 47–53; Deleuze 2000a, 79–92], które niejako z definicji ujawniają i eksponują problemowość
(i są efektem przymusu myślenia, i same do myślenia zmuszają) [Deleuze, Guattari 2000, 71–96].

Płaszczyzna immanencji
„Filozofia to zarazem tworzenie pojęcia i wytyczanie płaszczyzny. Pojęcie jest
początkiem filozofii, płaszczyzna ją jednak ustanawia” [Deleuze, Guattari 2000,
50]. Horyzontem namysłu filozofii jest więc „płaszczyzna immanencji pojęć, planomen” [Deleuze, Guattari 2000, 43]. Ona sama nie jest pojęciem, lecz „wielowarstwowym” „obrazem myślenia, obrazem, jaki tworzy ono odnośnie tego, co
oznacza myślenie, wykorzystywanie myślenia, orientowanie się w myśleniu...”
[Deleuze, Guattari 2000, 60, 44–45], pojęcia zaś wypełniają płaszczyznę, nie
dzieląc jej [zob. Deleuze, Guattari 2000, 44]. Skoro zaś filozofię powołuje tworzenie pojęć, to płaszczyzna immanencji ma charakter niejako przedfilozoficzny
– „jako przedfilozoficzna albo nawet niefilozoficzna filozofia ustanawia władzę
Wszech-Jedności, owej ruchomej, zapełnianej przez pojęcia pustyni. Przedfilozoficzne nie oznacza niczego, co preegzystuje, lecz coś, co nie istnieje poza filozofią, chociaż ta ostatnia je zakłada. Są to jej warunki wewnętrzne” [Deleuze,
Guattari 2000, 49]. Immanencja dlatego więc zastępuje transcendencję, że „nie
poprzedza jej to, co ją zamieszkuje bądź wypełnia, lecz konstruuje się i zmienia w doświadczeniu, w taki sposób, że nie ma już sensu mówienie o formach
a priori doświadczenia, o doświadczeniu w ogóle [...]. Innymi słowy, takie warunki »nie są obszerniejsze niż to, co je warunkuje«, i dlatego tak zradykalizowa-
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na filozofia krytyczna chce sformułować warunki prawdziwej genezy, a nie zwykłe warunkowanie zewnętrzne, obojętne wobec natury tego, co samo warunkuje”
(w pewnej analogii do episteme Foucaulta) [Zourabichvili 2003, 64–65].
Wszyscy autorzy, którymi zajmuje się Deleuze, tworzą właśnie płaszczyznę
immanencji [zob. Deleuze 1990, 185], czyniąc tym samym wyłomy w dominującym obrazie myśli (sposobie filozofowania): „Chryzyp i zdarzenie, Lukrecjusz
i pozór, Spinoza i spotkania, Hume i okoliczności”, a częściowo nawet Platon
[Zourabichvili 1994, 21]. Toteż interesuje go pewien obraz myśli, w którym myśl
staje się sobie immanentna, czyli wolna od zewnętrznych wobec siebie instancji,
i we własnym eksperymentowaniu uwalnia się od przeszkód, jakie sama w sobie
skrywa. „Ta immanencja centruje i strukturuje teorię wielości, w jakiej wyraża
się ów pluralizm, i to ona umożliwia i zapładnia nowy obraz myśli, jakiego broni
Deleuze” [Mengue 1994, 29]. Byt immanentny jest niejako „punktem wyjścia”,
„zasadą” samego siebie, własnej aktywności i stawania się. To jego „scentrowanie” czy też sfałdowanie na sobie nie upoważnia go jednak do pretendowania do
roli pierwszej zasady. Płaszczyzna immanencji nie podlega żadnej relatywizacji, nie może zostać odniesiona do podmiotu, nie stanowi niczyjej własności ani
atrybutu, lecz jest „spotkaniem wielorakich wymiarów i linii sił” [Mengue 1994,
29]. Myśl czystej czy też integralnej immanencji to myśl odrzucająca wszelką
źródłowość i podstawę.
I właśnie „taka płaszczyzna [immanencji] jest być może radykalnym empiryzmem” [Deleuze, Guattari 2000, 57], gdyż „empiryzm zna tylko zdarzenia
i drugich, i dlatego jest wielkim twórcą pojęć” [Deleuze, Guattari 2000, 57].
Innymi słowy, „krytyka jest empiryczna”, gdy przyjmuje „czysto immanentny
punkt widzenia” [Deleuze 2000b, 124], a „o immanencji można powiedzieć, że
jest życiem, i niczym innym” [Deleuze 1995, 3] – na tym właśnie polega „absolutna istota empiryzmu” [Deleuze 2000b, 123; zob. Mengue 1994, 42].

Problem
„Każde pojęcie odsyła do jakiegoś problemu, do problemów” [Deleuze, Guattari
2000, 23]. Innymi słowy, „myśleć to eksperymentować, to problematyzować”
[Deleuze 2004, 144], a zatem kwestią niejako rudymentarną staje się problem.
Sprawą i istotą filozofii nie jest bowiem odpowiedź, lecz pytanie, gdyż filozofia
nie jest odpowiadaniem na pytania, lecz formułowaniem problemów, które nie są
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„tymczasowym czy subiektywnym stanem” [Deleuze 1997b, 382], i takie jej widzenie Deleuze dostrzega między innymi u Hume’a czy Bergsona [zob. Deleuze
1999a, 7; Colombat 1990, 28]. Zresztą samo zestawienie tych dwóch myślicieli
nie jest przypadkowe, gdyż „Bergson jest obecny w pierwszej książce o Humie
na poziomie ogólnej koncepcji filozofii odsuwającej zasadę »obiektywizacji«
ugruntowanych na krytyce rozwiązań w imię »krytyki problemów«, Bergson,
w odniesieniu do którego Deleuze nie pomija niczego, co jego zerwanie z filozofiami krytycznymi zawdzięczało empiryzmowi angielskiemu” [Alliez 1996, 260;
zob. Deleuze 2000b, 160–161; Deleuze 1956; Deleuze 1997b, 119–121].
Filozofia jest dla Deleuze’a przede wszystkim kwestią myślenia, ale myślenie nie stanowi dlań samoistnego, naturalnego procesu, lecz jest głęboko inercyjne: z reguły nie myślimy. Tym bowiem, „co pierwsze w myśli, jest wtargnięcie,
gwałt, wróg, i nic nie zakłada filozofii, wszystko wychodzi od mizozofii” [Deleuze 1997b, 206]. Nieodzowne jest zatem coś, co myśl zmusi do myślenia, toteż
poczytywanej za naturalną dyspozycji, skłonności do myślenia przeciwstawiona
zostaje przypadkowa zachęta pochodząca ze spotkania [zob. Zourabichvili 1994,
22]. „Istnieje w świecie coś, co zmusza do myślenia. To coś jest przedmiotem
fundamentalnego spotkania, nie zaś rozpoznania” [Deleuze 1997b, 206]. A owym
czymś jest to, co zewnętrzne albo zewnętrzność relacji, a „relacja jest przypadkowa, gdyż nie sprowadza się do natury członów, jakie łączy: spotkanie jest zawsze nie do wyjaśnienia” [Zourabichvili 1994, 23]. „Podmiot” to zatem już nie
tożsame ze sobą cogito, lecz „Ja pęknięte” [Deleuze 1997b, 139–143, 169–171,
203, 214]. Chodzi więc o to, „w jakich warunkach [myśl] zostaje doprowadzona
do poszukiwania prawdy? Spotkanie jest mianem relacji całkowicie zewnętrznej,
w której myśl wchodzi w stosunek z czymś, co nie zależy od niej. Zewnętrzność
relacji jest stałym wątkiem u Deleuze’a począwszy od pierwszej książki. Czy
chodzi o myślenie, czy o życie, stawką jest zawsze spotkanie, zdarzenie, a zatem
relacja jako zewnętrzna wobec jej członów” [Zourabichvili 1994, 23; zob. Deleuze 2000b, 146]. Deleuze dlatego zatem może się zdeklarować jak empirysta, że
traktuje „pojęcie jako przedmiot spotkania” [Deleuze 1997b, 23]. A w ten sposób
w relacji z zewnętrzem „filozofia znajduje punkt wyjścia w czymś, czego sama
nie opanowuje” [Zourabichvili 1994, 23].
Innym mianem problemu, ściślej zaś, niejako jego pisanym upostaciowaniem, „techniką wyrazu filozoficznego”, jest aforyzm rozumiany jako „tekst
z rozmysłem fragmentaryczny” [Deleuze, Foucault 1967, II], fragment par excellence – coś, co pozostaje do zinterpretowania, do stałego interpretowania,
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a zatem wyklucza możliwość nasycenia i dopełnienia, gdyż wszelkie zjawisko
jest „milczącą wielością sensów każdego zdarzenia” [Deleuze 1997a, 8], sens
każdego zdarzenia jest wieloraki [zob. Banasiak 2002; Banasiak 2003]. „Sens
jest tylko stosunkiem twierdzenia, ale nie do pytania, na jakie jest odpowiedzią,
[...] lecz do problemu, poza którym nie ma ono sensu. Jaki problem należy postawić, czy też jak należy problem postawić, aby takie twierdzenie było możliwe?
– oto zasada logiki sensu, jaką Empiryzm i subiektywność, pierwsza książka, już
zarysowuje w słowniku później skorygowanym” [Zourabichvili 1994, 28]. Toteż
właśnie pojęcie problemu (problemu-pytania, problemowości [Deleuze 1997b,
110 i n.]) stanowi dla Deleuze’a przewodnią instancję interpretacji autorów,
i to począwszy od jego eseju o Humie [zob. Kaleka 1972, 41]. Dlatego w pracy
o Humie Deleuze uznaje, że „wypowiedź ma sens jedynie w zależności od problemu, który ją umożliwił” [Zourabichvili 1994, 31]. „W gruncie rzeczy, teoria
filozoficzna jest rozwinięciem problemu i niczym więcej: sama przez się, sama
w sobie polega ona nie na rozwiązaniu problemu, lecz na rozwinięciu aż do końca koniecznych implikacji sformułowanego problemu. [...] Zakwestionowanie
oznacza podporządkowanie, poddanie rzeczy badaniu w taki sposób, aby poprzez
owo wymuszone podporządkowanie odsłoniły nam swą istotę, swą naturę. [...]
W filozofii pytanie i krytyka pytania stanowią jedno lub też, jeśli kto woli, nie
istnieje krytyka rozwiązań, a jedynie krytyka problemów” [Deleuze 2000b, 160,
161]. Kładąc nacisk na „pluralizm problemów nieodłączny od nowej koncepcji
przedmiotu filozofii” [Zourabichvili 1994, 29], Deleuze właśnie na gruncie empiryzmu buduje nową formułę filozofii w ogóle.

Empiryzm transcendentalny
Choć Kant wprost zainspirowany jest empiryzmem Hume’a i w aspekcie budowania płaszczyzny immanencji wiele odeń przejmuje [zob. Deleuze, Guattari
2000, 63], bo jego krytyka totalna, z jej tendencją pluralistyczną i uwzględnieniem różnicy [zob. Deleuze 1999b, 15, 18], dostrzegająca konieczność wykraczania poza to, co dane w doświadczeniu [zob. Deleuze 1999b, 24, 26; Martin 1993,
82], była właśnie zarysem krytyki immanentnej [zob. Deleuze 1997a, 96–97], to
jednak jego „Estetyka transcendentalna nie opisuje różnicy między doświadczeniem rzeczywistym a doświadczeniem po prostu możliwym” [Descombes 1997,
183], czyli „trzyma się doświadczenia możliwego, a nie rzeczywistego ekspery-
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mentowania” [Deleuze 1990, 199], podczas gdy „warunek powinien być w istocie warunkiem rzeczywistego doświadczenia, nie zaś doświadczenia możliwego.
Stanowi on genezę wewnętrzną, nie zaś uwarunkowanie zewnętrzne” [Deleuze
1997b, 224]. Teoria doświadczenia jest więc niekompletna, gdyż traktuje o jego
warunkach a priori (system kategorii), pomija zaś to, co empiryczne, a posteriori
– u Kanta mamy więc „fałszywą immanencję” [Gualandi 1998, 23].
Tymczasem chodzi o to, by w owej radykalnej wersji empiryzmu „pozostać w jednakowej odległości od racjonalizmu (który łączy wszystko, za wszelką
cenę) i empiryzmu (który pozostawia wszystko nazbyt odseparowane)” [Orlandi
1996, 67]. Toteż konieczne jest niejako wzmocnienie empiryzmu – Deleuze znajdzie je u Bergsona w postaci „empiryzmu wyższego”, zdolnego „do stawiania
problemów i do przekraczania doświadczenia ku jego konkretnym warunkom”
[Deleuze 1999a, 25], czyli warunkom doświadczenia rzeczywistego, którego
prawdziwymi składowymi są różnice. Bergsonizm prowadzi doświadczenie ku
pojęciom, które nie „mają większego zasięgu niż to, co warunkują” [Deleuze
1999a, 20]. Toteż ta wersja empiryzmu, jako koncepcja oparta na „myśleniu
różnic natury niezależnie od jakiejkolwiek formy negacji” [Deleuze 1999a, 43],
prowadzi do pluralizmu. Z tego względu bergsonowskie trwanie bezustannie się
zmienia, dzieli, nie zmienia jednak przez to natury. Jest zatem czystą immanencją, sytuuje się w otoczeniu, jest „pomiędzy-dwoma lub interwałem, gdzie tkwi
wszelka moc kreacji i nieprzewidywalnej nowości” [Mengue 1994, 46].
Co jednak zaskakujące, sojusznika znajdzie Deleuze także w Spinozie, którego koncepcję widzi on całkowicie w kategoriach empiryzmu. To bowiem, że
dla Spinozy wszystkie ciała (byty) są modalnymi wyrazami jednej substancji, dla
Deleuze’a oznacza, że łączy on dwie kwestie w jednym ruchu: odrzucenie transcendentalności w tworzeniu najbardziej radykalnej płaszczyzny immanencji, immanencji absolutnej, na której sytuuje się wszystko, co istnieje: „cała droga Etyki
tkwi w immanencji” [Deleuze 1981, 38] i Etyka z immanencji czyni zasadę [zob.
Deleuze 1968, 164], wymagając lektury „poprzez otoczenie” [Deleuze 1968,
134]. Poza tym dzieło to należy widzieć tyleż w perspektywie teoretycznej, ile
w praktycznej, gdyż tworzy ono cały rejestr nowych pojęć obracających się wokół odrzucenia transcendentalności we wszystkich sferach życia. Teorii Etyki nie
można bowiem traktować niezależnie od „kultu życia” [Deleuze, Parnet 1977,
22] oraz namiętności radosnych [zob. Deleuze 1981, 38; Deleuze 1968, 249],
toteż stanowi ono, zdaniem Deleuze’a, „przewodnik” pozwalający uzyskać moż-
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liwie najlepsze relacje między poszczególnymi bytami – rozwiązując problem
relacji jedności i wielości, jest „pełną afirmacją bytu” [Deleuze 1968, 309].
Tę badaną u różnych myślicieli formułę radykalizacji empiryzmu Deleuze
nazwie później „empiryzmem transcendentalnym” [zob. Deleuze 1997b, 100 i n.,
210 i n.]. „Począwszy od pierwszych studiów nad Hume’em Deleuze stale twierdzi, że należy ponownie przeczytać Kanta poprzez Hume’a i do podmiotu transcendentalnego zastosować kantowską krytykę substancji, aby zrealizować empiryzm transcendentalny” [Sauvagnargues 2003, 171; zob. Deleuze 2000b, 124,
156], w którego perspektywie należy uznać, że ani przedmiot nie jest uprzedni
wobec podmiotu, ani też podmiot nie konstytuuje doświadczenia, lecz „podmiot
i przedmiot są współproduktami i zyskują konkretną jednostkowość w życiowym
ruchu aktualizacji hic et nunc” [Sauvagnargues 2003, 171; zob. Martin 1993,
34–35]. Nie ma uprzednio istniejących form, „lecz jedynie kinematyczne stosunki między nieuformowanymi elementami; nie ma podmiotów, lecz pozbawione podmiotu dynamiczne indywidualizacje, które tworzą zbiorowe urządzenia”
[Deleuze, Parnet 1977, 112].
Dla Deleuze’a „empiryzm transcendentalny oznacza przede wszystkim, że
odkrycie warunków doświadczenia samo zakłada doświadczenie w sensie ścisłym”, po wtóre zaś, że „warunki nie są nigdy ogólne, lecz zmieniają się zależnie
od przypadków” [Zourabichvili 2003, 35, 36]. Bada on więc warunki doświadczenia rzeczywistego (nie zaś jedynie możliwego) i „musi zerwać z pojmowaniem warunku na podobieństwo tego, co warunkowane” – doświadczenie musi
być „doświadczeniem aktywnej różnicy” [Kowalska 2000, 329; zob. Kowalska
1996, 141]. Bo też doświadczenie rzeczywiste jest pochodną „zjawisk”, które ze
swej strony nie są ani empiryczne, ani inteligibilne (w rozumieniu metafizyki),
lecz we właściwym sensie tego słowa transcendentalne: różnicy i powtórzenia
[zob. Banasiak 1997]. „Empiryzm staje się naprawdę transcendentalny [...] dopiero wówczas, gdy w zmysłowości bezpośrednio ujmujemy to, co może być jedynie doznane zmysłowo, samo bycie tego, co zmysłowe: różnicę, różnicę potencjału, różnicę intensywności jako zasadę różnorodności jakościowej. Zjawisko
rozbłyskuje właśnie w różnicy, w niej eksplikuje się jako znak, a ruch powstaje
w niej jako »skutek«. Intensywny świat różnic, w którym jakości znajdują swoją
zasadę, a zmysłowość – swoje bycie, jest właśnie przedmiotem empiryzmu wyższego” [Deleuze 1997b, 100]. Gdyż „za każdą rzeczą jest różnica, za różnicą nie
ma zaś niczego” [Deleuze 1997b, 101]. Choć różnicy nie można ująć wprost, to
jednak można opisać sposób, w jaki, nie będąc składową doświadczenia, stanowi
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ona jego warunek możliwości: „rację dostateczną zjawiska, warunek tego, co się
pojawia” [Deleuze 1997b, 312], i to ona stanowi „podstawę” zradykalizowanego
empiryzmu. „Różnica nie jest tym, co różne. To, co różne, jest dane. Różnica zaś
jest tym, przez co dane jest dane. Jest tym, przez co dane jest dane jako różne”
[Deleuze 1997b, 311].
Choć, jak się wydaje, myśl Deleuze’a w największym stopniu inspirację
znajduje w Nietzschem, choć on sam z największą atencją mówi z kolei o Spinozie, choć wiele zawdzięcza Bergsonowi i literaturze, to jednak znaczenie dlań
Hume’a wprost trudno przecenić. U niego bowiem znajduje on istotne składowe
swego punktu wyjścia: formułę nietradycyjnego, zradykalizowanego empiryzmu. „W empiryzmie Deleuze’a filozofia zaczyna zawsze od spotkania z czymś
zewnętrznym w stosunku do uniwersytetu” [Rajchman 2000, 23]. A empiryzm
w wersji Hume’a to empiryzm „eksperymentalny”, gdyż pozostaje on otwarty
na nowe formy doświadczenia [Rajchman 2000, 20] (dlatego Deleuze uznaje, że
współczesna sztuka, porzucając dziedzinę przedstawiania i stając się „doświadczeniem”, w istocie realizuje empiryzm transcendentalny [zob. Deleuze 1997b,
100; Martin 1993, 39]), a jako taki jawi się on jako nieodzowna perspektywa myślenia wielości, o ile nie wręcz myślenia w ogóle. Empiryzm jest bowiem warunkiem bądź też drugą stroną pluralizmu: „pluralizm (zwany inaczej empiryzmem)
to tyle, co sama filozofia” [Deleuze 1997a, 8]. „Empiryzm ten poucza nas o istnieniu niezwykłego »rozumu«, o wielości i chaosie różnicy (o nomadycznych
dystrybucjach, ukoronowanych anarchiach)” [Deleuze 1997b, 100–101]. Z tego
względu zewnętrzność relacji znajdzie ciąg dalszy w problematyce rozmaitych
wielości wypełniających dzieła Deleuze’a: czy to sił albo różnicy sił [zob. Deleuze 1997a; Deleuze 2000c], czy to „ciała bez organów”, kłącza i plateau – zestawu
linii lub intensywności [zob. Deleuze, Guattari 1980], czy to „urządzeń mechanicznych” i strumieni pożądania [zob. Deleuze, Guattari 1972], czy to zdarzenia
generującego sens [zob. Deleuze 1969], i przekształci się w „myśl zewnętrza”
[zob. Deleuze 2002], nomadyczność i deterytorializację [zob. Deleuze, Guattari
1988a; Deleuze, Guattari 1988b; Deleuze, Guattari 1980; Banasiak 1988].
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W Fenomenie życia Hans Jonas szkicuje imponującą historię ontologii, osiągającą szczyt w dualistycznej metafizyce okresu klasycznego, pod wpływem której
pozostaje, według niego, cała późniejsza ontologia, łącznie z monizmem. Przypomina on, że owa dualistyczna metafizyka jest głęboko powiązana z epistemologicznym monopolem przyznawanym spostrzeżeniowemu sposobowi poznania
i dodaje: „ta dominacja percepcji, wraz z dualistycznym pęknięciem na podmiot
i przedmiot, rozważanymi jako dwa różne porządki, dystansująca i obiektywizująca, wprowadza surowy zakaz jakiegokolwiek przenoszenia cech doświadczenia wewnętrznego na interpretację zewnętrznego świata”1. Ścisłe ujęcie doświadczenia ciała własnego prowadzi nas jednak do odrzucenia tego zakazu. Jedność
bowiem, a nawet tożsamość wewnętrzności z zewnętrznością, poświadczona
przez bezpośrednie doświadczenie podmiotu wcielonego (de notre incarnation),
prowadzi do zakwestionowania zasadności ontologicznego podziału na czystą
świadomość i materię zredukowaną do rozciągłości, a tym samym do odrzucenia
uprzywilejowanej roli postrzeżeniowej, tzn. teoretycznej relacji ze światem. Doświadczenie ciała własnego ma zatem zasięg ontologiczny: „Ciało żyjące, które
*
Serdecznie dziękuję prof. Renaud Barbarasowi i wydawnictwu Mimesis Edizioni za zgodę
na opublikowanie tłumaczenia. R. Barbaras: L’ambiguïté de la chair. Merleau-Ponty entre philosophie transcendantale et ontologie de la vie, Ellipses 1997.
1

H. Jonas, The Phenomenon of Life, przeł. D. Lories, Bruxelles, De Boeck, 2001, s. 47.
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może umrzeć, mające jakiś świat i należące do tego świata, które odczuwa i może
być odczuwane, którego formą zewnętrzną jest organizm i przyczynowość, formą
wewnętrzną sobość i celowość, to ciało jest przywołaniem nierozstrzygniętego
jeszcze pytania ontologicznego: »czym jest byt?« i samo musi stanowić probierz
przyszłych prób jego rozstrzygnięcia”. Dlatego też, precyzuje Jonas, „ciało organiczne oznacza kryzys całej znanej do tej pory ontologii i stanowi kryterium dla
całej ontologii przyszłej, która będzie mogła przedstawiać się jako naukowa”2.
Oznacza to, że zamiast próbować umieścić doświadczenie jedności psychofizycznej w ramach ontologicznych odziedziczonych w spadku po dualizmie, co
jest próbą skazaną na niepowodzenie, trzeba by raczej wyjść od ciała własnego,
ażeby na nowo ufundować ontologię w świetle jego szczególnego sposobu bycia,
inaczej mówiąc: uczynić z niego ontologiczne świadectwo. Jednak w tej mierze,
w jakiej jest ono potwierdzeniem wewnętrzności w zewnętrzności, tzn. zewnętrzności niebędącej negacją lub ograniczeniem wewnętrzności, ale warunkiem jej
wyłaniania się, pod znakiem zapytania staje sam sens zewnętrzności, a więc
i materialności. Ponieważ, wraz z ciałem własnym, odkrywamy zewnętrzność
niejako zdolną do bycia wewnętrznością, widzimy, w jaki sposób zakwestionowanie metafizycznego dualizmu, możliwe dzięki doświadczeniu ciała własnego,
idzie w parze z podważeniem uprzywilejowanego znaczenia relacji postrzeżeniowej ze światem oraz nieprzekraczalnego dystansu, który jest od niej nieodłączny:
zakwestionowanie dualizmu otwiera drogę dla możliwego przeniesienia cech doświadczenia wewnętrznego, jako doświadczenia cielesnego, na istotę zewnętrzności. Konieczne staje się zrewidowanie kartezjańskiej definicji ciała jako tego,
co właśnie wyklucza cały wymiar wewnętrzności. W tym właśnie sensie Jonas
rehabilituje antropomorfizm:
Być może klątwa rzucona na wszelki rodzaj antropomorfizmu, a nawet zoomorfizmu, w stosunku do natury – ten zakaz specyficznie dualistyczny czy postdualistyczny w swojej absolutności – okazuje się, w swojej ekstremalnej formie, przesądem. Być może, jeśli zrozumiemy to właściwie, człowiek jest w końcu miarą
wszystkich rzeczy – nie przez ustawodawstwo swojego rozumu, ale poprzez model, jaki stanowi jego jedność psychofizyczna, reprezentująca maksimum znanej
nam ontologicznej pełni: pełni wychodząc od której, poprzez redukcję, należałoby
określić specyfikę bytu za pomocą stopniowego odejmowania ontologicznego,
docierając aż do minimum prostej materii elementarnej3.
2

Ibid., s. 29.

3

Ibid., s. 33.
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Jonasowe wskazówki zakreślają dwa możliwe typy doświadczenia, które
można określić jako dwie wyższe formy antropomorfizmu. Jeden, który moglibyśmy nazwać antropomorfizmem transcendentalnym, wychodzi od pierwotnej
dwoistości podmiotu i przedmiotu oraz ujmuje ich relację na sposób teoretyczny,
czyli percepcyjny; charakterystyczne jest dla niego to, że nie może on stworzyć
miejsca dla doświadczenia ciała własnego, natychmiast rozdwojonego przez
biegunowość tego, co transcendentalne i tego, co empiryczne, konstytuujące
i konstytuowane. W tym wypadku podmiot jest miarą wszystkich rzeczy tylko
jako warunek ich przejawiania się. Drugi typ doświadczenia, który nazwalibyśmy antropomorfizmem ontologicznym, ma, przeciwnie, swój początek w doświadczeniu cielesnym jako poświadczonej jedności tego, co subiektywne i tego,
co obiektywne, i widzi w nim uprzywilejowany sposób dotarcia do sensu bycia bytu: ciało własne i świat, nie przeciwstawiając się sobie tak jak widzenie
i przedmiot, przejawiają się jako dwie modalności jednego sensu pierwotnego
bycia. W tym przypadku żywe ciało (le corps vecu) jest miarą wszystkich rzeczy
jako uprzywilejowana realizacja sposobu bycia, który jest sposobem bycia wszelkiego bytu. W tym miejscu trudno nie przywołać Merleau-Ponty’ego i koncepcji
cielesnej tkanki (la Chair), będącej w centrum jego ostatecznej ontologii: ciało
własne (le corps propre) jest przez niego rozumiane jako szczególny przejaw
sensu pierwotnego bytu, to znaczy jako sposób dostępu do cielesnej tkanki świata (la Chair du monde), której jest wyłącznie „szczególnie znaczącym wariantem”. Zbyt pośpieszne byłoby jednak stwierdzenie, że Merleau-Ponty wyrzeka
się filozofii percepcji i ram ontologicznych, które są jej podporą: przeciwnie,
pojęcie cielesnej tkanki jest rozumiane jako rozwiązanie lub dopełnienie filozofii
percepcji, przyjmującej postać filozofii widzenia. Znaczy to, że filozofię późnego Merleau-Ponty’ego charakteryzuje fundamentalna dwuznaczność, dwuznaczność filozofii percepcji chcącej ujmować cielesność, a więc ostatecznie wahanie
między dwiema wyższymi formami antropomorfizmu. Ujmując ciało zarazem
jako warunek ukazywania się świata i jako „szczególnie znaczący wariant” cielesnej tkanki, Merleau-Ponty pozostaje pomiędzy dwoma obszarami: fenomenologią percepcji oraz ontologią ufundowaną na prymacie ciała organicznego
(du corps organique). W tym sensie Merleau-pontiańskie pojęcie cielesnej tkanki
nie jest wcale ostatnim słowem jego filozofii, lecz wyrazem jego ostatecznego
niezdecydowania.
Owa dwuznaczność jest już widoczna w sposobie, w jaki Merleau-Ponty
charakteryzuje ciało własne (le corps propre), punkt wyjścia swojej analizy.
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Z jednej strony, w widoczny sposób dba o zaakcentowanie jego nieredukowalnej
jedności, w której kartezjański wymiar zjednoczenia staje się jakby właściwą
tkanką naszej egzystencji, w której psychika oraz cielesność byłyby tylko momentami abstrakcyjnymi. Nacisk na wymiar motoryczny i dynamiczny percepcji, na „»praktognozję« [...], którą trzeba uznać za oryginalną i chyba źródłową
postać egzystencji”4, podobnie jak obecność egzystencjalnego słownictwa w Widzialnym i niewidzialnym, zmierzają niewątpliwie w tym kierunku. Bez wątpienia Merleau-Ponty szuka ucieczki od słownika filozofii świadomości i od ciągłej
oscylacji, która popycha ciało w stronę subiektywności, aby następnie zepchnąć
je w stronę obiektywnego przedmiotu5. Ale, z drugiej strony, uderza to, że większość analiz ciała własnego pozostaje w obszarze słownikowym fenomenologii
percepcji. Ciało własne jest definiowane jako „widzące–widziane”, „dotykające–
dotykane”, a więc od razu podzielone na kategorie, których miałoby być żywym
zakwestionowaniem. I tak, na przykład: „To, że ciało jest widzące, oznacza, co
osobliwe, że jest ono widzialne. Gdy pytam, co mam na myśli, gdy mówię, że to
ciało widzi, odnajduję jedynie to, że jest ono »od jakiejś strony« [...] widzialne
w akcie patrzenia”6. Tak więc w tym samym momencie, w którym Merleau-Ponty chce ujmować ontologiczną jedność ciała własnego – jako niebędącego ani
czystą świadomością, ani rzeczą rozciągłą, raczej jako coś obcego tym dwóm
kategoriom – zadowala się odnowieniem pojęciowości binarnej, pochodzącej
z filozofii świadomości, jak gdyby cokolwiek z życia naszego ciała mogło zostać
restytuowane w idei, że widzący jest zarazem widzialny. Podwójne wykluczenie
zatem (ani, ani), które obiecywało innowację ontologiczną, zostaje zdegradowane do dwóch afirmacji (i, i: widzący i widzialny).
Ściśle rzecz ujmując, to dwojakie ujęcie ciała pozwala odróżnić dwa sposoby przejścia od mojego ciała do bytu, co w konsekwencji pozwala na wydobycie
dwóch różnych sensów cielesnej tkanki. Z jednej strony, Merleau-Ponty zwraca
uwagę na ontologiczną oryginalność mojego ciała, żeby móc ująć na nowo status fenomenalnej zewnętrzności: ponieważ moje ciało jest jednocześnie ciałem
anonimowym, mamy prawo stwierdzić, że inne ciała nie mogą być obce wobec
sposobu bycia mojego ciała, krótko mówiąc, że sens bycia mojego ciała oświet4
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa
2001, s. 160.

„Ontologia byłaby wypracowaniem pojęć, które powinny zastąpić pojęcia podmiotowości
transcendentalnej, pojęcia podmiotu, przedmiotu, sensu”. M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Warszawa 1996, s. 173.
5
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la status ontologiczny zewnętrznej rzeczywistości. Jeśli bowiem moje ciało jest
wyłanianiem się jawności, przynajmniej w postaci doznania w obszarze jakiegoś
fragmentu materii, to realność zewnętrzna nie może już być definiowana bez odnoszenia się do możliwego przejawiania się i nie powinna być już utożsamiana
z czystą rozciągłością. Właśnie tę jedność ontologiczną ujmuje pojęcie cielesnej
tkanki, określające zarówno ciało własne, jak i tkankę świata (la texture du monde). Kiedy moja prawa ręka styka się z lewą w trakcie dotykania rzeczy, podmiot
dotykający „spada do rangi tego, co dotykane, schodzi do poziomu rzeczy, tak,
że sam dotyk zaczyna należeć do świata i jakby być w rzeczach”7; dlatego też,
pisze znowu Merleau-Ponty, „Spoistość ciała bynajmniej nie rywalizuje z gąszczem świata, ale jest, przeciwnie, jedynym sposobem przenikania do serca rzeczy, przekształcania mnie w świat, a rzeczy – w tkankę cielesności”8. Nasze ciało
jest, w tym właśnie sensie, miarą wszystkich rzeczy, a tym samym jesteśmy także
blisko antropomorfizmu, o który upomina się Jonas. Zresztą również Merleau-Ponty rozważa to stanowisko: „Kiedy mówimy o cielesnej tkance widzialnego,
nie zamierzamy uprawiać antropologii, opisywać świata jako świata pokrytego
wszystkimi naszymi projekcjami, zastrzegając się, iż może on taki być dzięki
człowieczej masce. Chcemy powiedzieć, przeciwnie, że byt cielesny [...] jest
prototypem bytu, którego nasze ciało, czująca doznaniowość, jest szczególnie
wyróżnioną odmianą”9. Jednakże takie twierdzenie wzięte dosłownie prowadzi
do idei prawdziwej jedności ontologicznej między moim ciałem i światem, to
znaczy, ostatecznie, do filozofii, która ujmowałaby realność z punktu widzenia
życia, a w szczególności życia świadomego, którego wyłonienie się i możliwość
byłaby w nim (życiu) zawarta. Taka perspektywa pozwalałaby zdecydowanie
wyjść poza fenomenologiczną problematykę percepcji na rzecz tego, co można
by nazwać ontologią życia: związek świata z moim ciałem nie byłby już związkiem między tym, co zjawiskowe a jego źródłem lub jego warunkiem, ale niejako
związkiem Życia poza sobą z Życiem dla siebie.
Jednak nawet jeśli niektóre sformułowania idą dość daleko (Merleau-Ponty przywołuje na przykład „stosunek widzialnego do samego siebie, który mnie
przenika i konstytuuje mnie jako widzącego”), to wydaje się, iż Merleau-Ponty dostrzega tę radykalną konsekwencję właściwie tylko po to, by ją odrzucić,
a jego niezdecydowanie można mierzyć wielością jego własnych zastrzeżeń. Od7

Ibid., s. 138.

8

Ibid., s. 140.

