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PRZEDMOWA 

Prezentowana monografia zbiorowa Człowiek w sytuacji granicznej.  
Wybrane zagadnienia stanowi pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Człowiek w sytuacji granicznej”, zorganizowanej w dniach 21-22 stycznia 
2022 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Radę Wydziałową  
Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UMCS przy wsparciu i opie-
ce pracowników tejże uczelni. 

Uczestnicy Konferencji (29 referatów) reprezentowali różne ośrodki  
akademickie i uniwersyteckie z Polski, w tym: Uniwersytet Gdański, Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński,  
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Wrocławski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 
Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Aka-
demię Nauk Stosowanych w Tarnowie, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodko-
wica w Płocku, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Policji  
w Szczytnie, w tym także Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.  
Niniejsza monografia podzielona została na 16 autorskich rozdziałów,  
podejmujących tematykę przewodnią wydarzenia. 

Jest mi niezmiernie miło, iż konferencja stała się okazją do ciekawych 
interdyscyplinarnych spotkań młodych z bardziej doświadczonymi badacza-
mi, dzięki czemu mogli oni poszerzyć swoją wiedzę oraz na nowo spojrzeć  
na wiele zagadnień i problemów poruszanych podczas wydarzenia.

Chciałbym również przekazać serdeczne podziękowania i słowa uznania 
dla recenzentów niniejszego tomu za poświęcony czas i wiele cennych uwag, 
które na pewno wpłynęły na wartość merytoryczną tekstów. 
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PRZEDMOWA

Jestem także przekonany, iż twórczy temat, jakim jest człowiek w sytuacji 
granicznej, wciąż nie został kompleksowo omówiony i żywię nadzieję, że ni-
niejsza publikacja stanowić będzie inspirację do podjęcia kolejnych rozważań 
nad tym niezwykle interesującym problemem badawczym.

Dawid Kobylański
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ELIZA KRZYŃSKA-NAWROCKA

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE

CZARNA ROZPACZ. LITERACKA 
WSPÓLNOTA PŁACZU

Streszczenie: Artykuł koncentruje się na analizie i interpretacji literackiego 
sposobu obrazowania rozpaczy jako reakcji na moment granicznym jakim jest 
śmierć bliskiej osoby. Jako materiał egzemplifikacyjny służą Treny Jana Ko-
chanowskiego, które badane są w perspektywie wyrażania jednostkowego cier-
pienia i w perspektywie literackiej tradycji płaczu. Wskazana zostaje strategia 
twórcza poety z Czarnolasu, który swój ból artykułuje poprzez znane mu kul-
turowo toposy, znaki, jednocześnie ukazując przez nie indywidualizm własnej 
straty. W artykule zestawiono omawiany cykl trenów z obrazem rozpaczy sta-
rożytnego eposu Homera, by ukazać zjawisko literackiej wspólnoty cierpienia, 
dzięki której w uniwersalny i ponadczasowy sposób można próbować wyrazić 
w słowie czarną, najgłębszą rozpacz ewokowaną przez śmierć najbliższych. 

Słowa kluczowe: lament, tren, poezja funeralna, topos, symbolika płaczu

ROZPOZNANIE OTWIERAJĄCE

Literatura od zarania dziejów, w swoich różnorodnych odsłonach jest 
na wskroś antropocentryczna, skupiając się na człowieku, jego doznaniach, 
przeżywaniu i pojmowaniu świata, jego relacjom z Transcendencją, jego kon-
taktom z drugim człowiekiem. W orbicie tych zainteresowaniach znajduje 
się rozpacz, której próby wyrażenia przyjmują wielorakie formy. I to właśnie 
rozpacz jako reakcja na moment graniczny jakim jest śmierć, próby jej lite-
rackiego wyrażenia są przedmiotem niniejszych rozważań. Mówiąc o rozpaczy  
w literaturze, dostrzec można powtarzalny wzór jej opisu, swoistą topikę roz-
paczy, tworzącą literacką wspólnotę płaczu. Wejście w nią, to zagłębienie się  
w uniwersalne, literackie znaki, obrazy rozpaczy. Celem artykułu jest 
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wskazanie tego swoistego wzoru rozpaczy, utkanego z toposów ją wyraża-
jących, a unaocznionych w sposób niezwykle przejmujący w Trenach Jana 
Kochanowskiego. Poprzez omówienie tego wzoru ukazana zostanie literacka 
wspólnota płaczu jako zjawisko niezmiennie obecne w literackiej wyobraźni 
obrazowania w słowie cierpienia ewokowanego przez moment graniczny ja-
kim jest śmierć bliskiej osoby.

„CZARNA CHMURA BOLEŚCI”

Jednym z najintensywniejszych literackich obrazów rozpaczy jest mo-
ment, w którym Achilles dowiaduje się, że Patroklos został zabity. Bliskość 
straty, brzemię winy1 przytłacza herosa. W tym właśnie opisie rozpacz zostaje 
unaoczniona poprzez sugestywną frazę, która w tłumaczeniu Kazimiery Je-
żewskiej brzmi następująco: „I czarna chmura boleści okryła/ Serce Achilla.” 
[Homer 1986: 428]. Metaforyczne ujęcie ewokuje dalszy opis, przedstawiają-
cy reakcję herosa, który:

Schylony – w dwie ręce z ziemi pochwycił 
Mierzwę i pył na swą głowę sypał, twarz szpecąc uroczą –
Chiton pachnący od razu smugami błota się pokrył.
A sam Achilles – olbrzymi – przestrzeń zajmując ogromną
Runął na ziemię i włosy wyrywał z głowy, i szarpał. 
[…] Łamało się dzielne serce.
Antiloch bał się, by gardła nie przebił ostrym żelazem.
Krzyknął Achilles boleśnie. [Homer 1986: 428-429].

Rozpacz, która ogarnia Achillesa ma charakter immanentny, to jego ser-
ce zostaje okryte „czarną chmurą boleści”, to jego serce „łamało się”, a kon-
sekwencją wszechogarniających go emocji, czy mówiąc inaczej sposobem ich 
wyrażenia – są zachowania fizyczne, które można wpisać w rytuał cierpie-
nia po stracie bliskiej osoby. Dochodzi zatem do uzewnętrznienia rozpaczy, 
do jej skanalizowania poprzez gesty. Ich gwałtowność podkreśla siłę uczucia, 

1 Trudno przesądzać co jest mocniejsze, lecz świadomość, że gdyby w geście gniewu i protestu 
nie zaprzestał walczyć, Patroklos nie ubrałby jego zbroi, nie przystąpiłby do walki, a Hektor nie 
popełniłby życiowej pomyłki – zabicia Patroklosa z przekonaniem, że uśmiercił Achillesa, jest 
obciążeniem, które spoczywa na barkach greckiego bohatera, potęgując cierpienie. W rozmo-
wie pomiędzy śmiercią Patroklosa a jego pomszczeniem matka zapowiada mu szybką śmierć: 

„Po śmierci bowiem Hektora – kres twego życia niedługi.”, heros „gniewem wzburzony” mówi 
o swoim poczuciu odpowiedzialności i winy: „Bodajbym zginął natychmiast, skoro nie mogłem 
ocalić/ Jego – Patrokla. Daleko od swojej ziemi ojczystej/ Poległ – i pewno mnie wzywał, wie-
rząc, że wydrę go śmierci./ Nie ocaliłem Patrokla ni innych mych towarzyszy/ Wielu, co także 
zginęli z ręki boskiego Hektora.” [Homer 1986: 431]. Achilles obwinia się za śmierć przyjaciela, 
co potęguje jego żal po stracie Patroklosa. 
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któremu poddaje się heros. Przypisany temu uczuciu epitet „czarna” ewokuje 
symbolikę tej barwy [Kopaliński 1990: 53-54, Forstner 1990: 117, Bieder-
mann 2005: 60-61], kojarzonej przede wszystkim ze śmiercią. To właśnie 
określenie barwy jest powtarzającym elementem w różnych tłumaczeniach 
przywołanego fragmentu – dość wspomnieć przekład: „tamtego pokryła żało-
by czarna powłoka” [Homer 1880: 340], tłumaczenie Franciszka Ksawerego 
Dmochowskiego „jemu boleść czarną mgłą oczy zasłoni” [Homer 1922: 278] 
czy wariant, który podaje Nikos Chadzinikolau – „Czarna chmura smutku go 
okryła” [Homer 2001: 353]. Czerń definiuje głębokość opisywanego uczu-
cia. Grimal pisze, że: „Niewypowiedziana żałoba ogarnia Achillesa” [Grimal: 
4]. Rozpacz Achillesa jest totalna, obezwładnia boskiego wojownika, ukazuje 
jego, mówiąc metaforycznie, twarz. Wydobywa z niego człowieczeństwo, jest 
bólem istnienia, jest czarną rozpaczą2. Terminem tym posługuję się do na-
zwania sytuacji granicznej ewokowanej przez poczucie straty kogoś bliskiego. 
Określenie to odnieść można do innego obrazu literackiego, będącego głów-
nym przedmiotem niniejszych rozważań, wiążącego się ze śmiercią ukochanej 
osoby i przemożnym bólem przez nią wywołanym; obrazu, który w historii 
literatury polskiej jest kulturowym toposem straty. Mowa o Trenach Jana 
Kochanowskiego. 

WSPÓLNOTA CIERPIENIA

Oczywiście pomiędzy bólem Achillesa, cierpiącego herosa a bólem ojca-
-poety lamentującego w cyklu funeralnym odnotować można, a nawet trzeba 
pewne różnice, lecz nadrzędnym, spajającym elementem tych dwóch obrazów 
literackich jest intensywność cierpienia, które wykreowane zostaje w słowach 
epopei i trenów – dwóch gatunków starożytnych, które mową wiązaną opisu-
ją rzeczywistość i człowieka. Zasadnicza różnica polega na światopoglądzie bo-
haterów, które ukazują te dwa dzieła. Ślepy pieśniarz w postaci zrozpaczonego 
Achillesa kumuluje greckie przeświadczenie o nieuchronności ludzkiego losu, 
o przeznaczeniu oraz dychotomiczne pojmowanie świata. Kochanowski staje 
wobec śmierci z bagażem nie tylko znajomości antycznego Fatum i polite-
istycznego świata transcendencji, ale przede wszystkim z wiarą chrześcijańską. 
Poczyniwszy to zastrzeżenie i mając je w pamięci, warto zwrócić uwagę na to, 
co łączy Achillesa i bohatera Trenów. A łączy ich ból po śmierci ukochanej 
osoby – przyjaciela i córki. Można mówić o wykraczającej poza świat pogański 
i chrześcijański, wspólnocie cierpienia, które przypisane jest człowiekowi. 

2 Szerzej na temat czarnej rozpaczy Achillesa [zob. Krzyńska-Nawrocka 2018: 117-120].
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Bardzo mocno wyartykułowane zostaje to w eposie Homera, szczególnie 
widoczne jest w scenie, kiedy Priam przychodzi do obozu wroga, by błagać 
Achillesa o zwłoki swojego syna. Ze względu na postać ojca nieszczęśliwego  
po stracie dziecka, można tę scenę potraktować jako kontekst do samych Tre-
nów, szczególnie gdy, Priam mówi o sobie: „Jam jest godniejszy litości/ Nikt 
ze śmiertelnych nie doznał tego, co ja dziś doznaję,/ Kiedy do ust swych pod-
noszę rękę zabójcy mych dzieci.” [Homer 1986: 571-572]. Choć te słowa 
są niezwykle przejmujące i wraz z opisem „Jęczy żałośnie i ojciec kochany, 
a lud wkoło niego/ Skargą wybucha i słychać po całym mieście szlochanie.”  
[Homer: 1986: 519] stanowi opis rodzicielskich mąk po stracie dziecka,  
to warto jednak zwrócić uwagę na inne sława, słowa wypowiedziane przez 
Achillesa, które po wspólnym płaczu z Priamem kieruje do niego:

Płacz, co nam serce rozdziera, nie przyda się na już na nic.
Biednym śmiertelnym bogowie potężni wieść życie kazali 
w ciągłej udręce – bo tylko oni nie znają boleści. [Homer 1986: 572].

Fragment ten odnosi się do dwóch zasadniczych dla dalszych rozważań 
kwestii – rozpoznania, że cierpienie przypisane jest ludziom („biednym śmier-
telnym”), którzy żyją „w ciągłej udręce” nie z własnej woli i wskazania na 
czas opłakiwania i jego końca [„płacz (…) nie przyda się już na nic”]. Pierw-
sza refleksja dotyczy relacji człowiek-transcendencja. Rozpacz, podobnie jak 
ewokująca ją śmierć, przypisana jest człowiekowi – transcendencja wyłączona 
jest z cierpienia. Z tym przekonaniem sprzężona jest wiara w przeznaczenie, 
przekonanie o nieuchronności kolei ludzkiego losu. To przekonanie nie ozna-
cza jednak ani pogodzenia się ze swoim losem, ani tym bardziej z cierpie-
niem. Drugie spostrzeżenie kieruje w stronę sposobu przeżywania cierpienia. 
I choć pogrzebowe rytuały opisane zostaną dopiero w kolejnych wersach Ilia-
dy, to właśnie moment, kiedy „Obu wspomnienia objęły” i – siedzą „Łzy wy-
lewając” wpisać można w dwa porządki – opłakiwania i żałoby:

Ich głośne szlochania dom napełniły.
W końcu, gdy smutek bolesny wypłakał boski Achilles,
Kiedy już w sercu zmęczonym uciszył lament i skargi,
Powstał...
[…………………………………………………………]
Wstańże i siądź tu koło mnie. Pozwólmy naszej boleści,
Łzom i westchnieniom żałosnym w zmęczonych duszach przycichnąć. [Homer 
1986: 571-572].

Przywołana scena z Iliady ukazuje wspólnotę cierpienia wyrażonego 
przez płacz, jego intensyfikację i potrzebę jego ukojenia; jest obrazem nie tylko 
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opłakiwania, ale sugeruje fazy żałoby: od płaczu do jego wyciszenia. Dywersy-
fikacja tych określeń, które obrazuje powyższy fragment – rozróżnienie dwóch 
porządków, pozwala w pełni wskazać na sposób literackiej kreacji rozpaczy. 
Pojęcia opłakiwania i żałoby choć zbliżone do siebie, nie jest tożsame. Zwraca 
na to uwagę Alfonso M. di Nola, podkreślając jednak „potrzebę zdefiniowania 
[ich – tych obu pojęć – EKN] odmiennej strefy konceptualnej” – opłakiwanie 
rozpatruje zgodnie z interpretacją Freuda, wskazuje że ma ono charakter im-
manentny, a żałoba jako zbiór praktyk społecznych, procesów psychicznych, 
które trwają przez określony czas, są wywołane czyjąś śmiercią: „Jak się wyda-
je, fazę opłakiwania charakteryzują przede wszystkim wewnętrzne przeżycia 
udręki towarzyszące żałobie, dlatego należy ono głównie do sfery psychiki  
i uczuć” [Nola 2006: 13]. Autor Triumfy śmierci przyznaje opłakiwaniu sta-
tus wewnętrznego stanu, warto jednak wykroczyć poza samą sferę psychiczno- 
emocjonalną. Rozpacz bowiem należy rozpatrywać nie tylko w tym wymiarze.

PODDANIE SIĘ ROZPACZY

„Czarna chmura boleści” ogarniająca Achillesa nie dotyczy tylko jego 
emocji3, choć to właśnie one są motorem jego działań, dotyczy także stanu 
umysłu, pojmowania świata, widzenia siebie wobec śmierci. Tarzający się po 
ziemi i obsypujący się nią Achilles i Achilles płaczący i głoszący, że cierpienie 
jest domeną ludzi, to ta sama postać, ale postać, która ewoluuje w rozpaczy, 
ewoluuje w stronę człowieczeństwa świadomego nieuchronności bólu, któ-
re tak mocno wybrzmi w ostatnim trenie Kochanowskiego. Czarną rozpacz 
Achillesa można potraktować jako topos opłakiwania, literacki obraz rozpaczy, 
jej intensywności, której kolejnym literackim unaocznieniem są Treny Jana 
Kochanowskiego. Nie chodzi o porównywanie tych dwóch kreacji cierpie-
nia, lecz o punkt odniesienia, w którym rozpacz osiąga apogeum i zostaje 
określona mianem „czarnej chmury boleści”, stając się istotna dla rozpoznania 
literackiej mowy rozpaczy. 

W przywołanym obrazie boleści herosa ukazany zostaje moment inicja-
cji rozpaczy – Achilles dowiaduje się o śmierci Patroklosa, następnie można 

3 Achilles jako centralna postać Iliady jest pełna emocji różnych emocji, które odnotować 
należałoby w górnych rejestrach. Jego gniew, rozpoczynający Iliadę, jest monumentalny.  
Jego rozpacz jest niezgłębiona, zemsta nieokiełznana, jego „aristeja z jej kulminacyjną sceną 
zwycięskiego pojedynku z Hektorem jest jeszcze bardziej niekowencjonalna niż aristeja Pa-
troklosa. Achilles, który przystępuję do walki, by pomścić śmierć swego najbliższego przyja-
ciela, jawi się jako niszcząca, demoniczna siła, z trudem mieszcząca się w granicach ludzkich”  
[Podbielski 2005: 109]. Jego cierpienie jest wszechogarniające. Na temat kreacji Achillesa,  
jego gniewu zob. [Graves 2009: 595-601].
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obserwować w greckim eposie jej ewolucję – poprzez etap pomszczenia śmier-
ci, dalszego opłakiwania (scena z Priamem), ukojenia i rytuałów żałobnych, 
które mają miejsce po spotkaniu z wrogiem i oddaniem ciała Hektora.  
To jednak ten pierwszy opis określa intensywność rozpaczy, którą wywołuje 
moment graniczny, jakim jest śmierć ukochanej osoby. 

LITERACKI PŁACZ POETY

Czarna rozpacz u Kochanowskiego, który Homera cenił, unosi się na 
fali poetyckiej frazy, tworzącej cykl trenów. Stąd też z jednej strony zauważyć 
można ryzy genologiczne, w których trzymane są wyrazy rozpaczy, z drugiej 
słowa te wymykają się, przenikają poszczególne elementy cyklu, nie dając  
o sobie zapomnieć. Kochanowski czarną rozpacz buduje w słowie, korzystając 
z gatunku do wyrażania smutku. Kochanowski w swoich Trenach jednocze-
śnie nawiązuje do konwencjonalnego języka cierpienia, jak i tworzy indywidu-
alną mowę poetyckiej rozpaczy. Tym, co najmocniej wyraża rozpacz, to płacz, 
wszechobecny w omawianych wierszach. Ten płacz ma swoje źródła także  
w Iliadzie, stąd też warto odnotować na marginesie wspomniany aprobatywny 
stosunek poety do „ślepego aojdy”, który Pelc przedstawia następująco:

Arcypoetą był dla Kochanowskiego Homer, według Gian Francesca Pico del-
la Mirandola naśladowca hymnów Orfeusza, w popularnych Emblematach 
Sambucusa przedstawiany z piórem i księgą obok Orfeusza grającego na lirze.  
I Orfeusz, któremu przypisywano autorstwo hymnów orfickich, i tym bar-
dziej Homer byli dla ludzi renesansu nie tylko legendą, lecz także, czy nawet 
przede wszystkim, twórcami arcydzieł poezji. O tym doskonale wiedział polski 
tłumacz księgi trzeciej Iliady. Poeta czarnoleski mówił o naśladowaniu w swej 
tragedii antycznych chórów greckich. [Pelc 2001: 593]

Oczywiście zbadanie śladów takiego odbioru twórczości Homera  
to przedmiot osobnego badania tekstów Kochanowskiego pod kątem gatun-
kowym, a także poetyki, w tym miejscu sygnalizuję tę kwestię, by zwrócić 
uwagę na znajomość Iliady przez Kochanowskiego, a co za tym idzie losów 
gniewu Achillesa i topiki, którą Homer stosuje, w tym topiki płaczu – w ro-
zumieniu toposu jako miejsca wspólnego, pierwotnie zanurzonego w retoryce, 
mającego charakter ekspansywny, o czym wspomina Ernst Robert Curtius, 
pisząc, że:

topoi przybrały nową funkcję. Stały się obiegowymi pojęciami (clichés), które 
można było wykorzystać w każdej formie literackiej, rozproszyły się po wszyst-
kich dziedzinach życia, które tylko miały do czynienia z literaturą i którym  
w jakikolwiek sposób nadawała ona formę [Curtius 2005: 77].
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Echa tego płaczu z eposu Homera odnaleźć można w Trenach. I nie cho-
dzi o prostą analogię pomiędzy Priamem a Kochanowskim – ojcami cierpią-
cymi po stracie swojego dziecka, chociaż jest to także punkt zbieżny rozpaczy  
(z całym bagażem rozbieżności wynikających m.in. z okoliczności śmierci, 
wieku zmarłej osoby), która zostanie wyrażona w cyklu Kochanowskiego. 
Chodzi o ideę rozpaczy wyartykułowaną w eposie Homera, ideę starożytnych, 
ideę humanistyczną – zgodnie z etymologią słowa humanitas – umiłowania 
człowieczeństwa. Wpisana w nie jest czarna rozpacz, która ogarnia Achillesa, 
o jej przynależności do bycia człowiekiem dowiaduje się w Trenie XIX Ko-
chanowski, którego matka echem słów Cycerona poucza „Ludzkie przygo-
dy, ludzkie noś!” Zanim jednak do tego konwencjonalnego consolatio dopro-
wadzą rozważania zawarte w całym cyklu, tym, co najmocniej wybrzmiewa  
w nim, to płacz, ten właśnie płacz, który przywoła matkę Kochanowskiego  
z Urszulą na ręku:

Twój nieutólony
Płacz, synu mój, przywiódł mię w te tu wasze strony
Z krain barzo dalekich, a łzy gorzkie twoje
Przeszły aż i umarłych tajemne pokoje. [Kochanowski 1978: 41].

Płaczem rozpoczyna się cały cykl – w tekście określonym jako przypisa-
nie Trenów znajduje się fraza: „Jan Kochanowski, niefortunny ociec, swojej 
najmilszej dziewce z łzami napisał. Nie masz Cię Orszulo moja!” [Kocha-
nowski 1978: 3]. Tekst ten, będący dedykacją [zob. Pelc 1980: 487], mający 
formę zbliżoną do „rzeczywistej inskrypcji nagrobnej” [Kwiryna 1994: 153], 

„daje efekt lamentacyjnego zawodzenia, a jednocześnie oddaje głębię ojcow-
skiej straty” [Banaś-Korniak 2016: 48], określa sposób wyrażania bólu w ko-
lejnych utworach – materią mają być łzy, które,, […] zebrane w geście rozpa-
czy, posłużyły za żałobny inkaust wypreparowany z bólu po śmierci dziecka,  
i w tym kontekście łzy stają się językiem emocji. Jest to moment, kiedy poeta 
najmocniej deklaruje chęć wyrażenia doświadczenia osobistego, intymnego 
bólu, który chce z ukrytego w żałobie „ja” wydobyć i wypowiedzieć” [Pliszka 
2020: 80]. Wykrzyknienie „Nie masz Cię […]!” stanowi kwintesencję przy-
czyny rozpaczy, to właśnie ten brak, strata stają się punktem wyjścia do płaczu, 
który zaznaczony na początku cyklu trenów, jest eskalowany w treści samych 
utworów. Jego zintensyfikowany obraz przedstawiony zostaje w Trenie I: 

Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe
I lamenty, i skargi Simonidowe,
Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania
Wszytki a wszytki zaraz w dom sie mój noście, 
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A mnie płakać mej wdzięcznej dziewki pomoście, 
Z którą mię niebożna śmierć rozdzieliła [Kochanowski 1978: 5].

Zastosowana hiperbolizacja w inwokacji do znanych kulturowo płaczów, 
do wszystkich płaczów na świecie podkreśla bezmiar cierpienia, które chce 
wyrazić podmiot liryczny. Prośba o patronowanie Heraklita i Simonidesa  
w płaczu [zob. Pelc 2001: 532] z jednej strony wpisuje się w retoryczny dys-
kurs – jest figurą prośby o natchnienie, podkreśla rangę płaczu Kochanow-
skiego, z drugiej strony jest wyznacznikiem ogromu bólu, który poeta chce 
wyrazić. Na skali płaczu, jego płacz, do którego wypowiedzenia potrzebuje 
wsparcia najbardziej rozpoznawanych wówczas twórców lamentów, znajduje 
się w rejestrach górnych. Poeta odwołuje się do „wzorcowej ekspresji rozpaczy” 
[Drob 2003: 133-134], korzysta z konwencji – są „łzy Heraklitowe”, które 
wówczas były zwrotem przysłowiowym, przywołanie Simonidesa – stanowi 
topos poetycki z Katullusa i Horacego, Kwintyliana [Pelc 2001: 532]; tymi 
zabiegami poeta „sięga po utrwalony i wypróbowany język, po łzy oswojo-
ne i już zrozumiane” [Pliszka 2020: 81], by wypowiedzieć własną rozpacz.  
Dwa zatem języki spotykają się w wypowiedzeniu żałoby przez Kochanow-
skiego: „intymny zapis osobistej ekspresji oraz głos wspólnoty żałobnej, która 
z kolei współtworzy i dopełnia mowę rozpaczy zapisaną w poetyckich trenach” 
[Pliszka 2020: 81]. 

Jego płacz, podobnie jak przywołana rozpacz Achillesa, ewoluuje, ten 
płacz jest elementem spajającym treny, połączone w cykl – Kochanowski 

„Wybiera cykl trenów, a nie epicedium „raz mówione”, jednolite w budowie, 
stanowiące jednolitą, zwartą kompozycyjnie wypowiedź, jeden monolog” 
[Pelc 1988: 104]. I choć rzeczywiście dziewiętnaście utworów składających 
się na ten cykl nie jest strukturalnie jednym, wypowiedzianym jednorazowo 
utworem, to można te teksty potraktować jako wielowarstwowy tekst, jedną 
wypowiedź, która zmienia się wraz z natężeniem artykułowanego płaczu. 

O ile jednak rozpacz Achillesa, co zostało już zasygnalizowane, możemy 
obserwować od samego początku, gdy bohater o śmierci Patroklosa zostaje 
poinformowany, o tyle w przypadku Kochanowskiego mamy do czynienia  
z rozpaczą trwającą, wynikającą z nagłej śmierci dziecka. Moment graniczny 
ją wywołujący usytuowany jest w nieodległej, ale już przeszłości i rzutuje na 
teraźniejszość. W przypadku herosa ten moment dzieje się równolegle z fabułą, 
o stracie dowiadujemy się w tej samej chwili, w której tę tragiczną wiadomość 
otrzymuje Achilles i popada w rozpacz. Kochanowski w rozpaczy już tkwi.
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Poeta, zgodnie z konstrukcją cyklu trenicznego wyjawia przyczynę bólu, 
ale sytuuje ją jako dokonaną: w Trenie I: „niebożna śmierć rozdzieliła” [ 
Kochanowski 1978: 5], w Trenie IV: „Zgwałciłaś, niebożna śmierci, oczy 
moje,/ Żem widział umierając miłe dziecię swoje” [Kochanowski 1978: 11]. 
Powtarzany epitet „niebożna” wskazuje na zaburzenie dotychczasowego ludz-
kiego porządku, pogłębia znaczenie rozpaczy, która dotyka mówiącego w Tre-
nach ojca4. Jego tragedia staje się tragedią człowieczeństwa i jego pojmowania 
świata. Andrzej Borowski zastanawiając się nad znaczeniem frazy „niebożna 
śmierć”, zauważa właśnie, że:

Trzeba będzie znowu przypomnieć puentę całego cyklu Trenów […]: „…
ludzkie przygody ludzkie noś”. W tle pejzażu lirycznego Trenów wyłania się 
bowiem znana, zapamiętana z klasycznej tragedii impietas. To właśnie owa 

„niepobożność”, nieliczenie się z tym, co „powinno” być. Owo „powinno” wy-
znacza zakres, widnokrąg oczekiwania człowieka. To widnokrąg, do którego 
granic można spotkać „ludzkie przygody”, które powinni się znosić po ludz-
ku. Odnosi się zatem cała ta dyskusja do człowieka pouczonego przez Naturę  
o jej prawie. To „boskie” prawo. Studentem prawa w szkole Natury jest każ-
dy człowiek. Jeden jest mniej, drugi bardziej pojętnym uczniem. Owoce tego 
studium to Mądrość („Kupić by cię Mądrości, za drogie pieniądze” – Tren IX), 
Cnota („Fraszka cnota! – Tren XI), wreszcie owa „pobożność” („Kogo kiedy 
pobożność jego ratowała” – Tren XI). Nietrwałe to owoce, psują się pod lada 
podmuchem szczęścia [Borowski 2001: 12].

Wobec tego, co „nie powinno”, które podkreśla autor Renesansu, wy-
powiada swój żal podmiot liryczny Trenów. Śmierć córki jest tym, co „nie 
powinno” mieć miejsca – to widok (warto zwrócić uwagę na obrazowanie 
rozpaczy poprzez odniesienie się do zmysłu wzroku w cytowanym fragmencie 
Trenu IV), który nie powinien być dany żadnemu rodzicowi. Wobec tego,  
co „nie powinno”, które podkreśla autor Renesansu, wypowiada swój żal 
podmiot liryczny Trenów. Z tym, co „nie powinno” próbuje poradzić sobie  
Kochanowski, odwołując się do znanych mu form wypowiedzi smutku. Przy-
jęcie konwencji trenu wcale nie umniejsza jego rozpaczy, nobilituje ją i po-
zwala wyrazić jej bezmiar. Ułożenie cyklu trenów ukazuje ciemność rozpaczy, 
w której bohater już się znajduje i w którą się coraz bardziej zapada.

ZANURZENIE W CIERPIENIU

Rozpacz bohatera Trenów to stan, w którym „czarna chmura boleści” już 
go, posługując się metaforą z Iliady, okryła. Treny są zapisem postępowania  

4 O ojcu – bohaterze Trenów, jego pierwszoplanowości i prawie do rozpaczy pisze m.in.  
Janusz Pelc [zob. Pelc 1972: 98-105, Pelc 1980: 487-494], o roli cierpiącego ojca Stanisław 
Grzeszczuk [zob. Grzeszczuk 1997: 136-139].
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tej rozpaczy, poeta konsekwentnie stosuje w nim topos płaczu. Warto przyjrzeć 
się wariantom tego znaku, realizowanym w poszczególnych, dalszych utwo-
rach. W cytowanym już Trenie I poruszona zostaje kwestia skuteczności, przy-
datności płaczu: „Prózno płakać” – podobno drudzy rzeczecie./ […] Nie wiem, 
co lżej: czy w smutku jawnie żałować, / Czyli sie z przyrodzeniem gwałtem 
mocować?” [Kochanowski 1978: 7]. W kolejnych utworach bohater poddaje 
się rozpaczy, w Trenie II pojawia się obraz płaczu nad grobem [„Płakać nad 
głuchym grobem mej wdzięcznej dziewczyny/ I skarżyć sie na srogość ciężkiej 
Prozerpiny.” [Kochanowski 1978: 8]], w tym samym utworze płaczem zostają 
określone całościowo utwory poświęcone Urszuli [„Ani mi teraz łacno dowia-
dywać się o tym/ Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym. [Kochanow-
ski 1978: 9]], a rozpacz nazwana zostaje smutkiem – „[…] Rodzicom swym, 
w ciężkim je smutku zostawiła” [Kochanowski 1978: 10].

W Trenie III podkreślony zostaje stan permanentnego bólu – „zasmęco-
ny” podmiot liryczny wyznaje: „A ty, pociecho moja, już mi sie nie wrócisz/ 
Na wieki ani mojej tesknice okrócisz” [Kochanowski 1978: 10]. W następ-
nym w kolejności utworze mówi o swej rozpaczy, która towarzyszyłaby mu, 
niezależnie od wieku, w którym zmarłaby Urszula:

Nigdyć by ona była bez wielkiej żałości
Mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości
I serdecznego bolu, w którymkolwiek lecie
Mnie by smutnego była odbiegła na świecie; [Kochanowski 1978: 11].

To wprowadzenie służy eskalacji przeżywanej straty: „Alem ja już z jej 
śmierci nigdy żałościwszy,/ Nigdy smutniejszy nie mógł być ani teskliwszy.” 
[Kochanowski 1978: 11]. Powtórzony przysłówek „nigdy” oraz przymiotniki 
w stopniu wyższym „żałościwszy”, „smutniejszy”, „teskliwszy” określają zin-
tensyfikowany stan rozpaczy. Cezura wywoływana określeniem „nigdy” jest 
ostateczna. Mamy do czynienia z absolutyzacją braku, zobrazowanym poprzez 
odniesienie się do zmysłu wzroku. Niemożliwość ukazania się, niemożliwość 
zobaczenia jest tożsama z brakiem osoby, jej śmiercią. Moment graniczny już 
nastąpił, to nie hipotetyczna śmierć „kiedyś”, lecz jej konkretyzacja stoi za 
wypowiedzianymi słowami. W Trenie XII poeta mówi o sobie: „Żaden ociec 
podobno barziej nie miłował/ Dziecięcia, żaden barziej nad mię nie żałował!” 
[Kochanowski 1978: 22]. Słowa rozpaczy raz są u Kochanowskiego bardziej 
dosadne, raz bardziej zakamuflowane w topice żałobnej. Nie oznacza to jed-
nak, że w którymkolwiek momencie są wyrazem mniejszego cierpienia. 
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Poeta szuka środków wyrazu rozpaczy, a znając konwencję literacką, się-
ga po te tropy poetyckie, które najpełniej i najmocniej unaoczniają cierpienie. 
Na przykład w Trenie V, w którym Urszula i jej utrata została zwizualizowana 
przez obraz „jak oliwka mała” [Kochanowski 1978: 13], pojawia się apostrofa 
do Persefony: „U nóg martwa upadła. O zła Persefono,/ Mogłażeś tak wielu 
łzam dać upłynąć płono?” [Kochanowski 1978: 13].

W Trenie VI płacz jest efektem pamięci, wspomnienia związanego  
z córką, tej namiastki życia – w tym wypadku piosnek Urszuli, nazwanej  
w apostrofie Safą słowieńską”, do której podmiot liryczny zwraca się z wy-
rzutem: „Nie nasyciłas mych uszu swymi piosnkami/ I tę trochę teraz płacę 
sowicie łzami.” [Kochanowski 1978: 14]. Jest on zawieszony pomiędzy wspo-
mnieniem tego, co dla niego jest wartością najwyższą i bólem tego wspomi-
nania. Taka sytuacja generuje wyrzut, jaki kieruje wobec córki. Paradoksalnie 
źródło radości i rozpaczy jest to samo – pamięć o Urszuli, w ogóle jej istnienie, 
tak jak w Trenie XIII:

Moja wdzięczna Orszulo, bodaj ty mnie była
Albo nie umierała lub się nie rodziła
Małe pociechy płacę wielkim żalem swoim [Kochanowski 1978: 24].

Nie tylko brak, ale również reminiscencja posiadania, bycia osoby jest 
źródłem bólu. W konfrontacji z teraźniejszym niebyciem, nieposiadaniem 
antyteza tego stanu potęguję rozpacz. Podmiot liryczny wyznaje: „Wielkieś 
nadzieje w moim sercu roznieciła,/ Potemyś mię smutnego nafle odbieża-
ła/ I wszytki moje z sobą pociechy zabrała.” [Kochanowski 1978: 24-25].  
Już nigdy nie zaistnieje to, co było w przeszłości, a było źródłem szczęścia. 
Śmierć dziecka jest anihilacją rodzica. „Tren XIII jest elegią o utraconych 
bezpowrotnie nadziejach” [Grzeszczuk 1997: 137]. Ten stan absolutne-
go końca zostaje podkreślony w przywoływanym Trenie XII: „Bo już nigdy 
nie wznidziesz ani przed mojema/ Wiekom wiecznie zakwitniesz smutnymi 
ocz<e>ma.” [Kochanowski 1978: 24]. W utworze mowa jest o „żalu ojcow-
skim” [Kochanowski 1978: 14], który we wcześniejszym tekście – Trenie VII 

– zostanie wyrażony przez epitet „me smutne oczy” i wykrzyknienie „Nie masz, 
nie masz nadzieje!/ Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany […]” [Kocha-
nowski 1978: 15]. Warto przypatrzeć się symbolice smutnych oczu i powodu 
tego stanu. Tym, co wywołuje rozpacz są „ślady” Urszuli w rzeczywistości bez 
niej. Okruchy życia bez życia stanowią wyrzut, który najsilniej zostaje wyarty-
kułowany we wspomnianym Trenie VII:
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Nieszczesne ochędóstwo, żałosne ubiory
Mojej namilszej cory, 
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie?
Żalu mi przydajecie. [Kochanowski 1978: 14].

Skończoność, podkreślana na każdym kroku, jest tym intensywniejsza, że 
dotyczy dziecka – zastosowanie do opisywania rozpaczy po dziecku konwencji, 
którą znał Kochanowski, można potraktować jako zabieg wręcz terapeutyczny 

– gatunek, formuła trenu jest środkiem, poprzez który swój ból może wyrazić. 
Nie jest zresztą osamotniony w opłakiwaniu dziecka w gatunku trenicznym – 
wcześniejsze teksty pojawiają się w pierwszej połowie XV wieku – swoją córkę 
Rachelę opłakuje w poezji Domizio da Padova (zwany Broccardem), ponadto 
są jeszcze teksty Giovanniego Pontana pt. Tumuli [Pelc 2001: 527]. 

TRWANIE W BRAKU

W opisie rozpaczy po śmierci należałoby przywołać jeszcze jeden niezwy-
kle istotny kontekst, który wprawdzie nie dotyczy śmierci dziecka, ale jednej  
z najintensywniejszych miłości literackich zawartej w sonetach Petrarki,  
w których najpierw kreował swoją ukochaną wzrokiem, a w utworach po-
święconych Laurze umarłej rozpacza z powodu jej braku. U Kochanowskiego 
zmysł wzroku odgrywa ważną rolę, aby opisać na zasadzie negacji, kogo nie 
widać. Treny są zapisem braku Urszuli, braku jej wizerunku, zanikania będą-
cego konsekwencją śmierci. Stąd też zasadne wydaje się pytanie, postawione 
następująco: „Ale czy aby wątły charakter wizualnego wymiaru Trenów nie 
jest zamierzonym elementem cyklu poetyckiego, w którym stopniowe znika-
nie Orszuli uniemożliwia wszelki opis?” [Zaremba 2020: 64]. I jeszcze bar-
dziej zasadna jest konkluzja badacza, który stwierdza:

Treny to w pewnym sensie kronika odejścia, zniknięcia Orszuli: od śmierci 
dziecka, poprzez złożenie go do trumny i grobu, ze znamiennym pominięciem 
jakiegokolwiek obrzędu religijnego, postawienie nagrobka, aż po ostateczną 
nieobecność i pojawienie się już tylko we śnie. [Zaremba 2020: 66]

I w tej kronice osobistej, w tym lirycznym pamiętniku Kochanowski od-
notowuje to, co pozostało, a zabieg ten hiperbolizuje brak utraconej córki, 
którą osamotniony ojciec opłakuje. W Trenie VIII już nie tylko zmysł wzroku, 
ale także zmysł słuchu dowodzą braku córki – moment graniczny, to moment 
przejścia od pełni do pustki. Utwór ten jest kwintesencją braku: „Wielkieś mi 
uczyniła pustki w domu moim/ Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim.” 
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[Kochanowski 1978: 15]. Śmierć zostaje określone jako „zniknienie”, jako 
przeciwieństwo bycia. Następnie eskalowanie pustki zostaje uwidocznione 
przez antytetyczne zestawienie tych, którzy są i jednoczesnego braku Urszuli: 

„Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:/ Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.” 
[Kochanowski 1978: 16]. Byt i niebyt uwarunkowany zostaje przestrzennie5 
– pustki w domu są unaocznieniem śmierci. Efekt braku wzmocniony zosta-
je dodatkowo ciszą, wśród której jedynym uczuciem jest „żałość” i potrzeba 

„pociechy”:

Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rośmiać się nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, 
A serca swej pociechy darmo upatruje. [Kochanowski 1978: 16]

Tak jak w przywoływanych już trenach istotne było określenie „nigdy”, 
tak w cytowanym fragmencie istotne jest „teraz” – te dwa określenia dotyczą 
dwóch porządków czasowych, które, oprócz porządku wspomnień, wywołał 
moment graniczny – śmierć dziecka. O ile przeszłość współistnieje w płasz-
czyźnie utworu z teraźniejszością, o tyle te dwa porządki nie są współbieżne, 
wykluczają się, paradoksalnie dotycząc tego samego – straty bliskiej osoby. 
Teraz jej nie ma i nigdy już nie będzie – świadomość takiego stanu rzeczy 
jest źródłem rozpaczy. Miarą cierpienia jest brak – zaakcentowany mocno 
dychotomią pomiędzy było – a jest. W Trenie X rozpacz osiąga apogeum, 
płacz wyrażony zostaje niedosłownie, jednak enumeracja pytań dotyczących 
miejsca przebywania Urszuli jest zabiegiem literackim, który pokazuje jej 
bezmiar. Wpisując swoje słowa w symbolikę pustki, podmiot liryczny szu-
ka córki w zaświatach różnej kulturowo proweniencji, zwracając się do niej: 

„Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, lituj mej żałości”, ten zwrot retoryczny, przejęty 
został – jak zauważa Andrzej Borowski – przez Kochanowskiego od Petrarki 
z jego listu do Cycerona Francisus Petrarca Marco Tulio Ciceroni z 1345 r.:  

„…lamentum audi, ubocumque es…” (wysłuchaj mego płaczu, gdzieśkol-
wiek jest) [Borowski 2002: 116]; jest inkarnacją toposu Ubi sunt...?, który 

„koncentruje się w Trenie X, ale przelewa się poprzez jego brzegi, ogarniając 
utwór aż do końca” [Skwarczyńska 1976 : 39, zob. też: zob. Skwarczyńska 
1985]. Można ten zwrot i wymieniane w trenie krainy zmarłych potraktować 
także jako realizację „mitycznej geografii funeralnej”, próbującej mniej lub 

5 O bycie i jego kategorii przestrzennej, zob. rozważania zawarte w tekście Kilka myśli o ogro-
dzie. Szkic do rozprawy poświęconej niektórym problemom późnych wierszy Jarosława Marka Rym-
kiewicza, [w:] Nawrocki M., 2010, Okrucieństwo i czułość. Szkice o poezji polskiej XX i XXI 
wieku, Tarnów, s.75-83.
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bardziej odtworzyć zawsze wyobrażenie innego świata [zob. Eliade 1998: 34]. 
Niezależnie, który kontekst kulturowy zostanie dostrzeżony, niezmiennie wy-
powiedziane otwierające utwór pytanie „Orszula moja wdzięczna, gdzieś mi 
sie podziała?”, jak i pełne wątpliwości wołanie „Gdzieśkolwiek jest, jesliś jest, 
lituj mej żałości” [Kochanowski 1978: 20] są kwintesencją bezmiernego bólu 
człowieka, słyszalnego w każdym z trenów zawodzenia, które przeradza się  
w ryk rozpaczy, to najsilniej wyartykułowany obraz czarnej rozpaczy ogar-
niającej poetę – moment bezbrzeżnego cierpienia, pozbawionego wszelkiej 
nadziei: 

A nie możeszli w onej dawnej swej całości, 
Pociesz mię, jako możesz, a staw się przede mną
Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną! [Kochanowski 1978: 20-21]

ZAPADANIE W ROZPACZ

Pisząc o Trenie X i jego odbiorze, Andrzej Borowski zauważa: „Gdyby 
jednak spojrzeć na ten tekst nie jak na dokument, lecz jak na arcydzieło szcze-
gólnie osobistej liryki człowieka zatrwożonego swoim osamotnieniem. Staro-
żytny topos „ubi sunt” pozwala poecie komponować pytania coraz bardziej 
bezradne i szalone, kierujące się coraz niecierpliwiej w różne, rozmaitymi mi-
tologiami określone strony.” [Borowski 1989: 173]. Zdaniem Borowskiego 
mowa o dwóch rozbieżnych kierunkach rozwoju sytuacji lirycznej – rozpaczy 
i nadziei: „…główną rolę odgrywają kategorie żalu i pogłębionego w intro-
spekcji sceptycyzmu, «prowadzi» jakby w stronę rozpaczy i szaleństwa. Uderza 
tu porażenie świadomości podmiotu lirycznego absurdem zła oraz trwogą me-
tafizyczną, «złą obawą»” [Borowski 1989: 174]. Po latach swoje rozważania, 
z których pochodzi przywołany fragment, autor Renesansu komentuje w póź-
niejszym tekście, zauważając, że starał się: 

[…] kiedyś zbliżyć do sensu Trenów od strony rozpaczy, rozumianej nie tyle 
psychologicznie co raczej poznawczo: rozpacz jako „dehumanizacja”, jako po-
rzucenie nadziei (desperatio – desperacja) nie tylko na pociechę, ale i na zrozu-
mienie „tekstu” rzeczywistości. Kierowałem się tam wskazówką obecną w reto-
rycznym pytaniu: „Żałości, cóż mi czynisz…” [Borowski 2001: 7]. 

Oba spostrzeżenia koncentrują się na ludzkim wymiarze cierpienia 
przedstawionego przez Kochanowskiego, na rozpadzie człowieczeństwa,  
na bólu, który w sobie znany – poetycki sposób próbuje wyrazić ojciec-poeta. 
W tym głosie rozpaczy przebija potrzeba jej ukojenia:
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Treny są przede wszystkim utworem metodycznie bolejącym – są głosem 
zbolałego serca, które świadomie swe zbolenie kultywuje. Można zastanawiać 
się, czy i w jakim stopniu z konsekwentnie rozwijanego w całym obszarze 
Trenów zbolenia wynika poczucie winy, którego istnienie sygnalizuje kilka 
spośród trenów przedostatnich. Podsycająca się zbolałość jest równocześnie 
podsycającym się pragnieniem pocieszenia: stąd rozpięcie Trenów między 
opłakiwaniem a konsolacją [Ziemba 1989: 146].

Kochanowski zapada się w swojej rozpaczy. Emil Cioran mówił  
o „zapadaniu się” w rozumieniu tego doświadczenia jako wymiaru ludzkiego 
życia [Cioran 1992: 126], w tym aspekcie przywoływany utwór jest opisem 
najbardziej intymnego, ludzkiego uczucia jakim jest całkowite poddanie się, 
stracenie nadziei. Sytuację bohatera można opisać poprzez słowa: „W sytu-
acji granicznej uznaję, że moje cierpienie stanowi jedność ze mną.” [Marcel 
1965: 306]. Kochanowski rozpacza totalnie. Fraza „Gdzieśkolwiek jest, je-
śliś jest” wyraża dotkliwy ból z powodu straty, parafrazując Riceoera można 
powiedzieć, że to podmiot zredukowany do cierpiącego „ja” jest żywą raną 
[zob. Ricoeur 1992: 56] i ból pulsuje w Trenach właśnie jak w żywej ranie. 

„Inkarnacja toposu Ubi sunt...? koncentruje się w Trenie X, ale przelewa się 
poprzez jego brzegi, ogarniając utwór aż do końca.” [Skwarczyńska 1976: 39]. 
W Trenie XVII podmiot liryczny wyznaje, imputując nadchodzące szaleństwo: 
„A ja zatym łzy niej leję,/ Bom stracił wszytkę nadzieję” [Kochanowski 1978: 
37]. Rozum go już nie uratuje, jedynym ratunkiem może być Bóg, do którego 
zwróci się w następnym trenie, prosząc: „Użyj dziś, Panie, nade mną litości!” 
[Kochanowski 1978: 39]. Zapisy rozpaczy doprowadzają poetę do stanu roz-
padu, gdy:

Żałość moja długo w noc oczu mi nie dała
Zamknąć i zemdlonego upokoić ciała.
Ledwie mię na godzinę przed świtanim swymi
Sen leniwy obłapił skrzydła czarnawymi. [Kochanowski 1978: 40].

Scena ta, ze względu na kolor skrzydeł (nawiązujący do faktu,  
że Sen w mitologii greckiej był synem Nocy i bratem śmierci [zob. objaśnienie 
– Kochanowski 1978: 40]) oraz gest obłapiania przywołuje obraz Achillesa, 
którego ogarnia „czarna chmura boleści”. W przypadku cytowanego trenu, 
czerń snu ewokuje przestrzeń, w której pojawia się poecie jego matka z Ur-
szulą na ręku. Jest więc terytorium nadziei, ale także momentem granicznym, 
w którym dochodzi do spotkania (prawdziwego, a może wyśnionego) dwóch 
światów – żywych i umarłych.
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OSWAJANIE CIERPIENIA

Tren XIX, wpisujący się w formułę consolatio, dopiero zapowiada stan, 
który w Iliadzie zostaje przedstawiony słowami: „W końcu, gdy smutek bo-
lesny wypłakał boski Achilles,/ Kiedy już w sercu zmęczonym uciszył lament 
i skargi, […]” [Homer 1986: 572]. W przywołanych fragmentach rozmowy 
Achillesa i Priama nie ma jeszcze obrzędów pogrzebowych, te nastąpią później, 
Achilles obmyje zwłoki Hektora i położy je na mary, ale to stanie się za chwilę. 
W przestrzeni rozmowy istnieje tylko rozpacz, która ma charakter immanent-
ny – każdy przeżywa swój smutek osobno i transcentny – konsolidujący ich 
razem w bólu po stracie bliskich. U Kochanowskiego próżno także szukać ob-
rzędów religijnych, mamy do czynienia z sytuacją post factum, z rozpaczą po 
śmierci, która towarzyszy podmiotowi lirycznemu we wszystkich wierszach 
składających się na badany cykl, niezależnie czy są to teksty, w których bezpo-
średnio zwraca się do Urszuli, czy te, które poświęca utraconym wartościom, 
w które wierzył, którymi się kierował, a które w obliczu nieszczęścia jakim jest 
śmierć dziecka okazały się bezużyteczne. To oczywiście obraz rozpadu świa-
topoglądu, ale – mając w pamięci tę linię interpretacyjną – przede wszystkim 
efekt rozpadu człowieka, którego wszystko zawiodło i zdał sobie z tego sprawę, 
co potęguje ból – mówiąc inaczej „im więcej świadomości, tym większe cier-
pienie” [Cioran 1992: 10], co jest nawiązaniem do myśli Koheleta „Qui auqet 
scientiam, auqet et dolorem”.

By wyrazić, mówiąc metaforycznie, ból serca, by poprzez nazwanie 
oswoić śmierć, Kochanowski korzysta ze znanych toposów, znaków, formuł, 
które za jego przyczyną stały się rozpoznawalne w naszej polskiej kulturze  
i w jego wykonaniu są najbardziej znamienne. Można powiedzieć, że ta próba 
wypowiedzenia rozpaczy realizowana jest od ogółu do szczegółu – tym pierw-
szym jest ujęcie genologiczne: „Treny są wyrazem przeświadczenia o sensie 
gatunków funeralnych, pomimo ich daremności i bezskuteczności.” [Ziemba 
1994: 211]. O tej zasadności – nie tylko gatunkowej, ale zasadności płaczu 
w ogóle pisał, nawiasem mówiąc, sam Kochanowski w Trenie I; o poetyckiej 
polemice z tego utworu z osobami, które mogłyby wystąpić „z krytyką bez-
celowości płaczu i żalu wobec i tak przecież nieodwracalnego faktu śmierci” 
wspomina Janusz Pelc [Pelc 1980: 487]. 
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TOPIKA ROZPACZY

To jednak właśnie formuła trenu i cyklu trenów doprowadza – przynaj-
mniej w wymiarze literackim – do wyciszenia (lecz nie do anihilacji) bólu. 
Przyjęta przez poetę konwencja wpisuje się w dwa sposobu uczczenia zmarłych 
w literaturze europejskiej za czasów Kochanowskiego, o których pisze Pelc – 

„retoryczne epicedium „raz mówione”, składające się ze stałych, określanych 
w poetykach członów, ale stanowiące jeden zwarty utwór” i „kompozycja 
cykliczna” [Pelc 2001: 529]. Przyjęcie tej konwencji jest sposobem poradze-
nie sobie z tragedią śmierci. Warto zauważyć terapeutyczną rolę jaką odgry-
wa gatunek żałoby – mocno akcentuje ją Anna Spólna, pisząc o obecności 
tego gatunku na gruncie współczesnej poezji [Spólna 2007]. Poezja żałobna  
po Kochanowskim, to poezja jego języka – „lamenty, plankty, łzy żałosne i tre-
ny, które nad miarę rozpłodziły się w XVII i XVIII wieku, zerwały już wszelką 
łączność z poezją klasyczną, a ród swój wiodły prosto od Trenów wieszcza 
czarnoleskiego [Hartleb 1980: 486]. Poezja polska czerpie głównie ze wzor-
ca twórczości Jana Kochanowskiego, on dysponował szerokim wachlarzem 
wzorców, w tym starożytnych, które były dla niego naturalnym kontekstem, 
by spróbować ukoić żałobę. „W Trenach toczy się beznadziejna walka miłości 
ze śmiercią i inna, już nie beznadzieja, choć niezmiernie ciężka, o wyrwanie 
się z rozpaczy.” [Szmydtowa 1985: 64]. Orężem, posługując się przywołaną 
metaforyką agonistyczną, poetyckim w tej walce jest słowo, w którym poeta 
wypowiada swój ból skorelowany ze śmiercią córki:

Wyznania podmiotu lirycznego na temat cierpienia i choroby są przede wszyst-
kim istotnymi elementami konstrukcyjnymi. Wewnętrzna dynamika Trenów 
opiera się na paralelnym traktowaniu śmierci dziecka i cierpień ojca, cierpień, 
które zbliżają go do kresu rozpaczy i do kresu życia. Ale także umożliwiają 
roztrząsanie spraw i problemów o szczególnym znaczeniu na pograniczu życia 
i śmierci, snu i jawy [Grzeszczuk 1997: 138].

Jan Kochanowski własne cierpienie umieszcza w perspektywie cierpie-
nia ludzi, cierpienia wypowiedzianego kulturowo i nadając mu nowy wymiar.  
Janusz Pelc pisał: 

Stosunek Kochanowskiego do tradycji literackiej był synkretyczny. Harmonij-
nie łączył on cząsteczki przejęte z różnych dzieł różnych epok, przetwarzając 
je w organicznie zespoloną nową całość. Treny są jednym ze znamienitszych, 
jeśli nie najznamienitszym przykładem potwierdzającym to w całej pełni  
[Pelc: 2001: 553].
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Poeta korzysta z topiki cierpienia, zarówno pod względem wybranego 
gatunku, jak i środków stylistycznych, odwołań, by mówić o własnej, jed-
nostkowej tragedii. To nie tylko terytoria zaświatów, jak chociażby wyspy 
szczęśliwe, których opis można odnaleźć w epodzie XVI Horacego [Horacy 
1975: 188-191], nawiązanie do twórczości Simonidesa: „W innym utworze 
(22 West) miłosne wyznanie i tęsknotę za ukochanym wyraził Simonides  
za pomocą odniesień do znanego w literaturze archaicznej motywu podróży 
na wyspy szczęśliwe.” [Bartol 2005: 348]. Czytając kolejne utwory składające 
się na cykl Trenów znajdujemy chociażby w Trenie XIV postać Orfeusza – 
w przejmującym pytaniu: „Gdzie te wrota nieszczesne, którymi przed laty/ 
Puszczał się w ziemie Orfeus szukając swej straty?” [Kochanowski 1978: 25], 
wyrażona zostaje kwintesencja tęsknoty i bólu; w tym samym utworze mowa 
o Charonie, „surowym Plutonie”. W Trenie XV rozpacz zostaje uobecnio-
na przez przywołanie Niobe i jej płaczu [zob. Kochanowski 1978: 28-29],  
w Trenie XIX lokalizujemy topikę mowy pocieszającej [Curtius 2005, 87-89]. 
Czarna rozpacz poety z Czarnolasu wyrażona zostaje poprzez rozpoznawalne 
formy wyrazu, co nie umniejsza cierpieniu, wręcz przeciwnie. Wpisują ją je-
dynie we wspólnotę cierpienia. 

SPOSTRZEŻENIE ZAMYKAJĄCE

Józef Tischner twierdził, że: „Cierpienie jest podstawowym faktem ludz-
kim, a nawet czymś więcej – jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego 
wewnętrznej prawdy. Przechodzący przez tę próbę człowiek okazuje się ta-
kim, jakim jest. Jego maski opadają, traci sens wszelka gra.” [Tischner 1982: 
308]. Jan Kochanowski zakłada maskę złożoną z funeralnych znaków kultury, 
by zaprezentować swoje cierpienie, będące efektem doświadczenia momentu 
granicznego, by wyrazić najgłębiej istotę tego bólu, by jego osobiste nieszczę-
ście, jego rozmiar mógł zostać pojęty przez innych. Kochanowski wpisując 
się w literacką wspólnotę płaczu, staje się jednocześnie punktem odniesienia  
do późniejszych kulturowych, poetyckich prób wyrażenia czarnej rozpaczy  
po stracie tych, których kochamy.

Moment graniczny, jakim dla człowieka jest śmierć bliskiej osoby, ewo-
kował powstanie formuł artykułowania w słowie tego jednego z najbardziej 
traumatycznych doświadczeń człowieka. Formuły te, w swej powtarzalności, 
wyrażają jednostkowy dramat. Przykładem tej dwoistości wyrazu są omówio-
ne w artykule teksty wierszy poświęcone zmarłej córce przez Kochanowskie-
go. Wskazane w rozważaniach sposoby obrazowania cierpienia, obcowania 
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z nim i literacka próba jego wyrażenia przez poetę z Czarnolasu pokazują,  
że są to trwałe kulturowo znaki mówienia o rozpaczy, mówienia rozpaczą. 
Nasz język rozpaczy jest językiem Trenów Jana Kochanowskiego, w którym 
pobrzmiewają echa „czarnej boleści” Achillesa, jest naszą wspólnotą płaczu.
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BLACK DESPAIR. LITERARY COMMUNITY OF CRYING

Summary: The article focuses on the analysis and interpretation of the liter-
ary way of depicting despair as a reaction to a liminal moment, i.e. the death  
of a loved one. Jan Kochanowski's Threnodies serve as exemplary material and 
are examined from the perspective of the expression of individual suffering and 
from the perspective of the literary tradition of weeping. The creative strate-
gy of the poet from Czarnolas is indicated, who articulates his pain through 
culturally familiar toposes and signs, at the same time showing through them 
the individualism of his own loss. The article juxtaposes the discussed cycle  
of poems with the image of despair from Homer's ancient epic, in order  
to show the phenomenon of the literary community of suffering, thanks  
to which it is possible to try to express in words in a universal and timeless  
way the deepest black despair evoked by the death of loved ones. 

Keywords: glament, trench, funeral poetry, topos, symbolism of crying
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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

LITERACKI OBRAZ CIERPIENIA 
W MYŚLACH O BOGU  
I CZŁOWIEKU (1756)
ADAMA KĘPSKIEGO1

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego tekstu jest przedstawienie postaci Ada-
ma Kępskiego i jego najważniejszego dzieła Myśli o Bogu i człowieku w mowie 
człowieka i Ducha wyrażone ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
dotyczącej cierpienia, utrwalonej na tekście oraz umotywowanej własnym do-
świadczeniem autora. Celem tej analizy jest także wskazanie na egzystencjal-
ny aspekt procesu twórczego, który dla Kępskiego jest swoistym remedium  
na cierpienie, prowadzącym do wewnętrznej konsolacji. Na szczególną uwagę 
zasługuje strategia literacka, polegająca na stosowaniu motywiki wanitatywnej, 
operowaniu kontrastami, a także łączenia barokowej poetyki z oświeceniowym 
światopoglądem. 

Słowa kluczowe: cierpienie, vanitas, Adam Kępski, estetyka literacka, litera-
tura saska. 

PRELIMINARIA

Próba podjęcia analizy dzieł nieczęsto pojawiającej się w opracowa-
niach i podręcznikach do literatury postaci Adama Kępskiego (ur. nieznana –  
zm. po 1766), może okazać się nawet dla wielu badaczy literatury XVIII 

1 W niniejszym tekście decyduję się na ujednolicony zapis nazwiska autora. Mimo to w czę-
ści opracowań, zwłaszcza starszych, możemy znaleźć zapis jego nazwiska w formie „Kęmpski” 
[Hernas 1965: 157-162] albo „Kempski” [Skulski 1938: 175-184]. 
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stulecia zaskakująca2. Niewielka wszakże liczba informacji dotycząca biografii 
autora utrudnia całościowy ogląd jego udokumentowanego dorobku. Debiu-
tował prawdopodobnie w 1721 roku łacińskim czterowierszem dołączonym 
do sztuki Franciszka Mitulskiego Imago salutis humanae. Z lat dwudzie-
stych pochodzi także jego zbiór wierszy polskich, prób poetyckich sięgają-
cych między innymi do tradycji sowizdrzalskiej i ludowej (dostępne obecnie 
w Bibliotece Czartoryskich). Oprócz tego Kępski znany jest jako kolekcjo-
ner pieśni ludowych w epoce saskiej. Ponadto na jego dorobek składają się 
Myśli o Bogu i człowieku w mowie człowieka i ducha wyrażone wydrukowane  
w Drukarni Pijarów w Warszawie w 1756 – jest to ponad trzystustronicowe 
dzieło traktowane w stanie badań jako poemat. Dzieło zamierzone było na 
trzy części, jednak – jak można wywnioskować – śmierć autora spowodo-
wała, że pozostawił on po sobie jedynie część pierwszą. Niejasna jest kwe-
stia związana z procesem twórczym oraz czasem powstawania tego dzieła –  
na pewien trop natrafiamy w dedykacji Stanisława Konarskiego (o której bę-
dzie mowa później), datowanej na rok 1754, co skłania do postawienia tezy, 
że utwór ten powstał kilka lat wcześniej. Oprócz tego w jego dorobku znaj-
dują się także krótkie utwory okolicznościowe: Muzy polskie do Najjaśniej-
szych Królewiców Ksawerego i Karola (Warszawa 1758) oraz Na rok nowy 1763  
do Jaśnie Wielmożnej Pani Bielińskiej Wojewodziny Chełmińskiej (brak miejsca 
wydania 1739), stanowiących raczej przykład popularnej na początku stulecia 
twórczości panegirycznej. 

Z Bibliografii polskiej Karola Estreichera możemy się także dowiedzieć, 
że twórca ten wywodził się z warszawskiego środowiska mieszczańskiego oraz 
pełnił funkcję sekretarza laski marszałkowskiej na usługach marszałka wielkiego 
koronnego Franciszka Bielińskiego. Warto tu również powiedzieć o dokonanym 
przez Kępskiego tłumaczeniu dzieła Hugo Grotiusa O prawdzie wiary chrześci-
jańskiej, opublikowanym w 1766 roku, które będzie dla nas istotnym elemen-
tem dla zrozumienia światopoglądowego wydźwięku Myśli o Bogu i człowieku.  

2 W Herbarzu Polskim Niesieckiego możemy przeczytać, że jego rodzina pochodzi z Kępy oraz 
z okolic Płocka: „Kępski herbu Jastrzębiec, w Płockiem województwie, piszą się z Mojkowa, 
lubo przedtem z Kępy. Piotr z Kępy podkomorzy Płocki 1436. podpisał pokój Brzeski u Łask. 
w Stat. fol. 140. Krzysztof stolnik Płocki 1452. był na zjeździe Czerwieńskim. Statut. Masov. 
fol. 95. Stanisław wojewoda Płocki. 1560. Adam starosta Płocki. Mikołaj z Mojkowa dzie-
dzic połowicy Sierpska fundował 1621. trzy na tydzień w kościele, Sierpskim mszy. L. Paproc. 
Łaski cud. fol. 24. Żona jego Żołędowska. Paweł poborca w Płockiem 1648. Porząd. Elek.  
fol. 11. Kępska była za Tomaszem Blochem, druga za Janem Borowskim herbu Abdank. Kęp-
ski kasztelan [str. 74] Dobrzyński, miał za sobą Czapską. Mikołaj kasztelan Raciązki 1696. 
N. podkomorzanka Dobrzyńska Kazimierza Rutkowskiego wojskiego Dobrzyńskiego małżon-
ka” [Niesiecki 1839-1846: 74]. 
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Na tym warto zakończyć niezbyt rozbudowany i ubogi w szczegóły biogram 
autora. Mimo to wnikliwa lektura tego dzieła pozwoli rozpoznać pewne frag-
menty jego życiorysu.

STAN BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ KĘPSKIEGO

W tym miejscu warto przywołać kilka opinii krążących w stanie ba-
dań, dotyczących Kępskiego – to pozwoli zrozumieć istotę jego działalności  
oraz uchwycić dzieje recepcji Myśli o Bogu i człowieku…, a także umiejsco-
wić go w szerszym planie literatury tego czasu. W opracowaniach naukowych 
wspominany był niejako „po przecinku” wraz z innymi, bardziej płodnymi  
i poczytnymi twórcami saskiego półwiecza. Doczekał się dwóch współcze-
snych, ale skromnych komentarzy w postaci artykułów: Ryszarda Skulskiego 
opublikowanego w „Pamiętniku Literackim” w 1938 roku oraz Ewy Ressel  
z 1996 roku, w którym skupiła swoją uwagę na zaangażowaniu Kępskiego 
w utrwalenie ludowego dziedzictwa kulturowego. Brak większego zaintere-
sowania ze strony badaczy podyktowany jest z pewnością powielanymi wie-
lokrotnie uwagami dotyczącymi tego pisarza, przydającymi mu charakter 
wtórnego „wierszoroba”, dezawuującymi zarazem jego faktyczne umiejęt-
ności poetyckie względem istniejących w tym czasie konwencji estetycznych,  
a także opinii na temat tego pisarza, pojawiających się w warszawskich kręgach 
intelektualnych. Powracając na moment do wspominających go w swoich 
opracowaniach badaczy, warto wskazać na krótką uwagę Aleksandra Brück-
nera, który w przeciwieństwie do innych traktował Kępskiego jako twórcę 
oryginalnego na tle epoki. Wrażenie o ambiwalentnej recepcji dzieł tego auto-
ra potęguje wyraźnie negatywna opinia, wyrażoną przez Wacława Borowego:

Brückner znowu uznał, że ponad współczesnych wierszorobów «wznosi się 
wysoko» («powagą myśli i języka») Adam Kempski w swoim obszernym po-
emacie Myśli o Bogu i człowieku. Na kredyt Brücknera widocznie datę wyj-
ścia tego dzieła (1756) zamieszczono jako ważną (horresco referens) w tabli-
cach chronologicznych historii literatury europejskiej redagowanych przez  
Van Tieghema (Repartoire chronologique des litteratures modernes, 1935 i nast.). 
W istocie jednak książka ta (niezmiernie pedantycznie podzielona na księgi, 
rozdziały, paragrafy i punkty) jest czczą gadaniną, prawda, poważną w tonie, 
ale cóż z tego? 3 [Borowy 1978: 23].

3 Komentarz Wacława Borowego nie był pochlebny w stosunku do Myśli o Bogu… Kępskiego, 
czego świadectwem jest fakt, że (jak sam twierdzi) z przerażenia związanego z niskim poziomem 
tych utworów, nie miał zamiaru nawet zacytować krótkiego fragmentu w swoim studium: „Kilka 
dłuższych ustępów z Myśli Kempskiego można przeczytać w „Pamiętniku Literackim” z 1938 r., 
co pozwala na nieobciążenie niniejszego rozdziału cytatami z tego utworu” [Borowy 1978: 23]. 
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Fragmenty jego poematu Myśli o Bogu… znalazły się także w bogatej  
w dzieła barokowych pisarzy antologii redagowanej przez Jadwigę Sokołow-
ską i Kazimierę Żukowską Poeci polskiego baroku [Sokołowska, Żukowska:  
497-502]. Również w Baroku Czesława Hernasa napotykamy na krótkie 
wspomnienie Kępskiego z imienia i nazwiska, tym razem w odniesieniu do 
wyrażanych niekiedy w swoim poemacie (w tym także w przedmowie do My-
śli o Bogu…) obaw autora dotyczących zyskujących na znaczeniu prądów de-
istycznych i ateistycznych na terenach Rzeczpospolitej [Hernas 1998: 563]4. 
Ponadto swoją krótką refleksją na temat dzieł Kępskiego wyraził Hernas  
w opracowaniu polskiej literatury ludowej W kalinowym lesie. U źródeł folklo-
rystyki polskiej: 

Zapomniany został wbrew pewnym zasługom i wbrew uznaniu, jakim ob-
darzono go w połowie wieku, a najwyższe uznanie miał dla niego Konarski.  
Ta ocena raczej dziwiła późniejszych badaczy, choć powinna była po prostu 
zachęcić do bliższego zbadania twórczości Kępskiego. Tylko Bruckner zna-
lazł dla Kępskiego dobre słowo, ale się nim nie zainteresował. Jedyny artykuł 
poświęcony Kępskiemu (R. Skulskiego) okazał się, niestety, powierzchowny 
[wyróż. K.P.] [Hernas 1965: 157-158].

Poza tym wzmianki pojawiają się w Oświeceniu Mieczysława Klimowicza, 
w którym autor podręcznika wymienia Kępskiego w gronie najważniejszych 
przedstawicieli literatury XVIII wieku5. Wybrane tu opinie badaczy, pozwa-
lają nam ocenić, w jakim stopniu dorobek tego autora już został rozpoznany. 
Cenniejsze są jednak pojawiające się w ówczesnym obiegu literackim opinie  
i odbiór Myśli o Bogu i człowieku…, a w szczególności zamieszczona na samym 
początku utworu przedmowa Stanisława Konarskiego, zachęcająca czytelnika 
do podjęcia lektury, a także podkreślająca walory samego dzieła: 

4 Hernas przywołuje Kępskiego w celu porównania jego zaniepokojonego tonu w Myślach  
o Bogu… z pieśniami Dominika Rudnickiego: „Pieśni ks. Rudnickiego zyskały sobie pewną po-
pularność, ale nadchodziły już inne czasy i inne sprawy zaprzątały uwagę duchownych. Około 
połowy wieku świeccy i duchowni pisarze zaniepokoili się nową groźbą: «słychać tych cza-
sów nierzadko – czego nie można bez największego zdumienia i żalu wspomnieć – o deistach,  
a co niepojętym dziwem – i o ateistach». Jeśli nawet groźbę tę przesadnie ujmuje dzieło Adama 
Kępskiego Myśli o Bogu i człowieku… (Warszawa 1756), to jednak nie było chyba dymu bez 
ognia, bo już wcześniej gromili ateistów Antoni Ponińskie w satyrach i Elżbieta Drużbacka, 
która dodatkowo jeszcze wskazała na niebezpiecznych «franc-masonów»” [Hernas 1998: 563]. 
Oprócz tego krótkiego zapisu Hernas zwrócił uwagę na Kempskiego w zbiorze staropolskich 
pieśni ludowych [zob. Hernas 1965]. 
5 Pisze tu Klimowicz: „Do grupy najbardziej interesujących autorów należą jednak: Elżbieta 
Drużbacka, Adam Kęmpski, Józef Andrzej Załuski, Józef Epifani Minasowicz i Wacław Rze-
wuski, którzy przeprowadzają w swoich utworach eksperymenty oparte na wzorach rzymskiej 
Arkadii oraz klasycyzmu francuskiego XVII i XVIII wieku” [Klimowicz 1998: 48]. 
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Ani wyższej i rozumu ludzkiego godniejszej materyi, ani mocniejszego, łatwiej-
szego, delikatniejszego, najwyższych i najtrudniejszych myśli wyrażenia w żad-
nym języku nie czytałeś. I przyjaciel i nie znający Autora i nawet zazdrosny  
w sobie to zezna [Kępski 1756: IV].

Wyraźnie aprobatywny ton, wyrażony w przedmowie Konarskiego, sko-
mentował wiele lat później Karol Estreicher w Bibliografii:

Nie można przypuszczać, aby taka powaga naukowa jak Konarski pochlebiał 
lub nie rozumiał. Pisał według skali ówczesnych pojęć o poezji i w istocie za-
chwycał się [Estreicher 1913: 228].

Wobec tego jak należałoby traktować dzieło Kępskiego? Jeśli wpisuje 
się wpisuje się w ówczesny – jak twierdzi Estreicher – pejzaż epoki, a także 
istniejące wówczas konwencje literackie i rozumienie literackiego rzemiosła, 
wobec tego nie należałoby jednoznacznie negatywnie wartościować Myśli 
o Bogu i człowieku. 

Gdybyśmy mieli wysnuwać wnioski dotyczące środowiska literackie-
go, do którego bliżej autorowi, należałoby wziąć pod uwagę wzmiankowaną  
tu opinię postaci wiodącej w ówczesnych kręgach intelektualnych połowy 
XVIII wieku, czyli Stanisława Konarskiego6. Jako zwolennik wyraźnej zmiany 
na płaszczyźnie wymowy, czego wyraz dał w rozprawie De emendatis eloqu-
entiae vitiis (1741) oraz wykładach De arte bene cogitandi ad artem dicendi 
bene necessaria (1767), cenił dzieło Adama Kępskiego, to można przypuszczać,  
że dostrzegał w nim własne, postulowane zmiany na gruncie poprawności 
oraz kształtowania się nowych form literackiej ekspresji7. Kępski był także 

6 Odmiennym tematem, którego w niniejszym szkicu nie zamierzam podejmować, pozostaje 
związek Kępskiego z filozofią recentiorum oraz warszawskimi kręgami intelektualnymi, zwłasz-
cza pijarskimi. 
7 Polegając na wspomnianych tu opiniach można stwierdzić, że poemat Kępskiego jest godny 
uwagi, skoro już Ryszard Skulski pisał, że „w jałowej i szarej literaturze okresu saskiego jest 
Adam Kempski zjawiskiem, obok którego niepodobna przejść obojętnie [Skulski 1938: 175]. 
Analogicznie wyrażał się Stanisław Pietraszko o literaturze powstającej w kręgach pijarskich  
w dobie saskiej (a wspominam o tym, ponieważ Myśli o Bogu i człowieku zostały opublikowane 
w warszawskiej drukarni pijarskiej), gdy twierdził, że: „pijarzy polscy, po okresie pewnej ruchli-
wości w drugiej połowie XVII wieku, przedstawiali się do czasów objęcia przez Konarskiego 
funkcji prowincjała jako środowisko mocno zacofane i bardziej od jezuitów konserwatywne” 
[Pietraszko 1966: 248]. Mimo tak jednoznacznej oceny Pietraszki, w tym właśnie środowisku 
pojawiły się już dzieła nowatorskie, świadczące o pewnych zmianach na gruncie estetyki, któ-
rych najlepszym przykładem jest autor ceniony przez samego reformatora zakonu. Tutaj należy 
także wyraźnie podkreślić, że sama reforma Konarskiego zakładała zmianę na gruncie sposobu 
kształcenia młodych ludzi w kolegiach pijarskich, nie zaś tworzenie nowego modelu poezji. 
Niemniej jednak pewnym wyraźnym odpryskiem reformy jest także literacka działalność po-
etycka niektórych przedstawicieli środowiska pijarskiego: „Szkoła Konarskiego nie chciała na 
lekcjach poetyki kształcić poetów, nie potrafiła się jednak całkiem wyrzec tej starej szkolnej 
tradycji” [Pietraszko 1966: 258]. 



38

KRZYSZTOF PRABUCKI

ceniony w kręgu Józefa Andrzeja Załuskiego, czego potwierdzeniem był jego 
związek z pomysłem powołania akademii mariańskiej w 1753 roku8. 

Chociaż poemat Kępskiego nie doczekał się wnikliwego opracowania,  
to niniejszy szkic nie rości sobie prawa do pełnego opisu liczącego sobie ponad 
trzysta kart dzieła, lecz chciałbym jedynie zarysować pewien charakter twór-
czy tego autora. Skupię się zatem na jednym z wielu wątków Myśli o Bogu…,  
a mianowicie na obrazie cierpienia, wpisującego się w strukturę całego zbioru, 
ale także będącego przykładem doświadczenia samego twórcy.

GATUNKOWA PRZYNALEŻNOŚĆ MYŚLI O BOGU I CZŁOWIEKU 

Jedną z najbardziej problematycznych kwestii, które warto byłoby do-
określić, jest sprawa gatunku literackiego Myśli o Bogu i człowieku. Dotychczas 
traktowano go jako poemat filozoficzny, gdyż jest to formuła dosyć często eks-
ploatowana w polskiej literaturze oświeceniowej w jej kształcie dydaktyczno-

-filozoficznym i opisowym. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie rozwlekłość  
i ogromne rozmiary utworu Kępskiego, a także jego treść, mogłyby wska-
zywać na taki gatunek literacki, chociaż Skulski ujawnia, że jest to „poemat 
filozoficzno-religijny o postawie bojowej, polemicznej, ostrzem swoim skiero-
wany przeciwko ateistom i deistom […]” [Skulski 1938: 177]. Trudno od-
nieść wrażenie, że tylko chęć polemizowania na płaszczyźnie światopoglądo-
wej była głównym celem autora, chociaż o przeznaczeniu tego tekstu możemy 
przeczytać już w samej dedykacji – utwór skierowany jest przeciwko deistom 
i ateistom. Tu pojawia się pewna niezgodność pomiędzy wskazywanymi po-
stulatami i deklarowanymi celami apologetycznymi w dziele Kępskiego, a jego 
realizacją, która – w swojej końcowej wersji – wyraźnie naznaczona jest pięt-
nem własnych doświadczeń. Warto tutaj dopuścić także hipotezę, że utwór 
ten mógł zostać napisany na zamówienie kogoś z kręgu marszałka Bielińskie-
go lub hierarchów kościelnych, jednak brak jakiegokolwiek udokumentowa-
nego potwierdzenia takiego stanu rzeczy nie pozwala jej zweryfikować. Dodat-
kowym poświadczeniem obranego przez autora celu jest fragment obszernej  
 

8 „Akademie mariańskie, które Załuski organizuje w Warszawie «modo italico», są najwyraźniej 
wzorowane na posiedzeniach literackich rzymskich arkadyjczyków, w których brał on udział  
w latach 1734-1736. W akademii zorganizowanej 7 i 8 grudnia 1753 r. wystąpili m. in. Antoni 
Wiśniewski, Józef Andrzej i Marcin Załuscy, Adam Jan Kępski, Jan Daniel Janocki, F. R. Go-
etze, Franciszek Bohomolec, Józef Epifani Minasowicz, włoscy teatyni Gian Battista Rotingo  
i Giuseppe Tori, włoski lekarz Antonio Nava, Wawrzyniec Mitzler de Kolof, Francuzi Solignac 
i Tellot, z utworami po polsku, po łacinie, po grecku i po włosku; wywołała ona drukowane 
echa także poza Polską [Graciotti 1991: 27-28].
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dedykacji, umieszczonej na frontyspisie Myśli o Bogu i człowieku. Kępski in-
formuje w nim swojego czytelnika, że utwór ten powstał w trzech celach:

Dla dowodu powszechnej Polaków życzliwości, dla uszczęśliwienia siebie, 
uczczeniem takowej Monarchini [Królowej Marii Karolinie Leszczyńskiej 

– K.P.]: napełnione Bogiem, Myśli mającej, Autor z najgłębszym respektem, 
Książkę Myśli o Bogu i Człowieku Poświęca [Kępski 1756: III]. 

Utwór, oprócz pewnego, lecz wyraźnie stłumionego, potencjału pole-
micznego, zdradza cechy liryki religijnej, przemycającej wartości filozoficz-
no-moralne. W Przedmowie możemy odnaleźć kilka autotematycznych uwag, 
którym towarzyszy pewien samonamysł autora nad właściwościami literackie-
go medium: 

Jakoż przypadkiem mi się trafiła pisania materia, ani nawet podług zamysłu, 
bo wierszem, do którego lubo mam skłonność, nie mam w nim jednak pierw-
szego upodobania, z tej osobliwie przyczyny, iże nie można dość dostatecznie 
wyeksplikować się w wierszu. [Kępski 1756: X]

Mimo tak zaplanowanej strategii literackiej, autor wprowadza liryczny  
i osobisty odcień prowadzonej refleksji, chociaż jak sam zaznacza, jest to forma, 
która być może nie najlepiej pasowałaby do podejmowanej materii, chociaż 
autor nie wyjaśnia, jaka mogłaby być najbardziej adekwatną. Dodatkowym 
elementem tak obranej formy jest kolejna uwaga Kępskiego, w której zauważa, 
że choć jednym z celów było stworzenie utworu o charakterze apologetycz-
nym, to w trakcie pisania sposób wysłowienia wymknął mu się spod kontroli 
i doprowadził do takiego, a nie innego kształtu Myśli o Bogu i człowieku:

Pisząc o tej wszedłem w myśli, iż: niezgadzający się z Wolą Boską zdaje się nie-
znającym Boga, i prawie nie wierzącym w Niego, Którego dowodząc pewność, 
zapędziłem się dalej, coraz w głębsze wpadając myśli, udałem się zatym jako  
to jest Naturą Poezji, a przeto częstym przypadkiem wiersz piszących, całe 
w inną materyją, do której się oraz wznieciła we mnie z następujących uwag 
wielka pobudka. [Kępski 1756: X]

W Przedmowie autor zamieścił także uwagę poczynioną w kierun-
ku kształtu dzieła, precyzyjnie rozplanowanego, podzielonego na rozdziały,  
a także pojedyncze, ponumerowane części. W kwestii ściśle stylistycznej tak-
że odnajdujemy kilka uwag autotematycznych, w których Kępski podkre-
śla walor klarownego języka w przekazywaniu podstawowych prawd wiary,  
ale jednocześnie nakłanianiu czytelnika do pozostania przy lekturze jego dzieła:
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Starałem się zawsze stosować sposób mówienia do mówiącej Osoby i do umy-
słu Wierszopisa, łatwość i naturalnie mówienie miałem zawsze na baczności, 
jako też zachowanie szczerości Języka, a razem aby były przyzwoite językowi 
wyrażenia, w wierszu oraz aby nie było blisko podobnie mające zakończenie 
kadencyje, a przez to aby miały rzeczy opowiadane łatwie spadek z uszu do 
myśli, i w niej polubienie. Te jednak uwagi nie chciałem aby mi odejmowały 
wolność, którą każdy autor mieć powinien [Kępski 1756: XXI].

Konsekwentnie stosowana przez Kępskiego forma wysłowienia znajduje 
także swoje odzwierciedlenie w kompozycji utworu i pozwala dostrzec równą 
miarę wiersza w formie jedenastozgłoskowca ze średniówką po piątej syla-
bie i rymami parzystymi. Izosylabiczny układ dzieła Kępski stosuje nie tylko 
ze względu na chęć ukazania w sposób możliwie precyzyjny pewnych prawd 
wiary chrześcijańskiej (a ściślej rozumianej wiary katolickiej), ale uzyskuje 
tym samym efekt zamkniętej i spójnej myśli. Dodatkowo należy uwzględ-
nić tu brak podziału na strofy, choć każdy wiersz stychiczny podzielony jest  
z rozmysłem. Skłania to także do refleksji genologicznej, ponieważ można go 
traktować – tak jak dotychczas w stanie badań – jako spójny poemat, skła-
dający się z ustrukturyzowanej i pozostającej ze sobą w bezpośredniej relacji 
pojedynczych części, albo pojedynczych części, autonomicznych względem 
siebie i układających się w pewną całość związaną przez jedną, niezmienną 
zasadę kompozycyjną. 

Genologiczną przynależność tego utworu z pewnością warunkuje po-
niekąd eksploatowana tematyka. W tym miejscu należałoby wspomnieć  
o własnych doświadczeniach autora, gdyż szczególna uwagę przyciąga wzmian-
kowana w przedmowie lektura psalmów, które towarzyszyły mu w trakcie pi-
sania Myśli o Bogu i człowieku: 

Przed pisaniem tej książki zostając raz, dni kilka w słabości, codziennie tłu-
maczyłem wierszem Psalm jeden pokutny, stosując rozrywkę do stanu zdro-
wia. Do przetłumaczenia tych Psalmów, chciałem przydać zwiększając książkę,  
i do czytania ochotę, z własnego pisania kilkaset wierszy, o Woli Boskiej. 
[wyróż. K.P.] [Kępski 1756: 15].

Jak już zostało wcześniej wspomniane, tematyka utworu wyrasta tu z do-
świadczenia samego autora, na które nie wskazywał dotychczas żaden z bada-
czy. Co więcej, zmagania Kępskiego z chorobą i śmiercią własnego potomstwa 
stanowi dla niego jeden z powodów, dla których w ogóle podejmuje materię 
literacką twierdząc, że jest ona dla niego działaniem o charakterze terapeutycz-
nym, konsolacyjnym:
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W szczególność: uznając wielu triumfująca złość, wielu nieszczęśliwą cnotę,  
na samym sobie doświadczyłem nie dosyć ubezpieczającą niewinność, uczu-
wając dotykającą mnie rożnymi przypadkami Rękę Boską, panującą często  
w domu moim gwałtowną chorobę, poniósłszy śmierci dzieci, z których nam 
tylko z kochaną Żoną Córka pozostała, zostają sam w słabościach zdrowia,  
a całe życie mając napełnione umartwieniem i pracą, była umyślona ta materia 
do pisania wielce miła, jako cała zawierająca w sobie konsolacyą, a przeto z tym 
usilniejszą chęcią była przedsięwzięta [wyróż. K.P.] [Kępski 1756: 13].

Sama tematyka dzieła Kępskiego może zostać odzwierciedlona w tek-
ście na różne sposoby, z użyciem nawet najbardziej niekonwencjonalnych za-
biegów literackich (tematy, motywy, struktura językowa dzieła, genologia),  
ale jego istota i cel, jaki przyświecał jego autorowi, wybija się na plan pierw-
szy i jest stale obecny w całym utworze. Nie ma tu zatem wątpliwości,  
że Myśli o Bogu i człowieku przynajmniej pod względem formy jest utwo-
rem klasycznym, jednak jej proweniencje nie są w pełni wyraźne. Zdaje się,  
że w kwestii zgodności tematu utworu oraz układu formalnego dzieło Kęp-
skiego bliskie jest elegii. W kwestii struktury z pewnością o jego przynależno-
ści do gatunku elegijnego zaświadczają zasadnicze elementy kompozycyjne: 
laudatio (pochwała osoby zmarłego), comploratio (rozpacz spowodowana utra-
tą) oraz consolatio (próba pocieszenia osób dotkniętych stratą). Szerzej tę kwe-
stię dookreśla definicja Stefana Nieznanowskiego: 

Ascetyczne dążenia baroku, będące początkowo wynikiem kryzysu autoryte-
tów, później zaś przemyśleń filozoficznych, wprowadziły do literatury nowe 
jakości: niepokój egzystencjalny i strach przed odpowiedzialnością za własne 
życie. Pierwszy – kwestionował sensowność ludzkich działań, mówił o mar-
ności rzeczy doczesnych, znikomości świata. Drugi – wyrażał przeświadczenie 
o ludzkiej słabości, skłonności do złego, wyolbrzymiał rolę łaski, jedynego ra-
tunku człowieka w pozaziemskim obrachunku z Bogiem. Depresyjną tonację 
osiągały te rozważania przez parafrazowanie lub tłumaczenie tzw. psalmów po-
kutnych (np. K. Miaskowski, Elegia pokutna do Pana i Boga; W. Kochowski, 
Do pokuty mającego się człowieka; W. Potocki, Decyma pieśni pokutnych i in.) 
oraz tych ksiąg biblijnych, które szczególnie akcentowały niegodność człowie-
ka, jego słabości, śmieszność długofalowych zamierzeń (np. W. Kochowski 
Trenodia II 21) […]. Elegie pokutne zachowywały kontrastową kompozycję. 
Była to kontrastowość czysto liryczna, zestawiano tu bowiem obok siebie róż-
ne jakości emocjonalne, ukazujące wahania wewnętrzne i mękę poety. Roz-
piętość tych jakości była dość duża: strach i ufność, pewność i niepewność, 
przerażenie grzesznika i radość pokutnika, vanitas doczesności i stabilizujący 
walor zaświatów [Nieznanowski 1990: 158].

Nie ulega wątpliwości, że wzmiankowana wcześniej funkcja dydaktyczna 
poszczególnych fragmentów dzieła Kępskiego ustępuje poważnej i refleksyj-
nej postawie podmiotu lirycznego, opisującego własne rozterki egzystencjal-
ne – tryb wypowiedzi lirycznej jest niezwykle osobisty i ukierunkowany jest 
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na przedstawienie introspekcji. W tle przewija się postać grzesznika, którą 
sam autor charakteryzuje w krótkim streszczeniu poprzedzającym każdy ko-
lejny rozdział – są to zazwyczaj określenia typowe dla topiki wanitatywnej, 
umieszczonej tu w celu ukazania nietrwałości ludzkiego bytu oraz niemocy 
względem boskich praw rządzących światem – a także typowe dla poetyki me-
dytacyjnej wyliczenia niebezpieczeństw czyhających na człowieka. Ważnym 
aspektem postawy Kępskiego jest fakt, że w Przedmowie upewnia swojego 
czytelnika, że jego celem nie było przestraszenie, ani zasmucenie kogokolwiek, 
ale ujawnienie własnych refleksji dotyczących marności światowych, miejsca 
człowieka w świecie i jego roli w boskim planie zbawienia9:

Niechciałem nawet ani kogo zasmucić, i owszem dla konsolacji, i drugich  
i siebie pisałem: jakoż pisząc o mizeryach i niedoskonałościach szczęścia świa-
towego, odrywać chcę przywiązanie zbyteczne do rzeczy doczesnych, które czę-
sto turbujące, często gdy rzecz komu ulubiona ginie, jest gwałtem serca przez 
zmniejszenie zatym przywiązania […] [Kępski 1756: XXIII].

Istotą niniejszego poematu jest los człowieka głęboko cierpiącego, któ-
rego niegdysiejsze szczęście gwałtownie przeminęło – nie widzi on szczęścia 
w dobrach światowych, a jego myśli koncentrują się li tylko na wieczności  
i wyzwoleniu z okowów doczesności10. Jest więc człowiek więźniem cierpią-
cym, ale jednocześnie pytającym o własną sytuację – pytania skierowane są do 
Boga w modlitewnym akcie. Całość poematu wkomponowuje się w chrześci-
jańską (najogólniej ujmowaną) doktrynę wiary – gdy podmiot (a także autor  
w Przedmowie) wspomina o utracie i związanym z tym cierpieniem, zaznacza, 

9 Słusznie zauważa Dorota Künstler-Langner, że kwestia cierpienia w poezji polskiego baroku 
ujawnia się na niemalże każdej płaszczyźnie semantycznej dzieła, od struktury i kompozycji, 
aż po tematy, koncepty i motywy poszczególnych dzieł: „Problematyka losu ludzkiego wpisa-
nego w uniwersalny paradygmat cierpienia pojawia się w literaturze staropolskiej jako zespół 
tematów niezależnych lub jako tkanka niektórych toposów, migrujący motyw charakteryzujący 
utwory bądź przynależny do pewnych gatunków literackich” [Künstler-Langner 2000: 5].
10 Także Jaspers ukazuje utratę osoby bliskiej jako jedną z sytuacji granicznych, która wpisuje 
się w zamysł dzieła Kępskiego: „Śmierć najbliższego, ukochanego człowieka, z którym pozostaję 
w stosunku komunikacji, jest najgłębszą rysą w obiektywizującym życiu […] Kiedy śmierć 
drugiego człowieka nie jest tylko obiektywnym zdarzeniem któremu towarzyszą określone 
emocje i interesy, lecz stanowi wstrząs egzystencjalny, wówczas przez śmierć egzystencja oswaja  
się z transcendencją: to co zostaje zniszczone przez śmierć, nie jest bytem samym, lecz zjawi-
skiem/ Możliwa do osiągnięcia jest głębsza pogoda, której podłożem jest nie dający się ugasić 
ból” [Jaspers 1978: 200-201].
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że jego los zbliżony jest do dziejów biblijnego Hioba11. Zdaje się to potwier-
dzać postawę autora i przybraną przez niego strategię literacką – dramat Hioba 
rozgrywał się pomiędzy nim samym, a Bogiem, z którym wchodził w dialog, 
gdy podobnie jest z Myślami o Bogu i człowieku, gdzie efektem tego dialogu 
jest utwór literacki, stanowiący dla autora rodzaj duchowej ucieczki, a skie-
rowany do Boga głos miał mu przynieść konsolację12. Ponadto obserwujemy 
pewne zaczerpnięte, lecz słabo rozwinięte, elementy tradycji chrystologicznej 
i mariologicznej.

PROBLEMATYKA CIERPIENIA  
W MYŚLACH O BOGU I CZŁOWIEKU

Oscylująca wokół szeroko rozumianej literatury barokowej proble-
matyka cierpienia, znajdowała niejednokrotnie swoisty „punkt zaczepienia”  
w dziełach powstających znacznie później, w tym także na początku wieku 
osiemnastego. Przykładem jest tu również Adam Kępski i jego Myśli o Bogu…,  
w których – jak sugerował Prejs – w dosyć zaskakujący sposób została połączo-
na motywika wanitatywna ze zdyscyplinowaną formą ekspresji literackiej. Jest 
to jednak zaledwie forma wysłowienia, która ustępuje zawiłej problematyce 
zawartej w poemacie Kępskiego. Tematyka cierpienia wyrasta tu z doświad-
czeniu samego autora, na które nie wskazywał dotychczas żaden z badaczy. 
Cierpienie, rozumiane za Jaspersem jako jedna z sytuacji granicznych [Jaspers 
1978: 186-232], jest aspektem ogólnoludzkiej kondycji, pozwalającym ujrzeć 
prawdziwą egzystencję człowieka i określić jego własny byt, stanowi niekiedy 
także element wpisany w dzieła literackie powstające w epokach dawnych. 
Wspominał o tym już Dariusz Cezary Maleszyński: 

11 Wspominała o tym także Danuta Künstler-Langner: „Wielką inspirację literatury daw-
nej Europy była postać Hioba. Jest on tym, który poprzez cierpienie utwierdza się w wierze  
w dobroć i sprawiedliwość Najwyższego. Etyczna teodycea prorocka uznawała Boga za centrum 
miłości i porządku. Postawa Hioba zdaje się to potwierdzać. Jego cierpienie jest elementem 
pozaziemskiej sprawiedliwości i choć ujawnia konflikt między oczekiwaniami ze stron człowie-
ka w stosunku do swego Kreatora a prawami życia na ziemi, jest ono konsekwencją marności 
ludzkiej kondycji” [Künstler-Langner 2000: 27].
12 Warto w tym miejscu przywołać głos Cezarego Dariusza Maleszyńskiego, wskazującego na 
konsolacyjny wymiar utworów staropolskich sensu largo: „Literatura pełni od wieków funk-
cję pośrednika-zwierciadła niezbędnego dla oglądu «siebie» i «nie-siebie». Bywa wówczas 
świadkiem rozziewu, oddalenia, stanowiącego według mnie istotę alienacji. Wyobcowanie 
jest specyficzną formą życia – jako takie najmocniej więc przeciwstawia się ludzkiej śmierci” 
[Maleszyński 2002: 118].
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Piśmiennictwo dawne zachowało bowiem ślady sytuacji choroby, kryzysu 
światopoglądowego, konwersji, straty bliskich, więzienia, samotności, strachu 
egzystencjalnego, banicji i wypędzenia, życia na marginesie […] [Maleszyński 
2002: 116]. 

Aby nie popełnić prezentystycznego uchybienia, należałoby jednak uznać, 
że problem cierpienia dotyka człowieka w różny sposób, zależny od jego histo-
rycznego i kulturowego usytuowania, ale w każdej z tych sytuacji jawi się jako 
sytuacja graniczna. Jak twierdzi Danuta Künstler-Langner: 

Problematyka losu ludzkiego wpisanego w uniwersalny paradygmat cierpienia 
pojawia się w literaturze staropolskiej jako zespół tematów niezależnych lub 
jako tkanka niektórych toposów, migrujący motyw charakteryzujący utwo-
ry bądź przynależny do pewnych gatunków literackich [Künstler-Langner 
2000: 5].

Wzmiankowane na samym początku bolesne doświadczenia Kępskie-
go znajdują swoje odzwierciedlenie w pierwszych wersach Myśli o Bogu…,  
w których pisze o utracie najbliższych13. Jest więc człowiek więźniem cier-
piącym, ale jednocześnie pytającym o własną sytuację – pytania skierowane  
są do Boga, jednak nie znajdują odpowiedzi. Całość poematu wkomponowuje 
się w chrześcijańską doktrynę wiary – gdy podmiot (a także autor w Przedmo-
wie) wspomina o utracie i związanym z tym cierpieniem, zaznacza, że jego los 
zbliżony jest do dziejów biblijnego Hioba14. Zdaje się to potwierdzać postawę 
autora i przybraną przez niego strategię literacką – dramat Hioba rozgrywał 
się pomiędzy nim samym, a Bogiem, z którym wchodził w dialog. Efektem 
tego dialogu jest poemat Kępskiego, stanowiącego swoiste zwierciadło duszy 
oraz rodzaj duchowej ucieczki. Rozmowa o własnym losie ze Stwórcą miała 
przynieść mu konsolację: 

13 Także Jaspers ukazuje utratę osoby bliskiej jako jedną z sytuacji granicznych, która wpisuje 
się w zamysł dzieła Kępskiego: „Śmierć najbliższego, ukochanego człowieka, z którym pozostaję 
w stosunku komunikacji, jest najgłębszą rysą w obiektywizującym życiu […] Kiedy śmierć 
drugiego człowieka nie jest tylko obiektywnym zdarzeniem któremu towarzyszą określone 
emocje i interesy, lecz stanowi wstrząs egzystencjalny, wówczas przez śmierć egzystencja oswaja  
się z transcendencją: to co zostaje zniszczone przez śmierć, nie jest bytem samym, lecz zjawi-
skiem/ Możliwa do osiągnięcia jest głębsza pogoda, której podłożem jest nie dający się ugasić 
ból” [Jaspers 1978: 200-201].
14 Wspominała o tym także Danuta Künstler-Langner: „Wielką inspirację literatury daw-
nej Europy była postać Hioba. Jest on tym, który poprzez cierpienie utwierdza się w wierze  
w dobroć i sprawiedliwość Najwyższego. Etyczna teodycea prorocka uznawała Boga za centrum 
miłości i porządku. Postawa Hioba zdaje się to potwierdzać. Jego cierpienie jest elementem 
pozaziemskiej sprawiedliwości i choć ujawnia konflikt między oczekiwaniami ze stron człowie-
ka w stosunku do swego Kreatora a prawami życia na ziemi, jest ono konsekwencją marności 
ludzkiej kondycji” [Künstler-Langner 2000: 27].



45

LITERACKI OBRAZ CIERPIENIA W MYŚLACH O BOGU I CZŁOWIEKU...

Literatura pełni od wieków funkcję pośrednika-zwierciadła niezbędnego  
dla oglądu «siebie» i «nie-siebie». Bywa wówczas świadkiem rozziewu, 
oddalenia, stanowiącego według mnie istotę alienacji. Wyobcowanie jest 
specyficzną formą życia – jako takie najmocniej więc przeciwstawia się ludzkiej 
śmierci [Maleszyński 2002: 118].

Zaprojektowany przez Kępskiego bohater Myśli o Bogu… znajduje się  
w podobnej sytuacji, jednak dialog toczy się (przynajmniej in potentia) po-
między człowiekiem a Duchem. W ostateczności „zamierzona księga druga  
i trzecia miały zawierać odpowiedź Ducha na postawione przez człowieka py-
tania i rozwikłać wszelkie jego wątpliwości” [Skulski 1938: 181]. W tej sytu-
acji utrata dzieci głównego bohatera (a także autora) jest sytuacją graniczną, 
ale jednocześnie – pomimo bolesnych doświadczeń – nie przestaje on wierzyć 
w sprawczą moc Boga, który „zwykł pomagać, gdy się zdaje szkodzić” [Kępski 
1756: 2]:

Wierzę iż Bój jest, i ma mnie na pieczy
Niech mu nieszczęście moje nie złorzeczy:
Niech nie narzeka nikt w wielkiej niedoli,
Ręka to Boska dotyka, gdy boli [Kępski 1756: 2].

W innym fragmencie poeta wskazuje na przykłady związane z dozna-
waniem cielesnego bólu. Szczególną uwagę przyciąga jednak wyraźnie za-
akcentowany dualizm ciała i duszy – Bóg doświadczając człowieka sprawia,  
że cierpienie staje się lekiem duszy, pobudzeniem i przywróceniem go na dro-
gę wiary – cel ten jest także apologetyczny:

Niech się ból w ciele, w myśli sroży, troska, 
Dobrze to wszystko, co jest wola Boska.
Zwykle Bóg kiedy chorobą kaleczy,
Schorzałą w zdrowym ciele, Duszę leczy:
Często uśpionych od rozkoszy ludzi,
Bóg do poprawy uderzeniem budzi [Kępski 1756: 9]. 

Dostrzegamy tu rytuał symbolicznego oczyszczenia win grzesznika, ule-
czenia zbolałej duszy oraz swoistej konsolacji – łaska boska, działająca w pa-
radoksalny, niezrozumiały dla człowieka sposób, prowadzi do naprawienia 
tego, co grzeszny człowiek zepsuł. W innych częściach dzieła możemy od-
naleźć dokonaną przez autora klasyfikację ludzkich przewin, a także możliwe 
konsekwencje wynikające z takiego postępowania. Myśli o Bogu i człowieku, 
adresowane do szerokiego grona odbiorców, zawierają pewne elementy umo-
ralniające, nakierowujące grzesznego na drogę wiary. 
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Kępskiemu obca jest, jak sygnalizowałem wcześniej, atmosfera stra-
chu – jest tu rzecz jasna humanistyczna idea napominania, wskazywania  
na konsekwencje ludzkiego grzechu, stosowanie niekiedy naturalistycznych 
obrazów, neogotyckiego sztafażu, lecz – wbrew wielu ówczesnym tendencjom 
i modom – sugestywność obrazowania daleka jest od retoryki zawartej w dzie-
łach późnobarokowych tzw. „łowców dusz”. 

W utworze Kępskiego elementem godnym uwagi jest problematyka 
związana z ludzką kondycją. Rzecz jasna eksploatowanie w równej mierze, 
doskonale znanych i dobrze ukształtowanych w literaturze barokowej wątków 
wanitatywnych, jest środkiem do celu, który obrał sobie sam autor. Prowa-
dzi to do sytuacji, w której człowiek w wizji Kępskiego jest, podobnie jak 
w Księdze Koheleta, kruchym bytem, zdanym na łaskę Boga – łaskę, o którą 
w samym utworze prosi: 

Nie jest że Panie Człowiek ten mizerny
Zarzutem? Jakbyś mniej był miłosierny,
Bowiem, za co tej surowości godzien?
Nagi, niewinny, na ten Świat przychodzień,
Którego, aby był niszczonem stworzysz;
Czyliż wraz z ciałem, ducha w nim umorzysz?
Lub z tej lepianki Duch wykołatany,
Czyli przepaści oćmy zabłąkany?
Spoczynku swego nigdy nie osiądzie?
Lecz wiecznej tułać otchłani się będzie?
Nie żyjąc Tobie gdy Światu umiera.
I tak się stanie żyjąca chimera.
Tak w owej oćmie duch wiecznie podróżny,
Zostawion sobie rozmyślania prożny,
Gdy próżny z Twego światła Oświecenia,
A pełny jako duch każdy zmocnienia,
Ta się niezmierną siłą zawsze psować,
A zawsze całym będzie się znajdować!
Zawsze go tęsknić męki mordowały
Będą, a siły nie będą słabiały!
Ni mu się kiedy staniesz litościwy?
Będzie docześnie wiecznie nieszczęśliwy [wyróż. K.P.] [Kępski 1756: 13].

W gronie lektur, z których być może wynikała refleksja Kępskiego  
i ostateczny kształt Myśli o Bogu i człowieku należałoby wymienić z pewno-
ścią przetwarzaną na swój sposób tradycję barokowych poetów metafizycz-
nych, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego (Sonet IV), Sebastiana Grabowieckiego 
(Sonety III-XXXI) i Daniela Naborowskiego (Marność), głoszących wzgardę 
wobec życia, snujących wizję rychłej śmierci i przemijającego czasu. Twór-
cy tacy jak Wacław Potocki (Nagrobek Żebrakowi), Jan Andrzej Morsztyn 
(Pokuta w kwartanie) albo Hieronim Morsztyn (Vanitas vanitatum), a także 
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popularny i wydawany jeszcze w połowie XVIII wieku Stanisław Herakliusz 
Lubomirski, z pewnością znaleźli się w orbicie zainteresowań i inspiracji lite-
rackich Kępskiego. Wyraźna niechęć do ciała, deprecjonowanie ludzkiej cie-
lesności wpisuje się doskonale w doktrynę de contemptu mundi, zakorzenionej 
w dualistycznej antropologii. Nie jest to trop całkowicie bezzasadny, gdyż 
podobnie pisała o tym Danuta Künstler-Langner:

Temat ten [vanitas] będzie popularny również w okresie oświecenia, by przy-
wołać tylko traktat religijno-filozoficzny A. J. Kę(m)pskiego pt. Myśli o Bogu 
i człowieku, w którym próżność jest ukazana jako suma ziemskich wydarzeń 
i dóbr. […] Autor poematu stara się uwydatnić małość człowieczej kondy-
cji skierować uwagę odbiorcy na pocieszenie w życiu pozagrobowym [Kün-
stler-Langner 1993: 80].

Powracając jednak do omawianego tu utworu i zawartej w nim refleksji, 
należałoby uwypuklić sfunkcjonalizowaną tu rolę ludzkiego cierpienia, któ-
re Kępski traktuje jako element wpisany w bożą ekonomię, co pokazuje tak 
rozumiana przez autora niezmienna natura ludzka („Nagi, niewinny, na ten 
Świat przychodzień/Którego, aby był niszczonem stworzysz”). Ten element 
rozumienia istoty natury ludzkiej stanowi o „dosyć dziwnym” (jak to ujmował 
Marek Prejs) wydźwięku światopoglądowym utworu Kępskiego, czego dowo-
dem są rozliczne fragmenty poszczególnych utworów z cyklu:

Nie dość że Panie? Ah! Rzec mogę śmiele,
Twoja Opatrzność dopuszcza dość wiele,
Co ludzie cierpią z własności natury,
Prócz mej tak zbytnie okrutnej tortury; 
Iż każdy człowiek, biorący ogólnie
Zda się na nędzę stworzony szczególnie
I na uwagę ktoby to przywodził,
Słusznie żałować może, że się rodził.
Jakoż pewnieby wszyscy żałowali,
By się z natury natchnieniem zgadzali,
Która więc nim złe dotyka, uczuwa,
I zanim dojdzie, temu się usuwa [Kępski 1756: 15].

Ah! nie ma zysku człek w Natury darach,
Jak ani szczęścia w Fortuny ofiarach,
Owszem tak słabym Natura zrodziła,
Jak słabym człeka Fortuna sprawiła;
A jak Fortuny, tak Fortuny, tak słabość Natury,
Ustawnie dręczy przez różne tortury [Kępski 1756: 237].

Jakże okrutne moje są wyroki!
Nie cierpiąc żadnej boleści odwłoki
Gdy ledwiem zasnął gwałtem snu znużony,
Wraz jestem gwałtem bolów przebudzony [Kępski 1756: 216-217].
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Tak ukazana, niezmienna natura ludzka została najpewniej wywiedzio-
na ze świeckiej koncepcji praw naturalnych Hugo Grotiusa, stanowiącej mo-
ment przejścia ze stadium metafizyczno-dogmatycznego w historyczno-empi-
ryczne dzieje apologetyki, którego dzieł Kępski był namiętnym czytelnikiem 
oraz tłumaczem. U Kępskiego nie znajdziemy woluntarystycznych tez doty-
czących samowystarczalności człowieka w sferze intelektualnej i moralnej –  
u Grotiusa ta dychotomia jest istotą koncepcji prawa natury. 

W wybranych fragmentach Myśli o Bogu i człowieku możemy dostrzec, 
że podmiot wywodzi ludzkie cierpienie bezpośrednio ze wzmiankowanej  
tu niezmiennej natury (rozumianej przez Grotiusa jako byt biologiczny), któ-
ra w jego mniemaniu skażona jest grzechem. Holenderski myśliciel twierdził, 
że człowiek jako byt rozumny winien podążać za przykazaniami natury, sank-
cjonowanej przez ludzką moralność – ta z kolei jest niewzruszona i nie może 
być nawet zmieniona przez Boga. 

Według najprostszej wykładni biblijnej, człowiek żyjący na ziemi znaj-
duje się w stanie grzechu pierworodnego, tak więc według terminów ściśle 
teologicznych „natura” to stan skażenia grzechem, a „łaska” to nadprzyrodzo-
ny sposób działania Boga oraz jego ingerencja w życie człowieka – natura jest 
zatem obszarem zepsutym, wymagającym dopełnienia ze strony dobrowolnego 
działania boskiego. Aby nie stworzyć wrażenia zbędnego rozdrobnienia 
terminologicznego, należałoby wprost stwierdzić, że Kępski nawiązuje w My-
ślach o Bogu i człowieku do potrydenckiej, problematyki „natury” i „łaski”, 
gdyż cały utwór został skonstruowany w taki sposób, aby ukazać introspekcje 
podmiotu, ale przede wszystkim problem dopełniającej skażoną naturę łaskę 
Boga. Widzimy to w kolejnych partiach utworu, gdzie dobra światowe stano-
wią jedynie przeszkodę do właściwego poznania Stwórcy, a także uniemożli-
wiają uzyskanie zbawienia: 

Prócz tego: jakież zyski się udadzą?
Kto ma Fortunę, Honor, Sławę, Władzę,
Średnie, i tak z nich ukontentowany,
Iże na większe nie żąda zamiany;
Gdy większe, mniejsze, podłe, lub ozdobne,
Każde ma swoje nieszczęście osobne […] [Kępski 1756: 89].

Dość, prócz mych tortur w Życiu jest męczeństwo
Pełne trosk, zgryzot, prac, niebezpieczeństwa
Dosyć zbyt krótkie na Świecie jest trwanie,
A jeszcze krótsze życia zażywanie [Kępski 1756: 227].

Nieobce są także Kępskiemu akcentowane przez badaczy (Marka Prej-
sa, Luigiego Marinelli) wpływy filozofów oświecenia, zwłaszcza tu wskazują  
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na Jana Jakuba Rousseau, lecz trop zdaje się skrajnie odbiegać od myśli za-
wartej w utworze. Obecna jest w Myślach o Bogu i człowieku refleksja na te-
mat ludzkiej natury i cnoty, lecz nie koresponduje z koncepcją Rousseau jako 
natury w stanie początkowym, w myśl której człowiek funkcjonował jako 
istota bezrozumna, ale także w pełni samowystarczalna – powrót do natury 
miałby pozbawić człowieka wszelkich dóbr materialnych, ale także otworzyć  
go na życie bez wpływu cywilizacji i kultury na wyzwoloną jednostkę. Myśli 
o Bogu i człowieku Adama Kępskiego mogą rzeczywiście przypominać «oświe-
ceniowe utopie początku» – obrazu świata autentycznych wartości, bliskich 
koncepcji Roussowskiej, może on jednak również, a nawet jeszcze bardziej, 
kojarzyć się z arkadyjskim humanizmem i wyrazistą wizją życia zgodnego  
z naturą, do którego należy powrócić, aby posiąść pełniejszą świadomość 
stworzenia. Podstawą poezji arkadyjskiej, niewątpliwie wywiedzionej w przy-
padku Kępskiego z otoczenia Załuskiego oraz nakładającą się na nią rodzimą 
tradycję ziemiańsko-pasterską, miał być rozum i uczucie, prawda, reguły i ta-
lent. Być może, przy bliższej analizie tekstu moglibyśmy przypuścić nawet tezę 
o wczesnym sentymentalizmie objawiającym się w Myślach o Bogu i człowieku, 
ale jasne jest, że perspektywie całości byłaby ona trudna do utrzymania. Wi-
zja Kępskiego jest ściśle religijna, wyrażona z zachowaniem klasycystycznej 
formy, przedstawiająca wizję, w której człowiek jawi się jako istota skażona 
już od początku swojego ziemskiego istnienia, ale także w znacznym stopniu 
skorumpowana przez dobra światowe:

Człowiekowi temu nędznemu, biedzącemu się w więzieniu z dolegliwościami, 
mającymi skażone ciało, i poburzoną krew, a razem napełnione rozmyślam  
o Honorze, Władzy, Fortunie i Sławie [wyróż. K.P.] [Kępski: 91]. 

Pomysł Kępskiego, związany z przedstawieniem człowieka żyjącego  
w więzieniu, może być także reperkusją istniejących już u progu epoki nowo-
żytnej przedstawień duszy jako cierpiącej w wyniku zamknięcia w cielesnej 
klatce15. Możemy to także zauważyć w Adverbia moralia (1688) Stanisława 
Herakliusza Lubomirskiego [zob. Raubo 1997], Pobożnych pragnieniach 

15 Jak twierdzi Grzegorz Raubo: „Jest rzeczą godną uwagi, że u progu epoki nowożytnej wzmo-
żeniu negatywnego nastawienia wobec ciała w pewien sposób sprzyjała filozofia kartezjańska, 
która eksponowała dychotomię duszy i ciała, substancji myślącej (res cogitans) oraz substancji 
rozciągłej (res extensa). Triumfy kartezjanizmu tworzyły bowiempodatny grunt dla wzmocnie-
nia legitymującej się wielkim autorytetem tradycji augustyńskiej, zaś przynajmniej niektórzy 
jej zwolennicy (choć nie deklarowali tego wprost) zapewne skłonni byli przyjąć, że „są znie-
woleni do zamieszkiwania w dwóch przeciwstawnych sobie i wrogich królestwach − boskim  
i cielesnym, co w formowanych w tym duchu wzorach pobożności przekładało się na gnostycką  
czy manichejską w swym rdzeniu zachętę do dewaloryzacji ciała [Raubo 2014: 142].
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(1673) Aleksandra Teodora Lackiego [zob. Mrowcewicz 1997], Nabożnych 
westchnieniach (1657) Mikołaja Mieleszki [zob. Kaczor-Scheitler 2016], a tak-
że w dziełach powstających już w pierwszej połowie XVIII wieku w Krótkim 
zbiorze duchownych zabaw (1710) [zob. Teusz 2011]. Nieobcy jest to także 
temat polskim filozofom pod koniec siedemnastego wieku, zwłaszcza Stani-
sławowi Witwickiemu, który w Abrysie doczesnej szczęśliwości (1685) połączył 
chrześcijańską doktrynę wiary z dualizmem kartezjańskim. Zarys tej koncep-
cji, rezonującej jeszcze XVIII wieku znajdujemy w pojedynczych fragmen-
tach Myśli o Bogu… Kępskiego. Dalej, polegając na moralizatorskiej skądinąd 
konwencji poematu, poszukuje autor pewnych sposobów na zażegnanie 
doznawanego bólu i ludzkiego cierpienia, powołując się na zasadę „złotego 
środka”:

Cóż więc kto będzie z tych rzeczy obierać?
Jak się chęć ludzka musi poniewierać!
Gdy nieszczęśliwe jej jest sprawowanie
Gdy znowu nader biedne zaniedbanie,
Obfitość w rzeczach zbytnie jej szkodliwa
Ogołocenie zbyt rzecz uciążliwa,
Gdy nie wie kędy zręczniej się obrócić,
Czego się chwycić, albo co porzucić.
Iść w górę szczęścia nad zguby przepaścią,
Czy zawsze z nędzy dręczyć się napaścią?
Jako się oraz musi chęć mordować! 
Która chce zawsze dalej postępować,
A w tym jej środka znaleźć się nie da,
A w tym sobie sama kresu nie zakłada.
Ah jakże trudną człek ma wszelką drogę!
Ani natrafiać którąby szedł mogę:
I zbyt zostając w rzeczach obłąkanym.
Tak się na siłach czuje zszamotanym,
Iż mi się jakbym obumierał zdawa
Myśli całe niknie, tchnieniem mi ustawa [Kępski 1756: 89-90].

Oprócz przedstawionych tu pryncypiów moralnych, które Kępski zdaje 
się przemycać w utworze, dodać tu warto elementy wyobraźni autora, uwi-
daczniających zbiór idei popularny już w XVII wieku, odnoszący się do me-
chanicystycznej konstrukcji świata, w której Bóg jest istotą ponad wszelkim 
bytem, wizją świata jako „raz przez Boga nakręconego zegara”. Niepokoje 
kosmologiczne, ale także utemperowane przez stateczną i klarowną formę 
wyrazu, pokazuje nam sposób, w jaki poeta kreśli obraz świata. Podobnych 
zabiegów można doszukać się w Opisaniu czterech części roku (1752) Elżbiety 
Drużbackiej: 
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Oglądam zatym, gdy wszędzie wzrok skinę,
Największą z wszystkich na Świecie Machinę,
Nadprzyrodzoną myśli i sił mocą,
Między Zachodem, Południem, Północą,
I Wschodem Słońca w środku wystawioną,
Iż się zda z Niebem łączyć, wyniesioną.
Jednym się zdaje rogiem w Ameryce,
Druim w Azyi, innym stać w Afryce,
Innym w Europie, i przez nię złączone,
Części te Świata, Morzem podzielone;
Gdyż wraz stać się zda, pomiędzy onemi,
Połową w wodzie, połową na ziemi.
Nie ma w głąb gruntu najmniejszej ta Machina [wyróż. K.P.] [Kępski: 89-90].