9

Ibid.
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wołując się do heideggerowsko brzmiącej formuły: to byt mówi w nas, a nie my
mówimy o bycie, dorzuca w notatce: „Jest w końcu coś głębszego u Ruyera, gdy
mówi on, że byt w sobie i byt dla siebie są tym samym. Nie należy przez to jednak rozumieć, że rzeczy są duszami”10. Merleau-Ponty widzi tu jasno że, by tak
się wyrazić, jednoznaczna filozofia cielesnej tkanki pchnęłaby nas w kierunku
myślenia jedności zewnętrzności oraz wewnętrzności (jak u Jonasa), lub wszechobecności formy dla siebie, jak w Ruyeriańskiej teorii dziedziny absolutnej, nad
którą Merleau-Ponty nieustannie sam rozmyślał. Nie może on jednak zaakceptować tego radykalizmu, stanowiącego alternatywę dla fenomenologii percepcji.
Antropomorfizm transcendentalny dominuje nad antropomorfizmem ontologicznym, a horyzont otwarty dzięki odkryciu specyfiki ontologicznej naszego ciała
zostaje zamknięty zaraz po tym, jak się ukazał: „Tkanka cielesności świata nie
jest odczuwaniem siebie, tak jak moja cielesność – Jest ona odczuwalna, a nie
czująca – Nazywam ją jednak tkanką cielesności [...], by powiedzieć, że jest ona
brzemienna w możliwości, Weltmöglichkeit [...], że absolutnie nie jest ona przedmiotem, że sposób bycia blosse Sache jest tylko jej cząstkowym i wtórnym wyrazem. Nie jest to hylozoizm: wręcz przeciwnie, hylozoizm stanowi konceptualizację”11. Cielesność zatem, jak widzimy, nie może mieć jednoznacznego sensu.
Chociaż moje ciało jest ostatecznie w sposób bardzo klasyczny definiowane jako
„odczuwanie siebie”, a „samopobudzenie” zostaje uznane za warunek odczuwania, oczywiste jest, że nie można w tym samym sensie mówić o ciele moim
i o ciele świata. Pęknięcie między ujmującym fenomeny podmiotem a fenomenalną zewnętrznością dzieli Ciało jako cielesną tkankę na sens właściwy i sens
wyłącznie metaforyczny. Używanie tego pojęcia w odniesieniu do świata ma więc
znaczenie przede wszystkim krytyczne i negatywne: zmierza do podkreślenia, że
w tej mierze, w jakiej podmiot postrzegający jest wcielony, świat postrzegany
nie może dłużej być charakteryzowany w terminach blosse Sache, ponieważ zawiera wymiar nieredukowalnej transcendencji. Ciało rzeczywistości zmysłowej
odczuwane jest, jak to opisuje Merleau-Ponty w Signes, jako „gęste ziarno, które
zatrzymuje badanie”12: nie oznacza ono niczego innego jak brzemienności sensu
w świecie zmysłowym, przesłonięcia esencji w egzystencji. Inaczej mówiąc, nie
postąpiliśmy ani kroku dalej w stosunku do Fenomenologii percepcji. W tym sensie filozofia Merleau-Ponty’ego pozostaje raczej filozofią wcielenia niż filozofią
10

Ibid., s. 197.
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Ibid., s. 249.
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Ciała – wcielenia świadomości w organizm, a pośrednio – sensu w rzeczywistość
zewnętrzną, i tym samym pozostaje filozofią świadomości.
Ze względu na wytężoną uwagę, jaką poświęcił ontologicznej specyfice ciała własnego, stanowiącego życie oraz zakwestionowanie tradycyjnych podziałów, Merleau-Ponty dociera na próg radykalnej zmiany ontologicznej, w innym
sensie radykalnej niż ta, o której mówił, mianowicie zmiany prowadzącej do ujęcia nierozerwalnej jedności wewnętrzności i zewnętrzności, charakteryzującej
nasze ciało jako pierwotną manifestację sensu bycia, w którym ta jedność poprzedzałaby samą siebie; inaczej mówiąc: zewnętrzności zdolnej do wewnętrzności. Ale taka filozofia, taka jednoznaczna ontologia Cielesności, kazałaby nam
wyjść poza problematykę fenomenologiczną, opierającą się na źródłowym rozdarciu fenomenalności, nawet jeśli bez wytchnienia próbuje się ją potem zszywać
w teorii intencjonalności. Kończąc te rozważania powiedzieć trzeba najpierw,
że filozofia Merleau-Ponty’ego poprzez swoją radykalność fenomenologiczną
albo, jak kto chce, swój brak radykalizmu ontologicznego, jest filozofią istotowo niestabilną, w której nie możemy pozostać. Rzuca nas ona z konieczności
„poniżej” i „powyżej” samej siebie: „poniżej”, w obszar fenomenologii transcendentalnej, która pozostaje jej najgłębszą prawdą, i „powyżej”, w ontologię Ciała
lub Życia, do początku której dociera, nie mogąc jej podjąć. Z drugiej strony,
z naszej analizy wynika, że przekroczenie tego, co nazwałem antropomorfizmem
transcendentalnym, wymaga porzucenia tego, co od początku do końca ciąży nad
Merleau-pontiańskim opisem ciała własnego, mianowicie biegunowości widzącego i widzialnego, świadomości oraz przedmiotu. Rozwiązanie polegałoby więc
na ujęciu ciała własnego na podstawie jego najbardziej neutralnego określenia,
mianowicie jako żyjącego, a w konsekwencji na stworzeniu fenomenologii bytu
żyjącego – obojętnego na rozdzielenie przedmiotu i podmiotu – przeczuwanej
i zarazem całkowicie chybionej w filozofii Heideggera. Można by pokazać, ale
nie ma tutaj na to miejsca, że tego typu fenomenologia prowadzi do takiego sposobu określenia Bytu, który wymyka się dwóm antropomorfizmom, od których
wyszedłem i które należałoby ukazać jako abstrakcyjne.
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Praktyka świata:
graniczna kosmologia Jeana-Luca Nancy’ego
pomiędzy teorią i historią1

W tekście tym spróbuję dokonać częściowej analizy pojęcia „świata”, jakie Jean-Luc Nancy rozwija w Sensie świata2. Czyniąc to, chcę pokrótce pokazać, co ten
rygorystyczny, a zarazem sfragmentaryzowany w formie i rozproszony w warstwie tematycznej esej o (post)hermeneutycznej (a)kosmologii wnosi do współczesnych debat nad koncepcjami metodologicznymi w dziedzinie nauk humanistycznych. Aby ocenić znaczenie książki Nancy’ego, usytuuję wypracowane
1
Jeffrey S. Librett jest profesorem germanistyki, kieruje Katedrą Germanistyki i Języków Skandynawskich oraz jest dyrektorem Komitetu Studiów Germianistycznych na Uniwersytecie Oregon
w Eugene. Autor książki The Rhetoric of Cultural Dialogue: Jews and Germans from Mosses Mendelssohn to Richard Wagner and Beyond (Stanford 2000), a także licznych tekstów poświęconych
literaturze, filozofii i psychoanalizie. Przetłumaczył na angielski: M. Deguy et al., Du sublime oraz
J.-L. Nancy, Le sens du monde. Obecnie kończy pracę nad książką Orientalist Metaphysics: Typology and Panic in Modern German Letters. Jest twórcą i redaktorem internetowego pisma akademickiego „Konturen” (http://konturen.uoregon.edu/).
Pierwotnie tekst ten był opublikowany jako J.S. Librett, The Practice of the World: Jean-Luc
Nancy’s Liminal Cosmology between Theory and History, „International Studies in Philosophy” 28,
Spring 1996, s. 29–44 [w porozumieniu z autorem wszelkie cytaty z Sensu świata J.-L. Nancy’ego
podano w odniesieniu do francuskiego wydania tej książki, a tam, gdzie to było możliwe, zastąpiono odsyłacze do angielskojęzycznych przekładów oryginałami francuskimi (jeżeli brak przekładów
polskich); przyp. tłum.]. Redakcja „Nowej Krytyki” serdecznie dziękuje Autorowi za zgodę na
druk przekładu jego artykułu.
2
J.-L. Nancy, Le sens du monde, Éditions Galilée, Paris 1993 [dalej jako SM wraz z podaniem
numeru strony; przyp. tłum.].
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przez niego pojęcie „świata” w relacji do pojęć „teorii” i „historii”. Istnieją ku
temu dwa, powiązane ze sobą powody. Po pierwsze, wydaje mi się, jakkolwiek
nie mogę tego tutaj wykazać, że sztywna opozycja „teorii” i „historii” nadal wyznacza – ideologicznie lub w sposób zreifikowany, a także wbrew samym zaangażowanym – napięcie pomiędzy dwoma czołowymi ruchami lub orientacjami
metodologicznymi we współczesnej humanistyce: dekonstrukcją i cultural studies. Po drugie, będę twierdził, że Sens świata Nancy’ego problematyzuje lub
destabilizuje wspomnianą opozycję, sytuując „światowość” w miejscu, które
jednocześnie łączy w sobie bieguny tej opozycji i wymyka się im. Wielokrotnie
dokonując – za pomocą procedury uzupełniającego dołączenia – redukcji tego,
co teoretyczne, do tego, co historyczne, Nancy dąży do usytuowania się na granicy pomiędzy nimi, w granicznym miejscu tej redukcji, które, jak twierdzę, jest
miejscem tego, co nazywa on sensem świata3. Operację tę zilustruję w dwóch
chiazmatycznie splecionych ze sobą kontekstach4. Zademonstruję więc, jak Nancy uzupełnia teoretyczny aspekt teologii historycznym aspektem psychologii, by
3
Już nawet powierzchowne spojrzenie na tytuł książki Nancy’ego – Sens świata – wyraźnie
wskazuje, że opozycja teoria/historia odgrywa ważną rolę nie tylko jako kontekst możliwej recepcji
myśli Nancy’ego, ale również w samym jego tekście: wynika to stąd, iż mówić o sensie, to mówić
o tym, co chce ukazać „teoria” w najszerszym tego słowa znaczeniu, zaś mówić o „świecie” to
mówić o tym, co pragnie uchwycić „historia”.
4
Maurice Merleau-Ponty odnosił się do chiazmu pozytywnie, wykorzystując go jako figurę
totalizacji znaczenia i bytu, sensu i świata (M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, przeł.
M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Fundacja Aletheia, Warszawa 1996, s. 133–158),
natomiast Paul de Man wskazywał na konieczność zachowania krytycznej ostrożności w odniesieniu do tej figury właśnie dlatego, że prowadzi ona do totalizacji, która urzeczywistnia się jedynie
poprzez przemoc (zob. np. P. de Man, Reading and History, w: idem, The Resistance to Theory
University of Minnesota, Minneapolis 1986, s. 60). Rozpatrywane na tle tych dwóch ujęć chiazmu
obsesyjne występowanie owej figury w tekście Nancy’ego wydaje się wytwarzać efekt niestałości
tożsamości dwóch wzajemnie determinujących się elementów – których związek zostaje zarysowywany poprzez określone użycie chiazmu – a jednocześnie wskazuje na trzeci element, który nie
jest ich totalizacją, lecz przemieszczeniem pociągającym za sobą wyraźne zatracenie substancji. Na
krawędzi (schillerowsko-heglowskiej) chiazmatycznej totalizacji Nancy próbuje więc „przezwyciężyć” taką totalizację (czyli takowe „przezwyciężanie”). Asymetryczny charakter chiazmu, który
– jak podkreślał to Radolphe Gasché – odgrywa ważną rolę w dekonstrukcji Derridy, w Sensie
świata zaznacza się moim zdaniem w fakcie, że nawet gdy psychologia reprezentuje tam przede
wszystkim historyczne istnienie (ponieważ podmiot, przynajmniej w nowoczesności, jest zasadniczo ujmowany jako wewnątrzświatowy), a teologia przede wszystkim teoretyczną istotę (ponieważ
Bóg jest w tradycji najczęściej uznawany za poza- lub ponadświatowy), to sprowadzanie jednego
z tych elementów do drugiego polega w obu wypadkach na redukowaniu teoretycznego aspektu
dyskursu do jego aspektu historycznego. Historia jest tu zatem marginesowo uprzywilejowana,
choć podlega ona przemieszczeniu – biorąc pod uwagę kontekst ontologiczny – od aktualności do
koniecznej niemożliwości aktualności. W kwestii asymetrycznej struktury derridiańskiego chiazmu
zob. R. Gasché, The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard University Press, Cambridge 1986, s. 173.
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następnie pokazać posunięcie odwrotne, w ramach którego uzupełnia on teoretyczny aspekt psychologii tym, co nazwę tutaj historycznym aspektem teologii,
to znaczy jej związkiem z egzystencjalnością niedostępną dla teorii jako takiej5.
W każdym z tych przypadków to, co wedle wstępnego założenia jest zewnętrzne
wobec świata, zostaje sprowadzone do świata poprzez powiązanie z tym, co wedle wstępnego założenia stanowi wnętrze świata; sam świat zostaje tu natomiast
zinterpretowany jako granica między swym wnętrzem i swym zewnętrzem. Graniczna (a)kosmologia konstytuuje się zatem w podwójnym geście – oraz jako
podwójny gest – (nie)łączenia [(non)articulation] teologii z psychologią i odwrotnie. W końcowej partii tekstu będę analizował sposób, w jaki Nancy ujmuje pojęcie „świata” jako pojęcie (politycznej) praktyki, określanej przez figury
związywania i rozwiązywania. Spróbuję pokazać, iż takie pojęcie praktyki może
być wysoce inspirujące szczególnie dzisiaj, w epoce culture wars (na przykład),
gdy tak znaczna część dyskursu „nauk humanistycznych” niepokojąco oscyluje
pomiędzy niezadowalającymi opcjami polityki tożsamości i uniwersalistycznego
humanizmu: to właśnie tych skrajności owo pojęcie pozwala nam uniknąć.
Przed rozpoczęciem zarysowanej w ten sposób analizy przyjrzyjmy się
konfiguracji, w jakiej pojęcia „teorii” i „historii” występują na początku tekstu
Nancy’ego6.

5
Jakkolwiek Nancy odnosi się do teologii Emmanuela Levinasa oraz do psychologii Freuda
w interpretacji Jacques’a Lacana, to szerszym historyczno-filozoficznym i pojęciowym kontekstem,
w ramach którego rozpatruję te dwa odniesienia, jest historia triady metaphysica specialis: chodzi
tu o racjonalną psychologię, kosmologię i teologię, które Kant odziedziczył po Christianie Wolffie,
by następnie podważyć ich możliwość w „transcendentalnej dialektyce” Krytyki czystego rozumu,
uznając zarazem niemożność uniknięcia dylematów, jakie rodzą [zob. I. Kant, Krytyka czystego
rozumu, przeł. R. Ingarden, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 291–534, A292-A704, B349-B732
– przyp. tłum.]. Nancy (chcąc nie chcąc) przejmuje ten historyczno-filozoficzny kontekst nie tylko
poprzez Fichtego, Schellinga i Hegla, ale również poprzez analizy wprost odnoszące się do kwestii
metaphysica specialis, jakie Heidegger przeprowadzał w ramach różnych rozważań poświęconych
kantowskiemu pojęciu „świata”.
6
W nieco wcześniejszym tekście Nancy przekształcił pojęcie „historii” wpisując je w kontekst „uobecniania”, które nie jest ani bytem, ani stawaniem się, a zatem ani teoretycznym sensem,
ani faktyczną rzeczywistością – zob. J.-L. Nancy, L’historie finie, w: idem, La communauté désoeuvrée, Christian Bourgois, Paris 1986, s. 235–278, szczególnie zaś s. 254–255, gdzie poruszana
jest kwestia relacji między „historią” i „sensem”.
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Od „sensu świata” do „świata jako prawdy i sensu”
Opozycja pomiędzy „teorią” i „historią” – którą wciąż jeszcze zasadniczo interpretuje się, choć często nieświadomie, za pomocą ontologicznych opozycji
pomiędzy tym, co idealne i tym, co realne, pomiędzy tym, co potencjalne i tym,
co aktualne oraz pomiędzy istotą i istnieniem rzeczy – początkowo przybiera
w tekście Nancy’ego postać opozycji między „sensem” i „światem”, by następnie stać się opozycją między „prawdą” i „sensem” tego świata. Przejście między
dwoma ujęciami tej opozycji zachodzi zgodnie z następującą logiką.
Wstępne stanowisko Nancy’ego w kwestii „sensu świata” polega na uznaniu, że „sens” nie jest niczym innym jak samym „światem”, podczas gdy ten
ostatni istnieje jedynie w swoim „sensie”:
świat nie stanowi jedynie korelatu sensu, lecz strukturuje się jako sens, i na odwrót, sens strukturuje się jako świat. W rezultacie „sens świata” jest wyrażeniem
tautologicznym. [...] świat nie ma już sensu, lecz jest sensem (SM, s. 18–19).

Świat odpowiada tutaj – przynajmniej początkowo pozostając w zgodzie z potocznymi (metafizycznymi) sposobami rozumienia tego pojęcia, które Nancy
chce przekształcić – istniejącym zjawiskom, natomiast sens odpowiada istocie,
tradycyjnie pojmowanej jako trwająca poza zjawiskami. Idąc za Nietzschem,
Heideggerem i Derridą, Nancy uznaje, iż nie ma istoty poza istnieniem zjawisk,
że istnieją jedynie same zjawiska, których istnienie stanowi ich jedyną istotę.
Redukcja istoty do istnienia nie może tu być jednak bardziej trwała niż podobne zabiegi u Nietzschego, Heideggera, Derridy i innych7. Gdy istnienie staje
się istotą, istota mimo wszystko pozostaje jako istnienie (pojmowane w opozycji
do tego, co wtedy interpretuje się jako inne względem niego): innymi słowy,
istota pojawia się ponownie w tej lub innej formie jako sama egzystencjalność
egzystencji. Zgodnie z logiką tego znanego dylematu antyplatonizmu, w momencie gdy w tekście Nancy’ego upada rozróżnienie między sensem i światem, to

7
Wśród przykładów tej nietrwałości lub niestabilności można wymienić napięcie pomiędzy
występującymi u późnego Nietzschego motywami odrzucenia rzeczy samej w sobie i woli mocy,
konieczność uporczywego powracania motywu Wesen w heideggerowskim myśleniu Sein (nawet
biorąc pod uwagę to, iż Wesen ulega tu przemieszczeniu od „esencji” lub „istoty” ku „istnieniu”),
jak również nacisk, jaki Derrida – idąc za Heideggerem – kładzie na konieczność przekroczenia
metafizyki, mając jednocześnie świadomość, że metafizyka zawsze ustanawiała się jako przekroczenie metafizyki (na rzecz różnych wersji rzeczy „samych w sobie”).
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znaczy gdy „sens bycia”8 zostaje sprowadzony do samego bycia jako czystego istnienia, w sposób nieunikniony pojęcie istoty powinno się pojawić w innej
formie. U Nancy’ego powraca ono pod nazwą „prawdy”. Podważywszy zatem
rozróżnienie między sensem i światem, istotą i istnieniem, Nancy, jak można
było oczekiwać, jest zmuszony wprowadzić je w nowej postaci, która okazuje się
opozycją między prawdą i sensem jako dwoma aspektami świata.
Zgodnie z tym nowym ujęciem, prawda tak się ma do sensu, jak istota do istnienia, skończoność do nieskończoności, natychmiastowe uobecnienie do odraczania i uprzestrzenniania, przecięcie do połączenia lub powiązania
(enchaînement) oraz jak semantyka do syntaksy9. Biorąc pod uwagę podstawowe pojęcia logiczne i retoryczne, możemy zatem powiedzieć, że teoretyczno-historyczna (a)kosmologia Nancy’ego konstytuuje się na granicy i jako granica
pomiędzy zasadami tożsamości i różnicy, metafory i metonimii. Trzeba tu dodać,
że elementy każdej z tych binarnych „opozycji” nie są dla Nancy’ego po prostu
przeciwstawne, lecz wzajemnie się zakładają: sens jest zawsze sensem prawdy,
a prawda jest zawsze prawdą sensu, choć żadne z nich nigdy po prostu nie zanika
w drugim. Każdy termin jest zapośredniczany przez to, co inne względem niego.
W ten sposób świat, jako wzajemne oddziaływanie zachodzące między prawdą
i sensem, jest (nie)relacją różnicy pomiędzy tożsamością i różnicą, stycznością
(nie)podobieństwa między zbliżeniem i rozdzieleniem.
8
Kwestia „sensu bycia” – der Sinn des Seins – to oczywiście punkt wyjścia Bycia i czasu [zob.
M. Heideger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 2
i n. – przyp. tłum.]. Rozważania Nancy’ego nad „sensem świata” wyraźnie stanowią kontynuację
i rozszerzenie namysłu nad tą kwestią.

„Prawda jest byciem-jakimś [l’être-tel] [...]. Sens [...] jest ruchem bycia-ku [l’être-à] [...]”
(SM, s. 25). „W ten sposób prawda pozwala dostrzec sens jako swą własną, wewnętrzną różnicę:
byt jako taki różni się od bytu jako bycia lub też essentia różni się od esse, którego jest ona wszakże
prawdą” (SM, s. 27). „Prawda przecina, punktuje [ponctue], sens wiąże. Przecięcie [ponctuation]
jest uobecnieniem, pełnym lub pustym, pełnym pustki, przecin(a)kiem [pointe] lub otworem, szydłem [poinçon] i być może zawsze otworem przebitym przez ostrą puentę [pointe] spełnionej teraźniejszości. Zawsze pozbawione jest wymiarów przestrzennych lub czasowych. Inaczej powiązanie,
które otwiera to, co przestrzenne, uprzestrzennia przecinki. Jest zatem źródłowa przestrzenność
sensu, która poprzedza wszelkie rozróżnienie na przestrzeń i czas: owa archi-przestrzenność jest
matrycową lub transcendentalną formą świata. Z kolei prawda jest w zasadzie natychmiastowa
(chcąc dalej rozwijać tę pararelę, można by powiedzieć, że jest ona aprioryczną formą wszechświata lub uniwersum, w dosłownym sensie zbierania-w-jedność). Ekstaza prawdy, otwarcie sensu.
Chciałoby się powiedzieć więcej: prawda jest semantyczna, sens syntaktyczny. Jest to wszakże
możliwe jedynie pod warunkiem, iż syntaksa wiąże, wiąże samą siebie, angażuje się i unosi na
wskroś semantycznych puent – oraz że puenty te z kolei posiadają wartość jedynie o tyle, iż każda
z nich jest popychana ku innym, uwikłana w inne, a nawet unoszona poza nie” (SM, s. 29–30); oraz
„skończoność jest prawdą, której sensem jest nieskończoność” (SM, s. 51).
9
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Pomiędzy „prawdą” teologii i „sensem” psychologii: świat jako fragmentacja jouissance
Stwierdziliśmy zatem, że w sposobie, w jaki Nancy podchodzi do kwestii prawdy (jako istoty) i sensu (jako istnienia) można dostrzec jego własną wersję (jak
również przemieszczenie) opozycji między teorią i historią. Prześledźmy teraz,
jak w jego tekście, w ramach pierwszej z dwóch zasadniczych operacji, jakie
poddam tu analizie, konstytuowana jest (a)kosmologia jako przekształcająca
i przerywająca redukcja teoretycznej prawdy teologii do historycznej zmysłowości lub zmysłowej historyczności (psychoanalizy jako) estetyki. Teologiczny dyskurs, do którego odnosi się Nancy przeprowadzając tę redukcję, jest dyskursem
Emmanuela Lèvinasa, a przekraczającą świat instancją, którą Nancy umieszcza
w relacji z wewnątrzświatową przyjemnością estetyczną, jest pojęcie „sensu”, ujmowane w takiej postaci, w jakiej Lèvinas kreśli je w La signification et le sens10.
Na początku swych rozważań Nancy uznaje ten tekst za jedno z ważnych źródeł,
na podstawie których rozwija swe własne pojęcie sensu; źródło to faktycznie często wykorzystuje – choć nie zawsze odwołuje się do niego wprost – w dalszych
partiach swego eseju. Zanim poddamy analizie sposób, w jaki Nancy odpowiada
na tekst Lèvinasa, musimy przypomnieć ten ostatni w jego głównych zarysach.
W La signification et le sens, tekście powstałym kilka lat po Całości i nieskończoności11, Lèvinas występuje przeciwko redukcji sensu do sfery kulturowego pluralizmu, nazywanej też przez niego światem znaczenia. Biorąc pod
uwagę jego niezgodę na relatywizm, w kontekście współczesnej debaty toczącej
się wokół tej kwestii Lèvinas sytuowałby się po stronie tych, dla których teoria
stanowi konieczną podstawę i zapewnia orientację dla historiografii, innymi słowy – po stronie „wyżyn teorii”. Widać już, że przekształcenie, jakiemu Nancy
podda lèvinasowską „prawdę”, musi obejmować wzięcie pod uwagę i uznanie
historyczności samej teorii. Odwlekając raz jeszcze moment rozpoczęcia analizy tego przekształcenia, postawmy następujące pytanie: czym jest dla Lèvinasa
świat znaczenia i dlaczego świat ten nie wyczerpuje wszelkiego sensu?
Lèvinas ujmuje świat znaczenia i jego kulturowy pluralizm – świat, którego kontury zostały wcześniej nakreślone przez fenomenologiczną ontologię taE. Lèvinas, La signification et le sens, w: idem, Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana,
Paris 1972, s. 15–70.
10

11
E. Lèvinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Praktyka świata: graniczna kosmologia Jeana-Luca Nancy’ego

257

kich myślicieli jak Heidegger i Merleau-Ponty – jako sferę, w której całość bytu
uobecnia się zarazem w zjawiskach i jako zjawiska składające się na wytwory
indywidualnej ekspresji. Lèvinas zgadza się z wymienionymi wyżej myślicielami, szczególnie z Merleau-Ponty’m, w tej mierze, iż również postrzega ten świat
jako przestrzeń produkcji, wymiany i konsumpcji wytworów kultury. Zarazem
wskazuje jednak, że świat jest możliwy jedynie w odniesieniu do czegoś, albo
dzięki relacji podmiotu do czegoś – czyli do rozumianego w określony sposób
niczego – poza światem: ostatecznie rzecz biorąc, do Boga wyrażającego się
w twarzy innego. Lèvinas twierdzi, że sfera całości, tego samego lub świata jest
faktycznie zawsze zorientowana na ową absolutnie inną instancję, jest za nią nieskończenie odpowiedzialna i zwraca się ku niej z nieskończonym, niedającym
się zaspokoić etycznym pragnieniem, które nie ma nic wspólnego z potrzebą,
ponieważ jest pragnieniem innego, a nie tego, co samo-tożsame. W kontekście
swego wywodu (który mogę tu jedynie pośpiesznie naszkicować w sposób schematyczny) Lèvinas używa terminu „sens” w odniesieniu zarówno do innego, jak
i do ukierunkowania podmiotu ku innemu – do znamionującej tożsamość tendencji ku różnicy, ku relacji do innego – który zawsze już jest i nigdy jeszcze nie jest
uobecnieniem samej inności. Lèvinas odróżnia zatem „sens” jako to, co nie należy do świata lub nie jest w świecie (świecie całości) od „znaczenia”, które odnosi
do składającej się na świat gry elementów znaczących i znaczonych. W świecie
bycia-znaczeniem dominują zasady estetyczne, ponieważ ostatecznie przewagę
zyskuje tam siła zmysłowej materialności, natomiast nie-świat sensu poza bytem,
stanowiący przerwanie świata, radykalnie odmienny, nigdzie niebędący u siebie,
jest zdominowany względami etycznymi. A zatem „sens” jest u Lèvinasa powiązany z ideą nieskończoności, która „jest” poza światem i wiedzie nas tam, będąc
zasadniczo etyczna w swych założeniach.
Nancy odnosi się do lèvinasowskiego „sensu” z aprobatą, ale i nie bez
zastrzeżeń, które pojawiają się przede wszystkim w długim przypisie poświęconym La signification et le sens, umieszczonym na początku jego rozważań.
Z jednej strony Nancy „podziela przekonanie” zawarte w tekście Lèvinasa co
do niewystarczalności metafizyki całości, opartej na parze znaczące–znaczone.
Z drugiej strony, jego własny projekt zakłada przemieszczenie „sensu” z pozycji
poza światem, gdzie umieścił go Lèvinas – jednak nie na pozycję wewnątrz świata, lecz do (dys)pozycji na krawędzi świata: Nancy ujmuje „sens” jako sam świat,
a jego samo-uobecnianie się jako nieskończone samo-odraczanie. Wymaga to
rozwinięcia bardziej „światowego” pojęcia sensu, niż na to pozwala etykoteolo-
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gia Lèvinasa, a zarazem nie pozwala już ujmować świata jako danej całości. To
z kolei pociąga za sobą konieczność sprowadzenia „teoretyczności” lub „prawdy”, charakteryzującej lèvinasowskiego Innego – to znaczy zbieżności-ze-sobą
[punctuality], zakładanej przez jedność i jedyność jego sensu – do sensu różnicowania lub różnicującego sensu, który w większym stopniu odpowiada projektowi
przekroczenia całości niż lèvinasowskie pojęcie sensu. W rozważanym tu przypisie Nancy pisze zatem, że interpretuje to, co Lèvinas nazywa „jedynym sensem”,
jako „rozsiewanie” (SM, s. 22), czyli jako radykalną wielorakość i rozpraszanie
w sensie derridiańskim. Uwaga ta wskazuje, że u Nancy’ego nieskończoność,
która (de)konstytuuje całość, będzie nieskończonością fragmentacji i odraczania,
różnicą i odwlekaniem świata na krawędzi12.
To, co sygnalizuje ów przypis, nie pozostaje jedynie obietnicą czy też napomknieniem pozbawionym dalszego rozwinięcia. Nancy realizuje tę zapowiedź
w wielu istotnych miejscach swych rozważań: przeanalizujemy teraz te spośród
nich, które bezpośrednio dotyczą wymiaru estetycznego. Wynika to stąd, że właśnie wiążąc etykoteologiczny „sens” z quasi-psychoanalityczną estetyką (czyli
z psychoanalizą jako teorią odczuć i zmysłowości), sprowadzając ten pierwszy
do tej drugiej oraz podkreślając, że „sens” jako przed-znaczące ukierunkowanie
zawsze pozostaje w relacji do „sensu” jako „odczucia”, „uczucia” i „przyjemności” (lub jouissance), Nancy przywraca sens temu, co uznaje za jego właściwie
graniczną światowość – nawet jeśli jest ona w konsekwencji jedynie granicznie właściwa. „Zewnętrze” świata wiąże się zatem z jego „wnętrzem”, boskość
z podmiotowością, najwyższa rzeczywistość tego, co religijne z możliwością, iż
jego istota jest tylko swego rodzaju opium. Każdy z tych elementów otwiera się
na inny element poprzez sam proces wiązania. To wiązanie i otwieranie są dla
Nancy’ego samym światem.
Wiązanie lub sprowadzanie tego, co etykoteologiczne do tego, co psychologiczne pod postacią tego, co estetyczne – to ostatnie jest sferą subiektywnej
obiektywności lub wymiarem rzeczywistości dostępnym odczuciom – jest i musi
być podwójne. Wynika to stąd, iż – tradycyjnie rzecz biorąc – sfera tego, co
12
Lèvinasowskie pojęcie nieskończoności jako tego, co wykracza poza całość jest o tyle dwuznaczne, iż pod postacią pojęcia „jedynego sensu” prowadzi do ujednolicenia dotąd nie-jednolitej
całości poprzez jej ukierunkowanie: „Całość bytu, pojmowana w oparciu o wielość kultur, w żadnym wypadku nie byłaby panoramiczna. W bycie nie byłoby całości, lecz jedynie wiele różnych
całości [...] Czyż znaczenia nie wymagają jednego, jedynego sensu, od którego biorą samą swą
znaczeniowość [signifiance]?” – E. Lèvinas, La signification et le sens, op.cit., s. 39–40. Jeśli zatem nie chcemy, by „sens” stał się kolejnym wcieleniem całości, jego heterogenizacja wydaje się
niezbędna.
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estetyczne od początku dzieli się na swą obiektywność w formie dzieła i swą
subiektywność w formie przyjemności. Innymi słowy, sprowadzenie to musi być
podwójne, gdyż to, co subiektywne (lub psyche), stykając się z tym, co obiektywne (lub światem w tradycyjnym znaczeniu świata danego) zawsze dzieli się
na świadomość przedmiotu (lub świadomość jako przedmiot) i świadomość podmiotu (lub świadomość jako podmiot).
Podwójne sprowadzenie tego, co etykoteologiczne do tego, co psychologiczne (czyli prawdy do sensu) przybiera u Nancy’ego formę podwójnego rozproszenia. Z jednej strony rozproszeniu ulega estetyczny „przedmiot” lub dzieło,
które staje się dziełem nieskończonej fragmentacji, a zatem w grę wchodzi tu
„nie-skończoność uobecniania się lub nie-skończoność e-venire” (SM, s. 192).
Z drugiej zaś strony rozproszeniu podlega estetyczna przyjemność lub podmiotowość: Nancy charakteryzuje tę „przyjemność” jako jouissance w sensie lacanowskim, czyli jako przyjemność połączoną z procesem radykalnego rozbicia
lub rozpadu podmiotu:
w ten sposób sztuka byłaby nieodłączna od erotycznej jouissance i na odwrót
(jest to właśnie Sztuka kochania) [...] ślad sztuki lub przypuszczenie jej istnienia
pojawiałyby się [...] za każdym razem, gdy zaczyna nas dotykać sens bardziej
„źródłowy” niż wszelkie wskazanie na „Ja” i to, co „Inne”: to sens jako taki [...]
w swym „jedynym” i jednostkowym sensie, jako zmuszony do tego, by poprzedzać samego siebie i byt „którego” jest sensem – zmuszony do tego, by poprzedzać byt w samym byciu [...] (SM, s. 207).

Teologia i psychologia (lub estetyka), jako figury prawdy i sensu, uobecnienia
i odraczania, „zewnątrzświatowości” i „wewnątrzświatowości” podlegają (tymczasowej, nietrwałej) syntezie w postaci światowości w procesie fragmentacji
jouissance jako jouissance fragmentacji. Następnie Nancy próbuje do pewnego
stopnia zapośredniczyć między tymi dwoma poziomami rozpraszania – dziełem
i czerpiącym zeń przyjemność podmiotem – wskazując, że porządek symboliczny podmiotu będącego w świecie znajduje się w ciągłym procesie fragmentacji,
a (w rezultacie) także wytwarzania i powiązanego z nim rozpraszania efektów
jouissance13.
Szersza i bardziej szczegółowa analiza powinna obejmować porównanie i skontrastowanie
ze sobą pojęcia jouissance używanego przez Lèvinasa w jego głównych tekstach z pojęciem jouissance rozwijanym przez Lacana. W kontekście obecnej analizy chciałbym jedynie zauważyć, że
występujące w tekście Nancy’ego powiązanie rozważań poświęconych jouissance ze wzmiankami dotyczącymi porządku symbolicznego wyraźnie wskazuje, że te pierwsze zasadniczo odnoszą
się do lacanowskiego pojęcia jouissance. Zob. też E. Lèvinas, Całość i nieskończoność, op.cit.,
13
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Najwyższym prawem tego, co symboliczne nie jest tworzenie ścisłego powiązania
i ciągłej cyrkulacji. Mieści się ono wcześniej [...] w tym, co daje warunek możliwości powiązania lub wymiany, więzi, komunikacji w ogóle [...], pociągając za
sobą [...] podział sekretu samej komunikowalności (SM, s. 209).

Pomimo próby mediacji wspomniana podwójność pozostaje podwójnością,
a dzieje się tak z powodu wskazanej właśnie, podzielonej, granicznej natury podmiotu. Zarówno na poziomie dzieła, jak i na poziomie przyjemności estetycznej
Nancy sprowadza całość (lub prawdę) tego, co sytuuje się – będąc figurą boskości
– poza światem oraz nieskończoność (lub sens) tego, co sytuuje się – będąc figurą
tego, co ludzkie – po tej stronie świata, do granicznego świata, wzdłuż którego są
one bezustannie konstytuowane w procesie nieustannej fragmentacji.

Od „prawdy” pragnienia do „sensu” dobra: przerwanie historii
Psychologia w ogóle, a (lacanowska) psychoanaliza w szczególności może być
wszakże postrzegana nie tylko jako dyskurs sensu lub istnienia, lecz również
jako dyskurs prawdy lub istoty, co wynika stąd, iż nie eksponuje ona i nie odgrywa czystej différance jako takiej. Analogicznie teologia w ogóle, a lèvinasowska
negatywna etykoteologia w szczególności, może być postrzegana jako dyskurs
sensu lub istnienia w tej mierze, w jakiej nie tylko zakłada to, co inne jako pewne
poza-światem, ale umieszcza innego tutaj jako poza światem i teraz jako w pewnej niepamiętnej przeszłości: posunięcie to zawiera w sobie zarówno historyczną
différance i uprzestrzennianie, jak również, chcąc nie chcąc, teoretyczne pojęcie „jedynego sensu” jako samo-tożsamości. Nie ma zatem nic zaskakującego
w tym, iż Nancy konstytuuje (a)kosmologię, sprowadzając również – odwrotnie
niż poprzednio – psychoanalizę do lèvinasowskiej etyki.
Dla Nancy’ego – który bez wątpienia wykorzystuje tu analizy, jakie przeprowadził z Philippem Lacoue-Labarthem w Le titre de la lettre (1973), jak również rozważania zawarte w swym własnym, opublikowanym w 1991 roku tekście
Manque de rien14 – psychoanaliza prezentuje się jako dyskurs prawdy przede
wszystkim dlatego, że w sposób otwarty podnosi pragnienie do rangi prawdy
s. 133–161 i n. oraz E. Lèvinas, Inaczej niż być czyli ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Fundacja
Aletheia, Warszawa 2000, s. 122–126.
14
P. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, Le titre de la lettre (une lecture de Lacan), Éditions Galilée,
Paris 1973. Esej Manque de rien został opublikowany w: Lacan avec les philosophes, ed. M. Deguy, Albin Michel, Paris 1991, s. 201–206.
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braku15. Tym, czego brakuje prawdzie pragnienia jest oczywiście świat, albo
też jouissance jako niemożliwy przedmiot pragnienia. Skoro więc psychoanalizie brakuje świata, brakuje jej również (kwestii) sensu, jako że (pytanie o) sens
– czyli (pytanie o) znaczenie lub wartość jako pewna potencjalnie nieskończona
trajektoria – może powstać jedynie jako (pytanie o) sens świata, którego bycia-tu-i-teraz [present] nie można sprowadzić do samo-tożsamej [punctual] i całkowitej nieobecności, jaką reprezentuje pragnienie jako prawda16.
Podobnie jak w rozważanej wcześniej redukcji teoretycznego aspektu teologii, również w tym przypadku Nancy nie dąży wszakże do prostego odrzucenia
teoretycznego aspektu psychoanalizy, lecz do określenia go w jego tożsamości
z innym – z tym, co wyklucza on z siebie jako swe przeciwieństwo. W odpowiedzi na psychoanalityczne wyparcie się świata, Nancy twierdzi, że nieświadomość
jest światem:
Nieświadomość jest światem jako ogółem możliwości znaczenia [totalitié de significabilité], uporządkowanej jedynie wokół swego własnego otwarcia. Dla psychoanalizy otwarcie to (nie) otwiera się na nic [...]. Nie chcę jednak ani przez
chwilę sugerować, że „nic” tego rozwarcia należałoby teraz zastąpić jakąś nową
prawdą. Chodzi raczej o to, jak należy rozumieć samo to „nic” [...]. Jest ono albo
całkowitym brakiem prawdy, albo też niczym innym niż samym światem i sensem-bycia-ku-światu. [...] Świat powstaje z [...] sensu – który stanowi nazwę symboliczności w jej inauguracyjnym spalaniu się, [...] strukturę w sensie [...] różnicującego uprzestrzenniania, gry i rozregulowania, [...] przejścia, przechodzenia
i rozdzielania tego, że jest lub że może być przejście, przechodzenie i rozdzielanie
[...]. Przejście i rozdzielanie niczego, jeśli wolicie, lecz to nic nie posiada [...] konsystencji [...] prawdy. Posiada jednak nie-konsystencję sensu, nie-konsystencję
zdarzeniowości lub sensowności [signifiance] sensu (SM, s. 78–81).

Nancy utrzymuje zatem, że nieświadomość „jest” światem jako wzajemną
relacją prawdy i sensu. Jak już widzieliśmy, prawda i sens stanowią w tekście
15
„Lecz »nieświadomość« oznacza – i Lacan to rozumiał – niewyczerpalne, nieskończone
mnożenie się znaczeń, które nie są zorganizowane wokół jednego sensu, ale wypływają z procesu
znaczeniotwórczego [signifiance], który wiruje na podobieństwo ruchów Browna wokół pustego
punktu rozproszenia, krążąc w stanie jednocześnie zgodnej i sprzecznej afirmacji, nie posiadając
punktu zbieżnego poza pustką prawdy w swym jądrze, pustką, która sama jest powierzchownie
i prowizorycznie zamaskowana cienką skórą »ego«” (SM, s. 78).
16
„Niezwykłość psychoanalizy – z której wypływa cała jej zaburzająca siła i zasięg, ustanawiający osobną epokę – polega na zapoczątkowaniu takiego sposobu myślenia, który rozbija
w zasadzie wszelki sens, nie tylko umieszczając go poza prawdą i rygorem (jak to czynili inni
wiedeńczycy również w czasach Freuda), lecz w zasadzie destytuując go, redukując go do wymogu
sensu i ukazując prawdę jako niespełnienie tego wymogu” (SM, s. 77–78).
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Nancy’ego wcielenie lingwistyczno-retorycznych zasad metafory i metonimii,
które to zasady funkcjonują w terminologii Freuda jako składające się na pracę
marzenia sennego elementy zagęszczenia i przesunięcia, podczas gdy w tekście
Lacana przybierają postać dwóch fundamentalnych wymiarów porządku symbolicznego jako Innego, to znaczy jako podmiotu nieświadomego pragnienia. Dlatego też, z jednej strony, Nancy widzi „sens” w twierdzeniu, że nieświadomość jest
światem. Przyjmując to twierdzenie, uznaje on zarazem, że prawda jest sensem,
co wynika stąd, że nieświadomość lub Inny jest pragnieniem jako prawdą, natomiast świat jest z istoty sensem świata. Z tej perspektywy widać, iż Nancy musi
dodać sens do prawdy pragnienia i prawdę do sensu świata, żeby móc stwierdzić
tożsamość lub równość efektów tych dwóch operacji uzupełniania. Innymi słowy, musi on przywrócić prawdzie nieświadomości jej zagubiony sens, przywrócić metonimiczność metaforyczności – od której się ta pierwsza odłączyła – żeby
móc stwierdzić, że nieświadomość jest światem oraz że metafora zawiera w sobie
zarazem metaforę i metonimię. Odwołując się do (lèvinasowskiej) negatywnej
etykoteologii, Nancy interpretuje to dodanie brakującego sensu jako dobro ponad
bytem, gdyż chce połączyć dar sensu z pragnieniem, któremu go brakuje i którym
ono (nie) jest. Przytoczę tu kilka szczegółów tego połączenia.
Opozycja między prawdą i sensem przybiera w tym kontekście postać opozycji między nieobecnością i obecnością sensu – między twierdzeniem, iż zróżnicowane istnienie jest absolutnie nie dane oraz twierdzeniem, że jest ono absolutnie dane, z których pierwsze Nancy nazywa też otchłanią nihilizmu, a drugie
mitem. Ponieważ zbieżne-ze-sobą [punctual] uobecnienie sensu – lub takowe
uobecnienie istnienia rozumianego jako différance – nie ma sensu, nihilizm i mit
reprezentują tylko dwie różne wersje prawdy, bieguny „–” i „+” zbieżnej-ze-sobą
[punctual] całości, to znaczy reprezentują samo-tożsamą [punctual] całość jako
„–” i „+”. Biorąc pod uwagę fakt, że psychoanalityczne pragnienie jest prawdą
nieobecności, sytuuje się ono wyraźnie po stronie otchłani nihilizmu (niewątpliwie Lacan jest tu bardziej schopenhauerowski, niż sam chciałby się postrzegać17).
Analogicznie rzecz biorąc, dar jako prawda obecności, pojęcie Dobra jako najwyższej rzeczywistości, zajmowałyby tu miejsce mitu. Sens „jako taki”, mający
być stawką w tak ustrukturyzowanej alternatywie, nigdzie się tu jednak nie pojawia. Wyrażając bowiem swe zastrzeżenia wobec całości tej samo-odzwierciedla17
Zob. rozróżnienie, jakie Lacan przeprowadza pomiędzy swym pojęciem „das Ding” i schopenhauerowskim Wille w: L’éthique de la psychoanalyse, Le séminaire, Livre VII, 1950–60,
ed. J.-A. Miller, Éditions du Seuil, Paris 1986, s. 124, 251.
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jącej się prawdy, w której sens okazuje się schwytany i zatarty, Nancy ujmuje ją
jako onto-teo-erotologię:
Dar, który wychodzi naprzeciw pragnieniu, pragnienie zwrócone ku darowi: wzajemne spełnienie, urzeczywistniona onto-teo-erotologia. Sens jest zatem wzajemnym i bezgranicznym [sans reste] byciem-ku-drugiemu pragnienia i daru, dopasowaniem, systemem braku i pełni: jouissance prawdy i prawdą jouissance
(SM, s. 85–86).