Niewątpliwie barokowy, niepokojący charakter niniejszej strofy jest 
niejako wprowadzeniem do przedstawienia harmonijnej, lecz działającej na 
niekorzyść człowieka, wizji świata16. Wprawdzie wspomina on wielokrotnie  
o funkcjonującym mechanizmie świata w odniesieniu do praw przyrody, jed-
nak zarazem ujmuje on zmagania jednostki z cierpieniem związanym z ziem-
skim bytowaniem, które ów „mechanizm światowy” potęguje:

Lecz ktokolwiek mieszkać miło komu,
W okrytym skórą obmierzłości domu.
W ustawnym huku burzliwego Świata
Który, szturm często Fortuny skołata [Kępski 1756: 221-222].

Mechanicystyczny pogląd na rzeczywistość, w której żyje człowiek, 
wprowadza poczucie pewnego niepokoju, świadomości znikomości rzeczy 
mimo istniejącej opieki Boga. Ludzki stan napiętnowany jest cierpieniem wy-
wołanym stałym zniewoleniem umysłu oraz zmysłów – według Kępskiego 
człowiek został pozostawiony na pastwę zmiennej Fortuny i „obrotów czasu”, 
zmiennych losów, lecz niezmiennej natury. Odnajdujemy tu nawet sygnały 
determinizmu, ścierającego się z ideą wolnej woli człowieka, pozostawionej 
przez Boga: 

Człek nawet w sobie cały zniewolony,
Bo nie jest cale od siebie rządzony;
Rządza się rzeczy światowe Zmysłami
Bo Zmysły, rzeczy światowych, sługami,

16 „Istotnym czynnikiem kształtotwórczym literatury klasycystycznej stały się więc – po pierw-
sze – funkcjonujące w myśli europejskiej przekonania dotyczące ogólnej teorii bytu, charakteru 
rzeczywistości i praw nią rządzących. Sprowadzały się one do tylekroć już eksponowanych zało-
żeń o ładzie i harmonii, o racjonalistycznym porządku realizującym się w naturze. Niezależnie 
od tego, jak w różnych momentach i orientacjach próbowano wskazywać gwarantów owego 
porządku, a zarazem i stabilności świata – idea owa była trwałym składnikiem zarówno myśli 
antycznej, jak i chrześcijańskiej [Kostkiewiczowa 1975: 34].
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Obroty czasu, Myślą obracają,
Chęci posłuszne Przypadkom zostają;
Przypadki mienią ustawicznie Zdanie;
Kieruje Sercem Gniew albo Kochanie,
Potrzeba robi Rękami, raz skoki,
Drugi raz Nogom taż wymierza kroki.
I dałeś Wolną Wolą, człeku Boże!
A swojej znaleźć Wolności nie może! [Kępski 1756: 117].

Na przestrzenie całego poematu Kępski nie rezygnuje z motywiki wa-
nitatywnej i czyni to w niezwykle kontrastowy sposób. Przykładem jest frag-
ment Myśli o Bogu…, w którym podmiot zapytuje o istotę Urody i jej rolę  
w postrzeganiu płci pięknej („Uroda: czemu do dumy sposobi? I kala umysł 
stąd, iż ciało zdobi”), a następnie przedstawia cierpienie wywołane złudną 
funkcją urody, mamiącą umysł („A i tych samych jak wiele zgubiła?/ Któ-
rych Uroda nad innych zdobiła/Jak liczne będąc Damy urodziwe!/Przeto się 
samo stały nieszczęśliwe”). Następnie podmiot charakteryzuje Urodę jako 
cechę przygodną i nietrwałą, podatną na przemijanie czasu oraz zniszczenie  
(Płci delikatność, wiatr jakby peł zwiewa/W lada chorobie Uroda omdlewa). 
Finałem refleksji jest jednak rychła perspektywa śmierci ciała: 

Dopieroż gdyby spuścił się kto w groby,
Chcąc rozeznać piękne tam osoby
Niechajby napadł po między trumnami,
Którą z napisem takiemi słowami:
Wszystkich Trojańczyków zguba,
Najdroższa Greków zdobycz, zwycięstw chluba,
Godne dwóch wielkich Narodów krwi ceny,
Obraz śliczności, Ciało jest Heleny;
Wejrzeli wewnątrz, aż ledwie potrochu,
Rozsypanego jest po trumnie prochu.
Chce kto nie dawno zmarłego człowieka
Uznać Urodę, gdy uchyli wieka
Trumny, cóż widać? Możesz być odmiana 
Między szpetnością piękności uznana?
Przestęp rażący zbyt fetor zagradza,
A obrzydliwość widzenia przeszkadza,
Lecz ah! cóż widać? Sztuka ścierwu gnije,
W niej się ropiały robak gęsto wije [Kępski 1756: 123].

Podobne opisy śmierci i grobowych losów ludzkiego ciała od-
grywają dużą rolę w połowie XVIII wieku – wystarczy przypomnieć 
tu, Dominika Rudnickiego, Karol Mikołaj Juniewicz i ks. Józefa Bakę  
[zob. Pieczyński 2013]. Zastanawiający jest jednak klasyczny układ strof 
(zastosowanie jedenastozgłoskowca) i tradycyjne, niepopadające w ekstrawa-
gancką – jak w przypadku wymienionych tu „poetów eksperymentujących” 
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– stylistykę wierszotwórczą17. Wywód Kępskiego jest logiczny, usystematyzo-
wany i złożony z wielu elementów, który decyduje o ostatecznym wydźwięku 
Myśli o Bogu…. Poeci eksperymentujący, tworzący przecież w podobnym cza-
sie do Adama Kępskiego, bo przypomnijmy, że Refleksyje duchowne Mikołaj 
Juniewicza ukazały się w 1731 roku, Głos wolny w wiązanej mowie trojaką 
różnych kantów sonatą wdzięczny Dominika Rudnickiego w 1741 (wznawiane  
w 1743), Uwagi Śmierci niechybnej Józefa Baki w 1766 i zyskały popularność 
na długo, aż do połowy XIX wieku18. Ich eksperymentatorski charakter wyni-
kał, wszakże z adaptacji folkloru na rzecz poezji. Mimo tego, że – jak sugeruje 
Marek Kowzan i Czesław Hernas – poezja tworzona przez Kępskiego wywo-
dzi się niejako z folkloru czy szeroko rozumianej ludowości, to w Myślach  
o Bogu… nie możemy odnaleźć jej śladów:

Jeśli chodzi o kolekcjonerów pieśni, to rewelacją rozprawy jest Adam Kępski – 
wydobyty z niepamięci, pierwszy znany zbieracz wyłącznie utworów ludowych, 
który gromadził teksty, zapisując je z żywej tradycji. Ich kolportaż w XVIII 
stuleciu opierał się najpierw na jednokartkowych drukach ulotnych, a potem 
licho drukowanych kantyczkach. Tom drugi zawiera właśnie antologię tek-
stów wydobytych przez Hernasa z rękopisów i XVIII-wiecznych edycji śpiew-
ników [wyróż. K.P.] [Kowzan: 270].

Wspólny jest natomiast barokowy wydźwięk Myśli o Bogu i człowie-
ku Kępskiego, koncentrujący się na ukazaniu relacji człowieka wobec Boga,  
a także podkreśleniu zgubnych konsekwencji związanych z poleganiem na 
dobrach światowych, a także nawróceniu człowieka na ścieżkę wiary. Wy-
wód Kępskiego jest logiczny, usystematyzowany i złożony z wielu elemen-
tów, które decydują o ostatecznym wydźwięku Myśli o Bogu i człowieku – nie 
jest to jednak „wierszowana teologia”, ale przemyślany od samego początku 
utwór poetycki. Nie znajdziemy tu jednak agresywnego tonu kaznodziejskie-
go – jak w przypadku „łowców dusz” czy „poetów eksperymentujących” – 
ale perswazyjny i zarazem refleksyjny sposób przedstawiania chrześcijańskiej 
doktryny wiary. Kępski nie jest stylizatorem, bezrefleksyjnie kompilującym i 
powtarzającym XVII wieczną tradycję, ale z dystansem i świadomością trak-
tuje dorobek wielkich poetów baroku, przejmuje te elementy, które w jego 
mniemaniu umożliwiają zrealizowanie proklamowanych we wstępie założeń.  

17 Pierwotnie ten termin został wprowadzony przez Czesława Hernasa, który wprawdzie umie-
ścił utwory Karola Mikołaja Juniewicza, Dominika Rudnickiego czy Józefa Baki w gronie „po-
ezji eksperymentalnej”, ale wyrażał się o niej jednoznacznie negatywnie. Według Hernasa byli 
to autorzy „skrajni w metodzie adaptacji i pozbawieni skrupułów i smaku” [Hernas 1965: 127]. 
18 Odnoszę się tu do wydania Rajmunda Korsaka oraz edycji Syrokomli. [Baka 1828: 113]. War-
to tu także przypomnieć, że Baka w XIX wieku był poetą uważanym za współczesnego. Więcej 
na temat problemów z recepcją twórczości Baki pisał [Nitowski 1902]; [por. Bukowiec 2015]. 
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Bliskie są także Myśli o Bogu i człowieku poezji medytacyjnej, cechującej się 
swoistym intelektualizmem, stawiającym sobie za cel rozwikłanie tajemnic 
teologicznych i paradoksów wiary. 

ZAKOŃCZENIE

Zaledwie przywołane tu fragmenty pokaźnego dzieła Adama Kępskiego 
– najpełniej eksponujące cierpiącą postawę człowieka – należałoby traktować 
jako asumpt do refleksji nad problematyką znacznie szerszą, a mianowicie nad 
estetycznymi uwarunkowaniami liryki w dobie saskiej. Przykład Kępskiego 
pokazuje, że temperowane przez niego środki barokowej ekspresji nawiązują 
do klasycyzmu, ale nie jest to klasycyzm typowo francuski, ale – jak się zdaje 

– włoski. Zastanawiając się także nad dziełem Kępskiego jako całości, może-
my Myśli o Bogu i człowieku połączyć nurtem wąsko pojętej poetyki klasycy-
stycznej, reprezentowanej w Rzeczpospolitej XVII wieku przez Sarbiewskiego 
i Opalińskich, a z drugiej mogą one stanowić nie tylko zaczątki, ale częściowo 
już realizację założeń racjonalistycznej estetyki francuskiej. Postawa klasycy-
styczna objawia się w przypadku Kępskiego w „określonym słów ułożeniu”, 
pozbawionym sarmackiej maniery, wątków konceptystycznych, a język jego 
bliski jest klarowności obserwowanej u takich autorów jak Elżbieta Drużbac-
ka, Jan Andrzej Załuski, Józef Epifani Minasowicz i Franciszek Bohomolec. 
Ponadto wykazana tu wizja uniwersum, którą nakreślił autor, stanowiąca –  
jak twierdzi Teresa Kostkiewiczowa – sedno postawy klasycystycznej, wiąże  
się niewątpliwie w sensie najogólniejszym z uporządkowanym kształtem świa-
ta, „łańcucha bytów”, odkrywanego przez indywidualny akt umysłu ludzkiego. 
Sposób rozumienia pojęcia odtwarzania i twórczości, czerpania z rozlicznych 
form teorii mimetycznych obecnych w XVI i XVII wieku, daleko wykracza 
poza ramy tego skromnego szkicu. Literatura lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych osiemnastego stulecia to niewątpliwie pracowicie uprawiane rzemiosło,  
a jak każde rzemiosło, rządzi się ono pewnymi utrwalonymi i przekazywany-
mi zasadami – w przypadku Kępskiego widzimy to – jak sądzę – w ukazują-
cych się tu związkach Kępskiego z klasycyzmem. Nie przesuwa on tradycyjnie 
rozumianych granic międzyepokowych, ale wkomponowuje się w okres przej-
ściowy, skrzętnie spajając elementy względnie ze sobą niewspółbrzmiące.
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KRZYSZTOF PRABUCKI

THE LITERARY IMAGE OF SUFFERING  
IN MYŚLI O BOGU I CZŁOWIEKU (1756)  

BY ADAM KĘPSKI

Summary: The subject of this text is the presentation of Adam Kępski  
and his most important work, Myśli o Bogu i człowieku (1756), with particu-
lar emphasis on the issue of suffering, recorded in the text and motivated by 
the author's own experience. The aim of this analysis is also to indicate the 
existential aspect of the creative process, which for Kępski is a kind of remedy 
for suffering, leading to internal consolation. Particularly noteworthy is the 
literary strategy consisting in the use of the vanitative motif, using contrasts, as 
well as combining baroque poetics with the Enlightenment worldview.

Keywords: suffering, vanitas, Adam Kępski, literary aesthetics
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KONCEPCJA ZŁA W KOMORNIKACH 

WŁADYSŁAWA ORKANA

Streszczenie: Przedmiotem tego artykułu jest rekonstrukcja koncepcji zła 
zawartej w powieści Komornicy Władysława Orkana. Analizie i interpretacji 
poddane zostają opisy nędzy, cierpienia, wyzysku, przemocy i zbrodni, które 
schematycznie można podzielić na zło fizyczne i na zło moralne. Podział ten 
zostaje jednak zakwestionowany w ostatniej scenie utworu, w której młynarz 
Chyba utożsamia los wszystkich ludzi z niedolą najbiedniejszych chłopów. 
Chociaż nie sposób zgodzić się w pełni z tym stwierdzeniem – zwłaszcza w od-
niesieniu do różnic społeczno-ekonomicznych w powieści – bez wątpienia 
Orkanowska koncepcja zła wykracza poza jednostkowe doświadczenia tego 
fenomenu. Ma ona raczej charakter społeczny, a jej geneza tkwi w handlu, 
własności prywatnej i wyzysku. Okazuje się więc, że wizja zła, która wyłania 
się z Komorników, bliska jest myśli Jana Jakuba Rousseau, dla którego odejście 
od pierwotnej wspólnoty opartej na uczuciu i prawdzie jest fundamentem nie-
sprawiedliwości społecznej.

Słowa kluczowe: Władysław Orkan, zło, własność prywatna, pozytywizm, 
Jan Jakub Rousseau

SŁOWO WSTĘPNE

Opowiadając historię najbiedniejszych chłopów, zamieszkujących wieś 
Koninki, Komornicy Władysława Orkana – opublikowani w 1900 roku – 
wpisują się w tradycję polskiej powieści ludowej. Jako dokument nędzy i cier-
pienia ludu, powieść ta staje się jednocześnie dla pisarza okazją do wyrażenia 
określonych idei moralnych, społecznych i politycznych.

Celem niniejszego artykułu jest próba rekonstrukcji Orkanowskiej 
koncepcji zła, będącej jednym z najważniejszych filozoficznych problemów 
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w Komornikach. Artykuł ten został podzielony na dwie zasadnicze części.  
W pierwszej z nich zaprezentowane są analiza oraz interpretacja różnych prze-
jawów zła, opisanego w powieści, a także wnioski wynikające z tych analiz. 
Natomiast druga część tego tekstu poświęcona jest stosunkowi człowieka do 
istniejącego w świecie zła. Jak się okazuje, jedynie aktywna postawa moralna 
daje szansę na przezwyciężenie tego zjawiska i ustanowienie sprawiedliwego 
porządku społecznego.

ZŁO JAKO KATEGORIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

W książce o życiu i twórczości W. Orkana Stanisław Pigoń zauważa,  
że najważniejszym zagadnieniem w Komornikach jest problem nędzy tytuło-
wych bohaterów:

Sprawa nadrzędna sprowadza się do tego, żeby dać obraz niedoli ludzkiego 
bytowania na wsi. Komornicy – to powieść o nędzy. Oddanie rozmiarów, głębi, 
beznadziejności nędzy, oddanie w najbardziej przerażającym przejawie i z naj-
silniej wstrząsającą prawdą – oto myśl rodzicielka tego utworu. Temu celowi 
służą wszystkie, mniejsze i większe epizody, jemu ma służyć wątek główny 
[Pigoń 1958: 207-208].

Powyższe stwierdzenie jest zasadniczo słuszne, ponieważ w utworze tym 
rzeczywiście dominują liczne opisy sytuacji, w których fatalne warunki eko-
nomiczne – dotyczy to przede wszystkim tytułowych komorników – unie-
możliwiają ludziom normalne funkcjonowanie. Choroby, bieda, głód, a także 
bezpośrednio wynikający z nich przymus pracy, która nie gwarantuje zarob-
ku ani nawet przeżycia – każde z tych doświadczeń zostaje zaprezentowane  
w powieści z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Na początku Komorników 
czytelnik zapoznaje się bowiem z niewolniczą pracą Jagnieski, z jej tułaczką 
i dylematami, następnie akcja przenosi się do domu komornicy Margośki, 
gdzie Jagnieska – już wtedy zwolniona ze służby u gaździny Satrowej – znaj-
duje dla siebie tymczasowe schronienie, później jesteśmy świadkami histo-
rii choroby i śmierci głodowej Margośki, której córka Zosia, rozpaczliwie 
poszukując pomocy wśród sąsiadów, spotyka się jedynie z zabobonem albo 
obojętnością wobec cierpienia matki. W zakończeniu powieści dowiadujemy  
się natomiast, że wróciwszy z Węgier, Józek, syn Margośki, musi zmierzyć  
się nie tylko z jej śmiercią, ale przede wszystkim z biedą, która nieustannie 
mu towarzyszy – niezależnie od tego, czy przebywa na emigracji zarobkowej,  
czy w rodzinnych Koninkach. Wszystkie te obrazy uzupełnione zostają po-
nadto drobiazgowymi opisami ubrań, miejsc, otaczajacej człowieka natury,  
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a także zachowań i języka, którym posługują się postaci, dlatego też powie-
ściowy debiut W. Orkana można uważać za wierny dokument życia podha-
lańskiej społeczności wiejskiej pod koniec XIX wieku.

Nie oznacza to jednak, że autor tego dzieła ograniczył się wyłącznie 
do odtwarzania warunków społeczno-ekonomicznych na wsi, że tym samym 
utwór ten nie wykracza swoją treścią poza wąski zakres obserwacji i anali-
zy ogromu fizycznego zła, z którym muszą zmagać się tytułowi bohaterowie. 
Przeciwnie, już motto oraz wstęp do Komorników sugerują raczej, że całe  
to fizyczne zło, którego opisy wypełniają powieść, stanowić będzie punkt 
wyjścia do ukazania jakichś treści uniwersalnych bądź filozoficznych. Wszak 
utwór ten poprzedzony został cytatem z Dziejów stosunku wiary do rozumu 
Johna Williama Drapera, amerykańskiego filozofa, którego poglądy wywarły 
wpływ między innymi na środowisko polskich pozytywistów [zob. Markie-
wicz 1978: 419]; z kolei we wstępie W. Orkan odwołuje się do filozoficznego 
pojęcia stanu pierwotnego, które – w odniesieniu do przedstawionej przez 
niego społeczności wiejskiej – staje się równoznaczne z bezpowrotnie utraco-
nym przez człowieka rajem.

Nie powinien dziwić więc fakt, że celem tej powieści jest nie tyle przed-
stawienie zła fizycznego: biedy, chorób, cierpienia oraz śmierci, nie tyle próba 
ukazania tragicznej sytuacji najbiedniejszych chłopów, ale przede wszystkim 
wyjaśnienie genezy tego zła i zrozumienie drogi, jaką musiał przebyć człowiek 
od stanu pierwotnego do chwili, w której między ludźmi zapanowały nierów-
ności. Stąd też w Komornikach zło fizyczne zazwyczaj, choć nie zawsze1, bez-
pośrednio łączy się ze złem moralnym – strata lub cierpienie spowodowane 
są tutaj określonym działaniem człowieka. I tak, na przykład, odpowiedzialny 
za cierpienie Wojtka jest jego ojciec, młynarz Chyba, który nieustannie sto-
suje wobec chłopca rozmaite kary cielesne, podobnie zresztą jak spoczywa na 
nim odpowiedzialność za biedę Margośki, która ciężko pracuje tylko po to,  
by spłacić dług zaciągnięty niegdyś u rodziny Chybów przez jej męża. Nato-
miast nędza służącej Wikty oraz komornicy Jagnieski jest rezultatem wyzysku 
gaździny Satrowej, która „uspokaja się w swym sumieniu” [Orkan 1961: 13], 
tłumacząc tym samym nieludzkie traktowanie materialnie zależnych od niej 
kobiet. Oczywiście podobnych przykładów zła moralnego w powieści moż-
na wymienić znacznie więcej. Wyzysk, przemoc fizyczna czy psychologicz-
na, synobójstwo, a nawet odmowa pomocy, w przypadku której negatywna 

1 S. Pigoń sugeruje nawet, że bieda (zło fizyczne) i wyzysk (zło moralne) są w powieści  
W. Orkana niezależne od siebie [zob. Pigoń 1958: 203-204].
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ocena moralna dotyczyłaby nie tyle samego działania, co po prostu jego braku 
– wszystko to sprawia, że wizja zła moralnego, tak jak przedstawia ją W. Orkan, 
jest nie mniej bogata i złożona niż obraz zła fizycznego.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ten podział na występujące w Ko-
mornikach przejawy zła fizycznego i zła moralnego ściśle wiąże się z faktem 
zróżnicowania społecznego i ekonomicznego, o którym we wstępie w taki 
oto sposób pisze sam autor: „Najmizerniejsza z wioszczyn ma swoją arysto-
krację rodową, średniozamożnych chałupników i bezdomną, od wspólnego 
stołu życia odłączoną rzeszę” [Orkan 1961: 6]. O ile więc to właśnie ta bez-
domna i żyjąca na marginesie grupa społeczna, reprezentowana w utworze 
przez komorników, musi na ogół mierzyć się z doświadczeniem zła fizycznego, 
tak już czyny „arystokracji rodowej”, czyli bogatych chłopów, wyzyskujących 
pozbawioną gruntu oraz kapitału biedotę, stanowią najczęściej przykłady zła 
moralnego. O tej zależności pomiędzy społeczno-ekonomicznym statusem  
a odpowiadającym mu rodzajem zła świadczą zresztą nie tylko poszczególne 
sceny w powieści; zwraca na nią uwagę czytelnika narrator, mówiąc między 
innymi o złu, które „siedzi” w Satrowej [zob. Orkan 1961: 15].

Bohaterem, którego postępowanie można określić mianem jednoznacz-
nie złego, byłby tu z pewnością młynarz Chyba, ponieważ stosowane przez 
niego metody wyzysku i przemocy czy wreszcie nawet zabójstwo własnego 
syna sprawiają, że staje się on niemalże wcieleniem wszelkiego zła moralnego 
w powieści. Sam pisarz jednak nie potępia go tak stanowczo. Można powie-
dzieć, że jest odwrotnie, bo gdy w zakończeniu powieści – jak słusznie zauwa-
ża S. Pigoń – autor „każe mu odbywać wewnętrzną spowiedź z całego życia, 
obrachunek ze «wszystkimi złymi uczynkami»” [Pigoń 1958: 210], okazuje 
się, że Chyba jest nie tylko wyzyskiwaczem i złym ojcem, ale w równej mierze 
ofiarą swych tragicznych w skutkach czynów. Błędem byłoby jednak myśleć, 
że w ten sposób W. Orkan kwestionuje moralną odpowiedzialność młyna-
rza za popełnione przez niego zbrodnie; nie chodziłoby tu także bynajmniej  
o jakąś próbę ich usprawiedliwienia. Gdyby rzeczywiście tak było, gdyby pisarz 
starał się rozgrzeszyć swojego bohatera, oznaczałoby to bowiem, że równocze-
śnie poddana zostaje w wątpliwość znaczna część Komorników, których treść 
wypełniają przecież obrazy współistniejącego zła fizycznego i zła moralnego.

Ostatnia scena powieści, w której Chyba stwierdza, że „my tu na tym 
świecie wszyscy komornicy” [Orkan 1961: 162], oprócz tego, iż ukazu-
je charakterystyczną dla antagonistów W. Orkana psychologiczną strategię 
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oczyszczania się ze swojej winy2, pokazuje również, że postawiony w Komorni-
kach problem zła w świecie i jego genezy nie dotyczy wyłącznie zła moralnego, 
za które odpowiedzialni są Chyba i inni bogaci chłopi – zwłaszcza że zbrod-
nia morderstwa, przedstawiona w napisanym rok później dramacie Skapany 
świat, popełniona zostaje głównie z zemsty oraz w obliczu nadchodzącej biedy  
[zob. Orkan 1966: 110-123]. Problemu zła nie wyczerpuje tutaj tym bar-
dziej żadna relacja między złem fizycznym a złem moralnym, bo przecież 
nie wszystkie krzywdy i cierpienia stanowią bezpośredni lub pośredni skutek 
ludzkich działań.

Nie oznacza to bynajmniej, że zło jest według W. Orkana niezależne  
od woli i działania człowieka. Konfrontując czytelnika z ogromem nędzy, cier-
pienia, wyzysku i przemocy, autor Komorników przekonuje, że zło w świecie 
jest bardzo konkretne, a jego istnienie nie podlega żadnej dyskusji. W ten spo-
sób przeciwstawia się zarówno niektórym z klasycznych koncepcji zła, które 

– jak ma to miejsce na przykład u Augustyna z Hippony – redukują je zaledwie 
do braku dobra [zob. Augustyn 1953: 163-164], jak również filozofii pozy-
tywistycznej, wedle której ani wartościom, ani antywartościom nie przysłu-
guje żaden realny status, co stanowi bezpośrednią konsekwencję „fenomena-
listycznego i nominalistycznego rozumienia wiedzy” [Kołakowski 2015: 15].  
Bez wątpienia przedstawicielem takich pozytywistycznych poglądów w kwestii 
zła byłby tutaj J. W. Draper, którego słowa poprzedzają teoretyczny wstęp do 
Komorników. Cytat z Dziejów stosunku wiary do rozumu kwestionuje, wszak-
że wartość jednostki ludzkiej w odniesieniu do wszechświata i do historii,  
w trakcie której „zaledwie jeden na milion pozostawi jakiś ślad swego istnienia” 
[Orkan 1961: 5].

Jeśli zatem istnienie zła w Komornikach nie sprowadza się do sumy jed-
nostkowych doświadczeń ani do braku dobra czy jakiejś relatywnej antywar-
tości, natomiast jego obecność tutaj jest niemalże namacalna, to rację ma  
S. Pigoń, pisząc, że

źródło zła – według pierwiastkowych założeń młodego autora Komorników 
– jest nie w przejściowym układzie psychicznym tego czy owego człowieka do-
czesnego, tkwi na ogół nie w pokładach dusz, ale gdzie indziej: w pokładach 
ustroju społeczno-gospodarczego, w owym niby naturalnym, zwykłym, osę-
działym „porządku” świata [Pigoń 1958: 215].

2 Na przykład gaździna Satrowa zachowuje się w bardzo podobny sposób, usprawiedliwiając 
swoje traktowanie służącej Wikty i komornicy Jagnieski [zob. Orkan 1961: 13].
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Wobec tego zło – tak jak przedstawia je w swojej powieści W. Orkan 
– ma charakter społeczny, systemowy i jest ściśle związane z wszystkim tym, 
co wprowadza między ludźmi nierówność, czyli z własnością prywatną, nie-
równomiernym podziałem dóbr naturalnych, handlem oraz prawem, które  
w Koninkach służy wyłącznie warstwie posiadającej. Jak mówi bowiem Ja-
gnieska w rozmowie z Margośką: „Nie jedno prawo na świecie, moi drodzy, 
nie jedno… Insze la biednych, la bogaczów insze…” [Orkan 1961: 89]. Wy-
kluczenie tytułowych komorników sięga zresztą znacznie dalej. Otóż nie tylko 
żadne prawa im nie przysługują, nie tylko brakuje im kapitału, ziemi, pracy 
i żywności; w równej mierze pozbawieni są szacunku otaczających ich ludzi, 
o czym najlepiej świadczyć może scena w karczmie, z której Sobek, jeden  
z synów Chyby, wyrzuca Józka, wołając do niego: „Z dziadami tańcował nie 
będę!” [Orkan 1961: 58]. Podobnych przykładów wykluczenia w powieści 
jest oczywiście więcej. W tym kontekście szczególnie istotna wydaje się sytu-
acja, z której wynika, iż Margośka jest zbyt biedna, by wraz z innymi ludźmi 
uczestniczyć w obrzędach kościelnych. Jej przeżycia wewnętrzne w następują-
cy sposób opisuje narrator:

Przeżegnała się potem i zaczęła szeptać pierwszą cząstkę różańca. Szeptała pa-
mięciowo, bez przerwy, a myśli jej leciały przez głowę coraz to insze… Widzi: 
ludzie idą na dół, poza wodę… idą na sumę do kościoła, z bliższa, z dalsza  
i zewsząd idą… Poszłaby i ona razem z nimi pokłonić się Matce Najświętszej… 
Trudna rada. Nie ma co odziać… nie ma… a w potarganych łachach to nie 
honor Panu Bogu i grzech przecie niemały… Może by ta Paniezus przyjął i nie 
odrzucił, ale gorsi ludziska, gorsi… Śmiechy, kpiny [Orkan 1961: 44].

Jak widać, doznawana przez protagonistkę bieda, zło fizyczne, przekształ-
ca się w zło społeczne, które dla niej samej jest znacznie gorszym doświadcze-
niem. O ile bowiem sama bieda prowadzi „tylko” do cierpienia fizycznego,  
tak już w społecznym kontekście staje się przyczyną cierpienia duchowego 
Margośki; uczestniczący w nabożeństwie ludzie dalecy są wszakże od wcielania 
w życie idei Chrystusowego miłosierdzia, wykluczając tym samym najbied-
niejszych z najbardziej indywidualnej sfery doświadczeń religijnych. Okazuje 
się, wobec tego, że zło – tak jak i zresztą w innych fragmentach tej powieści 

– jest równoznaczne z istniejącą między ludźmi nierównością klasową.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że chociaż S. Pigoń bardzo trafnie 

wskazuje na integralny związek pomiędzy złem w powieści a ustrojem spo-
łeczno-ekonomicznym, to myli się, uznając ów ustrój za jakiś „naturalny, zwy-
kły, osędziały «porządek» świata”. Określenie to jest nieuprawnione dlatego,  
że już we wstępie do Komorników W. Orkan odwołuje się do istnienia stanu 
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pierwotnego, utraconego bezpowrotnie przez człowieka za sprawą urządzeń, 
które przyniosła ze sobą „szlachetna” cywilizacja – czyli za sprawą handlu, 
zysku i własności prywatnej. Zgodnie z tą perspektywą należałoby powiedzieć, 
że źródło wszelkiego zła tkwi nie w człowieku, w jego naturze bądź postępo-
waniu, lecz w zmieniającym się sposobie organizacji społeczeństwa. Podobnie 
więc jak w Rozprawie o nierówności czyni to Jan Jakub Rousseau, uważając 
ustanowienie instytucji własności prywatnej za przyczynę społecznego zła 
[zob. Rousseau 1956: 186], tak też i W. Orkan swoje rozważania umieszcza 
w porządku historycznym. Dla żadnego z tych twórców zło nie jest, wszakże 
jakąś odwieczną własnością rzeczywistości, nie przypomina ono również sta-
rożytnego Fatum, jak sugeruje to chociażby S. Pigoń w swojej książce [zob. 
Pigoń 1958: 209]. O narodzinach zła, zgodnie ze wstępem do Komorników, 
można mówić wówczas, gdy stosunki międzyludzkie: naturalne, bezpośrednie, 
pełne uczuć i emocji, zostają podporządkowane osobistym interesom poszcze-
gólnych osób – dążeniu do maksymalizacji zysku i powiększaniu własności.

Jeśli więc mielibyśmy określić istotę przedstawionej w Komornikach kon-
cepcji zła, to wyrażałaby się ona w jego społeczno-ekonomicznym charakterze, 
przy czym zarówno idee fizycznego, jak i moralnego zła byłyby tylko jed-
nostkowymi przejawami tego zjawiska i nie wystarczyłyby do jego całościowej 
analizy. Wyczerpujący opis fenomenu zła uwzględniałby bowiem jego genezę  
i historię rozwoju. Stąd w dziele W. Orkana znaleźć można informację o ne-
gatywnym wpływie ówczesnej kultury europejskiej na niegdyś czystą, natural-
ną wspólnotę wiejską; najlepszym przykładem owego wpływu byliby rabcza-
nie i zakopiańczycy, wśród których już dawno kult pieniądza i handlu zastąpił 
naturalny związek z otaczającym światem [zob. Orkan 1961: 5; 71-72].

WALKA ZE ZŁEM, WALKA Z POZYTYWIZMEM

Mimo iż Komornicy z naukową wiernością odtwarzają materialną i mo-
ralną nędzę najbiedniejszych warstw chłopstwa, wskazując na jej związek ze 
złem społecznym, powieść ta nie zamyka się w kręgu czysto negatywnych, 
krytycznych rozważań. Już przecież w latach młodzieńczych W. Orkan in-
teresował się sprawami politycznymi, agitując między innymi chłopów, by 
ci aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i korzystali z przysługujących 
im praw obywatelskich, głosując na socjalistów lub ludowców – ludzi, którzy 
byliby w stanie reprezentować ich interesy [zob. Orkan 1961: 174]. Podob-
nie rzecz się ma w przypadku jego twórczości literackiej. Zwrócił już na to 
uwagę między innymi Stanisław Brzozowski, pisząc w Legendzie Młodej Polski  
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o jedności twórcy i jego dzieła [zob. Brzozowski 2001: 377-378], która wyraża 
się w obecnym w pisarstwie W. Orkana społeczno-politycznym aktywizmie3.

Wychodząc zatem od uważnej obserwacji aktualnego stanu rzeczy, od 
ustalenia genezy oraz rozmiarów zła, autor Komorników krytykuje jedno-
cześnie określoną postawę moralną, która charakteryzuje się po pierwsze 
biernością wobec zastanej rzeczywistości, po drugie staje się ona tożsama  
z akceptacją zła, będącego przecież zjawiskiem doświadczanym powszechnie.  
Nie ulega wątpliwości, że postawa ta właściwa jest większości występujących 
w tej powieści bohaterów. Oczywiście nie są oni bezpośrednio odpowiedzialni 
za istniejące w świecie zło, ale brak zaangażowania w sprawę wyborów i po-
litykę w ogóle, a nawet brak jakiegokolwiek zainteresowania próbą poprawy 
warunków bytowych najbiedniejszych mieszkańców wsi, sprawia, że wszyscy 
oni przyczyniają się do utrzymania tego „porządku” opanowanego przez zło. 
Charakterystykę takiej właśnie postawy społeczno-moralnej odnaleźć można 
już na samym początku Komorników, kiedy narrator wprowadza czytelnika do 
świata chłopów zamieszkujących Koninki:

O „życiu politycznym” nikt tu nie słyszał, nie wiedzieli nawet, czy istnieje 
takie życie, kto by im doniósł!... A zresztą kogo by mieli słuchać, kiedy „ksiądz  
o tym nie mówił”. Słyszeli wprawdzie starsi o wybieraniu na posła, ale cóż 
ich to mogło obchodzić? „Nikomu się ta z nas – powiadali – do Wiednia nie 
spieszy, bo na to trza mieć pieniądze… no, i rozum do tego!” Jak wójt chciał, 
tak głosowali, i było. Co by nie miało być [Orkan 1961: 9-10].

Jak widać, izolacja gorczańskich chłopów ma nie tylko znaczenie geo-
graficzne; przede wszystkim izolacja ta dotyczy świadomości społecznej.  
Powszechna obojętność na sprawy publiczne, bierność nawet w przypadku 
codziennych dylematów etycznych, jak również brak wiedzy – wszystkie te 
cechy składają się na duszę chłopa, który zamiast uczestniczyć w życiu wspól-
noty i ją współtworzyć zamyka się w świecie osobistych interesów.

Nie jest to jednak jedyna postawa, jaką odrzuca w swojej powieści  
W. Orkan. Drugim stanowiskiem, które zostaje poddane tutaj radykalnej kry-
tyce, jest mianowicie światopogląd pozytywistyczny, będący naczelną ideolo-
gią kapitalizmu na ziemiach polskich końca XIX wieku. Na związek Komorni-
ków z pozytywizmem wskazuje zresztą nie tylko motto, którego rozbudowaną 
negację stanowi treść tego utworu, lecz także fakt, iż prekursorem polskiej 
powieści ludowej jest Bolesław Prus. W liście z 1898 roku informuje o tym  

3 O duszy W. Orkana pisze S. Brzozowski, omawiając W roztokach; wydaje się jednak, że to 
samo stwierdzenie można odnieść do Komorników, w których zagadnienia społeczne i politycz-
ne są równie ważne.
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W. Orkan, w taki oto sposób charakteryzując Komorników: „Powieść ludo-
wa, w rodzaju Placówki Prusa” [Dużyk 1980: 87]. Niemniej jednak podo-
bieństwo to jest raczej powierzchowne i sprowadza się do wyboru tematu –  
w obu przypadkach mamy do czynienia z powieścią ludową w tym sensie, 
że jej bohaterami są chłopi. Ale na tym lista istotnych podobieństw właściwie 
się kończy; znacznie więcej jest za to różnic. Nieobecne w dziele B. Prusa 
zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, które stanowi główny wątek Komor-
ników, oraz zupełnie inne rozumienie konfliktów społecznych i społeczeństwa 
w ogóle – to tylko wybrane różnice mające doniosłe filozoficzne znaczenie dla 
interpretacji światopoglądów obydwu pisarzy.

Co się tyczy zaś krytyki filozofii pozytywnej, to pomimo iż zwią-
zek autora Lalki z tym kierunkiem intelektualnym ulegał wielu zmianom,  
już w czasie powstawania Komorników sympatyzował on z radykalnymi for-
macjami, takimi jak na przykład pozytywizm warszawski [zob. Markiewicz 
1981: 55-57]. Stąd tak gwałtowny sprzeciw W. Orkana wobec koncepcji pra-
cy organicznej, która – jak pokazuje to chociażby fatalna sytuacja ekonomicz-
na chłopów – nie daje bynajmniej odpowiedzi na pytanie o narzędzia ewentu-
alnej przemiany społecznej ani nie pomaga w rozwiązaniu żadnych trudności. 
Fałszywe wydaje się więc sztandarowe hasło pozytywistów, zgodnie z którym: 

„Nie ma położenia, w którym nie można by było pracować dla dobra ogółu, 
niezależnie od wszelkich rzekomych autorytetów i sztucznych powag tamu-
jących ruch i rozwój” [Markiewicz 1981: 55]. A przecież sens owej formuły 
podważa każda strona Komorników, na której przedstawiony zostaje ogrom 
przytłaczającej ludzi nędzy. 

Sytuacja, w jakiej znajdują się tytułowi bohaterowie powieści W. Orkana, 
pokazuje bowiem, że idea pracy u podstaw jest nie tyle oderwana od rzeczywi-
stości, co pozbawiona jakiejkolwiek praktycznej użyteczności. Co więcej, idea 
ta, nie uwzględniając nierówności międzyludzkich w myśl organicystycznego 
pojmowania społeczeństwa, a także propagując ewolucyjne poglądy w kwestii 
przemian społecznych, świadczyć może o braku zrozumienia przez pozyty-
wistów problemów, z jakimi na co dzień muszą mierzyć się chłopi. W rze-
czywistości więc doktryna, która powinna charakteryzować się przydatnością 
życiową, okazuje się nie tylko bezużyteczna, ale staje się teorią utrwalającą 
istnienie zła w świecie, skoro pozytywiści warszawscy w swoich polemikach  
z marksistami zwracali uwagę na fakt, że warunki pracy oraz płaca robotni-
ków na ziemiach polskich są już wystarczająco dobre, by uznać kapitalizm  
za formację społeczno-gospodarczą, która będzie dla ludzi jeszcze bardziej po-
żyteczna w przyszłości [zob. Mackiewicz 1989: 221-223].
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Rzeczywistości zdominowanej przez różne rodzaje zła: wyzysk, nędzę  
i nierówności, oraz biernej postawie moralnej, która na to zło przyzwala, prze-
ciwstawia autor Komorników wizję społeczeństwa, w którym powszechnie pa-
nująca wśród ludzi niesprawiedliwość zostaje zastąpiona ideałami równości  
i braterstwa. W debiucie powieściowym W. Orkana wcieleniem tych ide-
ałów jest bez wątpienia oparta na wzajemnej pomocy i współpracy relacja 
pomiędzy dwiema komornicami: Margośką i Jagnieską. Są one tutaj zresztą 
nie tylko przykładem takiej postawy etycznej, która wyróżnia się wrażliwo-
ścią na cierpienie innych, gotowością niesienia pomocy i sprzeciwem wobec 
wszelkim przejawom zła, ale także proponują lepsze urządzenie społeczeństwa, 
funkcjonującego na zasadach równości, sprawiedliwości oraz spółdzielczości 
[zob. Orkan 1961: 110-114]. Taka wizja przyszłej wspólnoty stanowi zarazem 
próbę powrotu do stanu pierwotnego, o którym autor wspomina we wstępie,  
tyle że na wyższym poziomie – zarówno organizacyjnie, jak i gospodarczo.

Oczywiście ideały te można interpretować jako charakterystyczny dla 
najbiedniejszych chłopów sposób myślenia, skoro, jak na samym początku 
Komorników zauważa narrator, lud zamieszkujący Koninki ma skłonność  
do „snucia na przyszłość najdziwniejszych pomysłów” [Orkan 1961: 9]. Moż-
na je również uznać za puste słowa, niemające żadnego przełożenia na rze-
czywistość, skoro świat Komorników, w odróżnieniu od następnej powieści  
W roztokach, pozbawiony jest Franka Rakoczego, który mógłby te ideały reali-
zować. Wydaje się jednak, że sensu owego projektu społeczeństwa przyszłości 
nie należy redukować do jakichś fantazji, będących efektem obaw lub nadziei 
chłopów, zwłaszcza gdy zestawi się go z bezmiarem przedstawionej w tym 
dziele nędzy. Idee Margośki i Jagnieski są ważne przede wszystkim ze względu 
na ich wielką wartość etyczną, ponieważ pokazują, że walka ze złem, walka  
o nowy, lepszy świat, powinna być naszym moralnym obowiązkiem.

ZAKOŃCZENIE

Opisując ogrom fizycznego zła, doświadczanego przez najbiedniejsze 
warstwy ludu oraz zła moralnego, którego sprawcami są głównie bogaci chło-
pi, autor Komorników prezentuje swoją własną koncepcję zła, wykraczającą 
poza zagadnienia stricte moralne. Jak się okazuje, zło jest – zdaniem W. Or-
kana – kategorią społeczno-ekonomiczną, zależną od ustroju, tradycji, mo-
ralności, świadomości społecznej i innych czynników mających bezpośredni 
wpływ na istnienie ludzkiej krzywdy. Należy jednak zaznaczyć, że Komorni-
cy nie zawierają wyłącznie krytyki rzeczywistości opanowanej przez wyzysk, 
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przemoc i nędzę, nie ograniczają się tylko do jej negacji; z powieści tej wyła-
nia się również zarys programu pozytywnego, który jest nie mniej istotny niż 
owa krytyka. Chodziłoby mianowicie o taką postawę, która, sprzeciwiając się 
powszechnej bierności i światopoglądowi pozytywistycznemu, mogłaby być 
przykładem aktywnego działania w zakresie etyki i polityki. Ponadto propa-
gowanie tej właśnie postawy, podporządkowanej ideałom równości, sprawie-
dliwości i braterstwa, świadczyłoby też o tym, że do W. Orkana, jako pisarza, 
z całą pewnością pasują słowa Juliana Marchlewskiego, wedle których „ten 
tylko jest człowiekiem, którego obchodzą do żywego losy ludzkie, a te nie 
kończą się na sferze uczuć osobistych i cierpień jednostkowych” [Marchlewski 
1953: 92]. Ostatecznie więc to właśnie owa postawa moralna miałaby się stać 
fundamentem nowego porządku, w którym przywrócone zostałyby bezpo-
średnie i autentyczne relacje istniejące pierwotnie między ludźmi.
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POVERTY, EXPLOITATION, AND VIOLENCE.  
THE CONCEPT OF EVIL IN KOMORNICY  

BY WŁADYSŁAW ORKAN

Summary: The subject of this paper is a reconstruction of the concept of evil 
presented in the novel Komornicy by Władysław Orkan. The article analyses 
and interprets the descriptions of misery, suffering, exploitation, violence, and 
crime, which can be divided into physical and moral evil. This division, how-
ever, is questioned by the novel's final scene, in which Chyba identifies the fate 
of all people with the misery of the poorest peasants. Although it is impossible 
to agree with his words, especially in regard to the socio-economic differences 
in the novel, there is no doubt that Orkan's concept of evil goes beyond the 
individual experience of this phenomenon. Rather, it is of a social character, 
and its genesis lies in trade, private property, and exploitation. As it turns out, 
the vision of evil which emerges from the novel is similar to the thought of 
Jean-Jacques Rousseau, for whom a departure from the original community 
based on feeling and truth is the foundation of social injustice.

Keywords: Władysław Orkan, evil, private property, positivism, Jean-Jacques 
Rousseau
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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

AUSCHWITZ  
W POLSKIEJ POEZJI  

WSPÓŁCZESNEJ.  
PRZYPADEK PIOTRA 
MACIERZYŃSKIEGO

Streszczenie: W artykule przedstawiono interpretację kilku wierszy Piotra Ma-
cierzyńskiego pochodzących z tomu Antologia wierszy SS-mańskich. Autorka 
przytacza polemikę między Tadeuszem Borowskim a Zofią Kossak-Szczucką, 
traktując ich poglądy jako dwie alternatywne wobec siebie postawy, które au-
tor może przyjąć wobec pisania o obozie koncentracyjnym. Macierzyńskiemu 
bliżej jest do postawy Borowskiego, polegającej na próbie ujęcia obozu w spo-
sób obiektywny, bez oceniania poczynań poszczególnych osób i przedstawia-
nia ofiar w wyłącznie pozytywnym świetle. Autorka zauważa jednak, że poezja 
Macierzyńskiego, choć poeta ma ambicje przedstawiania rozmaitych aspektów 
obozu, nie jest wolna od zniekształceń i przywłaszczeń.

Słowa kluczowe: poezja, Zagłada, Piotr Macierzyński, kicz

W opublikowanym przez „Czas Kultury” wywiadzie Piotr Macie-
rzyński porównuje recepcję swojego tomiku poetyckiego Antologia wierszy  
SS-mańskich w Polsce i Czechach, dochodząc do wniosku, że w ojczystym 
kraju rzetelna i pozbawiona emocji dyskusja na temat Zagłady niemal  
nie istnieje [Macierzyński, Sikorzanka 2017: 108]. Poeta zauważa, że prze-
trwanie w obozie koncentracyjnym było niezwykle trudne i wysuwa wniosek 
podobny do refleksji Tadeusza Borowskiego – działania podejmowane w celu 
ochrony życia nie zawsze były etyczne, jeśli patrzeć na nie, biorąc pod uwagę 
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normy obowiązujące w czasie pokoju [Krupa 16]. Macierzyńskiemu zależy na 
ukazywaniu niejednoznaczności czynów obozowych więźniów, więc pokazuje 
sytuacje niełatwe w ocenie oraz spekuluje na temat możliwych motywacji sto-
jącymi za danym zachowaniem. 

W artykule będę analizować kilka napisanych przez Macierzyńskiego 
wierszy pochodzących z wydanego w 2011 roku tomiku Antologia wierszy 
SS-mańskich, którego drugie wydanie pojawiło się pięć lat później. Biorę pod 
uwagę również W 2017 roku kolejną książkę poetycką Macierzyńskiego zwią-
zaną z Zagładą – Książkę kostnicy. 

Macierzyński w swoich utworach zadaje między innymi pytanie o mo-
ralność więźniów oraz o kierujące nimi motywacje. W jednym z wierszy 
przygląda się losowi świętego Maksymiliana Kolbe – franciszkanina, który  
w 1941 roku w Auschwitz dobrowolnie zajął miejsce innego więźnia, skaza-
nego na śmierć w bunkrze głodowym. Mężczyzną tym był Franciszek Gajow-
niczek, który przeżył obóz i po wojnie dawał świadectwo zachowania francisz-
kanina. Kolbe został beatyfikowany w 1971 oraz kanonizowany w 1982 roku 
[Bar 31-41].

Macierzyński zwraca jednak uwagę na niejednoznaczność postaci Kolbe-
go i zastanawia się, jaką motywacją mógł się kierować, zastępując współwięź-
nia w bunkrze i decydując się umrzeć zamiast niego. Poeta prawdopodob-
nie ma w pamięci wcześniejsze lata życia franciszkanina − przed trafieniem  
do Auschwitz, był redaktorem naczelnym czasopisma „Rycerz Niepokalanej”, 
w którym publikowano kontrowersyjne artykuły dotyczące Żydów [Bar 5]. 
Między innymi na tej podstawie Jacek Leociak wprost nazywa Kolbego anty-
semitą [Leociak 52]. W wierszu zatytułowanym List do świętego Maksymiliana 
Kolbe bez znaków opłaty pisany nie z potrzeby serca, lecz z chęci poszukiwania 
prawdy Macierzyński pisze:

przyznaj stałeś ogłupiały z bólu lub strachu
i nie wiedziałeś co robisz może ktoś cię wypchnął
potknąłeś się albo sam już nie pamiętasz
jak znalazłeś się naprzeciwko esesmana

są ludzie dla których ogólny brak higieny i dostępu do książek
jest równie uciążliwy jak zrywanie paznokci

jeśli miałeś dość wszy i homoseksualistów
albo nie chciałeś by twoja śmierć była przypadkowa
w pełni cię rozumiem [Macierzyński 2016: 50].
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Przedstawiona w utworze motywacja franciszkanina okazuje się bardzo 
złożona. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że kierował się on współczu-
ciem i heroicznie zginął w miejsce innej osoby. Podmiot liryczny zastana-
wia się nad przyczynami wystąpienia z szeregu innych więźniów – czy był 
to świadomy wybór, a może Kolbe znalazł się w tej sytuacji przypadkowo, 
popchnięty przez kogoś? Takie ukształtowanie sytuacji poddaje w wątpliwość 
szlachetność franciszkanina.

W wierszach zamieszczonych w Antologii wierszy SS-mańskich pod-
kreślanie niejednoznaczności ludzkich zachowań odgrywa istotną rolę.  
Takie ukształtowanie sytuacji lirycznej jest spójne z postawą Macierzyńskiego 
wyrażoną w wywiadzie przeprowadzonym przez Joannę Sikorzankę: 

Inna sprawa, że nie potrafimy mówić o Holokauście, oficjalnie przybiera się 
minę powagi i recytuje odrealnione wiersze – szkolna akademia i sztuczność, 
fakty zastępowane patosem. W swoich tomach walczę z takim przekazywa-
niem pamięci. Pokazujemy udane ucieczki z obozów, robimy o tym filmy, 
gloryfikujemy awers, ale nie mówimy, co zawiera rewers. Chcę, by każdy, kto 
podziwia bohaterską ucieczkę, wiedział, że za jednego szczęśliwca dziesięciu 
ludzi szło na śmierć albo Niemcy sprowadzali do obozu rodziców uciekiniera. 
Bohaterami byli ci, którzy mogli uciec, ale tego nie zrobili, by nie skazywać 
najbliższych na męczeństwo. Ale im trudniej stawiać pomniki [Macierzyński, 
Sikorzanka 2017: 108].

Macierzyńskiemu zależy na pokazywaniu rozmaitych stron obozu – nie 
tylko tych, które pozwalają widzieć ofiary wyłącznie w pozytywnym świe-
tle. Poeta chce skomplikować obraz, wytrącić czytelników z myślowych 
przyzwyczajeń.

Kontekstem, który warto brać pod uwagę podczas analizy utworów Ma-
cierzyńskiego jest polemika pomiędzy Tadeuszem Borowskim1 a Zofią Kos-
sak-Szczucką, która dotyczyła sposobów pisania o obozie koncentracyjnym. 
Mam świadomość tego, że ową polemikę należy czytać na tle konkretne-
go momentu historycznego oraz literatury tamtego czasu, jednak sądzę,  

1 Warto dodać, że w kolejnej poetyckiej książce Macierzyńskiego, Książce kostnicy, w wier-
szu Lektion eins pojawia się motto zaczerpnięte z Mieszczańskiego wieczoru Borowskiego:  

„[…] z niejaką dumą opowiadam znajomym, że widziałem pewnego dnia dwadzieścia osiem 
tysięcy nagich kobiet, a w ciągu roku grubo ponad milion ludzi różnej płci i wieku – idących do 
gazu […]” [Macierzyński: 49]. Podmiot liryczny wiersza mówi o swojej obecności w Auschwitz 

– nie jest to jednak perspektywa więźnia, lecz osoby odwiedzającej obóz po wojnie, aby obejrzeć 
muzeum. Następuje zderzenie perspektywy zaczerpniętej z motta wiersza z doświadczeniem 
persony lirycznej: „towarzyszyła mi ukochana/ której nikt nie obciął włosów/ nie widzieliśmy 
nagich kobiet prowadzonych do gazu/ nawet raz nie ugryzła nas wesz/ po dniu w obozie/ nie 
tylko dlatego że to łatwiejsze/ starałem się być ofiarą/ bez Auschwitz niewiele o sobie wiemy” 
[Macierzyński: 49-50]. Głównym tematem utworu nie jest zatem obóz, lecz przemyślenia pod-
miotu, który jest w centrum uwagi, a Auschwitz staje się jedynie pretekstem do opowiedzenia 
o swoich odczuciach.
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że postawy obojga pisarzy można potraktować jako dwa bieguny tworzenia 
literatury związanej z tematyką obozu2. 

Spór o Borowskiego trwa – jak pokazuje w swojej książce Bartłomiej 
Krupa [Krupa 16] − właściwie od lat 40., gdy oskarżono go o nihilizm.  
W niniejszym artykule interesuje mnie jedynie wybrany aspekt tego sporu, za-
początkowany recenzją książki Kossak-Szczuckiej W otchłani, w której Borow-
ski oskarża pisarkę o nieuwzględnienie pierwszoosobowej perspektywy oraz 
przedstawianie nieprawdziwego obrazu obozu. Recenzja nosi znamienny tytuł 

− Alicja w krainie czarów [Krupa 109-122], wskazujący na nieprzystawanie 
opisanej w książce rzeczywistości do prawdziwego obrazu Auschwitz.

Borowski zwraca uwagę między innymi na uproszczone opisywanie mo-
tywacji więźniów. Według niego należy pokazywać spektrum ludzkich po-
staw, a nie jedynie zachowania moralnie pozytywne, wynikające z heroizmu  
i niezłomności. Ponadto należy przyznać się do tego, że również samemu było 
się częścią obozu:

Uważam dalej, że nie wolno o Oświęcimiu pisać bezosobowo. Pierwszym 
obowiązkiem oświęcimiaków jest zdać sprawę z tego, co to obóz – tak,  
ale niech nie zapominają, że czytelnik, który czyta ich relacje i przebrnie wresz-
cie przez wszystkie okropności, nieodmiennie zapyta: no, dobrze, a jak to się 
stało, że właśnie pan(i) przeżył(a)? Nie ma co staczać z sobą polemiki dowodzić, 
że rozsądnie było udzielać z paczek w miarę lub spełniać jakieś tam chrześci-
jańskie posługi. Nie ma co: opowiedzcie wreszcie, jak kupowaliście miejsca  
w szpitalu, na dobrych komandach, jak spychaliście do komina muzułmanów, 
jak kupowaliście kobiety i mężczyzn, co robiliście w Unterkunftach, Kana-
dach, Krankenbaumach, na obozie cygańskim, opowiedzcie to i jeszcze wiele 
drobnych rzeczy, opowiedzcie o dniu codziennym obozu, o organizacji, o hie-
rarchii strachu, o samotności każdego człowieka. Ale piszcie, że właśnie wyście 
to robili! Że cząstka ponurej sławy Oświęcimia i wam się należy! Może nie, co? 
[Krupa 121-122].

Macierzyński nie mógłby pisać o Auschwitz w pierwszej osobie, ponie-
waż urodził się kilkadziesiąt lat po wojnie, w 1971 roku. Uważam jednak,  
że zalecenia Borowskiego można czytać w sposób nieco bardziej ogólny, jako 
wyraz pewnej postawy wobec opisywanych wydarzeń – pisarzowi zależy na 
tym, aby pokazywać rozmaite aspekty obozu, a więc również i te, które nie 
wiążą się z bohaterstwem i szlachetnym zachowaniem.

Więźniowie przedstawieni w wierszach Macierzyńskiego nie są heroicz-
nymi ofiarami czy męczennikami. Cierpią, ale nie w imię słusznej sprawy. 
Starają się przetrwać w obozowych warunkach i decydują się na zachowania, 

2 Utwory Borowskiego i Kossak-Szczuckiej oraz stojące za nimi postawy pisarzy zostały po-
traktowane jako dwie możliwe drogi literatury w książce Dariusza Kuleszy Dwie prawdy. Zofia 
Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948. 
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które w innych warunkach byłyby uznane za niemoralne czy obrzydliwe. 
Przykładowo, w jednym z wierszy (o incipicie „kiedyś Mengele wyhaczył 
garbatego”) można znaleźć ślad opisanego w literaturze wspomnieniowej 
[Nyiszli 129-130] epizodu związanego z jedzeniem ludzkiego mięsa z kotła, 
w którym Sonderkommando gotuje je w celu oddzielenia go od kości. Poeta 
nie dodaje do wiersza przypisu, w którym wskazywałby na to, z jakiego źródła 
zaczerpnął informację o tym wydarzeniu, jednak na końcu książki wymienia 
kilka książek stanowiących inspirację do napisania tomiku. Wśród nich znaj-
duje się Byłem asystentem doktora Mengele Miklosa Nyiszli’ego – świadectwo, 
w którym opisana została wspomniana scena.

Warto zwrócić uwagę na to, że w wierszach zamieszczonych w Antologii 
wierszy SS-mańskich opisane zostają poszczególne sytuacje, ale są one pozba-
wione moralnej oceny w postaci bezpośredniego komentarza do przedstawia-
nych wydarzeń. Niektóre utwory przypominają relację osoby ocalałej. Warto 
w tym kontekście przytoczyć wiersz Rozrywki obozowe:

zrobiłem sondę wśród współwięźniów
czy wierzysz w nasze ocalenie
i z wyników mogli być zadowoleni
jedynie wartownicy

pytałem też czy istnieje Bóg
wśród tych co trwają w obozie od kilku miesięcy
Bóg się nie uchował
nowi wierzyli z dawnego rozpędu

zadałem pytanie czy zabiłbyś za pajdę chleba
i uzyskałem taką zgodność
jakiej oczekuje się na zebraniach
gdy pada pytanie czy wspomógłbyś kalekie dzieci

oczywiści sfałszowałem dane
ale i tak trudno było zasnąć [Macierzyński 2016: 13].

Pytania zadane przez podmiot liryczny zostają zapisane kursywą.  
Taki zabieg być może ma podkreślić rzekomą autentyczność przedstawionej  
w wierszu sytuacji – ocalały dokładnie przytacza słowa, które wypowiedział 
do innych więźniów.

Zmianie ulega moralność – czyny, które w wolnym świecie uchodziły  
za godne potępienia, w warunkach obozowych mogą być nawet codzienno-
ścią. Okazuje się, że umiejętności nabyte przed wojną okazują się całkowicie 
nieprzydatne podczas niej:
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w szkole odpytywano nas z antyku łaciny
i innych niepotrzebnych rzeczy
nie uczono nas jak się zachowywać
w obozie koncentracyjnym
zamieniłbym piątkę z geografii
na umiejętność kradzieży ziemniaków
[…………………………………….…]
na razie zdałem maturę z wywożenia trupów
i robię wszystko
żeby nie stać się przedmiotem
egzaminu [Macierzyński 2016: 9].

Dawne wartości zostały zastąpione nowymi. Najważniejsza okazuje się 
walka o przetrwanie, nawet jeśli oznacza konieczność udawania przyjaźni, 
donoszenia na innych więźniów i wyzbywania się ludzkiego odruchu współ-
czucia. Jeden z wierszy noszący wymowny tytuł Dekalog trupa przedstawia 
nową etykę, którą powinny kierować się osoby próbujące przeżyć w obozie 
koncentracyjnym:

obserwuj umierających
aby tuż po śmierci ukraść im ubranie
skórkę chleba złote zęby
chyba że masz siłę i odwagę uczynić to wcześniej

bądź donosicielem
podłamuj morale współwięźniów

stosuj arytmetykę
żadnych sentymentów
nie trać czasu na chorych i bezużytecznych

zapomnij o moralności i wstydzie
patrz na to z punktu widzenia wszy
której w głowie nie poprzewracały książki oraz wiersze

nie przechodź obojętnie obok swojego nieszczęścia
dziel się bólem jak chlebem
ale chleb ukrywaj

udawaj przyjaźń
ale się nie zaprzyjaźniaj
i bądź tak potrzebny
że niezastąpiony

nie wiem czy będziesz szczęśliwy
ale najedzony
w obozie nie ma większej przyjemności
bezinteresowność uczciwość i dobroć
strasznie skracają tu życie [Macierzyński 2016: 15-16].

Aby przetrwać, konieczne jest pozbycie się ludzkich odruchów – czło-
wiek musi przyjąć zupełnie inną perspektywę („patrz na to z punktu widzenia 
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wszy”). Warto dodać, że jest to pespektywa wszy, a więc istoty budzącej nega-
tywne skojarzenia i będącej z punktu widzenia człowieka szkodnikiem.

Kwestia przyjmowania postawy niegodnej człowieka w jakichkolwiek 
warunkach jest podejmowana przez Macierzyńskiego również w następnym 
po Antologii wierszy SS-mańskich tomiku, Książce kostnicy. W jednym z wier-
szy przedstawiony jest monolog mężczyzny, który wydaje się dumny z tego, 
że nie dopuszczał się niemoralnych czynów. Na końcu utworu pojawia się 
jednak wyjaśnienie takiego stanu rzeczy – mężczyzna ten po prostu nigdy  
nie był poddany próbie i nigdy nie znalazł się w sytuacji, która wymagałaby 
zrewidowania swoich przekonań na temat własnej moralności:

Szczęście

nie kopałem ciężarnych w brzuch
nikomu nie kazałem w przysiadzie trzymać przed sobą taboretu
nie rozdawałem mydła i ręczników
żeby wprowadzić ludzi do komór gazowych
nie przeprowadzałem selekcji na rampie
by jednych wysłać do gazu
drugich na długie męczarnie
nie wyrywałem złotych zębów
nie katowałem
bo nie byłem poddawany takiej próbie [Macierzyński 2017: 58].

W przedstawiającym obóz koncentracyjny świecie poetyckim Macie-
rzyńskiego nie ma zatem żadnej pewności czy podmiot liryczny byłby w stanie  
w ekstremalnej sytuacji zachować normy etyczne, którym podlegał  
na co dzień. Można pokusić się o próbę wyjaśnienia takiego podejścia do kwe-
stii etyki – poeta przedstawia świat, w którym nie ma ładu i pewności istnienia 
Boga czy jakkolwiek inaczej nazwanego Absolutu.

Taki świat jest również przedmiotem analizy Tadeusza Borowskiego. 
Dariusz Kulesza zauważa istotną różnicę pomiędzy utworami pisarza poświę-
conymi Zagładzie a tymi, które wyszły spod pióra Kossak-Szczuckiej:

Proza obozowa Tadeusza Borowskiego wolna była od determinującej pisar-
stwo Zofii Kossak perspektywy transcendentnej. […] Brak transcendencji dał 
Borowskiemu możliwość uczynienia z obozu sprawy ludzi. To my staliśmy się 
nie tylko ofiarami, ale też współodpowiedzialnymi za Auschwitz. Przy czym 
owe „my” nie dotyczy wyłącznie więźniów lagru i ich strażników, ale także nas, 
ludzi traktowanych w kategoriach do tego stopnia ogólnych, że wręcz gatun-
kowych [Kulesza 2006: 126].

Myślę, że ten kontekst jest o tyle istotny podczas analizy wier-
szy Macierzyńskiego, że utwory te również są pozbawione perspektywy  
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transcendentnej, która mogłaby nieść nadzieję. Osoby w nich przedstawiane 
nie wierzą w istnienie Boga lub wypowiadają się o nim w sposób ironiczny,  
na przykład w Psalmie: 

Tobie który w swojej dobroci stworzyłeś Oświęcim
bicie ciężarnych
i topienie noworodków
jak Ci podziękować
który podsunąłeś pomysł
sprawnego mordowania gazem
przeznaczonym do tępienia robactwa
a który tak dobrze sprawdził się na Polakach i Żydach
jak moglibyśmy Ciebie nie chwalić
zastrzyki z fenolu
i zabawne badania doktora Mengele
są niczym przy ludobójstwie
ograniczonym jedynie możliwościami techniki oraz wyobraźnią
Ty który potrafisz być niewzruszony
płaczem kobiety z komory gazowej
wiemy jak wielka jest Twoja głuchota
jak okrutne serce które kochamy
strach pomyśleć co by było
gdybyś nie był miłosierny [Macierzyński 2016: 25].

Poddany w wątpliwość zostaje obraz dobrego Boga. Podmiot liryczny 
zadaje pytanie o teodyceę – jak to możliwe, że Bóg pozwolił na koszmar obo-
zów koncentracyjnych3? Skoro Bóg jest dobry, jak mógł dopuścić do powsta-
nia Auschwitz? Dlaczego nie reagował na ludzkie wołania i prośby o pomoc  
(„potrafisz być niewzruszony”, „wielka jest Twoja głuchota”)?

Choć na podstawie dotychczasowych ustaleń może wydawać się,  
że poezja Macierzyńskiego mogłaby stanowić wzór współczesnego pisania 
o Zagładzie ze względu na podejmowane przez poety próby obiektywnego 
przedstawienia sytuacji, należy podkreślić, że nie jest ona całkowicie wolna  
od zniekształceń i przemilczeń. 

Marta Tomczok w artykule omawiającym wiersze Piotra Macierzyńskie-
go, Grzegorza Kwiatkowskiego oraz Radosława Kobierskiego zwraca uwagę 

3 Przegląd filozoficznych stanowisk dotyczących pytania o teodyceę w kontekście Auschwitz 
przedstawia Anna Szklarska. Jedną z propozycji jest koncepcja Hansa Jonasa, o której badaczka 
pisze następująco: „Absolutna dobroć i absolutna wszechmoc Boga w świetle dziejącego się zła 
jest dla umysłu człowieka nie do pogodzenia. Możemy się jedynie zastanawiać z której z tych 
cech przypisywanych Bogu skłonni jesteśmy zrezygnować, by nie popaść w sprzeczność. Trudno 
wyobrazić sobie, byśmy mogli chcieć wyrugować sprawiedliwość z pojęcia Boga. Zgodnie z ju-
daistyczną wykładnią nie możemy też przystać na ideę Boga całkowicie niezrozumiałego. Rów-
nież chrześcijanom absurdalny wydawałby się pogląd, że o Bogu nie wiemy nic. […] Dlatego Jo-
nas wysuwa wniosek: niezmierna dobroć Boga wyklucza jego wszechmoc, tym bardziej po tym,  
co wydarzyło się w Auschwitz [Szklarska: 155]. Myśl Jonasa w kontekście poezji Macierzyń-
skiego przywołuje również Daria Nowicka, omawiając tom Książka kostnicy [Nowicka: online].
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na niebezpieczeństwa wiążące się z takim typem tworzenia poezji. Według ba-
daczki wymienieni poeci nie przywracają pamięci o Zagładzie, lecz dokonują 
zawłaszczenia i zastępują przeszłość perspektywą współczesną:

Jeżeli głos poezji Zagłady przestał być słyszalny, należy go przywrócić. Ma-
nipulacją nazywam sytuację, w której podejrzewając, że głos ów istnieje, nie 
robimy nic, aby go usłyszeć, robimy za to wiele, aby usłyszeć głos inny, współ-
czesnych poetów, podchwytujących być może nawet czyjeś głosy, ale niestara-
jących się ukazać ich tożsamości, a włączających je w swoje własne problemy, 
które osłabiają tę nadwątloną, nadpaloną, rozkruszoną tożsamość i należną jej 
troskę (niczym o zniszczony dokument) [Tomczok: 56].

Wiersze Macierzyńskiego stwarzają pozór literatury, która włącza się 
w dyskusję na temat rzetelności przedstawień obozu koncentracyjnego.  
W pierwszej lekturze mogą wydawać się próbą obiektywnego przedstawienia 
ludzkich postaw w Auschwitz, w dodatku bazującą na świadectwach osób 
ocalałych (m.in. Nyiszliego). Nie przywracają jednak pamięci o ofiarach. Mo-
mentami stanowią wręcz przywłaszczenie ich głosu.

W ten sposób można scharakteryzować chociażby wiersz o incipicie „jak 
oni muszą być psychicznie zmęczeni”:

jak oni muszą być psychicznie zmęczeni
wiem że nie wybrali do tej roboty poetów i myślicieli
ale miesiącami palić ludzkie zwłoki...

jak będzie wyglądał przebieg ich służby
wzorowo wrzucał cyklon B
odznaczony za mordowanie dzieci

nie zamieniłbym się z esesmanem
nawet za kiełbasę i papierosy

rozstrzeliwać ludzi
jaka to musi być ciężka praca
a my im tego nie ułatwiamy

codziennie nadzorują egzekucje
spotykają się pod szubienicą
wydają rozkaz wyciągnięcia stołków

my idziemy tam raz i po krzyku [Macierzyński 2016: 29].

Podmiot liryczny jest jednym z więźniów obozu. Wypowiada  
się w imieniu zbiorowości („my idziemy tam raz i po krzyku”), która nie jest 
precyzyjnie dookreślona. Wiersz może budzić w odbiorcy wiele wątpliwości 
i prowokować do stawiania szeregu pytań. Kim jest owe „my”? Czy podmiot 
liryczny, którego biografii nie znamy, może przedstawiać przemyślenia grupy 
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osób? Czy współczesny autor, który nie był w obozie koncentracyjnym, może 
pisać teksty stosujące osobistą perspektywę, związaną z pierwszą osobą liczby 
pojedynczej? 

Przywłaszczeniem głosu ocalałych może być również wcześniej już cy-
towany wiersz Rozrywki obozowe. Podobnie jak utwór jak oni muszą być psy-
chicznie zmęczeni, nie stanowi próby oddania głosu tym, którzy w Auschwitz 
faktycznie byli, lecz jest tak naprawdę wariacją na temat tego, co mogliby 
powiedzieć. Osoba żyjąca współcześnie pozoruje dokładne cytowanie wypo-
wiedzi byłego więźnia (zostaną one wyszczególnione kursywą), a więc udaje 
autentyczność, choć niewiele ma z nią wspólnego.

Tomczok zwraca uwagę na to, że w gruncie rzeczy w tych wierszach  
nie chodzi o opowieść dotyczącą Zagłady i namysł nad nią:

Wiersze […] Macierzyńskiego nie zostały, jak sądzę, napisane z myślą  
o ostrzeżeniu przed ludobójstwem. […] Macierzyński wykorzystuje ją [Zagła-
dę – K.K.] natomiast do tego, by zranić czułość i bliskość, połączyć dalekie 
emocje przez to, co go boli, i przejść ku temu, czego nie rozumie; ścieżka, jaką 
obmyśla, prowadzi jednak donikąd, nie da się nią dojść do granic każdego 
pojedynczego żydowskiego cierpienia. To wciąż jedynie ścieżka samego poety, 
tworzącego zestawienia, których potrzebuje, by wzmocnić swoje prywatne, mi-
łosne mity. Nie ma ona nic wspólnego z Zagładą. Docieranie do jej istoty za 
pośrednictwem poetyckich obrazów wymaga nie tylko kontaktu z doświadcze-
niem rozumianym mniej lub bardziej dosłownie. Wymaga także świadomości,  
że pomiędzy światem tu i tam znajduje się pewna granica, z którą poezja po-
winna coś zrobić, uczynić z niej temat, pozbawić ją władzy nad nami. Anihilo-
wanie tej granicy bądź zlekceważenie jej skutkuje zazwyczaj tym, o czym pi-
sałam na początku, użyciem bądź nadużyciem ideologicznym [Tomczok: 60].

Wiersze Macierzyńskiego nie stanowią choćby próby dotarcia do sedna 
doświadczenia Zagłady. Poeta stara się jednak stworzyć pozór obiektywizmu 
i pokazać rozmaite aspekty obozu koncentracyjnego, w tym także i te, które 
nie stawiają ofiar w jednoznacznie dobrym świetle. Warto jednak pytać, na ile 
te starania są skuteczne i czy aby na pewno praktyka pisarska Macierzyńskiego 
spełnia kryteria, które poeta formułuje w swoich wypowiedziach na temat 
sposobów pisania o Zagładzie4. Sądzę, że ten temat domaga się dalszych badań 
i szczegółowego omówienia.

4 Jedną z nich jest odpowiedź Macierzyńskiego na pytanie o to, w jaki sposób należy opisywać 
i interpretować Holokaust: „Opisywać – na bazie dokumentów. Jedynie w sztuce można sobie 
pozwolić na odstępstwa od tej reguły, ale też ostrożnie, by nie zakłamać historii. Interpretacji 
się nie obawiam – najciekawsze jest to, co nas różni” [Macierzyński 2018: 177].
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AUSCHWITZ IN MODERN POLISH POETRY. 
THE CASE OF PIOTR MACIERZYŃSKI

Summary: In the article the interpretation of a few poems from Anthol-
ogy of SS-man’s poems by Piotr Macierzyński is presented. The author cites  
the dispute between Tadeusz Borowski and Zofia Kossak-Szczucka, showing 
that their views can be seen as two variants of attitude towards writing about 
concentration camps. Macierzyński’s works are more similar to Borowski’s 
attitude consisting in depicting concentration camp objectively, without eval-
uation of the victims’ actions or showing only the positive aspects of their 
behaviour. However, the author points out that even though Macierzyński 
aspires to write about various aspects of concentration camps, his poetry is not 
devoid of distortion or appropriation.

Keywords: poetry, Holocaust, Piotr Macierzynski, kitsch
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UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

KARŌSHI PO POLSKU.  
FENOMEN ŚMIERCI  

Z PRZEPRACOWANIA W POWIEŚCI 
NIE ŻYJĘ, WIĘC JESTEM  

KATARZYNY BYZI

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie zjawiska karōshi ukazanego 
w powieści Nie żyję, więc jestem Katarzyny Byzi, której główna bohaterka 
umiera z przepracowania w polskiej agencji marketingowej. W pierwszej, teo-
retycznej części pracy pokrótce przybliżono tematyzowane w książce zjawi-
sko oraz jego uwarunkowania. W części drugiej omówiono fabułę powieści,  
jej język oraz świat przedstawiony. Zobrazowano również, w jaki sposób au-
torka wykorzystała karōshi w literackich realiach zawodowych polskiej agen-
cji marketingowej na początku XXI wieku. W trzeciej części pracy wykazano,  
że moment śmierci z przepracowania stanowi dla protagonistki początek we-
wnętrznej przemiany. Artykuł ukazuje również, że obok karōshi książka Byzi 
porusza kwestie związane z pracoholizmem, korporacjonizmem oraz proble-
mami tożsamościowymi jednostki we współczesnym świecie.

Słowa kluczowe: Katarzyna Byzia, Nie żyje wiec jestem, karoshi, pracoholizm, 
wypalenie zawodowe, śmierć z przepracowania, polska proza środowiskowa

Niniejszy artykuł omawia zjawisko karōshi ukazane w groteskowej po-
wieści Nie żyję, więc jestem Katarzyny Byzi, wydanej w 2003 roku. Protago-
nistka przywołanego utworu to copywriterka, która umiera z przepracowania 
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w agencji marketingowej i trafia do zaświatów, gdzie przechodzi wewnętrzną 
przemianę. Artykuł podzieliłem na trzy części. W pierwszej krótko scharak-
teryzowałem zjawisko karōshi – jego historię, przyczyny oraz czynniki mu 
sprzyjające. W części drugiej przybliżyłem fabułę utworu, jego język oraz 
świat przedstawiony. Zobrazowałem też sposób wykorzystania przez autorkę 
motywu śmierci z przepracowania i przeniesienia go do literackich realiów 
pracy w polskiej agencji marketingowej na początku XXI wieku. W trzeciej 
części postarałem się wykazać, że poprzez karōshi protagonistka powieści do-
świadcza sytuacji granicznej. Dzięki temu wkracza w obszar transcendencji  
i może przejść wewnętrzną przemianę. 

Praca dla jednych stanowi wyłącznie źródło zarobku, dla drugich powo-
łanie, sposób samorealizacji czy definiowania samego siebie. Pozwala zaspoka-
jać potrzeby materialne, stawiać czoła wyzwaniom, spełniać zawodowe ambi-
cje, realizować marzenia. Zaangażowanie w pracę rozpatruje się jako wielkość 
psychologiczną, identyfikującą i stymulującą motywację jednostki do wyko-
nywania obowiązków oraz satysfakcję, jaką z tego czerpie. Zbyt intensywne 
może zdominować myślenie, skutkować stresem oraz towarzyszącymi mu, 
szkodliwymi dla zdrowia czynnikami [Brejma 2016: 23-27]. Nadmierna pra-
ca, wykonywana zwłaszcza w toksycznym środowisku zawodowym, prowadzi 
do kryzysu, pogarszającej się kondycji fizycznej oraz psychicznej człowieka. 
Jednym z ekstremalnych związanych z nią zjawisk jest śmierć z przepracowa-
nia – karōshi. Po raz pierwszy pojawiło się ono w Japonii pod koniec lat 70. 
XX wieku i do dziś stanowi tam poważny problem społeczny. Tym bardziej 
że w Kraju Kwitnącej Wiśni śmierć członka rodziny z przepracowania bywa 
powodem do dumy, ponieważ oznacza, że zmarły był człowiekiem sukcesu 
[Ślosarska 2011: 20]. Przypadki karōshi zaobserwowano również w innych 
państwach poza Azją. Jednym z nich jest Polska, gdzie obok udokumentowa-
nych przypadków zgonów w wyniku nadmiernej pracy, zostało ono stematy-
zowane w literaturze. 

KARŌSHI – PRZYBLIŻENIE ZJAWISKA

Karōshi, czyli śmierć z przepracowania1, jest negatywnym zjawiskiem 
związanym z pracą. Jej pierwszy przypadek odnotowano w Japonii w 1969 

1 Do głównych przyczyn karōshi należy zaliczyć: długie i/lub nieregularne godziny pracy oraz 
jej niską kontrolę, stresy organizacyjne, wysokie wymagania efektywności, brak wsparcia, re-
dukcje personelu, życie w duchu samopoświęcenia oraz neurotyczny perfekcjonizm [Żemigała 
2018: 179].
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roku i dotyczył pracownika działu wysyłek w największej japońskiej gazecie 
„Yomiuri” [Żemigała 2018: 181]. Mężczyzna ten zmarł na zawał serca w wie-
ku 29 lat [Filipow 2019: s. 2]. W Japonii karōshi przybrało na sile w latach 
80. XX wieku, a sam termin w 1982 roku stworzyli i opisali lekarze Hosoka-
wa, Tajiri i Uehata. W kolejnych dekadach śmierć z przepracowania zaczęła 
stanowić poważny problem nie tylko w Kraju Kwitnącej Wiśni, lecz także w 
Chinach czy Korei Południowej. Według szacunków z 2002 roku na karōshi 
umierało rocznie około 10 tysięcy Japończyków [Bird 2022: 265]. W ciągu 
blisko dwóch dekad liczby te znacząco spadły. W 2011 roku w Japonii z 
powodu przepracowania zmarło 2689 osób, zaś od roku 2016 (z wyjątkiem 
2018) mniej niż 2000 rocznie [Kettenhofen 2021]2. 

Wśród dolegliwości prowadzących do karoshi wymienia się głównie pro-
blemy związane z sercem oraz układem krążeniowym spowodowane skrajnym 
wyczerpaniem organizmu [Kettenhofen 2021: 179]. Zgon następuje zwykle w 
wyniku „dotkliwego ataku choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego takiej 
jak zawał mięśnia sercowego lub dotkliwe uszkodzenie serca […] ponieważ 
nieodłączne problemy zdrowotne pogarszają stan zdrowia poprzez nadmierne 
przeciążenie pracą” [Filipow 2019: 3]. Zdaniem Marcina Żemigały czynni-
ki sprzyjające śmierci z przepracowania związane są współcześnie z rosnącym 
tempem życia, intensywną konkurencją przedsiębiorstw oraz dynamicznym 
postępem technologicznym [Żemigała 2018: 178]. Ofiarami karōshi są nie 
tylko osoby umierające na stanowisku pracy. To także jednostki, które za-
wodowo mierzyły się z nieustanną presją czy mobbingiem, dotknięte z ich 
powodu depresją i decydujące się pod jej wpływem popełnić samobójstwo3. 

Zjawisko śmierci z przepracowania wykorzystała w swojej debiutanc-
kiej powieści Nie żyję, więc jestem (2003) Katarzyna Byzia. Autorka to ab-
solwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, utwór napisała 
pod wpływem doświadczeń związanych z kilkuletnią pracą w polskiej agencji 

2 W XXI wieku przypadki śmierci z przepracowania zaczęły pojawiać się również w Polsce. Jej 
ofiarami padli między innymi 36-letni szef działu marketingu w koncernie chemicznym oraz 
44-letnia anestezjolog. Pierwszy zmarł na zawał w dniu, w którym zamierzał złożyć wypowie-
dzenie, mając ponad 50 dni zaległego urlopu oraz ogromną liczbę nadgodzin, które przestał 
już liczyć [Molga 2011]. Druga z ofiar, lekarka z Białogardu, zmarła zaraz po zakończeniu 
96-godzinnego ciągu pracy [Liebert 2017]. Za niedoszłą ofiarę karōshi można uznać również 
prokuratora wojskowego Mikołaja Przybyłę, który podjął nieudaną próbę samobójczą spowo-
dowaną nadmiernym stresem w pracy [Pogrzebny 2012].
3 Zjawisko to nosi w Japonii miano karojisatsu – samobójstwa z przepracowania oznaczającego 
koniec wszelkich klęsk. Rodzina osoby, która je popełniła, niejednokrotnie płaci ogromne od-
szkodowania [Peliszke 2014: 176].
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reklamowej4. W tekście posłużyła się autokreacją – zabiegiem literackim po-
legającym na umieszczeniu w dziele elementów z własnego życia – cech, zda-
rzeń, czy nawet tworzeniu utworów czysto biograficznych [Jarzębski 1984: 
426]. Główna bohaterka książki, Ksenia5, tak jak autorka pracuje w agencji 
kreatywnej (figurującej w utworze jako Agencja), gdzie „generuje pomysły 
przez dwadzieścia cztery [godziny – przyp. MŁ] non-stop” [Byzia 2003: 8]6. 
Wchłonięta w korporacyjny świat i jego mechanizmy doprowadza się do skraj-
nego wyczerpania i śmierci.

MOTYW KAROSHI W POWIEŚCI  
NIE ŻYJĘ, WIĘC JESTEM KATARZYNY BYZI 

Powieść Byzi określona została jako „satyra na współczesność, pamflet 
na media i agencje reklamowe”7. Język Nie żyję, więc jestem obfituje w ironię, 
drwinę, pełen jest kontrastów, medialno-korporacyjnego żargonu i czarne-
go humoru. Narracja powieści prowadzona jest w pierwszej osobie. Wyjątek 
stanowi wstęp, gdzie autorka opisuje siebie w osobie trzeciej. Można przy-
puszczać, że w ten sposób, mimo wykorzystania w książce wątku autobiogra-
ficznego, stara się zachować dystans wobec literackiej fikcji. Fabuła powieści 
skonstruowana została achronologicznie, a jej akcja rozgrywa się na dwóch 
planach. Pierwszy stanowią zaświaty, do których Ksenia trafia po śmierci.  
To groteskowa wizja nieba, zwracająca uwagę na sztuczność oraz bezsens reguł 
i formułek rządzących korporacjami; miejsce pośmiertnej autoterapii owład-
niętej obsesją pracy bohaterki. Drugi plan to przywoływane w retrospekcjach 
Kseni środowisko Agencji – hermetyczny, destrukcyjny świat reklamy będący 
tłem jej śmierci z przepracowania. W dalszej części artykułu skupię się na wy-
darzeniach rozgrywających się właśnie na tym planie.

Wykorzystanie motywu karōshi przez Byzię jest wyraźne i obserwowal-
ne [s. 36-37]. Autorka, nawiązując do przyczyn śmierci z przepracowania  
w japońskiej kulturze korporacyjnej, stara się wskazać analogię do polskich 

4 Byzia pisze we wstępie: „Kiedy postanowiła zostać copywriterem, nie wiedziała, co to dokład-
nie znaczy [...]. Po pewnym czasie zorientowała się, że to, co wymyśli i napisze, często ktoś jej 
bez pytania poprawia albo ucina pointę, bo np. musi zmieścić się logo. Postanowiła więc raz na-
pisać to, co chce, i żeby nikt inny nie przyłożył do tego łapy. I napisała książkę” [Byzia 2013: 4].
5 Imię bohaterki pochodzi z języka greckiego – słowa ξένος (ksenos) tłumaczonego jako tłu-
maczony jako ‘obcy, odmienny, zagraniczny'. Słowo xenia to w języku greckim abstrakcyjny 
rzeczownik oznaczający 'gościnność'. Stąd też w wolnym tłumaczeniu imię Ksenia oznacza 
kobietę gościnną [zob. Denney 1992: 722].
6 Dla lepszej przejrzystości tekstu w przypadku przypisów odnoszących się do powieści Nie żyję, 
więc jestem będę posługiwał się tylko numerami stron.
7 Zdanie to pojawia się w opisie na tylnej okładce książki.
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realiów, a konkretnie – do warunków pracy w polskich agencjach marketin-
gowych na początku XXI wieku. Obserwując zawodowy los protagonistki 
utworu, można zauważyć, iż czynnikami powodującymi karōshi dotknięci 
mogą być tak samo pracownicy japońskich korporacji, jak i prywatnych firm 
marketingowych w kraju nad Wisłą. W powieści czynniki te można podzielić 
na dwa rodzaje: wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Pierwsze wynikają z postaw i motywacji zawodowych Kseni, która całe 
swoje życie poświęca pracy, wykazując się w niej neurotycznym perfekcjoni-
zmem8 i „chorą ambicją” [s. 25]. Nad ostatnim z projektów, którego dokoń-
czenie uniemożliwił jej zgon, pracowała

dziesięć dni non stop, nie wystawiając nosa z Agencji. Nie jedząc, nie śpiąc, 
myjąc się rzadko, pobieżnie i fragmentarycznie. Za to pijąc. Cały czas na 
sztucznym napędzie – kawa i energy drinki, na zmianę. Cały czas w tych sa-
mych ciuchach. Skarpetki trzy dni te same, potem na bosaka. Plus antyperspi-
rant na podeszwy [s. 15-16].

Bohaterce nieustannie towarzyszą obsesja pracy oraz (nawet pośmiert-
nie) wyrzuty sumienia („Postąpiłam bardzo nieetycznie. Nielojalnie. Nieko-
leżeńsko. [...] zmarłam bardzo nie w porę. Na kilka godzin przed prezentacją. 
[...] nigdy sobie tego nie wybaczę, nigdy. No bo przecież liczyli na mnie!”  
[s. 14]). Ksenia cierpi na chroniczny brak czasu („Zrozpaczona rodzina. Daw-
no jej nie widziałam, bo ostatnio naprawdę nie miałam czasu [...]” [s. 38-39]), 

„towarzysko nie istnieje”, przestaje dbać o wygląd („[…] kiedy się pracuje  
w Agencji, to nie ma czasu na takie rzeczy”), a każdą godzinę „zaoszczędzo-
ną” na tym, że kompletnie rezygnuje z życia towarzyskiego, ograniczając  
do minimum przestrzeń, którą się na co dzień przemieszcza, poświęca na to, 
aby pracować [s. 46-47]. Czas wydaje się zresztą być w powieści wartością 
nadrzędną; czymś, czego wiecznie brakuje („Gdyby nie było mi szkoda czasu 
na obliczenie, ile czasu w ten sposób zaoszczędzam, wiedziałabym dokładnie, 
ile” [s. 9]), w przeciwieństwie do piętrzących się, bezkresnych obowiązków. 
W korporacyjnej rzeczywistości staje się dominantą świata, o którą trzeba wal-
czyć za wszelką cenę, nawet kosztem własnego zdrowia i życia. 

Zewnętrzne czynniki śmierci z przepracowania Kseni związane są z jej 
toksycznym i destrukcyjnym środowiskiem zawodowym. Bohaterka pracuje 

8 Neurotyczny perfekcjonizm to kombinacja myśli i zachowań związanych z wysokimi stan-
dardami lub oczekiwaniami co do własnych osiągnięć. Dysfunkcją tą zostają dotknięte osoby 
podlegające ciągłemu stresowi towarzyszącemu próbom sprostania nierealistycznym zamierze-
niom, a ich zapał i zaangażowanie w podejmowaną aktywność połączony z brakiem realizmu 
pochłaniają dużą ilość ich czasu oraz energii [Świerczyńska 2020: 241].
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długo i nieregularnie, niejednokrotnie całymi dniami, co w Agencji – postrze-
ganej przez osoby z zewnątrz jako „instytucja totalnego przymusu i chore-
go wyzysku; bezwzględnego traktowania pracowników” [s. 26] – nie jest ani 
kontrolowane, ani doceniane. Wydaje się wręcz wymogiem. Protagonistka 
nieustannie doświadcza organizacyjnego stresu wynikającego z oczekiwania 
od pracowników wysokiej efektywności, niezdrowej rywalizacji w zespole oraz 
lęku przed utratą stanowiska grożącą między innymi w razie pójścia na urlop: 

Istnieje [...] poważne zagrożenie, że klienci, których zostawia się w dobrych 
rękach zastępcy, już w nich zostaną. Dzieje się tak dosyć często, a ostatnio to 
już właściwie norma. I po powrocie z wakacji można bardzo się zdziwić. I nie 
mieć już dla kogo pracować. Dlatego trzeba bardzo uważać. A najlepiej – nie 
ryzykować. I nie wyjeżdżać [s. 38].

Agencja to środowisko, w którym Ksenia rzadko może liczyć na wsparcie, 
zdominowane przez wyścig szczurów „[…] bo jak się zatrzymają na jedną 
chwilę, to – myk! I już ktoś przegonił. Zaraz, co tam było… Rozmarzyłeś się 
na chwilę? Wypadasz z gry” [s. 41], zarządzane przez szefa „zorientowanego 
na wyniki, a nie na ludzi” [s. 43], każącego podwładnym pracować po kilka-
naście godzin dziennie – do skutku, bez harmonogramu, ponieważ jego zda-
niem najlepsze pomysły rodzą się po godzinach, szczególnie późnych nocnych 
i wczesnych rannych [s. 43-44]. 

Problemem protagonistki jest również fakt, iż nie tylko uzależniła się od 
miejsca swojej pracy, ale też wytworzyła sobie jego fałszywy, wyidealizowany 
obraz. Postrzega Agencję jako przyjazne, życzliwe środowisko, podczas gdy  
w rzeczywistości stanowi ona obszar jej stopniowej autodestrukcji. To miejsce, 
w którym pewnego dnia pracownik może oszaleć i trafić prosto do szpitala 
psychiatrycznego [s. 19-20] lub popaść w głęboką depresję, gdy kolega z pra-
cy złośliwie sformatuje mu dysk, gdzie przechowywał materiały do ważnego 
projektu [s. 16-17]. Ten przedstawiony w powieści hermetyczny świat wyda-
je się przesiąknięty ułudą. Fałszywe są w nim uczucia, relacje międzyludzkie  
i pomysły nastawione wyłącznie na sprzedaż. Nieautentyczny jest także jego 
język – główny nośnik idei, przypominający slang wyłaniający się z szablonów 
medialnych, żargonu korporacji czy romantycznych sloganów, zintegrowany 
przez zglobalizowaną reklamę [Adelgejm 2019: 194], gdzie „wszyscy są piękni, 
szczęśliwi i zawsze mają białe zęby, makijaż nigdy im się nie rozmazuje, a słoń-
ce grzecznie świeci dzień i noc” [s. 8]. Środowisko Agencji deprecjonuje to,  
co autentyczne, ale nieopłacalne finansowo (twórczość wynikającą z wewnętrz-
nej potrzeby, życie prywatne, relacje międzyludzkie), faworyzując to, co nie-
autentyczne, ale przynoszące zysk (kreatywność wykorzystywana wyłącznie 
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w celach sprzedażowych, manifestowana za pomocą języka pozorna życzli-
wość służąca manipulacji). Tym niemniej protagonistka, która mocno wierzy 
w iluzję tego świata, stara się w każdej możliwej sytuacji go gloryfikować –  

„Jestem art directorem w najlepszej agencji reklamowej w Polsce” [s. 8];  
„U nas przecież wszyscy są najlepsi!” [s. 17]; bronić oraz usprawiedliwiać – 
„Nie życzę sobie, żeby pod pretekstem mojej śmierci wycierano sobie gęby 
moją Agencją” [s. 18-20]. Fałszywy obraz pracy zdominował światopogląd 
Kseni do tego stopnia, że idealizuje ją, nawet pośmiertnie – „Że tacy jak ja 
w pracy spędzają całe życie, zasuwając po 60 godzin na dobę na maksymal-
nych obrotach? A tej kasy [...] i tak nie ma, kiedy wydać [...] Praca w mojej 
Agencji wcale tak nie wygląda. To jakaś bzdura! Podła manipulacja i total-
ny nieobiektywizm!” [s. 41]. Nie dopuszcza do siebie faktu, że to głównie 
przez oddziaływanie jej wyniszczających mechanizmów padła ofiarą karōshi.  
Jej zdaniem byłoby to bowiem prawdopodobne, gdyby pracowała w Japonii, 
ale nie w Polsce, a już tym bardziej – nie w Agencji:

Karoshi. Karoszi?! Karośi?!! Okej, w Japonii to ja rozumiem. Oszołomy. Tra-
dycyjnie nie jeżdżą na urlop i z podejrzaną ochotą popełniają samobójstwa. 
[...] Podobno Japończycy są tak obciążeni od samego urodzenia wymaganiami, 
jakie stawia im rodzina, szkoła, firma i cały kosmos [...], że czasami po prostu 
nie mają innego wyjścia i nawet wolą odebrać sobie życie. Niż na przykład 
stracić twarz. Zwłaszcza kobiety, które w pracy dyskryminuje się tradycyjnie 
i z uśmiechem, seksualnie molestując i traktując usługowo. Oraz z góry [...] 
[s. 36].

Przed śmiercią na Ksenię oddziałują praktycznie wszystkie czynniki pro-
wadzące do śmierci z przepracowania: niekontrolowana praca bez ustanku, 
stres organizacyjny, wysokie wymagania szefostwa, ponadprzeciętna ambicja 
czy brak wsparcia przy nieustannej konkurencji między pracownikami. Sta-
je się ona trybem w bezdusznej maszynie; „kosztem, który musi się zwrócić”  
[s. 193], a bezgraniczne oddanie pracy pozbawia ją zdrowia, czasu, a w końcu 
życia. 

DOŚWIADCZENIE ŚMIERCI Z PRZEPRACOWANIA  
JAKO SYTUACJI GRANICZNEJ

Ksenia umiera nagle, na stanowisku pracy, oparta czołem o monitor 
komputera, z rękami na klawiaturze. Jej współpracownicy są na tyle obojętni  
i pochłonięci pracą, że przez kilka godzin nie orientują się, że nie żyje [s. 26-
27]. Miejscowy lekarz stwierdza, iż zgon kobiety nastąpił na skutek zawa-
łu serca spowodowanego przemęczeniem pracą [s. 24-25]. Z treści utworu 
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wynika, że wcześniej bohaterka usiłowała sfinalizować ważny projekt, nie je-
dząc przy tym, nie sypiając i nadużywając środków pobudzających, a także 
lekceważąc wszelkie symptomy świadczące o skrajnym przepracowaniu i wy-
czerpania organizmu. Przed śmiercią, spoglądając w łazienkowe lustro, Ksenia 
zauważa wyraźne zmiany w swoim wyglądzie, stwierdzając: „To, co zobaczy-
łam, przeraziło mnie” [s. 30]. Jej oczy są zapuchnięte, załzawione, przekrwio-
ne i pozbawione rzęs. Powieki stają się „nadmuchane do granic możliwości”  
[s. 30]. Bohaterka nie jest ich w stanie ani zamknąć, ani szerzej otworzyć. Wy-
daje się jej, że oczy, które widzi w lustrze, nie należą do niej – spoglądają na nią 
dziwnie, obco i z wyrzutem („Nie wiem, czyje to były oczy, ale na pewno nie 
moje” [s. 30]). Twarz Kseni stała się spuchnięta, pomarszczona i postarzona. 
Sprawiała wrażenie wyraźnie pasującej do oczu, które protagonistka określiła 
wcześniej jako obce. Przedśmiertna kondycja oczu i twarzy bohaterki obrazują 
zresztą nie tylko jej zewnętrzną (fizyczną), ale i wewnętrzną destrukcję.

Twarz nieodłącznie związana jest z ludzką tożsamością. Swoim wyglą-
dem odzwierciedla naturę oraz kondycję człowieka. Jak wskazuje Hans Be-
tling: „Twarz ma każdy. Ale to twarz pośród wielu twarzy i twarzą staje się 
dopiero wówczas, gdy wchodzi w kontakt z innymi twarzami, gdy na nie 
spogląda albo gdy to one spoglądają na nią” [Betling 2015: 7]. Niemiecki 
badacz zwraca uwagę, iż twarz odgrywa szczególną rolę w przestrzeni publicz-
nej, gdzie dostosowuje się ją do danej konwencji lub też podporządkowu-
je „wszechobecności oficjalnych ikon produkowanych przez media” [Betling 
2015: 8]. Zachowując władzę nad twarzą, a więc nadając jej określoną mimikę, 
jednostka może przekształcać ją w maskę. W ten sposób stara się ukryć swoją 
prawdziwą tożsamość, wchodząc niczym aktor w określoną rolę społeczną9. 
Człowiek może niekiedy – zamierzenie bądź nie, na przykład pod wpływem 
silnych emocji – „pokazać swoją prawdziwą twarz”, czyli odsłonić całą prawdę 
o sobie. Z twarzą wiąże się również pojęcie honoru, co przejawia się w takich 
metaforach jak „zachować twarz” lub „stracić twarz” [Betling 2015: 7-8]. We-
dług Betlinga zakres mimicznych możliwości żywej twarzy obejmuje tak samo 
zdolność wyrażania prawdy, jak i fałszu. Ta sama twarz może coś pokazywać 
i ujawniać, jak też ukrywać i pozorować; za jej pomocą człowiek może zarów-
no odsłaniać swoje wnętrze, jak i ukrywać się za zamkniętą twarzą niczym 

9 Na teatralną rolę zachowań społecznych ludzi zwracał uwagę amerykański socjolog Erving 
Goffman, który w książce Człowiek w teatrze życia codziennego. Według Goffmana ludzie  
w codziennych sytuacjach występują wobec siebie jak aktorzy w teatrze, przywdziewając rozma-
ite maski i prowadząc grę, której celem jest dostarczanie i utrzymywanie pewnych pożądanych 
wrażeń u innych osób. 
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za pozbawioną życia maską. W ten sposób, wykorzystując mimikę, przybiera 
w życiu różne twarze, „uruchamiając perpetuum mobile niezliczonych twarzy, 
które dają się interpretować jako maski” [Betling 2015: 25].

Pojęcia twarzy i maski przenikają się również w kulturze japońskiej, 
gdzie ujawnianie własnej indywidualności od wieków było społecznie pięt-
nowane [Żeromska 2015: 271]. Japończycy na co dzień wyróżniają twarz 
prywatną (honne – jap. 本本) oraz publiczną (tatemae – jap. 本本). Pierwsza 
oznacza prawdę wewnętrzną [Żeromska 2015: 275] i zarezerwowana jest wy-
łącznie dla osób bliskich, a jej warstwa znakowa nawiązuje do takich pojęć jak 
prawda, źródło oraz dźwięk. Honne można prezentować wyłącznie, gdy jed-
nostka nie musi ściśle przestrzegać hierarchii sztywno regulującej jej miejsce  
w społeczeństwie oraz jej relacje z innymi jego członkami. Tatemae to twarz 
społeczna, którą Japończycy pokazują w miejscach publicznych – w szkole czy  
w pracy. W dosłownym tłumaczeniu na język polski tatemae oznacza 'to, co jest  
z przodu' [Żeromska 2015: 275]. Zdaniem japonistki Joanny Narloch bar-
dziej odpowiednim tłumaczeniem terminu byłaby fasada [Narloch 2021], 
czyli „zespół cech zewnętrznych tworzący powierzchowny, często pozorny 
obraz czegoś” [Dunaj 1995: 248]. Estera Żeromska zwraca uwagę na fakt, 
iż w kulturze japońskiej honne i tatemae odnoszą się do relacji człowieka  
ze światem (z otoczeniem), jednak wbrew opiniom cudzoziemców nie należy 
ich kojarzyć dualistycznie, w kategoriach etycznych dobra i zła czy prawdy  
i kłamstwa, ponieważ sami Japończycy nie wiążą ich z zakłamaniem i dwuli-
cowością. Posługiwanie się twarzą prywatną i publiczną stanowi bowiem in-
tegralny, dopełniający się wzajemnie element japońskiej kultury [Żeromska 
2015: 274-275].

W nawiązaniu do powyższej symboliki można postawić tezę, iż ekstre-
malne przepracowanie oraz poświęcenie życia pracy sprawiło, że protagonist-
ka powieści straciła swoją twarz prywatną, a wraz z nią – własną tożsamość. 
Jej wyraźne zmęczenie i opuchlizna, ograniczające zakres mimicznych moż-
liwości, świadczą o tym, iż bohaterka przestała odróżniać prawdę od fałszu 
(na szczególną uwagę zasługują tutaj zmiany w jej oczach, do których zaraz 
się odwołam). Wreszcie, posługując się terminologią z zakresu kultury ja-
pońskiej, Ksenia całkowicie zatraciła swoją twarz prywatną (honne) na rzecz 
twarzy publicznej (tatemae) prezentowanej w środowisku zawodowym. Pra-
cując w Agencji, tworzyła powierzchowny obraz szczęśliwej osoby – do tego 
stopnia, że sama w tę iluzję uwierzyła. To, co ujrzała w lustrze przed śmiercią, 
było jej honne – zewnętrznym obrazem wewnętrznej prawdy o jej psychicznej  
i duchowej kondycji. Ksenia u kresu życia dotarła do momentu, w którym nie 
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była w stanie dłużej ukrywać swojej prawdziwej twarzy za maską – sztuczną 
twarzą pozwalającą jej na zgrabną adaptację do korporacyjnych realiów. Ma-
ski tej nie mógł również dłużej stanowić reklamowy język starający się ukazy-
wać świat wyłącznie w pozytywnym świetle, sprawnie kamuflujący negatywy 
i zagrożenia, kreujący quasi-rzeczywistość i wykorzystujący ją do własnych 
celów. Język, którym pod wpływem pracy w Agencji zaczęła posługiwać się 
sama protagonistka, usprawiedliwiając swój pracoholizm.

Na szczególną uwagę w wyglądzie Kseni zasługują również oczy. W kul-
turze najczęściej kojarzy się je ze światem wewnętrznym człowieka, stąd nie 
bez powodu określa się je często zwierciadłem duszy; symbolizują życie, umysł, 
charakter, duszę czy sferę serca [Kopaliński 2012: 270-272]. Dzięki nim 
możliwa jest kontrola istniejącego stanu świata, jego poznanie i nawiązanie 
z nim bezpośredniego kontaktu. Prowadzą do wnętrza ciała oraz w zaświaty,  
a w wielu cywilizacjach i kulturach, zarówno starożytnych, jak i współcze-
snych, łączą się ze sferą magii, pełniąc funkcję medium, przez które do świa-
ta przenikają bogowie, demony, czarownice i wszelkie moce nieprzychylne, 
wręcz niebezpieczne [Kośmińska: 21-22]. W przypadku Kseni wszystkie te 
obszary uległy destrukcji, zaś ona sama straciła zdolność racjonalnego po-
strzegania rzeczywistości. Bohaterka powieści pogrążyła się w pracy do tego 
stopnia, że pozwoliła się wchłonąć i zniszczyć korporacyjnemu światu Agencji 
oferującemu pozorny sukces, do którego można dojść wyłącznie drogą mor-
derczej pracy. Udowodniła, że wysiłek ten prowadzić może tylko do pracoho-
lizmu czy alienacji, a ostatecznie – do śmierci z przepracowania. „Obce” oczy 
Kseni wskazują na fakt, iż pracy oddała nie tylko własne zdrowie, ale i duszę;  
że patrzy nimi ktoś inny, aniżeli sama bohaterka. Jednocześnie to właśnie 
za ich pośrednictwem wkroczyła w przypisywaną oku sferę astralną. Dzieje  
się to w momencie, gdy dostrzegłszy swoją fatalną kondycję i fakt posiadania 

„obcych” oczu, protagonistka wchodzi do pokoju, rażona jest jaskrawym świa-
tłem10, „którego na pewno nie zapalała” i spotyka tam anioła śmierci11 [s. 31]. 
Oczy bohaterki Nie żyję, więc jestem symbolizują jej duchową pustkę. 

Zgodnie z teorią Karla Jaspersa śmierć jest jedną z sytuacji gra-
nicznych, stawiających człowieka w prawdzie wobec samego siebie  

10 Symbolika światła w kulturze jest bardzo szeroka. W przypadku analizowanej powieści 
należałoby je prawdopodobnie wiązać ze sferą pozamaterialną – bezcielesnością i duchem; 
momentem wyjścia duszy z ciała po śmierci. Światło może ponadto symbolizować wieczność, 
objawienie, moralność czy ewolucję. Światło posiada również moc porządkowania chaosu 
[Kopaliński 2012: 414-415]. 
11 Możliwe, że postać ta nawiązuje do japońskiego shinigami – ducha bądź bóstwa prowadzą-
cego człowieka ku śmierci [Ozga 2019: 51].
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[Janiak 2014: 114-115]. Filozof rozpatrywał ją nie tyle jako przedmiot wie-
dzy obiektywnej, ile podlegający refleksji egzystencjalnej – zjawisko, w któ-
rego obliczu możliwe jest sprawdzenie i przewartościowanie ludzkiego życia.  
W III tomie Filozofii (1932) Jaspers postawił tezę, iż w egzystencjalizmie 
mówi się o momencie, gdy jednostka w obliczu granicy nie do przejścia dla 
metod empirycznych, staje przed wyborem: poddać się rozpaczy i zmierzać 
ku autodestrukcji lub podjąć działanie oparte na wierze, w kierunku tego,  
co Jaspers nazywa transcendencją. Dzięki drugiemu rozwiązaniu jednostka jest 
w stanie przeżyć niezwykłe doznanie duchowe zmierzające do samopoznania 
i doświadczenia autentycznej egzystencji [Janiak 2014: 115-121]. W przypad-
ku Kseni trudno mówić o dokonaniu wyboru, ponieważ śmierć przychodzi 
nagle i niespodziewanie. Mimo to bohaterka wkracza w obszar transcenden-
cji; możliwość przeżycia niezwykłego doznania w groteskowych zaświatach.  
To tam ma szansę zregenerować swoje ciało i umysł, zdystansować wobec ży-
cia poświęconego pracy i jeszcze raz spojrzeć na swój los, próbując zrozumieć, 
dlaczego umarła. Odzyskać utraconą w pracy tożsamość i wypełnić duchową 
pustkę. 

***

Wykorzystując zjawisko śmierci z przepracowania Katarzyna Byzia uka-
zała bezduszne środowisko korporacji z wypaczonymi wartościami, brakiem 
miejsca na współczucie, miłość, przyjaźń, rodzinę, refleksję czy odpoczynek. 
W powieści Nie żyję, więc jestem z pracą nieodłącznie wiążą się destrukcja, 
nieautentyczność oraz wyścig szczurów. Korporacja pochłania i uzależnia od 
siebie pracownika, nie oferując w zamian nic, prócz alienacji oraz braku czasu 
na życie prywatne. Długotrwała praca w takim środowisku prowadzi wyłącz-
nie do destrukcji. Stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia dla osób cechu-
jących się ponadprzeciętną ambicją. Książka Byzi porusza ponadto kwestię 
problemów tożsamościowych społeczeństwa XXI wieku. Na szczególną uwa-
gę zasługuje tu pojęcie autentyczności podmiotu oraz dylemat jej zachowania  
w zawodowych realiach, gdzie – podobnie jak w innych obszarach społecz-
nych – niejednokrotnie człowiek musi zakładać rozmaite maski; wcielać  
się w różne role i ukrywając wewnętrzny status. Kreując swój zawodowy wize-
runek, w pewnym momencie może się w nim zatracić. W powieści Byzi szcze-
gólnie toksycznym dla tożsamości i autentyczności obszarem wydaje się świat 
reklamy, a konkretnie – środowisko agencji marketingowych XXI wieku.
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KARŌSHI IN POLISH.  
THE PHENOMENON OF DEATH FROM OVERWORK  

IN A NOVEL NIE ŻYJĘ, WIĘC JESTEM  
BY KATARZYNA BYZI

Summary: The aim of the article is to discuss the karōshi phenomenon depic-
ted in the novel I Don't Live, So I Am by Katarzyna Byzi, whose main character 
dies from overworking in a Polish marketing agency. In the first, theoretical 
part of the work, the phenomenon and its determinants are briefly presented 
in the book. The second part discusses the plot of the novel, its language and 
the presented world. It also depicted how the author used karōshi in the lite-
rary professional reality of a Polish marketing agency at the beginning of the 
21st century. The third part of the work shows that the moment of death from 
overwork is the beginning of an internal transformation for the protagonist. 
The article also shows that apart from karōshi, Byzia's book deals with issues 
related to workaholism, corporatism and the identity problems of an indivi-
dual in the modern world.

Keywords: Katarzyna Byzia, I'm dead so I'm alive, karoshi, workaholism, pro-
fessional burnout, death from overwork, young environmental prose
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AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE

POETA ŚLEPEGO OGRODU.  
NIE TYLKO O METEMPSYCHOZIE 

JAROSŁAWA MARKA RYMKIEWICZA

Streszczenie: Tematem artykułu jest Metempsychoza, ostatni tom poetycki 
Jarosława Marka Rymkiewicza. Podjęte w nim zostają próby analizy i interpre-
tacji powtarzalnych tematów poezji Rymkiewicza, ich form i kontekstów, któ-
re w Metempsychozie przyjmują swoje ostateczne kształty. Do wspomnianych 
tematów zaliczyć należy kwestie istnienia, przemijania i śmierci. Podstawowe 
konteksty buduje twórczość poetycka Mickiewicza, Słowackiego i Leśmiana 
oraz myśl filozoficzna Heraklita, Platona, Nietzschego i Heideggera.

Słowa kluczowe: Rymkiewicz, metempsychoza, istnienie, śmierć, poezja, 
ogród

Autorowi pięknych książek o istnieniu 
Wdzięczny czytelnik Metempsychozy

ŚLEPY OGRÓD: WEJŚCIE.  
PERSPEKTYWY I KONTEKSTY LEKTUROWE

Niniejszy szkic przede wszystkim nie jest recenzją tomu poetyckiego 
Jarosława Marka Rymkiewicza zatytułowanego Metempsychoza opatrzo-
nego podtytułem Druga księga oktostychów, który ukazał się w Warszawie 
w roku 2017, jakkolwiek tom ten znajduje się w jego centrum. Niniejszy 
szkic jest raczej próbą interpretacji tego tomu i pewnych fundamentalnych 
problemów tej twórczości, jest w pewnym sensie zbiorem podpowiedzi 
jak czytać Metempsychozę, a szczerzej: jak czytać poezję (i nie tylko poezję) 
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Jarosława Marka Rymkiewicza. Takie uściślenie wydaje się więcej niż zasadne,  
jako że każdy tekst (ściślej: każdy kompetentny tekst) poświęcony twórczości 
autora Zachodu słońca w Milanówku z ostatnich dwudziestu lat, z racji wybra-
nego tematu i przyjętej perspektywy, sytuuje się (ściślej: powinien sytuować 
się) na pograniczu historii literatury i krytyki literackiej. Tym samym każ-
dy, kto chce kompetentnie pisać o późnym Rymkiewiczu, o ile nie wybiera 
idiomu stricte biograficznego, zostaje zmuszony do skonfrontowania (lub po-
godzenia) dwóch dyskursów: krytycznoliterackiego i historycznoliterackiego, 
każdy z nich, zastosowany w izolacji jest niewystarczający. Wspomniane dys-
kursy, warunkując dwa porządki epistemologiczne i semantyczne, warunkują 
również dwa porządki opisu: krytyczny, w pierwszej kolejności uwzględniają-
cy doraźność, w tym społeczną oraz polityczną i historycznoliteracki odnoszą-
cy się do perspektywy długiego (a w każdym razie dłuższego) trwania, a przez 
to innych narzędzi wymagający. Jest oczywiste, że nie sposób osiągnąć pełnej 
równowagi pomiędzy tymi dwoma porządkami, nie mniej skłaniając się ku 
jednemu z nich, należy przynajmniej dostrzec implikacje (i komplikacje) pły-
nące z istnienia porządku drugiego.

Dotyczy to również (co należy dopowiedzieć) doboru bibliografii, bez 
której ani jedna, ani druga perspektywa nie będzie pełna, a w każdym razie 
wystarczająca i taką bibliografię, uwzględniającą oba porządki poznania i opi-
su, zamieszczam jako dodatek do niniejszego szkicu. Bibliografia ta (z koniecz-
ności wymuszonej przez formułę niniejszego szkicu) ma charakter selektywny, 
jest też (należy to dodać) nierówna objętościowo i jakościowo. Obok tekstów 
doraźnych, recenzji Metempsychozy zamieszczam inne, powiązane niebezpo-
średnio, nieco bardziej odległe, stwarzające (a w każdym razie: umożliwiające) 
szersze perspektywy lekturowe, co należy potraktować podpowiedź lektu-
rową samą w sobie. Nie podejmuję przy tym dialogu w zasadzie z żadnym  
z przytoczonych w bibliografii tekstów, z niektórymi z nich zgadzam się, nie-
które z nich sam pisałem, z niektórymi mógłbym wejść w dyskusję, być może 
w ostrzejszą polemikę, co, jednakże nie jest moim celem. Bardziej niż na pa-
stwieniu się nad mniej lub bardziej rozgarniętymi egzegetami i mniej lub bar-
dziej zideologizowanymi recenzentami zależy mi na tym, by czytelnik, jeśli 
tylko zechce, mógł mój szkic przeczytać we właściwym kontekście historycz-
noliterackim i krytycznoliterackim, a wyrobienie sobie samodzielnego sądu 
pozostawiam już jemu samemu. Wskazanie uwzględnienia takiego podwójne-
go kontekstu i tekstów, które jego podwójność tworzą można, a nawet należy 
potraktować jako podpowiedź lekturową, czy meta-lekturową.
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W ramach uzupełnienia zarysowanej powyżej perspektywy, a właściwie 
skonstruowania kolejnej, uzupełnia należy szkicowo zarysować kontekst autor-
ski, w którym można w pełni zrozumieć sensy Metempsychozy, inaczej mówiąc: 
tło, na którym można w pełni dostrzec Metempsychozę, jeszcze inaczej: drogę, 
która do Metempsychozy prowadzi. W istocie można mówić o dwóch drogach, 
pierwsza z nich, rozpoczyna się we wczesnych tomach poetyckich, a swój osta-
teczny kształt zaczyna przybierać w związku z modyfikacją dykcji poetyckiej,  
a w każdym razie jej wyrazistą korektą, którą w zasadzie wyznacza Zachód słońca  
w Milanówku. Droga ta prowadzi dalej przez tomy Do widzenia gawrony, 
Pastuszek Chełmońskiego, wreszcie sytuujący się najbliżej (chronologicznie  
i formalnie) Koniec lata zdziczałym ogrodzie. Metempsychoza zostaje opatrzo-
na podtytułem Druga księga oktostychów, co wskazuje, że pierwszą księgą jest 
właśnie Koniec lata w zdziczałym ogrodzie. Oktostychiczna konwencja i konse-
kwencja jest bardzo istotną wskazówką dla czytelnika, tym bardziej że zostaje 
zastosowana przez poetę, który z dystychu elegijnego stworzył w parzyście 
nowoczesnej polszczyźnie potężną, niepowtarzalną w sowim brzmieniu for-
mułę, a sam rymowany dystych wyprowadził na wyżyny niedostępne (co ła-
two sprawdzić) jego rozlicznym naśladowcom i epigonom; warto przeczytać 
pierwszy z brzegu twór Wencla, czy, dla równowagi, Dehnela, żeby zrozumieć, 
jak trudną formułą jest dystych i jak pozorna prostota tej struktury demasku-
je grafomana. W każdym razie Koniec lata... jest tomem, który Rymkiewicz 
wskazuje jako kontekst najbliższy Metempsychozie, jako sui generis zapowiedź 
tego tomu, jako jego poetycki komentarz i przynajmniej częściowe wyjaśnie-
nie, a nawet część pierwszą cyklu, w każdym zaś razie jako tom, o którym 
należy pamiętać czytając Metempsychozę. 