Sens, który w tym systemie prawdy przechodzi od obecności do nieobecności
i z powrotem, ponownie nie może się tu ukazać jako taki – sam w sobie, jako
rozbieżność-ze-sobą i odwlekanie samego siebie – ponieważ w systemie tym jest
miejsce jedynie na to, co zbieżne-ze-sobą [punctual], nawet jeśli miałaby to być
tożsama-ze-sobą [punctual] pustka. To właśnie dlatego Nancy określa teraz sens
jako „agathon [...], dobro lub doskonałość, której trzeba szukać [...] epekeina tes
ousias, poza bytem lub istotą” (SM, s. 84). Pozostając poza bytem, „sens” może
być zatem dodany do prawdy przez naruszenie dualnego systemu braku i pełni,
pragnącego ja i boskiego daru świata, czyli również przez naruszenie systemu
opozycji pomiędzy samym sobą i systemem, który ma naruszyć, przez naruszenie
opozycji między naruszaniem i nienaruszaniem. Na granicy między owym naruszaniem i tym, czym ono nie jest, mieści się świat.
Zadanie polega na tym, aby myśleć sens jako nie-zawłaszczające spotkanie pragnienia i daru, by myśleć sens jako najwyższy wymiar, doskonałość nadchodzenia
jednego ku drugiemu. A zatem ani pragnienie, ani dar, lecz raczej to, że pragnienie
daru z istoty pragnie nie zawłaszczyć żadnego „przedmiotu”, oraz to, że dar pragnienia daje to, co nie może być dane, natomiast nie daje, nie czyni danym żadnego
„podmiotu przedmiotu” (SM, s. 88).

Tym, co ostatecznie powstaje w ruchu od bezświatowego pragnienia psychoanalizy do świata tej bezświatowości poprzez nieskończone odraczanie trwałej
identyfikacji jest polityka – polityka nie-samowystarczalności, praktyka nieskończonego związywania i rozwiązywania18. Polityka ta odgrywa ważną rolę
w rozważaniach Nancy’ego nad kwestią świata – rozważaniach, które pod tym
względem stanowią rozwinięcie przemyśleń poświęconych kwestii wspólnoty,
prowadzonych przez niego począwszy od La communauté désoevrée (1986)19.
18

SM, s. 139–189.

19

J.-L. Nancy, La communauté désoeuvrée, op.cit.
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I tak analizę swą zakończę szkicując zasadnicze zarysy tego praktycznego wymiaru świata, zgodnie ze sposobem, w jaki jest on ujmowany w Sensie świata.

Polityka nie-samowystarczalności: świat jako praktyka nieskończonego
związywania
W ramach zachodniej metafizyki polityka jako realna, historyczna praktyka zawsze miała być podporządkowana – to znaczy zarówno miała wywodzić się, jak
i zmierzać do – samowystarczalnej, samo-tożsamej, samookreślającej się, teoretycznej lub idealnej całości, niezależnie od tego, czy tą ostatnią będzie naród,
rasa, religia, klasa społeczna, płeć biologiczna i kulturowa, określona preferencja
seksualna lub jakaś inna kulturowo-polityczna tożsamość. Dystansując się wobec
wszelkich politycznych archeo-teleologii tego typu, Nancy postrzega praktykę
polityczną jako nieustanne (re)konfigurowanie (i dekonfigurowanie) tego, co niesamowystarczalne. W takim ujęciu praktyka staje się uprzywilejowaną nazwą
świata, zaś świat staje się nieustającą grą (ro)związywania. Swe ujęcie świata
jako praktyki Nancy rozwija analizując dwie koncepcje polityki samowystarczalności, które jego zdaniem dominują w tradycji Zachodu. Prześledźmy zatem tę
analizę w jej głównych zarysach.
Dwa modele określania fundamentów polityki, organizujące wedle
Nancy’ego całość sfery tego, co polityczne w ramach metafizyki, otrzymują tu
nazwy modelu powszechnego Podmiotu („le Sujet”) oraz modelu wspólnoty
Obywateli („le Citoyen”). Identyfikacyjna partycypacja w (heglowskiej) podmiotowości Podmiotu oznacza tu partycypację w wewnętrzności samonegującego
się samozawłaszczenia, natomiast (rousseańskie) pojęcie obywatelstwa oznacza
dzielenie zewnętrzności związków czysto formalnych, opartych na umowie. Politykę Podmiotu zawsze cechuje esencjalizm, subiektywizm i teoretyczność. Za
swój fundament uznaje ona czystą możliwość. W odróżnieniu od niej, polityka Obywatelstwa konstytuuje się wokół zewnętrznego istnienia, obiektywności
i historyczności tego, co wspólnotowe. W rezultacie za fundament swój uznaje
ona czystą rzeczywistość. Zarówno koncepcja politycznej podmiotowości, jak
i politycznego obywatelstwa próbuje zredukować praktykę polityki do trwałej
konieczności samowystarczalnej i samookreślającej się całości.
Nancy wskazuje, iż w sferze empirycznej owe dwa bieguny, które określają
sferę tego, co polityczne w ramach metafizyki, nigdy nie pojawiają się w postaci
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czystej, ale zawsze są zmieszane ze sobą na różne sposoby. Co więcej, ze strukturalnego (w przeciwieństwie do empirycznego) punktu widzenia są one związane
ze sobą i przechodząc jeden w drugi, wzajemnie się określają. Ponieważ strukturalnie rzecz biorąc każdy z nich zawiera w sobie drugi, różnica między nimi
w sposób nieunikniony zaznacza się wewnątrz każdego z nich. Dlatego też
w analizie Nancy’ego polityczna podmiotowość i polityczne obywatelstwo dzielą się z kolei na suwerenność20 i wspólnotę21. Te ostatnie reprezentują tutaj odpowiednio aspekty bycia-oddzielnie i bycia-razem, które na różny sposób zawierają
w sobie (cechującą podmiot) możliwość i (cechującą obywatela) rzeczywistość.
Nancy pisze, że suwerenność odpowiada pojęciowemu aspektowi samowystarczalności, a zatem podmiotowemu lub związanemu z pojmowaniem w sposób
wolny, podczas gdy wspólnota odpowiada jej aspektowi intuicyjnemu lub obiektywnemu – pozbawionemu wolności i pasywnie pojmowanemu – wymiarowi jej
mechanicznej zewnętrzności (SM, s. 172).
W obliczu alternatywy, jaką przedstawiają te dwa fundamentalne modele
polityczne – a raczej w obliczu ciągłej transformacji jednego w drugi – wybór
Nancy’ego polega na tym, by nie wybierać. Mówiąc dokładniej, Nancy decyduje
się na badanie nierozstrzygalnej granicy pomiędzy nimi jako miejsca politycznej
„konieczności” dzisiejszych czasów22. To właśnie na granicy pomiędzy czystą
wewnętrznością lub teoretycznością, oraz czystą zewnętrznością lub historycznością, na granicy pomiędzy wolnym oddzieleniem i pozbawioną wolności przynależnością Nancy próbuje rozwijać swe pojęcie świata jako praktyki: jako nie-

20
W L’expérience de la liberté, Éditions Galilée, Paris 1988 Nancy przekształca i radykalizuje
tradycyjne sposoby interpretacji pojęcia wolności – a w ten sposób również pojęcia suwerenności.
Wolność przestaje być wolnością podmiotu od wszelkiej inności, a staje się przeciw takiemu ujęciu
wolności i poza nim – wolnością podmiotu od inności swej własnej podmiotowości, to znaczy
wolnością podmiotu od siebie samego: wolnością podmiotu od zobowiązania do tego, by w każdej
chwili nie być innym niż się jest. Wolność staje się wolnością wolności do tego, by różnić się od
wolności.
21
W La communauté désoeuvrée, op.cit., Nancy umieszcza nasze bycie-wspólnie w tym, co
w sposób oczywisty mamy najbardziej ze sobą wspólnego: że pozostajemy oddzieleni od siebie
nawzajem, w nieskończonym oddaleniu absolutnej jednostkowości każdego z nas, i że – w tym
sensie – nie mamy ze sobą nic wspólnego. Takie pojęcie wspólnoty tych, którzy nie posiadają żadnej wspólnoty sytuuje tożsamość w różnicy i w ten sposób przekształca realność, w jaką tożsamość
wynikająca z przynależności do określonej grupy wyposaża jednostkę: przynależność do grupy
tych, którzy nie przynależą do żadnej grupy prowadzi jednostkową istotę ludzką ku radykalnej
(nie)możliwości tożsamości.
22
Konieczność podjęcia takich badań pojawia się np. tam, gdzie Nancy mówi o „l’injonction
absolue d’avoir à nouer” (SM, s. 187) – „absolutnym nakazie: konieczności wiązania się”.
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ustannego i niemającego końca23 ponawiania i rearanżowania (ro)związywania24.
Nieskończone zadanie tej praktyki jest (zwrotnym) zadaniem ciągłego określania na nowo (jak również nieokreślania) samego jej podmiotu25. Jej ruch nie
jest już tylko ruchem samookreślania, ale również i przede wszystkim ruchem
samonieokreślania. Jej źródłem i celem jest ciągłe przemieszczanie swych granic
i określanie ich wciąż od nowa. Jest jednocześnie radykalnie koalicyjna i radykalnie fragmentaryczna. Jako praktyka światowości jest ona polityczną praktyką
(wspólnotowego) samoprzemieszczania i (wspólnotowego) samozawieszania,
stanowi otwarcie (wspólnotowego) „ja” na świat, którym będzie się ono stawało26.
Pomiędzy historyczną rzeczywistością wszelkiej określonej wspólnoty
i teoretyczną możliwością wolnej podmiotowości, „akt wiązania” (SM, s. 180)
nie cechuje się ani możliwością, ani rzeczywistością, ani aktywnością, ani biernością. Tak jak wszelka decyzja, aby się pojawić, musi ulegać powtórzeniu27.
Akt ten odbija się na wszelkich jednostkach, które w efekcie są wciąż innymi
węzłami – to znaczy innymi powiązaniami pozostającymi w procesie bycia wią23
Francuskie słowo oznaczające „wiązanie” – nouage uzyskuje tu szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie brak jakiegokolwiek ostatecznego rozwiązania, rozwikłania lub końca wiązania
– brak wszelkiego dénouement – pozwala wywikłać tak sformułowane pojęcie praktyki zarówno
z subiektywnych, jak i obiektywnych teleologicznych aspektów tradycyjnych ujęć tego, co polityczne, na granicy których się ono sytuuje.
24
Dwa przerwania mające miejsce w tekstach o wolności [J.-L. Nancy, L’expérience de la liberté, op.cit.] i wspólnocie [J.-L. Nancy, La communauté désoeuvrée, op.cit.] – przerwanie wolności
jako koniecznej możliwości oraz przerwanie wspólnoty jako koniecznej rzeczywistości – wiążą się
ze sobą w sformułowanym w Sensie świata pojęciu praktyki (ro)związywania. Wiązać się oznacza
odsuwać się od danej wspólnoty (czyli od wszelkiej jedności, której się jest reprezentantem) po to,
by działać jako wolny podmiot dążący do tego, by z kolei poddać swą podmiotowość nowemu uformowaniu, nowej uwspólniającej obiektywizacji. Polityka (ro)związywania jawiłaby się zatem jako
wzajemne oddziaływanie – oddziaływanie konieczne, choć niemające charakteru ani możliwości,
ani rzeczywistości – zachodzące pomiędzy figurami zależności w ramach wolności i niezależności
w ramach wspólnoty, pomiędzy figurami odbiorczej wolności i spontaniczności przynależenia.

„Decyzja jest istnieniem jako takim, a istnienie, w tej mierze, w jakiej nie przydarza się
jednej czy dwóm jednostkom lecz wielu, rozstrzyga się w określeniu tego, w czym zawiera się to,
co w-spólne [se décide comme certain en de l’en-commun] [...] decyzja polega właśnie na tym, iż
my musimy powziąć co do tego decyzję, w naszym świecie i dla niego, a więc przede wszystkim
podjąć decyzję co do ‘nas’, zdecydować kim ‘my’ jesteśmy, w jaki sposób my możemy mówić ‘my’
i nazywać my samych siebie” (SM, s. 147).
25

„To, co polityczne jest miejscem tego, co wspólne jako takiego. Innymi słowy, miejscem
bycia-razem” (SM, s. 139).
26

27
„Nie istnieje więź, jeśli nie jest ona nawiązana ponownie, od nowa zaprojektowana, wciąż bez
końca wiązana, nigdy po prostu zawiązana lub rozwiązana” (SM, s. 175).
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zanymi i stawania się rozwiązanymi – i znajduje się (również biernie) z nimi
w powiązaniu28.
Rozwijane przez Nancy’ego pojęcie politycznej praktyki nie tylko nie
uprzywilejowuje rzeczywistości lub historyczności (czyli totalizującej negacji lub
marginalizacji możliwości – hiperbolicznego lub karykaturalnego ekstremum, do
którego zawsze zmierza upolitycznienie), ale też nie uznaje dwóch głównych
podziałów sfery „rzeczywistości” politycznej, podziału na lewicę i prawicę oraz
podziału na prawa i obowiązki. Mimo tego, że Nancy przyznaje się – najwyraźniej po to, aby zdystansować się względem wszelkich form konserwatyzmu
– do związków z tradycjami lewicowymi (ryzykując w ten sposób utożsamienie
z wpisanym w te tradycje teoretycznym uprzywilejowaniem tego, co możliwe),
to jednocześnie krytykuje je wprost za to, że wciąż do pewnego stopnia przynależą do politycznej teologii i idealizmu samowystarczalności29. Mówiąc zaś
o praktyce (ro)związywania w kontekście praw i obowiązków, Nancy umieszcza
ją pomiędzy prawem i obowiązkiem, ujmując jako obowiązek, który jest zarazem
prawem, jako prawo, które zawsze już jest obowiązkiem, a zatem jako coś, co
właściwie nie jest ani obowiązkiem, ani prawem30.
28
„Polityka węzłów, jednostkowych związań, każdej jednostki jako pewnego związania, jako
zmiany i ponownego zaprojektowania związania i każdego węzła jako jednostki (lud, kraj, osoba
itd.), która jest wszakże jednostką tylko za cenę wejścia w powiązanie: nie jest to ani „jednostkowość” substancji, ani „jednostka” zwykłego liczenia dystrybucyjnego” (SM, s. 176).
29
Polityka związywania „jest tym, czego szukano, po omacku, od Rousseau do Marksa, od
barykad po zgromadzenia, pod różnymi postaciami »lewicy«, w których zawsze łączyła się ona
w sposób trudny do odróżnienia ze schematem samowystarczalności, [...] nigdy nie będąc wystarczająco uwolniona od tego, co teopolityczne” (SM, s. 177). W innym miejscu Nancy pisze o polityce samowystarczalności, iż „to, co polityczne wydaje się znajdować w niej samą swą Ideę i [...]
to w szczególności ‘sama ta Idea’ nie pozwala na żadne rozróżnianie między polityką ‘lewicową’
i ‘prawicową’. Istnieją lewicowe i prawicowe wersje tej Idei. ‘Lewica’ i ‘prawica’ – ta jednostkowa
empirotranscendentalna orientacja powinna oznaczać coś innego. Jej sens nie został jeszcze określony” (SM, s. 172).

O polityce (ro)związywania jako będącej czymś w rodzaju obowiązku, konieczności w sensie
nałożonego ograniczenia, ale też pewnej niemożliwej konieczności, której wypełnienie jest zarazem jej niewypełnieniem, Nancy pisze: „Polityka ta [...] wymaga: czyni nieskończenie więcej lub
coś nieskończenie innego niż stawianie żądań, naleganie, pragnienie. Jest wezwaniem. Ma w sobie
całą przemoc wtargnięcia cechującą każdą jednostkę jako taką. Każda jednostka jako taka podważa
możliwość zamknięcia lub totalizacji sieci [...]. Każda jednostka przemieszcza lub dezorganizuje
suwerenność i wspólnotę” (SM, s. 178). Nieco dalej to bezgraniczne zobowiązanie przybiera formę
prawa: „Wszystko to, co może konstytuować jednostkowość powinno posiadać rzeczywistą władzę
by to czynić, by wiązać: prawa człowieka, oczywiście tak, lecz przede wszystkim jako prawo jednostkowego człowieka do zawiązywania sensu” (SM, s. 178). Zob. też szkicowe, lecz sugestywne
uwagi Nancy’ego dotyczące marksowskiego pojęcia „pracy” usytuowanego pomiędzy koniecznością (lub konieczną rzeczywistością) i wolnością (lub konieczną możliwością) – SM, s. 149–163.
30
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Sytuując się na granicy między dyskursami prawicy i lewicy oraz na granicy między dyskursem praw i obowiązków, Nancy określa wreszcie akt (ro)związywania jako „zabranie głosu – które jest zarazem byciem-zabranym, byciem-pochwyconym przez głos i mowę” (prise de parole – qui est aussi bien
la prise par la parole) (SM, s. 181). Ten moment mowy jest jednocześnie bardziej idealny lub też teoretyczny niż moment czystej akcji (ponieważ uczestniczy
w pojęciu ekspresji) i bardziej realny lub historyczny niż moment ekspresji podmiotowości (ponieważ ten, kto mówi, jest „zabrany”, pochwycony przez mowę
i głos, tak że „zabranie głosu” nie jest momentem samoobecności podmiotu,
lecz momentem połączenia go z nadchodzącymi „wspólnotami”, z którymi język będzie się komunikował). Z jednej strony, celem polityki zabrania głosu nie
jest umożliwianie samoekspresji trwałych wspólnot (jako substancjonalnych
podmiotów), uznawanych za ukonstytuowane jako takie – i dążące do ekspresji – przed dojściem do głosu. Wspólnoty są tu bowiem zarazem jednoczone
i rozpraszane przez to dojście, a nie przed nim. Z drugiej strony, polityka ta nie
wymaga, by nietrwałe węzły konfiguracji tożsamości przełożyły swe idiomy na
wszechobejmujący język totalnego społeczeństwa czy też uniwersalnej wspólnoty. Ani partykularystyczna, ani uniwersalistyczna, polityka (ro)zwiazywania
konstytutywnie przekształca każde ze swych pojęć w momencie, gdy dochodzą
one aż do spazmu swego wzajemnego „pochwycenia” czy też uwikłania:
polityka nie bierze się z Idei [...]. Jej zdarzenie można by nazwać zabraniem głosu
[prise de parole]: wyłonieniem się lub przechodzeniem jakiejś jednostki i każdej
jednostki w powiązaniach efektów sensu, wypowiedzi, wygłoszenia przybierającego postać zdania lub jego zarysu, idącego od krzyku, wołania i skargi aż do postaci dyskursywnej, poematu lub pieśni, a wreszcie gestu lub milczenia. Idiosynkratyczne i wspólne, owe zdarzenia zabrania głosu są językowe, będąc zarazem
czymś mniej i więcej niż język, ale zawsze odpowiadają czemuś z języka pod tym
względem, iż jest on związkiem bez substancji [...] (SM, s. 180).

Polityczna praktyka nieustannego związywania i rozwiązywania jest zatem polityką partycypacji w partycjonowaniu partii i partykularyzmów31. Pomiędzy te31
[Zachowanie gry słownej występującej w użytym tu sformułowaniu a politics of the participation in the partitioning of parties and parts wymagało podjęcia szeregu decyzji translatorskich:
1. wprowadzenia słowa „partycjonowanie” = „dzielenie”, stanowiącego spolszczoną formę partitioning; 2. przekładu parties jako „partii”, pozwalającego zachować znaczenie, jakie słowo to
ma w odniesieniu do wąsko rozumianej sfery polityki, lecz zarazem pomijającego inne, ważne
w tym kontekście jego znaczenia, takie jak „grupy”, „zespoły”, „osoby lub »strony« zaangażowane”;
3. parafrazującego przekładu parts jako „partykularyzmy” – pozwala on zachować zbitkę „part-”,
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orią i historią, gdzie apolityczne skłonności psychoanalizy (oraz innych postaci
psychologii i estetyki) spotykają się z charakterystycznymi dla etyki (oraz innych
form teologii) skłonnościami do totalizacji, gdzie podmiot jouissance zwraca
się ku pragnieniu nieskończonej inności, świat jest dla Nancy’ego (formowaną
i deformowaną teoretycznie) praktyką (ro)związywania. Sądzę, że w obecnej
sytuacji politycznej takie pojęcie świata może przynieść owocne rezultaty, pomimo i właśnie z powodu względnie „abstrakcyjnej” postaci, jaką przybiera ono
w tekście Nancy’ego oraz wynikającej stąd konieczności konkretyzacji w wielu
innych kontekstach.
Przełożył TOMASZ ZAŁUSKI

lecz zarazem gubi znaczenie „części (pewnej całości)”, jakie również ma w tym kontekście wyraz
parts; przyp. tłum.].
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Ken Wilber – ewolucja świadomości podmiotowej

W dzisiejszych czasach jednym z dominujących dyskursów filozoficznych jest
pluralistyczna i kontekstualna, tym samym aperspektywiczna i wielonarracyjna
teoria postmodernizmu. W swej radykalnej formie opisywana jest jako kryzys
wielkich narracji. Charakteryzuje się ona tym, iż nie faworyzuje żadnych wątków
dyskursu kulturowego, pozwalając niejako pławić się nam w nieco chaotycznym
światopoglądzie pluralistycznym. Z takiej sytuacji światopoglądowej korzystają,
po pierwsze, posługujący się retoryką wczesnego oświecenia (naiwny obiektywizm), niejednokrotnie cyniczni, demagodzy neoliberalnej propagandy ekonomiczno-politycznej, po drugie, żeruje na niej współczesny kapitalizm karmiący
się redukcjonistyczną, obecną w nauce ideologią materialistycznej redukcji. Po
trzecie, z braku jakiejkolwiek sensownej dominanty światopoglądowej, ludzie
w jej poszukiwaniu często decydują się na swoistą desperacje kroku wstecz, stając
się gorliwymi wyznawcami różnego rodzaju skrajnych, a być może nawet patologicznych w tym momencie historycznym ideologii, które na zasadzie swoistego
ratunkowego koła (czy może raczej przysłowiowej brzytwy) pozwalają budować
iluzję względnie uporządkowanej rzeczywistości kulturowej1.
W obliczu tych faktów, istotny zdaje się być postulat integracji czy też znalezienia pewnej organizacyjnej całości – swoistego wspólnego mianownika, dla
ogromnej różnorodności teoretycznych wytworów cywilizacyjno-kulturowych.
1
Mam tu na myśli wszelkie nacjonalizmy, ruchy neopogańskie, dewocje religijne, konserwatyzm polityczny, popularność teorii spiskowych, New Age itp.
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Cała sztuka polegać tu musi jednak nie na wymyśleniu kolejnej teorii, która wejdzie w mniej lub bardziej zasadniczą polemikę z już istniejącymi (taką liberalny
post- czy post-post-modernizm świetnie zasymiluje na prawach pozostałych), ale
na skonstruowaniu pewnej funkcjonalnej całości, która integrując zastany świat
myśli, stworzy dla niego nową jakość oraz przestrzeń dla dalszego rozwoju. Być
może jest to także moment, kiedy powinno się nieco zdystansować od często
narcystycznie podkreślającego wartość ludzkiego rozumu postoświeceniowego,
naiwnie obiektywistycznego racjonalizmu, który na aperspektywicznych terytoriach wyraźnie szamocze się w przeczuciu własnych ograniczeń.
Pozwolę sobie tu omówić niewielką część założeń modelowych teorii Kena
Wilbera, stanowiącej ciekawą propozycję uporządkowania, charakterystycznego
dla skrajnych odmian postmodernizmu (naturalnego skądinąd), kryzysu światopoglądowo-poznawczego. Sam fakt zresztą, iż pojawia się ona właśnie w momencie osiągania przez pewną formację kulturowo-myślową (liberalny, w dużej
mierze pozorny aperspektywizm rozumiany jako naturalna patologia dyskursu
racjonalistycznego) masy krytycznej, potwierdza stanowiącą składową namysłu
Wilbera prawidłowość.
Kenneth Earl Wilber Jr. urodził się w 1949 roku w Oklahoma City. Zdobył
klasyczne wykształcenie wyższe na uniwersytecie w Nebrasce z chemii i biologii. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje obecnie głównie w środowisku
pozaakademickim, jako filozof świadomości, psycholog (Wilbera uważa się za
jednego z twórców psychologii transpersonalnej) oraz teoretyk systemów. Jako
twórca integralnej teorii rozwoju świadomości jest założycielem Instytutu Integralnego w Boulder (Kolorado). Elementy jego teorii wprowadził ostatnio do
swego programu nauczania również University of Notre Dame. W Polsce dotychczas ukazały się przekłady jego prawdopodobnie najbardziej znanych publikacji, w tym między innymi: Krótka historia wszystkiego (tłum. Henryk
Smagacz, Warszawa, Jacek Santorski & Co 1997)2; Niepodzielone. Wschodnie
i zachodnie teorie rozwoju osobowości (tłum. Tomasz Bieroń, Poznań, Zysk
i S-ka 1996); Eksplozja świadomości (tłum. Karina Przechrzta, Elżbieta Kluz,
Kraków, ABRAXAS 1997); Jeden Smak. Przemyślenia nad integralną duchowością (tłum. Henryk Smagacz, Warszawa, Jacek Santorski & Co 2000); Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia (tłum. Henryk Smagacz,
2
Tytuł stanowi tu ironiczną polemikę z fizykalnym czy materialistycznym redukcjonizmem,
książka natomiast jest autorskim streszczeniem prawdopodobnie najobszerniejszego merytorycznie dzieła Wilbera: Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution, Boston 1995.
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Warszawa, Jacek Santorski & Co 2000); Integralna teoria wszystkiego. Wizja
dla biznesu, polityki, nauki i duchowości (tłum. Cezary Urbański, Poznań, Zysk
i S-ka 2006).
W tym miejscu przytoczę słowa autora Krótkiej historii wszystkiego: „Po
pierwsze ponieważ wszechświat ma kierunek, my również mamy kierunek. Ten
ruch [ postęp przez przekraczanie i zawieranie] ma znaczenie. [...] Na pierwotnej
twarzy Kosmosu widnieje motyw. Na ścianie Nicości wypisany jest wzór. Każdy
jego gest ma znaczenie, każde spojrzenie jest pełne wdzięku”3.
Czerpiąc z myśli między innymi Friedricha W.J. Schellinga, Georga W.F.
Hegla, Johanna G. Herdera oraz wschodnich teoretyków, takich jak między innymi Śri Aurobindo, Wilber twierdzi, iż istnieje wspólna linia ewolucyjna: od
materii, poprzez materię ożywioną, do powstania umysłu (materii ożywionej
myślącej) oraz dalej, poprzez kolejne charakterystyczne etapy przemian światopoglądowych. Tę ciągłość identyfikują tu pewne wspólne wzorce oraz cechy
motoryczne, dające się uchwycić na wszystkich następujących po sobie etapach.
Adekwatnym określeniem mogącym przybliżyć naturę tych przemian jest
znana już w filozofii, choć używana w nieco innym kontekście niż w niemieckim idealizmie, figura ducha w działaniu. Duch w koncepcji Wilbera, na każdym etapie rozwoju świata, coraz lepiej się manifestuje, coraz pełniej realizuje
i coraz pełniej odzwierciedla samego siebie. Nie jest on określonym etapem, nie
daje się także kategoryzować jako pewne swoiste bóstwo, Bóg czy idea. Nie jest
także jakąś nadrzędną siłą organizującą z zewnątrz procesualność świata. Jest
natomiast po prostu podstawą oraz dzianiem się rzeczywistości ujętej jako całość w każdym momencie jej rozwoju. Jest procesualny i dynamiczny, i jako
taki całkowicie obecny na każdym skończonym etapie swego istnienia. Istotną
jego cechą jest to, iż w trakcie ewolucyjnego postępu, a tym samym rozwoju
coraz bardziej złożonych form percypowania rzeczywistości, staje się coraz bardziej dostępny samemu sobie, czyli pomimo tego, iż jest nieprzerwanie obecny,
to rozwija również lustro udoskonalającej się świadomości, w którym coraz pełniej sam się przegląda. Tym samym warunkuje zarówno ciągłość, jak i kierunek
zachodzących przemian4. Historyczny moment, w którym na drodze kolejnych
3
K. Wilber, Krótka historia wszystkiego, przeł. H. Smagacz, Warszawa 1997, s. 62.
Chciałbym zaznaczyć, że Ken Wilber jest w potocznym (czyli opozycyjnym w stosunku do
klasycznie rozumianej religijności opisowej) znaczeniu tego słowa ateistą, a figury Boga, Bogini,
Ducha itd. mają w jego filozofii znaczenie kontekstowe, światopoglądowe lub metaforyczne.
4
„Możemy więc spojrzeć na wyższe stopnie ewolucyjnego rozwoju tak, jak patrzyły na nie
wielkie tradycje mądrości – na wyższe lub głębsze stopnie, na których Duch staje się świadomy
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przemian wykształcony zostaje złożony układ nerwowy wraz z mózgiem, stanowi o zaistnieniu noosfery. Tym samym – zdaniem Wilbera – ewolucja przenosi
się w przestrzeń umysłu i od tego momentu manifestuje już w następujących po
sobie sposobach widzenia świata, a więc światopoglądach. Posiłkując się między innymi pracami takich badaczy, jak Jean Gebser, Clare Graves, Don Beck5,
Jean Piaget, Jürgen Habermas czy Michel Foucault, Wilber wyróżnia dominujące
światopoglądy poszczególnych epok rozwoju człowieka i określa je jako: archaiczny, magiczny, mityczny, racjonalny oraz egzystencjalny. Przypisuje im jednocześnie adekwatne poziomy rozwoju techniczno-ekonomicznego: zbieractwo,
ogrodnictwo, rolnictwo, poziom przemysłowy i informatyczny.
W kontekście rozwoju świadomości istotne jest to, iż w tej koncepcji kolejny światopogląd nie jest nowym, bardziej adekwatnym sposobem widzenia
rzeczywistości, lecz tworzy czy rozwija ją, dając jej jakby możliwość zaistnienia w interpretacji. Tym samym, w trakcie ewoluowania sposobów patrzenia,
wyłaniają się po prostu różne światy, o nowych, nieistniejących w obrębie poprzedniego etapu cechach. Wraz z każdym następnym poziomem świat wygląda
inaczej i tym samym jest inny. Ważną cechą systemu omawianej klasyfikacji jest
fakt, że jej kolejne poziomy dotyczą zarówno ogólnych przemian światopoglądu
kulturowego, jak i rozwoju indywidualnego jednostki6. Twierdzi się tu również,
siebie samego, budzi się do siebie, zaczyna rozpoznawać własną prawdziwą naturę. [...] Te wyższe
stopnie często przedstawia się jako mistyczne lub „odległe”, ale przeważnie są to bardzo konkretne, bardzo namacalne, bardzo realne stopnie wyższego rozwoju – stopnie dostępne tobie i mnie,
stopnie, które są naszymi własnymi głębokimi potencjałami. Troskliwe przyjrzenie się im w świetle
ewolucji pomaga nam zrozumieć, co one właściwie odsłaniają. Pomaga nam ich twierdzenia osadzić na realnym gruncie i nadać im konkretny sens. [...] mogą [one] odsłonić nam co nieco z tego,
co zbiorowa ewolucja przygotowała dla nas na jutro”. Ibid., s. 29.
5
Don Beck wraz z Christopherem Cowanem udoskonalili i rozwinęli koncepcje Gravesa.
W swej wspólnej pracy Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change (Blackwell
Publishers 1996) zaprezentowali zastosowania zasad rozwojowych Gravesa do problemów społeczno-kulturowych. Jako praktycy uczestniczyli m.in. w dyskusjach, które zaowocowały końcem
apartheidu w Afryce Południowej. W swej pracy naukowej posługują się, za C. Gravesem, systematycznym opisem spirali rozwoju światopoglądowego w oparciu o kolejne koherentne strukturalnie memy (dla porządku oznaczone różnymi kolorami). Tym samym Wilberowski etap światopoglądowy w ujęciu Becka i Cowana stanowi pojedynczy, spójny mem. Wilber, korzystając z prac
wspomnianych autorów, sporadycznie posługuje się również tym terminem, podkreślając oczywiście różnice pomiędzy takim systemowym i strukturalnym znaczeniem tego terminu a memem
rozumianym neodarwinistycznie i klasycznie w memetyce, jako pojedyncza, genetyczna porcja
informacji.

Tu przydatne okazały się badania Jeana Piageta, z których wnioski szwajcarski psycholog
opublikował m.in. [w:] J. Piaget, Narodziny inteligencji dziecka, przeł. M. Przetacznikowa, Warszawa 1966; idem, Studia z psychologii dziecka, przeł. T. Kołakowska, Warszawa 1966; idem,
Strukturalizm, przeł. S. Cichowicz, Warszawa 1972.
6
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że pomiędzy rozwojem ludzkości a rozwojem osobniczym w jej łonie istnieje
wyraźna paralela formalna7.
Wilber rozwija charakterystykę poszczególnych etapów. I tak, etap archaiczny8 jest najwcześniejszy i obejmuje okres do pojawienia się człowieka pierwotnego. Można go skorelować z używanym przez Wilbera w celu opisania
z kolei rozwoju osobniczego człowieka terminem pierwotnej matrycy. Na tym
etapie nie rozwinęła się jeszcze zdolność wysławiania się ani logicznego myślenia, nie ma świadomości historycznej ani jakiejkolwiek wiedzy o własnej
przestrzeni psychicznej. Nie do końca uświadomione jest rozróżnienie pomiędzy
tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne, a świat jest zasadniczo czuciowo-ruchowy. Ja nie jest jeszcze istotnie wyróżnione. W celu przybliżenia atmosfery
etapu pierwszego można tu za filozofem postawić pytanie: „Jak dla ciebie wygląda Kosmos, gdy masz jedynie doznania i impulsy?”9.
W fazie drugiej10, dla której charakterystyczny jest światopogląd magiczny, człowiek utożsamia się przede wszystkim z ciałem, występuje więc tu ja fizyczne. Stopniowo zaczynają się pojawiać również pewne wczesne wyobrażenia
i symbole. Jako że nie są one jeszcze odróżnione od obiektów, które reprezentują,
obecne jest przekonanie, że manipulowanie nimi jest realnie tożsame z manipulowaniem samymi obiektami. Z faktu, iż utożsamione z ciałem ja nie rozróżnia wyraźnie wnętrza i zewnętrza (umysłu i świata), wynika zaludnienie świata
obiektami mającymi cechy duchowe, tym samym świat magiczny jest światem
animistycznym.
Moment pojawienia się świata mitycznego11 jest również momentem,
w którym istotne stają się zasady i role. Ważna dla człowieka staje się cała grupa
7

Nie mówimy więc tutaj o rodzajach ludzi w świecie, ale o rodzajach światów w ludziach.

Beck-Cowan: mem beżowy: archaiczno-instynktowny. Podstawowy poziom przetrwania.
Najistotniejsze są tu: pożywienie, ciepło, seks, odruchy. Poziom ten charakteryzuje się brakiem wykształconej trwałej jaźni. Powstają tu tzw. grupy przetrwania. Charakterystyczny jest dla wspólnot
pierwotnych, noworodków, ludzi starych oraz w dużych głodujących wspólnotach.
8

9

K. Wilber, Krótka historia wszystkiego, op.cit., s. 204.

Beck-Cowan: mem purpurowy: magiczno-animistyczny. Występują tu: myślenie animistyczne, wiara w dobre i złe duchy mające wpływ na rzeczywistość. „Wiara w duchy przodków
nadaje jedność szczepowi, a więzy krwi i powinowactwo ustalają hierarchię polityczną. [...] Dla
tego stadium typowe są klątwy wudu, przysięgi krwi, vendetty, czary, rytuały rodzinne [...]; to
stadium jest żywe w różnych regionach Trzeciego Świata [...], organizacjach przestępczych, drużynach sportowych i zespołach korporacyjnych”. K. Wilber, Integralna teoria wszystkiego, przeł.
C. Urbański, Poznań 2006, s. 28.
10

11
Beck-Cowan: mem czerwony: wszechmocni bogowie. „Po raz pierwszy zarysowuje się jaźń
odrębna od szczepu: posiadająca moc, impulsywna, egocentryczna, heroiczna”. Ibid., s. 28. Cha-
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społeczna, do której należy. Myślenie staje się konkretnooperacyjne, zaczyna się
więc opierać na konkretnych koncepcjach konstruowanych w ramach orientacji
socjocentrycznej. Ponieważ ja nie może skutecznie sterować światem magicznie,
pojawia się koncepcja, że ktoś inny może, pojawiają się bogowie, boginie, personifikowane siły natury itp. Sama konstatacja nieprzydatności magii możliwa
jest za sprawą dokonujących się na tym etapie narodzin ja świadomego swej
emocjonalnej i fizycznej podmiotowości. W ten sposób ja po prostu odróżnia się
od świata12.
Kolejny światopogląd, racjonalny13, charakteryzuje się tym, iż człowiek
staje się jednostką autonomiczną, krystalizuje się ego. Pojawia się, oparte na
koncepcjach abstrakcyjnych, myślenie formalnooperacyjne, a także poszerzona,
społeczna orientacja światocentryczna. Pojawiają się konstatacje całościowe, poszerzające perspektywę na cały świat: „mój bóg nie jest jedynym bogiem”, „moja
grupa nie jest jedyną”, „te teorie nie są absolutnie wiążące”, „ta ideologia

rakterystyczne są tu smoki, bestie, herosi, istoty dysponujące mocami itp. Ten mem koherentny jest
także z ustrojem feudalnym oraz jego ideowymi podstawami – władzą i chwałą. „Świat jest dżunglą
pełną niebezpieczeństw i drapieżników, wzajemne przechytrzanie się oraz dominacja to przejawy
radowania się jaźnią do granic możliwości, bez żalu i wyrzutów sumienia. Życie toczy się według
zasady: bądź tu i teraz”. Ibid., s. 29. Fale tego memu obecne są u zbuntowanej młodzieży, bohaterów epickich, przeciwników Jamesa Bonda, mitomańskich przywódców gangów, najemników.
Wilberowski światopogląd mityczny w gradacji Becka i Cowana rozdzielony jest na dwa kolejno następujące po sobie etapy memetyczne, z których pierwszy to wspomniany mem czerwony,
a drugi to mem niebieski: mityczny (święto-absolutystyczny). Na tym etapie panuje przeświadczenie, że życie ma sens oraz kierunek, którego wektor wyznaczony jest przez Najwyższego i Wszechmogącego lub Prawo. „Prawo i porządek oznacza, że impulsywność poskramiana jest przez poczucie winy, że obowiązują konkretne dosłowne i fundamentalistyczne wierzenia oraz posłuszeństwo
rządom Porządku, konwencjonalizm i konformizm – przeważnie ‘religijny’ lub ‘mitologiczny’,
a o przynależności do grupy decyduje mitologia. [...] Porządek lud Misja mogą być również świeckie lub ateistyczne”. Ibid., s. 29. Mem, którego fale oddziaływały w obrębie purytańskiej Ameryki,
konfucjańskich Chin, Anglii Dickensa, totalitaryzmach, kodeksach rycerskich, religijnych fundamentalizmach, w morale większości i w patriotyzmie,
12

Beck-Cowan: mem pomarańczowy: prymat nauki. „Na tej fali jaźń wyłamuje się z mentalności stadnej i poszukuje prawdy oraz sensu we własnych zasadach – hipotetyczno-dedukcyjnych, eksperymentalnych, obiektywnych, mechanistycznych, operacyjnych, czyli w całym znaczeniu tego słowa – naukowych”. Ibid., s. 30. Charakterystyczne dla tego poziomu są: przekonanie
o racjonalności świata i możliwości poznania praw nim rządzących. „Świat jest postrzegany jako
szachownica, na której toczą się rozgrywki o zwycięstwo. Alianse rynkowe, manipulowanie zasobami Ziemi dla własnych strategicznych celów to podstawowa działalność tzw. państw korporacyjnych”. Ibid., s. 30. Fale tego memu obecne są w oświeceniu, na Wall Street, w obrębie klasy
średniej, kolonializmu, materializmu, świeckiego humanizmu, liberalizmu.
13
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jest jedynie jedną z możliwych” itp.14 Takie przemiany są możliwe ze względu
na pojawienie się świadomości formalnooperacyjnej, a więc takiej, która potrafi odnieść się nie tylko do konkretnego świata, ale także do myśli czy samych
obiektów mentalnych. Pojawia się swoiste metamyślenie, a tym samym różnorodne idealistyczne koncepcje, możliwa staje się introspekcja, a także krytyczna
refleksja nad poprzednio niejako automatycznie przyjmowanymi rolami, zasadami i wszelkimi konwencjami świata społecznego15.
Poziom kolejny, określony mianem egzystencjalnego, wiąże się podobnie
jak poprzedni z globalną postawą światocentryczną. Według Wilbera pojawia się
tu jednak wizja-logika, która w odróżnieniu do świadomości formalnooperacyjnej
nie wiąże się już z dwudzielną logiką albo/albo, lecz sumuje różne części dostrzegając sieci wzajemnych między nimi oddziaływań. Ja na tym etapie jest świadome zarówno ciała, jak i umysłu jako doznań. Tym samym zostają one stopniowo
przekroczone i jako obiekty świadomości stają się doznaniami zintegrowanego
ja. Stanowi to istotną transcendencję, w trakcie której mamy do czynienia nie
tylko z umysłem patrzącym na świat, ale również z ja świadomym i umysłu,
i świata. Sam umysł natomiast zaczyna być postrzegany jako obiekt. Dominująca na tym etapie ewolucji wizja-logika jest aperspektywiczna. Wszystkie teorie,
ideologie, ogólnie perspektywy stają się względne i wzajemnie od siebie zależne,
a w tak percypowanym świecie nie ma niczego absolutnie podstawowego czy
pewnego. Nie przeszkadza to jednak, zdaniem Wilbera, temu, iż jedne z tych ujęć
są po prostu względnie, w danym kontekście, sensowniejsze od innych16.
„Tym samym, po raz pierwszy w trakcie ewolucji, Duch spojrzał twoimi oczami i ujrzał świat
jako niepodzielną całość. Świat, którego centrum nie stanowi „ja” i „moje”, świat, który wymaga
troski, uwagi współczucia i zdecydowania. Duch rozwija własną, wrodzona wartość i znaczenie,
ale oznajmia o swym istnieniu jedynie ustami tych, którzy mają odwagę stanąć w światocentrycznej przestrzeni i bronić go przed tym co mniejsze i płytsze”. Ibid., s. 221.
14

15
Pomiędzy wilberowskimi poziomami racjonalnym i egzystencjalnym Beck i Cowan lokują
(częściowo „zachodzący” na oba) pośredniczący mem zielony: uwrażliwienie. Charakterystyczne
są tu: ruchy spółdzielcze, ochrona środowiska naturalnego, nacisk na dialog i związki międzyludzkie, ożywienie duchowości, mnogość kultur, relatywizm pluralistyczny, nieliniowe uwrażliwione
myślenie podmiotowe. „Duch ludzki musi się tu uwolnić od chciwości, dogmatyzmu, kłótliwości,
a uczucia i troska o drugiego człowieka powinny zastąpić chłodny racjonalizm; pragniemy dbać
o naszą planetę – Gaję, o nasze życie”. Ibid., s. 30–31.

„Faktem jest, że nastał świt ery wizji-logiki, początek społeczeństwa sieci, postmodernistycznej, aperspektywicznej, internetowej globalnej wioski. Ewolucja we wszystkich formach zaczęła
się stawać świadomą siebie samej. Kosmiczna ewolucja tworzy teraz teorie i prezentacje własnego integralnego objęcia. Eros działa przez ciebie i przeze mnie, nakłaniając nas do zawierania,
urozmaicania, szanowania, obejmowania. Miłość poruszająca słońce i inne gwiazdy porusza teorie
takie jak ta i będzie poruszała wieloma innymi, gdyż Eros łączy to, co wcześniej było rozdzielone,
16
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W teorii Wilbera rozwój ja wiąże się z poszerzaniem horyzontu mentalnego stopniowo od utożsamienia się z własnym ciałem, i tym samym społecznie
z najbliższymi krewnymi, przez odkrycie emocji i szerszej perspektywy społecznej, do wyabstrahowania się zarówno z pułapki dyskursywnego umysłu, jak
i z ciała w kierunku najszerszej, współodczuwającej perspektywy światocentrycznej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że również i w tradycyjnej literaturze
nauk społecznych spotyka się kilka ogólnie koherentnych gradacji opisujących
podobnie z różnych perspektyw wyodrębnione przez Kena Wilbera etapy, na
przykład podziały na: przedkonwencjonalny, konwencjonalny, postkonwencjonalny; egocentryczny, etnocentryczny (socjocentryczny), światocentryczny;
przedpersonalny, personalny. Nie uwzględniają one jednak postulowanych przez
Wilbera dalszych poziomów, które filozof określa mianem post-postkonwencjonalnych, transpersonalnych czy duchowych17.
Dotychczasowy opis dotyczył obserwowanych przez nauki społeczne, czy
psychologię rozwojową, szeroko uznanych kulturowo (czyt.: uznanych przez
współczesną naukę w jej obowiązującym, racjonalistycznym paradygmacie) badań zarówno empirycznych, jak i interpretacyjnych. Wynika to z prostego faktu, że światopogląd, z jakim stykamy się na współczesnych uniwersytetach, jest
związany głównie z trzecim z opisanych racjonalistycznym sposobem widzenia
świata. Wizja-logika, jako charakterystyczna dla świata postrzeganego przez pryzmat etapu egzystencjalnego, wydaje się tu jeszcze światopoglądowym novum.
Wiąże się to również z tym, że z reguły, jako pluralistyczna i aperspektywiczna
(choć wynikająca z normalnego rozwoju świadomości), jest po prostu nieprzydatna czy wręcz niebezpieczna dla chociażby wszelkich partykularnych interesów politycznych (posługujących się najczęściej jeszcze oświeceniową retoryką
naiwnego obiektywizmu), tym samym piętnowana jest często jako na przykład
nihilistyczna.
i scala nieznośnie znużone fragmenty świata. [...] mniej wszechstronne przedsięwzięcia tracą swój
urok; powab płaskiej ziemi, wezwanie do fragmentacji, regresywna siła redukcjonizmu staja się
znacznie mniej fascynujące. Ich zdolność zniewalania umysłu słabnie z każdym dniem”. K. Wilber,
Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, przeł. H. Smagacz, Warszawa
2000, s. 345–346.
Postulowane przez filozofa kolejne poziomy transpersonalne (post-postkonwencjonalne) siłą
rzeczy są głównie opracowane na podstawie uzgodnionych kolektywnie interpretacji introspekcyjnych doświadczeń osobniczych, gdyż kultura współczesna, jak już wspomniałem, oscyluje jak na
razie wokół poziomów racjonalnego, konwencjonalnego i postkonwencjonalnego. Pokrótce są to:
poziom nadpsychiczny, subtelny, przyczynowy i niedualny. Zainteresowanych odsyłam do chociażby: K. Wilber, Krótka historia wszystkiego, przeł. H. Smagacz, Warszawa 1997.
17
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Praktyczna użyteczność modelu Wilbera wynika z faktu istnienia wspomnianej analogii pomiędzy rozwojem osobniczym oraz historyczno-kulturowym.
Konkretnie mówiąc, każdy człowiek, tu i teraz, od momentu narodzin, zaczyna
ewolucyjną wędrówkę przez kolejne etapy rozwoju świadomości, z których każdy jest hierarchicznie konieczny dla zaistnienia następnego. Podróż ta zaczyna
się (jak dowiodły eksperymenty Piageta) zawsze od momentu zero (narodzin)
i etapu archaicznego, jaki noworodek przechodzi do ok. 0,5 roku życia18. Kończy
się natomiast z reguły w momencie osiągnięcie przez jednostkę dorosłą etapu,
na jakim znajduje się kolektywny umysł, czyli kultura i cywilizacja jego otoczenia, państwa itp. Odkryciem psychologów ewolucyjnych jest natomiast fakt,
iż w procesie tym, aby mógł zajść, nie może być przeskoków. Etapy następują
kolejno. Jest to stosunkowo proste do zrozumienia, jeśli uświadomić sobie, że
warunkują go subtelne przekształcenia wewnętrznej przestrzeni podmiotowej
(przeformułowania Ja), z których każde stanowi strukturalną podstawę kolejnego. Otaczają nas więc ludzie, których umysły widzą światy stanowiące w mniej
lub bardziej precyzyjnym stopniu realizacje powyżej opisanych kompleksowych
struktur światopoglądowych we wzajemnie koherentnych wymiarach moralnych
i poznawczych.
Co z tego wynika? Otóż, odwołując się do wilberowskiej teorii, możemy
spróbować przeanalizować na przykład... sytuację polityczną w Polsce. Załóżmy
sytuację modelowo idealną i przyjrzyjmy się na przykład elektoratom partii politycznych w Polsce. Gdyby je ustawić według narastającej hierarchii ewolucyjnej,
mielibyśmy kolejno elektoraty na przykład LPR-u i PiS-u jako podatne na hasła
i kreacje aksjologiczne typowe dla poziomu mitycznego (wg Becka memu niebieskiego), następnie elektorat PO, ewidentnie w dużej mierze skorelowany z całym uposażeniem etapu racjonalistycznego (wg Becka memu pomarańczowego),
oraz w końcu co bardziej odpowiedzialnych wyborców socjaldemokratycznych,
a także rodzaje społecznych alterglobalistów czy Zielonych 2004, podatnych na
hasła programowe wykazujące dużą zbieżność z cechami strukturalnie kolejnego
światopoglądu (wg Becka zielonego) – zasadniczo uwrażliwiającego całą spiralę
18
Swoją drogą rzuca to dość ciekawe światło na wszelkiego rodzaju tradycjonalistyczne i religijne koncepcje usiłujące przypisać jakąkolwiek realną świadomość (chociażby cierpienia) czy
tzw. ludzką naturę płodom ludzkim. Według odkryć współczesnego progresywizmu, którego Piaget
jest jednym z głównych przedstawicieli, właściwie nie istnieje nic takiego, jak wspólna etyczno-moralna czy poznawcza podstawa konstytuująca „nas ludzi” jako całość. Całość uposażenia
światopoglądowego, w każdym poszczególnym przypadku, tożsama jest ultrasubiektywistycznie
ze światem jako takim i podlega ciągłym przekształceniom, tym samym jakakolwiek aksjologia jest
tu zawsze kontekstualna i dość łatwo odnaleźć jej źródło w konkretnym etapie rozwojowym.
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rozwoju. Jest to oczywiście duże uogólnienie, jednakże pewne analogie wydają
się tutaj ewidentne. Dodatkowo kilka istotnych konkluzji. Po pierwsze, należy
pamiętać, że ze względu na mechanikę ewolucyjnego ruchu świadomości (zawierania przekroczonych struktur i coraz pełniejszego, tożsamościowego poszerzania ego) potencjalny wyborca PO posiadał i przekroczył struktury mentalne
charakterystyczne dla wyborcy PiS-u, wyborca Zielonych natomiast w pewnym
okresie życia widział świat święto-absolutystyczny, następnie ten o elementach
skrajnie racjonalistycznych (neoliberalny chociażby), ale zawarł je i przekroczył
w obrębie nowego światopoglądu. Po drugie, istotną rzeczą w dookreśleniu tej
sytuacji pomocniczej jest podnoszony niejednokrotnie przez Wilbera fakt, iż
„w górę nic nie widać”, czyli inaczej mówiąc, świadomość etapu wyższego rozumie, odnajduje zależności obowiązujące na etapie niższym w ich kontekście (jednakże nie traktuje ich jako swoich), natomiast zasady etapu wyższego są dla świadomości etapu niższego nieczytelne (próbuje je ona tłumaczyć charakterystycznymi dla siebie koncepcjami, z których koherentnie się one nie wywodzą)19. Po
trzecie, jako że mamy tu do czynienia z hierarchią strukturalistyczną charakteryzowaną przez badaczy jako naturalna20, pamiętać musimy, iż miejsce zajmowane
w niej przez jakikolwiek światopogląd (etap, mem) jest w sensie aksjologicznym
ewidentnie neutralne i powinno takie pozostać. Podstawowym powodem jest tu
fakt, iż zaniknięcie (na drodze chociażby walki ideologicznej) struktur kulturowych i materialno-instytucjonalnych, charakterystycznych dla danego sposobu
myślenia, uniemożliwi zaistnienie struktur kolejnych (wyższych), tym samym
wpłynie destrukcyjnie na istnienie całej spirali ewolucyjnej. Kolejne etapy mogą
okresowo przemieszczać się chronologicznie (np. szybsze dojrzewanie, lepsza
edukacja), może zmieniać się ich wzajemny stosunek procentowy w populacji,
jednakże nie mogą zostać pominięte, gdyż po prostu świadomość zawsze zaczyna rozwijać się od punktu zero – powiedzmy etapu archaicznego. Oczywiście jest
to obraz niezwykle uproszczony i w praktyce rzadko zdarza się, żeby człowiek
prezentował świadomość charakterystyczną tylko dla jednego, konkretnego poziomu, jednakże zawsze możliwe jest w miarę dokładne określenie jej środka
ciężkości czy etapu, wokół którego ona oscyluje i który, wraz z charakterystycznymi dla siebie problemami, najpełniej ją konstytuuje.
19
Wynika to ze wspomnianego już faktu, iż wszystkie przebyte memy, jako zawarte, stanowią
niejako (gotowe do odsłonienia) warstwy archeologiczne światopoglądu.
20
Np. litery, wyrazy, zdania; atomy, cząsteczki, komórki itp. Nie spotkałem się także dotąd ani
u K. Wilbera, ani u D. Becka czy C. Cowana z jakimikolwiek wyrazistymi, autorskimi deklaracjami
poglądów politycznych.
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W kwestii charakterystyki ruchów politycznych i społecznych, ale także
różnego rodzaju konfliktów międzynarodowych, wydaje się iż tzw. tarcia ideologiczne (ewentualnie wojny) występują bardzo często właśnie na liniach podziału pomiędzy odmiennymi etapami ewolucyjnymi, czyli różnymi „światami”.
Powodem tego jest podnoszony również przez Becka fakt, iż wszystkie poziomy
transformacji jaźni, do momentu wykrystalizowania się wizji-logiki (notabene,
której ta teoria jest swoistym dzieckiem), charakteryzuje widzenie horyzontalne
i nie ma w ich obrębie (wertykalnej) świadomości wzajemnego wynikania, tym
samym dążą do konfliktu i wzajemnej rywalizacji, co zresztą obraz naszej sceny
politycznej zdaje się potwierdzać.
Możliwych zastosowań koncepcji Kena Wibera wydaje się być niezwykle
wiele i nie przypadkiem cieszy się ona wielkim zainteresowaniem i popularnością
na świecie. Wilber jest obecnie prawdopodobnie najczęściej wydawanym i tłumaczonym filozofem amerykańskim. Budzić to musi zrozumiałą ciekawość, ale
i podejrzliwość. Przede wszystkim należałoby dokładniej przyjrzeć się genezie
tej teorii, czyli prawomocności przeniesienia formalnego zasad strukturalnych
charakterystycznych dla progresywizmu psychologicznego (prezentowanego
m.in. przez prace J. Piageta), na skalę historyczno-kulturową. Inaczej mówiąc,
należałoby się zastanowić, czy słuszne jest intuicyjne, właściwie strukturalistyczne podejrzenie, że jeśli dany historyczny etap światopoglądowy wymusza
na rozwijającym się jednostkowym umyśle uzgodnienie strukturalne (oczywiście
znane są przypadki dzieci wyjętych z kontekstu, np. wychowanych przez zwierzęta, które utknęły na początkowych etapach piagetowskich), a dziecko, żeby
tego skutecznie dokonać, musi przejść stopniowo kolejne poziomy ewolucyjne,
to czy przypadkiem nie jest tak, że aby tenże historyczny etap światopoglądowy
makro mógł w ogóle zaistnieć, ludzkość rozumiana jako świadomość zbiorowa
musiała przejść dokładnie te same etapy, strukturalnie zresztą zawarte w poziomie docelowym?
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Komu służy polityka uznania?
O multikulturalizmie Charlesa Taylora

Multikulturalizm to jedno z haseł, które regularnie pojawia się w dyskusjach
o współczesnych społeczeństwach – szczególnie tych, w których słowo imigracja wzbudza silne emocje i które cechują się rosnącym kulturowym zróżnicowaniem1. W zależności od aktualnego klimatu politycznego i przekonań dyskutantów hasło to bywa wiązane z ideą tolerancji, „równości w różnorodności” czy
szacunku dla odrębności kulturowej albo też z poczuciem zagrożenia, rozpadu
tradycyjnych narodowych tożsamości, inwazją obcości, dyskusyjnymi rozstrzygnięciami prawnymi itp. Faktem jest, że w społeczeństwach o odmiennej historii i strukturze etnicznego, kulturowego, narodowego i rasowego zróżnicowania
projekty multikulturalistyczne przyjmują różne formy. Łączy je jednak to, że
wszędzie są próbą budowania wspólnoty politycznej tam, gdzie nie ma szans,
by była ona tożsama ze wspólnotą kulturową, czyli tam, gdzie odrzuca się asymilacjonistyczny model obywatelstwa, a jednocześnie uznaje potrzebę włączania w obręb życia społecznego i politycznego grup mniejszościowych. Zgodnie
1
Angielskie słowo multiculturalism na język polski tłumaczy się czasami jako „wielokulturowość”. Takie tłumaczenie prowadzi często do pomieszania poziomu faktów społecznych (wielokulturowości jako empirycznej cechy danych społeczeństw) z poziomem preferencji politycznych
(czyli z multikulturalizmem jako teorią, doktryną lub ideologią, która zawiera konkretne propozycje, jak na gruncie polityki uwzględniać czy też „uznawać” kulturowe tożsamości obywateli).
W niniejszym tekście terminu multikulturalizm używam w odniesieniu do tego drugiego poziomu.

284

Monika Bobako

z deklaracjami chodzi tu więc o wspólnotę polityczną, która byłaby bardziej
inkluzywna, bardziej wrażliwa na różnicę, lepiej rozumiejąca znaczenie tożsamości kulturowej czy religijnej dla sposobów bycia obywatelem i uczestnikiem
życia społecznego. Dyskusje wokół multikulturalizmu odsyłają więc w gruncie
rzeczy do najbardziej podstawowych kwestii filozofii politycznej, do definicji
politycznej podmiotowości, do sposobów budowania politycznego „my”, do rozumienia równości, obywatelstwa, prawa. I chociaż duża ich część prowadzona
jest w języku doraźnej publicystyki i staje się często przestrzenią walki o doraźne
interesy polityczne, sama idea multikulturalizmu doczekała się swoich filozoficznych interpretacji i uzasadnień.
Jednym z najbardziej znanych filozofów głoszących idee multikulturalistyczne jest kanadyjski myśliciel Charles Taylor. Szkicując swoją wizję multikulturalizmu, autor ten sięga do heglowskiego instrumentarium pojęciowego, a zwłaszcza pojęć uznania oraz walki o uznanie i adaptuje je do opisu współczesnych
konfliktów społecznych i politycznych, koncentrujących się wokół kwestii tożsamości. Analizy Taylora odnoszą się przede wszystkim do kontekstu kanadyjskiego, jednak jego najważniejszy tekst dotyczący multikulturalizmu – The Politics
of Recognition z 1992 roku – stał się kluczowym, choć często negatywnym, punktem odniesienia dla większości późniejszych dyskusji wokół ideowych podstaw
multikulturalizmu. Zawarty w nim sposób ujęcia problemu wiele obiecuje – wydaje się próbą odpowiedzi na pytanie o to, jak – uwzględniając polityczne roszczenia (kulturowej) różnicy – zrekonceptualizować (demokratyczno-liberalną,
bo o taką Taylorowi chodzi) wspólnotę polityczną. Szczególne nadzieje wiążą się
z pojęciem uznania, które, choć w tradycji heglowskiej bynajmniej nie odnosiło
się do sfery politycznej, wydaje się użyteczne dla analizy dynamiki tożsamości
kulturowych – głównie ze względu na silnie akcentowaną rolę intersubiektywności. Można by zatem sądzić, że pojęcie to pozwoli na uchwycenie skomplikowanych procesów budowania tożsamości kulturowych oraz ich splecenie ze
sferą polityki i władzy. Koncepcja multikulturalizmu Charlesa Taylora wywołuje
jednak szereg wątpliwości i zarzutów. Wyeksplikowanie ich jest interesujące nie
tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale także dlatego, że może okazać się
przydatne do zrozumienia typowych problemów, na jakie natrafia realizacja projektów multikulturalistycznych w praktyce. Chciałabym jednak zaznaczyć, że interesująca mnie tutaj krytyka multikulturalizmu Taylora nie wyrasta z przekonania
o nieistotności różnicy kulturowej dla polityki czy z utopijnej chęci budowania
homogenicznych kulturowo wspólnot politycznych, ale raczej ze spostrzeżenia,
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iż deklarowany przez niego szacunek dla różnicy kulturowej jest pozorny, a jego
projekt multikulturalistycznej wspólnoty nie podważa dawnych struktur kulturowej dominacji. Krytykując koncepcję Taylora, skupię się przede wszystkim na
sposobie, w jaki posługuje się on pojęciem uznania, pozwoli to bowiem dostrzec,
co dokładnie zasługuje w jego opinii na tytułowe uznanie, a więc kto ma szansę
skorzystać na jego koncepcji multikulturalizmu. Moją tezą jest, iż niespójności
i przemilczenia obecne w wywodzie Taylora w The Politics of Recognition można traktować jako zjawisko symptomatyczne dla wszelkich projektów „uznania
różnicy” formułowanych na gruncie filozofii liberalizmu.

The Politics of Recognition
Taylor zaczyna swój esej The Politics of Recognition od wyjaśnienia związku pomiędzy uznaniem a ludzką tożsamością, która jest według niego czymś w rodzaju
rozumienia samego siebie jako istoty ludzkiej. Stwierdza, że
nasza tożsamość jest częściowo kształtowana przez uznanie lub jego brak, często
przez niewłaściwe uznanie (misrecognition) innych, osoba lub grupa może więc
cierpieć prawdziwą krzywdę, prawdziwe wypaczenie, jeśli otaczający ją ludzie lub
społeczeństwo dostarczają jej ograniczający, poniżający lub wzbudzający pogardę
obraz jej samej. Nieuznanie lub niewłaściwe uznanie może przynosić krzywdę,
może być formą opresji, zamykającą kogoś w fałszywym, wypaczonym, zdegradowanym sposobie istnienia2.

Przykładem grup społecznych, których tożsamość była często formą takiej
opresji, są według Taylora kobiety w społeczeństwach patriarchalnych, Czarni
czy kolonizowane ludy nieeuropejskie. Autor podkreśla, iż takie krzywdzące formy (niewłaściwego) uznania są nie tylko oznaką braku szacunku, ale też powodem głębokiego zranienia, które wywołuje w ofierze „wyniszczającą nienawiść
do samej siebie”. Z tego też powodu, jak mówi, „należne uznanie nie jest tylko
uprzejmością, którą jesteśmy winni ludziom. Jest żywotną ludzką potrzebą”3.
Analizując historię tytułowej „polityki uznania”, Taylor zauważa, iż kwestie związane z uznaniem i tożsamością nabrały specyficznego znaczenia dopiero z nadejściem nowoczesności, w której uznanie przestało być gwarantowane
2

Ch. Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton 1992, s. 25.

3

Ibid., s. 26.
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w ramach stabilnych hierarchii i zaczęło być osiągane w procesach społecznych
interakcji (czy raczej w „walkach o uznanie”). Taylor pokazuje, iż w nowoczesności „polityka uznania” występuje w dwóch odmianach. Pierwszą jest polityka
uniwersalizmu, kładąca nacisk na równą godność wszystkich obywateli i dążąca do zrównania praw. Ten typ polityki uznania odegrał w historii rolę głęboko
rewolucyjną: umożliwił bowiem delegitymizację ancien régime, opierającego
się na przekonaniu o naturalnej, ontologicznie ugruntowanej, nierówności ludzi
i otworzył drogę do rozwoju demokratycznych społeczeństw. Drugą i historycznie
późniejszą formą polityki uznania jest polityka różnicy, która przeciwstawiając
się w wielu kwestiach polityce uniwersalizmu, w oczywisty jednak sposób wyrasta z zasad uniwersalistycznych. Kiedy Taylor mówi o polityce różnicy, nie ma
więc na myśli powrotu do przednowoczesnych hierarchii, ale raczej specyficzną reinterpretację polityki uniwersalizmu, która akcentuje konieczność uznania
w jednostkach (lub grupach) tego, co w nich unikalne, a więc nie tego, co uniwersalnie podzielane ze wszystkimi, ale właśnie tego, co je odróżnia4.
Główna linia podziału pomiędzy tymi dwoma odmianami polityki uznania
dotyczy sposobów dochodzenia do sprawiedliwości. Według polityki uniwersalizmu warunkiem eliminacji nierówności i dyskryminacji jest przyjęcie „ślepych
na różnicę” (difference-blind) reguł gry. Polityka różnicy domaga się natomiast,
aby owe różnice stały się podstawą do odmiennego traktowania tego, co różne.
Jak pokazuje Taylor, to właśnie w ramach polityki różnicy sformułowano koncepcję „odwróconej” czy też „pozytywnej” dyskryminacji, która będąc tymczasowym środkiem na niesprawiedliwą i strukturalnie utrwaloną nierówność, ma
na celu „wyrównanie pola gry” – w taki sposób, aby w przyszłości możliwe już
było postępowanie zgodne z uniwersalnie definiowanymi, zasadami „ślepymi na
różnice”. Rzecz jednak w tym, iż oprócz takich form tymczasowej czy też instrumentalnej „polityki różnicy” istnieją również projekty, w których odmienne
traktowanie nie ma być rozwiązaniem chwilowym, służebnym wobec reguł uniwersalnych, lecz ma aktywnie chronić i podtrzymywać różnicę. Ten typ polityki
różnicy pojawia się tam, gdzie różnica sama postrzegana jest jako wartość – dzieje się tak na przykład w przypadku różnorodności kulturowej. Przykładem takiej
polityki jest właśnie multikulturalizm.
Mimo wielu wspólnie przyjmowanych zasad polityka uniwersalizmu i polityka różnicy wchodzą ze sobą w konflikt. Ujawnia się on zarówno na poziomie
4
Polityka różnicy wiąże się więc ściśle z pojawianiem się ideału autentyczności, który jest
ważnym motywem w twórczości Taylora.
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strategii politycznych realizowanych w zróżnicowanych społeczeństwach, jak
i w teoretycznych dyskusjach. Taylor pokazuje, iż najważniejszym źródłem tego
konfliktu jest samo pojęcie uniwersalności, które okazuje się zamaskowaną formą partykularności, będącą po prostu odzwierciedleniem dominującej kultury.
Zasada równości oparta na takim pseudouniwersalizmie staje się zwyczajnym
narzędziem mniej lub bardziej brutalnego tłumienia różnicy. Według zwolenników polityki różnicy przykładem takiego pseudouniwersalizmu jest polityka
„ślepego na różnice”, proceduralistycznego liberalizmu, który prowadzi do homogenizacji społeczeństwa za cenę wykluczenia różnic lub ich anihilacji (poprzez zasymilowanie ich). Jedna ze strategii argumentacyjnych zwolenników
polityki różnicy polega tutaj na wykazaniu niespójności takiej formy liberalizmu
i na dowiedzeniu, iż sprzeniewierza się on własnym zasadom (choćby tej, która
dotyczy równego traktowania obywateli czy zapewniania im równej wolności).
Dzieje się tak dlatego, iż forsując pewną formę zamaskowanego partykularyzmu,
uprzywilejowuje on pewne grupy jednostek, a upośledza inne.
Multikulturalizm ma być zatem sposobem na pokonanie słabości polityki
uniwersalizmu, sposobem na wynagrodzenie krzywd tym, którym z powodu ich
kulturowej przynależności polityka ta utrudniała lub uniemożliwiała uzyskanie
statusu obywatela czy pełnoprawnego uczestnika życia społecznego i politycznego. W ujęciu Taylora multikulturalizm ma być więc próbą korekty klasycznego,
„niegościnnego dla różnicy”, liberalizmu, który nigdy nie był „neutralnym gruntem, na którym ludzie różnych kultur mogą się spotykać i koegzystować”5. Był
natomiast raczej swego rodzaju „religią wojującą”6, „politycznym wyrazem pewnej grupy kultur” (chrześcijaństwo) i dlatego okazał się „dosyć niekompatybilny
z innymi rodzajami kultur”7. Jak zauważa Taylor, w coraz bardziej wielokulturowych społeczeństwach coraz trudniej jest rozstrzygać konflikty stwierdzając po
prostu this is how we do things here. W ten sposób wyklucza się bowiem tych,
którzy nie do końca należą do owego dominującego „my”, a jednak są „tutaj”.
Główne pytanie, które Taylor stawia w tym kontekście dotyczy sposobu w jaki
mamy „postępować z poczuciem marginalizacji [doświadczanym przez tych ludzi] bez kompromitowania naszych podstawowych zasad politycznych”8.
5

Ibid, s. 62.

6

Ibid.

7

Ibid.

8

Ibid., s. 63.
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Według Taylora odpowiedź na to pytanie wymaga sięgnięcia po kategorię
uznania. Jak twierdzi, w grę wchodzi tu kwestia wartości odmiennych kultur oraz
problem tożsamości ich członków jako grupy. W jego ujęciu uznanie wartości
kultury mniejszościowej przez społeczeństwo jest kluczowe dla tożsamości jej
tych, którzy do niej należą. Na tym założeniu opierają się na przykład wszelkie inicjatywy mające na celu reformę programów nauczania w wielokulturowych społeczeństwach i uzupełnienie ich o treści pokazujące osiągnięcia kultur
mniejszościowych. Główną przesłanką tych reform jest liberalna zasada równego szacunku, który jednak – jak silnie podkreśla Taylor – nie może polegać
na apriorycznym uznaniu ich równej wartości. Uznanie wartości czegokolwiek
a priori unieważnia bowiem całą ideę wartościowania w ogóle – nie ma bowiem
nic wspólnego z wydawaniem sądów wartościujących na podstawie posiadanej
wiedzy, a sprowadza się raczej do „opowiedzenia się po czyjejś stronie”. Takie
„opowiedzenie się” nie ma natomiast nic wspólnego z realnym szacunkiem dla
odmienności, oznacza raczej brak chęci głębszego jej poznania. Co więcej, przychylna opinia powzięta a priori paradoksalnie prowadzi, jak mówi Taylor, do
homogenizacji. Jest bowiem równoznaczna ze stwierdzeniem, iż inni są tacy jak
my, a nasze rozumienie ich kultury nie wymaga redefinicji naszych standardów
oceny i rozumienia.
Taylor odrzuca ten typ stanowiska relatywistycznego i proponuje zupełnie
inną strategię. Strategia ta ma polegać na przyjęciu założenia o wartości, które
dopiero w toku poznawania danej kultury miałoby być weryfikowane. Założenie to miałoby się opierać na przekonaniu, iż „wszystkie kultury ludzkie, które
ożywiały całe społeczeństwa przez znaczne okresy mają coś istotnego do powiedzenia wszystkim istotom ludzkim”9. Tak rozumiane założenie o wartości kultur
miałoby być punktem wyjścia do kontaktów z inną kulturą. Taylor zakłada więc,
że koegzystencja w ramach wielokulturowego społeczeństwa wymaga postawy
otwarcia na inność i gotowości do jej poznania. Dopuszcza tutaj myśl, że podczas
badania i poznawania tego, co inne, nasze standardy oceny mogą się zmienić,
i że może nastąpić coś, co za Gadamerem nazywa „fuzją horyzontów”. Wierzy
jednak, że taka ocena może być niezależna od wpływów woli, emocji i władzy,
i podkreśla, że owa niezależność oceny jest warunkiem prawdziwego szacunku dla inności. W jego wizji multikulturalizmu „uznanie różnicy”, polegające
między innymi na przyznaniu szeregu praw grupowych mających na celu ochro9

Ibid., s. 67.
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nę odrębności kulturowej, ma być zatem efektem długiego procesu poznawania
i oceny dziedzictwa danej mniejszości.

Komu służy polityka uznania?
Taylorowska koncepcja multikulturalizmu wyrasta z diagnozy stwierdzającej
nieadekwatność klasycznego liberalizmu do warunków współczesnej różnorodności kulturowej. Taylor słusznie rozpoznaje ukryte w liberalnych aksjomatach
mechanizmy dominacyjne, dostrzega historię ucisku i wykluczenia całych grup
społecznych oraz skomplikowaną naturę interakcji kulturowych. Czy jednak spostrzeżenia te stają się realnymi przesłankami jego koncepcji multikulturalizmu?
Czy raczej przywiązanie do liberalnego sposobu rozumienia polityki i władzy
uniemożliwia mu uchwycenie rozległości politycznych i filozoficznych implikacji tych spostrzeżeń oraz podjęcie poważniejszej próby zrekonceptualizowania
wielokulturowej wspólnoty politycznej?
Zarzuty, jakie można sformułować wobec Taylorowskiej koncepcji multikulturalizmu, wiążą się przed wszystkim z zastosowaną przez niego wykładnią
pojęcia uznania, która nie jest wolna od wahań i niekonsekwencji. Pierwszą kwestią jest to, że Taylor nie wyciąga ostatecznych wniosków z silnie akcentowanego
przez siebie stwierdzenia o dialogicznym charakterze tożsamości. Jedna z głównych tez The Politics of Recogniton głosi nieusuwalne splecenie pojęcia tożsamości z procesami uznania, wydawałoby się więc, iż jest otwartą krytyką esencjalistycznych ujęć tożsamości i podkreśleniem jej intersubiektywnego wymiaru.
Konsekwentne rozwinięcie tej tezy wymagałoby jednak wyraźnego stwierdzenia,
że dialog jest procesem wzajemnego konstytuowania się tożsamości. To oznaczałoby natomiast, że uznanie nie może być rozumiane jako jednostronny akt
łaski lub dobrej woli, w którym jacyś „my” (posiadający przedustawną tożsamość) decydujemy się uznać czy uszanować odmienność grup i jednostek tradycyjnie wykluczanych, pogardzanych czy tępionych. Taylor explicite przecież
nawiązuje do heglowskiej figury Pana i Sługi, w której „prawdziwa”, samoistna
samowiedza podmiotu pojawia się dopiero w relacji wzajemności i jest warunkiem wolności. W The Politics of Recognition uderzające jest jednak to, że Taylor
zastanawia się zasadniczo nad jedną tylko stroną tej relacji. Kiedy w pierwszych
paragrafach tekstu podaje przykłady grup społecznych, którym tradycyjnie odmawiano uznania – kobietom, Czarnym, ludom kolonizowanym – nie wspomina
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ani jednym słowem o tych, którzy byli tej odmowy sprawcami i (pozornymi, jak
wynikałoby z modelu heglowskiego) beneficjentami. Jak w swoim tekście To Be
or Not to Be: Charles Taylor and „The Politics of Recognition” podkreśla Linda
Nicholson, Taylor dostrzega jeden tylko aspekt relacji uznania, kiedy ogranicza
swoją wykładnię „polityki uznania” do kwestii zadośćuczynienia grupom, które
o to uznanie walczą. Pomija tym samym tych, którzy nie tyle domagają się uznania, ile raczej przede wszystkim chcą rewizji samych reguł i kryteriów rządzących praktykami uznawania. Ten drugi typ żądań formułowany jest przez grupy
lub jednostki, które uważają, że ich przystąpienie do dialogu daje im prawo do
współuczestniczenia w redefiniowaniu reguł tego dialogu. Redefinicja tych reguł
oznaczałaby jednak konieczność podważenia utrwalonych pozycji wszystkich
konwersujących stron10.
W tekście Taylora jest wiele spostrzeżeń mogących sugerować takie głębsze rozumienie procesów uznania, w którym przedmiotem zainteresowania jest
nie tylko strona uznawana, ale również uznająca. Jednym z nich jest zwątpienie
w możliwość istnienia neutralnych i uniwersalnych zasad współ-egzystencji kultur oraz przekonanie, że takie rzekomo neutralne i uniwersalne zasady okazują
się na ogół wyrazem kultury dominującej. Tego typu spostrzeżenia pozostają jednak na marginesie analiz Taylora.
Kolejną nierozwiniętą przez Taylora kwestią jest stwierdzenie, że sam proces poznawania inności, angażowania się w interakcje z nią, jest potencjalnym
źródłem przemian poznającego podmiotu i modelowym przykładem owego
konstytuującego tożsamość dialogu. Te spostrzeżenia nie przeszkadzają jednak
Jako przykład ilustrujący przejście od żądań uznania do rewizji praktyk uznawania Nicholson podaje historię przemian w feminizmie drugiej fali. Pokazuje, że początkowo panowało
w nim przekonanie, iż emancypacja kobiet i umożliwienie im pełnego udziału w życiu publicznym
wymaga uznania w nich tego, co uniwersalnie ludzkie i niepodkreślania ich odrębności. Był to
więc postulat androgynii. Wkrótce jednak okazało się, że „ślepe na różnicę” reguły gry, takie jak
równość wobec prawa czy neutralne wobec płci reguły konkurowania na rynku pracy, nie usuwają
społecznego i politycznego upośledzenia kobiet. Uświadomiono sobie wówczas, iż owe rzekomo
neutralne i uniwersalne reguły są w rzeczywistości skrojone na potrzeby tradycyjnych uczestników
sfery publicznej, jakimi byli mężczyźni. Konsekwencją tego stwierdzenia był odwrót od ideału
androgynii, dążenie do rewaloryzacji kobiecej różnicy (feminizm różnicy), ale przede wszystkim
– dążenie do rekonceptualizacji rzekomo uniwersalnych kategorii regulujących życie publiczne.
Prowadziło to do problematyzacji uprzywilejowanej pozycji mężczyzn i obnażenia uzurpacji
tkwiącej w przedstawianiu tego, co męskie jako reprezentacji tego, co uniwersalnie ludzkie. Takie
postawienia sprawy oznaczało odczarowanie esencjalistycznie rozumianych tożsamości kobiecej
i męskiej i otworzyło możliwość redefinicji relacji między nimi. Feminizm przestał być wtedy
ruchem społecznym domagającym się uznania dla kobiet, a zaczął domagać się rewizji całej relacji
pomiędzy uznającym i uznawanym.
10
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Taylorowi silnie akcentować zaimka „my”, który denotuje coś wyraźnie odrębnego od „oni” czy „inni”. Jak podkreśla Homi K. Bhabha, zaczerpnięte z dzieła
Michaiła Bachtina pojęcie dialogiczności zostaje przez Taylora całkowicie pozbawione swojego oryginalnego „hybrydyzującego potencjału”. „Taylor zawsze
przedstawia wielokulturowe lub mniejszościowe stanowisko jako coś narzuconego z „zewnątrz” i stamtąd formułującego swoje żądania”11. Widać to wyraźnie
w jednym z najczęściej komentowanych fragmentów tekstu, w którym Taylor
mówi, iż problem dotyczy tego, jak „postępować z ich poczuciem marginalizacji
bez kompromitowania naszych podstawowych zasad politycznych”12. Uderzająca u Taylora łatwość mówienia „my” wynika najwyraźniej z przeoczenia faktu,
że skomplikowane procesy konstruowania i instytucjonalizowania grupowych
i indywidualnych tożsamości sprawiają, iż często jednocześnie należymy do
„my” i jesteśmy „innym”. Taylorowska koncepcja zdaje się nie uwzględniać
wielości tych krzyżujących się często identyfikacji, które składają się na jednostkową tożsamość i które komplikują identyfikacje z grupą. Tacy teoretycy, jak
Seyla Benhabib czy Patchen Markell będą dowodzić, że źródłem tego problemu
w koncepcji Taylora jest ambiwalencja tkwiąca w samym pojęciu uznania13.
Problem ten jest o tyle poważny, że uznanie tożsamości jest przez Taylora
przedstawiane jako warunek psychicznej i etycznej integralności jednostki. Tożsamość, która częściowo przynajmniej kształtowana jest przez uznanie lub jego
brak, zapewnia jednostce orientację w przestrzeni moralnej i poprzez to wpływa
na sposoby jej działania w przestrzeni społecznej. Brak uznania czyni z niej nie
tylko jednostkę społecznie dysfunkcyjną, ale również okalecza ją psychicznie.
(Nancy Fraser zauważa w tym kontekście potencjalnie obraźliwy charakter takiego postawienia sprawy. Fraser nie zaprzecza, iż brak uznania owocujący opresją
lub lekceważeniem może powodować psychiczne okaleczenia, podkreśla jednak,
iż wmawianie ofiarom niesprawiedliwości skrzywień psychicznych jest „dodawaniem zniewagi do krzywdy”14). Zważywszy wielką rolę uznania tożsamości
dla samorealizacji jednostki, poważnym brakiem koncepcji Taylora jest to, że
nie jest ona w stanie uwzględnić innych niż kultura osi różnicy – przykładem
11
H.K. Bhabha, Culture’s In-Between, [w:] Questions of Cultural Identity, red. S. Hall,
P. du Gay, London–Thousands Oaks–New Delhi 1996, s. 33.
12

Ch. Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, op.cit., s. 63 (kursywa – M.B.).