Zarysowanej powyżej drodze poetyckiej nierozłącznie towarzyszy dro-
ga prozatorska. Wyrażany niekiedy pogląd, że są to dwie różne twórczości, 
ze szczególnym uwzględnieniem publicystycznej, z lubością powtarzanej  
w rozmaitych gremiach bredni (trudno użyć innego słowa), wedle której po-
ezja Rymkiewicza jest dla lewicy, a proza dla prawicy, uważam za sąd bez-
myślny, pozbawiony jakiejkolwiek podstawy i niemożliwy do utrzymania 
przy bliższym oglądzie. Zresztą, bądźmy szczerzy, żaden bliższy ogląd nie 
jest tu potrzebny, nawet przy pobieżnej lekturze jest to (by tak rzec kla-
sycznie) oczywista oczywistość, co zresztą w dalszych rozważaniach będzie 
więcej niż widoczne, szczególnie w miejscach, w których sam Rymkiewicz 
odsyła czytelników swoich wierszy do swojej prozy w celu lepszego ich zro-
zumienia. W największym skrócie (również wymuszonym przez formułę 
niniejszego szkicu), mowa tu przede wszystkim o cyklu mickiewiczowskim, 
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ze szczególnym uwzględnieniem tomu ostatniego, czyli książki Adam Mic-
kiewicz odjeżdża na żółtym rowerze, a ponadto obie niesamowite rymkiewi-
czowskie encyklopedie, czyli Słowacki Encyklopedia i Leśmian Encyklopedia.  
Czy Wieszanie, Samuel Zborowski i Reytan mieszczą się w tym porządku? 
Wbrew wszelkim pozorom tak, choć jest to mniej oczywiste i wymagałoby 
osobnych rozważań. Co należy potraktować jako kolejną podpowiedź lektu-
rową i wskazówkę interpretacyjną.

METEMPSYCHOZA JAKO PHAINÓMENON 

Jak zostało powiedziane, niniejszy szkic nie jest recenzją; jest próbą raczej 
zbiorem podpowiedzi i wskazówek lekturowych mogących stanowić pomoc 
dla wszystkich, którzy zechcą poznawać twórczość Rymkiewicza, zaś w szcze-
gólności czytać wiersze pomieszczone w tomie Metempsychoza, a mam tu na 
myśli zarówno tych, którzy wspomniane wiersze zechcą ze zrozumieniem oraz 
tych, dla których zrozumienie w lekturze poezji nie jest konieczne. Taka –  
to jest: akceptująca nierozumienie – lektura nie może zostać wykluczona,  
niekiedy bywa uzasadniona i będzie o tym w niniejszym szkicu jeszcze mowa, 
na razie należy, tytułem wstępu powiedzieć, że Metempsychoza jest to szcze-
gólne zjawisko, szczególne zdarzenie, fenomen w sensie, jaki nadaje mu no-
umenalne odniesienie, filozoficzna tradycja (przede wszystkim kantowska  
i husserlowska) i grecki źródłosłów phainómenon (φαινόμενον), jest ponadto 
tomem fenomenalnym w kilku sensach. 

Po pierwsze: jest to fenomen w sensie historycznoliterackim i estetycz-
nym, należy – bez żadnej przesady – do najwspanialszych i najpiękniejszych 
dokonań poezji polskiej i to jest jego pierwszy wymiar. Drugi wymiar wynika 
z pierwszego: tom ten zamyka, konkluduje i puentuje wielki dorobek wiel-
kiego poety. Warto też zauważyć odmienność stylistyczną w wyborze tytułu.  
Po pierwsze, co zastanawia w zestawieniu z ostatnimi tomami poetyckimi, 
które również w tym celu enumerowałem nieco wcześniej, jest to tytuł jedno-
wyrazowy, po drugie jest to pojęcie abstrakcyjne, a w swojej abstrakcyjności 
niemal całkowicie niejasne. Bo właściwie jaka to metempsychoza? Buddyjska? 
Pitagorejska? Orficka? Platońska? Nietzscheańska? Metempsychoza Słowac-
kiego? Jeszcze jakaś inna, stanowiąca wypadkową wymienionych? A może 
jeszcze inna, rymkiewiczowska? To wszystko musi stać się przedmiotem na-
mysłu, na razie konieczne jest odnotowanie samego problemu, do którego 
niebawem powrócę.
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Wymiar trzeci jest wreszcie taki: w tomie tym poeta ostatecznie mierzy 
się z ostatecznością. To, co Heidegger określa Sein zum Tode, a co stanowi 
główny temat twórczości Rymkiewicza, zostaje tutaj wyrażone w ostatecznym 
oczekiwaniu i ostatecznym zapisie tego, co ostateczne. Zapis ten, pomimo 
silnych filozoficznych kontekstów, uwarunkowań i odniesień, bez których 
poezji Rymkiewicza czytać nie sposób jest jednak zapisem poetyckim, ten zaś 
domaga się swoistych metod analitycznych i interpretacyjnych.

ŚLEPY POETA

Wiersz, który, jak wolno przypuszczać, znajduje się w – by tak rzec – 
ideowym centrum tomu i który (jak wolno sądzić, dla podkreślenia swojej 
wagi) zostaje umieszczony na czwartej stronie okładki, zatytułowany jest Ślepy 
poeta i brzmi następująco:

Ciemność jest ślepa – jak ja jak poezja
Jak brzózki tam w ogrodzie jak klon i daglezja

Idziemy więc oboje – trzyma mnie za rękę
I nucimy tę samą wesołą piosenkę:

Ślepe są wszystkie brzózki i każda daglezja
Zgodna ze swą natura jest ślepa poezja

Idziemy więc oboje – ona trochę z przodu
Ślepa ciemność z poetą ślepego ogrodu
[Rymkiewicz 2017: 35].

Poeta, poíetes (ποιητής), ten, który uprawia poíesis (ποίησις), to ten, 
który powołuje do istnienia, który tworzy poprzez szczególne użycie mowy, 
poprzez jej szczególne związanie czy uporządkowanie, to wreszcie ten,  
kto dociera do istoty rzeczy i istotę rzeczy wyraża. Zdolność do takiego 
wyrażenia jest konsekwencją (wcale nie oczywistą) zdolności bezpośredniej 
percepcji w eidos (εἶδος); dana jest niekiedy tym, którzy potrafią, odrzuciwszy 
phainomena i eidolony, dotrzeć do rzeczywistości noumenalnej, a dotarłszy  
do niej poprowadzić swojego czytelnika jak Ariadna prowadziła Tezeusza,  
tyle że nić tworzona jest tu z obrazów i sensów. 

Za taką zdolność, którą ślepy los obdarza wybranych, płaci się ślepo-
tą, ten bowiem, kto przenika do istoty rzeczy, wzroku już nie potrzebuje.  
Tak w każdym razie stanowi mit. Ślepy był Tejrezjasz, który stracił wzrok, gdy 
zobaczył nagość Ateny, ślepy Homer, jedyny, którego, którego w antyku nazy-
wano po prostu poetą. Gdy mówiłeś „poeta”, gdy mówiłeś poeietes (ὁ Ποιητής), 
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to wiadomo było, że tym, o kim mówisz jest Hómēros, (Όμηρος), ślepy poeta 
obdarowany przez bogów wzrokiem najdoskonalszym z doskonałych.

W tej – właśnie: ślepej – poezji to, co oczekiwane spotyka się z ocze-
kującym. I odkrywają swoją przerażająca współtożsamość. Ślepa poezja, śle-
py ogród, ślepa ciemność – a śmierć? A poeta? Czy ślepota jest właściwa 
poecie? Czy ślepota jest konsekwencją, czy istotą? To są pytania, na które 
jednoznacznie odpowiedzieć nie sposób, jednocześnie są to pytania, których 
nie sposób nie zadać.

Nie sposób też (towarzysząc ślepemu poecie) nie zauważyć w poezji 
Rymkiewicza, poezji, która przeniknięta jest antycypacją śmierci, która jest 
zapisem permanentnego doświadczenia permanentnej śmierci i figuracji wy-
obrażenia własnej śmierci, Metempsychoza znajduje sobie miejsce szczególne. 
Dlaczego?... Przede wszystkim, choć nie tylko, Metempsychoza jest spójnym  
i świadomie ostatnim poetyckim zapisem doświadczenia granicznego, jest 
nie tyle figuracją umierania, co konkluzją wieloletnich figuracji wynikających  
z wieloletnich świadomych poszukiwań. Jest – nazywając rzecz jeszcze inaczej 

– czymś w rodzaju poetyckiego encefalogramu jaźni doświadczającej śmierci, 
jest gasnącym encefalogramem, który osiąga apogeum i przechodzi w linie 
płaską. 

Jeszcze inaczej nazywając to, co nazwie nieustannie się wymyka: długo 
oczekiwane wejście w śmierć odnajduje swój głos i – cichnie. Długo ocze-
kiwanie ostatecznej formy wejścia w śmierć, przyjmuje Metempsychozie swój 
ostateczny kształt... I – niknie. Przyjrzyjmy się temu kształtowi.

CZTERDZIEŚCI I CZTERY WIERSZE.  
MICKIEWICZ TAJEMNICZY

Tom Metempsychoza składa się z czterdziestu czterech wierszy napisanych 
oktostychami. W tomie tym nie ma wiersza tak zatytułowanego: tak zatytuło-
wany wiersz (co potwierdza wskazane wcześnie związki) znajduje się w tomie 
Koniec lata w zdziczałym ogrodzie i brzmi następująco:

Gdzie zielona przez lasy płynie Mereczanka
Julek z Ludką zbierają maliny do dzbanka

Jest mostek jej kokarda i trochę miłości
Dzbanek stoi na mostku w litewskiej jasności

Miną stulecia – potem minie wieczność cała
Oni znowu tam wejdą w identyczne ciała
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Rzeczka mostek kokarda wszystko się powtórzy
Wejdą w to – wracający z dalekiej podróży
[Rymkiewicz 2015: 30]

Wiersz ten (stanowiący sam w sobie pewną istotną zapowiedź i podpo-
wiedź) będzie nam jeszcze towarzyszył w dalszych rozważaniach, tymczasem 
odnotujmy, że poeta opatruje go przypisem, w którym (po raz kolejny po-
twierdzając wskazane związki poezji prozy) odsyła nas do swojej prozatorskiej 
książki Słowacki Encyklopedia, gdzie można przeczytać więcej o „miejscach  
i okolicznościach, w których Julek Słowacki i Ludka Śniadecka zbierali maliny 
w litewskich lasach”. Radzi nam też zajrzeć do haseł Metempsychoza i Girlanda 
żywotów – wieczny powrót wszystkiego, co niewątpliwie uczynimy, teraz jednak 
spróbujemy bliżej przyjrzeć się samemu słowu metempsychoza.

Polskie słowo metempsychoza wywodzi się od łacińskiego metempsycho-
sis, to z kolei greckiego μετεμψύχωσις, które z kolei składa się ze słów μετά  
oraz ψυχή i w największym uproszczeniu oznacza tyle, co wędrówka duszy. 
Od razu można zapytać, jaka to wędrówka i jak rozumieć słowo dusza, tym 
bardziej, że rozpoczynając lekturę tego tomu wiemy – musimy wiedzieć, ina-
czej, co podkreślam bardzo mocno, ta lektura nie ma najmniejszego sensu –  
że każde słowo w tej poezji musi zostać poddane niesłychanie uważnemu oglą-
dowi i namysłowi, a przede wszystkim: kontekstualizacji i intertekstualizacji, 
zarówno w obrębie dzieła samego Rymkiewicza (zarówno poetyckiego jak  
i prozatorskiego), jak i tekstów stanowiących jego stałe, powtarzalne kontek-
sty. Inaczej, powtórzę, nie ma to sensu poznawczego, a autor ośmiesza się,  
co łatwo zaobserwować oddając się lekturze recenzji Metempsychozy. Czytanie 
Rymkiewcza polegające na sprowadzaniu go do dosłowności, uleganie pozor-
nej prostocie wierszy, pozornej oczywistości obrazu i pozornej jednoznaczno-
ści filozoficznych i poetyckich konotacji zawsze prowadzi do mniej lub bar-
dziej kompromitującej porażki. 

Nie chciałbym przy tym, by czytelnik pomylił porażkę płynącą z po-
znawczej pychy stawiającej krytyka nad poetą, częstą w polskiej krytyce  
i nauce lekturową klęskę wynikającą z hybris z lekturą, która zakłada wła-
sną ograniczoność, a w konsekwencji rozumowe pojmowanie niekoniecznie 
musi być jej jedynym celem. Bo i tak można a nawet trzeba utwory autora  
Zachodu słońca w Milanówku niekiedy czytać, nie narzucając wierszom 
swojego sensu, ale oczekując, aż ujawnią swoją tajemnicę, zachwycając się 
ich brzmieniem, kontemplując ich piękno. A wreszcie i przede wszystkim:  
akceptując i respektując ich istotową tajemnicę, a respekt dla tajemnicy po-
lega nie na zrozumieniu, lecz na akceptacji tego, co – właśnie – tajemnicze.  
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I ta akceptacja staje się rozumieniem. Niezgłębienie tajemnicy jest w takiej 
perspektywie lekturowej staje się pewną strategią interpretacyjną. Dostrzeże-
nie tajemnicy jest jej odgadnięciem. 

Do takiej lektury upoważnia nas sam Rymkiewicz, który pisząc o tajem-
nicy Dziadów wypowiada następujące słowa: 

Dziady, to jest fundamentalny wniosek, jaki trzeba z tego wszystkiego wycią-
gnąć, są dziełem tajemniczym; i trzeba tu jeszcze dodać, że po stu kilkudzie-
sięciu, niemal już dwustu latach czytania Dziadów nie wygląda na to, aby ta-
jemnice tego dzieła nadawały się do rozjaśnienia (poddawały się wyjaśnianiu), 
aby to dzieło chciało nam je ujawnić i odsłonić. Wiemy o tych tajemnicach 
bardzo mało i również poeta Dziadów wiedział o nich niewiele. A jeśli on sam, 
Mickiewicz, uważał Dziady za dzieło tajemnicze, jeśli w Dziadach były takie 
tajemnice, których on sam nie był w stanie przeniknąć i rozjaśnić, jeśli nawet 
(można to tak ująć) obchodził to dzieło trochę z daleka i z daleka je ogląda-
jąc, dziwił się jego dziwności, to trzeba tę rdzenną tajemniczość i dziwność 
Dziadów uszanować. Jeśli było to dzieło tajemnicze dla jego autora, to i dla 
nas musi pozostać tajemnicze. Jeśli nie możemy zrozumieć wszystkich jego 
znaczeń, rozjaśnić wszystkich jego tajemnic, to trzeba też uznać, że wcale ich 
zrozumieć i rozjaśnić nie musimy [Rymkiewicz 2012: 179].

I jeszcze:

Trzeba więc – jeśli mamy razem z Mickiewiczem dziwić się dziwności Dzia-
dów, podziwiać ich dziwność – zmniejszyć ilość interpretacji, nawet ich zanie-
chać. Tylko wtedy wszystkie tajemnice tego poematu, a przede wszystkim jego 
tajemnicze piękno, piękno jego tajemniczych wizji – pojawią się przed nami 
w całej swojej nieusuwalnej tajemniczości [Rymkiewicz 2012: 180].

To jest podpowiedź lekturowa nie tylko do zrozumienia Dziadów  
i Mickiewicza, ale i do rozumienia Rymkiewicza i mówi nam to wyraźnie 
sam Rymkiewicz. Jeśli, czytelniku, chcesz razem ze mną dziwić się moją dziw-
nością, podziwiać moją dziwność, zmniejsz ilość interpretacji, a może nawet 
choć na chwilę jej zaniechaj... A tajemnica jest nieusuwalna, tajemnica jest 
rdzeniem, tajemnica nie skrywa istoty rzeczy, ale jest istotą rzeczy. Nie możesz 
wyrazić treści tajemnicy, bo jest to treść niewyrażalna, to znaczy: istniejąca we 
własny, tajemniczy sposób. 

A dlaczego Mickiewicz? To oczywiste, Mickiewicz jest najważniejszym 
kontekstem Rymkiewicza, cykl mickiewiczowski jest arcydziełem Rymkie-
wicza, tak jak Dziady są arcydziełem Mickiewicza, a Faust jest arcydziełem  
Goethego, nie tyle dziełem największym, ale dziełem, które powstaje w zasa-
dzie całe życie (a w każdym razie dużą jego część), a w związku z tym całe życie 
(a w każdym razie dużą jego część) definiuje. Jeszcze można dodać, że Dziady są 
tutaj kluczowe, bo znajdują się w ścisłym centrum tego, co mickiewiczowskie, 



105

POETA ŚLEPEGO OGRODU. NIE TYLKO O METEMPSYCHOZIE...

tego co rymkiewiczowskie, a wreszcie tego, co polskie. I tego, co ludzkie.
Dalej: Mickiewicz jest jednym z poetów towarzyszących Rymkiewiczo-

wi (obok, między innymi, Naborowskiego, Słowackiego i Leśmiana) w Me-
tempsychozie, w ostatnim spacerze po ślepym ogrodzie. Ten Mickiewicz jest 
już starszy, już napisał Dziady, wszedł w wiek męski, który jest, jak wiadomo 
wiekiem klęski. I jego lozański liryk Uciec z dusza na listek... stanowi motto 
wiersza Być jak trawa, którego fragment brzmi następująco.

Być jak wysoka trawa z niekoszonej łąki
Jej źrenicą zobaczyć w błękicie skowronki
[………………………………………….]
Jak czerwone jesienne jarzębiny grona
Jak tamta tu istnienia niewidzialna strona

Wiersz Rymkiewicza można potraktować jako dialog z późnym wierszem 
Mickiewicza, możne też uznać go za poetycką interpretację koncepcji uciecz-
ki z dusza na listek, co stanowi jedną z metempsychicznych możliwości roz-
ważanych przez ślepego poetę (możliwość wzmocnioną, dodajmy, skądinąd 
sensami spinozjańskiego z ducha wiersza Deus sive natura [Rymkiewicz 2017: 
5], ale wciąż bezsprzecznie z ducha mickiewiczowską... I to uzasadniałoby 
kontekst mickiewiczowski (wcale go przy tym nie wyczerpując), tym bardziej,  
że czterdzieści cztery wiersze jako zasada kompozycji zobowiązują do spełnie-
nia elementarnych powinności. 

„ACH JULKU!”. SŁOWACKI METEMPSYCHICZNY

Chcąc pozostać pod wpływem fantasmagorii romantycznej pośmiertno-
ści musimy teraz skierować naszą uwagę w stronę drugiego, wielkiego roman-
tycznego ducha, a tym samym powrócić wiersza Metempsychoza, zaś powrót 
ten wzbogacić przywołaniem w całości wiersza zatytułowanego Słowacki me-
tempsychiczny [Rymkiewicz 2017: 36].

Słowacki metempsychiczny leci w głąb kosmosu
Cieszy go perspektywa tej odmiany losu

Jeszcze nie wie kim będzie kiedy tu powróci
W co jego smutne ciało wtedy się obróci

Będę kosem w ogrodzie albo pnącym groszkiem
Ach Julku! te marzenia ty pohamuj troszkę

Mózg kosmosu rozmyśla – co ja zrobię z niego?
Piękny jest kos lecz w groszku też jest coś pięknego
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Co jest pięknego w kosie i groszku? Jak to – co? Piękny jest Słowacki, 
który, jak wiadomo, pamiętał swoje poprzednie wcielenia, był kaznodzieją  
w Libanie w III wieku po Chrystusie, później rozbójnikiem, wreszcie Bóg 
kazał mu wejść w ciało Polaka i cierpieć za Polskę. Kos i groszek to taka sama 
forma jak rozbójnik i kaznodzieja. A że mniej efektowna? To zależy od punk-
tu widzenia.

W pochodzącym z książki Słowacki Encyklopedia haśle Metempsychoza, 
jednym z dwóch, do których odnosi nas przypis wspomnianego wcześniej 
wiersza o tym samym tytule, powoławszy się na notatkę z Raptularza, która 
prawdopodobnie pochodzi z roku 1844, pisze Rymkiewicz komentując me-
tempsychiczne poglądy Słowackiego1, iż: „nieobjęta i nieukończona (nigdy 
nie kończąca się całość naszego życia – tutejszego i tamtejszego dzisli się na 
żywot duchowy «w ciele» i «podług zegaru» i pośmiertny «podług czucia»” 
[Rymkiewicz 2002: 293]. Dodaje dalej:

Ów żywot bezcielesny Słowacki nazywał też „chrztem pośmiertelnym” –  
po takim chrzcie, jak pisał, duch „wraca w ciało i zaczyna znowu czuć 
podług wymiaru i czasu”. Jak długo miałby trwać pośmiertny pobyt ducha 

„w bezczasie”, czyli między dwoma kolejnymi wcieleniami, wydawało  
się poecie (jak wynika z tejże notatki) sprawa właściwie bez znaczenia – „noce 
zaś pośmiertne są bez podziałów i trwają albo chwilę, albo lat tysiące”. Notatka 
z Raptularza mówi też, że nie należy pytać dziecięcia, które powraca „z duchów 
krainy”, jak długo w krainie tej „duchowało” [Rymkiewicz 2002: 293].

Z kolei we wskazanym przez Rymkiewicza haśle Girlanda żywotów – 
wieczny powrót wszystkiego, w którym w komentarzu do Dialogu troistego 
czytamy.

Wydaje się, iż jesteśmy tu bardzo blisko myśli o wiecznym powrocie wszyst-
kiego (wiecznym powrocie tego samego). Ta myśl tak jawie jednak zaprze-
czała wszystkim pomysłom słowackiego związanym z ewolucją ducha, który 
nieuchronnie powinien właśnie ewoluować, a więc wcielać się w formy coraz 
to doskonalsze (czyli także – coraz to inne), że poeta prawdopodobnie musiał 
spostrzec swoją niekonsekwencję – i doszedł chyba wreszcie do przekonania, 
że formy zużyte i porzucone przez ewoluującego ducha, jeśli nie ulegają znisz-
czeniu, mogą służyć raczej jakimś niższym duchom – być przez nie ponownie 
(i nawet wielokrotnie) wykorzystywane [Rymkiewicz 2002: 141].

1  Można tu tytułem wskazówki dodać, że metempsychoza stanowiła bardzo atrakcyjny te-
mat dla romantyzmu. Również tytułem wskazówki odsyłam do (zapomnianego już dzi-
siaj) romantyka, Ludwika Sztyrmera i jego pochodzących z lat czterdziestych XIX wieku  
(a więc powstających równolegle do późnej twórczości Słowackiego) niesamowitych opowieści, 
w których metempsychiczna wędrówka zostaje opisana nieco inaczej niż przez Słowackiego, 
 ale jest do niej (mimo żartobliwych komentarzy) wcale podobna i widać, że autor Platona 
również przeczytał [zob. Sztyrmer 2002: 113-121]. 
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Poglądów Słowackiego nie sposób zrozumieć (jeśli w ogóle, bądźmy 
przez chwilę szczerzy, można je zrozumieć) bez przywołania Króla-Ducha,  
o którym Rymkiewicz rozważając rozmaite możliwości edycji tego dzieła, naj-
słuszniej pisze, iż „ten poemat szaleńca jest jednym z największych dzieł litera-
tury polskiej” [Rymkiewicz 2002: 247].

Druga strofa pierwszej pieśni Rapsodu I Króla-Ducha brzmi następująco:

Ja, Her Armeńczyk, leżałem na stosie
Trupem… przy niebios jasnej błyskawicy;
Kaukaz w piorunów się ciągłym rozgłosie
Odzywał do ech ciemnej okolicy.
Niebo sczerniało… ale świeciło się
Grzmotami, jak wid szatańskiej stolicy.
A ja świecący od ciągłego grzmota
Leżałem. — Zbroja była na mnie złota.

Sam Słowacki komentuje pierwszy wers tego wspaniałego fragmentu  
w takich oto słowach: „Her Armeńczyk – Obacz w Platonie pełną tajemnic 
ducha powieść o Herze Armeńczyku, na końcu dzieła pt. Rzeczpospolita.” 

Obaczmy zatem w Platonie tę pełną tajemnic ducha powieść, obaczmy  
i inne powieści oraz tajemnice.

MOJRY, CÓRKI KONIECZNOŚCI. PLATON PO RAZ PIERWSZY

Jak wiadomo, we wskazanym fragmencie Rzeczypospolitej (czy też,  
jak chce Witwicki, Państwa) Platon ustami Sokratesa opowiada mit Era, żoł-
nierza, który przeżył własną śmierć, czy może raczej jakiś szczególny rodzaj 

– jeśli można tak powiedzieć – szczególnej śmierci klinicznej. 

Nazywał się Er, był synem Armeniosa, a rodem był z Pamfilii. Zginął kiedyś 
na wojnie, a gdy po dziesięciu dniach zbierano trupy, już zepsute, zabrano 
go w stanie świeżym, zaniesiono go do domu i miano go dwunastego dnia 
pogrzebać. Ale wrócił do życia, leżąc już na stosie. Wróciwszy, opowiedział,  
co widział po tamtej stronie [Platon, Państwo, 614b–620d]. 

Ta opowieść jest, jak również powszechnie wiadomo, dość rozbudowana 
i więcej niż skomplikowana, nie jest moim zadaniem jej streszczanie, a tym 
bardziej interpretacja, zainteresowanych odsyłam do źródeł, na użytek niniej-
szych rozważań przywołuję fragmenty konieczne.

Tak zatem dowiadujemy się, iż:

Jeszcze inne trzy postacie kobiece siedzą naokoło w równych odstępach, a każ-
da ma swój tron: to Mojry, córki Konieczności, w białych sukniach, a przepaski 
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mają na głowach. Láchesis, Klotó i Atropos. Śpiewają zgodnie z Syrenami. La-
chesis o przeszłości śpiewa, Kloto o tym, co jest, Atropos o tym, co będzie. 
Kloto od czasu do czasu dotyka prawą ręką zewnętrznego kręgu wrzeciona  
i przyspiesza jego ruch obrotowy, tak samo znowu Atropos lewą ręką popycha 
kręgi wewnętrzne. A Láchesis jedną i drugą ręką dotyka chwilami to jednych, 
to drugich. 

Więc oni, kiedy tam przyszli, musieli zaraz iść do Láchesis. Wtedy ich naprzód 
jakiś prorok w porządku ustawił, a potem wziął z kolan Láchesis losy i okazy 
życia ludzkiego, wstąpił na mównicę wysoką i powiedział: „Oto Konieczności 
córa, dziewica Láchesis, mówi: Dusze jednodniowe, oto początek nowej wę-
drówki okrężnej rodu śmiertelnego, wędrówki kończącej się śmiercią. Nie was 
wybierać będzie duch; wy sobie będziecie sami ducha obierali. Kto pierwszy los 
dostanie, ten niech pierwszy wybiera życie – później już nieuchronne. Dziel-
ność nie jest u nikogo w niewoli. Kto ją ceni więcej lub mniej, ten jej dostanie 
więcej albo mniej. Winien ten, co wybiera. Bóg nie winien” [Platon, Państwo, 
614b–620d]. 

A dalej:

Dusze wielu zwierząt przechodziły w ludzi i przechodziły jedne zwierzęta  
w drugie. Niesprawiedliwe dusze wstępowały w zwierzęta dzikie, a sprawie-
dliwe przemieniały się w zwierzęta łagodne – odbywały się wszelkie możliwe 
przemiany.

Więc skoro wszystkie dusze żywoty sobie wybrały, zaczęły po porządku,  
jak która losowała, podchodzić do Láchesis. Ona każdemu przydzielała ducha, 
tórego sobie każdy wybrał i posyłała go wraz z nim, aby był stróżem ludzkiego 
życia i dopełniał tego, co sobie każda dusza obrała. Duch opiekuńczy naprzód 
prowadził duszę do Klotó – pod jej rękę obracającą oś wszechświata, aby za-
twierdzić los obrany. A gdy jej dotknął, wiódł duszę tam, gdzie Atropos przędła, 
aby nić przeznaczenia uczynić nieodwracalną [Platon, Państwo, 614b–620d].

Jeśli zatem Król-Duch jest szczególnego rodzaju twórczą interpretacją – 
czy emulacją – mitu Platona, można ją, bez wchodzenia w kwestie szczegóło-
we nazwać interpretacją romantyczną. Jak nazwać interpretację Rymkiewicza? 
Sadzić, iże Rymkiewicz (w świetle lektury jego dzieł) rzeczywiście wierzy w 
reinkarnacje rozumianą dosłownie, byłoby przypisywaniem naiwności Rym-
kiewiczowi, a przypisywanie naiwności Rymkeiwiczowi świadczy jedynie o 
naiwności tego, który przypisuje. Idzie tu zwłaszcza o koncept duszy, o której 
Sokrates mógł mówić bez zająknięcia, Słowacki mógł ją jeszcze wtłaczać w 
rozmaitej doskonałości formy, ale Rymkiewicz już tego zrobić nie może, albo 
musi odnaleźć jakiś inny idiom. Ten idiom, najprościej rzecz ujmując, opiera 
się na uwzględnieniu tego, co do powiedzenia na temat wędrówek i powrotów 
miał ten, który obwieścił śmierć Boga, czyli Nietzsche.

Sokrates mógł powiedzieć, to, o czym czytamy w Fajdrosie.
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Dusza w ogóle włada nad tym, co bezduszne, i po całym świecie wędruje, ro-
dząc się tu w tej, a tam w innej postaci. A że doskonała (τελέα) jest i skrzydlata 
(έπτερωμένΐ), więc po niebie lata i całym światem włada, i gospodaruje w nim 
jak u siebie w domu. A jeśli pióra straci, spada, aż coś stałego napotka, uchwyci 
i zamieszka tam, ciało ziemskie na siebie wziąwszy, które teraz, niby samo z 
siebie, poruszać się zaczyna dzięki jej sile i nazwę otrzymuje wszelkiej istoty 
żywej [Platon, Fajdros 246с].

Słowacki mógł myśl tę poetycko interpretować, Rymkeiwicz, który pisze 
po Nietzschem, dla którego – a co za tym idzie również dla jego Metempsy-
chozy – Nietzsche jest myślicielem fundamentalnym (czego dowody można 
odnaleźć w wielu miejscach, zarówno w poezji jak i w prozie), musi w jakiś 
sposób uwzględnić fundamentalny atak Nietzschego na Sokratesa i jego za-
kwestionowanie postawy sokratejskiej. Tym bardziej, że Nietzsche gdy już 
ostatecznie zapytał Sokratesa, dlaczego nie ów nie uprawia muzyki, gdy już 
zakwestionował jego rozumowe wyjaśnienie duszy i jej nieśmiertelności, gdy 
w ogóle zakwestionował to, co dało się zakwestionować, sam – paradoksalnie, 
choć nie bezsensownie – w tym samym, bo mitycznym i symbolicznym języ-
ku, dał własną wielką wizję, wzbogacając i komplikując metafizyczne fanta-
smagorie i urojenia ludzkości

NAJWIĘKSZY CIĘŻAR. WIECZNY POWRÓT  
POLSKIEGO SZLACHCICA O NAZWISKU NICKI

Ten sam Nietzsche, który kto wie, czy jednak nie wywodził się z polskiej 
szlachty, a który w każdym razie głęboko wierzył, że wywodzi się od Nickich 
herbu Radwan (o czym Rymiekwicz z nieskrywanym upodobaniem pisał, za-
uważając przy tym zachwyt nietzscheański nicością wpisaną w nazwisko Nicki, 
które zniemczone miało brzmieć, tak jak brzmi), ten sam Nietzsche, zapisał 
słowa, które niejednemu spędziła sen z powiek.

N a j w i ę k s z y  c i ę ż a r . — A gdyby tak pewnego dnia lub nocy jakiś de-
mon wpełznął za tobą w twą najsamotniejszą samotność i rzekł ci: «Życie to,  
tak jak je teraz przeżywasz i przeżywałeś, będziesz musiał przeżywać raz jesz-
cze i niezliczone jeszcze razy; i nie będzie nic w niem nowego, tylko każdy  
ból i każda rozkosz i każda myśl i westchnienie i wszystko niewymownie 
małe i wielkie twego życia wrócić ci musi, i wszystko w tym samym porządku  
i następstwie — tak samo ten pająk i ten blask miesiąca pośród drzew i tak 
samo ta chwila i ja sam. W i e c z n a  klepsydra istnienia odwraca się jeno —  
a ty z nią, pyłku z p y ł u !» — C z y nie padłbyś na ziemię i nie zgrzytał zębami 
i nie przeklął demona, któryby tak mówił ? Lub czy przeżyłeś kiedy ogromną 
chwilę, w którejbyś był mu r z e k ł : «Bogiem jesteś i nigdy nie słyszałem nic 
bardziej b o s k i e g o !». G d y b y  myśl ta uzyskała moc nad tobą, zmieniłaby 
i zmiażdżyła może ciebie, jakim jesteś. Pytanie przy wszystkiem i każdym 
szczególe: «czy chcesz tego jeszcze raz i jeszcze niezliczone razy ?» leżałoby jak 



110

MICHAŁ NAWROCKI

największy ciężar na postępkach twoich. Lub jakże musiałbyś kochać samego 
siebie i życie, by niczego w i ę c e j  n i e p r a g n ą ć  nad to ostateczne wieczne 
poświadczanie i pieczętowanie? [Nietzsche F., 1907: s. 282-282].

Jest to jeden z najwspanialszych i najmocniejszych aforyzmów Nietzsche-
go, jest to jedna z jego najmocniejszych i najwspanialszych wizji, o filozoficz-
nych implikacjach i o rozterkach, które przysporzył choćby Kunderze w Nie-
znośnej lekkości bytu wiedzą, by tak rzec, nawet nietzscheańskie przedszkolaki. 
A Rymkiewicz?

W wierszu Kołysanka czytamy:
To co było – nieraz jeszcze się powtórzy
Teraz uśnij potem wrócisz z tej podróży

Jedną chwilę i lat tysiąc będziesz spała
Potem razem powrócimy w nasze ciała
[Rymkiewicz 2017: 25].

Rzecz jasna, więcej tu pytań niż odpowiedzi. Co znaczy: nasze ciała? 
Nasze w sensie: te same? Zmartwychwstaniemy ciałem? Czy powrócimy 
wiecznie w ciąż w te same ciała? I czy tożsamość tych ciała będą miały coś 
wspólnego tożsamością ciał, w których powróci Ludka z Julkiem? I czy będą 
one nowe, ale nasze w rozumieniu platońskim: nasze, to jest: przynależne 
temu, co niezmienne, a w swojej zmienności podporządkowane temu, co wła-
śnie niezmienne, wieczne i od-nowione? A może (to kolejna, kusząca myśl) 
będzie to jakaś forma apokatastasis? A może będzie to jeszcze jakoś inaczej 
zorganizowane?

Jak wierszu Pokrzywy na wiosnę:

Wiosna – i zaraz zakwitną pokrzywy
Trochę umarły trochę jesteś żywy

Coś kiedyś było – znowu się powtarza
Jakby umarłych szarożółte twarze
[Rymkiewicz 2017: 8].
Albo jak w wierszu Modraszek:
Ten sam palec i modre skrzydełko – to samo
Istnienie wchodzi tutaj niewidzialną bramą

Skąd idzie nie wiadomo i dokąd odchodzi
Jak olbrzym co w kosmosie po kolana brodzi
[Rymkiewicz 2017: 26].

Tym bardziej, że skoro Rymkiewicz używa słowa istnienie, nie sposób nie 
dostrzec poety, który dla autora Końca lata w zdziczałym ogrodzie (i nie tylko  
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dla niego) jest największym polskim poetą dwudziestego wieku. Mowa, rzecz 
jasna, o Bolesławie Leśmianie. 

DWA ZNIKOMKI W WICHRZE ŻYCIOWYM. LEŚMIAN

Znikomek należy najsłynniejszych wierszy Bolesława Leśmiana, stanowi 
też tytuł wiersza Rymkiewicza. Znikomek wyłaniający się z pierwszej strofy 
wiersza Leśmiana wygląda następująco:

W cienistym istnień bezładzie Znikomek błąka się skocznie.
Jedno ma oko błękitne, a drugie — piwne, więc raczej
Nie widzi świata tak samo, lecz każdym okiem — inaczej —
I nie wie, który z tych światów jest rzeczywisty — zaocznie? 
[Leśmian 1936: 63].

Znikomek Rymkiewicza jest inny:

Znikomku skąd się wziąłeś tu w moim ogrodzie?
– To stąd panie że wszystko powraca w przyrodzie

Wracają kwiaty bluszczu i osy w tych kwiatach
Wszystko co tu umarło powraca po latach

Znikomku gdzie ty mieszkasz? – mam domek pod deską
Chce świat widzieć – a widzę mgłę szaroniebieską

Znikomku co tu robisz? – Wącham kompost zgniły
Jak ty panie – mam domek w rodzaju mogiły
[M, 46].

Podobnie jak w przypadku dialogu z Mickiewiczem i ze Słowackim, gra 
Rymkiewicza opiera się na szczególnego rodzaju alternatywnym (może nawet 
polemicznym) wykorzystaniu pomysłu (czy zamysłu) poetyckiego. Twój zni-
komek jest taki, a mój taki, mówi Rymkiewicz. Każdy ma swojego znikomka, 
każdy – w domyśle: każdy, w jakiś sposób – sam jest lub będzie takim znikom-
kiem. Warto dodać, że wiersz Rymkiewicza zostaje zaopatrzony przypisem, 
w którym poeta lokalizuje bibliograficznie wiersz Lesmiana (Skamander 1935, 
Napój cienisty 1935), a następnie daje takie oto zdanie: „Domek pod deską 
na skraju kompostu (przeznaczony dla małych jeży, które właśnie pojawiły się 
w ogrodzie) urządziłem na wiosnę 2016 roku”. 

Przy okazji: skoro usiłujemy zrozumieć poezję, której bez kontekstu fi-
lozoficznego zrozumieć nie sposób, warto zauważyć, w jaki sposób jej twórca 
sam komentuje inną poezję, której też nie można w pełni pojąć bez jej fi-
lozoficznych konotacji. Konkretnie: chodzi o Rymkiewicza porównującego 
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Leśmiana i Heideggera, który, tłumacząc jakie są relacje pomiędzy tą kon-
kretną filozofią i tą konkretną poezją, daje nam też podpowiedź jak w ogóle 
zestawiać filozofię i poezję.

Umieszczanie Leśmiana w pobliżu Heideggera (…) byłoby z pewnością za-
jęciem nonsensownym (…). Niewątpliwie mamy tu jednak do czynienia  
z czymś takim, co można nazwać równoległością – pomysłów Heideggera  
i pomysłów Leśmiana. Pomysłów filozoficznych nie należy porównywać z po-
mysłami poetyckimi – istnieje taka niedobra skłonność (i akurat w przypadku 
Leśmiana wielokrotnie dawała ona o sobie znać – porównywano go, często 
natrętnie i marudnie, z Bergsonem), ale to jest inna materia, poezja i filozofia 
mają inne cele. Można tu natomiast mówić o równoległości czy podobień-
stwie pomysłów językowych (…) Zwracam więc tylko uwagę na te dziwne 
zbieżności językowe, choć nie wynika z nich może nic więcej ponadto, że duch 
epoki (ubezdrożony) w pierwszej połowie XX wieku krążył, szukając dla siebie 
dobrego miejsca, między Fryburgiem Bryzgowijskim a Hrubieszowem [Rym-
kiewicz 2001: 99].

Powyższy fragment jest istotny, sporo bowiem mówi nie tylko o czytaniu 
poezji w kontekście filozofii, nie tylko o tym jak Rymkiewicz czyta Leśmiana 
w kontekście Heideggera, mówi też – i to jest szczególnie istotne – jak po-
winniśmy czytać poezję Rymkiewicza, jeśli zdecydujemy się na przywołanie 
jej filozoficznych uwarunkowań. Ponadto rozważania Rymkiewicza na temat 
Leśmiana stanowią wprowadzenie w kolejny wymiar naszych rozważań na te-
mat Rymkiewicza.

Zakłócenie hierarchii istnieniowej czy też nawet całkowite jej zniesienie – ma 
u Leśmiana, jak się zdaje, jeszcze taki powód: nie jest pewne, gdzie co należy, 
gdzie jest czego miejsce, gdzie co jest ostatecznie usadowione; coś może być 
bowiem zarazem (jednocześnie, w tej samej chwili tego samego czasu) świato-
we i zaświatowe, tutejsze i tamtejsze, po-śmiertne i przed-śmiertne, co więcej 

– coś może być jednocześnie umiejscowione i od-miejscowione [Rymkiewicz 
2001: 100].

Wyrażona powyżej myśl może zostać uznana za kolejną podpowiedź  
co do możliwego rozumienia sensu pojęcia metempsychoza, tym razem  
w duchu leśmianowskim, który zakłada wędrówkę niejako w obie strony, który 
zakłada możliwość istnienia podwójnego, jednoczesnego istnienia i nieistnie-
nia, niedoistnienia, czy istnienia w jego niepełnym, niedokończonym i niedo-
określonym sposobie, w jego sposobie, by tak rzec, znikomym. Tym bardziej,  
o czym mówi nam Leśmian w Dziewczynie, że – „nigdy dość się nie umiera”.

Warto pamiętać (co wciąż ktoś przypomina), że Leśmian pisał o Bergso-
nie, mówiąc – po swojemu, czy po leśmianowsku – o „baśniowości jego sys-
tematu”, i komentując (czy też streszczając ową bań w następujących słowach 
następująco: „Na początku był Wicher życiowy i materia martwa, w którą ten 
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Wicher znienacka uderzył. Tak powstało to, co dotąd powstaje...” [Leśmian, 
s. 35.]

Warto pamiętać (czego jakoś nikt nie przypomina), że Leśmian pisał 
również o Platonie. Pisał o nim, rzecz jasna po swojemu, czy po leśmianow-
sku: „Dusza jest miejscem wspomnienia tajemnic bytu. (…) Tożsamość duszy 
z ideą obdarza ją – nieśmiertelnością. Żyła w przedistnieniu, żyje obecnie, 
będzie żyła po śmierci.” [Leśmian 1959: 426-431] Zacytowanie tej myśli i na-
mysł nad nią otwiera wiele możliwości komentarzy, w tym, przede wszystkim, 
pozwala na konstatację faktu, iż poezja Leśmiana pozwala nam ponownie po-
dejść do Platona od odmiennej niż wybierane dotąd strony, a dzięki temu 
dostrzec i zrozumieć naturę kolejnych form, które pojawiają się w ślepym 
ogrodzie.

UPIORY DOMOWE. PLATON I MICKIEWICZ PO RAZ DRUGI

Czytamy w Fedonie:

A trzeba przypuszczać, przyjacielu, że to pierwiastek ociężały, ciężki i do ziemi 
zbliżony, i widzialny. Toteż taka dusza nasiąkła tym, co cielesne, cięży i wlecze 
się znowu na miejsca widzialne, ze strachu przed tym, co niewidzialne, przed 
tamtym światem, i jak powiadają, włóczy się koło pomników i grobów, gdzie 
już nieraz widywano jakieś do cieniów podobne dusz widziadła; bo powstają 
widma z dusz tego rodzaju, które się nie oddzieliły czysto, tylko mają w sobie 
to, co widzialne, przez co je też i widać [Platon, Fedon, 81c-e].

Widma, o których mówi Sokrates, najwyraźniej wybierają ślepy ogród i 
jego okolicę. Tak jak w wierszu Spacer jesienny, w którym: „Przez suche mali-
niaki nad czarne jeziora / Gdzie jesienny usłyszeć można krzyk upiora” [Rym-
kiewicz 2017: 12], tak jak w wierszu Upiór – pierwsza piosenka zaniemeńska 
[Rymkiewicz 2017: 14], który brzmi następująco:

Leży upiór pod sosenką bezimienny
W czterech deskach półpiaszczysty półtrumienny

Leży upiór – świeci jemu zimna gwiazda
W jego dłoniach czarne osy mają gniazda

Trudno nie oprzeć się z zestawieniem tego fragmentu z fragmentem bal-
lady Mickiewicza pod tytułem Upiór:

Serce ustało, pierś już lodowata,
Ścięły się usta i oczy zawarły;
Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!
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Cóż to za człowiek? - Umarły.
[………………………………..]
Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata,
Usta i oczy stanęły otworem,
Na świecie znowu, ale nie dla świata;
Czymże ten człowiek? – Upiorem.

Ktoś mógłby powiedzieć, że te upiory nie są platońskie, ale ze swej pro-
weniencji romantyczne. Może być i tak, więcej: zapewne tak jest. Przepiękna 
ballada Mickiewicza otwierająca Dziady przypomina, że arcydramat Mickie-
wicza, to jest wielka opowieść o upiorach. O upiorności nie tylko rozumianej 
jako romantyczne dekoracja czy makijaż, ale jako propozycja istnienia jed-
nostki i zbiorowości. O tym, że można istnieć pomiędzy życiem i śmiercią, 
 że można pomiędzy życiem i śmiercią trwać, przetrwać i – pamiętać.

Jednocześnie, powiedziawszy to wszystko, trzeba również zauważyć,  
że propozycja (czy konstatacja) Rymkiewicza jest na wskroś oryginalna.  
Jak w przepięknym wierszu zatytułowanym Ktoś drapie do drzwi [Rymkiewicz 
2017: 16]:

W nocy do drzwi ktoś drapie – może kot zgłodniały
Jesień śpiewa w ogrodzie deszczowe chorały

Może to kot bez głowy lub kot bez ogona
Może to martwa kotka po raz drugi kona

Chodzić pośmiertnie w nocy – ja wiem jak to boli
Jeśli kot – to się karmą w nocy zadowoli

A ja w ciemności kołdrę naciągam na głowę
Może mnie nie zobaczą upiory domowe.

Zobaczą, zobaczą – chciałoby się dopowiedzieć. Po to tu przyszły, osta-
tecznie to ich dom. Upiory zawsze przychodzą do kogoś, to już powiedzieli 
romantycy i Rymkiewicz o tym wie. Można rzecz ująć inaczej. Jego upiory  
są właśnie – jego własne. To, co powraca, może powrócić jako upiór, w tym  
a nie innym domu, w tym a nie innym ogrodzie. I chodzi pośmiertnie  
w nocy... pomimo bólu.

Bo to, co nie istnieje (lub: pół-istnieje czy niedoistnieje jak jakiś zni-
komek) cierpi tak samo, jak to, co żyje, to z kolej powtarzał Leśmian  
i Rymkiewicz również zna tę prawdę; zna również i powtarza myśl Heraklita,  
że Dionizos i Hades są jednym i tym samym bogiem. Wszystko, co istnieje, 
jak wiemy od Heideggera, istnieje ku śmierci, wszystko, co istnieje, umiera, 
rozpada się i anihiluje, gaśnie i niknie, lub inaczej – wszystko się masakruje.
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„I BĘDZIESZ POKROJONY”. MASAKRA

Z Kinderszenen pochodzi myśl następująca, stanowiąca, jak sądzę ośro-
dek metafizycznego pesymizmu Rymkiewicza.

Myśl, że życie jest masakrą, że jego istotą, jego ukrytą siłą (jego napędem – 
umieszczonym wewnątrz niego motorem napędowym) jest masakra, że ży-
cie masakruje samo siebie, i że szklane oczka, sztuczne nosy i miękkie łapki  
na piersiach mojej matki są znakiem tej masakry, że ona, masakra, patrzy  
na nas, zimno i obojętnie, tymi szklanymi oczkami, raczej nie mogła mi wów-
czas przyjść do głowy, bo to nie jest myśl dla dzieci, myśl dostępna dziecięcym 
umysłom – to jest myśl trudna do przyjęcia, nie dopuszczają jej do siebie nawet 
dorośli. Starzec, owszem, starzec, taki jak ja teraz, już to wie – życie to jest 
masakra, że wszystko, co żyje, będzie zmasakrowane (zmasakruje się) [Rym-
kiewicz 2008: 117].

Obrazy masakry, jak wiedza wszyscy czytelnicy, należą do najczęstszych 
zarówno w poezji i prozie. „Człowiek nie jest w stanie wypisać się z masa-
kry ani z polskości (...)” [Krzyńska-Nawrocka 2012: 539] i w Metempsychozie 
mogą przybrać wymiar osobistych wyobrażeń na temat pośmiertnych losów 
własnego ciała, jak w wierszu Kawałki mego ciała [Rymkiewicz 2017: 7]:

Kawałki mego ciała leżą w zamrażarce
Gdy je wyjmą – wirusy wnet zaczną swe harce

Ale będą spalone – ogień je przemieni
I miną lat tysiące w tej samej przestrzeni

Wizja kremacji poprzedzona krojeniem pojawia się w Narzędziach chi-
rurgicznych [Rymkieiwcz 2017: 9] i trudno powiedzieć, ile w tym sarkastycz-
nej konfirmacji Chirurgiczną precyzją... W każdym razie:

Narzędzia chirurgiczne noże oraz piły
Poczekaj! zaraz one będą cię kroiły

I będziesz pokrojony a co pokrojone
Poczekaj! do spalarni będzie wywiezione.

Wreszcie: powszechność masakry rozciąga się równie zna dzieła sztuki, 
na materię nieorganiczną i najpełniej wyrażają się w wierszu Posąg [Rymkie-
wicz 2017: 29]: 

Ręce ma odrąbane – nie ma też głowy
Jest z marmury lub jeśli chcesz – alabastrowy

Wszystko we krwi – tors uda strzaskane kolana
Cała przeszłość jest teraz ta krwią zachlapana.



116

MICHAŁ NAWROCKI

Cielesne wyznaczniki masakry odnoszą się również do sztuki wyrażonej 
w kamieniu. Krew kamienia? Czy krew człowieka, który o kamieniu pisze i 
w który w kamieniu prze innego człowieka zostaje wyobrażony. Rzecz, prze-
strzeń i czas – wszystko jest zachlapane krwią. Czy coś można przeciwstawić 
masakrze? Owszem, tym czymś jest słowo, tym czymś jest logos.

METEMPSYCHOSIS I LOGOS. PRZECIWKO MASAKRZE

I to trzeba zrozumieć, to trzeba zaakceptować, choć nie jest to myśl łatwa 
do zaakceptowania. Metempsychoza jest fenomenem w tym sensie, że kon-
centruje w sobie intuicje człowieka związane z trwaniem pośmiertnym, ale –  
co bardzo ważne – nie daje rozwiązania, nie daje odpowiedzi, choć w swoim 
pięknie daje pocieszenie właściwe baśniom. Bo baśń, którą snuje Rymkiewicz 
pozostaje wciąż baśnią. Wiersze o rozmaitych metempsychicznych podróżach, 
są w istocie podróżami po wyobrażeniach, są baśniami o nieśmiertelności. 
Słuchajmy baśni, ale wierzmy w nie tak, jak się wierzy w baśnie. On sam 
(jak mówi) wybiera ciemność Heraklita, woli przebywać w heraklitejskich 
ciemnościach (a ciemność jest jednym fundamentalnych stanów i jednym  
z kluczowych słów tomu Metempsychoza) nad baśń o duszy, która zostaje opo-
wiedziana w Fedonie a właściwie to (jak sam uważa) Heraklit wybiera jego. 

Nie bądźmy zatem naiwni, tak jak, wbrew pozorom, nie byli naiwni sta-
rożytni. Nie bez powodu i nie bez podstaw Nietzsche mówił o zasadniczym 
pesymizmie kultury helleńskiej. A mit, w którym ów pesymizm się wyrażał, 
wyjaśniając niewytłumaczalne, pozwalał też na coś więcej: pozwalał poetom 
tworzyć opowieści, których zadanie nie polegało na tworzeniu istnieniowych 
ornamentów, ale które stanowiły jedyną formę nieśmiertelności. W to prze-
cież wierzy Achilles, który świadomie wychodzi naprzeciw przeznaczenia  
i wybiera śmierć pod Troją, po to, by odnaleźć nieśmiertelność w homeryckiej 
pieśni Innej nieśmiertelności tam się nie oczekuje, byłoby naiwnością oczeki-
wać jej teraz. Jedynym możliwym kierunkiem metempsychosis jest logos. Jedy-
na nieśmiertelność to nieśmiertelność w słowie. To i tylko to przeciwstawić 
można istnieniowej masakrze. Innej metempsychozy nie ma. I nie ma innej 
nieśmiertelności.

ŚLEPY OGRÓD: WYJŚCIE

Niniejszy szkic powstał w lutym 2022 tuż po śmierci Jarosława Mar-
ka Rymkiewicza; gdy zaczynałem go pisać, trudno mi w nim było uniknąć 
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osobistego charakteru, trudno mi się go wypierać, gdy pisać go kończę. Twór-
czość Rymkiewicza towarzyszy mi od wielu lat, bez wielkiej przesady: kształ-
towała mnie jako człowieka i pisarza, sporo też na jej temat napisałem, a świa-
domość, że sam autor Metempsychozy to, co pisałem, czytał (i chyba, jak wolno 
sądzić, doceniał), była i jest dla mnie więcej niż ważna. 

Dedykacja, którą opatrzyłem mój szkic, jest w istocie parafrazą, uży-
łem tu słów, które Rymkiewicz skierował do mnie po przeczytaniu moich 
Wariacji istnieniowych nazywając je „piękną książką o istnieniu i Leśmianie”  
(a Wariacje... były w niemałej części dialogiem z jego leśmianowską Encyklo-
pedią). Gdy zaś przysłał mi nowe wydanie Do Snowia i dalej, podpisał się jako 

„wdzięczny czytelnik Okrucieństwa i czułości” (a w Okrucieństwie... wiele o jego 
poezji i jego kotach miałem do powiedzenia). 

Innymi słowy, dopowiadając myśl, od której rozpocząłem swoje rozwa-
żania, niniejszy szkic jest przede wszystkim podziękowaniem i – pożegnaniem.
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THE POET OF THE BLIND GARDEN.  
NOT ONLY ABOUT METEMPSYCHOSIS  

BY JAROSLAW MAREK RYMKIEWICZ

Summary: The subject of the article is Metempsychosis, the last book of poetry 
by Jarosław Marek Rymkiewicz. The article attempts to analyze and inter-
pret the repetitive themes of Rymkiewicz's poetry, their forms and contexts, 
which in Metempsychosis take their final shapes. The topics mentioned include 
the issues of existence, passing and death. The basic contexts are built by the 
poetry of Mickiewicz, Słowacki and Leśmian, as well as the philosophical tho-
ught of Heraclitus, Plato, Nietzsche and Heidegger.

Keywords: Rymkiewicz, metempsychosis, existence, death, poetry, garden
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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ANALYSIS OF THE PRINCIPLES  
OF TURANIAN CIVILIZATION 

(RUSSIA AND TURKEY)  
BASED ON THE RESEARCH  

OF THE JOURNAL OPOKA W KRAJU 

Summary: The journal “Opoka w Kraju”, edited by Professor Maciej Giertych, 
pays great attention to the struggle against the manifestations of authoritari-
anism in political life and international relations. It recalls Feliks Koneczny's 
studies on Russia and Turkey, formulated on the basis of historical science. 
These reflections analyze the findings from the journalism of “Opoka w Kraju”, 
i.e. can Russia and Turkey become Western-style liberal democracies in terms 
of civilization? For this purpose, a comparison of the axiological preconditions 
of Turanian civilization with Latin (Western) civilization was made. Conclu-
sions were also formulated regarding the civilizational development of both 
countries, which will indicate the most likely scenario of their further develop-
ment in the future entries were also formulated, which will indicate the most 
probable scenario of their further development in the future.

Keywords: Turanian civilization, Russia, Turkey, Feliks Koneczny, Maciej 
Giertych, „Opoka w Kraju”

In Turanian civilization, the more significant states last only as long as they ex-
pand their borders; they perish when they can no longer afford further partitions, 
and they will be able to flourish again only when they reestablish property claims.

Feliks Koneczny
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INTRODUCTION

The term Turanian civilization is a somewhat archaic concept, but nev-
ertheless it still functions in scientific discourse as an equivalent synonym 
for both Russian and Turkish civilizations, even though some scholars, e.g. 
Adam Zamojski, note that the form in which Feliks Koneczny described Tur-
anian civilization still functions only in Russia [Zamojski 2018: 71]1. In the 
common consciousness and in the journal “Opoka w Kraju”2, Turanian civi-
lization is primarily associated with an authoritarian style of government that 
is not comparable to the governments in the liberal democracies of Western 
(Latin) civilization. This style of government was present even at the end of 
the reign of the Romanovs in Tsarist Russia: “At the beginning of the 20th 
century, when the Westernized press in Russia criticized the Tsar for the loss 
of the fleet at Tsushima, Nicholas II said: «What does this rabble want, and 
what is it interfering with? This is my fleet!»” [Giertych 1996: 8]. During the 
tsarist regime, the state was owned by the tsar. It was a private economic en-
terprise of the ruler. The reluctance and fear to involve Russian society in pub-
lic life, and later – in Joseph Stalin's time – Soviet society, manifested itself 
in the policy of consumption. It was then that the mass production of cheap 
alcohol was allowed, which had an anti-democratic idea because, as Joseph 
Stalin said, “drunk people don't think about politics”. The main goal is to 
present the universal principles of Turanian civilization and Latin (Western) 
civilization as defined by F. Koneczny and expounded by M. Giertych, com-
paring them and analyzing the development of Turanian civilization, which is 
accompanied by the following motto: can Russia and Turkey become liberal 
democracies on the Western model? 

CHARACTERISTICS OF TURANIAN CIVILIZATION IN THE 
WRITINGS OF F. KONECZNY AND M. GIERTYCH

We distinguish seven civilizations according to the key of F. Konecz-
ny: Ancient civilizations: Brahmin civilization, Jewish civilization, Chinese 
civilization, Turanian civilization. Medieval civilizations: Byzantine civiliza-
tion, Latin civilization, Arab civilization [Kuriański 2011: 105]. Turanian 

1 Almost all quotations and paraphrased fragments come from publications pub-
lished in Polish.
2 The journal “Opoka w Kraju” is aimed at right-wing readers from parties and na-
tional movements in Poland.
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civilization was first described by F. Koneczny and separated from the other 
civilization associations as an independent civilization unit. This term was 
used to describe the pastoral peoples living in Eurasia, who often invaded ne-
ighboring China. As a result, in the 3rd century AD the Chinese built a wall 
separating them from the warring tribes. In the 3rd century AD, the Huns es-
tablished their state centre, and in the 13th century the Mongol state was fo-
unded by Genghis Khan. During his reign the Turanian civilization was fully 
formed. Temujin subjugated numerous khans and their peoples. He attained 
the title of the greatest khan, Genghis Khan. In 1206, he began conquests 
on a grand scale. They included vast territories in East Asia, Central Asia and 
Transcaucasia. He annexed Azerbaijan, Georgia and Armenia and directed his 
steps towards the steppes on the Black Sea [Sielicki 1999: 118-121]. The con-
tact of the Turanian region with the Byzantine Empire created a civilization 
mixture of Turanian-Byzantine and two Turanian-Slavic cultures: Moscow 
and Cossacks. Later, Mongol rulers expanded the khanate, which stretched 
from the Pacific to the Black Sea and from northern Asia to the Arab world. 
Various religions emerged in this area of civilization: Buddhism, Judaism, Is-
lam, Christianity in the Orthodox and Nestorian versions [Kałużyński 1970: 
§ 254; Sielicki 1999: 45].