S. Benhabib, The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, Oxford–Princeton 2002, s. 53; P. Markell, Bound by Recognition, Princeton–Oxford 2003.
13

14
Zob. N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna,
Wrocław 2005.
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może być tutaj kwestia tożsamości genderowej. Okazuje się bowiem, że ochrona
tożsamości kulturowej uzasadniana troską o jednostkową autonomię bardzo często stawia pod znakiem zapytania autonomię kobiet należących do grup, których
kulturę się chroni. Taylorowskie pojęcie uznania, uprzywilejowując pewne tożsamości kolektywne, może więc wbrew intencjom autora powodować zawężenie
grupy tych, których tożsamości faktycznie zostaną uznane.
Oczywistymi przykładami różnic, których uwzględnienie poważnie skomplikowałoby przyjmowany przez Taylora względnie spójny obraz „tożsamości
kulturowej” są płeć, seksualność, rasa czy klasa. Rzecz jednak w tym, że w jego
koncepcji nie wszystkie nawet tożsamości kulturowe mogą liczyć na tytułowe
uznanie. Jak już pokazywałam, reguły, według których Taylor wyodrębnia formacje kulturowe zasługujące w jego opinii na uznanie i ochronę, są bardzo restrykcyjne. Interesują go bowiem tylko takie kultury, „które ożywiały całe społeczeństwa przez znaczne okresy”. Wykluczone są tutaj natomiast „częściowe obszary kulturowe w obrębie społeczeństwa” oraz „krótkie fazy głównej kultury”.
Taylor jest bowiem przekonany, że „kultury, które dostarczały horyzontu znaczenia dużej liczbie ludzi, o różnych charakterach i temperamentach, przez długi
okres... prawie na pewno posiadają coś, co zasługuje na podziw i szacunek”15.
W tym momencie nasuwa się jednak pytanie, czy pominięcie kultur „częściowych” i skupianie się na „dużych liczbach” i „długich okresach” nie prowadzi
– wbrew deklarowanym intencjom autora – do odebrania kulturom mniejszościowym i marginalizowanym jakichkolwiek szans na uznanie. Polemizując ze
stanowiskiem Taylora, Homi K. Bhabha zauważa, że wszystkie kultury mniejszościowe są zawsze kulturami „częściowymi”. Imigranci zawsze bowiem przywożą ze sobą tylko część swojej kultury, która na gruncie kultury społeczeństwa
przyjmującego staje się nową hybrydyczną jakością16. Oznacza to, że ich zakorzenienie w interesujących Taylora długotrwałych narracjach historycznych nie
jest jednoznaczne. Oznacza to również, że ich status pozostaje statusem „części
15

Ch. Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, op.cit., s. 67 (kursywa – M.B.).

Niezrozumienie hybrydycznego charakteru wszelkich kultur, a zwłaszcza kultur mniejszościowych, w tym imigranckich, jest powszechne. Jako przykład tego niezrozumienia w swojej książce The Spectre of Comparison B. Anderson podaje wydany przez wydawnictwo Penguin „atlas
diaspory”, w którym zaznaczono grupy imigranckie i podano ich liczebność, jak gdyby tożsamość
ich członków pozostawała niezmieniona pomimo zmiany otoczenia kulturowego. Jak stwierdza
Anderson, atlas ten, całkowicie zafałszowując „historyczne subiektywności [...] reprezentuje pewną współczesną wizją kosmopolitanizmu opartą na quasi-planetarnym rozproszeniu odgraniczonych tożsamości”. B. Anderson, The Spectre of Comparison, London–New York 1998, s. 45.
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w całości”. W opinii Bhabhy Taylorowska konstrukcja pojęciowa jest więc jak
sito, które gubi wszystko to, co mniejszościowe i zmarginalizowane17.
Wątpliwości budzi zatem samo przyjmowane przez Taylora rozumienie
kultury jako wyodrębnionej, wewnętrznie spójnej całości. Wielu współczesnych
teoretyków zauważa, iż ta wywodząca się z myśli Johanna Gottfrieda Herdera koncepcja jest przestarzała z antropologicznego punktu widzenia oraz empirycznie nieadekwatna18. Nie uwzględnia bowiem transformacyjnego charakteru
intensyfikujących się kontaktów międzykulturowych, które doprowadzają do
rozmycia się granic pomiędzy kulturami i powstania form hybrydowych. Implicite zakłada również, że wszyscy członkowie danej społeczności funkcjonują
w ramach jednego horyzontu etycznego, i że z racji nieobecności alternatywnych horyzontów wartościowania porządek kulturowy nie podlega kontestacji.
Takie rozumienie kultury przyjmowane jest jednak często nie tylko w potocznych dyskusjach o różnicy czy konflikcie kulturowym (lub „konflikcie cywilizacji”), ale także w teoretycznych wykładniach multikulturalizmu. Herderiańska
wizja kultur jako kul pozostaje istotnym elementem koncepcji Taylora, w której
uznanie wymaga przecież uprzedniej oceny wartości danej kultury jako całości. Żeby takiej jednoznacznej oceny dokonać, musi jednak Taylor daną kulturę
rozpoznać i czytelnie scharakteryzować. Oznacza to konieczność wyodrębnienia
pewnych praktyk, przekonań i wartości jako centralnych dla niej, i jednoczesne
uznanie innych praktyk, przekonań i wartości za marginalne. Jak stwierdza Seyla
Benhabib, takie podejście jest „logicznym błędem pars pro toto”, polegającym
na „podstawieniu części za całość”19. Benhabib zgadza się, że możemy oceniać
poszczególne praktyki jako sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, hierarchiczne lub
egalitarne, egoistyczne lub wzmacniające solidarność grupową. Możemy też
oceniać poszczególne sposoby interpretowania i oceniania świata jako racjonalne lub irracjonalne, refleksyjne lub dogmatyczne, tolerancyjne lub nie. Jednak
ferowanie ocen w odniesieniu do kultur jako całości, co postuluje Taylor, jest

17

Zob. H.K. Bhabha, Culture’s In-Between, op.cit.

Należą do nich m.in. James Clifford, Arjun Appadurai, Clifford Geertz; na gruncie polskim
– Wojciech J. Burszta czy Michał Buchowski. Zob. np. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000; A. Appadurai, Nowoczesność bez granic.
Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005; C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przekład i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003.
18

19

Ibid., s. 58.
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„holistycznym błędem”, który niestety okazuje się powszechny zarówno wśród
przeciwników, jak i zwolenników uznania odmienności kulturowej20.
Kolejną istotną kwestią, która wydaje się bezpośrednią przyczyną pęknięć
w argumentacji przedstawionej w The Politics of Recognition, jest fakt, iż Taylor
całkowicie odmawia rozpatrywania zagadnień tożsamości i uznania w kontekście relacji władzy. Paradoks polega na tym, że samo słowo polityka jest jednym
z głównych haseł pojawiających się w tekście. Taylor mówi o polityce uniwersalistycznej, polityce różnicy, polityce uznania, wspomina o zjawisku dominacji
kulturowej, nigdzie jednak otwarcie nie przywołuje kategorii władzy. Nigdzie
również wyraźnie nie problematyzuje samych praktyk uznania i nie zastanawia
się nad dysproporcjami władzy, które, jak mówi Linda Nicholson, dały jednym
możliwość czy moc uznawania, drugich zaś zmusiły do ubiegania się o to uznanie, lub też unikania go 21. Również kwestia tego, w jaki sposób dysproporcje
władzy uwidaczniają się w konkretnych wizerunkach (jednostek lub grup), będących produktami konkretnych procesów uznania, nie staje się przedmiotem
Taylorowskich analiz. Wręcz przeciwnie, Taylor celowo stara się usunąć problematykę władzy (również pragnienia i emocji) z analiz tożsamości i uznania
po to, aby uchronić niezależność sądów o wartościach i zachować autonomię
sfery moralnej. Linda Nicholson podkreśla jednak, że takie postawienie sprawy, motywowane chęcią jak najdalszego odsunięcia ewentualnych zarzutów
o „relatywizm”, jest nieuzasadnionym przejściem od stwierdzeń normatywnych,
dotyczących tego, jakie powinny być sądy dotyczące wartości moralnej kultur
czy jednostek, do stwierdzeń opisowych, mówiących o tym, jak w rzeczywistości
odbywa się konstruowanie i funkcjonowanie takich sądów. W tym punkcie Taylor wydaje się nie przyjmować do wiadomości pokaźnego dorobku teoretyków
tożsamości, którzy właśnie władzę uważają za kluczowy czynnik towarzyszący
procesom wykluczenia i marginalizacji.
Dokładniejsza analiza The Politics of Recognition pokazuje, że znaczenie
używanego przez Taylora pojęcia uznania jest niestabilne, i że waha się pomiędzy dwoma możliwymi wykładniami. Według pierwszej z nich, uznanie jest
uznaniem czegoś, co już istnieje, tzn. czegoś, co poprzedza samą relację uznawania. Patchen Markell określił ten typ uznania jako „kognitywny”. Według drugiej,
20

Ibid.

L. Nicholson, To Be or Not to Be: Charles Taylor and the Politics of Recognition, [w:]
L. Nicholson, The Play of Reason: From the Modern to the Postmodern, Buckingham 1999,
s. 134.
21
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uznanie jest relacją konstytuującą tożsamości wchodzących w nią podmiotów.
W terminologii Markella jest to uznanie „konstruktywne”22. Łatwo zauważyć,
że ten drugi typ, akcentujący prymat intersubiektywności, bliższy jest intuicjom
heglowskim. Wydawałoby się, iż heglowski rodowód filozofii Taylora sprawi, iż
pojęcie uznania, wprowadzone przez niego do współczesnych debat wokół tożsamości, będzie jednoznacznie „konstruktywne”. Okazuje się jednak, iż strukturalne wymogi politycznej wizji Taylora wymuszają pewne przesunięcia w treści
tego pojęcia. Kluczowa jest tutaj różnica celu, w jakim używają kategorii uznania
Taylor i Hegel. Mimo wielu niejasności, dotyczących tego, co u Hegla jest przedmiotem uznania (to, co jednostkowe, to, co szczegółowe, czy to, co uniwersalne),
jasne jest, iż w sferze publicznej, interesującej również Taylora, jednostki miały
być uznawane w tym, co w nich uniwersalne. Koncepcja Taylora opiera się natomiast na przekonaniu, iż uznanie równej godności ludzkiej musi być uzupełnione
uznaniem ich odrębności – różnica (kulturowa) ma zatem wejść w sferę publiczną i znaleźć swoją polityczną artykulację. Stąd postulaty prawnej ochrony tożsamości kulturowych. Jak argumentuje Patchen Markell, wprowadzenie różnicy do
polityki i zapewnienie jej gwarancji prawnych w nieunikniony sposób wymusza
jednak jej petryfikację (esencjalizację). W konsekwencji oznacza to, iż znaczenie
pojęcia uznania, o którym mowa w tym kontekście, przesuwa się w kierunku
wykładni „kognitywnej”.
Wyjaśniając zjawisko nieuchronnej, jak twierdzi Markell, reifikacji tożsamości na gruncie polityki, autor ten sięga po kategorię suwerenności, a następnie
formułuje tezę, iż uznanie należy rozumieć jako instrument utrzymania suwerenności, i to zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie jednostki. Jest
to o tyle paradoksalne, że samo zainteresowanie uznaniem, którego wyrazem są
przedstawiane przeze mnie dyskusje zainicjowane przez Charlesa Taylora, pojawiło się jako efekt krytyki „suwerennej jaźni”, to znaczy jaźni „nieobciążonej”
przeszłością, zobowiązaniami i relacjami międzyludzkimi. Splecenie suwerenności i uznania może się więc na pierwszy rzut oka wydawać problematyczne.
Markell dowodzi jednak, iż uwzględniająca wagę przeszłości i intersubiektywnie
wytwarzanej tożsamości „polityka uznania” jest w rzeczywistości tylko pewnym
wariantem myślenia w kategoriach suwerennego podmiotu działań. U Taylora bowiem tożsamość jako źródło orientacji w przestrzeni moralnej niejako zarządza
podejmowanymi przez nas działaniami. (Wiedząc, kim jesteśmy, wiemy, „gdzie
stoimy” i co jest dla nas ważne.) Dążenie do uznania można zatem rozumieć jako
22

Zob. P. Markell, Bound by Recognition, Princeton–Oxford 2003, s. 41.
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dążenie do suwerenności (ujmowanej jako zdolność do podmiotowego sprawstwa). Markell pokazuje, iż niebezpieczeństwo reifikacji tożsamości tkwi tutaj
w założeniu, iż tożsamość jest warunkiem działania, a nie jego efektem. Oznacza
to, że uznawane jest to, co już jest, czyli tożsamość uznawana jest niejako retrospektywnie23. Jak zdaje się sugerować Markell, możliwość takiego retrospektywnego poznawania tożsamości musi być założona w każdej koncepcji politycznej,
która opiera się na pojęciu uznania. Jest to zresztą jeden z głównych powodów,
dla których on sam pozostaje sceptyczny co do użyteczności kategorii uznania
w rozważaniach nad tożsamością.
Właśnie z racji umieszczenia kwestii tożsamości na płaszczyźnie politycznej, Taylorowska koncepcja uznania odsyła – chociaż nie wprost – do pytania
o państwo. „Polityka uznania” jako projekt wprowadzenia sprawiedliwości
w relacjach tożsamości zakłada bowiem istnienie państwa jako medium tego
uznania. Uznanie (a przynajmniej niektóre jego formy) ma być przecież gwarantowane prawnie. W większości koncepcji uznania państwo nie jest jednak poddane wystarczającej teoretycznej problematyzacji, na ogół implicite przyjmuje
się, że zinstytucjonalizowane formy uznania są wyrazem bardziej podstawowych
relacji uznania między osobami, i że dają się do nich sprowadzić24. Multikulturalizm jako projekt, w którym uznanie traktowane jest jako narzędzie sprawiedliwości, może być rozumiany jako instrument wspomagający zachowanie
suwerenności danej wspólnoty politycznej. Niewątpliwe jest jednak to, iż suwerenność jest warunkiem działania rozumianego w kategoriach sprawstwa (ang.
agency). Suwerenne sprawstwo wymaga natomiast jakiejś formy jedności podmiotu działań. Oznacza to konieczność wypracowania strategii radzenia sobie
z różnicami, które pojawiają się zawsze w obrębie społeczności aspirującej do
suwerenności. Jak pokazują przykłady historyczne, strategie te były i są bardzo
różne. Jeśli chodzi o kwestię różnicy kulturowej, to jedną z takich strategii jest
23
Markell bardzo zdecydowanie odrzuca takie ujęcia tożsamości, mówiąc: „jeśli tożsamość
może być wiarygodnie poznana tylko retrospektywnie, to pragnienie uznania jest równoznaczne
z pragnieniem bezpieczeństwa śmierci”. Przeciwstawia Taylorowskie rozumienie tożsamości ujęciu zaproponowanemu przez Hannah Arendt, według której tożsamość nie jest warunkiem działań, ale powstaje zawsze jako ich efekt. Konsekwentna obrona takiego stanowiska wymaga – jak
pokazuje Markell – akceptacji nieuniknionej przygodności tego, czym jesteśmy. Nigdy nie działamy bowiem w izolacji, lecz zawsze w interakcjach z innymi, które zawierają w sobie element
nieprzewidywalności. Owa przygodność i nieprzewidywalność, wpisana z konieczności w nasze
tożsamości i działania, uniemożliwia zachowanie suwerenności. P. Markell, Bound by Recognition,
op.cit., s. 14.
24

Ibid., s. 26.
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homogenizacja, czyli próba stworzenia i utrzymania swego rodzaju monokultury poprzez asymilację lub wykluczenie tego, co inne. Inną strategią jest zaproponowany przez klasyczny liberalizm podział na prywatne i publiczne, zgodnie
z którym różnica umieszczana jest w sferze prywatnej. Kolejną strategią jest
multikulturalizm, który stara się skodyfikować warunki, na jakich różnica może
wejść w sferę publiczną i politykę.
Multikulturalizm jako pewna postać „polityki różnicy” może być więc rozumiany jako sposób utrzymywania jedności danego społeczeństwa. Argumentem
tym posługują się jego zwolennicy w odpowiedzi na zarzuty, iż prawna ochrona
kultur doprowadzi do „bałkanizacji” społeczeństwa lub „apartheidu” i rozpadu
więzi społecznej. Stwierdzają oni, że celem mniejszościowych grup kulturowych jest „inkluzja” i że prawne uznanie różnic kulturowych oraz ich ochrona w rzeczywistości przyczynią się do pełniejszego uczestnictwa ich członków
w życiu społeczeństwa. Podkreślają także, że uznanie różnicy ma być formą zadośćuczynienia za krzywdy i niesprawiedliwości z przeszłości. Wydaje się, że to
właśnie tak postawione cele wymuszają odrzucenie bardziej płynnej koncepcji
kultury – zgoda na nieprzewidywalną płynność tożsamości stanowiłaby bowiem
ciągłe wyzwanie dla jedności społeczeństwa. Co więcej, nie pozwoliłaby na wyrównanie rachunku dawnych krzywd i przywrócenie sprawiedliwości poprzez
łatwą identyfikację ofiar. W przeciwieństwie do tego, herderiańska koncepcja
kultury umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie różnic, kategoryzowanie ich
oraz ustalanie pożądanych relacji pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc, umożliwia
kontrolę i administrowanie nimi, a poprzez to pozwala na utrzymanie jedności
wielokulturowego społeczeństwa. To z kolei okazuje się warunkiem zachowania suwerenności na gruncie polityki. Warto w tym miejscu podkreślić podobieństwo tej interpretacji do filozoficznych intuicji rozwijanych przez Michela
Foucaulta. Oto bowiem pewien sposób konceptualizowania kultury w ramach
multikulturalizmu przyczynia się do produkowania różnic kulturowych w taki
sposób, iż samo ich istnienie okazuje się realizacją interesów władzy (rozumianej po foucaultowsku)25. Jak mówi Judith Squires, „podmiot [grupa kulturowa]
25
Interesującym przykładem produkowania różnic i administrowania nimi jest funkcjonowanie
spisów powszechnych, np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze do 2000 r. w rubryce ethnicity/
race można było zaznaczyć tylko jedną pozycję. Metodologia tych spisów zakładała więc istnienie
wyczerpującego zestawu odrębnych tożsamości (przypadki niejasne wrzucano do jednej kategorii
other races, której nie poświęcano zbyt wiele uwagi). Omawiając historie spisów powszechnych
w USA, Charles Hirschman pokazuje, iż obsesja kategoryzowania ludzi ze względu na „rasę”
i przynależność etniczną, ma swoje źródła w XIX-wiecznym dyskursie rasistowskim, w którym
podstawą klasyfikacji były cechy biologiczne. Wraz z rozszerzeniem praw obywatelskich na
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okazuje się dyskursywnie ukonstytuowany przez ten właśnie system polityczny,
który ma umożliwić jego emancypację”26. Dzięki perspektywie, której dostarcza
filozofia Foucaulta, w dyskursie multikulturalizmu można dostrzec jednoczesny
ruch wyzwalania i zniewalania, który przejawia się w owych „produktywnych”
operacjach wiedzy-władzy. Z jednej strony trudno zaprzeczyć, iż w wielu przypadkach polityka formułowana w kategoriach tego dyskursu przyczynia się do
realnej poprawy sytuacji mniejszościowych grup kulturowych. Z drugiej strony,
sprawia ona, iż kulturowa mapa wielokulturowego społeczeństwa staje się czytelna. A to z kolei umożliwia skuteczne zarządzanie jego kulturowymi zasobami, które zawsze przecież stanowią potencjalne źródło konfliktów. Deklarowany
w koncepcjach multikulturalistycznych szacunek dla różnicy okazuje się więc
funkcjonalny dla struktur władzy.

mniejszości etniczne i „rasowe”, klasyfikowanie obywateli do określonych kategorii etnicznych
i rasowych, rozumiane teraz bardziej w terminach identyfikacji społecznych niż biologicznych,
ujawniło swój ambiwalentny charakter. Z jednej strony takie klasyfikacje były nieadekwatne i „regulatywne”, z drugiej – stały się podstawą programów społecznych, mających na celu walkę z dyskryminacją i upośledzeniem społecznym. Wszelkie „akcje afirmatywne” opierały się przecież na
danych statystycznych odnoszących się do tego typu klasyfikacji. Okazało się również, iż określone
sposoby kategoryzacji i wykazywania liczebności grup umożliwiły polityczne wzmocnienie mniejszości (a przynajmniej ich liderów), zwłaszcza w kontekście wyborów. Jak pokazuje Hirschman,
wprowadzona w 2000 r. możliwość „wielokrotnej identyfikacji” (tzn. możliwość wyboru więcej
niż jednej kategorii etnicznej i „rasowej”) rozmyła czystość podziałów grupowych w społeczeństwie amerykańskim. Z jednej strony zmiana ta umożliwiła uzyskanie nieco bardziej adekwatnego
obrazu tożsamości etnicznych i „rasowych” w tym społeczeństwie, z drugiej jednak – jak stwierdza
Hirschman – utrudni ona posługiwanie się statystyką jako dowodem w walkach z „dyskryminacja
instytucjonalną”. Zob. Ch. Hirschman, The Rise and Fall of the Concept of Race (referat na The
Annual Meetings of the Population Association of America in Minneapolis, 1–3 maja 2003). Inne
przykłady produkowania różnic przy pomocy spisów ludności podaje Benedict Anderson w swojej
książce The Spectre of Comparison z 1998 r. Omawiając funkcjonowanie spisów w krajach kolonialnych, Anderson mówi o zjawisku (nazywanym przez niego „efektem rzeczywistości”), które
polegało na tym, że w rezultacie tych spisów określone kategoryzacje ludności zastygały w postaci esencjalistycznie rozumianych bytów politycznych, głównie dzięki swojej roli w alokacji dóbr
i korzyści (ekonomicznych i innych) oraz oczekiwań dotyczących tych dóbr i korzyści. Spisy te
organizowano dla celów wyborczych i podatkowych, wkrótce jednak okazywało się, iż posiadają
one, początkowo niewidoczny, potencjał antykolonialny. Polegał on na tym, iż po raz pierwszy
stwierdzano tam istnienie pewnych grup i podawano ich liczebność, co stawało się inspiracją dla
mobilizacji politycznej i budowania tożsamości grupowych, które z kolei zaczynały funkcjonować
jako podstawa antykolonialnego oporu. Zob. B. Anderson, The Spectre of Comparison, op.cit.,
s. 43.
26
J. Squires, Culture, Equality, Diversity, [w:] Multiculturalism Reconsidered, Culture and
Equality and its Critics, red. P. Kelly, Cambridge 2002, s. 118.
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Przedstawiona powyżej analiza Taylorowskiej polityki uznania pokazuje, iż
oparty na niej projekt multikulturalizmu trudno uznać za próbę demontażu tradycyjnych hierarchii kulturowych. Zaproponowana przez Taylora wersja „polityki
uznania” implikuje taką wizję społeczeństwa i wspólnoty politycznej, w której
pewien zestaw różnic (tożsamości kulturowych, kultur), uznanych – po starannej
selekcji – za „wartościowe”, zyskuje prawo do politycznej artykulacji, wkracza
więc w sferę publiczną i nabywa prawne gwarancje ochrony. Sposób, w jaki autor
rozumie kulturę i tożsamość kulturową, a także kryteria, które stosuje do oceny
ich „wartości”, sprawiają, iż zakres grup i jednostek mogących liczyć na tytułowe
uznanie staje się bardzo wąski, a ich inkluzja nie narusza utrwalonych struktur władzy. Selektywność, z jaką działa Taylorowska polityka uznania, boleśnie
kontrastuje ze stwierdzeniami autora o fundamentalnej roli uznania dla moralnej
i psychicznej integralności podmiotu. Oczywiście trudno zarzucać Taylorowi
brak gotowości do akceptacji wszelkich możliwych różnic kulturowych – budowa jakiejkolwiek wspólnoty politycznej nie może się przecież obyć bez wykluczeń. Problem z koncepcją Taylora polega raczej na tym, iż mimo wielu korekt
i zastrzeżeń, formułowana jest ona na gruncie teorii, która okazuje się szczególnie bezradna wobec kwestii politycznego wymiaru tożsamości kulturowych.
Mam tutaj na myśli wierność Taylora wobec liberalnych koncepcji władzy i polityki, która ujawnia się w jego przekonaniu, że tożsamości te są przed-politycznie
ukonstytuowane i względnie stabilne, a ich polityczny sens nadbudowuje się dopiero nad tym, co „dane” na poziomie kultury. Ta liberalna „metafizyka władzy”,
w powiązaniu z dyskusyjnymi koncepcjami kultury, maskuje w istocie polityczny aspekt mechanizmów konstruowania tożsamości i ogranicza dyskusję o utrzymujących się relacjach dominacji. Blokuje także dyskusję nad tworzeniem się,
wewnętrzną strukturą i dynamiką owych kulturowych różnic, które domagają się
uznania (a więc dyskusję dotycząca tego, kto określa charakter mniejszościowej
kultury i to, co w niej najwartościowsze i warte uznania? Co przez te określenia
jest wykluczane i komu te wykluczenia służą? Kto jest „mówiącym podmiotem”
danej kultury?). Perspektywa przyjęta przez Taylora uniemożliwia więc z jednej
strony refleksję nad tym, czyim dokładnie interesom odpowiadają formułowane
w imieniu mniejszości kulturowych postulaty uznania ich odrębności, a z drugiej
– uniemożliwia także sproblematyzowanie tożsamości i pozycji tych, którzy mają
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wydawać wyroki o „wartości” pewnych „kultur” i je „uznawać”. Brak gotowości
Taylora do przekroczenia ograniczeń liberalnej „metafizyki władzy” sprawia, iż
jego „polityka uznania” zamienia się – wbrew deklarowanym intencjom autora
– w jeszcze jedną apologię zachodniej kulturowej supremacji.
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Cała seria pomyłek

Głupiec jest niezwykle zdradziecki. Tępaka poznaje się
od pierwszego rzutu oka (nie mówiąc o matołku),
podczas gdy głupiec rozumuje prawie tak samo jak pan
i ja, tyle że z nieznacznym odchyleniem.
Umberto Eco

Co by nastąpiło, gdyby świat zaczął działać bez zarzutu? Gdyby zniknęły błędy,
fikcje, mrzonki, nieprawidłowości i mniemania, gdyby wszystkie listy trafiały do
adresatów, a ludzie przestrzegali zasad dobrego wychowania... A gdyby wszystko
było właściwe i trafne: na poziomie fizycznym i na szczeblu teorii starających
się tę „rzeczywistość” opisać? Może w takim świecie (nawet) w dziedzinie twórczości artystycznej i jej interpretacji dałoby się sformułować niezmienne prawa.
W tym świecie wszystko, co możliwe, byłoby... do przewidzenia? A gdyby zaludniły go nagle małe, złośliwe aberracje, nieznaczne odchylenia i zaskakująco
dziwaczne dezinterpretacje?
Clinamen, czyli parenkliza, παρέγκλισις. Spróbujmy prześledzić, w jakich
obszarach ujawnia swą siłę zjawisko, któremu sporo uwagi poświęcili starożytni
fizycy-atomiści. Ścieżka, którą podążam, została już wytyczona i przetarta. Jej
zawarte w kilku zdaniach itinerarium mieści się w Lęku przed wpływem. Otóż
Harold Bloom przeniósł clinamen z filozofii Demokryta, Epikura i traktatu Lukrecjusza, odchylił je po raz pierwszy na myśli mistrza absurdu, Alfreda Jarry’ego,
by ostatecznie z lekkim poślizgiem wpaść na własny tor interpretacji nowożyt-
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nej poezji1. Wykorzystam więc pozostawione przez niego znaki, by przedstawić
clinamen jako figurę myślową, która może służyć ciekawemu opisowi zjawisk
literackich i okołoliterackich.
***
Wiersz prekursora podążał do pewnego momentu właściwym torem, ale potem
powinien był się odchylić w kierunku wyznaczonym przez nowy wiersz poety2.

Wiersz powinien był się odchylić, ale podążał nadal w dół po linii prostej. Zmierzał ku upadkowi, tracił pierwotne znaczenie – przez brak własnej, wolnej woli
i niemożność przeciwstawienia się wizji młodego, początkującego poety. Nowy
twórca pozwolił sobie popchnąć lekko, zgodnie z poruszeniem swej wyobraźni, osierocony już tekst prekursora. Jego odczytanie było błędnym odczytaniem
[misreading]. W ten sposób zmienił tor ruchu wiersza i zrobił dla siebie miejsce w kosmosie tradycji. W ten sposób, przez interpretacyjne uderzenie, powstał
nowy wiersz, wiersz właściwy.
W teorii poezji Harolda Blooma utwory poetyckie od momentu swego powstania spadają ruchem jednostajnym. Poddają się prawom, jakie obowiązują
monotonny deszcz atomów Demokryta. Jednak cząsteczki materii, tak jak wiersze, poruszają się prostoliniowym, niezakłócanym zewnętrznymi wpływami ruchem tylko przez ułamek chwili. Demokryt, drugi w historii myśli zwolennik
cząsteczkowej natury rzeczywistości (zaraz po Leukipposie), stworzył zasady fizyki dla doskonale uporządkowanego wszechświata. Jednak panowały one tylko
w momencie początku czasu. Zaraz potem Epikur błędnie je odczytał, tworząc
własną filozofię... Atomista wpadł na tor ruchu drugiego atomisty. Lecz może
istotne odchylenie od toru dokonało się dopiero w fizyce odmienionej przez Lukrecjusza? Ponoć kolejna (dez)interpretacja, drugie przesunięcie opisu działania
wszechrzeczy „miało za pierwowzór traktat Epikura Περί φύσεως [Perí phýseos]
(O naturze)”3. Starożytnym twórcom atomizmu udało się spowodować pierwsze teoretyczne i literackie clinamen, rewizyjne przeinaczenie pierwotnej teorii.

1
Por. H. Bloom, Lęk przed wpływem, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002,
s. 86–89.
2

Ibid., s. 57.

3

Lukrecjusz, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. VI, Lublin 2005, s. 3.
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W ich fizyce objawiło się właśnie dzięki wprowadzeniu odchylenia, przypadkowego zbaczania atomów z wyznaczonej trajektorii ruchu.
Jednak to nie różnice między wizjami świata starożytnych są tutaj głównym
problemem, lecz celowe „pomyłki” w interpretacji, twórcze błędy w odczytywaniu poezji. Poetyckie clinamen Bloom opisał w ten sposób:
Rewizjonizm podąża za doktryną do pewnego momentu, po czym zbacza, utrzymując, że doktryna pobłądziła właśnie w tym, a nie innym punkcie4.

Każdy powstający wiersz – podobnie jak jego pierwowzór – będzie musiał poddać się twórczemu odkształceniu w momencie odczytania. Ruch spowodowany
przez gravitas – inercyjną siłę ciężkości, która jest przyczyną spadania atomów,
zostanie szczęśliwie zaburzony przez clinamen, jeżeli wiersz znajdzie swych
czytelników, uczniów, naśladowców. Z ruchu jednostajnego, ze swobodnego spadania dziewiczego wiersza robi się wielkie rozkołysanie, drżenie przestrzeni...
Kolejne odchylenia literackich atomów powodują krzyżowanie się ich torów,
zderzenia, które zapoczątkowują łańcuchową reakcję misreading. Powstaje piękna, lecz przerażająca wizja burzliwego chaosu. A dzięki zabiegom rewizyjnym
zrodzą się z niego kolejne utwory5.
Każdy następny wiersz, który powstaje poprzez „odchylenie”, jest różny
od swego poprzednika, choć zachowuje ledwie dostrzegalne, przekrzywione rodzinne podobieństwo. Odpadanie od wyznaczonego toru to wyjątkowe prawo
– prawo wyjątków teorii oraz interpretacji. Wykładnie (nawet, jeżeli są przeprowadzone w zgodzie z tą samą metodą i zbliżone czy zgodne we wnioskach, do
których dochodzą) każdorazowo odcinają się od omawianego tekstu i od siebie
nawzajem, chociażby odcieniem interpretacji. W żywiole ludzkiej twórczości też
obowiązują reguły wyznaczone przez Lukrecjusza atomom: parenkliza nie narusza praw przyrody, ale umożliwia indywiduację w ich ramach. Fizyczne cząstki
wszechrzeczy „Muszą mieć inne kształty, różnice, choć maleńkie”6, jednak ich
odmienność ma swoje ściśle określone granice.

4

H. Bloom, Lęk przed wpływem, op.cit., s. 73.

5

Ibid., s. 57–59.

6

Titus Lucretius Carus, O naturze wszechrzeczy, tłum. E. Szymański, Warszawa 1957, II, 380.
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Właśnie ponieważ różność postaci i układów
Ma krańce, to w ilości nie znajdziesz końca śladu;
Inaczej i materia byłaby do zliczenia,
Co się nie daje przyjąć przez brak uzasadnienia.
Dziś wszakże w długich wierszach mój wykład ci dowodził,
Że niezliczoność ciałek konieczna jest w przyrodzie
Równie jak nieustanność ich zderzeń na wsze strony7.

Jak bardzo interpretacja może odbiegać od utworu, który ma omawiać, by
dalej pozostawać interpretacją (i odwrotnie – jak bardzo może się do niego zbliżyć)? Czy granice odmienności dotyczą również poezji? Może zróżnicowanie
wierszy też podlega prawom. Tyle że same prawa nie poddają się ograniczeniu:
powtarzalności zastosowania. Można by zaryzykować tutaj wstępną hipotezę
(z ‘patafizyki rodem): każdy utwór jest inny, zatem każdy podlega innym regułom.
Pierwszym i koniecznym założeniem jest pozytywna obecność próżni. Dla
atomistów jest ona odwieczna. Dla Blooma – wypracowywana ciężko i samotnie przez każdego początkującego poetę. Jednostajny ruch – poetyckich czy fizycznych – atomów, ich upadek, możliwy jest dzięki właściwemu im ciężarowi.
Każdy wiersz porusza się po wyznaczonym przez poetycką/przyrodniczą Ananke
torze. I poruszałby się po nim zawsze, opadając swobodnie w i wobec próżni
niezbędnej dla ruchu, gdyby nie pewien niepokojący element. Zalążek rewolucji
w uporządkowanej, fizykalnie zdeterminowanej, jasnej i możliwej do opisania
rzeczywistości rzeczy, wierszy, ludzi... Epikur napisał w liście do Menoikeusa:
Zaiste, lepiej by było uznać mitologiczne bajki o bogach, niż stać się niewolnikiem
przeznaczenia przyrodników. Mitologia dopuszcza bowiem przynajmniej możliwość przebłagania bogów przez oddawanie im czci, przeznaczenie natomiast jest
nieubłagane8.

Filozof z Samos wolał zdać się na podwójną samowolę: antropomorficznych bogów i niesubordynowanych zarodków rzeczy niż na bezosobowe siły
konieczności. Bloomowski autor wiersza również opiera się determinacji dystansując się od ukochanego autora. Przez swą straceńczą odwagę zaczyna ironicznie
7

Ibid., II, 525–531.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak,
W. Olszewski, Warszawa 1984, X, 134.
8

Cała seria pomyłek

305

poprawiać bogów – poetów, którzy znaleźli się już w panteonie tych uznanych
i kanonicznych. Poprawia ich z miłości, dlatego jest to forma czci. Jednak chcąc
znaleźć się między nimi, „ściąga ich na ziemię”, sprowadza do swojego poziomu.
A może poprawiać właśnie dlatego, że wie, jak popełniali błędy. Nawet jeżeli
uchybienia, jakich dopuścili się w sztuce poetyckiej mistrzowie, są widoczne tylko dla niego – początkującego autora. Błędy mnożą się w wyniku rodzącej się
w nim reakcji obronnej wymierzonej w doskonałość bogów-poetów. Znalezienie (nawet nieistniejących) wad to jedyny sposób, żeby zmierzyć się z kanonem
poezji. Efeb wstępuje na drogę do boskości i staje się poetą, gdy odważy się spojrzeć z ironią, kiedy zaczyna korygować niedoskonałości swoich poprzedników
i ulepszać ich utwory. Nie wiadomo, na jakiej podstawie stwierdzi w wierszu prekursora błąd ani jak go poprawi, jednak decyzja o „odpadnięciu” zależy tylko od
niego. To młody poeta decyduje, że wiersz powinien się odchylić, ulec clinamen.
To on przepisze wiersz właściwie.
Ponoć epikurejczycy zajmowali się fizyką o tyle, o ile była potrzebna do
stworzenia etyki9. Dlatego niezbędnym jej elementem była możliwość wymknięcia się konieczności, ucieczki od fatum, które pozwala tłumaczyć wszystkie
swoje czyny przyrodniczą determinacją. W koncepcji Blooma mechanika i dynamika opadania wiersza są częścią teorii poezji. Służą do określenia momentu
pierwszego twórczego zaburzenia przyczynowości, naruszenia porządku w imię
przypadku.
Mechanika tego ruchu przedstawia się mniej więcej tak (jeśli weźmiemy pod uwagę np. trzy tory): Atom pędzący po torze pierwszym „odchylił się” i w tym samym momencie zderzył się z atomem pędzącym po torze sąsiednim. Rezultatem
tego zderzenia było zepchnięcie atomu sąsiedniego po linii skośnej na tor trzeci,
gdzie dochodzi do powtórzenia się tej sytuacji o identycznym przebiegu jak na
torze drugim. Ale atom pierwszy, po zderzeniu się z atomem sąsiednim, sam odbił
się również i wraca z powrotem na swój własny tor, gdzie spotyka się z atomem
pędzącym już po tej samej linii; zderza się teraz z nim i odskakuje po linii skośnej
na drugą stronę, gdzie się ta gra powtarza. W ten sposób odchylenie danego pojedynczego atomu wywołuje całą serię zderzeń [podkr. – M.M.K.]10.

Początek ruchu pozwalającego atomom się spotkać wynika z minimalnego
zawahania jednego z niezliczonych zarodków rzeczy. Opisana przez Kazimierza
Leśniaka fizyka w przełożeniu na wiersze Lukrecjusza (jeśli weźmiemy pod uwagę np. trzy tłumaczenia) prezentuje się następująco:
9
10

K. Leśniak, Lukrecjusz, Warszawa 1960, s. 14.
Ibid., s. 40.
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TOR Lukrecjusza
Quare in seminibus quoque idem fateare necessest,
esse aliam praeter plagas et pondera causam
motibus, unde haec est nobis innata potestas,
de nilo quoniam fieri nil posse videmus.
Pondus enim prohibet ne plagis omnia fiant
externa qua vi. Sed ne mens ipsa necessum
intestinum habeat cunctis in rebus agendis
et devicta quasi cogatur ferre patique,
id facit exiguum clinamen principiorum
nec regione loci certa nec tempore certo11.
TOR Krokiewicza

TOR Szymańskiego

Prócz zderzeń i ciężaru jest jeszcze ta przyczyna
To samo musisz więc także wyznać
odnośnie do ziaren, a mianowicie, że Ruchów ich, która czasem i bieg przeznaczeń zgina,
oprócz uderzeń i ciężarów jest jeszcze Wolę nam dając – bowiem nic się nie rodzi z niczego.
inna przyczyna ich ruchów, na której Ciężar sam nie dozwala, by wszystko tylko dlatego
polega ta nasza moc przyrodzona, Działo się, wskutek zderzeń, siły zewnętrznej niejako –
Ale to, że duch nasz, że wola moc ma taką,
ponieważ nic, jak widzimy nie może
powstać z niczego. Prawda, że ciężar Że nie zna prawa gwałtu, gdy sama działać zacznie,
To sprawia owo zarodków odchylenie nieznaczne
nie dopuszcza, aby wszystko
powstawało skutkiem uderzeń, jakby W miejscu nieokreślonem i nieokreślonej porze13.
przez zewnętrzną siłę, ale że sam
duch nie doznaje wewnętrznego musu
we wszelkim działaniu i że nie jest
tym jeńcem niejako, skazanym na
bezwzględną bierność, to sprawia
nieznaczne odchylanie się zaczątków
w nieokreślonym miejscu
i nieokreślonym czasie12.
1213

Titus Lucretius Carus, De rerum natura, II, 284–293, http://www.intratext.com/IXT/
LAT0019/_P2.HTM, (1.06.2008).
11

12
Tytus Lukrecjusz Karus, O rzeczywistości ksiąg sześć, tłum. A. Krokiewicz, Wrocław 1958,
II, 251–293.
13

Titus Lucretius Carus, O naturze wszechrzeczy, II, 285–293.
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TOR Żurka
Nic bowiem, przecież widzimy, nie może
powstać z niczego.
Ciężar przeszkadza, by wszystko działo się
poprzez zderzenia,
Za sprawą zewnętrznej siły; by zaś we
wszelkim działaniu
Rzeczy się mogły obywać bez
wewnętrznego przymusu
I nie musiały, jak w wojnie pobite,
Sprawiają to odchylenia w ruchu zarodków
nieznaczne,
Przypadające i w miejscu, i w czasie
nie określonym14.

Każda interpretacja tekstu, a także każde jego tłumaczenie jest według
Blooma błędnym odczytaniem. Odmieniające sens utworu zboczenie pojawia
się tak, jak clinamen fizycznych elementów wszechświata – w niemożliwym do
określenia miejscu i czasie. Każde misreading wpływa na tekst oryginalny, odbierając mu atom jego dawnego znaczenia i oddając w zamian własny. Parafrazując tekst Leśniaka: wiersz pędzący po torze pierwszym „odchylił się” i w tym samym momencie zderzył się z wierszem pędzącym po torze sąsiednim. (Teraz są
już połączone, jeden musi być uwzględniany przy interpretacji drugiego, splatają
się i poprawiają nawzajem.) Rezultatem tego zderzenia było zepchnięcie wiersza
sąsiedniego po linii skośnej na tor trzeci, gdzie dochodzi do powtórzenia się tej
sytuacji o identycznym przebiegu jak na torze drugim. Ale pierwszy, prekursorski
wiersz po zderzeniu się z utworem efeba sam odbił się również i wraca na własny tor, gdzie spotyka się z wierszem pędzącym już po tej samej linii (jednak tor
został już ledwo dostrzegalnie odmieniony przez zaistniałe w międzyczasie interakcje); zderza się teraz z nim i odskakuje po linii skośnej na drugą stronę, gdzie
się ta gra powtarza. „Cały ten błąd pochodzi oczywiście tylko od zaczątków”15.
Powstanie jednego wiersza nawiązującego do utworu prekursorskiego wywołuje
efekt motyla w uniwersum poezji. Odchylenie pojedynczego wiersza wywołuje całą serię pomyłek... Nieprzewidywalne zmiany tworzą wzajemne zależności
pomiędzy wierszami, pozwalają poetom wpływać na siebie, lecz zarazem każą
14

Titus Lucretius Carus, O naturze rzeczy, tłum. G. Żurek, Warszawa 1994, II, 287–293.

15

Tytus Lukrecjusz Karus, O rzeczywistości ksiąg sześć, II, 80–141.
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im obawiać się zależności. Ten rodzaj zależności nie ma jednak wiele wspólnego
z linearną przyczynowością. Rzuca na niego światło to, co pisał David Hume:
Nie można na tej tylko podstawie, że jedno zjawisko w jednym przypadku wyprzedziło inne, wyprowadzić rozumnego wniosku, że pierwsze jest przyczyną
drugiego. Związek ich może być arbitralny i przygodny. Może nie istnieć racja
pozwalająca z ukazania się jednego zjawiska wnosić o istnieniu drugiego16.

To, że wiersz prekursora został napisany wcześniej nie oznacza, iż jest przyczyną powstania wiersza młodego poety. Może punkt wyjścia jest tak położony
na kole czasu, że jest dokładnie odwrotnie? Do tego zmierza przecież według
Blooma każdy poeta: tworząc i myląc interpretacyjne tropy, walczy o odwrócenie
porządku czasu. Pragnie rekompensaty za to, że zawiódł się na prekursorskim
wierszu, za to, że wiersz mistrza „powinien był się odchylić”, ale tego nie zrobił.
Młody poeta chce, żeby czytelnik popełnił błąd: stwierdził, że utwór prekursora
(ten wcześniejszy, sprzed odchylenia) to tylko mętne odbicie w krzywym zwierciadle, nieudolna karykatura nowego dzieła. Odpadnięcie od zwyczajowej drogi,
zboczenie z trasy uznanych odczytań wytwarza pustą przestrzeń – pole dla świeżej wyobraźni oraz dystans niezbędny dla ironii. Jak pisze Bloom:
[...] clinamen, czyli odchylenie [...], musi być podstawowym pojęciem roboczym
teorii Wpływu Poetyckiego – tym bowiem, co oddziela poetę od Poetyckiego Ojca
(a dzięki oddzieleniu ocala), jest zabieg twórczego rewizjonizmu17.

W jaki sposób młody poeta przemienia prekursorską wizję zawartą w wierszu?
Innymi słowy: jak określić i przewidzieć moment, kiedy nastąpi clinamen?
Do tego potrzeba osobliwej reguły dla wyjątku, przypadku, odchylenia. I nie wystarczy skrupulatnie obliczone statystyczne odchylenie standardowe...
Gdyby jednak świat zaczął działać bez zarzutu? Doskonały system złożony
z prostych elementów działa na zasadzie przyczynowo-skutkowej, więc niech do
jego opisania wystarczy tabela zawierająca listę odpowiadających sobie zdarzeń.
Albo program komputerowy, który udzieli jednoznacznej odpowiedzi na każde
pytanie na podstawie danych wejściowych oraz wpisanych weń reguł wnioskowania. Jeżeli przed każdym zadanym pytaniem pomieszamy kolejność zdarzeń
w kolumnach tabeli lub wpuścimy do programu wirusa fałszującego odpowiedzi,
16
D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Kraków 1977, s. 53.
17

Ibid.
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to będą one nadal jednoznaczne. Tyle że za każdym razem inne. Jeżeli prawdziwe, to przypadkowo. Czyli – doskonale ‘patafizyczne.
W takim razie pomocą służyć może i powinna jedyna na świecie teoria zdarzeń pojedynczych i przypadkowych. Została w końcu stworzona po to, by szukać przyczyn zjawisk, które wydają się nie mieć przyczyny. Alfred Jarry stworzył
jeden z literackich atomów, które bezpośrednio wpłynęły na twórczość Harolda
Blooma. Ten ostatni wskazał na nią właśnie, na naukę nauk – ‘patafizykę, jako na
błądzące źródło swej inspiracji:
Badanie Wpływu Poetyckiego jest z natury rzeczy działem ‘patafizyki i chętnie
przyznaje się do swego zadłużenia w „teorii urojonych rozwiązań”. [...] ‘Patafizyka doskonale się tu sprawdza; w świecie poetów wszystkie regularności są
istotnie „regularnymi wyjątkami”; prawem rządzącym wyjątkami jest sama powtarzalność wizji. Jeśli każdy akt wizji ustanawia jakieś szczególne prawo, to
wyłania się tu solidna podstawa dla wspaniałego w swojej straszliwości paradoksu
Wpływu Poetyckiego; nowy poeta sam określa, czym jest szczególne prawo prekursora. Jeżeli twórcza interpretacja jest z konieczności błędną interpretacją, to
musimy zaakceptować ten pozorny absurd. Jest to bowiem absurd najwyższego
rzędu, apokaliptyczny absurd Jarry’ego18.

Pojawienie się ‘patafizyki – wybitnej kpiny wskazującej na obecne w filozofii, nauce, a w szczególności w każdej konkretnej interpretacji problemy z uzasadnianiem i prawomocnością wyciąganych wniosków – wymaga wyjaśnienia.
Niezmiernie trudno o niej pisać, nie używając słów i zwrotów, które nie byłyby
już z góry opatrzone ironicznym uśmieszkiem doktora Faustrolla lub – co gorsza
– skomentowane uczonym „Ha-ha!” pawiana o imieniu Pan Cernik...19 Jarry, od
którego śmierci minęło dokładnie sto lat (licząc do zeszłorocznego święta zmarłych, gdyż taki dzień na zgon wybrał sobie autor Ubu króla), nazwał ‘patafizyką
teorię wyjątków. Jeżeli zechcemy odnieść ją do koncepcji Blooma, to sam twórca
teorii Wpływu Poetyckiego (jako nowy poeta) będzie musiał określić, na czym
polega szczególne prawo wizji odchylenia i różnicy ustanowione przez Jarry’ego.
Zasada rządząca wyjątkami jest ustanawiana później, niż została zastosowana.
Jest wymyślana przez efeba dla prekursora. Ponadto jest ustanawiana dla jednego, jedynego przypadku. Tutaj jednak mimo wszystko postaram się – dokonując
błędnej interpretacji – w paru zdaniach przybliżyć, czym jest ‘patafizyka i dla18

H. Bloom, Lęk przed wpływem, op.cit., s. 87.

Por. A. Jarry, Czyny i myśli doktora Faustrolla, Patafizyka. Powieść neoscjentystyczna, tłum.
J. Gondowicz, Warszawa 1995.
19
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czego jest tak wyjątkowo niezbędna do mówienia o clinamen. Z jej definicją,
a szczególnie przekładem, sprawa ma się prawie równie wielotorowo, jak z odchyleniami poematu Lukrecjusza:
TOR Alfreda Jarry’ego
DEFINITION: La pataphysique est la
science des solutions imaginaires, qui
accorde symboliquement aux linéaments les
propriétés des objets décrits par
leur virtualité20.
TOR Jana Gondowicza
DEFINICJA: Patafizyka stanowi teorię
urojonych rozwiązań, przypisujących
symbolicznie zarysom rzeczy, za sprawą
tychże, własności potencjalne21.

TOR Haliny Ostrowskiej-Grabskiej
DEFINICJA. – Patafizyka jest nauką
rozwiązań, wynikających z wyobraźni, która
ogólnym zarysom przyznaje symbolicznie
właściwości rzeczy określanych przez ich
potencjalność22.

2122

Definicja dotyczy bez wątpienia tej samej ‘patafizyki. Przyczyną różnic
może być istota przedmiotu jej badań, czyli epifenomenów, które zostały zdefiniowane przez Jarry’ego jako to coś, co jest wobec fenomenu dodatkiem23, zaś
przez Władysława Kopalińskiego (już całkiem poważnie) jako zjawisko wtórne,
towarzyszące zjawisku głównemu, lecz nie mające wpływu na jego przebieg24.
Można to przypisać również występowaniu clinamen – nieodłącznego odczytania i interpretacji (według Blooma każde odczytanie jest błędne). Lub połączyć
oba wyjaśnienia stwierdzając, że przyczyną różnic w tłumaczeniu jest... epifenomenalna natura clinamen.

A. Jarry, Gestes et Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, http://faustroll.efields.net/
livre_deuxieme.php#VIII (31.05.2008).
20

21

A. Jarry, Czyny i myśli..., op.cit., s. -89.

A. Jarry, Czyny i poglądy dra Faustrolla. Patafizyka. Powieść neoscjentyficzna, tłum. H. Ostrowska-Grabska, [w:] Moderniści o sztuce, red. E. Grabska, Warszawa 1971, s. 298.
22

23

A. Jarry, Czyny i myśli doktora Faustrolla..., op.cit., s. -90.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, wersja internetowa, http://www.slownik-online.
pl/kopalinski/CA2784ECBF71A0E4C12565BE00173E02.php (3.06.2008).
24

Cała seria pomyłek
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Jaki jest ‘patafizyczny związek pomiędzy odchyleniami fizycznych atomów
w teorii Lukrecjusza, a clinamen z teorii wpływu poetyckiego Harolda Blooma?
Pierwsza prawidłowość, jaką udało mi się ustalić, została odkryta i nazwana przez
Jana Gondowicza w trakcie Drugiego Seminarium Patafizycznego:
Sensem przepuszczania wypowiedzi językowej przez maszynę jest, jak wiadomo, jej deszyfracja. Otóż deszyfracja patafizyczna pozwala zawsze ujawnić zawarte potencjalnie w wypowiedzi mechanizmy dewiacyjne. [...] Myśl logiczna,
wpuszczona w patafizyczną maszynerię, dokonuje autodestrukcji. Różnica między mechanizmem sensu stricto a mechanizmem językowym polega na tym, że
pierwszy przenosi i potęguje siły, drugi zaś – sensy. Perpetuum mobile, gdyby
mogło istnieć, transportowałoby energię w obiegu zamkniętym. Prawa mechaniki mowy funkcjonują przeciwnie: każdy zespół twierdzeń, odpowiednio rozwijanych, zmierza do punktu wyjścia. Toteż ’Patafizyka prowadzi triumfalnie do
takiego spotęgowania nonsensu, aby niczym nie różnił się od prawdy. Jak państwo
widzicie, doszliśmy wreszcie do istoty związków pomiędzy percepcją przestrzeni
w różnych wymiarach a naturą myślenia25.

Potęgowanie i przenoszenie (!). Dzięki mechanizmom dewiacyjnym clinamen zarodki rzeczy mogą się łączyć i przeciwstawiać determinizmowi, a wiersze
– stawać się w swych kolejnych wcieleniach, z wiersza na wiersz, z poety na poetę coraz doskonalsze, bliższe czystego nonsensu i prawdy zarazem. Potęgowanie
odchyleń i przenoszenie ironicznej samoświadomości pozwala dotrzeć dzięki
wzajemnym korektom torów do możliwych dewiacji mitycznych „najczystszych
sensów” wyrażanych przez wieszczków u zarania dziejów poezji, w jej złotym
wieku. W czasie sprzed pierwszego przemieszczenia? Zdaniem Blooma, „zastanawiając się nad lukrecjańską ideą clinamen, możemy dostrzec ostateczną ironię
Wpływu Poetyckiego i zatoczywszy pełne koło znaleźć się z powrotem w punkcie wyjścia”. Zatem nie było czasu przed przemieszczeniem. Są tylko powroty,
obroty z przesunięciem. Czas poezji toczy się po krzywo naszkicowanym okręgu o zmiennej średnicy. Jednakże to wyjaśnienie nie usuwa wątpliwości. Znów
pojawia się niepokojące pytanie: co było punktem wyjścia? Czy tak, jak w kole
hermeneutycznym można wskoczyć w każdym miejscu w rozpędzoną (potencjalnie) od zawsze i na zawsze kolejkę rozumienia? Nie. Brakuje tutaj podstawowej zbieżności. Z hermeneutyką nie zgadza się przede wszystkim możliwość
osiągnięcia punktu dojścia: „Zestrojenie wszystkich szczegółów w całość jest
w każdym przypadku probierzem trafności rozumienia. Brak takiego zestroju
25

J. Gondowicz, Arbitralne Archiwum Absurdu, „Mrówkojad” 8 (2007), maj.
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równa się niepowodzeniu próby zrozumienia”26. Możliwe jest, już po całej serii
pomyłek, trafienie na chwilę na tor, od którego początkowo atom się odchylił.
Lecz pierwotny tor nie został oznaczony i nikt nie będzie o tym wiedział. Odchyleń nie da się zatrzymać, a atomów czy wierszy zatopić w formalinie, w której nie
podlegałyby już więcej interpretacji, tak że na pierwszy rzut oka byłoby widać,
jak wszystkie szczegóły są zestrojone.
Mimowolne zboczenie z toru literatury kieruje mnie w stronę Sztuki spadania Tomka Bagińskiego, wizji zapomnianych koszarów, w których żołnierze
służą fotograficznym eksperymentom. Najpierw order, potem skok, na rozkaz,
z niebotycznej trampoliny. Na bruk, ku brukowi. Każdy po drodze podlega odchyleniu. Śmierć każdego w tym samym miejscu jest więc za każdym razem inna.
Śmierć każdego zostaje nagrodzona (za różnicę, za odchylenie) dokumentalnym
zdjęciem. Fotografia stanie się jedną z wielu klatek makabrycznego filmu montowanego przez stęsknionego miłośnika subtelnego ruchu. Jak pięknie pląsają
martwi żołnierze w kadrach zestrojonych przez maszynę z rytmem muzyki – dla
obłędnego tańca, jedynej nadziei na wskrzeszenie umarłego serca estety-montażysty. Film jest cudowny?! Jeśli nie brać pod uwagę wcześniejszej dewiacji –
sposobu pozyskiwania modeli do fotografii. Bo tych dwóch elementów świetnej
animacji nie da się połączyć w spójną całość, pozostaje ambiwalencja rozumienia
i uczuć. Każde odczytanie będzie błędnym odczytaniem. Da capo al fine.

26
H.-G. Gadamer, Koło jako struktura rozumienia, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice
z hermeneutyki, tłum. G. Sowiński, Kraków 1993, s. 227.
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Narzucony system
Tadeusz Kowalik, www.polskatransformacja.pl, Wydawnictwo Muza, Warszawa
2009, ss. 300.
Obecny kryzys, który do głębi wstrząsnął,
i nadal wstrząsa, posadami kapitalizmu
czyni tym bardziej aktualną najnowszą
książkę Tadeusza Kowalika złożoną do
druku w wydawnictwie Muza pod roboczym tytułem Narzucony system (albo
Szok zamiast terapii). Jest bowiem jasne,
że po tym kryzysie już nic nie może pozostać takie, jakie było niegdyś, w szczególności – musi ulec rekonstrukcji system
kapitalistyczny będący głównym źródłem
tego kryzysu. Chociaż faktem jest, że kryzys przybrał skalę globalną, że nie oparły
mu się gospodarki ani Europy, ani Azji, to
w równej mierze prawdziwe jest twierdzenie, iż rozpoczął się w USA. Tadeusz Kowalik, pisząc o naszym półperyferyjnym
czy, jak kto woli, wciąż przejściowym
kapitalizmie, ostrze swej krytyki kieruje
właśnie przeciwko anglosaskiemu modelowi gospodarczo-społecznemu, przyjęcie
którego przez, jak ich nie bez złośliwości
nazywa, demiurgów polskiej transformacji uważa za jej grzech pierworodny.
Teza ta wymaga co najmniej dwojakiego komentarza.

Z jednej strony Tadeusz Kowalik
jak najsłuszniej zwraca uwagę na rzeczywiste zróżnicowanie empirycznych desygnatów określenia „kapitalizm”, akcentując
w szczególności rolę modelu szwedzkiego
jako argumentu przeciwko tezie restauratorów rodzimego kapitalizmu o braku
alternatyw dla obranej ścieżki przeobrażeń ustrojowych. Liczba jednak owych
kapitalizmów, jak i samo generyczne ujęcie nadrzędnego pojęcia zależą od przyjętych kryteriów takiej identyfikacji. Pod
tym względem Tadeusz Kowalik zajmuje
wśród rodzimych ekonomistów stanowisko jeśli nie wyjątkowe, to mniejszościowe. Podkreśla, że „formy własności
tworzą jeden z głównych (obok rynku),
a w niektórych ujęciach – główny filar każdego systemu ekonomicznego.
Za pierwszą cechę gospodarki kapitalistycznej uznaje się: »prywatną własność
środków produkcji oraz prywatne przedsiębiorstwo« (private ownership of the
means of production and private enterprise). Pod tym względem nie ma różnicy między amerykańskim ekonomistą
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neoklasycznym Mauricem Bornsteinem
i marksistą Oskarem Lange. A mimo to,
problematyka własności jako przedmiot
badań – podkreśla krytycznie Kowalik
– pozostaje ciągle w cieniu rynku. Nie należy do ulubionych tematów ekonomicznych”.
Jak jednak rozumieć owo centralne
pojęcie?
Jak wynika z tekstu, Tadeusz Kowalik przychyla się do teoretycznego stanowiska szkoły praw własności (property
rights), z dużym uznaniem podkreślając,
że „przyczyniła się ona do zwiększenia
precyzji pojęć. Dzięki tej koncepcji ekonomiczne pojęcie własności jako wiązki
uprawnień stało się znacznie bogatsze niż
same prawne tytuły własności. Pozwala
ona na głębsze badania nad rozdziałem
owych praw własności pomiędzy różne
podmioty”.
Autor omawianej książki odcina
się jedynie od ideologicznego podtekstu
teorii praw własnościowych, jaki stanowi
apologia własności prywatnej, opowiadając się dlatego za „bardzo podobną
w warstwie czysto teoretycznej, ale o przeciwstawnych wnioskach normatywnych,
koncepcją własności funkcjonalnej”, interesującą dlań ze względu na nacisk na
społeczną treść własności.
Nie deprecjonując aparatu pojęciowego wypracowanego przez teorię praw
własności, należy jednak zauważyć, że
nie utrzymała ona konsekwentnie ekonomicznego punktu widzenia, lecz zachowała wiele cech, a wraz z tym i słabości, tradycyjnej prawniczej doktryny
własności. Oto np. Furubotn i Pejovich
piszą, że „w każdym danym momencie
czasu istnieje prawnie usankcjonowana
struktura praw własności” (1972, s 1142;
podkr. J.T.). W innym zaś: „opowiadać
się za zmianą treści prawa własności [...]
oznacza opowiadać się za mającą oparcie

w prawie zmianą alokacji zasobów” (Furubotn, Pejovich 1972, s. 1140; podkr.
J.T.). Uznają oni również, że „prawo
własności [...] podlega jedynie tym ograniczeniom, jakie są explicite stwierdzane przez prawo (Furubotn, Pejovich
1972, s. 1140; podkr. J.T.). Jedynie jednak
z wąskiego, prawniczego punktu widzenia własność nie podlega żadnym innym
ograniczeniom, poza prawnymi (Pejovich
1990, s. 28). W rzeczywistości własność
jest również uwarunkowana przez panujące konwencje, ludzkie postawy, normy
grupowe itp. Autorzy szkoły praw własności nie wnikają w niektórych przypadkach
pod formalnoprawną zasłonę w tej mierze,
w jakiej trwają przy ujmowaniu państwa
i innych osób prawnych jako właścicieli.
Alchian i Demsetz np. mówią o „korporacyjnych, szkolnych i kościelnych właścicielach majątku” (1973, s. 19).
Teoria praw własnościowych czerpie swą definicję własności z prawa
rzymskiego. Zgodnie z klasyczną definicją, „prawo własności obiektu składa się
z trzech elementów:
(a) prawa używania obiektu (usus),
(b) prawa przyswajania korzyści płynących z obiektu (usus fructus),
(c) prawa przekształcania formy i/lub
substancji obiektu (abusus)” (Furubotn, Pejovich 1974, s. 4).
Tadeusz Kowalik podnosi zalety
takiego szerokiego pojęcia własności, ja
chciałbym jednak uwypuklić jego wadę
polegającą na trudności identyfikacji
właściciela w sytuacji, kiedy prawa własności do danego obiektu są rozdzielone
pomiędzy dwie lub więcej osób. Przedstawiciele szkoły praw własności rozwiązują ten problem w sposób raczej niezadowalający, dość wieloznaczny. Można np.
uznać, że umowa o dzierżawę „zakłada
przeniesienie niektórych uprawnień należących do praw własności” (Alchian 1977,

Recenzje
s. 133). Czy więc dzierżawca jest właścicielem (albo może współwłaścicielem)? Nie, odpowiada Alchian, ponieważ
w tym przypadku rozdział praw własności ma charakter tymczasowy i własność
przysługuje wydzierżawiającemu obiekt.
W jaki sposób jednak ująć sytuację,
w jakiej prawa własności są rozdzielone
na stałe, a nie tylko przejściowo? Odpowiedniego przykładu dostarcza spółka
akcyjna. Wynalazek korporacji wprowadził radykalną zmianę w tradycyjnie
pojmowanej koncepcji własności. Korporacja podzieliła prawo własności pomiędzy wiele osób. Ci, którzy dostarczają
korporacji kapitału – czy to akcyjnego,
czy pożyczkowego – mogą być całkiem
różnymi osobami od tych, którzy kierują
użytkowaniem tego kapitału. Fakt ten jest
dostrzegany przez Alchiana i Demsetza,
którzy piszą: „zamiast ujmować akcjonariuszy jako współwłaścicieli, możemy ich
ujmować jako inwestorów podobnych do
posiadaczy obligacji [...] Jeżeli traktować
posiadaczy obligacji, posiadaczy akcji
uprzywilejowanych, posiadaczy zamienialnych akcji uprzywilejowanych i posiadaczy listów zastawnych jako po prostu
różne kategorie inwestorów [...] dlaczegóż
miano by uważać akcjonariuszy za właścicieli w jakimkolwiek sensie różnym od
innych finansowych inwestorów?” (1972,
s. 789). W dalszym ciągu zauważają oni,
iż „władza przedsiębiorcy – organizatora
będącego zarazem, przyjmijmy, dyrektorem naczelnym nie zależy od akcjonariuszy” (Alchian, Demsetz 1972, s. 789).
Czy oznacza to, że właśnie owego
dyrektora naczelnego należałoby określać
jako właściciela firmy? W innej pracy
można znaleźć jeszcze bardziej jednoznaczne stwierdzenie, zgodnie z którym
w przypadku korporacji notowanej na
giełdzie „wąski zespół zarządzający staje się de facto właścicielami. Efektywna
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własność, tj. efektywna kontrola majątku,
skupia się zatem na mocy prawa w rękach
zarządu [...] akcjonariusze są w gruncie
rzeczy pożyczkodawcami kapitału akcyjnego, a nie właścicielami. Akcjonariusze posiadają naprawdę jedynie akcje,
a nie korporację. Własność w znaczeniu
kontroli nabiera ponownie charakteru
w znacznej mierze indywidualnego. Akcjonariusze są właścicielami akcji, a prezes korporacji zapewne wraz z kilkoma
innymi wysokimi kierownikami dzierży
kontrolę nad korporacją” (Demsetz 1967,
s. 358–359)1.
Problem, jaki nastręczają tego rodzaju sformułowania, polega na tym, że
nie są one zgodne z definicją własności
przyjmowaną przez omawianą teorię oraz
że podważają całe rozumowanie o potrzebie nadzorowania zarządców, o problemie
stosunków między mocodawcą a agentem
itp.
Nie rozwiązuje sprawy odróżnienie „własności kapitału” od „własności
firmy” (Rowley 1982, s. 72), ponieważ
tego rodzaju wybiegi nie zgadzają się
z kolei z wypowiedziami przedstawicieli
teorii praw własności bliższych tradycyjnej koncepcji, takimi jak: „kierownik nie
musi być właścicielem, czy nawet współwłaścicielem firmy” (Alchian, Woodward
1988, s. 72).
Podobna dwuznaczność znamionuje
właściwe omawianej teorii ujęcie własności publicznej. Z jednej strony utrzymuje
się, że zgodnie z jej nazwą podmiotem tej
1
Podobny pogląd wyrażają Cheung i Gaa, którzy piszą, że „nierówność podziału praw głosu przekształca użytkownika środków produkcji we współwłaściciela” (1989, s. 443). Ta wypowiedź, zdająca
się utożsamiać własność z kontrolą, kłóci się z pewnymi innymi sformułowaniami zawartymi w pracy
cytowanych autorów; odróżniają oni „własność”
od „kontroli”, „zarząd” od „nienależących do zarządu akcjonariuszy”, „zarząd” od „akcjonariuszy”
(Cheung, Gaa 1989, s. 438).
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własności jest ogół społeczeństwa. Alchian podkreśla nawet: „własność publiczna należy do wszystkich członków społeczeństwa” (1977, s. 139). Bardziej zniuansowane, ale też bardziej wieloznaczne
ujęcie znajdujemy u Nuttera, który pisze:
„Jeżeli mamy określać jako właściciela
tak abstrakcyjny twór, jak państwo, wówczas powierniczy zarząd własnością musi
zostać przekazany konkretnemu podmiotowi, jakim jest rząd. Rząd będzie odpowiadał [...] przed określonymi grupami
osób, w stosunku do których występuje
jako agent i, można mniemać, przynajmniej pośrednio będzie realizował ich interesy. W ostatecznym rachunku zatem
osoby sprawujące kontrolę nad rządem
są rzeczywistymi właścicielami przedsiębiorstw państwowych, podczas gdy rząd
lub jakaś jego część występuje jako ich
zarządca” (1974, s. 222). W powyższych
zdaniach uwagę zwraca zmiana kryteriów
używanych do identyfikowania właściciela przedsiębiorstw publicznych. Wyrażając rzecz skrótowo, beneficjenci zostali
zastąpieni – analogicznie do poprzedniego przypadku spółki akcyjnej – przez
kontrolerów czy władców. A tego rodzaju
zamiana prowadzi do przesunięcia podmiotu własności; za właściciela przedsiębiorstw państwowych należy uważać
już nie społeczeństwo jako całość, jak
w poprzednim wypadku, lecz pewną węższą grupę osób, nieokreśloną skądinąd
przez Nuttera. Bardziej konkretny jest
Pejovich wskazujący na „grupę rządzącą”
jako właścicieli środków produkcji (1974,
s. 351–352). W innej wszakże pracy, napisanej wspólnie z Furubotnem, powiada
on o „własności firmy należącej do państwa” (Furubotn, Pejovich 1972, s. 1154).
Picot i Kaulmann zajmują kompromisowe
stanowisko określając strukturę własności
przedsiębiorstw państwowych w nastę-

pujący sposób: „prawo koordynowania
(nabywania i przydzielania) zasobów
spoczywa głównie w rękach kierowników
tych przedsiębiorstw; prawo uzyskiwania
zysków (i strat) oraz prawo kapitalizacji (prawo przeniesienia wszelkich praw
własności na nowych właścicieli) znajduje się w rękach rządu” (1989, s. 300).
Tego rodzaju ujęcie nie może być jednak
uznane za zadowalające choćby dlatego,
że rząd pobiera owe dochody nie na własny rachunek, lecz w imieniu społeczeństwa. Trudności związane z dokładnym
określeniem beneficjentów rządowych
wydatków, czy obniżek podatków, nie
zmieniają faktu, że uzyskiwane w ten
sposób korzyści są realne. Wynika stąd,
że własność należy ujmować jako korzystanie. Cytowani autorzy skądinąd zdają
się to zauważać, pisząc o „obywatelach
jacy są reprezentowani przez państwo”
(Picot, Kaulmann 1989, s. 300). Jakie by
ostatecznie nie było stanowisko tego czy
innego indywidualnego autora, trudno
uniknąć wniosku, że w pracach teoretyków praw własności można napotkać całą
gamę różniących się ujęć natury własności przedsiębiorstw państwowych.
Jak wynika z powyższego, Tadeusz
Kowalik – w pełni podzielając generalnie
negatywną ocenę natury oraz sposobu
funkcjonowania przedsiębiorstw zwanych
w prawniczym języku państwowymi właśnie ze względu na prawniczy charakter tej
terminologii i ocenę ich społeczno-ekonomicznego charakteru – bazuje na odmiennym wyjściowo-teoretycznym punkcie
widzenia w kwestii definicji własności:
„Bodaj największą pułapką komunizmu
okazała się własność kontrolowana i zarządzana przez, nie tyle wszechmocne,
co wszędobylskie państwo. System polityczny wykluczał wpływ społeczeństwa
na podstawowe kierunki rozwoju gospodarczego nawet w ograniczonym zakre-
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sie, to znaczy drogą wyborów pomiędzy
różnymi programami w czasie kampanii
wyborczych”.
Autor omawianej pracy używa różnych określeń w stosunku do poprzedniego systemu gospodarczo-społecznego,
w tym, jak pokazuje między innymi przytoczona wyżej wypowiedź, terminu „komunizm”. Ten uważam za stosunkowo
najmniej fortunny; w ścisłym, naukowym
sensie odnosi się on do systemu charakteryzującego się, jak można by to wyrazić
w języku kryteriów różnicowania formacji ekonomicznych społeczeństwa, dominacją własności nad pracą, której to przesłanki socjalizm realny z jego gospodarką
chronicznego niedoboru naturalnie nie
spełniał. Rozumiem intencje autora, który
termin „socjalizm” pragnąłby zachować
dla bardziej godnie niż socjalizm realny
prezentującego się ustroju, ale tym samym
zdaje się on wpadać w pułapkę zastawioną
ongiś przez Leszka Kołakowskiego, który
odsłaniał milczącą przesłankę kryjącą się
za tego rodzaju rozumowaniem zwolenników socjalizmu, pisząc: „Socjalizm to
taka dobra rzecz”. No cóż, socjalizm nie
tylko ten stalinowski, lecz także poststalinowski nie okazał się szczególnie „dobrą
rzeczą”, ale samo przez się nie odbiera
mu to możności pretendowania do socjalistycznego godła. Zaprzeczanie temu
byłoby zamianą naukowego, obiektywnego kryterium na kryterium wartościujące.
Wiem, że dotykam tu kontrowersyjnego
problemu i szanuję naturalnie prawo Tadeusza Kowalika do odmiennego zdania
w tej materii, tym bardziej że jak mało
kto zasłużył sobie nie tylko swoimi publikacjami, ale całym życiem na posiadanie
takiego, a nie innego poglądu.
Również z punktu widzenia ekonomiczno-socjologicznej koncepcji własności można ująć wyżej wspomniane odręb-
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ności dających się wyróżnić systemów
kapitalistycznych.
Przy wszystkich różnicach dzielących system skandynawski, nadreński,
polderowy, francuski czy azjatycki
wszystkie one posiadają tyle ważnych
formacjotwórczych – ekonomiczno-własnościowych cech, by dać się zaliczyć do
jednego typu: kapitalizmu dla interesariuszy (stakeholder capitalism) w przeciwstawieniu do alternatywnego, reprezentowanego przez kraje anglosaskie modelu
kapitalizmu dla akcjonariuszy (shareholder capitalism). I rzeczywiście, także autor omawianej pracy aprobująco zestawia
osiągnięcia społeczeństw i gospodarek
należących do pierwszego z wymienionych kapitalistycznego sposobu gospodarowania, przeciwstawiając je ocenianemu przezeń bardzo krytycznie modelowi
angloamerykańskiemu,
negatywnymi
osobowymi wzorcami stały się postacie
(i symbolizowane przez nie strategie)
Margaret Thatcher i Ronalda Reagana.
Jak wspominałem, Tadeusz Kowalik bardzo negatywnie ocenia zarówno
teoretyczne podstawy owego modelu
w postaci neoliberalnej ekonomii politycznej, jak i rezultaty jej zastosowania
do społeczeństw postsocjalistycznych,
w tym polskiego. Analiza efektów, a zarazem defektów owej strategii wychodzenia z ram poprzedniego systemu wypełnia
karty książki. Jest to analiza nie tylko teoretycznie ugruntowana, ale i dostarczająca mnóstwo ciekawych informacji, poczynając od samych okoliczności wdrożenia tzw. planu Balcerowicza. A autor
miał dla dokonywania takich obserwacji
dogodny punkt widzenia ze względu na,
paradoksalnie, swoją rolę „insidera”.
Warto przypomnieć, że, jak sam o sobie
pisze: „Z Mazowieckim, Geremkiem
i szefem gabinetu Kuczyńskim byliśmy
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doradcami strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Ogromne napięcie tym negocjacjom
towarzyszące tworzyło, jak się mogło
wówczas wydawać, niemal więzy krwi.
A może nie był też bez znaczenia fakt,
że to ja namówiłem Mazowieckiego
i Geremka do tej wielkiej przygody. Możliwe, że fakt ten był jednym z motywów
tego, iż Geremek jako szef OKP ponad
dwa miesiące wcześniej proponował mi
dwa (do wyboru) stanowiska ministerialne. Z Mazowieckim łączyło mnie coś, co
można uważać za więź quasi-rodzinną.
Kuczyński jeszcze tak niedawno omawiał ze mną ważne kandydatury rządowe. Wszystkich nas połączyła działalność
w »Latającym Uniwersytecie«. Także
Balcerowicz uczęszczał na moje półoficjalne seminarium, ja uczestniczyłem
w jego seminarium w SGPiS”.
Krytyczna analiza Kowalika, zawsze łącząca w sobie – co chciałbym
szczególnie podkreślić – teoretyczno-interpretacyjny i empiryczno-faktualny
punkt widzenia – obejmuje zarówno początki ustrojowej transformacji, które są
dlań nie tyle szokową terapią, ile szokiem
bez terapii. Pogląd ten dokumentują konkretne dane liczbowe wskazujące na porażające z punktu widzenia ekonomiczno-społecznego bezpośrednie wyniki wdrożenia zestawu posunięć, które przywykło
się, inna rzecz, na ile słusznie, nazywać
planem Balcerowicza. Następnie Kowalik omawia przebieg i rezultaty budowy
czy, jak kto woli, odbudowy kapitalizmu
na rodzimym gruncie w dalszej perspektywie. Zgodnie ze swoim niezbywalnym
zainteresowaniem sprawami własności
wiele miejsca poświęca przekształceniom
własnościowym, przedstawiając miedzy innymi w tej dziedzinie interesujące
i wiele mówiące szacunki liczbowe dotyczące skutków prywatyzacji. Ale punkt
widzenia autora nie jest tylko punktem