The nature of rule in Turanian civilization is essentially mono-rule.  
As Maciej Giertych notes, this feature is most visible in Russia. 

It does not matter whether it is a khan, a tsar, a first secretary, or a president. 
He is most loved and accepted as long as his power is free from any limitations; 
however, he must be a winner. The Turanian people do not accept the losing 
leader as ruler. Thus, he must constantly prove that his sovereignty and influ-
ence are constantly growing. Such a ruler is never criticized and questioned. 
Russia should not be expected to suddenly adopt a democratic system because 
the people living there do not expect it. Those who are called to vote will 
choose as the ruler tells them to, and any opposition will naturally be crushed 
[Giertych 2007: 16-17].

Ethics does not apply to the ruler in Turanian civilization (Russia, Tur-
key). He is not judged by ethics. He must be victorious, and that is all that 
matters [Giertych 2007: 16-17]. “In Latin civilization, unity is achieved by 
promoting diversity. The Byzantine and Turanian civilizations do not tolerate 
diversity. With them, everything must be unified, just as in the headquarters. 
Centralization is the principal task of the authorities in these civilizations” 
[Giertych 2016: 1-4]. In his analysis of the Latin and Turanian civilizations, 
Maciej Giertych compares their legal systems. “The Turanian civilization from 
ancient times to our days knows no other source of law than the unlimited 
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power of the head of state, the arbitrariness of an official. It also remained the 
property of those Turanian states where Islam later became the ruling religion” 
[Koneczny 2002: 51].

The Turanian civilization is one of these commonalities, based on the 
family system [Koneczny 1996: 77]. For F. Koneczny, the synonym for the 
original civilization is the family. It is a union of families [Koneczny 1982: 
350]. As F. Koneczny stated, Turanians are a community based on the col-
lective method, and this is not conducive to the creation of one nation, a 
national commonality. There are no nations in this civilization, just as there 
is no nation in the Arab, Brahmin, or Chinese civilizations. There is only the 
state and the civilization. He also notes that not all societies become nations 
in a particular temporal perspective [Koneczny 1982: 356]. In Turanian civi-
lization “there is no national consciousness”. “It is not the national thought 
that binds the state, but the Tsar (Chan, First Secretary, President)” [Giertych 
2017: 3-4].

The monism of law in Turanian is connected with the monism of priva-
te law, i.e., the state and its inhabitants are the property of the ruler and are 
subject to his orders [Koneczny 1977: 15]. 

All cultures of Turanian civilization make each person personally dependent 
on the ruler; the entire population is his slave. The ruler has unlimited rights 
as a private owner in every place and over every person. The private law of 
the ruler, which applies everywhere, became public law. It is a legal monism, 
because all collective and public life is based on private law. There is no greater 
despotism than such a monism [Koneczny 2002: 26]. 

As F. Koneczny states, Christianity had to clash with Nestorianism and 
Orientalism from the aspect of civilization. The mechanisms of civilization 
here were the Mongol-Tatar khanates based on uniformity. The states of Tu-
ranian civilization depend on the functioning of a highly developed police 
apparatus, at least some types of police. At the declaratory level, they have 
guaranteed civil rights. But this is only a formal level, which is not reflected in 
reality. Everywhere there is coercion and absolute obedience without the right 
to criticize. It insists on the use of force, but it is destroyed in case of failure 
[Koneczny 1997: 159-160]. It is ethics that cements collective action and 
protects association [Koneczny 1997: 41-43]. “In Turanian civilization, there 
is no ethics that binds the ruler, and all public life is unethical. Thus, there is 
a constant ethical discrepancy between state and private affairs, which could 
not exist without some ethics, especially in family life. Of course, demorali-
zation must spread from above here as well” [Koneczny 2002: 54]. Society is 
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composed of similar individuals who form a human mass. Uniformity moves 
down the social ladder to encompass ever larger areas of quincunx3, inclu-
ding language, dress, art canon, etc. [Koneczny 1997: 151-152]. A feature 
of Turanian civilization is the organization of society into a coercive military 
system [Koneczny 1982: 350]. State organization can completely suppress 
social organization in Turanian civilization. In fact, there were peoples' regi-
ments [Koneczny 1925: 5]. “The Turanian community decayed, and the state 
perished as soon as the military organization failed. The military post was the 
only way to gain a social position, not just a state position, and the only way 
to gain wealth. Those who were not in the army were, so to speak, outside 
society” [Koneczny 2002: 183].

Turanian civilization is characterized by a highly bureaucratic, com-
manding state. There is a strong centralism here. In this civilization there are 
no nations in the European sense, but only conglomerates of peoples, tribes 
and races. As M. Giertych writes, “if there is no leader, then come the dark 
times, no guide, weakness [...]. This is always the case in Russia” [Giertych 
2011: 8].

In Turanian civilization there is a strong connection of church and state. 
We are dealing here with the clericalization of the state. At the same time, in 
Turanian civilization, states subordinate their religions [Giertych 2016: 1-4]. 
The most important thing in the relations between the rulers and the religions 
is that the church does not interfere in politics and does not criticize the ruler 
[Giertych, 2021: 3-6].

RUSSIAN TURANISM

Giertych formulates the question arising from the reflections on Tura-
nian civilization in Russia: “Is Vladimir Putin the tsar who will lead Russia 
out of the suffering into which it fell after the dark times of the Soviet Union 
under the rule of Boris Yeltsin?”. He does not give a clear answer to such a 
question, although he notes that there is a great chance that this will actu-
ally happen. This, in his opinion, is proven by the plans of V. Putin, who 
will extend his mandate to rule Russia indefinitely, and most importantly, he 
will do so while maintaining the appearance of democracy. According to M. 

3 “The Polish historian and philosopher Feliks Koneczny coined the concept of 
«human quincunx» – it is a system of five values: good, truth, beauty, health, and 
prosperity. These values form the backbone on which the tissue of each civilization 
rises” [Kopciuch 2016: 13].
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Giertych, under the rule of V. Putin, Russia will seek its military and geopolit-
ical strengthening through the possibility of conquering or absorbing neigh-
bouring countries, the so-called “Ruthenian collective countries” i.e., Belarus 
and Ukraine, but in the longer term also the Central Asian republics and 
Central and Eastern Europe, i.e., the possessions of the Soviet Union. Russia 
acts in two ways, first, it carries out annexation of neighbouring countries or 
parts of them, and second, it pursues a geostrategic policy of energy extortion, 
threatening from time to time to turn off the oil and gas tap to recipient coun-
tries [Giertych, 2011: 8]. Russia has repeatedly proven that its geostrategic 
policy is not guided by economic considerations and economic calculation, 
but by behind-the-scenes big-power diplomatic games and a policy of facts 
aimed at making European energy-importing countries dependent on it. 

The Bolsheviks quickly reverted to the same despotic method of government, 
and even Stalin is remembered with nostalgia by many. The rule of Mikha-
il Gorbachev and Boris Yeltsin was the dark period. State property became 
private property of oligarchs. But now we have V. Putin. The tsar returned, 
expropriated the oligarchs and Russia returned to normality – Turanian nor-
mality. A ruler must be successful to remain on the throne. Today, he can 
influence other countries and make them dependent on oil and gas supplies. 
Attempts to restore rule over the countries Russia lost under M. Gorbachev 
and B. Yeltsin are also intensified. Hence the seizure of Crimea, i.e., the at-
tempts to conquer the Donbas [Giertych 2021: 4].

Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022 proved that Russia's 
goal is to try to rebuild its influence before the collapse of the Soviet Union 
or even expand it further. A manifestation of Russian imperialism is formu-
lating threats to Finland and Sweden that if these countries agree to install 
NATO infrastructure, Russia will take appropriate military steps. Currently, 
these countries are candidates for membership in the North Atlantic Treaty 
Organization and are trying to be admitted to the group of NATO member 
states as soon as possible.

TURKISH TURANISM

Koneczny calls Turanian Islam the “barbarism of Islam” because expan-
sion and war are, so to speak, genetically inscribed in all Turanian peoples. 
The rule for professing the Islamic faith is that everything that the Koran does 
not forbid is permitted. The Turanian peoples who profess Islam are subject 
to the will of the ruler, but as followers of Islam, they are constrained by his 
ethics [Koneczny 2002: 43]. 
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Turkey is also part of the Turanian civilization, lies in Europe with a territorial 
shambles and hopes to join the European Union. Fearing the Kurdish irreden-
ta, it deals in a typically Turanian way both with its own Kurds, who dream of 
independence, and with the proposal of Kurdish autonomy in Iraq. The fact 
that the Kurds are also Muslims has nothing to do with it. Contrary to what 
Samuel Huntington believes, civilizations and religions belong to different or-
ders. It is not customary in the Turanian world to share power with anyone. 
Turkey's hope to join the European Union has to do with the prospect of 
dominating the Union through its population combined with Muslims from 
Bosnia, Albania, Kosovo, and the growing immigrant population in Western 
Europe [Giertych 2008: 1-3; Jurkowska 2012: 42-48]. 

Turkey's political scene is characterized by great instability, which man-
ifests itself in frequent coups and equally frequent decisions by the Turkish 
Constitutional Court to ban certain political parties, especially those that co-
vertly or overtly reject the legacy of the secular Republic of Turkey founded 
by Kemal Atatürk. 

Constant pressure from the military and the Kemalist establishment has repe-
atedly hindered the functioning of later parties – their activities were suspen-
ded, and they were most often dissolved by the decision of the Constitutional 
Court (Turkish: Anayasa Mahkemesi), on the charge of violating the consti-
tutional principle of the secularity of the state. This fate was also shared by 
other Erbakan groups, such as the National Order Party (Turkish: Millî Ni-
zam Partisi, MNP, 1970-1971), the National Salvation Party (Turkish: Millî 
Selâmet Partisi, MSP, 1972-1981), the Welfare Party (Turkish: Refah Partisi, 
RP) (1983-1998), the Virtue Party (Turkish: Fazilet Partisi, FP, 1998-2001) 
[Taslaman 2011: 241]. 

The fate of the current president of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, who 
was arrested in 1998 when he was mayor of Istanbul, is interesting in the game 
of power. It happened after his rally in Siirt province in 1997, when he recited 
a poem by Ziya Gökalp that included the words, “Minarets are our bayo-
nets ...”. He was sentenced to 10 months in prison for inciting religious and 
racial hatred (Erdoğana 10 ay hapis, 1998). In 1998, the Welfare Party was 
also dissolved and replaced by the Virtue Party. After R. T. Erdoğan served 
a four-month prison sentence, he joined the Virtue Party. Together with a 
group of activists who called themselves “reformers” or “restorers” (Turkish: 
Yenilikçiler), he founded the Justice and Development Party (Turkish: Adalet 
ve Kalkınma Partisi, AKP), which would quickly dominate the Turkish party 
landscape permanently. The formation of a government was not sufficient to 
exercise power in the country, given the dominance of Kemalist institutions 
such as the armed forces, the Constitutional Court, or the office of the pres-
ident [Bieniek 2017: 126-128]. On March 14, 2003, he assumed the office 
of Prime Minister of Turkey and was officially sworn in as president in 2014. 
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At the same time, Turkish President R. T. Erdoğan stated that the police ac-
tion against media outlets close to the influential Islamic cleric Fethullah Gu-
len was a necessary reaction to the “dirty operations” of political opponents.  
This came after the failed coup in Turkey carried out by the group on the night 
of July 15-16, 2016. The action was condemned by the European Union.  
On April 16, 2017, a nationwide referendum was held on his initiative  
to change the state system from parliamentary to presidential. In 2018,  
he won the first round of presidential elections and was sworn in for another 
term on July 9, while assuming the post of head of government.

RECAP: LATIN (WESTERN) CIVILIZATION  
VERSUS TURANIAN CIVILIZATION

In the book entitled Polskie Logos a Ethos (Warsaw 1921), F. Koneczny, 
following Franciszek Henryk Duchiński, spoke of "Turanian civilization",  
to which he synthetically assigned four distinguishing characteristics: 

1) religious isolation, i.e., in the sense that their faith is pure and not to be 
exported; 2) militarization of social life; 3) statehood based on current private 
law rather than public law; 4) absence of the concept of nation. Calling Russia, 
the inheritor of the Mongol Empire, he also attributed the behavior of Russian 
communists to this inheritance [Pipes 2011: 42]. 

These features of the universal principles of Turanian civilization should 
be compared with the rules of Latin (Western) civilization formulated  
by F. Koneczny, i.e.: 

1) belief in the primacy of science and scholarship, 2) belief that man is a real  
animator of the historical process, he is also ultimately responsible for it,  
3) freedom to profess the Roman Catholic faith, 4) an ethical state, i.e. to be 
a citizen who opposes decisions from above, issued by the authorities, without 
respecting the right of individual choice, customs and civil society [Graban 
2000: 149-150].

The civilizational values between the two civilizations show that there are 
no points of contact between them. Thus, Western-style liberal democracy 
cannot emerge in Turanian civilization because these values are diametrically 
opposed to it. History proves that in the countries of Turanian civilization 
(Russia and Turkey) we have never had to deal with democracy. They were 
characterized by authoritarian rule mixed with short periods of democrat-
ic rule with authoritarian elements. These governments have always been 
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ephemeral, short-lived and transient, for example, during the rule of Russian 
President Boris Yeltsin and Turkish President R. T. Erdoğan. The lack of full 
democracy in the discussed countries results mainly from the civilizational 
principles of the Turanian region.

During this period, several internal reforms were carried out: the death penal-
ty was abolished, the catalog of civil rights and freedoms was expanded, the 
primacy and importance of international agreements for domestic legislation 
were recognized, and the role of the armed forces in shaping political proces-
ses was gradually reduced. The culmination of these activities was granting 
Turkey the status of an official candidate for the EU structures on October 3, 
2005 [Bieniek 2017: 128]. 

As Sonia Bukowska states, 

For F. Koneczny, the fact that the state can be antisocial proved to be one  
of the most interesting historical observations. In this respect, the Turanian 
and Latin system of collective life can be placed on two extremely opposite 
poles: in the first, according to the scholar, political power is generated spon-
taneously, without society, while in the second it can only arise from social 
power [2007: 104]. 

The contradictions between the principles of Western civilization  
and Turanian civilization became apparent during talks on Sweden's mem-
bership in NATO in 2022. At that time, President R. T. Erdoğan vetoed the 
matter, and then raised the issue of surrendering Kurdish activists who had 
taken refuge in Sweden to Turkey. Turkey made its support for Sweden's 
candidacy in NATO conditional on the handover of 33 Kurdish activists 
whom Sweden had sheltered. The decision of the European Union not to ad-
mit Turkey to the European structures as a member of the European Union 
proved to be correct again. This was due to the authoritarian rule of Presi-
dent R.T. Erdoğan’s, as a result of which Turkey became an “eternal candi-
date” to the EU and a state trying to destabilize NATO's internal cohesion.  
The civilization characteristics of Russia and Turkey indicate that, in the fore-
seeable future, they are unlikely to be part of the Western world in terms  
of F. Koneczny, and the European Union.
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ANALIZA ZASAD CYWILIZACJI TURAŃSKIEJ  
(ROSJA I TURCJA) NA PODSTAWIE BADAŃ CZASOPISMA  

OPOKA W KRAJU

Streszczenie: Czasopismo Opoka w Kraju, które redagowane jest przez pro-
fesora Macieja Giertycha poświęca wiele uwagi zwalczaniu przejawów autory-
taryzmu w życiu politycznym i stosunkach międzynarodowych. W odniesie-
niu do Rosji i Turcji przywołuje badania Feliksa Konecznego sformułowane 
na gruncie historiozofii. Celem niniejszych rozważań jest przeprowadzenie 
analizy ustaleń poczynionych w publicystyce czasopisma Opoka w Kraju,  
tzn. czy w aspekcie cywilizacyjnym Rosja i Turcja mogą stać się demokracjami 
liberalnymi w stylu zachodnim? W tym celu zostało dokonane porównanie za-
łożeń aksjologicznych cywilizacji turańskiej z cywilizacją łacińską (zachodnią). 
Zostały sformułowane również wnioski odnośnie rozwoju cywilizacyjnego 
obu państw, które wskażą najbardziej prawdopodobny scenariusz przebiegu 
ich dalszego rozwoju w przyszłości.

Słowa kluczowe: cywilizacja turańska, Rosja, Turcja, Feliks Koneczny, Ma-
ciej Giertych, Opoka w Kraju
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EMBRACING THE POSTHUMAN  
IN DISGRACE  

BY JOHN MAXWELL COETZEE

Summary: The article describes the transformation of the protagonist of Dis-
grace written by John Maxwell Coetzee with the application of trauma the-
ory and elements of posthumanism. The analysis is visible in three types of 
relationships of protagonist: his relationships with women, people of colour  
and animals. The paper is a comparative analysis of the protagonist before and 
after traumatic event occurs in his life, presenting a change of his approach 
towards the world through the lens of newly found posthumanist self. 

Keywords: posthumanism, Coetzee, Disgrace

INTRODUCTION

Published in 1999, Disgrace is considered one of the most important 
texts written by John Maxwell Coetzee as only four years afterwards did,  
he receive his Nobel Prize in literature. Disgrace draws attention to the 
complexity of postcolonial relationships between colonized and colonizers, 
exploring issues of not only personal trauma experience, but also transgen-
erational trauma passed from one generation to another with the burden  
of its memories. The novel is set in Cape Town in 1990s. The political  
and historical contexts of apartheid have proven to be controversial and re-
ceived a “mixed reception” from his countrymen in South Africa [Attridge 
2004: 163]. The image of new South Africa, as presented in Disgrace, is any-
thing but hopeful and optimistic, as some could have expected. David Lurie, 
the protagonist of Disgrace, as a white male embodies the humanist archetype 
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along with his self-centeredness and sense of superiority. However, when  
he and his daughter Lucy become the victims of trauma, David’s humanist 
attitude is put to the test triggering the posthumanist awakening of the char-
acter. This paper explores the posthumanist aspects of David Lurie’s trans-
formation. I venture to illustrate this transformation by exploring his rela-
tionships subsequently with women, and animals showcasing the change that 
has taken place in his perception of others, which helps him to redefine his 
former lifestyle and values. In my analysis I use the elements of the theoretical 
apparatus provided by posthumanist scholars such as Rosi Braidotti, Cecilia 
Åsberg and Donna Haraway. 

THEORETICAL BACKGROUND:  
HUMANISM AND POSTHUMANISM

Posthumanism can be understood as a response to humanism, therefore, 
in order to understand its meaning, I would like to first explore the notion  
of humanism and its origins, and in the following part of the article proceed  
to examine this movement in its feminist and animal dimensions as under-
stood in the scope of this article. Humanism originated in antiquity and in-
troduced a new perception of the world, which became a foundation for the 
majority of Western thought in the subsequent centuries. Humanist thought 
references the ideas celebrated by ancient Greeks and Romans. It places the 
human in the centre, simultaneously abandoning the idea of God as the prin-
cipal figure. Therefore, humanism incorporates the main ideas of individual-
ism and secularism: “as a historical phenomenon drew on a renewed and re-
interpreted appreciation for the rhetoric and civilization of Greece and Rome, 
in placing man (rather than God) at the center of its literary and philosophical 
project” [Bolter 2016: 1]. The central position of a man illustrates the main 
focus of humanism, which is the human being.

Humanism is a point of reference from which posthumanism departs to 
create an accurate model of doctrines and beliefs, which would prove helpful 
nowadays and for the future generations. Ihab Hassan claims: “Humanism 
may be coming to an end as humanism transforms itself into something one 
must helplessly call posthumanism” [Hassan 1977: 843]. The new standards 
and requirements of the upcoming posthuman reality are responsible for the 
inevitable replacement of humanism with posthumanism. 

Since posthumanism literally means “beyond humanism” or “af-
ter humanism”, its name establishes a direct relation with the Renaissance:  
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“a central feature of humanism is its insistence on an unbridgeable gap be-
tween the human and the animal” [Bolter 2016: 3]. One of the major features 
of humanism is its conviction in superiority of humans, which simultaneously 
makes all other beings inferior in comparison. Posthumanism, on the other 
hand, attempts to redefine the fixed position held by our species by com-
bining separate categories of not only human and animal, but also human  
and nonhuman:

critical posthumanism interrogates the imbrication of the embodied human 
with other entities – potentially animate, inanimate, informatic – and the 
extent to which this imbrication militates in favour of a perhaps more radi-
cal de-centering of the human than poststructuralism itself envisioned [Dow, 
Wright 2010: 302].

Although it might be perceived as a radical transition, the posthuman 
condition prompts the crucial change in the ways we are used to view the 
world and the role of people throughout its history. There is a number of 
reasons provoking this change, such as environmental damage, a threat of 
extinction of some species, overconsumption, and overexploitation of natural 
resources. Rosi Braidotti claims in her book The Posthuman: “the posthuman 
condition introduces a shift in our thinking about what exactly is the basic 
unit of common reference for our species, our polity and our relationship to 
the other inhabitants of this planet” [Braidotti 2013: 1-2]. One of the most 
relevant texts which impacted this posthumanist framework of perceiving hu-
mans in relation to the ecosystem is Donna Haraway’s A Cyborg Manifesto.  
By presenting the concept of the cyborg, Haraway demonstrates the inevitable 
changes occurring in the human perception of the world. She draws attention 
to the male-female and human-animal dynamics, which can be drastically 
changed by the occurrence of the cyborg. She points out to certain inadequa-
cies and dualisms characteristic of the traditions of Western society: “practices 
of domination of women, people of color, nature, workers, animals—in short, 
domination of all constituted as others, whose task is to mirror the self” (59). 
By contrast the cyborg “has no origin story in the Western sense” [Haraway 
2016: 8], as it does not belong to and is not affected as a machine by the 
Western culture, and its traditions. Moreover, she underlines genderlessness 
of the cyborg, claiming that it is “a creature in a postgender world” [Haraway 
2016: 8]. The idea of a genderless cyborg supports the feminist argument on 
the performativity of gender, pioneered by Judith Butler. Thus, both Har-
away and Butler move away from envisioning the world according to not 
only male-driven but also gendered perspective. Feminist research has fought 
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against the humanist anthropocentric vision of the world which assumes the 
superior role of man. A number of key feminist scholars have voiced substan-
tial criticism towards man-centred outlook:

The work of feminist writers and theorists from Simone de Beauvoir to Julia 
Kristeva, Luce Irigaray, Judith Butler, and many others displaces man from  
his central position in the definition of the human and challenges the coher-
ence of gender as a category [Bolter 2016: 4].

Feminism and posthumanism both undermine the view that the world should 
be based on categorization and their aim is to rethink the humanist frame-
work and adapt it for the posthuman reality. 

Braidotti and Cecilia Åsberg hold the belief in the particular power  
of feminism in posthumanities: “As a counter-measure to such all-too-human 
humanities, feminist posthumanities works [sic] almost the other way around, 
by inclusionary and non-reductive, yet targeted, practices of attentive con-
sideration” [Åsberg, Braidotti 2018: 4]. Feminism extends its scope to fight 
for the rights of the minorities and the underprivileged; it aims to redefine 
human relations without prioritizing gender and to withdraw from catego-
rization. Posthumanism and feminism are closely linked, because their goal  
is to redefine the relationships between humans. 

Another human relationship with a nonhuman subject that posthu-
manism explores is the one with animals; for Haraway, “[t]he cyborg appears 
in myth precisely where the boundary between human and animal is trans-
gressed” [Haraway 2016: 11]. The ongoing concern for an increasing num-
ber of species becoming extinct due to human actions forced people to start 
making more responsible and conscious decisions. Similarly, to Haraway,  
Jay David Bolter underlines a growing interest in animals and their rights, 
initiated by raising people’s environmental and ecological awareness: 

Posthumanist writers of various backgrounds have come increasingly to treat 
animal rights as a serious philosophical and sociopolitical issue. Their work 
represents the theoretical and academic counterpart of a growing popular ani-
mal rights and environmental movement [Bolter 2016: 3].

A strong bond established between humans and animals triggers a change 
in the way we approach animals. Posthumanist researchers encourage delv-
ing into human/nonhuman relations, which increases an interest not only 
in cyborg studies, but also in animal studies: “It is high time for versatile 
research practices that can account for such a human and more-than-human 
situation, a kind of perfect storm of intermingled human and nonhuman 
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forces” [Åsberg and Braidotti 2018: 2]. Posthumanism tries to incorporate in 
its notion the aspects neglected by anthropocentric ideas pursued by human-
ism. It shifts the focus from the individual and strives to tailor the framework 
applicable for comprehending and organizing the posthuman reality, which 
aims at the alignment of human and nonhuman species into a nonhierarchi-
cal coexistence. As Diane Marie Keeling and Marguerite Nguyen Lehman 
Keeling notice posthumanism considers people as a part of larger structure 
depriving them individuation from the ecosystem, as well as exceptionalism 
when it comes to their actions and instincts: 

Posthumanist philosophy conceptualizes the human as: (a) moved to action 
through a variety of environmental interactions, affects, habits and sometimes 
reasons; (b) physically, chemically, and biologically formed by and dependent 
on their environment; and (c) possessing no attribute that is uniquely human, 
but is instead made up of a larger evolving ecosystem [Keeling and Lehman 
2016: 5].

Posthumanist ideas are reminiscent of James Lovelock’s Gaia hypothe-
sis, which states that “the Earth functions as a self-regulating system, similar  
to a living organism” [Ball 2014: 1], thus, highlighting inseparableness of hu-
mans and ecosystem. In the following part of the article, I am going to explore 
chosen aspects of David Lurie’s relationships with women and animals and at-
tempt to examine the postuhumanist characteristic thereof. I intend to focus 
on the fluidity in which Lurie transfers from categorization and segregation, 
the way in which a protagonist is “moved to action” not out of his own will, 
but through the uncontrollable circumstances and establishment of a striking 
bond between humans and nonhumans.

THE RELATIONSHIP WITH WOMEN IN DISGRACE 

Women play a relevant role in the life of David Lurie, who comes across 
as type of a middle-aged Casanova; two times divorced, has a daughter, engag-
es in sexual encounters with prostitutes, therefore female presence in his life  
is undeniable. As a representative of academic intelligentsia, he treats women 
in a rather snub way focusing on their outer physique rather than treating 
them as his equals. The sentence beginning the novel sets the tone for the 
entire storyline: “For a man of his age, fifty-two, divorced, he has, to his mind, 
solved the problem of sex rather well” [Coetzee 2000: 1]. The “problem  
of sex,” ironically signalled in the first sentence of the novel, becomes a trig-
ger in Lurie’s life, causing a series of subsequent events which end up in his 
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dismissal from work and the relocation to his daughter’s farm. In this sec-
tion I am going to analyse David’s relationships with women in the context  
of posthumanism. I am hoping to showcase an emergent capacity for the sub-
ject to broaden his perspective towards a posthumanist and post-anthropo-
centric existence that has been prompted by the trauma experience in his life. 
It is a process in which, as critic Kai Wiegandt claims, the protagonist “de-
nies the existence of a sphere transcending animality, which means that men  
and women are to be counted amongst the animals; all human achievements, 
including art, must be seen in this light” [Wiegandt 2019: 133].

The first chapter of Disgrace starts with the exploration of Lurie’s sexual 
relationship with a prostitute named Soraya, which is put to an end abruptly 
when he accidently sees her with her son. As Rosemarie Buikema points out, 

“Lurie’s well-organised sex life already falls to pieces in the first chapter when 
the prostitute he is seeing no longer wishes to receive him” [Buikema 2006: 
189]. The description of their sexual encounters highlights the juxtaposition 
of Soraya’s and David’s temperaments. He considers his own nature as “in-
tense,” but not “passionate” [Coetzee 200: 2], while simultaneously viewing 
the girl as submissive and tamed. Lurie treats the character similarly to desire, 
as something which cannot be tamed. It becomes the ultimate justification 
for the way he behaves: 

Temperament as a key word prevents Lurie from thinking about behaviour—
social behaviour, professional behaviour, familial and political behaviour,  
but also language behaviour, seem to be completely foreign to him. Everything 
is shown as if nothing could be changed, as if temperaments ruled everything 
[Rinzler 2013: 199].

The protagonist allows his desires to dictate his actions, which is vis-
ible in his adventurous pursuit of beautiful women. He views them as in-
struments of his gratification, dehumanized and distanced. Suzanne Dow  
and Colin Wright connect the idea of posthumanism with psychoanaly-
sis, claiming that: “For Freud, as for critical posthumanists, ‘posthuman’ 
is something we have indeed always been, but the significant prosthesis is 
neither technology nor the body, but rather the libido-driven unconscious” 
[Dow, Wright 2010: 305]. Lurie lives his life following his instinct; however,  
his sexual appetite becomes increasingly more difficult to navigate This “li-
bido-driven unconscious” transcends the category between human and 
nonhuman, thus, making desire a universal concept shared between species,  
and not unique to humans. As a result of Lurie’s following his desires 
wherever they lead him, he proceeds to courting his own student Melanie,  
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who shares Soraya’s exoticism. This relationship ends Lurie’s career as a pro-
fessor, and he has to face the charges. Christopher Conti notices Lurie’s sense  
of superiority during the inquiry: “Coetzee, too, focuses on guilt or the repres-
sion of conscience in Disgrace. Like Raskolnikov and Josef K., David Lurie 
thinks that the moral law does not apply to him, though he lives to feel its 
force” [Conti 2016: 479]. On the one hand, during the trial Lurie accepts 
his guilt and does not want to be excused. Yet, he rebels against the pressures  
of the committee and refuses to submit a statement in “a spirit of repent-
ance.” In this way he retains the illusionary sense of freedom and control over  
his own destiny. On the other hand, he denies responsibility for his actions  
by stating: “I was not myself. I was no longer a fifty-year-old divorcé at a loose 
end. I became a servant of Eros” [Coetzee 2000: 52]. He attempts to justify 
his actions by the means of desire, an “ungovernable impulse” [Coetzee 2000: 
52], which establishes a close connection between the desire and animal in-
stincts. As K. W. points out Disgrace opposes Heideggerian division between 
the bodies of humans and animals: “by insisting that the instincts of humans 
and animals are identical” [Wiegandt 2019: 138]. 

Throughout the novel J. M. C. draws a metaphorical comparison be-
tween David Lurie and Lord George Byron, which is implied not only  
in Lurie being a scholar of Byron, but also in his own romantic lifestyle. 
Lurie is clearly inspired by the poet, who was well-known by his own history  
of affairs with women. J. M. C. defines his protagonist through this field  
of interest, equipping him with the qualities of a Byronic womanizer.  
His very surname, Lurie, evokes similarity to the verb to lure, alluding to the 
seductive nature of the protagonist. As a Byron scholar, he attempts to create 
an opera about his idol, with whom he undoubtedly identifies at the beginning  
of the novel. However, the situation changes radically after the traumatic 
event during which his daughter is raped. In the aftermath of this experi-
ence “Lurie abandons the male perspective (…) Instead of Byron, it is Teresa  
and her erotic nostalgia with which Lurie now identifies” [Wiegandt 2019: 
135]. This decision becomes the symbolical shift form David’s human-
ist mindset into the posthumanist perspection, which is more inclusive  
and abandons not only gendered but also, as K. W. highlights, human  
and nonhuman perspective: 

Lurie, who already felt ‘castrated’ by the committee’s decision, metaphorically 
castrates himself by identifying with Teresa and does to himself what is usually 
only done to animals. Ultimately, the orchestration of the opera is reduced 
to a single banjo, and Lurie considers giving a little role to a lame dog he 
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has befriended: it is supposed to howl between the stanzas. Man, and beast  
are now on the same level, and art is on the level of instinctive howling, while 
the dog raises himself as if to jump upwards to become a two-legged human 
being [Wiegandt 2019: 135].

Metaphorical castration of David Lurie does not only make him closer 
to the female perspective, but frees him from the gender category altogether, 
which, in turn, allows him to experience fuller interaction with other life 
forms, as he is not influenced by libidinal urges in the humanist hierarchy. 
Instead he finds himself drawn into the experience of sexuality more in line 
with those beings he hitherto considered lesser to himself

In the country, Lurie, as a white intellectual, becomes a minority;  
he has to deal with what to his mind are minorities: women, people of colour 
and animals. He finds it increasingly difficult to establish a connection with 
Lucy, whose values are strongly juxtaposed with his own. Lurie expresses his 
disappointment in Lucy’s unambitious goals limited only to the maintenance  
of the farm. However, David is forced to take care of the farm and fulfil 
Lucy’s responsibilities as she is incapable of implementing her old working 
routine right after the traumatic event: 

This is how his days are spent on the farm. He helps Petrus clean up the irri-
gation system. He keeps the garden from going to ruin. He packs produce for 
the market. He helps Bev Shaw at the clinic. He sweeps the floors, cooks the 
meals, does all the things that Lucy no longer does. He is busy from dawn to 
dusk [Coetzee 2000: 121].

By keeping himself occupied, David re-enters his own existence,  
and establishes a new sense of purpose in life. Lucy’s situation moves David 
to action, he does not do it out of his own interest; the will does not come 
from inside, it is his daughter inability to partake in the lifecycle of the farm 
and the community that forces David to step in. Lurie may not feel like  
he belongs to the system, yet inevitably becomes involved in its everyday 
routine. Through this, David Lurie – the autonomous humanist, realises  
he is a part of an entire ecosystem, which transfers him into the realm of the 
posthuman. Other than becoming engaged in the life on the farm, David 
decides to help Bev Shaw in the ungrateful task of putting away dogs, which 
becomes another steppingstone in his posthumanist journey.
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DOG UNDERTAKER –  
THE RELATIONSHIP WITH DOGS IN DISGRACE

The question of animals in Disgrace was not raised by the critics immedi-
ately after the book was published, only later did it become more frequently 
addressed. Due to the expanding interest in ecology and proliferating char-
ities concerned with animals’ rights, the critics started to put more atten-
tion to the relevance of the transformative value of the relationship between  
David and dogs in Bev’s clinic:

Talking about animals in Disgrace means also tracking the novel’s critical re-
ception: after an initial focus primarily on issues such as race, gender, and 
their relation to post-apartheid politics, more recent commentary over about  
the past ten years has increasingly stressed the importance of animals in the 
novel and the rest of Coetzee’s work [Barney 2016: 510].

The importance of writer’s engagement with the nonhumans has in-
spired A. Marie Houser to create an anthology of animal fictions entitled 
After Coetzee, which was published in 2017. She finds his fiction responsible 
for the noticeable growth in the interest into the human-animal relationship 
in arts: “Why so much dog? Today I’d reply, “J.M. Coetzee. Disgrace” [Houser 
2017: xi]. As A. M. H. notices, he has inspired an increasing number of texts 
devoted to animals, whose goal is to raise consciousness and empathy, both 
in writers and readers:

To writers of a certain conscience, Coetzee’s triptych provided an opening, 
indeed gave permission, to seriously address our misapprehension of nonhu-
man animals, question our figurations of them, and engage them in our texts  
as subjects in themselves, for themselves. Once verboten in mainstream liter-
ature, the concerns and prerogatives of non-human animals, and of the hu-
mans challenged to understand them, are now generating lively, innovative,  
and ethically charged works [Houser 2017: xi].

The animal references in the novels not only agree with the values proposed by 
posthumanism, but they are relevant to animal studies. In this way, author’s 
work again displays a connection with posthumanist thought. One of the key 
theorists of posthumanism, D. H., recognizes the inherent need of including 
nonhumans into the humanist narrative:

I yearn for much more reflection in dogland about what it means to inherit 
the multispecies, relentlessly complex legacy that crosses evolutionary, per-
sonal, and historical time scales of companion species. Every registered breed, 
indeed every dog, is immersed in practices and stories that can and should  
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tie dog people into myriad histories of living labor, class formations, gender 
and sexual elaborations, racial categories, and other layers of locals and globals 
[Haraway 2016: 188].

She underlines the enormous influence of dogs on the humanity and wishes 
to recognize the importance of companion species in the lives of humans. 
Disgrace shows the gradual growth of such awareness in its protagonist. Ini-
tially, David does not realize the relevance of nonhumans in his own personal 
life, first he must undergo a change of character: When we are introduced  
to David, at the beginning of the novel, his professional position defines 
him as a person, and later, with the change of occupation, comes the change  
of temperament. 

At the beginning, David’s job of a professor at the Cape Technical Uni-
versity is a relevant part of his identity: “By profession he is, or has been,  
a scholar, and scholarship still engages, intermittently, the core of him.  
He lives within his income, within his temperament, within his emotional 
means. Is he happy? By most measurements, yes, he believes he is” [Coetzee 
2000: 2]. David’s high professional position plays an especially important 
role, as it provides the readers with the striking contrast between his initial 
academic occupation and his subsequent job as dog undertaker. This change 
of a profession is accompanied with the change of personality. Lurie, the uni-
versity professor, aspires to embody the Byronic elements of a womanizer and 
a romantic poet. On the other hand, Lurie, the dogman, becomes emotional, 
vulnerable, empathetic, and responsible for the suffering of others. It also 
allows him to shed the intellectual profession as the central element defining 
his self-image of an enlightened, rational humanist.

What makes this transformation increasingly striking is David’s initial 
cynical attitude towards the lifestyle of Lucy and her friends. At first, he does 
not treat the idea of animal welfare seriously: 

‘That's wonderful, then. I'm sorry, my child, I just find it hard to whip  
up an interest in the subject. It's admirable, what you do, what she does, but 
to me animal-welfare people are a bit like Christians of a certain kind. Every-
one is so cheerful and well-intentioned that after a while you itch to go off  
and do some raping and pillaging. Or to kick a cat [Coetzee 2000: 73].

In this aspect of his personality, J. M. C. also presents Lurie’s typically hu-
manist, anthropocentric mindset of a middle-aged, white male intellectu-
al, ignorant of everything and everyone but himself. There is a visible clash  
of mindsets and lifestyles between David and the country community,  
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where it is Lurie who is the other. There is an identifiable juxtaposition between 
the humanist attitude presented by Lurie and Lucy’s posthumanist mindset, 
which problematises the dichotomies “animal/human, nature/culture, or-
ganic/technical, and wild/domestic” [Haraway 2016: 15]. David is reserved  
and does not wish to understand or get closer with the people from the village. 
He considers their lifestyles to be simplistic and he is indifferent towards ani-
mals: “At the beginning of the novel Lurie displays no particular sympathy for 
animals. He first shows compassion for them when he tries to move two sheep 
that will be slaughtered for Petrus’ party from the scorching sun into the 
shade” [Wiegandt 2019: 138]. However, the trauma experience then leads 
him to take on volunteering in Bev’s veterinary clinic, which in turn prompts 
an unlikely and surprising change, even for the protagonist himself: 

Lurie is not sure himself what is happening to him, but the anonymous suf-
fering of the animals evokes unadulterated compassion, empathy and the ne-
cessity to intervene, to take action. He exerts all his energies to ensure that  
the animals end their lives in dignity, and it occurs to him that it matters  
that it is he of all people who is doing this [Buikema 2006: 194-195].

The reestablishment of animals’ dignity becomes his calling; as a man fal-
len into disgrace, he wants to reinstate the respect forfeited by himself and his 
daughter. Martin Swales finds David’s newly found interest in dignity rather 
surprising, considering his own declaration of being a non-believer: 

Strangely, David, who lives in a resolutely secular universe whose only deity  
is desire, has an obstinate sense of honour and dishonour, of dignity  
and shame, when it comes to the incineration of dead dogs. In ethical terms 
the emotion may be neither profound nor far-reaching. But it seems to breach 
the tower of his materialism with intimations of the seemly and the fitting, 
with notions of shame and decorum [Swales 2003: 17].

David loses his dignity symbolically after his affair with Melanie,  
but also after his direct trauma experience during the assault. He begins 
to live in the eponymous state of disgrace. Shame changes his perspective  
on animals, creating a sense of identification with dogs, who have lost the 
privilege to live and await their inevitable death. The sheer fact that the Lucy’s 
dogs, brutally killed by her rapists also suffered during the event, becomes  
of great importance, because it unites humans and animals in their victim-
hood. David’s perception of animal’s changes: “What brings about Lurie’s 
involvement is the sacrificial status of the sheep. The animals remind him  
of how he himself felt like a scapegoat in a ritual sacrifice before the com-
mittee, punished for natural instincts for which he does not feel responsible” 
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[Wiegandt 2019: 138]. As a victim of trauma, he loses the sense of meaning 
in his life and develops a death drive, as a way to alleviate pain and anxiety;  
the dogs symbolize the Heideggerian being-towards-death. There is a simul-
taneous sense of both authority and submission in his relationship with the 
dogs. The attachment he develops towards the animals becomes a bridge to 
connection with Bev, allows him to establish the relationship with his daugh-
ter anew, and adjust to the post-apartheid reality on the farm.

The contact with dogs becomes one of the main factors prompting the 
change in David Lurie’s life. By performing an ostensibly disgraceful task, he 
offers the service to the environment, helping the village society. Thanks to 
his new occupation, he develops compassion and empathy not only towards 
animals as such but towards other human beings as well. David’s journey 
seems to take him downwards, from the high position of a university profes-
sor to that of a dog undertaker, or even, in fact, to the position of a dog, he 
discovers new values in his life. Richard Barney notices Lurie’s indecisiveness 
in his approach to animals. He refrains from being called a sentimentalist, yet 
simultaneously the act of animal euthanasia leads him to the emotional break-
down on his way home from the clinic. The unexpected connection between 
Lurie and animals at the shelter is intensified in the aftermath of the trauma, 
when David’s sense of comfort and safety is destroyed. R. B. sees Lurie’s 

“shock of being confronted by his own physical precariousness” during the 
attack on the farm [Barney 2016: 516] as a possible reason for such a change 
in the emotional bond with animals. 

Another feeling which emphasizes the connection is helplessness invoked 
by the assault and the consequent severe trauma, which causes the protagonist 
to perceive himself as a “mummy”. David recognizes the similarity between 
his own state and a lot of dogs awaiting euthanasia. The relationship with an-
imals triggers unexpected ethical and moral responsibility in the protagonist:

David’s concern to alleviate dishonour and degradation extends even  
to the corpses of the dogs (…). His motives are a matter of surprise to himself: 
he will not allow them to lie over the weekend in the company of all manner 
of offal and detritus because he is not prepared to ‘inflict such dishonour upon 
them’ [p. 144] [Swales 2003: 16].

The task of performing euthanasia, however difficult, proves to be the final 
step completing his transformation: 

Assisting in the euthanasia, holding and calming the dogs before the 
administration of the lethal poison, overwhelms and transforms David beyond 
his powers of self-understanding, but this trauma also seems to grant him an 
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empathetic grasp of the dogs’ knowledge of their impending deaths [Samolsky 
2009: 149].

David’s new job makes him develop affection towards the dogs. He begins 
to perceive them as creatures not only intelligent enough to realize their un-
escapable lot, but also wise enough to accept it. As Russell Samolsky notices, 

“Dogs in Disgrace are granted, after all, powers of empathetic feeling” [Samol-
sky 2009: 153]. He admires animals for this, and it inspires a similar choice 
that he makes: developing the attitude of acceptance and humility. Thus, the 
novel indicates the posthumanist interest in the rapport one can develop with 
the nonhuman based on empathy and genuine emotional connection, work-
ing across the differences, while still being respectful of them. David’s relation 
with dogs unleashes the good qualities of his character, such as tenderness and 
responsibility.

In “The Companion Species Manifesto” D. H. uses dogs to exemplify 
the way in which the relationship between humans and nonhumans should 
be relevant to us: 

Dogs, in their historical complexity, matter here. Dogs are not an alibi for 
other themes; dogs are fleshly material-semiotic presences in the body of tech-
noscience. Dogs are not surrogates for theory; they are not here just to think 
with. They are here to live with. Partners in the crime of human evolution, 
they are in the garden from the get-go, wily as Coyote [Haraway 2016: 97-98].

The companionship of animals in human lives cannot be left ignored by the 
posthuman condition. From a person who takes no interest in Bev’s mission 
and the clinic, through attachment he forms with animals, the protagonist of 
Disgrace becomes a man of service. Dogs outshine David’s ambition to create 
the opera, which would be an ultimately idealistic and egocentric artistic task. 
Helping them becomes a reformative experience in Lurie’s narrative, and it 
is of such strength that it redefines his life in a way art was supposed to do it. 
He enters their life, and they enter his. The relationship with animals is for 
him the start of what D. H. finds to be the role of companion species: “Living 
with animals, inhabiting their/our stories, trying to tell the truth about rela-
tionship, cohabiting an active history: that is the work of companion species, 
for whom “the relation” is the smallest possible unit of analysis” [Haraway 
2016: 111]
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CONCLUSIONS

I try a new way of imagining people as dogs 
as dogs it makes sense

Rachel B. Glaser

Increasing emphasis on the human-nonhuman relationship is a sign  
of posthuman reality in which the role of animals cannot be ignored. Bruno 
Latour, in “We have never been modern” identifies the emergence of nonhu-
manity as one of the characteristics of modernity:

Modernity is often defined in terms of humanism, either as a way of saluting 
the birth of 'man' or as a way of announcing his death. But this habit itself 
is modern, because it remains asymmetrical. It overlooks the simultaneous 
birth of 'nonhumanity' - things, or objects, or beasts – and the equally strange 
beginning of a crossed-out God, relegated to the sidelines [Latour 1993: 13].

David’s narrow-minded vision of self-centred humanism is challenged by 
his connection to dogs, which redefines his basic concept of relationships.  
The newly found appreciation for nonhumans is based on his changed per-
ception of them. The empathy they evoke triggers in David the realization 
that dogs in their awareness of the approaching inevitable death are creatures 
not very different from humans; they are creatures of intelligence, capable of 
love and sensitive to pain. In his seminal work “Will non-humans be saved?”  
B. L. proposes a similar argument:

There exists no material world to which some spiritual power – Blind or In-
telligent – adds a superfluous meaning. Non-humans have not been emerging 
for aeons just to serve as so many props to show the mastery, intelligence, and 
design capacities of humans or their divine creations. They have their own in-
telligence, their own cunning, their own design, and plenty of transcendence 
to go on, that is, to reproduce [Latour 2009: 472].

Dogs are aware of their situation; they know what is awaiting them,  
and accept their inescapable death, which makes them conscious and com-
pliant creatures. By becoming a dog Charon, Lurie recognises these qualities, 
which inspires him to apply dog’s attitude in his own life and ultimately to 
become a better version of himself.

David radically changes his identity – he views himself as a father now, 
and lifestyle – becomes a dog undertaker. He gets involved in the life on the 
farm and decides to abandon his Byron project. In his conversation with  
Mr. Isaacs, he admits: 
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Teaching was never a vocation for me. Certainly, I never aspired to teach 
people how to live. I was what used to be called a scholar. I wrote books about 
dead people. That was where my heart was. I taught only to make a living 
[Coetzee 2000: 162].

This proves the point that David has never been involved in the service  
of others in his position of a teacher. It was a self-serving endeavour, building 
himself up as an enlightened humanist, with Byron as his blueprint. Howev-
er, the trauma redefines his life and he decides that he has to sacrifice him-
self, because dog euthanasia can only be performed by him. The relationship 
with dogs becomes something he was unable to establish with his students.  
David’s newly found occupation involves the sense of helplessness because 
he cannot save the dogs. Yet, simultaneously, as there is no one else to do it, 
David gains the sense of belonging because he is needed. His involvement in 
the case of nonhumans alters his relations with women and coloured others:  

“he becomes more animal-like insofar as he accepts animality as a basic human 
trait, lowering himself to the standard of living and expectations of a dog” 
[Wiegandt 2019: 135]. J. M. C. defies the humanist categorization between 
men and women and human and nonhuman, as his protagonist comes to the 
conclusion that there is no disparity between himself and otherness. David 
Lurie transcends the boundaries imposed by humanist vision of the world 
and goes beyond following his posthumanist call. The course of events and 
the circumstances on the farm cause Lurie to abandon the humanist ideal,  
and accept the posthumanist reality in which he is utterly helpless. He realizes 
that only when, like Job, he is deprived of everything, can he begin again, like 
a dog.
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WYCHODZĄC NAPRZECIW POSTHUMANIZMOWI 
W HAŃBIE JOHNA MAXWELLA COETZEE

Streszczenie: Artykuł opisuje przemianę głównego bohatera powieści Hańba 
autorstwa Johna Maxwella Coetzee przy użyciu teorii traumy oraz elementów 
posthumanizmu. Analizy dowodzi się na podstawie trzech rodzajów relacji 
w życiu bohatera: relacji z kobietami, z ludźmi innego koloru skóry oraz ze 
zwierzętami. Praca stanowi analizę porównawczą bohatera przed i po trauma-
tycznym wydarzeniu prezentując zmiany jakie zaszły w podejściu głównego 
bohatera i jego spojrzeniu na świat poprzez pryzmat nowo odkrytego posthu-
manistycznego ja. 

Słowa kluczowe: posthumanizm, Coetzee, Hańba
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

FAŁSZYWA MORALNOŚĆ  
GRANICĄ LUDZKIEJ TOLERANCJI

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie postrzegania 
moralności, jak i jej negatywnego zniekształcania w różnych sytuacjach życio-
wych, etapów jakie przechodzi każda wymiana informacji pomiędzy ludźmi. 
Wskazane zostało również podejście jednostki ludzkiej w związku z chęcią osią-
gnięcia zysku kosztem zachowania moralnych granic oraz ich przekraczania. 
Znaczenie tego opracowania polega na dokonaniu ogólnej analizy poszczegól-
nych etapów oraz szczebli jaką przechodzi każdy człowiek będący tolerancyj-
ną osobą, jak i ten, który dla zysku i sukcesu wymusza w sobie liberalność. 
Każda sytuacja życiowa ma swoje konsekwencje stąd też procesy te wymagają 
scharakteryzowania. 

Słowa kluczowe: tolerancja, zakłamanie, granica, nietolerancja, fałsz, czło-
wiek, fałszywa moralność, hipokryzja

WSTĘP

Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak re-
lacje ludzkie mogą wpływać na tolerancję? Współczesność wymaga bycia 
elastycznym w różnych sytuacjach oraz radzenia sobie z każdym problemem. 
Stąd tolerowanie danej sytuacji, ludzi jest kluczowe dla osiągnięcia sukce-
su w pracy czy życiu prywatnym. Z drugiej strony relacje ludzkie wymaga-
ją codziennie bycia tolerancyjnym w mniej lub bardziej dla drugiej strony 
komfortowej albo niekomfortowej sytuacji. Każdego dnia wszyscy doświad-
czamy wszechobecnego zakłamania na rzecz chęci zysku w postaci pieniądza,  
czy innych dóbr materialnych. Bardzo ważną kwestią jaka zostanie poruszo-
na będzie próba znalezienia rozwiązania wpływającego na poprawienie relacji 
międzyludzkich lub przynajmniej ich złagodzenia. 



152

BARTOSZ MOLCZYK

MORALNOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ

Moralnością nazywamy wszelki zbiór zasad szeroko pojmowanych jako 
normy określające co jest dobre, a co złe. Współczesny świat wymusza na 
każdym człowieku określone zachowania, dzięki którym może on funkcjo-
nować tak, aby mógł się on rozwijać [Kretek 2012: 60]. Wyznaczniki de-
terminujące każdego człowieka do działania mają szerokie pole wpływów na 
skomplikowany system wartości każdego żyjącego w większej lub mniejszej 
społeczności obywatela [Adamski 1993: 23]. Zasady jakimi się kierujemy  
w życiu wyznaczają nam różne drogi, którymi musimy podążać, aby osiągnąć 
sukces, czy móc zrealizować jakieś stricte indywidualne potrzeby. Chociażby 
chęć wyjazdu w celach rekreacyjnych jest właśnie taką, konkretnie nastawioną 
zasadą. Są też wybory, które dokonujemy sami bez żadnego przymusu życio-
wego. Wchodzimy w relacje międzyludzkie bez żadnego przymusu, z czystej 
ciekawości, zastanawiając się co dalej z tego może wyniknąć. W pewien spo-
sób doszukujemy się w tym długofalowych korzyści lub ewentualnych strat. 

Każdy człowiek ma określone w swoim tylko i jemu dobrze zna-
nym „kodeksie moralnym” granice jakie są dla niego ważne, aby zaakcep-
tować kogoś lub coś co spotyka go w życiu, jak i granice, które nie mogą 
być nigdy przekroczone. Współczesny „moralny” świat ma swoje, na pozór 
bardzo wysublimowane rygory jakimi wartościuje i ocenia wszystkich. Bierze 
również pod analizę postępowanie ludzkie oraz zgodność w związku z ciągle 
zmieniającymi się standardami życiowymi. Sytuacje spotykające nas każdego 
dnia stają się dla nas bardziej lub mniej frustrującymi. Są one w pewnym 
stopniu przewidywalne lub nie, co w połączeniu z możliwym niekorzystnym 
wynikiem staje się generatorem ciągłych frustracji. Moralność, aby mogła 
być wykorzystana w dzisiejszych czasach w sposób dla każdego pozytywny 
musi być zdecydowanie przestrzegana. Normy jakimi się kieruje nie mogą 
być w żaden sposób łamane ani realizowane w pewnej tylko części [Kleszcz 
1999: 26]. Bardzo trudno jest człowiekowi konsumpcyjnemu nastawionemu 
na myślenie tylko i wyłącznie teraźniejsze, planować coś, co może zrobić, 
aby jego kolejne dni przyniosły przede wszystkim wzbogacenie „moralnego” 
życia. Jest to wyzwanie bardzo ambitne, jednak nie dla każdego dostępne, 
ponieważ żeby coś osiągnąć bardzo często dziś sięga się raczej do rozwiązań 

„fałszywej moralności”, czy zakłamania. Niestety bardzo częstym przypadkiem 
czasów obecnych staje się tendencja nasilania się hipokryzji w celu zaistnienia,  
czy to na rynku pracy, czy w życiu prywatnym. Powinnością każdego myślące-
go człowieka jest przestrzeganie wydawać się może surowych reguł współżycia 
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w grupach społecznych. Nie można zapominać o pomocy tym, którzy tego 
potrzebują w szerokim spektrum sytuacji życiowych. Moralne postępowanie 
objawia się nie tylko tym, że nie jest się recydywistą, czy ma się pracę i płaci się 
podatki. Godne życie dotyczy również tak bardzo potrzebnych niezmiennie 
dla lepszego działania społeczeństwa relacji pomiędzy każdym człowiekiem 
[Baier 1958: 45]. Obecnie zapomina się niestety o wielu na pozór mniej waż-
nych cechach będących kiedyś kwestią honoru i wyznacznikiem człowieka 
szlachetnego. Badania socjologiczne na temat dzisiejszej moralności wskazują 
jednoznacznie, że zmieniające się z roku na rok tempo życia, jak i pogoń za 
zyskiem nie wpływają dobrze na poszanowanie moralności oraz wynikają-
cych z niej norm ściśle ją określających. Dzisiejszy statystyczny człowiek bar-
dzo odbiega od wzoru, do którego powinien się upodobnić, aby realizować  
się moralnie i osiągać szczęście. Różne są na ten temat opinie wśród grona 
naukowców, jak i badaczy norm etycznych. 

Dominują przede wszystkim opinie, że nie da się wiernie zachować re-
guł życiowych, które zapoczątkowano w wiekach ubiegłych, gdyż standardy 
życia na owe czasy były inne. Człowiek tamtych czasów kierował się nieco 
innymi potrzebami życiowymi oraz pragnieniami w swej drodze przez życie. 
Wskazuje się o wiele słabszą intensyfikację zmian chociażby na rynku pracy, 
zmienność warunków życia. Inna teza jest związana z szybkim postępem ery 

„internetowych relacji”. Dawniej kontakty między ludźmi były niejako jak są-
dzą niektórzy socjologowie wymuszone. Nie było innej możliwości zawarcia 
relacji czy transakcji jak tylko poprzez kontakt z daną osobą twarzą w twarz. 
Załatwianie spraw tylko za pomocą listów nie leżało w kwestii dobrych ma-
nier. Dziś, aby z kimś porozmawiać na różne tematy, czy spotkać się bardzo 
często wymagany jest tylko dostęp do komputera oraz internetu. Reasumu-
jąc dawniej moralne zachowanie miało bardziej „fizyczny” kontakt z drugim 
człowiekiem. Nie oznacza to wcale, że współczesne relacje są pozbawione mo-
ralnych zasad czy reguł. Socjologowie twierdzą, że kiedy widzimy daną osobę 
koło siebie do „głosu” dochodzą pewne zasady oraz normy jakie należy bez-
względnie przestrzegać tak, aby być odebranym jako człowiek godny zaufania, 
czy posiadający maniery. Wirtualne transakcje między ludźmi nie wymagają 
chociażby zadbania o miejsce spotkania, aby obydwie strony czuły się kom-
fortowo [Kapelańska-Pręgowska 2007: 90]. Internet zapewnia pewną barierę 
pomimo kontaktu. Stąd moralne zachowanie kiedyś różniło się dość znacznie 
od tego jakie jest dziś. Zdecydowana większość norm nie zmieniła swojego 
znaczenia pomimo upływu lat. Kultura oraz bycie szczerym, to tylko kilka 
z bardzo wielu części z jakich składa się współczesna „moralna” relacja oraz 
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życie społeczne. Bardzo wiele zasad dziś jest trudnych do osiągnięcia, gdyż 
odnotowane jest, to jako negatywny wydźwięk. Nie jest mile postrzegane by-
cie „szczerym” moralnie, ponieważ nie pasuje, to do ukierunkowanego tylko 
dla zysku, bez wspólnych wartości pędu za życiem. Badacze etyki opisowej, 
jak i normatywnej są zgodni, że to nie wartości czy zasady są zbyt wygórowa-
ne, czy staroświeckie. Niestety współczesnemu człowiekowi brakuje pewnego 
zdystansowania się do zbytniego konsumpcjonizmu, a zwrócenia uwagi na 
to, co się dzieje z zasadami panującymi w relacjach będących podstawą nasze-
go życia zawodowego, czy jeszcze równie ważnego życia prywatnego [Cichoń 
1996: 67]. Dziś każdy socjolog zadaje sobie pytanie o poszanowanie wartości 
z pogranicza moralnego zachowania z jednej strony, a odnalezienia się w co-
raz to nowym świecie. Współczesne życie daje wiele możliwości na poznanie 
na nowo znaczenia moralności w pozytywnym tego słowa znaczeniu. 

Wspomniany wcześniej świat internetu może być jak najbardziej wyko-
rzystany w celu zgłębienia oraz jeszcze bardziej intensywnego zaznajomienia 
się z mechanizmami oddziałowującymi na „mechanizmy moralne”. Dostęp 
do szerokiej bazy różnych dorobków naukowych otwiera wiele możliwości 
wzbogacenia się o nowe, wcześniej nieznane wartości bardzo ważne w ży-
ciu każdego człowieka. Oczywiście należy je umiejętnie wybierać, gdyż nie 
wszystko jest treści wiarygodnej na tyle, aby móc wykorzystywać zasady opi-
sane w danych materiałach w życiu. Jednak w porównaniu z możliwościami 
dostępu, jak i rozwijania się moralnego ubiegłego wieku, skok potencjału ja-
kim dysponuje dzisiejszy świat w związku z rozwojem kulturalnym jest bar-
dzo duży [Łętowska 2011: 23]. Aktualna moralność jest ciągle narażona na 
nieumiejętne wykorzystanie lub zniekształcenie dla bardzo płytkich ludzkich 
pragnień. Współcześni ludzie nie zdają sobie sprawy bardzo często jaki poten-
cjał drzemie w odpowiednim wykorzystaniu różnego rodzaju norm życiowych 
tak, aby móc jeszcze bardziej rozwinąć się poprzez zachowanie tego co najważ-
niejsze, a mianowicie bycie „moralnie” dojrzałym i odpowiedzialnym za swoje 
postępowanie [Divarkar 2002: 100]. Wszak może ono mieć wpływ na dalsze 
losy przyszłych generacji oraz następstwa rozwojowego kształtowania się po-
glądów na temat dylematów moralnych oraz relacji międzyludzkich.

WSPÓŁCZESNA HIPOKRYZJA MORALNA

Czasy teraźniejsze poza dylematami moralnymi na szczeblu kontaktów  
z innymi generują jeszcze jeden poważny problem powiązany z naszym ży-
ciem. Mowa tutaj o wszechobecnej hipokryzji dotykającej coraz to nowe 
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szczeble społeczne. Dawniej to jest w wiekach średnich, a nawet wcześniej ta-
kim mianem raczej określano tylko polityków czy osoby uczestniczące w życiu 
społecznym. Miało to swoje podłoże w chęci zyskania jak największej popu-
larności. Dzięki tak zwanemu „robieniu co innego niż mówieniu” starano się 
bardzo często przegłosować jakąś swoją ustawę czy zyskać głosy urzędników 
oraz społeczeństwa. Dziś hipokryzja dotyka wszystkich szczebli naszego życia.

Poczynając od nauczania podstawowego i wpajania dzieciom albo nie-
obowiązujących już standardów jednak przez danego nauczyciela nadal waż-
nych lub po prostu stykamy się z nią nawet w naszym domowym życiu. Proce-
der ten jest bardzo niebezpieczny, ponieważ bardzo łatwo przekroczyć granicę 
szacunku wobec drugiej osoby. Z drugiej strony takie postepowanie wzbudza 
u świadomych tego odbiorców odrazę i bardzo szybko destabilizuje, a nawet 
niszczy relacje społeczne w każdym miejscu. Bez względu na to czy w danym 
kraju jest demokracja czy totalitaryzm. Przyjęło się nadal, a co jest bardzo 
dużym błędem, że nadal nieszczerość i hipokryzja jest domeną ludzi polityki, 
rządu i administracji. Niestety bardzo często „bycie” hipokrytą dotyka pra-
cowników różnych firm, spółek. Co gorsze nie jest, to tylko zarezerwowane  
dla jak wielu uważa „tych co rządzą”, ale coraz częściej szeregowych pracow-
ników obydwu płci jak i różnego wieku. Socjologowie poprzez badania doszli 
do wniosku, że „epidemia” hipokryzji współczesnych pseudo zachowań mo-
ralnych ma wszelakie podłoża. Jest to na przykład chęć odpłacenia się „kole-
żance” lub „koledze” z pracy za jego według pokrzywdzonego złe zachowanie 
czy brak kultury. Bardzo często jednak zachowania takie mają znamię chę-
ci awansu oraz podniesienia własnej stopy życiowej kosztem drugiej osoby. 
Bezwzględne i wyzute z uczuć zachowanie jest bardzo często przekroczeniem 
wszelkich granic od tolerancji poczynając od dobrych manier po bycie bar-
dziej wyrozumiałym, a mniej zawziętym w życiu zawodowym [Smoczyński 
2005: 156]. Nie zawsze brak uczuć oraz zimna kalkulacja są jedyną możliwą 
receptą na poradzenie sobie z zaistniałym problemem czy konfliktem spo-
łecznym. Bardzo prosta wydawać się może decyzja o przemyśleniu swoich 
działań dla wielu osób urasta do rangi czegoś niemożliwego, a wręcz ponad 
miarę i możliwości jego sił. Stąd o wiele łatwiej jest stać się hipokrytą i za cenę 
pseudourażonego honoru odpłacać się drugiej osobie krzywdząc ją lub po pro-
stu pastwiąc się nad nią. Robiąc to jednak tak aby nigdy się o tym nie dowie-
działa co dla bardzo dużej liczby ludzi sprawia wręcz satysfakcje większą niż 
obrażenie kogoś mówiąc mu to wprost [Frankal 1978: 78]. Hipokryzja moral-
na jest wydawać się może bardziej zaraźliwa niż niejedna współczesna choroba, 
ponieważ najgorsze w tym jest, to że ludzie bardzo często są świadomi tego  
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co robią drugiej osobie, a wręcz nie chcą się tego pozbyć pielęgnując to w swo-
im wnętrzu. Największe żniwo zbiera ona jednak w życiu dorosłym każdego 
człowieka. 

Podwójna moralność w miejscu pracy staję się czymś nieodzownym bez 
czego wydawać się może standardem funkcjonowania wielu ludzi. Niebez-
pieczne w dzisiejszej hipokryzji jest fakt przekraczania jeszcze jednej granicy. 
Bardzo często takie osoby są lubiane, ponieważ kreują się one na nad wyraz 
twarde lub emocjonalnie stabilne co może niejednokrotnie przyciągać inne 
osoby szukające wsparcia czy dobrej rady lub po prostu chcące poznać ludzi 
silnych, którzy pomogą w trudnej sytuacji. Zdecydowanie przekroczenie ta-
kiej granicy bardzo często jest zabiegiem świadomym i czynionym wręcz z pre-
medytacją. Pomimo, iż pewna część psychologów czy socjologów jest zdania, 
że współczesna hipokryzja moralna bardzo często podyktowana jest chęcią 
dostosowania się do otaczającego nas społeczeństwa jak i chęci otrzymania 
czegoś na czym danej osobie zależy. Stąd jest ona bardzo trudna do wykrycia, 
gdyż może nią być skażony każdy bliski współpracownik lub ktoś kogo zna-
my spoza pracy chcący pomóc [Trivers 1971: 50]. Nie jest oczywiście takie 
myślenie regułą, ponieważ nie każdy ma takie zamiary. Jednak obserwuje się 
w ostatnich latach bardzo duży wzrost liczby osób mający „drugie” oblicze 
bardzo często nacechowane negatywnymi zamiarami. Oczywiście w skraj-
nych przypadkach tacy ludzie są nawet darzeni szczególnymi, pozytywnymi 
względami chociażby u osób będących kierownikami czy pełniącymi funkcje 
u szczytu władzy. Dlaczego tak się staje i co może determinować takie zacho-
wania? Odpowiedź jest dość szokująca jednak oczywista. Jeżeli pracodawca 
ceni sobie lojalnych pracowników, a taki osobnik, który jest lub ma zapę-
dy moralnego hipokryty trafi pod jego kierownictwo staje się dość oczywiste,  
że ten drugi zrobi wszystko, aby dostać co chce, więc na pewno będzie lojal-
ny do końca. Niestety proceder ten bardzo często obserwowany jest w coraz 
to nowych kręgach pacy lub miejscach regularnych skupisk ludzi takich jak 
kantyny zakładowe, urzędy i wiele innych [Hamilton 1972: 193]. Czymś co 
jest bardzo zaskakujące w badaniach nad postrzeganiem pewnych granic jakie 
są przekraczane przez takich właśnie ludzi jest to, że zawsze taka osoba bę-
dzie wręcz uważać siebie za kogoś nieskazitelnego [Jacyniak 1997: 56]. Będzie 
twierdzić, że jest tak bardzo pomocna, że na pewno ktoś po prostu zazdrości 
jej osiągów oraz ludzi jakimi się otacza. Nie rzadko zdarzają się przypadki, 
gdzie ludzie nie kryją się ze swoimi zamiarami i byle tylko dostać to czego 
chcą uprawiają swój proceder na oczach innych nie bacząc na konsekwencje. 

To przykre dziedzictwo rozwoju ludzkiej myśli moralnej zdaje się nie 
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mieć końca i może jeżeli nie będzie pod kontrolą rozwijać się w coraz to gor-
sze odmiany moralnej hipokryzji. Któregoś dnia może nawet stanie się to na 
tyle normalne, że ktoś kto będzie moralnie szczery zostanie zdyskredytowany, 
ponieważ nie będzie pasował już do nowego „lepszego” i bardziej sztucznego 
środowiska ludzkiego. 

FAŁSZYWA MORALNOŚĆ JUTRA

Rozwój postępu cywilizacyjnego już dziś ma bardzo szybkie tempo. 
Wielu badaczy sądzi, że najbliższe lata staną się prawdziwym wyścigiem szyb-
kich relacji oraz nastawienia tylko i wyłącznie na chęć zysku. Człowiek jako 
istota adaptacyjna będzie chciał lub musiał zaakceptować nowe środowi-
sko. Dla tych, którzy tego nie zechcą pozostanie tylko margines egzystencji.  
W to wszystko wpleciona jest moralność oraz jej ewolucja jak i coraz to lepsze 
poznanie, stosowane w życiu każdego. Nie jest niczym obcym już dziś prakty-
kowanie poglądu nieszczerości, a co dopiero może stać się w przyszłości, kiedy 
konsumpcjonizm osiągnie jeszcze szybszy rozwój. Ludzie niestety rozwijają się 
o wiele szybciej w kierunku bycia antymoralni. Łatwiej przecież być dla kogoś 
na pozór wsparciem tak naprawdę nie dając nic, a otrzymując zdecydowanie 
więcej. Taki proceder jest bardzo często stosowany, a w kolejnych latach może 
być czymś bez czego nie będzie sobie można poradzić w codziennym życiu. 
Kierowanie się szczerością, to granica dziś już nie do przekroczenia, ponie-
waż taka jednostka będzie narażona na negatywne bodźce ze strony innych.  
Fałsz moralny zdecydowanie nie popiera takiego zachowania stąd osoby 
życzliwe i szczere brane są bardzo często jako ludzie gorszej kategorii, słabe 
i skazane na niepowodzenie. Socjologowie długo zastanawiali się, dlaczego 
tak może się dziać [Richard 1987: 100]. Otóż współczesność jak i przyszłość 
zapewne nie toleruje ludzkich granic słabości i niemożności zrobienia czegoś, 
osiągnięcia celu nawet kosztem tak ważnych, a nie docenianych już wartości 
moralnego szacunku czy współpracy [Olbrycht 2012: 91]. Bezinteresowność 
czy empatia w nadchodzących latach zapewne będzie wypierana ze słownika 
ludzi skupionych wyłącznie na swoim życiu. Oczywiście można jeszcze dziś 
zaobserwować tych, którzy próbują walczyć z fałszem. 

Są jednak oni w zdecydowanej mniejszości, a nawet wręcz celowo mar-
ginalizowani w celu zdyskredytowania ich poprzez pokazanie innym jacy są 
słabi, źli [Korybski 2003: 89]. Granica pomiędzy fałszem a szczerością bardzo 
często oddzielona jest agresją i niezrozumieniem tych co wolą budować rela-
cje oparte na pustych obietnicach, ponieważ w szybkim tempie życia bardzo 
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mało jest czasu na zastanowienie się co tak naprawdę determinuje kogoś  
do pomocy drugiej osobie [Łabocki 2002: 56]. Ludzie żyją z dnia na dzień i nie 
chcą albo nie mają czasu, aby myśleć nad konsekwencjami wielu ich decyzji. 
Jest to niepowetowana strata moralna. Skrajni socjologowie wysuwają bardziej 
dosadne określenia jak bezpłodność moralna lub znieczulica moralna. Media 
jak i wirtualny świat nie ułatwia wcale walki z tym procederem [Szostek 1976: 
158]. Wręcz pochwala takie działania nie dopuszczając do emitowania arty-
kułów czy emitowania wypowiedzi kogoś kto myśli inaczej. Kogoś kto granicę 
ludzkiej tolerancji na znieczulicę chce „przekroczyć” w sposób bezinwazyjny. 
Jeśli stara się zrobić, to z dobrej intencji, ponieważ jego moralny obowiązek 
nakazuje mu nie być obojętnym na krzywdę jest bardzo szybko nazywany 
szaleńcem albo osobą zbyt empatyczną. Taki wizerunek nie pasuje oczywi-
ście do przyszłościowego modelu społeczeństwa pozbawionego jakichkolwiek 
uczuć. Granice natomiast jedyne jakie zdawać się mogą jeszcze mieć ludzie,  
to takie, aby nie pozabijać siebie nawzajem. Kontynuując dalej teorie psycholo-
giczne dojść można do wniosku, że powstrzymywanie się przed eksterminacją 
jest podyktowana z czystej i samolubnej myśli związanej z wykorzystywaniem 
do granic możliwości innych dla własnego zysku. Bardzo dziwne jest też za-
chowanie jednostek świadomych zagrożenia jakie może nieuchronnie nadejść  
w przyszłości. Chociaż jest ich niewielki odsetek jednak i tacy też się zda-
rzają. Wspomniane jednostki zamiast starać się chociaż zapobiec częściowej 
destabilizacji relacji oraz tego, co ich otacza, zdawać się może, że w jak naj-
krótszym czasie starają się jeszcze więcej zyskać. Prawdopodobnie w obawie 
przed niestabilnym jutrem [Dłubacz 1998: 151]. To bardzo przykre zjawisko 
jakie można obserwować jest niestety w żaden sposób nie do zdiagnozowania, 
ponieważ większość z tych co uprawiają taki proceder z obawy przed krytyką 
bądź odrzuceniem po prostu milczą.

Przyszłość nie jest więc optymistyczną wizją rozwoju prawdziwej, szcze-
rej moralności tworzonej między ludźmi na całym świecie. Człowiek jako 
istota bardzo szybko przyswajająca wszystko to co negatywne, jak sądzą i do-
wodzą różne badania, będzie prawdopodobnie nie mieć już szans na znaczą-
ce zahamowanie tychże negatywnych przyzwyczajeń. Wpływ na to ma nie 
tylko chęć zyskania czegoś w oczach innych. Łatwa możliwość wzbogacenia 
się i niepohamowana chęć bycia najlepszym za wszelką cenę jest kolejnym  
z tych negatywnych popędów jakie prowadzić mogą w przyszłości wielu ludzi 
do pozbycia się granic moralnych i kierowania się tylko bezuczuciowym ma-
terializmem. Industrializacja coraz to większych terenów powoduje wkracza-
nie w środowisko ludzkie, postrzegania życia jakby człowiek był lub miał być 
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automatem, robotem pracującym odpowiednią ilość godzin i nic, poza tym. 
Jeżeli już można mówić w przyszłości o jakiejś moralności, to zapewne będzie 
ona podsycona sztuczną próba zaistnienia w globalnej reklamie czy wirtual-
nym świecie. Już dziś mamy mnogość chociażby celebrytów starających się 
wmówić wszystkim jak bardzo moralnie postępują dla ratowania innych. Pro-
ceder ten coraz częściej stosowany i wykorzystywany nie tylko w kampaniach 
politycznych przybiera bardzo na sile [Kołakowski 2000: 130]. Bardzo możli-
we, że za kilkanaście lat, to co dziś jest tylko zarodkiem może być czynnością 
stosowną codziennie. Jak już zostało wspomniane powyżej granice ludzkie 
dziś i w przyszłości będą tak samo narażone na pseudomoralne miłosierdzie 
starające uśpić czujność tych co jeszcze starają się dostrzec sedno procederów 
jakie się uprawia na co dzień. Zatrważające jest, że problem ten dotyka ludzi 
w coraz młodszym wieku. Jak wiadomo nawyki bądź nauki nabyte za młodu 
bardzo często mają duży wpływ na dalsze dorosłe już życie. Przyszłość takich 
pokoleń jest więc skazana na wydawać się może porażkę. Chociaż jeśli tak da-
lej będzie się działo prawdopodobnie przyszłe lata nie będą już czasem wypeł-
nionym chociaż względną ludzką moralnością podyktowaną chęcią niesienia 
pomocy bezinteresownej. Nastanie czas jak sądzą niektórzy zdegenerowanych 
relacji oraz hipokryzji na skalę tak wielką, że nie będzie można już odróż-
nić kłamstwa od prawdy. Jednak w przyszłości tej jaką sobie większość z nas 
szykuje nie będzie czasu na zastanawianie się nad tymi problemami. Wspo-
mniany pęd i życie z dnia na dzień pozbawi resztek ludzkich odruchów czy-
niąc każdego człowieka „jałowym moralnie”. Granica jeszcze dziś zauważalna  
w przyszłości będzie wszak istniała, jednak zauważalna będzie tylko wtedy, kie-
dy dla chęci zysku trzeba będzie „pokazać” miłosierdzie szarej ludzkiej tłuszczy. 
Przyszłość dziś odległa za parę lat stanie się faktem. Fałsz będzie „chlebem po-
wszednim” aplikowanym przed wejściem do pracy i po wyjściu z niej. 

Z oceny historii niestety ludzkość zawsze musiała się boleśnie przekonać 
o czymś, aby dojrzeć do zmian jakie naprawdę powinny zajść. Jednak wy-
magało, to zawsze bardzo wielu lat dewolucji psychicznomorlanej [Kucwaj 
2016: 57]. Dopóki człowiek będzie myślał jedynie o sobie dopóty wizja de-
humanizacji socjologicznej, a co za tym idzie zahamowania moralnego będzie 
coraz bardziej realna. Jest oczywistym, że nieszczere procedery mają różne i 
niepoznane dotąd zachowania, o których nawet ci co stosuję je nie mają świa-
domości. Nie jest powiedziane, że tak musi być i jest to proces nieunikniony. 
Zdaje się on jednak bardzo realnym zjawiskiem jakie czeka wszystkich ludzi 
[Mądrzycki 1997: 120]. Na jeszcze jedną rzecz należy zwrócić uwagę. Dzisiej-
szy świat zbytnio odsuwa się od ludzi starających się wierzyć w to, że może byt 
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ludzki się zmienić. Wszak nawet wielcy etycy tacy jak Roman Ingarden sta-
wiali pojęcie sacrum na pierwszym miejscu w hierarchii moralności. Odejście 
od tego poglądu nie zawsze okazać może się dobre. Laicyzacja społeczeństwa,  
a co za tym idzie jednostronne myślnie i widzenie wielu problemów nie za-
wsze jest skuteczne. Stąd istnieje szansa, że właśnie w przyszłości fałszywość 
moralna może zostać zniwelowana właśnie dzięki takim ludziom [Lowney 
2013: 150]. Chcącym jeszcze dojrzeć coś więcej niż tylko wspomniany wcze-
śniej obłędny popęd za zyskiem. Wartości wewnętrzne człowieka są bardzo 
silnym atutem w walce ze wspomnianą wcześniej hipokryzją czy zdegene-
rowaną moralnością. Wszystko zależy od tego jak w przyszłości ludzie będą 
świadomi zagrożeń związanych z ich odstąpieniem od tego co dawniej było 
dla każdego sprawą honoru. Według niektórych badaczy historii przyszłość 
powinna uczyć się od przeszłości. W tym przypadku zdawać się może jest,  
to jedyne słuszne rozwiązanie dające jakiś cień szans na lepsze jutro. Jednak 
jest, to bardzo trudne do zrealizowania i obserwując zachowania społeczeń-
stwa w teraźniejszości bardzo mało prawdopodobne. Nie jest niemożliwym, 
ale wyrzeczenie się fałszu oraz obłudy jakie należałoby uczynić prawdopo-
dobnie będzie przerastać wielu ludzi do tego stopnia, że nie będą w stanie 
przekroczyć granicy rozwoju moralnego własnego siebie.

WNIOSKI KOŃCOWE

Współczesny świat oraz ludzie zdecydowanie odrzucają dbanie  
o to co wartościowe w ich życiu. Zachowanie moralne nie jest już jak daw-
niej wyznacznikiem wielu ludzkich cnót i wartości godnych naśladowania.  
To co dawniej było czymś normalnym dziś staje się elementem jawnej drwiny 
czy pośmiewiska. Społeczeństwa zamiast wspierać kultywowanie rozwoju mo-
ralnego ku lepszemu skupiają się na byciu molochową tłuszczą pozbawioną 
indywidualnych wartości godnych miana istoty ludzkiej. Zapomina się coraz 
częściej o fakcie, że pogoń za zyskiem nie przyniesie niczego po śmierci. Od-
rzuca się wręcz myślnie o przemijalności jako czymś uważanym dziś za oznakę 
niemoralną. Wydawać się może, że dzisiejszy człowiek uważa siebie za kogoś 
nieśmiertelnego i bez skazy. Oczywiście tym defektem jest życie w szczerej 
zgodzie ze sobą samym jak i z innymi ludźmi. Do tego dochodzi bezintere-
sowna pomoc jako kolejna oznaka słabości. Dziś zapomina się o tym, że praw-
da jest zdecydowanie lepszym spoiwem relacji czy to w pracy czy w życiu pry-
watnym niż marionetkowe zachowanie nacechowane fałszem. Należy jeszcze 
wspomnieć o pseudo poprawności politycznej, która dotyka istoty moralności 
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przeinaczając zachowania ludzkie, aby pokazywać to co jest oznaką zdrowiej 
logiki jako coś negatywnie wynaturzonego i będącego zagrożeniem dla warto-
ści całego społeczeństwa. Procederów negatywizacji ludzkiego życia jest dziś 
wiele. Hipokryzja kiedyś sukcesywnie niszczona dziś jest elementem zdawać 
się może tak zwanej „zaradności życiowej”. Niestety poprawy próżnie szukać, 
a jeśli jest, to postępuje ona bardzo wolno i istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że nie zdoła zatrzymać negatywnych skutków ludzkich wyborów. Pomimo,  
iż człowiek jest istotą wolną i nie można narzucać mu niczego. Zdawać się 
może, że, w przypadku walki o moralność, zwrócenie uwagi na jego postępo-
wanie zdaje się być najlepszym rozwiązaniem. Nie da się wyeliminować do 
końca zapędów człowieka do chęci wzbogacenia się czy zapewnienia sobie 
dostatku życiowego. Jest, to część życia, dbanie o swoją przyszłość materialną. 
Należy zdecydowanie pamiętać o tym, aby nie stało się to priorytetem zapo-
minając o ludzkich odruchach chęci szczerej pomocy i współpracy z innymi. 
Moralność i jej granice są częścią naszego życia bez względu, na to czy jesteśmy 
osobami myślącymi tylko o swojej rodzinie czy staramy się raczej podejmować 
rozważania co do relacji z większą grupą społeczną. Tak popularne w dzisiej-
szych czasach myślenie pozbawione troski o przyszłość prawdziwych relacji 
jak i braku poszanowania wewnętrznej granicy każdego człowieka powinno 
być zdecydowanie zaniechane.

Nie wiadomo jak dalej będzie rozwijać się postęp ludzkiej myśli oraz 
współtworzenia dalszego życia. Jak na razie szacuje się, że w przeciągu kil-
kudziesięciu lat, to co dziś jest jeszcze budzi pewne wątpliwości moralne  
w przyszłości będzie oznaką postępu, bycia człowiekiem XXII wieku. Nie ma 
idealnych społeczeństw ani ludzi, którzy mogliby zmienić wszystko i wszyst-
kich w przeciągu kilku lat. Można jednak zadbać o zmniejszenie negatyw-
nych ewolucji społeczeństw w ramach wspólnej polityki uświadomienia jak 
największej ilości osób jak ważne jest dochowanie wartości godności i sza-
cunku dla innego człowieka. Podsumowując moralność jest kruchym dziełem 
ludzkim oraz bardzo podatnym na subiektywnie zniekształconą interpretację 
tych co starają się wmówić innym jak żyć. Nie jest to dobre, że nieliczni chcą 
rządzić liczniejszą grupą w sposób błędnej manipulacji i zniekształcania fak-
tów. Owszem sfera różnych pragnień i doznań moralnych nadal nie jest do 
końca poznana jednak nie oznacza to, że można zaniechać dbania o to co już 
zostało poznane i z dobrym skutkiem stosowane w codziennym życiu. Zmien-
ność sytuacji życia nie powinna nigdy usprawiedliwiać postepowań człowie-
ka. Wszak każda jednostka ludzka jest tworem myślącym oraz decydującym 
sam o swoim istnieniu. Nadzieja zawsze jest i należy o nią walczyć, aby jutro 
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było lepsze. Pozbawienie człowieka postrzegania moralnego, a wprowadzenie  
do jego życia nieprawdziwej moralności, to karygodne przekroczenie wszel-
kich granic moralnych jakie kiedykolwiek były, są i będą przekraczane. Każdy 
kto jest tego świadom ma moralny obowiązek walczyć o zachowanie tych 
norm życiowych. Nie można dopuścić, aby życie ludzkie było bez żadnych 
granic, gdyż jest to pierwszy krok do zatracenia moralnego i jednostkowego. 
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FALSE MORALITY  
THE LIMIT OF HUMAN TOLERANCE

Summary: The aim of this article is to present the perception of morality  
as well as its negative distortion in various life situations, the stages that 
each exchange of information between people goes through. Also indicated  
is the approach of the human individual in connection with the desire to make 
profit at the expense of maintaining moral boundaries and crossing them.  
The importance of this study is to make a general analysis of the different sta-
ges and levels that each person goes through who is a tolerant person as well  
as the one who forces liberality in himself for profit and success. Every life 
situation has its consequences hence these processes need to be characterized. 

Keywords: Tolerance, hypocrisy, boundary, intolerance, falsehood, human, 
false morality, hypocrisy
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UNIWERSYTET OPOLSKI

CZŁOWIEK W SYTUACJI GRANICZNEJ 
U BERNARDA SESBOÜÉ SJ

Streszczenie: Człowiek w ciągu swojego życia styka się z wieloma sytuacjami, 
które stanowią dla niego granicę. Granice wydają się konieczne do rozwoju 
osoby i rozumienia konieczności wyboru swojej drogi w świecie, w którym 
jako osoby dotykają nas rozmaite cierpienia i sytuacje trudne czy niezrozu-
miałe. Teolog znad Sekwany przypatruje się człowiekowi zanurzonemu w hi-
storię jako temu, który natrafia na istotne granice rozumienia siebie i swojego 
przeznaczenia. Szukanie sensu i odpowiedzi na właściwą konstrukcję ludzi  
w świecie zachęca do opowiedzenia się za wartościami, które są nieprzemijające. 
Pomimo, iż nasza wiedza nie jest pełna i nasza sytuacja nierzadko jest niejasna, 
pewne jest, że dzięki aktom wolności możemy uznać nasze życie za dynamicz-
ne, sensowne także pomimo pojawiających się w nim sytuacji granicznych tj. 
śmierć, niewiedza, niewiara. Wiara i nauka pozwalają na wychylenie się z per-
spektywy świata i myślenie o nim jako o etapie, który prowadzi do przyszłości.

Słowa kluczowe: człowiek, śmierć, świat, przyszłość, wiara

WPROWADZENIE

Do natury świadomego bytu ludzkiego należy  
żywienie nadziei sięgających poza śmierć 

Karl Rahner 

[Sesboüé 2002: 41]

Prace francuskiego jezuity Bernarda Sesboüé odnoszą się do osoby zanu-
rzonej w historii świata, która przynosi różne zwroty akcji i pytania o przy-
szłość człowieka. Człowiek jest w twórczości profesora znad Sekwany partne-
rem dialogu z drugim człowiekiem i Bogiem, dotyczącego sensu i przyszłości 
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rozumianej zarówno immanentnie jak i transcendentnie. Jego zainteresowa-
nie człowiekiem, zwłaszcza tym uwikłanym w rozmaite historie, które wy-
dają się być pomyłką i niezawinionym cierpieniem, jest widoczne zwłaszcza  
w pytaniu o śmierć. Zagadnienie to staje się tym ciekawsze im szerzej rozwija 
on swoją refleksję naukową w kierunku pytania o uniwersalne wartości, które 
rozpatrywane są nie tylko przez teologów chrześcijańskich, ale także innych 
wierzących, czy też z punktu widzenia niewierzących. Aby zarysować tema-
tykę człowieka znajdującego się w sytuacji granicznej, analizie poddany zo-
stanie problem człowieka w odniesieniu do świata, w tym do świata wartości,  
do drugiego człowieka i kwestii śmierci oraz przyszłości. Pierwszą częścią od-
powiedzi na pytanie o człowieka będącego na granicy, będzie rozpatrywanie 
jego istnienia w świecie i wobec świata.

Celem pracy jest włączenie się w temat ogólnopolskiej konferencji roz-
patrujący temat: „Człowieka w sytuacji granicznej”, a szczegółowo rozpatry-
wanie tego zagadnienia poprzez spuściznę Bernarda Sesboüé SJ. Artykuł jest 
próbą odpowiedzi na pytanie o granice człowieka i ludzkości wobec aksjologii 
oraz ograniczeń świata materialnego. Francuski jezuita jest przede wszystkim 
teologiem, zatem jego rozważania zmierzają w stronę przyszłości człowieka, 
która przekracza granice tj. śmierć i ograniczenia jakim ulegają ludzie.

CZŁOWIEK WOBEC ŚWIATA (WARTOŚCI)

Człowieka można różnie opisywać, niemniej zawsze jest on związany  
z konkretną czasoprzestrzenią i przynajmniej doczesnym postrzeganiem rze-
czywistości. Percepcja świata w sekularyzowanym społeczeństwie opartym na 
ateizmie, wydaje się zatrzymywać pytania o sens ludzkiego życia i działania 
do świata materialnego. Perspektywa posiadania szczęścia wykracza jednak ku 
wartościowaniu, które zdaje się przekraczać świat. Transcendentalia takie jak 
prawda, dobro, piękno, ale też wartości jak miłość, zaangażowanie w szlachet-
ne dzieła domagają się nadania im pewnej wielkości i wartości.

Pytania, jakie zadaje paryski teolog sobie i swoim czytelnikom, często 
oscylują wokół kwestii godziwości życia na świecie i jego związku z Bogiem. 
Wiele propozycji stawianych człowiekowi zakłada, że może on żyć godziwie 
bez zajmowania się celami ostatecznymi. Człowiek żyjący na ziemi jest jednak 
osobą, która świadoma jest skończoności świata, śmierci poszczególnych osób 
w tym swojej, zatem jest też przekonany o możliwości odczytania znaczenia, 
jakie wywarło jedno konkretne życie na drugiego człowieka.
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Zetknięcie ze światem stanowi też pewnego rodzaju granicę, poprzez któ-
rą wkraczają pokolenia na przestrzeni dziejów, ale wobec której też zadawane 
są pytania o cel, sens i ostateczny rozrachunek przebywania na świecie i roz-
stawania się z nim poprzez śmierć i koniec związku z rzeczywistością światową 
jaką mamy obecnie dostępną. Podążając za Sesboüé można zastanawiać się 
nad koniecznością granicy, jaka jest obecna w niebyciu w świecie i rozdziele-
niu z nim. Zakłada on także tlącą się w człowieku możność dopatrywania się 
sensu własnego życia. Wspomina o tym w książce Zmartwychwstanie i życie. 
Krótki traktat o rzeczach ostatecznych:

W czasach niesłychanego rozwoju umiejętności technicznych człowiekowi 
coraz trudniej dopatrzyć się sensu, nadać sens własnemu życiu, a zwłaszcza 
zrozumieć, na czym mógłby polegać jego ostateczny cel, bo tylko on uzasadnia 
ludzkie istnienie. Człowieka nie może bowiem zadowolić wymiar doczesny 
i prowizoryczny [Sesboüé 2002: 7].

Człowiek wobec świata, w tym świata wartości odkrywa, że wszelkie 
działanie zaczęte w świecie domaga się jakiegoś dopełnienia. Nadawanie sensu 
ludzkiemu życiu, to także uzasadnianie doczesnego wymiaru przez coś wię-
cej. Prowizoryczne prowadzenie życia w świecie miałoby znaczenie wyłącznie 
światowe. Doczesne wysiłki, tj. praca, relacje z ludźmi, pomysły, marzenia  
i pewien wektor tych dążeń, który np. zakłada godziwy wymiar spełnianych 
obowiązków, zawiązywanych znajomości i wykorzystania ludzkiego umysłu 
odnosi się do pewnej wieczności. Niezależnie od wyznawanej religii takie 
przeczucie i ukierunkowanie na wieczność są obecne. Człowiek jako istota 
bytująca w świecie niekoniecznie chce, aby świat ten stanowił granicę, która 
przekreśli jego trudy i dokonania.

W ludzkich miłościach, w wielkich życiowych decyzjach, nawet w pracy  
i rozrywkach kryje się pragnienie tego, co wieczne. Człowiek naszych czasów 
okazuje się przez to dziwnie „religijny”. Niestety, tej nieprzepartej potrzebie 
religijności brak kultury i korzeni. Z tego powodu człowiek zbyt często sięga 
po prymitywne, a czasem i przewrotne sposoby jej zaspokajania, od astrologii 
czy magii, przez ezoteryzm czy gnozę, po uczestnictwo w mnożących się ru-
chach religijnych takich jak sekty, grupy o odległej inspiracji chrześcijańskiej 
czy pochodzące z Dalekiego Wschodu [Sesboüé 2002: 7].

Miłość, decyzje wolnej woli człowieka i wielkości, jakie są w trak-
cie takich zdarzeń generowane jawią się jako takie, które pretendują 
do tego co wieczne. Specyfiką rodzaju ludzkiego jest próba uwiecz-
nienia swoich dokonań, ale też swojego zaangażowania na rzecz kogoś 
lub czegoś, na rzecz sprawy, dokonania, przewrotu myślowego lub/i 
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kulturowego. Bernard Sesboüé dokonuje konstatacji, w której stwier-
dza, że mimo braku religii, człowiek zanurzony we współczesnym 
świecie okazuje się dziwnie „religijny” i nie chodzi w tym stwierdzeniu  
o konkretną denominację, a raczej o potrzebę kontynuacji rozpoczę-
tego w świecie życia, które ma aspiracje do wiecznego kontynuowania 
wielkich odkryć, poruszeń woli i emocji, jakie kryją w sobie pragnienie 
przetrwania ponad świat. To rozumienie ponadświatowe, wieczne jest 
pragnieniem pseudoreligijnym, gdyż powoduje, iż świat jest granicą,  
a człowiek żyjący w świecie jawi się jako ten, który rozpoczyna sze-
reg działań i dążeń, ale niejako ograniczony jest światem i jego docze-
snym wymiarem. Profesor znad Sekwany próbuje dociec tego co Paul 
Ricoeur nazywa „zatarciem się sensu”. Wiadome jest, że obraz świata 
uległ i wciąż ulega przemianom, a następujące po sobie pokolenia wraz  
z najwybitniejszymi jednostkami, które rozwijają rozumienie tego 
świata próbują zgłębić jego braki. Paryski teolog cytuje w tym miejscu  
P. Ricoeura w jego dziele z 1966 roku Prévision économique et choix 
éthique zamieszczonym w „Esprit”1.

Odkrywamy, że ludziom najbardziej brakuje, poza sprawiedliwością i na pew-
no miłością, czegoś więcej jeszcze, mianowicie sensu. Problem, na który wciąż 
natrafiamy, jest bezsens pracy, rozrywki, seksualności [Sesboüé 2002: 7].

Według chrześcijańskiego rozumienia, eschatologia jest czymś zwyczaj-
nym, jednakże paryski profesor uaktualnia patrzenie o pryzmat obecnego po-
dejścia do rzeczywistości podsycanej względami religijnymi. Zanegowanie po-
budek podszytych religijnymi zapędami, z perspektywy odbioru dla słuchaczy 
jest według niego negacją stylu mówienia o eschatologii.

Wspomina, że dawniej głoszono i przekazywano treści odnoszące się do 
rzeczy ostatecznych w sposób odpychający. Jak bowiem uzasadnić przemowy 
i kaznodziejski ton ogłaszanych wierzeń poprzez odwoływanie się do gróźb, 
strachu i retoryki mogącej ośmieszyć wiarę i pojmowanie piekła i kar wynika-
jących ze złego życia na ziemi?

Zbyt ważne miejsce w duszpasterstwie zajmowały opisy mąk piekielnych. Otóż 
na dłuższą metę duszpasterstwo takie wywarło skutek wręcz odwrotny: nie 
tylko już nikogo nie przeraża, lecz jeszcze podsyca niechęć do wiary, by nie 
powiedzieć, że nawet ją ośmiesza. Dorosły człowiek w rozwiniętym społeczeń-
stwie nie wierzy już w historie o wilkołakach [Sesboüé 2002: 6].

1 Artykuł ten, który w wolnym tłumaczeniu można przedstawić jako: „Prognozowanie gospo-
darcze i wybór etyczny” można odnaleźć na stronie internetowej: https://esprit.presse.fr/article/
paul-ricoeur/prevision-economique-et-choix-ethique-18658 [data dostępu: 12.02.2022].
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Czy nie śmiesznym jest straszenie ludzi piekłem za złe życie na świecie? 
Nawet możliwa kara za złe życie ogłaszana w formie mającej budzić grozę  
i lęk nie oddziałuje już tak, jak głoszący miał w zamiarze. Dorosły człowiek 
potrzebuje racji i argumentacji, która pozwoliłaby mu usensownić swoje ży-
cie, nadać mu kształt i koloryt. Rzucenie życia w daną ideę czy postępowa-
nie wedle danej koncepcji proponowanej człowiekowi w świecie domaga się 
odnalezienia celu, odwołania się do przekonania, które buduje wyobrażenia  
o związku doczesności z wiecznością. Nieporozumieniem jest budowanie 
opowiadania w oparciu o strach. 

Nauka o rzeczach ostatecznych pozwala na rozumienie świata jako grani-
cy, ale też początku, w którym zaczyna się znaczenie danego, zaistniałego bytu. 
Człowiek jako istota skończona, żyjąc w świecie, który też nie jest wieczny, za-
daje pytanie o konieczność istnienia religii lub innej formy, w której człowiek 
może wydobyć więcej ze swojej doczesności. Chodzi o wartości przekraczające 
świat i jego ograniczoność. Ostatnie dziesięciolecia zarejestrowały przemiany 
czynione w akcentowaniu roli świata w wiecznym bytowaniu.

Z drugiej strony w uzasadnionej trosce o to, by nie zasłużyć na zarzut uczynio-
ny religii przez Karola Marksa, że jest „opium dla ludu” (to znaczy, że zachęca 
do uległości na ziemi dla wysłużenia sobie zapłaty w niebie), w kaznodziejstwie 
ostatnich dziesięcioleci podkreślano konieczność przemiany środowiska ziem-
skiego i zaangażowania chrześcijan w sprawy doczesne, by przyczyniali się do 
rozwoju sprawiedliwego świata i postępu ludzkości. Nurt ten związany był  
z teologią wcielenia, którą chociaż w pełni uzasadnioną, uprawiano jedno-
stronnie, z pominięciem nieuchronnych wyrzeczeń, jakich domaga się po 
chrześcijańsku pojmowane zbawienie [Sesboüé 2002: 6].

Uległość ma sens, o ile tworzy wartość i jest ukierunkowana ku czemuś 
szczytnemu. Przemiana jaką może wytworzyć człowiek, powinna przetwarzać 
świat, udoskonalać ku pełni rozumianej też jako postęp. Nurt akcentujący 
teologię wcielenia zauważa konieczność czynnego, a nie tylko biernego uczest-
niczenia w świecie. Według niego nie należy unikać świata, ale współtworzyć 
i organizować dobro, które możliwie jest do czynienia w ramach konkretne-
go człowieka. Świat może być momentem na drodze do zbawienia. Jest on 
kluczowy do rozumienia wiecznego wymiaru, o który upominają się także 
współcześni niewierzący. Koniec świata to dla człowieka przede wszystkim 
koniec jego istnienia w świecie i tak rozumieją to najczęściej osoby niezwiąza-
ne z żadną koncepcją życia po śmierci. Człowiek na granicy to także człowiek 
pomiędzy życiem rozumianym jako życie w cielesno-duchowym zespoleniu. 
Autor koncentruje się głównie na rozważaniach teologicznych, które obrazu-
je przykładami z praktyki duszpasterza, ale także naukowca. Granice wedle 
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tej konstelacji wydają się konieczne do rozwoju osoby ludzkiej. Wszelkie 
ograniczenia, cierpienie, czy też szukanie sensu i przeznaczenia jest okazją na 
opowiedzenie się za wartościami nieprzemijającymi. Krucha ludzka kondycja 
wystawiona na szereg rozumień i odczytań świata napotyka na granice, któ-
re domagają się wyboru drogi i sposobu życia. Pomimo niewiedzy na temat 
przyszłości, dzięki wolnym aktom możemy uczynić nasze życie dynamiczne  
i sensowne. Niewiedza czy niewiara w dalekosiężny sens życia, w którym poja-
wiają się granice, może być przeszkodą, jednak jest to przeszkoda do przekro-
czenia. Wiara i nauka pozwalają na wychylenie się z perspektywy samej ziem-
skiej egzystencji, do myślenia o życiu na ziemi jako o pewnym etapie, przez 
który przechodzi człowiek. Etap ten jednak jest związany z kolejną granicą. 
Rozumienie odejścia jest też stawaniem wobec granicy, którą stanowi śmierć. 

CZŁOWIEK WOBEC ŚMIERCI

Sesboüé oprócz różnorodnych publikacji teologicznych, zaangażowany 
był w pracę i stały dialog z członkami wspólnoty Jonathan Pierres Vivantes  
i duszpasterzami z sanktuarium w Montligeon, do której należą osoby, które 
zmagają się z utratą dziecka. Temat granicy powodowanej śmiercią jest mu 
zatem znany nie tylko z teorii, ale także z praktyki. Rozumie on stratę i ból 
jaką odczuwają osoby będące w takiej sytuacji. 

Wprost nie do zniesienia jest utrata dziecka, którą tak często odbieramy jako 
wydarzenie wbrew naturze. […] Dzieci są przedłużeniem nas samych w przy-
szłości, więc ich odejście budzi bezmiar cierpienia. W końcu śmierć kogoś 
najbliższego: czy to z powodu nieuleczalnej, bolesnej choroby, czy głupiego 
wypadku, czy ewentualnie niewytłumaczalnego samobójstwa, zawsze wywołu-
je w nas bunt i skazuje na samotność, a często i na poczucie winy, czemu towa-
rzyszyć może noc wiary prowadząca niekiedy do jej utraty [Sesboüé 2002: 8].

Granica związana z brakiem powodowanym śmiercią ukochanego czło-
wieka to granica, która może wiązać się z zaprzeczeniem i zanegowaniem 
wszelkiego porządku w świecie i naturze. Niewytłumaczalny zbieg zdarzeń 
powodujący odejście stanowi wyłom w rozumieniu sensu. Świadczy on o gra-
nicy, jaka powstaje po odejściu człowieka, a która może wychylić się ku rozu-
mieniu tego odejścia jako początku innego jego bytowania. Utrata wiary, czy 
jej zamrożenie na jakiś czas może stanowić barierę do otwarcia na przyszłość, 
która wedle wiary właśnie posiada kontynuację także w przypadku śmierci. 
Jednak sam jej fakt jest dla każdego czymś obcym, zwłaszcza w dyskursach, 
które podkreślają jedność duszy i ciała.
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Tradycja kościelna powszechnie określa śmierć jako oddzielenie się duszy od 
ciała. Dziś, w czasach podkreślania jedności całego człowieka jako ciała i du-
szy, doktryna ta jest trudna do przyjęcia. Niełatwo jest pojąć, dlaczego jeden 
składnik może żyć bez drugiego. Ważne jest więc dobre rozumienie doktryny. 
Próbuje ona wyrazić bezpośrednie doświadczenie: skoro ciało nie jest już oży-
wione, skoro zmierza do rozkładu, nie stanowi już osoby jako takiej. Osoba nie 
uległa jednak unicestwieniu, pozostaje żywa [Sesboüé 2002: 80].

Śmierć w rozumieniu doktryny rzymskokatolickiej jest oddzieleniem w 
człowieku dwóch wymiarów, jego sfery cielesnej (widzialnej, materialnej) od 
jego duszy (niewidzialnej, niematerialnej) jako części, która nie podlega roz-
padowi. Osoba pozbawiona ciała, mimo że wydaje się to trudne do przyjęcia 
pozostaje w istnieniu, ale następuje tu istotna różnica, mianowicie oddzie-
lenie od innych osób będących w ciele. Ciało, które do tej pory pozwalało  
na komunikację z innymi zostaje odcięte. Pozostaje dusza, która zmienia spo-
sób komunikacji oraz istnienia. Koncepcje o podobnym charakterze funk-
cjonują w świecie, niemniej nie są one zawsze kompletne i porównywalne do 
chrześcijańskiego dyskursu. Domniemując, że osoba sama w sobie może sta-
nowić nośnik wartości, jako istota niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju, 
może też być nieśmiertelna. Odpowiedzi są różne, zatem konieczne wydaje się 
znalezienie racji za lub przeciw rozumieniu człowieka jako osoby przekracza-
jącej granicę śmierci.

Znajdujemy się w dziedzinie szczególnie kłopotliwej, ponieważ nie możemy 
objąć jej kontrolą za pomocą wiedzy, która byłaby w stanie ją zdominować. 
Sama nasza sytuacja jest niejasna. Możemy na nią oddziaływać jedynie przez 
akt wolności. Albo uznamy, że nasze życie ma sens. Stwierdzając, że ten potęż-
ny, wewnętrzny dynamizm, który w naszym odczuwaniu nie ma ani początku, 
ani końca, musi do czegoś prowadzić. Ponieważ nie widzimy, ani skąd pocho-
dzi, ani dokąd się kieruje, gdyż bierze początek poza nami i zmierza do celu 
także znajdującego się pozna nami. Ponieważ pragniemy znaleźć i nadać sens 
naszemu życiu decydujemy się mu zaufać [Sesboüé 2000: 26].

Niezaprzeczalna nieznajomość wszystkich faktorów, jakie powodują wy-
darzanie się sytuacji granicznych w naszym życiu nie oznacza, że nie jest moż-
liwe poszukiwanie w nim sensu. Ludzkie trwanie może zostać odczytane jako 
dynamiczne, celowe i sensowne. Granice wydają się potrzebne dla rozwoju 
osoby i jej decyzji dotyczącej własnej drogi życiowej. Natrafianie na granice 
rozumienia siebie, czy tego co się dzieje prowadzi do pytań o przeznaczenie, 
czy wybór wartości i motywów działania, które zdają się usensownić nasze 
trwanie. Czynią też trwałymi nasze decyzje, które dokonują się często w sy-
tuacjach, które nie są do końca poznane czy rozwikłane. Uznanie życia za 
sensowne ma wpływ na decyzje o zaufaniu mu, takiemu jakie jest i w jakiej 
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postaci jest nam dostępne. Wolność daje możliwość decydowania, pomimo 
granic, jakie stawia rzeczywistość. Założenie tego, że nie znamy ostatecznego 
celu, ale jesteśmy na tyle zdolni, ażeby prowadzić swoimi decyzjami do czegoś 
co będzie związane z sensem pozwala na poczynienie wolnego miejsca, które 
zakłada, że nie wszystko okaże się jasne i poznane.

Taką rzeczywistością granicy jest śmierć, która nie wyjaśnia, a wręcz za-
ciemnia rozumienie człowieka jako bytu przeznaczonego do przyszłości, która 
zaczyna się w świecie, ale na nim się nie kończy. Rozumienie śmierci jako 
komponentu życia może stać się ożywcze, jeżeli chodzi o przechodzenie przez 
granicę jaką stanowi dla tych, którzy doświadczyli utraty najbliższej osoby. 
Zrozumienie tego współzłożenia ze śmiercią naszego życia pozwala na odczy-
tanie także siebie jako osoby, która do tej granicy się nieuchronnie zbliża. 
Doświadczenie zła niezawinionego, czy zdarzeń bliskich nieszczęściu i powo-
dujących brak, wpisane jest w naturę rzeczy.

Wszyscy rodzimy się w świecie naznaczonym obecnością zła obiektywnego.  
O ile dobrze jest napawać się pięknem natury, o tyle musimy także przyznać, 
że ta natura nie zawsze okazuje się przyjazna wobec człowieka. Niektóre tezy 
ekologiczne są pod tym względem bardzo naiwne. Ziemia, na której żyjemy, 
jest gigantyczną siłą, ciągle w ruchu, zdającą się nie bardzo przejmować osiadłą 
na niej ludzkością. Świadczą o tym wybuchy wulkaniczne, które w historii 
zniszczyły całe miasta czy trzęsienia ziemi, których skutki są bardziej morder-
cze i niszczące [Sesboüé 2000a: 134].

Podobnie jak ziemia pozostaje w ruchu, tak ludzka natura podatna jest 
na zmiany, także te w obrębie samorozumienia. Co powstało w świecie, w nim 
niejako obumiera. Nienależne od nas siły obecne w ekspansywnym świecie 
przekonują o kruchości naszej wiedzy i możliwości unikania zła i mogących 
się wydarzyć scenariuszy. Śmierć to obok narodzin pewna sytuacja, w którą 
wpisuje się cała ludzkość wraz z istotami, które współzamieszkują z nami pla-
netę. Wyjątkowością ludzką jest jednak przeczucie, a niekiedy pewność powo-
dowana przez wiarę, że te tlące się w nas dynamizmy pozwalające nam trwać, 
decydować, zmieniać, rozwijać i kreować rzeczywistość, mogą przetrwać po-
mimo obumarcia ciała. Nasza przyszłość jawi się jako nieostra, niedosiężna, 
ale nie zmienia to faktu, że w wielu koncepcjach teologicznych, filozoficz-
nych i dyskursach interdyscyplinarnych jest ona rozpatrywana jako możliwa 
i chciana, a co więcej zapoczątkowana nie tyle przez wolę ludzką, ale dostępna 
dzięki woli Bożej. Człowiek wychyla się ku przyszłości przekraczającej śmierć. 
Śmierć jest wedle paryskiego jezuity początkiem nowego trwania, przejściem 
do innego sposobu istnienia. Przyszłość człowieka nie kończy się na śmierci,  
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ponieważ człowiek przekracza śmierć idąc dalej w przyszłość. Człowiek posia-
da przyszłość, która w obecnej perspektywie jest zasłonięta.

CZŁOWIEK WOBEC PRZYSZŁOŚCI 

Skoro śmierć może stać się początkiem przyszłości, znowu zostajemy  
z pytaniami o to, co jest za jej granicą. Człowiek postawiony w sytuacji gra-
nicznej może zatem przejść przez granicę do czegoś co nie jest mu tak bliskie 
jak wszystko co znał do tej pory. Pytanie o przyszłość to też pytanie o to, jaka 
jest tożsamość człowieka.

Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Dokąd idziemy? Oto zasadnicze pytania, 
jakie stawia sobie każdy człowiek. Żadna religia nie może ich przemilczeć.  
Tak więc Credo chrześcijańskie prowadzi nas od stworzenia po kres czasów. 
Formułuje prawdy, które należą nie tylko do przeszłości i teraźniejszości, lecz 
także do przyszłości [Sesboüé 2000a: 386].

Odpowiedziami na pytania: „kim jest człowiek?” i „dokąd zmierza?” zaj-
mują się różne dziedziny nauki. Pewne są dane o naszym związku ze światem 
i prawami, jakie w nim zachodzą. Nie tylko chrześcijanie dopatrują się czegoś 
więcej poza czasem i śmiercią. Przyszłość przyjmowana przez pryzmat wiary 
w nieśmiertelność człowieka jawi się jako taka, która jest przekroczeniem gra-
nicy niewiedzy i śmierci. Przyszłość jest racją, dla której ludzie powodowani 
są takimi czy innymi motywami swojego postępowania i uznawania rzeczy 
i osób za takie, które przybliżają je do pewnej wartości lub oddalają od niej. 
Naukowcy przedstawiają czasem sprawy ludzkiego bytowania w kontekście 
porównania do świata, który też związany jest z jakimś końcem.

Z naukowego punktu widzenia sprawy przedstawiają się inaczej: podczas 
gdy starożytna fizyka uważała ruch gwiazd i planet za regularny i mogący 
powtarzać się w nieskończoność bez zniszczenia, współczesna fizyka widzi 
sprawy inaczej, uwzględniając różne odkrycia dotyczące „początku świata”.  
Wewnętrzna logika ustanawia związek pomiędzy początkiem i końcem. 
Wszystko, co się zaczyna, musi skończyć się [Sesboüé 2000a: 386].

Koniec świata ludzkiego jest poniekąd wypadkową końca świata, 
jaki znamy. W logicznym ujęciu wszystko powinno mieć swój początek 
i koniec. Formułowanie prawd odnoszących się do granic człowieka 
zawiera też ideę świata, który się kończy, ulega degradacji, dla którego 
istnieją przesłanki o tym, że nie pozostanie w obecnej postaci. Można 
w tym miejscu spróbować połączyć dane nauki i wiary, co w zgodzie  
z wywodem Sesboüé, czyni kardynał Gerhard Müller.
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Właściwe w odniesieniu do poznania rzeczy materialnych w naukach przy-
rodniczych wraz z ich opisem matematycznym oraz poznania rzeczywistości 
niematerialnych, związek między poznaniem zmysłowym a duchowym należy 
ocenić bardziej zasadniczo. Wszelkie poznanie zaczyna się od zmysłów, ale 
poznana prawda nie jest poznawana zmysłowo, jak uważał pozytywizm, lecz 
przez osąd umysłu [Müller 2020: 183].

Dostępna nam wiedza o przyszłości, o świecie, o istocie Boga nie zawsze 
daje się uchwycić zmysłami, natomiast rozum, w który wyposażona jest na-
tura ludzka pozwala na poznanie, a także na systematyzowanie poznanych 
danych. Owo nadawanie sensu, zwłaszcza w sytuacjach granicznych powodu-
je, że wszechświat łączy się z sensem, a jego znalezienie tożsame jest z wiarą. 
Precyzyjniej ujmuje to podejście do poznania jako do odkrycia czy zauwa-
żenie czegoś co wcześniej wymykało się kategoryzacji, albo na co zwyczajnie 
nie zwrócono uwagi. Poszukiwanie przyszłości, sensu, czegoś co wkracza na 
metapoziom jest pewnego rodzaju tworzywem.

Sens, we właściwym tego słowa znaczeniu, odkryliśmy w dziedzinie indywi-
dualnej świadomości człowieka; stąd problematykę sensu rozciągnęliśmy na 
dziedzinę społeczną. Człowiek może tworzyć sens indywidualnie lub zbiorowo. 
I jest to prawdziwe tworzenie sensu, polegające na porządkowaniu własnego, 
świadomego tworzywa [Heller 1984: 78].

Eschatologiczny sens w rozumieniu teologii systematycznej jest 
przekładany na pewien algorytm, który jest trudny pod względem ję-
zykowym. Niejako wiara wyraża się na temat przyszłości poprzez prze-
kładanie tego co zakryte na język, który mówi o przyszłości, wieczności  
i zawartym w tym sensie. Podejście wyżej cytowanego autora prezentu-
je możność indywidualnego odkrycia, które może poczynić każdy czło-
wiek także ten stający na rozdrożu, w pewnej sytuacji granicznej, która 
zapoczątkowuje pytanie o sens. Dla wierzącego przyszłość nie stanowi 
zagadki, bowiem jest osobowa i założona w postawie, a wcześniej od-
kryta dzięki umysłowi i doświadczeniu.

Chrześcijanin nie jest rozdarty pomiędzy dwoma skrajnościami fałszywego 
dualizmu: przywiązaniem do dzieł doczesnych albo przygotowywaniem się do 
życia wiecznego; zamknięciem w płaskim horyzontalizmie lub poświęceniem 
całej energii w służbie złudnemu wertykalizmowi. Jeżeli bowiem ostateczność 
jest już obecna, oznacza to również, że wszystko, co czynimy na ziemi, ma war-
tość ostateczną i może nas włączyć w wielki nurt zbawienia [Sesboüé 2002: 17].

Stanowisko części ludzkości będącej przeświadczonej o przyszłości czło-
wieka nie zadowala Sesboüé. Próbuje on zadawać pytania i zastanowić się 
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nad ogólnym i szczegółowym problemem człowieka, którzy czeka na przy-
szłość. Jest ona granicą niewiadomą, pewną przestrzenią, w której może za-
istnieć jakaś narracja, czy pojawić się koncepcja przedstawiająca podejście do 
ludzkiego przeznaczenia. To, że chrześcijanie wierzą w życie pozagrobowe jest 
niewystarczające. Jako naukowiec francuski, jezuita stawia kwestię otwartą, by 
doprowadzić czytelnika do własnego myślenia i zaprosić do poznania granic, 
jakie wynikają z niepewności, braku odpowiednich dowodów, czy opraco-
wanych i zinterioryzowanych perspektyw na przyszłość. Pytanie o przyszłość 
jest zarówno pytaniem o granicę, na której staje człowiek. W trakcie powsta-
wania i tropienia szczegółowych problemów, istnieje możliwość zanegowania 
przyszłości jako takiej. Można obalić tezę o istnieniu czegoś więcej poza naszą 
ludzką egzystencją na ziemi. 

Czy nie żyjemy raczej całkowitą iluzją, biorąc nasze marzenia za rzeczywistość 
i czy nie w związku z tym tematem należy oskarżyć religię, że jest „opium dla 
ludu”? Czy celem takiej nadziei nie jest udzielanie nam sztucznej pociechy 
wobec nieszczęść czasów i historii? Przerzucamy na przyszłość wciąż pragnienie 
nieosiągniętego szczęścia [Sesboüé 2000b: 392].