widzenia ekonomisty; Tadeusz Kowalik
wiele uwagi poświęca społecznym aspektom omawianych procesów. Szczególną
wagę przywiązuje do skutków, jakie kapitalistyczna restauracja miała w dziedzinie gospodarowania, jak się to obecnie
określa, zasobami ludzkimi. Oba zjawiska, jakie ze szczególną mocą akcentuje
prof. Kowalik, posiadają swoje znaczenie
socjoekonomiczno-własnościowe: zarówno drenaż mózgów i rąk, tj. odpływ do
innych krajów sił roboczych wykształconych za środki pochodzące z narodowej
własności, jak i długotrwałe bezrobocie,
które dla podlegających mu osobników
oznacza dekwalifikację, utratę zdolności
do pracy, a więc wywłaszczanie z własności swojej siły roboczej.
Książka Tadeusza Kowalika zawiera
wiele wątków, jakie zasługiwałyby na odrębną analizę, co w ramach tego tekstu nie
jest możliwe. Jego czytelnikowi pod uwagę chciałbym przedstawić własny pogląd
– książka tego wybitnego przedstawiciela polskiej ekonomii politycznej stanowi
prawdziwą perłę na tle literatury tranzytologicznej. Wychodząc poza ramki oceny
czysto naukowej, można by powiedzieć,
że czytelnikowi lewicowemu dostarczy
ona mocnych argumentów dla wsparcia jego przekonań, zaś prawicowemu –
o ile zachowuje elementarną intelektualną
uczciwość – spędzi sen z powiek.
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Imperium jako wróg
Michael Hardt, Antonio Negri, Imperium, Wydawnictwo W.A.B., przeł. S. Ślusarski,
A. Kołbaniuk, Warszawa 2005, ss. 512.
Istota Imperium
Istnieją dwa zasadnicze stanowiska
w kwestii zmiany ładu międzynarodowego w czasie globalizacji i ukształtowania
się głównego wroga ludzkości. Pierwsze
zakłada, że ukształtowało się wrogie ludzkości Centrum ze słynną Triadą (USA,
Europa Zachodnia, Japonia) i podporządkowane mu Peryferia, które z kolei dzielą
się na aktywne i zmarginalizowane. Zwolennikiem tego stanowiska jest Immanuel
Wallerstein i Samir Amin. Jest ono pewną
modyfikacją koncepcji podziału świata na
Pierwszy, Drugi i Trzeci. Drugie stanowisko mówi o tym, że powstało wszechpotężne i wszechobecne Imperium, którego
suwerenności nie wiąże się już z konkretnym, wydzielonym granicami terytorium.
W zmaganiach z Imperium na nic zda się
strategia i taktyki walki z imperializmem
– nowe podmioty polityczne muszą wypracować nowe metody walki.
W odniesieniu do Imperium nastąpił zmierzch dotychczasowego pojęcia
suwerenności. Imperium to stosunkowo
nowy ład o strukturze sieciowej, pozbawiony zwartego centrum władzy, niezależny od dotychczasowych granic państwowo-narodowych, przejawiający się
w procesach ekonomicznych, politycznych i kulturalnych o zasięgu globalnym.
W Imperium „suwerenna władza przybrała nową postać, stając się układem narodowych i ponadnarodowych organizmów,
złączonych wspólną logiką rządzenia”
(s. 8). Przestrzeń władzy imperialnej

jest zawsze otwarta, stopniowo zanika
rozróżnienie między stroną wewnętrzną
i zewnętrzną. Nie da się już zlokalizować
wyzysku, „przedmiotem wyzysku i panowania przestają być szczególne działania
wytwórcze, a staje się nim uniwersalna
zdolność wytwarzania, to jest abstrakcyjna aktywność społeczna” (s. 227). Dzięki
telefonii komórkowej i Internetowi praca
produkcyjna i nieprodukcyjna przebiega
wewnątrz sieci informacyjnej, dla której odległości nie odgrywają większego
znaczenia, zatrudnieni nie muszą być fizycznie obecni w zakładzie pracy. Znają
się poprzez wymianę informacji i usług,
praca staje się bardziej abstrakcyjna. Ale
to sprawia, że ulega osłabieniu pozycja
przetargowa siły roboczej, sieci produkcyjne w większym stopniu narzucają dawne formy zatrudnienia (praca na zlecenie,
w domu, w niepełnym wymiarze, na
akord). „Produkcja staje się nieodróżnialna od reprodukcji; siły produkcyjne
mieszają się ze stosunkami produkcji,
kapitał stały jest ustanawiany i reprezentowany w obrębie kapitału zmiennego,
w mózgach, ciałach i kooperacji produktywnych podmiotów. Podmioty społeczne
są jednocześnie producentami i produktami tej jednolitej machiny” (s. 405). Imperium, pomimo tego, że pozbawione jest
instytucji typowych dla państw imperialistycznych, staje się miejscem konfliktu
w czysto antagonistycznej formie.
Imperium wspiera globalizację produkcji i wymiany „z zamiarem włączenia
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wszystkich stosunków władzy w ramy
własnego światowego porządku – ale jednocześnie uruchamia potężne działania
policyjne przeciwko nowym barbarzyńcom i buntującym się niewolnikom, którzy zagrażają jego ładowi” (s. 34–35).
Podział przestrzenny świata uległ
przemieszczeniu i przekształceniu – elementy Pierwszego odnajdujemy w Trzecim Świecie, Trzeciego w Pierwszym,
a Drugiego już prawie nie ma nigdzie. Imperialny świat określony jest przez nowe,
„skomplikowane procesy różnicowania
i ujednolicania, deterytoralizacji i ponownej terytorializacji” (s. 9). Imperializm
przeminął i żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie stworzyć samodzielnego centrum. Nawet USA, pomimo swej
uprzywilejowanej pozycji, nie stanowi
Centrum Imperium. W Imperium nie ma
limesu, jego władza nie ma granic.
Kapitalistyczna globalizacja produkcji i wymiany przez liberałów oceniana jest pozytywnie, gdyż nastąpiło
uniezależnienie się ekonomiki od polityki, ograniczenie ingerencji władzy politycznej w gospodarkę, przez innych ten
sam fakt oceniany jest negatywnie, gdyż
nastąpiło uniezależnienie się kapitału
od demokracji, wzrosła jego samodzielność i siła w walce z socjalnymi zdobyczami ludzi pracy, zwiększa się prawo do
zysku, a zmniejsza prawo do godziwej
płacy roboczej. Niezależność ekonomiki
od polityki państwa sprawia, że kryzys
jest wszechobecny i może nagle wybuchnąć wszędzie.
Imperium a centrum i peryferia
Hardt i Negri wskazują, że stracił użyteczność podział na Pierwszy, Drugi i Trzeci
Świat. Na dobrą sprawę Trzeci Świat,
jako zjednoczona wspólnota ekonomiczna i siła polityczna, nigdy nie istniał. Pojęcie Trzeciego Świata pojawiło się na
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tle zimnej wojny, podziału świata na dwa
zwalczające się obozy i stanowił jedynie
obszar wolny od tego podziału i jego pogranicze, będące przedmiotem zabiegów
obu światów. Wraz z końcem zimnej wojny podział ten stracił swą metodologiczną
użyteczność.
Należy odrzucić „trzecioświatowy”
sposób myślenia, który widzi podstawową sprzeczność systemu kapitalistycznego między kapitałem Pierwszego i pracą
Trzeciego Świata, któremu często hołduje
wiele środowisk uchodzących za „lewicowe”, i dostrzega w nim główny potencjał
rewolucyjny współczesnej epoki. Pobożnych życzeń nie należy brać za rzeczywistość. Trzecioświatowa perspektywa jest
niezadowalająca, gdyż ignoruje antagonizmy, pomija faktyczną tożsamość istoty walk klasowych toczonych zarówno
w krajach o pozycji dominującej, jak
i podporządkowanych.
Hardt i Negri odrzucają podział
państw kapitalistycznych zaproponowany
przez Wallersteina i Amina na Centrum
oraz peryferia i półperyferia. Ich zdaniem
taki podział homogenizuje i przesłania
rzeczywiste różnice między narodami
i kulturami. Podział ten nie pozwala prześledzić globalnych podziałów i dystrybucji
produkcji i akumulacji. Zdaniem Hardta
i Negriego obecne podziały nie przebiegają tak prosto, zgodnie z jednym, wybranym kryterium, lecz według wielu
„posegmentowanych ścieżek”. Zastrzegają przy tym, że nie chcą powiedzieć,
iż zanikły jakościowe różnice pomiędzy
na przykład USA i Brazylią lub Wielką
Brytanią i Indiami. Piszą, że różne kraje
i regiony zawierają dziś w różnych proporcjach to, co kiedyś uważano za Pierwszy i Trzeci Świat, centrum i peryferie,
Północ i Południe. Zróżnicowany i hierarchiczny rozwój nie przebiega wzdłuż
ustalonych, dawnych narodowych i mię-
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dzynarodowych granic, tylko wewnątrzi ponadnarodowych.
Globalny proletariat
Powstanie Imperium prowadzi do przebudowy dotychczasowych stosunków społecznych, stare kategorie zyskują nową
treść. Hardt i Negri rozróżniają proletariat
i przemysłową klasę robotniczą. W procesie globalizacji proletariat uległ głębokim przekształceniom. Obecne pojęcie
proletariatu jest bardziej ogólne i obejmuje wszystkich tych, których praca jest
pośrednio i bezpośrednio wyzyskiwana
przez kapitał i poddana kapitalistycznym
normom produkcji i reprodukcji. W imperializmie proletariat obejmował przemysłową klasę robotniczą, która stanowiła
tylko cząstkowy moment w historii proletariatu i jego dokonań rewolucyjnych.
W tym okresie wielu uważało, że tylko
praca opłacanych robotników jest produkcyjna, a wszystkie inne jej rodzaje
wydawały się im reprodukcyjne lub nawet
nieprodukcyjne. Dzisiejszy proletariat jest
wewnętrznie urozmaicony i coraz trudniej
jest dostrzec różnice pomiędzy pracą produkcyjną, reprodukcyjną i nieprodukcyjną. „Kiedy praca opuszcza mury fabryki,
coraz trudniej jest utrzymać fikcję jakiejkolwiek miary dnia roboczego i w ten
sposób oddzielić czas produkcji od czasu
reprodukcji czy też czas pracy od czasu
wolnego. Na obszarze produkcji biopolitycznej nie ma liczników wybijających czas; proletariat produkuje w całej swej ogólności wszędzie i przez cały
dzień” (s. 422–423). Proletariat różni się
wewnętrznie warunkami płacy i pracy,
organizacją pracy. Nasilają się jego walki
w skali globalnej, chociaż stają się „niemal niekomunikatywne”. Zdaniem Hardta i Negriego, musimy pogodzić się z tym,
że nie mamy tu do czynienia z jakimś
nowym cyklem walk internacjonalistycz-

nych, typowych dla okresu imperializmu,
lecz raczej z rozwojem nowej jakości ruchów społecznych. „Po pierwsze, każda
walka, choć mocno osadzona w warunkach lokalnych, przeskakuje od razu na
poziom globalny i atakuje konstytucję imperialną jako całość. Po drugie, wszystkie
te walki niwelują tradycyjne rozróżnienie
między walkami ekonomicznymi i politycznymi”. Zdaniem Hardta i Negriego
komunikację między różnymi walkami
proletariatu blokują dwa czynniki: po
pierwsze – „brak rozpoznania wspólnego
wroga”, a po drugie – „brakuje wspólnego
języka walk” (s. 72–73).
W epoce imperializmu wielkoprzemysłowej klasie robotniczej przyznawano przywódczą rolę wobec innych grup
proletariatu. Dzisiaj nie przestała ona istnieć, ale utraciła swe dawne dominujące
znaczenie w gospodarce kapitalistycznej
i hegemonistyczną pozycję w walkach
klasowych proletariatu. Istnieje potrzeba
pogłębionej analizy nowego składu proletariatu jako klasy.
Imperialny rasizm
Po powstaniu Imperium nowego znaczenia nabiera pojęcie rasizmu. Od czasów
dekolonizacji w XX wieku wydaje się, że
tradycyjny rasizm ulega erozji. Symbolem
tego może być upadek systemu apartheidu w RPA, rozwój ruchów na rzecz praw
obywatelskich czy nawet wybór prezydentem USA Baracka Obamy. Zdaniem
Hardta i Negriego, chociaż coraz trudniej
zidentyfikować rasizm, to jednak faktycznie zwiększył on swój zasięg terytorialny
i natężenie. Głównym źródłem współczesnego rasizmu pozostaje lęk przed
nędzą i niepokój o przyszłość biednych
walczących o pracę. Novum jest odejście
od teorii rasistowskich opartych na biologii i przejście do teorii rasistowskich
opartych na socjologii i kulturze. Impe-
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rialna teoria rasistowska zgadza się nawet
z tym, co było nie do przyjęcia dla dawnego rasizmu, że rasy ludzkie nie stanowią
odrębnych zhierarchizowanych jednostek
biologicznych i że biologii ludzkiej nie da
się podzielić na różne rasy. Imperialna teoria rasistowska i współczesny rasizm są
teraz w tej sprawie zgodne. Współczesny
rasizm może istnieć bez ras, tak jak antysemityzm bez Żydów czy antykomunizm
bez komunistów. Rolę biologii ma pełnić
kultura. Z perspektywy imperialnego rasizmu różnice kulturowe, chociaż uważane
za zmienne i będące wytworem konkretnych warunków historycznych, uważa się
za nieprzekraczalne. Zdaniem imperialnego rasizmu nie można zezwalać na synkretyzm religii i kultur.
Taka modyfikacja rasistowskich
teorii pokazuje, jak imperialna teoria rasistowska może przejąć to, co tradycyjnie
uchodziło za stanowisko antyrasistowskie i uczynić z niego podstawę separacji
i segregacji społecznej. Hardt i Negri powołują się na Gilles’a Deleuze’a i Féliksa Guattariego, że rasizm europejski nie
działał poprzez wykluczenia, lecz „poprzez określanie stopnia odchylenia od
wyglądu Białego Człowieka [...]. Z punktu widzenia rasizmu nie ma zewnętrza, nie
ma ludzi na zewnątrz”. Zdaniem Hardta
i Negriego „Supremacja białych funkcjonuje raczej poprzez nawiązanie najpierw
kontaktu z odmiennością, a następnie
podporządkowywanie różnic według
stopni odchylenia od białości. Nie ma to
nic wspólnego z nienawiścią i strachem
przed obcym, nieznanym Innym. Jest to
nienawiść zrodzona w bliskości i określona przez stopień odmienności bliźniego”
(s. 211). Imperialny rasizm jest zmienny
w swej treści, formie i funkcji, „najpierw
doprowadza on różnicę do skrajności,
a następnie przywraca Innego jako negatywną podstawę Ja” (s. 212). Rasizm eu-
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ropejski jest zatem jednym z ważnych elementów tożsamości Europejczyków i, na
razie, niemożliwy do wyeliminowania.
Globalny rynek sprawia, że nie ma
zewnętrza, modyfikuje to treść rasizmu
imperialnego. Rasizm z okresu imperializmu usytuowany był na jego granicy,
w antytezie między tym, co wewnętrzne
i tym, co zewnętrzne. Rasizm imperialny
opiera się na grze różnic i na zarządzaniu
mikrokonfliktami w obrębie swej ciągle
ekspandującej wewnętrznej domeny Imperium.
Nowoczesne rozumienie suwerenności europejskiej od początku związane
było z europocentryzmem ukształtowanym w okresie kolonializmu. W ten sposób rasizm europejski stał się trwałym elementem europejskiej suwerenności, zaś
antyrasizm częścią rewolucji. Ponieważ
eurocentryzm nabrał globalnego znaczenia, głównie za sprawą wspierającego go
kapitału, globalny antyrasizm z konieczności musi być antykapitalistyczny.
Klasowa i internacjonalistyczna geneza
Imperium
Hardt i Negri stawiają śmiałą tezę, że
gdyby imperializm nie został przezwyciężony, przyniósłby śmierć kapitałowi.
Stanęła alternatywa: albo Imperium, albo
światowa rewolucja na wzór leninowski.
Imperium odegrało więc pewną postępową rolę w stosunku do imperializmu,
podobnie jak kapitalizm w stosunku do
feudalizmu, gdyż doprowadziło do położenia kresu tradycyjnemu kolonializmowi i imperializmowi, pozbyło się szeregu
okrutnych reżymów władzy nowoczesnej,
zwiększyło potencjał na rzecz globalnego
wyzwolenia. Niemniej jednak Imperium
buduje własne stosunki władzy i panowania oparte na wyzysku i ucisku, pod wieloma względami bardziej brutalne niż te,
które zniszczyło. Z tym, że obecnie cała
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ludzkość jest wciągnięta w ten mechanizm, a jednocześnie znacznie mniejsza
grupa osób panuje nad zasobami i bogactwami Ziemi.
Michael Hardt i Antonio Negri potwierdzają wpływ walki klas na współczesne procesy globalizacyjne, a szczególnie decydujący wpływ walki mas pracujących o swe polityczne wyzwolenie
i poprawę położenia ekonomicznego. Powstanie Imperium, choć jest to wyrazem
przewrotności historii, jest wynikiem
aktywności mas pracujących, ale nie jest
określane przez ich interesy. To proletariacki, antykolonialny i antyimperialistyczny
internacjonalizm oraz walka o komunizm
antycypowały globalizację kapitału. Internacjonalizm był antynacjonalistyczny,
ponadnarodowy i globalny. Wzywał proletariat do międzynarodowej solidarności
nie na podstawie tożsamości narodowych,
lecz wspólnych potrzeb i interesów, bez
względu na granice narodowe i państwowe. Internacjonalizm odgrywał ważną
rolę wówczas, gdy państwa narodowe zapewniały główne ramy kapitalistycznego
wyzysku oraz narzędzia mobilizacji armii
do bezsensownych wojen. Państwa narodowego nie można było „subsumować
ani sublimować”, można je było tylko
zniszczyć, aby uwolnić zamkniętą w jego
więzieniach solidarność międzynarodową. Ale czas takiego internacjonalizmu
już przeminął. Proletariat dzisiejszy nie
jest bowiem międzynarodowy, lecz (jeśli
chodzi o wyraźną już tendencję) globalny.
Rola państw narodowych ulega poważnemu ograniczeniu. Jest więc pewną ironią
historii to, że doszło do formalnego zwycięstwa idei internacjonalizmu proletariackiego, pomimo klęski ruchu robotniczego
w skali światowej i wzrostu wyzysku na
tym etapie rozwoju historycznego.

Od wrogów suwerennych Stanów Zjednoczonych do wrogów Imperium
Określanie wroga jest nierozerwalnie
związane z pojęciem suwerenności. Tylko posiadanie suwerennej władzy czyni
możliwym wyznaczanie wroga politycznego. Na przykładzie rozwoju koncepcji suwerenności USA widzimy zmiany
kryteriów wyznaczania wroga. Hardt
i Negri wyodrębniają cztery fazy w rozwoju pojęcia suwerenności. Pierwszy
okres – od powstania Stanów Zjednoczonych do wojny secesyjnej i Rekonstrukcji.
Drugi – od lat 90. XIX wieku do pierwszej wojny światowej. Trzeci – od rewolucji październikowej 1917 roku, poprzez
ustawodawstwo New Deal, do 1968 roku
(ofensywa Tet w Wietnamie i klęska Amerykanów). Czwarty – od ruchów społecznych lat 60. do chwili obecnej.
W pierwszym okresie dominowała w USA koncepcja nowoczesnej suwerenności, która rozwijała się w Europie
począwszy od XVI wieku. Suwerenność
ograniczała się do ściśle określonego
terytorium, którego granice były pilnie
strzeżone przez administrację. W konstytucji amerykańskiej obszar republikańskiej demokracji posiadał otwartą przestrzeń pogranicza, teren był pozbawiony centralizacji i hierarchii typowej dla
Europy. Z punktu widzenia powstałych
Stanów Zjednoczonych przeszkody na
drodze ekspansji stawiała natura, ogromne przestrzenie, a nie stosunki społeczne.
W pierwszym okresie suwerenna stała
się wolność, suwerenność występowała
w ramach otwartego, ciągle rozszerzającego się terytorium. Wolność i pogranicze wzajemnie się zakładały: wszelkie
ograniczenie wolności było przeszkodą,
którą trzeba było pokonać i przekroczyć.
Teren północnoamerykański nie był pu-
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sty – byli tam rdzenni mieszkańcy – Indianie, traktowani jako podludzie i część
naturalnego środowiska, których trzeba
było przepędzić lub wyeliminować. Teren musiał być oczyszczony z tubylców.
„Ludzie pogranicza podobnie jak muszą
się gotować do walki ze srogą zimą, tak
też muszą się zbroić przeciwko tubylcom”
(s. 186). Rdzenni Amerykanie zostali wykluczeni z Konstytucji, chociaż istnienie
ich stało się warunkiem jej funkcjonowania. Przy określaniu liczby przedstawicieli do Izy Reprezentantów Indian nie
uwzględniano, a jeden Czarny równał się
trzem piątym osoby wolnej. Rdzennych
Amerykanów można było wykluczyć
dlatego, że nie odgrywali oni żadnej roli
w tworzeniu ekonomicznych podstaw
ustroju nowej republiki, ale praca Czarnych była istotną podporą nowych Stanów
Zjednoczonych. Dlatego Afroamerykanie
zostali włączeni do Konstytucji, ale nie na
równi z białymi posiadaczami. Sprzeczności te zrodziły kryzys konstytucyjny
i ideologiczny. „Sto procent dla białych
i zero dla rdzennych Amerykanów nie jest
poważnym problemem, ale trzy piąte to
bardzo kłopotliwa liczba dla Konstytucji”
(s. 187).
Wrogami byli rdzenni mieszkańcy
Ameryki, można było prowadzić przeciwko nim regularne wojny, nie dotrzymywać
zawartych umów, oszukiwać i eksterminować. Afroamerykanie byli wrogami
głównie w stanach południowych, o ile
nie chcieli pogodzić się z systemem swego niewolnictwa.
W roku 1823 poszerzono zakres naturalnego terytorium suwerenności USA.
Ogłoszono „doktrynę Monroe”. Za wrogów uznane zostały te państwa europejskie, które nie akceptowały przywództwa
USA w krzewieniu demokracji w obu
Amerykach i próbowałyby przywrócić
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europejski system kolonialny w Ameryce.
W drugim okresie stosunki społeczne, w związku z industrializacją, zostały zdominowane przez walkę klasową.
W zwalczanie ruchu robotniczego było zaangażowane państwo, a nawet organizacje
przestępcze i agencja Pinkertona. Potężne
trusty tworzyły nowy rodzaj władzy i suwerenności. Musiano wydać szereg ustaw
antytrustowych, aby powstrzymać ich pogoń za zyskiem kosztem większości konsumentów. Otwarte terytorium dla rozszerzania suwerenności zostało zamknięte.
W poszukiwaniu wolnej przestrzeni musiano zwrócić się na zewnątrz. Odwołano
się do praktyki kolonializmu europejskiego. Pod hasłem misji cywilizacyjnej białego człowieka zdobywano doświadczenia
kolonizacyjne na Filipinach. W Stanach
Zjednoczonych zaczęła sobie torować
drogę koncepcja utworzenia rządu światowego i zaprowadzenia pokoju światowego, co stało się później inspiracją do
tworzenia Imperium.
Trzeci okres w rozwoju Konstytucji USA przypada głównie na czas New
Deal, kiedy uchwalono szereg ustaw, zapewne pod wpływem tego, co działo się
w ZSRR po rewolucji październikowej.
Wobec wzrostu ruchu robotniczego trwałą zasadą polityki USA stał się antykomunizm. Stany Zjednoczone przejęły na
siebie rolę światowego żandarma, brały
udział w tłumieniu walk wyzwoleńczych
na całym świecie. Na odegranie tej roli
pozwoliły doświadczenia w niewolnictwie
Czarnych, ludobójcze wojny przeciwko
rdzennym Amerykanom, funkcjonowanie
doktryny Monroe. W okresie zimnej wojny Stany Zjednoczone oscylowały między
rolą „protektora i dominatora”. Ochrona
wielu krajów przed komunizmem sprawiła, że protekcja „stała się nieodróżnialna od
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panowania nad nimi i eksploatowania ich
metodami imperialistycznymi” (s. 194).
Za szczyt tej tendencji uważa się wojnę
w Wietnamie, która oznacza zamknięcie
drogi imperializmu w stylu europejskim
i konieczność znalezienia nowego sposobu pełnienia roli imperialnej.
W czasie zimnej wojny Stany Zjednoczone podporządkowały sobie dawne
potęgi imperialistyczne i przejęły zadanie
konstrukcji ładu imperialnego, chociaż nie
pokonały swego dotychczasowego głównego wroga – ZSRR, gdyż rozpadł się on
w wyniku wewnętrznych sprzeczności.
Likwidacja ZSRR została skonsumowana korzystnie przez Stany Zjednoczone. Policyjna rola USA w pełni ujawniła
się podczas wojny w Iraku, który został
oskarżony o złamanie prawa międzynarodowego, za co musiał zostać przykładnie
ukarany. Znaczenie wojny w Zatoce Perskiej polega więc na tym, że Stany Zjednoczone wystąpiły po raz pierwszy od
wojny koreańskiej jako jedyna siła zdolna
egzekwować międzynarodową sprawiedliwość nie jako funkcję własnych narodowych interesów, lecz tym razem w imię
globalnej praworządności. Konstytucja
USA w tych warunkach nie jest już imperialistyczna, lecz imperialna. Ponieważ
Imperium obejmuje swą suwerennością
całą domenę, jest aterytorialne, wróg USA
może pochodzić tylko z wewnątrz Imperium w wyniku transformacji czy przekwalifikowania dotychczasowych przyjaciół lub sojuszników. Wróg nie może być
stały i jeden, a jego definiowanie jest ciągłym procesem. Wyznaczanie wroga jest
immanentną cechą funkcjonowania Imperium. Jest nim raz „oś zła”, innym razem
„imperium zła”, narkobiznes, a ostatnio
terroryzm, których również nie można
związać ze ściśle określonym terytorium.
O lokalizacji wroga decyduje przypadek
lub interesy Imperium.

Nieskuteczne próby przeciwstawienia
się i zwalczenia Imperium
W przeciwstawieniu się Imperium nie
można liczyć na państwa narodowe, gdyż,
w pierwszej kolejności, nie mają one ku
temu dostatecznej siły. W rzeczywistości
są one częścią globalnej piramidy władzy
Imperium. Hardt i Negri w tej piramidzie
władzy wyodrębniają trzy główne kondygnacje. Na samym szczycie znajduje
się jedyne supermocarstwo, które może
samodzielnie prowadzić politykę globalną i posiada możliwości użycia broni na
skalę globalną, ale woli działać poprzez
ONZ – Stany Zjednoczone. Nieco niżej,
ale na tej samej szczytowej kondygnacji
piramidy, znajdują się państwa zrzeszone
w ramach G7, Klubie Paryskim, Klubie
Londyńskim, Davos i tym podobnych.
Najniżej w tej pierwszej kondygnacji
znajdują się sieci rozpostarte na rynku
światowym przez ponadnarodowe korporacje kapitalistyczne, przez które dokonuje się przepływ kapitałów, technologii,
surowców i ludzi. Organizacje te działają
pod patronatem i z gwarancjami władzy
centralnej. Dopiero na drugiej kondygnacji piramidy władzy Imperium znajdują
się suwerenne państwa narodowe, często
jednak podporządkowane władzy ponadnarodowych korporacji. Państwa narodowe nie są zainteresowane przeciwstawieniem się władzy Imperium. W ramach
Imperium zmianie uległy ich funkcje zewnętrzne: pełnią one funkcje politycznej
mediacji w odniesieniu do globalnych
hegemonicznych mocarstw; negocjacji
w odniesieniu do ponadnarodowych korporacji; redystrybucji dochodów według
potrzeb na własnym ograniczonym terytorium; filtracji przepływów w globalnym
obiegu dochodów i kapitałów; przejmowania i dystrybucji przepływów bogactw
do i od władzy globalnej; dyscyplinowa-
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nia ludności na własnym terytorium. Na
trzeciej, najniższej kondygnacji piramidy
znajdują się grupy i organizacje reprezentujące interesy ogółu w globalnych
strukturach władzy. Często znajdują się tu
nawet państwa narodowe, podporządkowane w ramach ONZ.
Państwa narodowe powstały na obszarach, na których nastąpiła nacjonalizacja prawa wartości. W okresie imperializmu troszczyły się one o to, by wartości
krajowe miały przywileje w stosunku do
wartości wytworzonych na rynku międzynarodowym. Państwa narodowe stwarzały warunki do reprodukcji kapitałów
krajowych i siły roboczej w ramach rynków krajowych poprzez unifikację infrastruktury materialnej, walut krajowych,
ujednolicenie rozwiązań prawnych, narzucenie języków narodowych, zakazy
importu, narzucenie monopoli krajowych,
promowanie krajowego rolnictwa i przemysłu poprzez różne formy subwencji
i pomocy, tworzenie barier celnych,
ochronę militarną granic, cła, zabezpieczanie krajowych surowców i zasobów.
Państwa narodowe tworzyły systemy porozumień i kompromisów klasowych różnych klas skupionych wokół burżuazji,
a więc także ramy do reprodukcji stosunków klasowych. W okresie globalizacji
ruch kapitałów, towarów i usług, z jednej
strony, zaczął przekraczać i podważać
granice strzeżone kiedyś przez państwa
narodowe i podporządkowywać je sobie,
a z drugiej, zaczęły się rozchodzić drogi
państw i narodów. Państwa narodowe nie
mogły być skutecznym narzędziem w globalnej reprodukcji kapitału globalnego.
Firmy transnarodowe zakwestionowały
monopol państw narodowych do określenia warunków reprodukcji kapitałów
na określonym terenie. Państwa narodowe mogły jedynie zapewnić na swoim
terytorium ochronę własności prywatnej.
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Zadania państw narodowych w zakresie
reprezentowania i obrony ulokowanych
na ich terytorium frakcji kapitału światowego przejęły systemy państw zrzeszone
w transnarodowych organizacjach imperialnych, które poważnie ograniczyły ich
suwerenność.
Kwestia suwerenności państw narodowych nie może więc być wykorzystywana do walki z Imperium przez poszczególne społeczeństwa. Wynika to zarówno
ze względów teoretycznych, jak i praktycznych, z roli współczesnych państw
i narodów.
Pojęcie suwerenności narodu kształtowało się w XVIII i XIX wieku w odniesieniu do pojęcia ludu. Joseph Sieyès
związał pojęcie narodu ze stanem trzecim,
tj. z burżuazją. Więź między pojęciem
narodu i pojęciem ludu leżała u podstaw
doktryny politycznej jakobinów. Jednakże
to, co wydawało się rewolucyjną myślą,
z czasem okazało się kolejnym nasileniem
procesu ujarzmiania i panowania. Tożsamość ludów europejskich budowana była
w odniesieniu do kolonialnego rasizmu.
Pojęcia ludu, narodu i rasy zostały więc
historycznie ze sobą związane. Pojęcie narodu stało się swoistym antidotum wobec
pojęcia rewolucji i zostało zawłaszczone
przez burżuazję, co pozwoliło zjednoczyć
grupy społeczne o sprzecznych interesach. „Pojęcie narodu nigdy nie było tak
reakcyjne jak wtedy, gdy przedstawiało
się jako rewolucyjne” (s. 120).
W tożsamości ludu i narodu, jako
pewnej wyobrażeniowej historycznej
wspólnoty, zawarta była konsolidacja
zwycięstwa określonej klasy społecznej,
stabilny rynek, warunki do ekspansji gospodarczej, inwestowania i cywilizowania
innych. Najbardziej radykalnym środkiem
takiego cywilizowania Innych okazuje
się rasizm, wojna i eksploatacja bogactw
z cudzego terytorium.
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Próby mariażu socjalizmu i nacjonalizmu miały w historii daleko idące
negatywne skutki. Po pierwsze, partie socjaldemokratyczne II Międzynarodówki
utraciły internacjonalistyczną perspektywę i poparły narodowe rządy w pierwszej wojnie światowej. Po drugie, mariaż
socjalizmu z nacjonalizmem zaowocował
narodowym socjalizmem (faszyzmem).
Po trzecie – III Międzynarodówka stała
się reprezentantką rosyjskich interesów
narodowych. To wojny domowe kryją
się pod maską wojen między państwami,
a narody zastępują klasy w konfliktach.
Te międzynarodowe antagonizmy stają
się często formami kompromisu pomiędzy ruchem socjalistycznym i najbardziej
ekspansywnymi grupami burżuazji. Zdaniem Hardta i Negriego nacjonalistyczny
socjalizm zaczął w Europie przypominać
narodowy socjalizm dlatego, że „sednem
obu jest abstrakcyjna machina narodowej
suwerenności” (s. 128).
Nacjonalizm narodów podporządkowanych
Do skutecznej walki z Imperium nie można wykorzystać nie tylko nacjonalizmu
narodów o silnej i historycznej strukturze, ale również nacjonalizmu narodów
zależnych. Nacjonalizm narodów podporządkowanych, uciskanych i walczących
o swe wyzwolenie, pełni bowiem dwie
podstawowe funkcje. Po pierwsze, funkcję obronną, która nie jest jednak jednoznaczna, gdyż z jednej strony może pełnić rolę postępową, gdy występuje przeciwko zewnętrznym siłom politycznym,
ekonomicznym i ideologicznym i pojęcie
narodu służy do walki z kolonializmem,
neokolonializmem oraz imperializmem,
do walki o niepodległość i równość,
a z drugiej strony może pełnić rolę konserwatywną lub reakcyjną, gdy zewnętrzne siły są postępowe i demokratyczne.

Po drugie, funkcję jednoczącą wspólnotę,
przełamującą bariery kulturowe, religijne, etniczne, językowe. Unifikująca rola
pojęcia narodu uciskanego pełni jednak
również podwójną rolę: z jednej strony, postępową, ale z drugiej – reakcyjną. „Represywne siły narodu i ludu rosną
dzięki dowartościowywaniu się wspólnoty i niszczą jej różnorodność. [...] Struktury, które służą obronie przed siłami zewnętrznymi, zwiększając moc, autonomię
i jedność wspólnoty, to te same struktury,
które wewnętrznie pełnią rolę opresywną,
negując różnorodność samej tej wspólnoty” (s. 124–125). Sytuacja ulega całkowitej zmianie, gdy następuje wyzwolenie
narodu dotychczas uciskanego. Widoczne
to było po uzyskaniu niepodległości przez
Irlandię, widoczne jest przy stopniowym
uzyskiwaniu niepodległości przez Palestyńczyków. „Kiedy tylko naród zaczyna się formować w suwerenne państwo,
znikają wszystkie jego postępowe funkcje. [...] opresywne funkcje nowoczesnej
suwerenności nieuchronnie rozwijają się
z pełną siłą” (s. 125).
Przekonanie o tym, że postkolonialne państwo doprowadzi do modernizacji
jest wątpliwe. Uzyskiwanie niepodległości obecnie następuje w warunkach
globalnej dominacji rynku, wobec którego wyzwolenie narodowe i suwerenność narodowa są bezsilne. „Choć nacjonalizm ten dąży do wyzwolenia rzesz
ludzkich spod obcego panowania, buduje
wewnętrzne struktury panowania, które są równie bezwzględne”. Państwo takie, chcąc wpasować naród w globalny
porządek kapitalistyczny, musi trzymać
w ryzach sprzeczności między kapitałem
a – stanowiącym główną siłę uderzeniową
ruchu narodowowyzwoleńczego – ludem.
Dopóki lud nie uświadomi sobie klasowej
istoty nowo utworzonego państwa, „państwo jest zatrutym darem wyzwolenia
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narodowego” (s. 149–150). Koniec kolonializmu i słabnięcie państw narodowych
świadczą o przejściu od suwerenności nowoczesnej do imperialnej.
Jedną z cech imperialistycznej polityki było rozbijanie międzynarodowej jedności klasy robotniczej, wbijanie klinów
między masy pracujące na całym świecie,
dzielenie ich na przeciwstawne obozy
i partie polityczne. W wielu miejscach
udało się nawet osiągnąć tożsamość narodu z imperialistycznymi celami. Dlatego
ruch rewolucyjny łączył walkę przeciwko wyzyskowi i uciskowi narodowemu
z walką przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi, kolonializmowi i imperializmowi.
Powstał swoisty lewicowy nacjonalizm,
który zakładał przeciwstawienie się międzynarodowemu kapitałowi i nacjonalizmowi narodów uciskających i wyzyskujących.
Odwoływanie się do haseł narodowych nie może być skutecznym narzędziem walki z globalizacją i Imperium.
Jest tak dlatego, że zmierzch państwa narodowego nie jest wynikiem ideologicznej słabości tego poglądu i nie może być
zmieniony jakimś aktem woli. Naród nie
był bowiem jedynie konstrukcją kulturową, lecz strukturą prawno-socjologiczno-ekonomiczną. Zmienną efektywność tej
struktury można prześledzić wraz z rozwojem globalnych prawno-ekonomicznych struktur, takich jak GATT, Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Globalizacja wsparta na tych prawnoekonomicznych strukturach podważa skuteczność struktur państwa narodowego.
Walka z napływem kapitału
Próba oparcia strategii lewicy na antyimperialistycznej tradycji przeciwstawiania
się napływom do danego kraju międzynarodowego kapitału, powrotu do daw-
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nych porządków poprzez wskrzeszenie
silnych państw narodowych, broniących
narody przed kapitałem globalnym, akcentowanie specyfiki narodowej, preferowanie lokalizacji i regionalizacji walk,
skazana jest na niepowodzenie. W takiej
„zlokalizowanej” polityce stwarza się
granice miejsca, które pojmuje się jako
terytorium lub tożsamość, i przeciwstawia
niezróżnicowanej i homogenicznej przestrzeni sieci globalnych, gdzie miejsce nie
jest przestrzenią ograniczoną, tylko nieszczelną, otwartą na wpływy z zewnątrz
(Doreen Massey). Przyjmuje się milcząco
założenie, że robotnicy powinni utożsamiać swoje interesy z burżuazją stojącą
na czele narodu.
Strategia polegająca na tworzeniu
barier lokalnych przed napływem kapitałów jest reaktywna, jest tylko reakcją
na globalizację, ale nie jest alternatywną odpowiedzią na nią. Zdaniem Hardta
i Negriego to lokalistyczne stanowisko
jest dziś błędne i szkodliwe z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze – źle
został postawiony problem dychotomii
globalnego i lokalnego, zakładając, że
„globalność wymaga homogenizacji i niezróżnicowanej tożsamości, podczas gdy
lokalność zachowuje heterogeniczność
i różnicę. W takich tezach często ukryte
jest założenie, że różnice zawarte w tym,
co lokalne, są w jakimś sensie naturalne,
lub że przynajmniej ich źródło nie wymaga krytyki. Zróżnicowanie lokalne jest
uprzednie wobec tego, co dzieje się na
obecnej scenie, i należy bronić czy chronić je przed wdzierającą się globalizacją.
Przy takich założeniach nie może dziwić,
że w wielu obronach lokalności przyjmuje
się terminologię tradycyjnej ekologii lub
nawet utożsamia się ten »lokalny« projekt
polityczny z obroną przyrody i biozróżnicowania. Taki pogląd łatwo może się
przerodzić w pochwałę tego, co pierwot-
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ne, do pewnego rodzaju primordializmu,
który uromantycznia stosunki społeczne
i społeczne tożsamości” (s. 60–61)1.
Po drugie – strategia walki z globalizacją poprzez obronę lokalności jest
szkodliwa również dlatego, że „w wielu
przypadkach tożsamości, które jawią się
jako lokalne, nie są autonomiczne czy
samookreślające, lecz faktycznie zasilają
i wspierają rozwój kapitalistycznej machiny imperialnej. Globalizacja czy deterytorializacja, dokonywana przez machinę imperialną, nie jest w istocie przeciwna
lokalizacji i reterytorializacji, lecz raczej
wprowadza do gry ruchome i modulujące
kręgi różnicowania i identyfikacji. Strategia oporu lokalnego źle identyfikuje, i wobec tego maskuje wroga” (s. 61–62).
Odwoływanie się w warunkach globalizacji i Imperium do projektu lokalnego, małych ojczyzn, regionalizmu w nauczaniu, specyfiki i czystości narodowej,
przypomina działania burzycieli maszyn
na początki dynamicznego rozwoju kapitalizmu. Podobnie jak nie można było
przeciwstawić się wprowadzeniu maszyn
do produkcji, tak też nie można powstrzymać procesu globalizacji. Można rozumieć
przyczyny oburzenia, ale nie oznacza to
poparcia dla rozwiązań tego ruchu. Marks
dostrzegł, że konflikt między robotnikami a maszynami był fałszywy, gdyż jego
prawdziwą przyczyną było kapitalistycz1
„Różnice w obrębie lokalności nie są ani
preegzystujące, ani naturalne, lecz raczej efektami sposobu produkcji. Podobnie globalności
nie należy rozumieć w kategoriach kulturalnej,
politycznej lub ekonomicznej homogenizacji. Globalizację, tak jak lokalizację, należy
natomiast rozumieć jako pewien porządek
produkcji tożsamości i różnicy, czyli w istocie
homogenizacji i heterogenizacji. [...] fałszywe jest twierdzenie, że możemy ustanawiać
bądź restytuować lokalne tożsamości, które są
w pewnym sensie poza globalnymi przepływami kapitału i Imperium” (s. 61).

ne zastosowanie maszyn w celu wyzysku
siły roboczej, a nie same maszyny.
Organizacje pozarządowe (NGO) a wyznaczanie wroga
Z Imperium nie można skutecznie walczyć poprzez mobilizację społeczeństw
na bazie ogólnoludzkich wartości i praw
człowieka, rzekomo bronionych przez
różnego rodzaju organizacje pozarządowe
(NGO). Rozwój tych organizacji przedstawiany jest niejednokrotnie jako jedno
z kryteriów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, sposób walki z omnipotencją
władzy, obrona tradycji lokalnych. Tymczasem organizacje pozarządowe w Imperium pełnią niejednoznaczną rolę. Cieszą
się poparciem części środków masowego
przekazu, które przedstawiają podejmowane przez nie działania jako uzasadnione imperatywami moralnymi i etycznymi.
Zasięg ich działań jest zarówno lokalny,
jak i globalny. W rzeczywistości organizacje te są „jedną z najpotężniejszych pokojowych broni nowego porządku światowego – są kampaniami miłosierdzia
i zakonami żebraczymi Imperium. Organizacje te prowadzą »sprawiedliwe wojny« bez broni, bez przemocy, bez granic.
Jak dominikanie w późnym średniowieczu i jezuici u zarania nowoczesności,
grupy te usiłują poznać powszechne potrzeby i bronić praw człowieka. Za pomocą własnego języka i własnego działania
określają wroga jako brak czegoś (w nadziei zapobieżenia poważnej szkodzie),
a następnie traktują wroga jako grzech”.
Piętnują wroga-grzesznika w „kategoriach inkwizycyjnych”. Taka interwencja
moralna „staje się awangardą interwencji
imperialnej”. Organizacje te ukierunkowane są na „symboliczne wytwarzanie
wroga”. „Interwencja moralna bywa często pierwszym aktem, który przygotowuje
fazę interwencji militarnej. W takich przy-

Recenzje
padkach działania militarne przedstawia
się jako akcję policyjną, mającą sankcję
międzynarodową” (s. 51–52).
Organizacje pozarządowe torują
więc drogę „wojnom sprawiedliwym”,
które wspiera „policja moralna”, mająca
wartość praw imperialnych. Za wojskiem
i policją podążają międzynarodowe czy
ponadnarodowe trybunały, które zmuszone są do podążania wyznaczoną przez
nie drogą. „Armie i policja wyprzedzają
te trybunały i wprzód ustanawiają zasady
sprawiedliwości, które trybunały muszą
następnie stosować”. Jest to odwrócenie
logiki konstytucyjnej. Trybunały w Imperium, którym środki masowego przekazu poświęcają dużo uwagi, ulegną przekształceniu. W końcu rolę trybunałów
dostosuje się do roli i funkcji Imperium.
„Trybunały trzeba będzie stopniowo przekształcić z organu, który po prostu wydaje
wyroki na zwyciężonych, w ciało sądowe
czy system ciał, które dyktują i sankcjonują wzajemne relacje między porządkiem
moralnym, stosowaniem działań policyjnych i mechanizmem legitymizującym
suwerenność imperialną” (s. 53).
Program walki z Imperium
a) Kontrimperium wrogiem globalizacji i Imperium
Zwolennicy Imperium widzą je jako
wieczne, pozahistoryczne, coś, co osiągnęło kres rozwoju w historii. Wbrew temu
mniemaniu globalizacja generuje jednak
wewnętrzne sprzeczności, co czyni zjawiska jej towarzyszące niejednoznacznymi, i to pomimo globalnego zasięgu
i totalitarnego charakteru. Końca Imperium nie można zadekretować. Czynniki,
które wpłynęły na jego powstanie, zadecydują o jego zmierzchu i powstaniu
Kontrimperium. Form, metod i czasu
obalenia Imperium nie można wybierać
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według własnego widzimisię. Imperium
wyrasta z imperializmu, ale w przeciwieństwie do niego jest „zdecentralizowane
i aterytorialne”. Przeciwko Imperium mogą wystąpić tylko siły podmiotowe stworzone przez Imperium.
Hardt i Negri nie są przeciwni globalizacji jako takiej. Wrogiem dla nich
jest pewien szczególny reżym stosunków
globalnych, który nazywają Imperium.
W walce z tym aspektem globalizacji nie
można zastosować tradycyjnej strategii
i taktyki proletariackiej z XIX i XX wieku. Nie można odwołać się do sił spoza
Imperium. „W konstytucji Imperium nie
ma żadnego »zewnętrza« władzy, nie ma
już więc słabych ogniw – jeśli przez słabe
ogniwo rozumiemy jakiś punkt marginalny, gdzie artykulacje globalnej władzy są
szczególnie podatne na ataki. Żeby uzyskać znaczenie, każda walka musi uderzać
w serce Imperium, tam, gdzie jest jego
siła. Jednak ten fakt nie daje pierwszeństwa żadnym regionom geograficznym
[...] wirtualne centrum Imperium można
zaatakować z każdego punktu [...] jedyną
dostępną strategią walk jest strategia konstytuującej kontrwładzy, która wyłania się
z wnętrza Imperium” (s. 75).
Walka z Imperium może rozpocząć
się wszędzie i uderzyć w jego serce. Granicę Imperium wyznaczają żywiołowe
bunty mas pracujących w poszczególnych
krajach. Władza imperialna wspomina
o tych walkach po to, by je „zakląć w pasywności” i zorientować się, jakie procesy
globalizacji są możliwe, a jakie nie. Procesy globalizacji zatrzymałyby się, gdyby nie popychała ich naprzód walka klas
i wybuchy gniewu rzeszy ludzkiej, sięgające bezpośrednio najwyższych szczebli
władzy imperialnej.
Określenie wroga, przeciwko któremu należy się zbuntować, nie jest bez-
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problemowe, gdyż trudno w prosty sposób
go zidentyfikować. Identyfikacja przeciwnika nie jest łatwa, gdyż wyzysk przestaje
być ograniczony do określonego miejsca
i jest możliwy na całej głębokości systemu. Walka z Imperium trwa, chociaż rzesze ludzkie mają trudności z ulokowaniem
wyzysku, alienacji i władzy jako wrogów.
Do określenia Imperium potrzeba pewnej
pracy analitycznej i wysiłku intelektualnego. Nie można w tym działaniu bazować na zmysłach, podobnie jak nie można bazować na świadectwie wzroku przy
określaniu wielkości Słońca i Księżyca
względem Ziemi.
b) Prawo do obywatelstwa globalnego
W procesie globalizacji powszechna stał
się międzynarodowa cyrkulacja towarów, usług i kapitałów. Nie dotyczy to
jednak jednego towaru – siły roboczej,
której przepływ podporządkowany jest
interesom Imperium. Masowe migracje
stały się niezbędnym elementem produkcji, ale Imperium próbuje je ograniczać
i kontrolować. Kryminalizuje w tym celu
niektóre grupy ludności i szlaki komunikacyjne, nawet jeśli ruchów tych wymaga sama produkcja kapitalistyczna. Dla
dyskredytacji i zaniżenia wartości siły
roboczej napływającej z Ameryki Południowej do USA mówi się o „szlaku
kokainowym”, z Afryki północnej i subsaharyskiej do Europy Zachodniej mówi
się jako o „drodze terroryzmu”. Imperium
nie chce dopuścić do legitymizacji politycznej tych migracji. Zdaniem Hardta
i Negriego należy zapewnić rzeszy ludzkiej
swobodę rozprzestrzeniania się po całym
świecie, gdyż powstrzymywanie migracji
jest tylko manifestacją siły przez Imperium. Pierwszym politycznym postulatem
w interesie globalnej rzeszy ludzkiej jest
żądanie globalnego obywatelstwa. Należy w pierwszej kolejności zalegalizować

wszystkie przemieszczenia siły roboczej,
które dokonały się w interesie kapitału.
Wszystkim imigrantom należy zapewnić dokumenty pobytowe, które nadadzą
im pełne prawa obywatelskie w kraju,
w którym mieszkają i pracują. Będzie to
jedynie dostosowaniem prawa do przemian ekonomicznych, jakie dokonały się
w ostatnich latach. Jest to jednak tylko
pierwszy etap walki o globalne obywatelstwo. W drugim etapie „Rzesza musi być
w stanie decydować, czy, kiedy i gdzie się
przemieszcza. Musi mieć też prawo pozostawania w jednym miejscu, bez przymusu przemieszczania się. Powszechne
prawo do kontroli własnego ruchu jest
podstawowym żądaniem, jeśli chodzi
o globalne obywatelstwo. Żądanie to jest
radykalne o tyle, że stanowi wyzwanie dla
podstawowego mechanizmu imperialnej
kontroli nad produkcją i życiem. Globalne
obywatelstwo przywraca rzeszy zdolność
kontrolowania przestrzeni, a więc projektowania nowej kartografii” (s. 420).
c) Czas pracy i prawo do płacy społecznej
Arystoteles w definicji czasu zwrócił uwagę, że czas stanowi miarę ruchu między
jakimś „przed” i jakimś „po”. Oddzielił
pojęcie czasu od doświadczeń indywidualistycznych i spirytualistycznych oraz
uczynił go doświadczeniem zbiorowym
rzeszy ludzi i treścią ich życia. W epoce
ponowoczesnej czas nie jest określany
przez „żadną miarę transcendentną, żadne
a priori: czas należy bezpośrednio do egzystencji. [...] Czas wraca całkowicie pod
władzę egzystencji kolektywnej, a więc
lokuje się wewnątrz kooperacji rzeszy”
(s. 421). Praca materialna lub niematerialna, intelektualna lub fizyczna, biorą udział
w produkcji i reprodukcji życia społecznego. Na obszarze tak rozumianej produkcji biopolitycznej proletariat produku-
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je w całej swej ogólności wszędzie i przez
cały czas. Nawet tradycyjnie rozumiany
czas pracy uległ wydłużeniu. Często wynosi dwanaście, czternaście godzin, bez
weekendu i urlopu, pracują mężczyźni,
kobiety, dzieci i emeryci. Coraz trudniej
rozróżnić czas pracy od czasu reprodukcji,
odpoczynku czy przygotowania procesu
produkcyjnego. Wymaga to innego spojrzenia i przewartościowania haseł programowych dotyczących czasu pracy, czasu
kształcenia, czasu wypoczynku itd., itp.
Ale wymaga to także innego spojrzenia na
problemy płacy roboczej, wynagrodzenia
za pracę, skoro ulega zatarciu różnica między pracą produkcyjną, reprodukcyjną,
nieprodukcyjną, między czasem pracy, reprodukcji czy wolnym od pracy. Indeksy
giełdowe spadają, gdy wzrasta bezrobocie, ale również wówczas, gdy w jakimś
kraju próbuje się utrzymać elementy państwa opiekuńczego. Dla przeciwstawienia
się dokonanemu wydłużeniu faktycznego
czasu pracy i zmniejszenia bezrobocia należy, co postulują inni, skrócić ustawowy
czas pracy do 6 godzin dziennie.
Hardt i Negri odróżniają pojęcie
płacy roboczej, którą nazywają również
płacą rodzinną, od płacy społecznej.
Drugim proponowanym przez nich politycznym żądaniem programowym rzeszy
ludzkiej jest: płaca społeczna i gwarantowany dochód dla wszystkich. „Płaca
społeczna jest przeciwieństwem przede
wszystkim płacy rodzinnej, podstawowego narzędzia podziału pracy ze względu
na płeć, które służy temu, by płacę za
pracę produkcyjną robotnika-mężczyzny
wyobrażano sobie także jako opłacającą
niezarobkową pracę reprodukcyjną żony
robotnika i jego podopiecznych w domu.
Płaca rodzinna utrzymuje władzę w rodzinie w rękach zarobkującego mężczyzny
i uwiecznia fałszywe mniemanie o tym,
która praca jest produkcyjna, a która nie.
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Wraz z tym, jak zaciera się rozróżnienie
między produkcją i pracą nieprodukcyjną,
słabnie też uzasadnienie płacy rodzinnej.
Płaca społeczna rozciąga się daleko poza
rodzinę, na całą rzeszę, obejmując nawet
niezatrudnionych, ponieważ cała rzesza
produkuje i jej produkcja jest niezbędna
z punktu widzenia całkowitego kapitału
społecznego. W przejściu do ponowoczesności i produkcji biopolitycznej siła robocza staje się coraz bardziej kolektywna
i społeczna. Nie można już nawet popierać
starego hasła »równa płaca za równą pracę«, od kiedy nie da się indywidualizować
i mierzyć pracy. Żądanie płacy społecznej
rozciąga na całą populację wymaganie, by
wszelką aktywność niezbędną dla produkcji kapitału uznano poprzez równe wynagrodzenie, tak aby płaca społeczna była
rzeczywiście gwarantowanym dochodem.
Kiedy już obywatelstwo obejmie wszystkich, będziemy mogli nazwać ten gwarantowany dochód dochodem obywatelskim,
należnym każdemu jako członkowi społeczeństwa” (s. 423).
Trzecim politycznym żądaniem rzeszy, które proponują Hardt i Negri, jest
prawo do reapropriacji, czyli do zawłaszczania na powrót środków produkcji. Już
socjaliści i komuniści postulowali, by proletariat miał wolny dostęp i kontrolę nad
środkami produkcji. W warunkach Imperium nabiera to nowego znaczenia. „Rzesza nie tylko posługuje się maszynami,
by produkować, lecz sama także staje się
coraz bardziej maszynowa, jako że środki
produkcji są coraz bardziej wintegrowane
w umysły i ciała rzeszy. W tym kontekście
reapropriacja oznacza posiadanie swobodnego dostępu do i kontroli nad wiedzą, informacją, komunikacją i uczuciami
– te bowiem należą do głównych środków
produkcji biopolitycznej. To, że te maszyny produkcyjne zostały wintegrowane
w rzeszę, nie oznacza jeszcze, że rzesza
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ma nad nimi kontrolę. Sprawia to raczej,
że jej alienacja staje się bardziej dotkliwa
i krzywdząca. Prawo do reapropriacji jest
w istocie prawem rzeszy do samokontroli i autonomicznego samo-wytwarzania”
(s. 426–427).
Cele rzeszy ludzkiej nie są dowolne, lecz odpowiadają dojrzałym warunkom stworzonym przez Imperium. Hardt
i Negri stawiają pytanie, w jaki sposób
rzesza ludzka może stać się świadomym
podmiotem politycznym. W renesansowej
terminologii termin posse oznaczał moc
w formie czasownikowej, moc jako działanie. „Posse jest tym, co może zdziałać
ciało i co może zdziałać umysł. Ten metafizyczny termin właśnie dlatego, że trwał
w oporze, stał się terminem politycznym.
Posse odnosi się do mocy rzeszy i jej telosu, ucieleśnionej mocy wiedzy i bycia, zawsze otwartej na to, co możliwe. [...] Posse to punkt widzenia, który pozwala nam
najlepiej uchwycić rzeszę jako szczególną
podmiotowość: posse konstytuuje jej sposób produkcji i jej bycie” (s. 428).
Pierwszą fazę walki proletariatu
o swoje interesy poprzedzało wprowadzenie reżymu fordowskiego i taylorowskiego, charakteryzowało istnienie robotnika wykwalifikowanego, który dążył do
waloryzacji własnej pracy i produkcyj-

nej kooperacji. Hasłem robotników było
ustanowienie republiki rad robotniczych.
Wówczas powstały związki zawodowe
i partie jako awangarda klasy robotniczej.
Drugiej fazie, pod rządami systemu fordowskiego i taylorowskiego, przynależy
ukształtowanie się robotnika masowego,
który próbował dokonać samowaloryzacji
poprzez odmowę pracy fabrycznej, stworzenie realnej alternatywy dla systemu kapitalistycznego, masowych związków zawodowych, budowę państwa opiekuńczego. W dzisiejszej postfordowskiej fazie,
przy dominacji informatycznego reżymu
produkcji, powstaje robotnik społeczny,
który łączy pracę produkcyjną i niematerialną, organizację produkcyjną i polityczną, jest organizowany i kierowany przez
rzeszę, będący wyrazem absolutnej demokracji. W Imperium powstają potencjalne
przesłanki do negacji i usunięcia wyzysku „z genezy rzeczywistości”. Tak jak
w przeszłości praca często legitymizowała istnienie własności prywatnej, tak obecnie jest „odrażającym reliktem tyranii”.
„Jest to punkt, gdy nowoczesna republika
przestaje istnieć i powstaje nowoczesne
posse. Jest to moment założycielski państwa ziemskiego – silnego i różniącego
się od jakiegokolwiek państwa bożego”
(s. 431).
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Karol Morawski
Uniwersytet Wrocławski

Zamiast neoliberalnej hegemonii
E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu
radykalnej polityki demokratycznej, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007, ss. 206.
Od pierwszego wydania Hegemonii i socjalistycznej strategii do chwili obecnej,
kiedy otrzymujemy polski przekład tej
książki, minęły ponad dwie dekady.
W środowisku ortodoksji marksistowskiej
antyesencjalistyczna perspektywa opisu stosunków historyczno-społecznych
zaproponowana przez Laclau i Mouffe,
czerpiąca z poststrukturalistycznej koncepcji dyskursu, wywołała ostry sprzeciw
i krytykę. Natomiast w kręgach reprezentujących nieortodoksyjne wersje myślenia
lewicowego spotkała się ona z ogromnym
zainteresowaniem, stając się wręcz swoistym podręcznikiem tzw. postmarksizmu.
Propozycje teoretyczne zaprezentowane w Hegemonii... to rezultat krytycznego namysłu autorów nad filozoficznymi
i politycznymi podstawami, które tworzyły dotychczasowy horyzont myśli marksistowskiej. Multiplikacja sposobów społecznej identyfikacji i nowe jej typy, jak
płciowość, etniczność, orientacja seksualna oraz zwiększająca się złożoność społeczeństwa, zakwestionowały tezę o jego
postępującym uproszczeniu w ramach
struktury klasowej. Pojawienie się nowych ruchów społecznych i walk – ekologicznych, feministycznych, antyrasistowskich, etnicznych, podejmowanych przez
mniejszości seksualne itp. – podważyło
trwałość dyskursu o uprzywilejowanym
statusie klas i antagonizmów klasowych,
a także o uprzywilejowanym charakterze
walki robotniczej. Ów kryzys klasycz-

nych dyskursów lewicowych i rozpad
„jakobińskich” wyobrażeń o możliwości
przeprowadzenia totalnej zmiany społeczeństwa zachodzą w momencie ekonomicznej i politycznej supremacji neoliberalizmu. Dominacja kapitalistycznych
stosunków produkcji oraz idea demokracji liberalnej, jako systemu, dla którego
nie ma żadnej realnej i lepszej alternatywy, ewokują poglądy o końcu historii (Fukuyama), technicznej naturze współczesnych problemów (Beck, Giddens) czy
wiarę w możliwość zniesienia społecznych antagonizmów na drodze prowadzonej przez racjonalne jednostki, kolektywnej deliberacji (Habermas).
Należy zaznaczyć, że Laclau i Mouffe uważają pomysł całkowitej przebudowy społeczeństwa za „skrajnie niebezpieczny” i dzielą ze swymi filozoficzno-politycznymi oponentami (to m.in.
ci wymienieni powyżej) przekonanie, iż
demokracja liberalna stanowi nieprzekraczalny horyzont współczesnych społeczeństw. Nie oznacza to jednak, że odrzucają oni ideę walki emancypacyjnej jako
ideę przestarzałą, utopijną czy sekciarską.
Ich zdaniem należy jednak zaczynać od
istniejącego porządku demokratyczno-liberalnego i dążyć do jego pogłębienia
i zradykalizowania. Zaproponowany na
kartach Hegemonii... projekt „demokracji
radykalnej” – pogłębienia i zradykalizowania demokracji liberalnej w kierunku
rzeczywistej realizacji immanentnych jej
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idei wolności i równości – ma zdaniem autorów uniknąć dwóch skrajności: postawy
reformistów „niedysponujących jakimkolwiek projektem” (charakterystycznej
dla partii socjaldemokratycznych) oraz
„totalitarnego mitu Idealnego Miasta”
(totalne wyzwolenie społeczeństwa, idea
całkowitej sprawiedliwości i równości
społecznej). Zamiast tego należy popierać
różnego rodzaju walki, prowadzone przez
różnego rodzaju grupy społeczne (studentów, robotników, mniejszości seksualne,
feministki itp.), które powiązane razem
mogą przełamać panujący neoliberalny
porządek. Idea demokracji radykalnej
implikuje wymiar socjalistyczny, ale dążenie do realizacji socjalistycznych celów
nie jest w ujęciu Laclaua i Mouffe czymś
nadrzędnym, lecz stanowi wewnętrzny
moment walki o zradykalizowanie porządku demokratycznego – obrona interesów robotników nie może odbywać się
kosztem innych grup (np. kosztem praw
kobiet, emigrantów itp.). Demokracja radykalna ma być jednocześnie demokracją
pluralistyczną – poszanowanie różnych
postulatów, interesów, wartości jest naczelną zasada aksjologiczną systemu demokratycznego.
Powiązanie antysystemowych walk
może zdaniem Laclaua i Mouffe przyczynić się do zbudowania „bardziej wolnego, demokratycznego i egalitarnego
społeczeństwa”. Nie znajdziemy jednak
w Hegemonii... wskazówek, która grupa społeczna miałaby tego powiązania
dokonać. Nie o to też autorom chodzi.
W społeczeństwie, jak twierdzą zainspirowani Derridiańskim poststrukturalizmem,
podobnie jak w dyskursie, nie ma żadnych
uprzywilejowanych pozycji czy sił, które
byłyby predestynowane do tego, aby taką
jednoczącą rolę pełnić. Która z nich tego
dokona, zależy od tego, czy odniesie hegemoniczne zwycięstwo, tzn. czy przed-

stawi swe partykularne cele i interesy jako
uniwersalne i wokół nich zjednoczy takie
czy inne społeczne tożsamości. Dotykamy tutaj najważniejszego punktu książki
Laclaua i Mouffe – koncepcji hegemonii.
Dwa pierwsze rozdziały pracy Laclaua i Mouffe poświęcone są badaniu genealogii pojęcia hegemonii oraz narodzinom hegemonii jako nowej politycznej
formy stanowienia społeczeństwa. Dzieje
marksizmu – od II Międzynarodówki po
myśl Gramsciego – to sukcesywne wdzieranie się „logiki przygodności” w obszar
historycznej konieczności. Rozprzestrzenianie się owej logiki, stawiającej pod
znakiem zapytania „żelazne prawa” historycznego rozwoju, skorelowane jest
z określonymi ujęciami hegemonii w myśli marksistowskiej (np. hegemonia jako
przygodna interwencja polityczna w ujęciu XIX-wiecznej rosyjskiej socjaldemokracji; jako sojusz klasowy o charakterze
strategiczno-taktycznym w leninizmie;
jako polityczna oraz moralno-intelektualna praktyka konstytuująca nowy rodzaj
społecznej syntezy – „wolę zbiorową”
u Gramsciego). Ujęcie hegemonii jako
praktyki dokonującej powiązania społecznych tożsamości na poziomie symbolicznym, a nie jedynie na poziomie stosunków
produkcji, dochodzi do głosu zwłaszcza
w koncepcji Gramsciego (chociaż ostatecznie także i on nie przezwyciężył esencjalistycznej optyki głosząc, iż hegemonia
klasy robotniczej ma ontologiczne umocowanie w bazie ekonomicznej). Kolejne
rozdziały pracy Laclaua i Mouffe to prezentacja teorii hegemonii jako przygodnej
interwencji politycznej ustanawiającej
określone typy przygodnych i tymczasowych powiązań pomiędzy poszczególnymi tożsamościami. Jak twierdzą autorzy,
praktyka hegemoniczna ściśle wiąże się
ze zjawiskiem wykluczenia i społecznego
antagonizmu. Hegemoniczne powiązanie
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społecznych tożsamości nie jest bowiem
praktyką neutralną, lecz może być opisane jako stosunek zanegowania tożsamości
Innego (a więc tych grup, które powstałe
powiązanie wykluczyło). Obecność Innego wskazuje, iż społeczeństwo, jako
w pełni pojednanie, nieantagonistyczne
i uniwersalne „my”, jest bytem niemożliwym – Inny zawsze kwestionuje aktualnie
istniejące hegemoniczne powiązanie oraz
te wartości, idee, zasady, które scalając
tożsamości w pewną konfigurację, jednocześnie z niej go wykluczyły.
Bez wątpienia propozycje Laclaua
i Mouffe przyczyniły się (i nadal przyczyniają) do swoistego rodzaju „rewitalizacji” dyskursu lewicowego w czasach
neoliberalnej hegemonii oraz stanowią
wartą przemyślenia alternatywę wobec
zadowolonych z panującego porządku
teoretyków neoliberalnej lewicy „trzeciej drogi”, jak i teoretyków postpolityki
i konsensusu. Zwracając z kolei uwagę na
różnorodne obszary dyskryminacji i nierówności, trafnie pokazują, iż w wielu porządkach określanych jako demokratyczne
idee prawdziwej demokracji i pluralizmu
uległy zapoznaniu. Zasadniczą słabością
„demokratycznego pomysłu” Laclaua
i Mouffe jest ogólnikowość sformułowań
na temat socjalizmu jako wewnętrznego momentu demokratycznego projektu.
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Brak w Hegemonii... jakiegoś wyraźnego programu, który jako ewentualna siła
hegemoniczna mógłby przyczynić się do
zmiany panujących stosunków (pozytywny program jest warunkiem koniecznym
każdego hegemonicznego powiązania).
Abstrahowanie od kwestii gospodarczych
i ekonomicznego ucisku może z kolei
ewokować zarzut, iż polityka i emancypacja w zaproponowanym przez nich ujęciu
sprowadzają się jedynie do walki o uznanie wielu różnych równoprawnych tożsamości społecznych. Czy tak rozumiana
emancypacja ma coś wspólnego, jak pisze
Žižek, z „ciemnym konserwatywnym tłumem” wykluczonych ekonomicznie?
Odnosząc się do polskich realiów
politycznych – swoistego mariażu liberalizmu i sił konserwatywnych, zaprezentowane w Hegemonii... stanowisko może
stanowić bogate zaplecze teoretyczne
ważny punkt odniesienia w walce o przełamanie prawicowego monopolu ideologicznego. Ale i tutaj pojawić się może
wspomniany wyżej zarzut. W takim też
kontekście racje ma Przemysław Wielgosz, kiedy pisze, że nowa, jedynie intelektualna lewica, odkładając na bok
kwestie ekonomiczne koniec końców daje
się zapędzić do „elitarno-akademickiego
getta”.

NOTY O AUTORACH

Bogdan Banasiak, profesor filozofii, kierownik Zakładu Teorii Kultury w Instytucie
Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada też
w PWSFTViT. Zajmuje się głównie Sade’em, Nietzschem oraz współczesną filozofią
francuską (Derrida, Deleuze, Foucault, Klossowski, Bataille). Autor pierwszej polskiej
monografii Derridy: Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacques’a Derridy (1995,
1997, 2007) (nagroda im. K. Szaniawskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej), Sade’a:
Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade (wyd. II, poprawione
i uzupełnione, pt. Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli
konsekwencje „śmierci Boga”) (2006), oraz pracy: Słońce ekstazy, noc melancholii. Rzecz
o Raymondzie Rousselu (2007). Inicjator i prezes nieoficjalnego Towarzystwa im. Markiza de Sade (1989), inicjator i dyrektor „Festiwalu Filozofii” oraz „Nietzsche seminarium” [http://ph-f.org/]. Tłumacz filozofii i literatury francuskiej (nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład Derridy O gramatologii). Współpracownik czasopism
„Nowa Krytyka”, „Hybris”, „Lamus” oraz „[fo:pa]”; dziennikarz telewizyjny, radiowy
i prasowy, realizator wideoklipów („Fryderyk” ’94 za teledysk Zanim zrozumiesz Varius
Manx), muzyk (współzałożyciel i basista Rendez-Vous) [http://bb.ph-f.org/].
Renaud Barbaras (ur. 1955 w Paryżu), profesor filozofii współczesnej na uniwersytecie
Paris I-Panthéon-Sorbonne. Zajmuje się przede wszystkim fenomenologią, w tym szczególnie filozofią Maurice’a Merleau-Ponty’ego, Jana Patočki, Edmunda Husserla. Jest
autorem kilkudziesięciu publikacji, w których w niebanalny i oryginalny sposób prezentuje dorobek fenomenologów, starając się jednocześnie wskazywać nowe kierunki i możliwości współczesnej myśli filozoficznej. Jego książki i artykuły doczekały się tłumaczeń
przede wszystkim na język angielski, ale także na chiński, hiszpański, włoski, czeski,
polski. Jest współredaktorem periodyku „Chiasmi international”. Współpracuje m.in.
z pismami „Revue de métaphysique et de morale”, „Les études philosophiques”,
„Alter”.
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Katarzyna Bartosiak, absolwentka filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, interesuje
się filozofią francuską, głównie egzystencjalizmem francuskim.
Bartłomiej Błesznowski (ur. 1983), historyk idei i socjolog wiedzy, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Nagrody
im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W swej pracy
naukowej zajmuje się zagadnieniami władzy i polityki we współczesnym społeczeństwie,
łącząc nauki społeczne z filozofią. Współpracował m.in. z czasopismami „Societas/Communitas”, „Nowa Krytyka”, „Hybris”, „Nowe Książki”. Autor książki Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu.
Monika Bobako, doktor filozofii, absolwentka filozofii na UAM oraz gender studies
na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Adiunkt w Międzywydziałowej
Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, w ramach której od kilku lat prowadzi
konwersatoria i organizuje interdyscyplinarne cykle wykładowe (z udziałem zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy) poświęcone problematyce genderowej, badaniom
intersekcjonalnym, postkolonializmowi, kwestiom rasy i rasizmu, multikulturalizmowi.
Autorka książki Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie
polityki uznania (Poznań 2010).
Piotr Cielecki, w 2008 roku obronił pracę magisterską na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pisze pracę doktorską. Najbardziej interesuje go ewolucja
koncepcji podmiotu od kartezjańskiego ego do strukturalizmu i dekonstrukcji podmiotu
w filozofii współczesnej oraz filozofia religii. Jego teksty ukazały się w „Ruchu Filozoficznym”, „Folia Philosophica”, [fo:pa] i „Hybris”. Współpracuje również z internetowym
portalem „indepentent.pl – polska kultura niezależna”. Ukończył pracę nad rozdziałem
książki Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej poświęconym filozofii Maksa Stirnera.
Studiuje również na Wydziale Fotografii w PWSTiTV w Łodzi i zajmuje się tworzeniem
grafiki komputerowej, głównie spacepaintingu i kompozycji abstrakcyjnych.
Anna Gruszka, studentka socjologii w ramach Międzykierunkowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych na UAM w Poznaniu oraz na University College London.
Interesuje się pograniczami sztuki i socjologii. Pisze pracę magisterską na temat nowej
muzeologii w Polsce.
Marta Matylda Kania, doktorantka w Katedrze Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką wyobraźni i podmiotowości w kontekście
współczesnej myśli estetycznej. Ostatnio opublikowała artykuły: Marzyciel słów. Filozofia wyobraźni Gastona Bachelarda („Hybris” 2009, nr 9) oraz Prekursor i jego sobowtóry
(„Dyskurs” 2009, nr 9).
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Edward Karolczuk (ur. 1955), doktor nauk humanistycznych. Interesuje się problemami
teorii polityki, historii najnowszej oraz społeczno-politycznymi skutkami transformacji
ustrojowej. Publikował na łamach „Dziś” i „Przeglądu”. Posiada publikacje naukowe
w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Interesuje się również żeglarstwem. Latem można go spotkać pod żaglami na Mazurach.
Jerzy Kochan (ur. 1952), profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu
Filozofii Kultury Instytutu Filozofii US, absolwent historii i filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swego czasu członek redakcji „Colloquia Communia”. Autor wielu publikacji z zakresu filozofii, socjologii, antropologii kulturowej. Wśród nich m.in. książek:
Klasy społeczne. Z historii pojęcia, Wolność i interpelacja, Życie codzienne w matriksie. Redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”. Członek założyciel
i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Hegla i Marksa. Członek Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego. Pisze również i publikuje wiersze.
Tomasz Kochan, absolwent historii sztuki i filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Obecnie pisze rozprawę doktorską dotyczącą zastosowań teorii psychologii rozwojowej w naukach społecznych. Interesuje się filozofią świadomości (w tym psychoanalizą
i zen), teorią krytyczną oraz sztuką zaangażowaną społecznie.
Jeffrey S. Librett, profesor języka i literatury niemieckiej (Ph.D. Cornell University,
1989, w zakresie literatury porównawczej), a także Head of the Department of German
and Scandinavian at the University of Oregon. Napisał m.in.: The Rhetoric of Cultural
Dialogue: Jews and Germans from Moses Mendelssohn to Richard Wagner and Beyond
(Stanford University Press, 2000), opublikował także wiele prac poświęconych literaturze
niemieckiej, filozofii, psychoanalizie. Przetłumaczył na angielski liczne prace z niemieckiego i francuskiego, w tym: Jeana-Luca Nancy’ego The Sense of the World (University
of Minnesota Press, 1997) oraz Michela Deguy Of the Sublime: Presence in Question
(State University of New York, 1993). Aktualnie pracuje nad książką zatytułowaną wstępnie Orientalism and Groundlessness: the Cultural Politics of the Pantheism Panic from
Lessing to Kafka.
Warren Montag, profesor literatury porównawczej w Occidental College (Los Angeles).
Zajmuje się współczesną filozofią francuską, literaturą nowożytną oraz krytycznymi
interpretacjami Hobbesa, Spinozy i Locke’a. Autor książek: Bodies, Masses, Power:
Spinoza and his Contemporaries, The Unthinkable Swift: The Spontaneous Philosophy
of Church of England Man. Jest redaktorem naczelnym „Decalages – An Althusser Studies Journal”.
Karol Morawski (ur. 1977), doktorant Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: filozofia polityki – zwłaszcza kwestie dotyczące hegemonii, możliwości radykalnej polityki, tożsamości współczesnej lewicy, projektu demokracji radykalnej autorstwa Lalcaua i Mouffe.
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Marietta Radomska – doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się teoriami feministycznymi, animal studies, posthumanizmem oraz biopolityką.
Ryszard Różanowski (ur. 1952), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się
estetyką, teorią i historią kultury, filozofią współczesną, niemiecką, a także krytyką literacką i artystyczną. Kieruje Zakładem Estetyki w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie
Wrocławskim, prowadzi zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ważniejsze
publikacje: Działalność artystyczna w warunkach gospodarki towarowo-pieniężnej (teoretyczne studium genezy) (1987), Współczesna myśl estetyczna (1993), Pasaże Waltera
Benjamina. Studium myśli (1997), Absurd w filozofii i literaturze (red. 1998), Aktualität
der Aufklärung (red. 2000).
Andrzej Słowikowski, absolwent filozofii, jego zainteresowania koncentrują się wokół
filozofii egzystencjalnej i filozofii chrześcijańskiej.
Magdalena Strzałkowska (ur. 1980), absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych
i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, interesuje się socjologią kultury, fotografią i kulturą PRL. Kończy rozprawę doktorską poświęconą działalności krytycznej
i teoretycznej Alfreda Ligockiego.
Katarzyna Tanalska, absolwentka filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, miłośniczka
sztuki i twórczości Emila Ciorana.
Jacek Tittenbrun (ur. 1952), prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Socjologii Przedsiębiorczości i Pracy oraz Zespołu Badań Socjoekonomicznych w Wyższej Szkole Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, profesor na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Krytyk z pozycji ortodoksyjnego marksizmu koncepcji tzw.
poznańskiej szkoły metodologicznej, głównie koncepcji Leszka Nowaka. Jego główne
zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego. Laureat wielu
nagród naukowych oraz stypendiów zagranicznych: NATO, Fundacji Uniwersytetu Środkowo-europejskiego, London School of Economics. Należy do wielu zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.: European Association of Evolutionary and Comparative Studies,
European Sociological Association, International Institute of Sociology. Jego stale poszerzający się dorobek publikacyjny obejmuje niemal 150 szkiców i artykułów w naukowych
czasopismach zagranicznych i krajowych oraz pracach zbiorowych, nie licząc wielkiej
liczby pozycji publicystyki teoretycznej. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym
11 książek (2 wydane w Londynie) i współautor 5 innych. Książka Upadek socjalizmu
realnego w Polsce zajęła pierwszą pozycję na liście bestsellerów wydawniczych „Nowej
Europy”. Tłumaczy również literaturę piękną, np. studium antropologiczne Żelazny Jan
Roberta Bly to bardzo wysoko oceniona powieść o męskości i męskiej inicjacji, a także
o problemach i życiowych wyzwaniach współczesnego mężczyzny. Autor m.in. następu-
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jących książek: O tzw. nie-marksistowskim materializmie historycznym; Interakcjonizm
we współczesnej socjologii amerykańskiej; Dialektyka i scholastyka. O pewnej próbie
obalenia Marksa; Wprowadzenie do materialistyczno-historycznej teorii społeczeństw;
Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego; Upadek socjalizmu realnego w Polsce; Ekonomiczny sens prywatyzacji: spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną; Własność i interesy w dobie transformacji ustrojowej; Z deszczu pod rynnę: studium
polskiej prywatyzacji (4 tomy).