Pojawienie się granicy powoduje trudności, dlatego najczęściej nie 
rozwija się ich lub pomija, albo im zaprzecza. Sytuacja kryzysowa, granica 
doświadczania świata, czy drugiego człowieka lub jakiejś sytuacji powoduje 
uzasadnione obawy, że świat nie jest kompletny, a dalej, że coś w tym świecie 
nie funkcjonuje jak należy. Posądzenie religii o złudne nadzieje jest etapem 
w rozwoju, który jest potrzebny. Przyszłość jest niewiadomą. Zarówno każda 
wiara, jak i nauka kończy się w swojej pewności i wyobrażeniach tego co po-
jawia się na styku niewiedzy i granicy. Wcześniej opisana została śmierć jako 
granica, gdy tę granicę potraktujemy jako własną. Istnieje szansa, że dopiero 
jej przekroczenie otworzy nowe rozumienie i nowy sposób patrzenia. Wia-
ra i nauka przenikają się. Nauka próbuje zgłębić transcendencję, zrozumieć 
możliwości dostępne dla ludzkości, ale czyni to ze względu na właściwe so-
bie racje, opierając się na danych, które mogą zarówno przyjąć lub odrzucić 
daną koncepcję. Do interesu ludzkości i poszczególnych osób postawionych 
w sytuacji granicznej należy przekonanie o ograniczeniach w dostępie do na-
szego własnego życia. Dostęp do niego zyskujemy w trakcie drogi. Droga ta 
jest nowa, zatem stanowi kolejną granicę. Owa przepaść wywołana niewiedzą  
i przejściem przez granicę dostarcza nam pewnych wskaźników, wektorów 
czy wskazówek, wobec których można dokonać analizy. Proces ten można 
przyrównać do obrazu koła. 
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Naukę można porównać do wielkiego koła. Jego wnętrze obrazuje zbiór już 
dokonanych osiągnięć. To, co jest poza kołem – obszary jeszcze niezbadane. 
Obwód koła należy więc uznać za miejsce, w którym to, co już wiemy, styka się 
z tym czego jeszcze nie wiemy, czyli za zbiór naukowych pytań i nierozwiąza-
nych jeszcze zagadnień. Nauka dokonuje postępu, zbiór dokonań rośnie, czyli 
koło pęcznieje, rozszerza się. Ale tym samym rośnie jego obwód, przybywa 
pytań i nierozstrzygniętych zagadnień. Jest historyczną prawdą, że każde roz-
wiązanie stawia nowe zagadnienia domagające się rozwiązania [Heller 1994: 
156-157].

Do natury człowieka należy jego nabieranie wiedzy, a w związku z po-
znaniem nowych zjawisk, prawd, praw, koncepcji i innych danych, poszerza 
się krąg pytań i wątpliwości co do zasady lub/i zasad kierujących człowiekiem 
i światem. Do warsztatu badawczego Sesboüé należy rozpatrywanie rzeczywi-
stości ze wszelkich możliwych stron. Jego naukowa pasja pozwala mu zaprze-
czać, pytać i zastanawiać się nad sytuacjami granicznymi człowieka. 

Jako ludzie uczymy się i nabywamy pewnego przekonania o świecie i nas 
samych. Pojawienie się trudności jest nieuniknione. Granica w postrzeganiu 
świata czy procesów go stanowiących jest częścią życia, w którym następuje 
zmaganie się z sytuacjami granicznymi. Samo współistnienie człowieka wraz 
ze światem rozumianym jako koncepcja, ale także światem w rozumieniu ak-
sjologicznym należy do części ontologicznej kondycji człowieka.

Rozwój nauk przyrodniczych i technologicznych może wywołać brak 
dostrzegania w świecie rzeczy i faktorów, które wychylają się poza świat. Nie-
mniej pytanie o cel lub par excellence o sens ludzkiego życia przychodzi w 
spotkaniu z granicami, jakie nie mają w zamiarze przekreślać potęgi wiedzy i 
nauki, ale raczej powodują szukanie racji wyższych, do których można się od-
wołać. Skończoność ludzkiego przebywania na świecie jest jednym z momen-
tów granicznych, który jest prezentowany przez francuskiego jezuitę jako oka-
zja do przyjrzenia się, czym jest tak naprawdę śmierć, będąca granicą poznania, 
przez którą odcina się kontakt międzyludzki, a która jednocześnie powoduje 
szereg refleksji, w tym naukowych na temat stanu naszej kruchości i przeczuć 
odnośnie właściwego kreowania naszej przyszłości. 

Pytania o przyszłość są zarazem pytaniami o tożsamość, która to odwo-
łuje się do granic poznawczych. Nauki, w tym nauki teologiczne są okazją 
do formułowania możliwie wielu twierdzeń próbujących rozwikłać fenomen 
ludzkiej natury osadzonej w świecie. Świat jest miejscem, w którym koniecz-
ne staje się przekraczanie granic lub/ i opowiedzenie się wobec nich. Czło-
wiek związany z różnorodnymi granicami szuka sensu i rozpatruje rozumienie 
siebie poprzez pryzmat istniejących, zastanych przeciwności. Przeciwności  
te jawią się jako komponenty ludzkiego istnienia. Zadawanie pytań i szukanie 
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odpowiedzi są procesem dynamicznym, dlatego też ludzka konstrukcja w dia-
logu z nauką i wiarą może odwoływać się do wartości uniwersalnych i ponad-
czasowych. Zarówno niewiedza, jak i niewiara jest pokonalna.

Eschatologiczne rozumienie sytuacji granicznych nie pozostawia człowie-
ka na rozdrożu, jednakże mimo tego, paryski teolog próbuje odnieść się do tej 
przyszłości jako pewnej niewiadomej i pewnego zakresu interdyscyplinarnego, 
w którym możliwe jest udzielenie i wyszukanie różnych argumentacji. Escha-
tologiczne rozumienie człowieka odwołuje go do Osoby Boga, natomiast  
w kontekście niewiary w tą Osobę istnieją przesłanki, które odwołują się do 
sposobu ujmowania granicy. Życie ludzkie związane jest zarówno ze światem, 
jak i z przyszłością, która dostępna jest poprzez sposób rozumienia człowieka, 
jego egzystencji, jego śmieci, jego granic i przeznaczenia. Pojawienie się sy-
tuacji granicznych samo w sobie jest wielopłaszczyznowe, dlatego konieczne 
jest wytężone dokonanie analizy, która podprowadzi do przekroczenia gra-
nicy, tudzież nabycia wiedzy lub/i poszerzenia perspektywy, zatem prowadzi  
do rozwoju rozumianego też wieloaspektowo. Wraz z przeżywaniem sytuacji 
granicznych rośnie nasz stan wiedzy i możliwych rozwiązań czy szczegóło-
wych zagadnień będących próbą zrozumienia transcendencji.
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HUMAN IN A BORDERLINE SITUATION  
AT BERNARD SESBOÜÉ SJ

Summary: During his life, a person is confronted with many situations 
that constitute a limit for him. Boundaries seem necessary for the develop-
ment of the person and the understanding of the need to choose one's path  
in a world in which as persons we are affected by various sufferings and dif-
ficult or incomprehensible situations. The theologian from the Seine looks  
at the man immersed in history as the one who encounters the essential limits 
of understanding himself and his destiny. Searching for meaning and answers 
to the right construction of people in the world encourages us to stand for 
values that are enduring. Although our knowledge is not complete and our 
situation is often unclear, it is certain that thanks to acts of freedom we can 
consider our life as dynamic, meaningful also despite the borderline situations 
appearing in it, i.e. death, ignorance, unbelief. Faith and science allow us to 
lean out from the perspective of the world and think of it as a stage that leads 
to the future.

Keywords: man, death, world, future, faith
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POMIĘDZY SACRUM I PROFANUM, 
CZYLI RYTUAŁ PRZEJŚCIA  

W UJĘCIU MIRCEI ELIADEGO  
JAKO PRZYKŁAD SYTUACJI 

GRANICZNEJ W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Streszczenie: Tematem artykułu są rytuały przejścia w koncepcji Mircei Elia-
dego. Ten rodzaj obrzędów jest rozpatrywany jako przykład sytuacji granicznej 
w życiu człowieka, definiowanej za Karlem Jaspersem. W ceremoniach inicja-
cyjnych przekroczenie dokonuje się na płaszczyznach sacrum oraz profanum, 
czyli odpowiadających temu, co święte i temu, co świeckie. Osoba biorąca 
udział w rytuale przejścia doznaje wyniesienia z rzeczywistości profanicznej do 
sakralnej, a zatem przekracza granicę egzystencjalną. W artykule przytoczone 
zostało opracowane przez Mirceę Eliadego rozróżnienie obrzędów inicjacyj-
nych na trzy typy. Każdy z nich został scharakteryzowany i porównany z pozo-
stałymi pod kątem właściwości transgresyjnych. Ukazane zostało, jak stopień 
graniczności doświadczenia wzrasta wraz z elitarystycznością i intensywnością 
typu ceremonii. 

Słowa kluczowe: Eliade, Jaspers, inicjacja, rytuał, granica, sacrum, profanum

Karl Jaspers, autor uznawanego za klasyczne opracowania tej tematyki 
[zob. Rozmarynowska 2012: 165], rozumiał pojęcie sytuacji granicznej jako 
‘rodzaju położenia, w którym człowiek musi zmierzyć się z egzystencjalną ko-
niecznością nie do przeniknięcia’ [zob. Jaspers 2020: 302]. Takie zdarzenie 
można próbować zignorować, ale w końcu trzeba stawić im czoła poprzez 
przeskok. Jest to ‘dostrzeżenie granicy bycia tu oto, czyli ‘trwałego i jednorod-
nego istnienia w świecie’ [zob. Jaspers 2020: 16-17] oraz przekroczenie jej, 
potraktowanie swojego bycia tu oto jako czegoś obcego, czemu bezrefleksyjnie 
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się nie ulega’ [Jaspers 2020: 303-304]. Jaspers wiąże pojęcie sytuacji granicz-
nej z takimi doświadczeniami jak walka, cierpienie, wina oraz śmierć [Jaspers 
2020: 302].

Niniejszy artykuł ma na celu przełożenie omawianego pojęcia, ugrun-
towanego w filozofii, na przykład pochodzący z dziedziny religioznawstwa  
i ukazanie, jak abstrakcyjna transgresyjność obecna we wspomnianym termi-
nie przekłada się na doświadczenie duchowe, obecne w rytuałach przejścia, 
czy też inicjacji, rozumianych według koncepcji rumuńskiego historyka religii, 
Mircei Eliadego. Zaprezentowane zostaną trzy kategorie tego rodzaju obrzę-
dów. Będą poddane refleksji pod kątem stopnia transgresyjności doświadczeń 
inicjowanych osób. Sytuacje graniczne nie są bowiem jedynie szeregiem wy-
obrażonych możliwości, których realność kończy się na rozważaniach - czło-
wiek staje się tym, kim powinien, dopiero gdy zaczyna je przeżywać [Kolasa 
2010: 140]. 

Kojarzenie przekraczania granicy, choćby w najbardziej dosłownym,  
fizycznym sensie przemierzania abstrakcyjnej linii demarkacyjnej, oddzielają-
cej dwa różne terytoria, ze wspomnianym typem ceremonii, znajduje swoje 
uzasadnienie w pracy francuskiego etnologa Arnolda van Gennepa, zatytuło-
wanej Obrzędy przejścia:

[…] tereny po obu stronach strefy neutralnej są święte (nienaruszalne)  
dla tego, kto w tej strefie się znajduje, a owa strefa jest święta dla mieszkańców 
obu sąsiednich terytoriów. Każdy, kto przechodzi z jednego z nich do dru-
giego, przez jakiś czas w sensie fizycznym oraz magiczno-religijnym znajduje 
się w specyficznej sytuacji zawieszenia między dwoma światami. Taką właśnie 
sytuację nazywam stanem przejściowym, a jednym z celów niniejszej książki 
jest wykazanie, że ten stan – fizyczny i symboliczny zarazem – znajduje swoje 
mniej lub bardziej wyraźne odzwierciedlenie we wszystkich obrzędach, które 
towarzyszą przechodzeniu z jednej sytuacji społecznej i magiczno-religijnej  
do drugiej [van Gennep 2006: 43].

Do klasycznej koncepcji odwoływał się również Victor Turner, który  
w książce Proces rytualny postulował, aby obrzędy przejścia definiować za Gen-
nepem jako „obrzędy, które towarzyszą każdej zmianie miejsca, stanu, pozycji 
społecznej i wieku” [Turner 2010: 115]. W poniższym artykule zapropono-
wane zostanie jednak przedstawienie rytuału przejścia jako przykładu sytuacji 
granicznej z wykorzystaniem teorii obrzędu inicjacyjnego opracowanej przez 
badacza mniej powszechnie kojarzonego z tym konkretnym zagadnieniem, 
mianowicie Eliade. Jak wskazuje teolog Radosław Broniek, rumuński histo-
ryk religii koncentrował się na zagadnieniu wtajemniczenia religijnego, a więc 
jego rozumienie obrzędów inicjacyjnych było nieco węższe niż w przypadku 
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Gennepa, którego koncepcja dotyczyła również innych rodzajów rytuałów 
przejścia [zob. Broniek 2019: 182]. Definicja omawianego zjawiska sformu-
łowana przez Eliadego brzmi następująco:

Na ogół przez inicjację rozumie się zespół obrzędów i pouczeń ustnych zmie-
rzających do radykalnej modyfikacji statusu religijnego i społecznego inicjo-
wanego podmiotu. Filozoficznie rzecz biorąc, inicjacja jest równoważna z on-
tologiczną przemianą porządku egzystencjalnego. Po zakończeniu swych prób 
neofita cieszy się egzystencją zupełnie inną niż przed inicjacją: stał się innym 
[Eliade 1997: 8].

Mowa tu więc o radykalnej zmianie, przerwaniu ciągłości bytu na płasz-
czyźnie duchowej, prowadzącego nie tyle tylko ku nowemu sposobowi życia, 
ile raczej egzystencji innej w swojej całości i zupełności. Rytuał zmienia więc 
modalność istnienia, dochodzi do radykalnego zerwania ciągłości w przeżywa-
niu świata przez jednostkę - stan człowieka poddanego takiemu doświadcze-
niu można określić jako odpowiednik przeskoku z koncepcji Jaspersa. Po cere-
monii inicjowany nie istnieje już w taki sam sposób, w jaki istniał przedtem.

Tymczasem niezwykle istotnym elementem teorii obrzędów przejścia 
Gennepa jest wyróżnienie trzech faz obecnych w obrzędach inicjacyjnych: 
preliminalnej (czyli ‘wyłączenia’), liminalnej (‘czasu przejściowego’) oraz po-
stliminalinej (‘włączenia’) [zob. van Gennep 2006: 36-37]. Badacz kładzie 
więc duży nacisk na zobrazowanie tego, w jakim stosunku neofita pozostaje 
wobec wspólnoty, z której się wywodzi. Społeczna stawka obrzędu jest tutaj 
istotniejsza niż duchowe przeżycie i egzystencjalna przemiana inicjowanego, 
będące w centrum uwagi Eliadego oraz znacznie ważniejsze w kontekście 
definicji sytuacji granicznej, wypracowanej przez Jaspersa. Niemiecki filozof 
wielokrotnie odwołuje się bowiem do pojęcia egzystencji, która jest ‘warun-
kiem życia człowieka’, a słowami autora: „Żyję, bo ona jest możliwa; tylko 
w jej urzeczywistnieniu jestem sobą” [Jaspers 2020: 16]. W byciu tu oto re-
alizuje się jedynie potencjalna egzystencja, tymczasem rzeczywista objawia 
się dopiero w doświadczeniu sytuacji granicznych [zob. Jaspers 2020: 308].  
Ta różnica w położeniu akcentów przy badaniu rytuałów przejścia przez Elia-
dego oraz Gennepa sprawia, że koncepcja pierwszego z nich lepiej odpowiada 
omawianemu pojęciu. Poza tym trójczłonowa teoria obrzędów inicjacyjnych 
wydobywa procesualny charakter tego typu ceremonii, przedstawiać je jako 
przedsięwzięcia doprowadzające do skokowych zmian, co również ogranicza 
potencjał ukazywania ich jako przeżyć granicznych i transgresyjnych.

Victor Turner był kontynuatorem myśli Gennepa – również sto-
sował trójczłonowy podział rytuału przejścia [zob. Turner 2010: 115].  
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Jego szczególną uwagę zwracała jednak faza środkowa, liminalna. W tym 
okresie trwania obrzędu dochodzi, zdaniem badacza, do zawiązania szczegól-
nych więzów braterstwa pomiędzy nowicjuszami. Ten stan rzeczy nazwany 
został communitas, a znaczy to, że ‘w tym momencie rytuału obalona zosta-
je wszelka hierarchia, pomiędzy uczestnikami panuje powszechna równość, 
nacechowana znamionami świętości’ [zob. Turner 2010: 116-117]. Wspo-
mniany termin wydaje się interesujący w kontekście transgresyjnych walorów 
inicjacji. Odnosi się bowiem do momentu bycia na granicy pomiędzy jednym 
stanem i drugim, gdy rzeczywistość neofity jest skrajnie nieokreślona, a wobec 
tego wyjątkowo niecodzienna. Jednakże Victor Turner, podobnie jak Gennep, 
wspomina wprawdzie o religijnym, a więc również duchowym i egzystencjal-
nym wymiarze doświadczenia inicjacji, ale jego badania skupiają się głów-
nie na tych konsekwencjach fazy liminalnej, które mają wydźwięk społeczny,  
a więc związane są ze statusem i hierarchią. Gdyby przyjąć inną optykę niż tę 
połączoną z definicją sytuacji granicznej Jaspersa, pojęcie communitas stano-
wiłoby interesujący przykład zdarzenia transgresyjnego. W przypadku niniej-
szego artykułu w mocy pozostają jednak argumenty przytoczone akapit wyżej.

Ze względu na położenie akcentu na sile i doniosłości transgresji, będą-
cej skutkiem poddania się rytuałowi przejścia, koncepcja Eliadego wydaje się 
najlepiej odpowiadać postrzeganiu tego typu obrzędu jako rodzaju sytuacji 
granicznej. Należy dodać, że przykłady, na których zbudowana jest koncepcja 
rumuńskiego historyka religii odnoszą się do kultur archaicznych – rekapitu-
lacja jego teorii, zawarta w niniejszym artykule, również będzie dotyczyła spo-
łeczności plemiennych. Refleksja o roli obrzędów przejścia w życiu człowieka 
współczesnego zarysowana zostanie w ramach zakończenia tekstu.

Granica przekraczana przez neofitę w czasie ceremonii inicjacyjnej wy-
znaczana jest poprzez różnicę pomiędzy dwiema kategoriami, kluczowymi dla 
całej koncepcji: sacrum oraz profanum. Według Eliadego:

Wszystkie dotychczasowe definicje zjawiska religijnego mają jedną wspólną 
cechę: każda z nich przeciwstawia na swój sposób sacrum (sakralność, świętość) 
i życie religijne – profanum (powszedniości, świeckości) i życiu świeckiemu 
[Eliade 2009:11].

Widać zatem, że pomiędzy dwiema sferami zachodzi istotna różnica ja-
kościowa, stanowiąca o ich charakterze i wzajemnej relacji. Ta odmienność  
w znacznym stopniu przekłada się na sposób doświadczania rzeczywistości 
przez człowieka religijnego, dla którego sacrum jest równoznaczne z praw-
dziwą rzeczywistością oraz witalną siłą. Zabiega on o to, by z nich czerpać  
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i uczynić je swoim udziałem. Realia świeckie są w tym ujęciu czymś, co wy-
maga uświęcenia, by nabrać walorów istnienia [zob. Eliade 1999: 8]. Praktyki 
sakralizowania tego, co znajduje się w sferze profanum są więc ‘działaniami 
mającymi za cel nadawanie sensu, porządkowanie i oswajanie czegoś, co bez 
nich stanowi obszar chaosu’.

Aby ukazać, jak wygląda tego rodzaju wpływanie na świat, warto od-
wołać się do przykładu uświęcania przestrzeni. W ujęciu Eliadego przestrzeń 
nie jest zjawiskiem o homogenicznej naturze. Ucywilizowanie jej wiąże się 
z wyznaczeniem niejednorodnej struktury, ustanowieniem granicy pomiędzy 
sakralnym wnętrzem i profanicznym zewnętrzem. Przestrzeń świecka jest jak 
chaos, panujący w kosmosie zanim bogowie stworzyli świat. Gest człowieka 
religijnego w jej oswajaniu to powtórzenie boskiej kosmogonii, zaprowadzenie 
porządku i określenie różnicy o charakterze ontologicznym [zob. Eliade 1999: 
24-26]. To przestrzenne oddzielenie sacrum od profanum odbywa się poprzez 
wyznaczenie punktu orientacyjnego, wokół którego rozwijał się będzie uświę-
cony obszar. W celu objaśnienia charakteru tego wyjątkowego miejsca, Eliade 
odwołuje się do symboliki centrum i wprowadza pojęcie axis mundi, czyli 

‘osi łączącej trzy poziomy kosmiczne: niebo, ziemię oraz świat podziemny’  
[zob. Eliade 1999: 29]. Może ona powstać z różnego rodzaju obiektów, które 
w danym systemie wierzeń obdarzone są sakralną sprawczością. Przykładem 
takiego przedmiotu, szczególnie wyraźnie ukazującego funkcję axis mun-
di, jest święty słup Aczilpów. To odpowiednik mitycznego pnia drzewa gu-
mowego, namaszczonego krwią przez istotę boską, która po stworzeniu ojca 
plemienia oraz plemiennych urządzeń wykorzystała go, by uciec do nieba.  
Owy pal towarzyszy Aczilpom w podróżach, wskazuje kierunek drogi oraz 
reprezentuje oś świata nadającego się do zamieszkiwania. Dzięki niemu, nie-
zależnie od tego, gdzie akurat się znajdują, mogą doświadczać uświęconej 
przestrzeni, ustanowionej zgodnie z mitem przez ich boga [zob. Eliade 1999: 
26-27].

W taki sposób kategorie sacrum i profanum odnoszą się do przestrzenne-
go porządku w życiu człowieka religijnego. Posiadają charakterystykę, która 
umożliwia przy ich użyciu wytyczanie czytelnych granic oraz wartościowanie 
konkretnych obszarów jako oswojonych lub też opanowanych przez chaos. 
W przypadku przestrzeni rygorowi opozycji wspomnianych pojęć zostaje 
poddane otoczenie. Warto zobaczyć, jak wygląda sytuacja, gdy terminy  
te odnieść do doświadczeń wewnętrznych i przeżyć duchowych związanych  
z rytuałami przejścia. Zdaniem Eliadego człowiek może żyć na dwóch 
płaszczyznach: na planie egzystencji naturalnej, ludzkiej, oraz nadludzkiej, 
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związanej z rzeczywistością boską [zob. Eliade 1999: 154]. Pierwszy człon 
tej koniunkcji odwołuje się do sfery profanum, drugi do sacrum. Jak ukaza-
ne zostało wcześniej, te dwa porządki warunkują się nawzajem, wytwarzają 
dialektycznie poprzez swoją opozycję. Zatem to, co dokonuje się w porząd-
ku świeckim, musi zyskać swoją legitymizację w wymiarze świętym, aby stać 
się częścią prawdziwej rzeczywistości człowieka religijnego. Akty zmieniające 
status społeczny jednostki, takie jak przekroczenie wieku dojrzałego czy ślub, 
muszą zostać osadzone w sacrum poprzez odpowiedni rytuał, aby zyskać na 
znaczeniu. Również najbardziej fundamentalne wydarzenia w ludzkim życiu, 
czyli narodziny i śmierć, bez odpowiedniej ceremonii nadającej im ponad na-
turalny wymiar, stanowić będą jedynie efekt zmian fizjologicznych organizmu. 
Tutaj znaczenia nabierają pojęcia transgresji i sytuacji granicznej. Poprzez 
przekroczenie tego, czym są egzystencjalne przemiany w porządku profanum, 
człowiek nadaje im znaczenie zdolne uczynić je wydarzeniami wynoszącymi 
jego samego na wyższy poziom duchowego istnienia. Przez rytuał obowiązu-
jący przy wchodzeniu w wiek dojrzały, osoba religijna nie tylko uznaje sam 
fakt starzenia się i nowe obowiązki w społeczności, do której należy, ale też 
rodzi się, słowami Eliadego, „na nowo do wyższego życia - zarazem religijnego 
i kulturowego” [Eliade 1999: 154].

Należy wspomnieć również o innej właściwości sacrum. Z dotychczas za-
rysowanej charakterystyki tego pojęcia wybrzmiewa głównie jego pozytywny 
wpływ na ludzką rzeczywistość. Cechuje się ono jednak pewną ambiwalencją, 
zarówno natury psychologicznej, jak i aksjologicznej. Omawiana sfera zarów-
no zachęca jak i przeraża i odpycha. Jest święta, jak i w pewien sposób skalana 

– poddana wielu rodzajom tabu, wzbudzająca strach [zob. Eliade 2009: 24]. 
Obcowanie z nią nie może pozostawić człowieka obojętnym. Negatywne wła-
ściwości sacrum objawiają się ze szczególną mocą w rytuałach inicjacyjnych, 
których bardziej szczegółowa charakterystyka znajdzie się w dalszej części ar-
tykułu. W tym miejscu można jednak nadmienić, że tymi elementami ob-
rzędów przejścia, które wyjątkowo podkreślają ambiwalentny wymiar sacrum 
są choćby bolesne próby, będące udziałem inicjowanych, bogata symbolika 
śmierci rytualnej czy też dramatyzm cechujący przebieg wiele z tego typu 
ceremonii.

Właściwości sacrum korespondują z definicją sytuacji granicznej wypra-
cowaną przez Jaspersa na dwa sposoby. Jak pisze niemiecki filozof: „W sy-
tuacjach istnieję jako bycie tu oto, natomiast w sytuacjach granicznych jako 
możliwa egzystencja w byciu tu oto. Po przeskoku objawia się tu dwoistość 
nie do rozwiązania […]” [Jaspers 2020: 309-310].
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Po pierwsze więc, zdaniem Jaspersa życie człowieka przebiega w swo-
istym rozdwojeniu na oswojone i powszednie bycie tu oto oraz wymagające 
trudnego, intensywnego wysiłku oraz cierpienia wyzwanie egzystencji w sy-
tuacji granicznej, dzięki której jednak istota ludzka może stać się kimś wię-
cej, niż była przedtem. W koncepcji Eliadego świat również rysuje się jako 
dwoisty: dzielący się na wymiar profanum, odpowiadający byciu tu oto oraz 
sferę sacrum, do której dostęp jest w znacznym stopniu utrudniony i wymaga 
podjęcia odpowiednich starań - językiem Jaspersa znalezienia się w sytuacji 
granicznej. Po drugie, świętość jawi się jako ambiwalentna, zarazem wspaniała 
jak i przeraźliwa. Uczynienie jej swoim udziałem jest dodatkowo okupione 
wymagającym zaangażowania, często niełatwym procesem. Tymczasem sytu-
acja graniczna również zakłada przeniesienie się na wyższy poziom egzysten-
cji – stanowi więc w pewnym sensie pożądane położenie - ale jednocześnie,  
jak było to wzmiankowane wyżej, wiąże się z walką, cierpieniem, a nawet 
śmiercią. Okoliczności przeniesienia się do sfery sacrum, zwłaszcza łączące 
bolesne fizycznie i mentalnie próby z doświadczeniem śmierci symbolicznej 
rytuały przejścia, stanowią więc rodzaj sytuacji granicznej.

Doniosły charakter transgresji pomiędzy płaszczyznami sacrum i profa-
num, towarzyszącej rytuałom przejścia, nie byłby zrozumiały bez przybliżenia 
jeszcze jednego aspektu tej przemiany. Według koncepcji Eliadego obrzę-
dy inicjacyjne posiadają swe wzory w mitach. Są naśladownictwem czynów 
boskich, które człowiek realizuje we własnym życiu, by przekroczyć swoją 
świecką kondycję. Tego rodzaju odtwarzanie skutkuje przywołaniem mitycz-
nego momentu wraz z uobecnieniem nadludzkiej istoty, której spadkobiercą 
i uosobieniem staje się inicjowany [zob. Eliade 1997: 8-9]. Zatem tak, jak 
przenosząc przestrzeń ze sfery świeckiej do świętej, człowiek naśladował boski 
gest kosmogoniczny, tak jest on w stanie nadać wyższy sens i strukturę wła-
snemu życiu, naśladując sytuacje z egzystencji bogów. Dzięki temu przekra-
cza granicę pomiędzy profanum i sacrum, dokonując transgresji, prowadzącej  
go ku uświęconej rzeczywistości i źródłu siły.

Należy jednak pamiętać o tym, że obrzędy przejścia posiadają również 
bardziej mroczną stronę, pełną swoistego dramatyzmu. Wydarzenia funda-
mentalnie przekształcające strukturę ludzkiego doświadczenia nie mogą bo-
wiem obyć się bez cienia ryzyka. Mowa tu o momencie kulminacyjnym cere-
monii, czyli o śmierci inicjacyjnej neofity. Stanowi ona symboliczny powrót 
do rzeczywistości z przed aktu kosmogonicznego i jest koniecznym elemen-
tem całego procesu – inicjowany nie mógłby odrodzić się do nowego życia  
na wyższym szczeblu duchowego rozwoju, gdyby przedtem nie umarł  
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w ramach swojej poprzedniej kondycji. Niezbędne staje się oczyszczenie, 
przygotowujące człowieka do pełnego uczestnictwa w lepszym sposobie ist-
nienia [zob. Eliade 1997: 10-12], a „symbole śmierci inicjacyjnej i odrodzenia  
są komplementarne” [Eliade 1997: 59]. 

Istotne jest też występowanie stopniowania w zakresie dramatyzmu 
ceremonii inicjacyjnych. Eliade zaznacza, że różnice pomiędzy obrzędami  
w tej kwestii wynikają z tego, kto w danej kulturze patronuje rytuałowi ini-
cjacyjnemu. Jeśli są to najwyższe bóstwa, nacisk położony na motywy śmierci 
oraz zmartwychwstania okazuje się mniejszy niż wtedy, gdy pieczę sprawują 
przedstawiciele mitycznych przodków społeczności. Maleje wówczas rów-
nież drastyczność prób, którym poddawani są neofici, takich jak obrzezanie  
czy wyrywanie zębów [zob. Eliade 1997: 61].

Wspomniane przykłady prób stanowią praktyki należące do typu inicja-
cji określanego jako obrzędy dojrzałościowe. Jest to jeden z trzech rodzajów 
rytuałów przejścia, które wyróżnia Eliade. Pozostałe dwa to ceremonie to-
warzyszące wstępowaniu do tajemnego stowarzyszenia oraz nabywaniu po-
wołania mistycznego, związanego z pełnieniem szczególnej roli w plemieniu, 
jak choćby bycie szamanem [zob. Eliade 1997: 16-17]. Warto poddać każdą 
z tych kategorii analizie pod kątem graniczności czy też transgresywności do-
świadczenia, jakie staje się udziałem osób biorących udział w ceremoniach 
należących do każdego z wymienionych typów.

Wkraczanie w wiek dojrzały posiada znamiona sytuacji granicznej. Należy 
jednak zaznaczyć, że dotyczy ono każdego członka społeczności, który przeży-
je odpowiednio wiele lat. Nie stanowi zatem wydarzenia trwale odłączającego 
osobę od reszty grupy – po skończonej inicjacji wraca ona do normalnego 
funkcjonowania. Może się wydawać, że charakter zachodzącej przemiany  
nie jest wystarczająco drastyczny, aby mówić w tym wypadku o transgresji.  
W tym momencie trzeba jednak pamiętać o tym, że tego typu obrzęd przejścia 
trwale zmienia status jednostki i to nie tylko w obszarze jej kompetencji spo-
łecznych, ale przede wszystkim religijnych. Stan dzieciństwa nie jest bowiem 
utożsamiany z pełnią człowieczeństwa. Dziecko nie ma dostępu do mitów 
oraz tradycji, nie posiada również, z kulturowego punktu widzenia, płciowo-
ści. Zarówno mitologia, jak i seksualność, uczestniczą bowiem w sferze sacrum. 
Osoba przed przekroczeniem progu dojrzałości przynależy zatem do porządku 
profanum, który ma za zadanie przewyższyć w trakcie inicjacji [zob. Eliade 
1997: 18]. Występuje tu zatem motyw przekroczenia granicy pomiędzy dwie-
ma podstawowymi kategoriami, strukturyzującymi duchowe życie człowieka. 

Obrzędy dojrzałościowe wiążą się również z przejściem pomiędzy życiem 
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a symboliczną śmiercią. Poza wspomnianymi już próbami wystawiającymi 
ciało neofity na działanie bólu, istotną rolę pełnią również te związane z prze-
bywaniem w odosobnieniu. W wielu kulturach na potrzeby omawianych ce-
remonii powstaje specjalna infrastruktura, taka jak chaty oraz szałasy w dżun-
gli, w których inicjowani przeżywają odrodzenie do nowego życia duchowego. 
Na Nowej Gwinei tego typu budynki miały stanowić reprezentacje części cia-
ła mitycznych stworzeń, niejako pożerających osoby uczestniczące w ceremo-
niach [zob. Eliade 1997: 56-57]. Zatem proces przygotowań do osiągnięcia 
wyższego szczebla egzystencji wiąże się z przestrzennym przekroczeniem gra-
nicy – neofita musi opuścić swoje miejsce zamieszkania, w którym wychowy-
wał się jako dziecko, aby nabrać cech osoby dorosłej w świecie zewnętrznym, 
obcym, pełnym niebezpieczeństw, w ceremoniach dojrzałościowych wręcz 
utożsamianym z mitycznym potworem.

Istotne przekroczenie dokonujące się w ramach obrzędów inicjacyjnych 
związanych z osiąganiem wieku dojrzałego dotyczy również symboliki pod-
cięcia. W ramach jednego ze sposobów interpretacji praktyk okaleczania ciała, 
który przytacza Eliade, wiążą się one z zatarciem granicy płciowej. Poprzez 
nacinanie męskich genitaliów miałyby one zyskać symboliczne podobień-
stwo do narządów kobiecych. Androgynia to stan połączenia przeciwieństw, 
osiągnięcia całości przez pogodzenie dwóch rozłącznych pierwiastków. Przed 
zyskaniem statusu pełnoprawnego dorosłego mężczyzny neofita może w ten 
sposób doświadczyć sposobu bycia wyrażającego rodzaj kosmicznej pełni  
[zob. Eliade 1997: 45-47]. Druga interpretacja symbolizmu podcięcia odnosi 
się do znaczenia upuszczanej w trakcie ceremonii krwi. Dziecko, po wyjściu  
z łona matki, wciąż posiada w organizmie jej krew. Tymczasem celem ini-
cjacji jest zarówno odłączenie neofity od matki, jak i od swojego dziecinne-
go statusu. Dzięki nacięciu skóry i naruszeniu cielesnej granicy, wydostaje 
się zatem zbędny płyn, którego obecność uniemożliwia człowiekowi wejście 
w dorosłość. Budzi to skojarzenia z koncepcją Mary Douglas, wymieniającą 
krew jako jedną z substancji marginalnych, stanowiących nieczystość po poja-
wieniu się poza obrzeżami ciała [zob. Douglas: 2007: 155]. Tego typu odpady 
traktowane są jako niebezpieczne, zagrażające strukturze, której otwory sta-
nowią zarazem jej najbardziej newralgiczne i narażone na uszczerbek miejsca. 
Tym samym stanowią tabu i wymagają usunięcia - tak jak krew inicjowanego, 
która musi zostać wydalona z jego ciała jako zbędna substancja, hamująca 
duchowy wzrost.

Wprowadzenie w wiek dojrzały stanowi jedynie wstęp na drodze wio-
dącej człowieka ku poznaniu sacrum. Objawienie jest bowiem własnością 
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stopniowalną. To, czy dana osoba poprzestanie na idącym w parze z pełno-
prawnym włączeniem do wspólnoty podstawowym poziomie uczestnictwa  
w życiu religijnym, zależy od jej zdolności i kompetencji w poznawaniu du-
chowego wymiaru rzeczywistości [zob. Eliade 1997: 60-61]. Kolejnym etapem 
jest inicjacja na członka tajemnego stowarzyszenia, dostępna tylko dla osób, 
które wzięły już udział w rytuałach dojrzałościowych [zob. Eliade 1997: 73].

Charakter drugiego typu omawianych ceremonii cechuje się większą 
transgresyjnością niż obrzędy wchodzące w zakres rodzaju pierwszego. Można 
wysunąć taki wniosek patrząc choćby na ich funkcję społeczną. Nie są do-
stępne dla każdego, przyczyniają się więc do utworzenia podziału w obrębie 
grupy. Od samych neofitów wymagają w dodatku większego zaangażowania 
oraz poświęcenia. Mimo, że składają się z podobnych elementów co inicjacje 
dojrzałościowe, takich jak bycie poddawanym izolacji, symbolicznej śmier-
ci i zmartwychwstaniu czy też bolesnym testom, wszelkie próby wchodzące 
w ich zakres skutkują większym cierpieniem o wartości rytualnej - zarówno 
psychicznym jak i fizycznym [zob. Eliade 1997: 107]. Wyjątkowo jaskrawy 
przykład stanowi proces prowadzący do członkostwa w Stowarzyszeniu Kani-
bali, tajemnej organizacji Kwakiutlów. W kulturze wspomnianego plemienia 
zakodowane jest obrzydzenie wobec ludzkiego ciała, a wstęp do wspomnianej 
grupy wiąże się z koniecznością atakowania przypadkowych osób z wioski 
i gryzienia ich po powrocie z rytualnego odosobnienia. Po pokazie obłędu 
neofita oczyszcza się poprzez picie słonej wody, co wywołuje u niego wymioty 
[zob. Eliade 1997: 99]. Przekroczenie następuje zatem na wielu płaszczyznach: 
zniszczenia równowagi mentalnej, bolesnych prób fizycznych oraz złamania 
kulturowego tabu. 

Różnicą pomiędzy obrzędami dojrzałościowymi a inicjacjami do sto-
warzyszeń, obrazującą mocniejszy transgresyjny charakter tych drugich, jest 
inne wartościowanie momentu śmierci rytualnej. Tutaj wiąże się ona bowiem  
z opętaniem, szałem mistycznym, który był już widoczny w przypadku Sto-
warzyszenia Kanibali. W tym samym plemieniu istniały również Stowarzysze-
nia Taneczne. W tych tajemnych organizacjach inicjacja zakłada wpadnięcie 
w trans pod wpływem dźwięku instrumentów. Ten stan jest równoznacz-
ny ze śmiercią w wymiarze świeckiej egzystencji i opętaniem przez ducha  
[zob. Eliade 1997: 96-97]. Neofita nie staje się więc już tylko nową wersją 
samego siebie, ale przeżywa utożsamienie z mityczną istotą wyższą, którą ucie-
leśnia w trakcie rytuału. Jest zatem obarczony innym rodzajem odpowiedzial-
ności, dostępuje objawienia bardziej doniosłej tajemnicy niż w przypadku 
obrzędów przejścia związanych z wejściem w wiek dojrzały. 



191

POMIĘDZY SACRUM I PROFANUM, CZYLI RYTUAŁ PRZEJŚCIA...

W ramach omawiania drugiego typu inicjacji, Eliade wskazuje też na 
motywy mityczne rozwijające i niuansujące wątek pożarcia neofity przez po-
twora, pojawiający się w kontekście ceremonii dojrzałościowych. Wówczas 
miało miejsce symboliczne połknięcie oraz śmierć we wnętrzu bestii, a za-
tem cofnięcie człowieka do stanu embrionalnego, by po wyjściu mógł on za-
cząć niejako drugie życie. Tymczasem w kompleksie mitycznym, określanym 
przez rumuńskiego autora jako inicjacje bohaterskie, dochodzi do dobrowol-
nego wejścia do niebezpiecznego miejsca uosabiającego wnętrzności Wiel-
kiej Matki chtonicznej i wyjścia z niego o własnych siłach [zob. Eliade 1997:  
88-91]. Bohater obdarzony zostaje zatem sprawczością, nacisk jest położony 
nie na śmierć inicjacyjną, ale na odrodzenie, symbolizowane przez uratowanie 
się z niebezpieczeństwa dzięki odważnej walce. Uwagi te odnoszą się co praw-
da do mitów, a nie konkretnych obrzędów [zob. Eliade 1997: 88], ale można 
połączyć je z rozpoznaniami dotyczącymi drugiego typu ceremonii. Inicja-
cje bohaterskie są związane z aktywnością postaci, jej realnym uczestnictwem  
w sacrum, nie tylko biernym poddawaniu się sile wyższej. Tymczasem udzia-
łem neofity inicjowanego do tajemnego stowarzyszenia staje się staranie  
o osiągnięcie stanu opętania czy też transu – mowa zatem o aktywnym oddzia-
ływaniu na wymiar świętości.

Jeszcze większa sprawczość w zakresie uczestnictwa w sacrum jest udzia-
łem szamanów, reprezentantów trzeciego typu rytuałów przejścia. Poprzez na-
ukę technik ekstazy mistycznej zyskują oni w swoich wspólnotach status istot 
wyższych, a „ich moce magiczno-religijne wyrażają się także rozszerzeniem ich 
zdolności umysłowych” [Eliade 1997: 148]. W przypadku wcześniej oma-
wianych typów inicjacji neofici nie doświadczali tak drastycznego przekro-
czenia swojej świeckiej kondycji jak szamani, którzy nie tylko kontaktują się 
ze sferą świętości, ale stają się do niej przynależni. W czasie ekstazy ich dusza 
niejako odrywa się od ciała, a oni zamieniają się w duchy, zdolne pokonywać 
granice wyznaczone ludzkiemu, świeckiemu sposobowi bycia. Dodatkowo 
należy podkreślić, że są zdolni samodzielnie sterować swoimi poczynaniami, 
gdy znajdują się we wspomnianym wyjątkowym stanie. Dzięki otrzymanym 
naukom i objawieniu zyskują kontrolę nad wyższymi siłami, umożliwiający-
mi im sakralne podróże, decydują o tym, kiedy i na jakich warunkach chcą  
je podejmować. Oznacza to, że w inicjacjach szamańskich również poja-
wiają się motywy symbolicznej śmierci i odrodzenia, ale inicjowani nie mu-
szą jedynie przez nie przejść. Ich zadaniem jest nauczyć się je kontrolować  
[zob. Eliade 1997: 140-142]. Sytuacja znacząco różni się więc od położe-
nia neofity poddanego rytuałom dwóch poprzednio omawianych typów,  
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który musi poddać się działaniu sacrum i jest od niego zależny, a jego kompe-
tencje kończą się na samym doświadczaniu.

Nie jest to jedyna różnica pomiędzy śmiercią inicjacyjną typu trzecie-
go, cechami tego elementu w poprzednich rodzajach ceremonii przejścia.  
W przypadku wstępowania do tajemnych stowarzyszeń mógł towarzyszyć jej 
stan przypominający obłęd. Kandydat na stanowisko szamana jest wręcz zo-
bowiązany przetrwać stan zaburzenia równowagi mentalnej, który ze współ-
czesnej, świeckiej perspektywy do złudzenia przypomina chorobę psychiczną. 
Nie należy jednak utożsamiać ze sobą tych dwóch zjawisk, bowiem neofita 
stanie się szamanem dopiero wtedy, gdy nauczy się swoje quasi chorobowe 
objawy w pełni kontrolować, a zatem osiągnie niezrozumiały ze świeckiej per-
spektywy stan opanowania we własnym szaleństwie, możliwość wywoływania 
go niejako dobrowolnie [zob. Eliade 1994: 40]. 

Poza koniecznym do przezwyciężenia obłędem ważnym elementem 
śmierci rytualnej w czasie inicjacji szamańskich jest symbolizm szkieletu. Elia-
de przytacza przykłady opowieści neofitów o mitach oraz wizjach, w których 
kluczowe jest doświadczenie bycia obdartym z ciała czy wręcz pokawałkowa-
nym, tak by z kandydata pozostały same kości, przyoblekane później w nową 
materię i ożywiane [zob. Eliade 1997: 134-136]. Przekroczenie poprzedniej, 
ludzkiej kondycji inicjowanego wydaje się więc być znacznie dalej idące niż 
miało to miejsce w przypadkach wcześniej omawianych typów rytuałów przej-
ścia. Człowiek nie zostaje bowiem powołany do przekroczenia granicy sfery 
profanum i uczestnictwa w sacrum jedynie na płaszczyźnie duchowej. Staje 
się on innym rodzajem bytu, jego odnowa jest całościowa – dotyczy nie tyl-
ko duszy, ale również ciała, mitycznie pochłoniętego, stworzonego ponownie 
i ożywionego. Odrodzenie jest więc kompletne.

Podsumowując, można stwierdzić, że przedstawione powyżej zestawie-
nie trzech typów inicjacji ukazuje stopniowalny, zwiększający się udział do-
świadczenia transgresyjności w obrzędach przejścia. Każda z omówionych 
kategorii cechuje się postawieniem człowieka w swoistej sytuacji granicznej, 
mianowicie koniecznością przekroczenia różnicy pomiędzy dwoma różnymi 
sposobami istnienia: na płaszczyznach świeckiej i świętej, odpowiadającego 
przeskokowi, w ujęciu K. J prowadzącemu do wyjścia poza perspektywę by-
cia tu oto. Jako że pojęcia sacrum i profanum – zgodnie z ujęciem Eliadego 

– odnoszą się do uniwersalnego wymiaru ludzkiej duchowości, należy spytać 
o kwestię, która pozwoli nakreślić perspektywy potencjalnych badań, które 
mogłyby stać się rozwinięciem przedstawionego artykułu. Mowa tu o miej-
scu i roli rytuałów przejścia we współczesnej, globalnej i zsekularyzowanej 
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kulturze Zachodu. Czy związany z nimi typ sytuacji granicznej zanika wraz  
z postępującym wypieraniem doświadczenia religijnego ze sfery publicznej 
oraz zbiorowej wyobraźni? Zgodnie z duchem rozpoznań Eliadego należałoby 
powiedzieć, że nie istnieją ludzie całkowicie pozbawieni sakralnej wrażliwości. 
Osoba przyjmująca nawet najbardziej świecką postawę wobec rzeczywistości 
pozostaje zależna od wymiaru sacrum, jako że jej zachowania noszą w sobie 
jego dziedzictwo, mimo że nie interpretuje się ich już przez pryzmat ducho-
wości [zob. Eliade 1999: 169]. Mimo, że człowiek współczesny oddala się  
od tej sfery, wciąż porządkuje świat w sposób właściwy mentalności religijnej, 
choć samo doświadczenie świętości w świecie staje się dla niego coraz trudniej 
dostępne. Powstaje tu pytanie o to, jak odzyskać wgląd w sakralny wymiar 
rzeczywistości. W ramach koncepcji Eliadego obiecującym tropem wydaje 
się odwołanie do pojęcia symbolu. Bowiem w wyobraźni każdego człowieka, 
zepchnięte do sfery nieświadomości, wciąż działają systemy skojarzeń powią-
zane z religijnością [zob. Eliade 2009: 19-20]. 

Odpowiedzi na wcześniej postawione pytanie o współczesny charakter 
rytuałów przejścia należy więc poszukiwać w symbolicznej roli, jaką pewne 
uroczystości wciąż odgrywają w życiu ludzi patrzących na świat ze świeckiej 
perspektywy. Przykładem współczesnego zjawiska o strukturze zdradzającej 
cechy obrzędów inicjacyjnych są choćby przyjęcia organizowane z okazji 
osiemnastych urodzin. Ich wzorców można szukać w ceremoniach dojrzało-
ściowych. Tradycyjnie odbywające się na tego typu spotkaniach pasowanie, 
czyli ‘bicie solenizanta skórzanym pasem’, stanowi symboliczny odpowiednik 
bolesnych prób cielesnych, którym poddawani byli neofici w trakcie rytu-
ałów przejścia. Innym obrzędem wartym wspomnienia w tym kontekście jest 
chrzest morski, opisany jako rytuał przejścia przez Annę Pietrzyk. Odbycie go 
stanowi warunek włączenia do wspólnoty obozowiczów na letnich koloniach 
dla młodzieży. Autorka podkreśla, że współczesna popularność scenariuszy 
inicjacyjnych świadczy o istnieniu zapotrzebowania na tego rodzaju doświad-
czenia, które nie znikło wraz z postępującą industrializacją świata [zob. Pie-
trzyk 2014: 146]. 

Taka diagnoza jest zgodna z rozpoznaniami Eliadego Wskazywał  
on bowiem na popularność badań nad rytuałami przejścia oraz obecność na-
wiązujących do nich motywów, ukrytych w sztuce i świadczących o szcze-
gólnym rodzaju nieświadomej nostalgii człowieka współczesnego, tęsknoty 
za doświadczeniem natury duchowej [zob. Eliade 1997: 172-173]. Badania  
nad tą kwestią mogą stanowić dobrą podstawę do przyszłych rozpoznań do-
tyczących rytuałów przejścia, czy też szerzej, współczesnej funkcji religijności.



194

JOANNA ANCZARUK

BIBLIOGRAFIA

Broniek R.
2019 Religia i wtajemniczenie. Studium religioznawczo-teologiczne zagad-

nienia inicjacji w religioznawstwie Mircei Eliadego, Kraków.

Douglas M.
2007 Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, Warszawa.

Jaspers K.
2020 Filozofia. Tom II. Rozjaśnianie egzystencji, przeł. M. Żelazny, Toruń.

Eliade M.

1994 Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, przeł. K. Kocjan, Warszawa.

1997 W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa.  

1997 Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne,  
przeł. K. Kocjan, Kraków.

1999 Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa.

2009 Obrazy i symbole. Szkice o tematyce magiczno-religijnej, przeł. M. Ro-
dak, P. Rodak, Warszawa.

2009 Traktat o historii religii, przeł. J. W. Kowalski, Warszawa.

Kolasa D.
2010 Sytuacje możliwe a sytuacje graniczne w filozofii Jaspersa, „Studia  

z Historii Filozofii”, t. 1, s. 135-145.

Pietrzyk A.
2014 Współczesne „obrzędy – gry – przejścia”. Analiza antropologiczna ry-

tów inicjacyjnych ceremonii chrztu morskiego kolonii letniej, „Ogrody 
Nauk i Sztuk”, s. 146-156.

Rozmarynowska K.
2012 Sytuacja graniczna jako moment doświadczenia siebie w ujęciu Karla 

Jaspersa, „Studia Philosophiae Christianae”, t. 48, s. 165-183.

Turner V.
2010 Proces rytualny. Struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, Warszawa.

Van Gennep A.
2006 Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, 

Warszawa.



195

POMIĘDZY SACRUM I PROFANUM, CZYLI RYTUAŁ PRZEJŚCIA...

BETWEEN SACRED AND PROFANE, OR THE RITES  
OF PASSAGE IN CONCEPTION OF MIRCEA ELIADE  

AS AN EXAMPLE OF A BOUNDARY SITUATION  
IN HUMAN LIFE

Summary: The subject of the article is the rites of passage in the concept  
of Mircea Eliade. This type of ritual is considered as an example of a boundary 
situation in human life, defined according to Karl Jaspers. In initiation cere-
monies, the transgression takes place in the dimensions of the sacred and the 
profane, that is, corresponding to what is holy and what is secular. A person 
taking part in the rite of passage experiences an elevation from a profane to 
a sacred reality, and crosses the existential boundary. The article cites the dis-
tinction of initiation rites into three types developed by Mircea Eliade. Each 
of them has been characterized and compared with the others in terms of their 
transgressive properties. It has been shown how the quality of the boundary 
properties of experience increases with the elitism and intensity of the type  
of ceremony.

Keywords: Eliade, Jaspers, initiation, ritual, boundary, sacred, profane
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ПОГРАНИЧНАЯ 
СИТУАЦИЯ В ФИЛЬМАХ ИЗГОЙ 

(2000), ГРАВИТАЦИЯ (2013) 
И СЕВЕРНАЯ СТЕНА (2008)

Резюме: Статья представляет собой размышление о критической 
ситуации, а именно о переживании одиночества в условиях, кото-
рые принято называть чрезвычайно трудными и вдохновляющими 
для писателей и кинематографистов. Такими условиями могут быть:  
постоянная полная изоляция на необитаемом острове (Cast Away), по-
пытка выжить в космосе, являющемся самой враждебной средой для 
человека (Gravity), борьба альпинистов на экстремальных высотах  
с их слабостью, страхом, высотной болезнью и неблагоприятными 
погодными условиями (North Face). Автор статьи представляет и ана-
лизирует такие состояния, как страх одиночества и потери любимого 
человека, страх страдания и смерти, углубленный ситуациями прямой 
угрозы потери жизни, когда присутствие другого человека жизненно 
необходимо, даже если он может помочь только своим присутствием. 

Ключевые слова: одиночество, критическая ситуация, фильм

Одиночество – слово, имеющее многочисленные значения и еще боль-
шее число интерпретаций. Иногда его употребляют как некий собира-
тельный термин для обозначения экзистенциальных состояний (опусто-
шенность, некоммуникабельность, отчуженность, покинутость и т. д.)

– считают исследователи Николай Покровский и Галина Иванченко 
[Покровский, Иванченко 2008: 21]. На протяжении столетий одино-
чество неоднократно становилось предметом размышлений филосо-
фов, психологов, антропологов итд. как «наиважнейшая философская 
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тема»1 [Покровский, Иванченко 2008: 67]. Цель статьи – представить 
и охарактеризовать на примере героев трех современных фильмов2 
разные аспекты феномена одиночества как пограничной ситуации,  
то есть такого состояния, в котором отсутствие другого человека ста-
новится не только причиной глубокого страдания, потери смысла, но 
и прямой угрозы для жизни. Вынесенные в заглавие кинокартины, 
которые получили огромную известность3 объединяет одна важная 
черта – в каждой из них появляются извечные символы одиночества 
– человек в бескрайнем океане, в бездне космического пространства,  
на горной вершине. В них появляется мотив одиночества перед ли-
цом природы, Вселенной, мотив утраты близкого человека и одино-
чества перед лицом смерти, а также другие события и ситуации, ко-
торые немецкий философ и психиатр Карл Ясперс, создатель понятия, 
называет пограничными4. Этим и другими причинами, которые будут 
рассмотрены в статье, объясняется выбор для анализа вышеперечис-
ленных фильмов.

1 Лев Шестов, русский философ-экзистенциалист высказывает еще более 
категоричное мнение: «(...) последнее слово философии – одиночество» 
[Шестов1995: 208].
2 Изгой (оригинальное название: Cast Away, год выпуска: 2000, страна: США, 
режиссер Роберт Земекис, жанр: приключенческая драма) – премия Золотой глобус 
(2001), премия Золотой трейлер (2001) и др., а также несколько номинаций на Оскар; 
Гравитация – (оригинальное название: Gravity, год выпуска: 2013, страна: США, 
Великобритания, режиссер: Альфонсо Куарон, жанр: технотриллер) – приз 70-го 
Венецианского кинофестиваля Future Film Festival Digital (2013), приз Голливудского 
кинофестиваля за лучшую женскую роль (2013), 3 премии «Спутник» (2014), премия 
«Золотой глобус» (2014), 6 премий BAFTA (2014), 7 премий «Оскар» (2014), 5 премий 
«Сатурн» (2014); Северная стена (оригинальное название: Nоrdwand, год выпуска: 
2008, страна: Германия, Австрия, Швейцария, режиссер: Филипп Штольцль, жанр: 
историческая драма) – премия German Film Award in Gold (2009).
3 Северная стена менее известна, чем остальные.
4 См. Фролов 1991: 346-347. Этот термин, как известно, имеет свои корни  
в экзистенциализме и относится не только к философии, но и к психиатрии. Именно 
экзистенциалисты вплотную поставили вопрос о том, в какой мере человек может 
обнаружить свое истинное бытие, лишившись всего, что скрывает его от него самого, 
от самого подлинного и реального, чем является его сущность и его жизнь и где 
находятся границы, выйдя за которые человек этого истинного себя может обрести. 
Пограничная ситуация – это состояние страдания – физического, эмоционального, 
душевного: тяжелой, неизлечимой болезни, перед которой бессильна медицина, 
оcтрого психологического дискомфорта из-за утраты близкого человека, отношения 
с которым возводились в ранг жизненно необходимых и фокусирующих в себе 
весь смысл существования, а также смерть, измена, предательство, развод, утрата 
беременности, внезапный финансовый крах, тяжелая физическая травма, приносящая 
инвалидность итд. Большинство людей может посмотреть на свою жизнь и обнаружить 
в ней моменты, когда горе было настолько невыносимым, что хотелось только одного 
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РОЛЬ ЭКРАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Американский фильм Изгой5 начинается с символического 
пейзажа – бескрайней, пустынной, выжженной солнцем степи, где  
на протяжении многих километров не наблюдается ни одно человече-
ское жилище. О существовании людей напоминают лишь две пересе-
кающиеся дороги, на одной из которых, спустя несколько минут по-
является одна единственная машина – фургон курьерской компании 
Федэкс. Это первый пейзаж, который вызывает ассоциации с полным 
одиночеством, в дальнейшем появляется морской ландшафт, который 
на протяжении почти всего фильма является доминирующим, чтобы 
в конце вновь смениться тем же пустынным перекрестком в степи.

Начало второго фильма – Гравитация – с первых мгновений 
вызывает чувство беспокойства, которое усугубляет тревожная му-
зыка, шум космических двигателей и чернота, на фоне которой по-
являются один за другим титры: «В 600 км над планетой Земля тем-
пература меняется от +125 до -100 °C. Там ничто не передает звук. 
Нет давления воздуха. Нет кислорода. Жизнь в космосе невозмож-
на.» Внезапно звуки сменяются тишиной, прерываемой беседой 
сотрудников наземной станции слежения с астронавтами, а тьма –  
прекрасным видом земного шара на фоне бесконечного космическо-
го пространства. Эта исполненная глубокого символического смыс-
ла черная бездна сопутствует героине на протяжении всего фильма,  
до момента возвращения на Землю.

Первые кадры фильма Северная стена не наводят на мысли  
об одиночестве – пепельница с дымящимся окурком, фотоаппарат, 
пленки и женские руки, открывающие какой-то старый дневник с 
записями, рисунками горных маршрутов, засушенными цветами и 
снимками альпинистов. И только бережные движения женщины, лис-
тающей этот дневник, а также ее воспоминания, появляющиеся в виде 
монолога, позволяют догадаться, что молодого, сильного, улыбчивого 

– чтобы перестать чувствовать боль. Карл Ясперс заметил, что в пограничной ситуации 
человек теряет все иллюзии, лишается всех ненужных, взглядов и убеждений. Благодаря 
этому он полностью внутренне обнажается, становится максимально беззащитным 
и восприимчивым к основным истинам бытия, то есть непосредственно открывает 
свое «я», как конечную экзистенцию. И тут очень важно, чтобы эта экзистенция была 
связана с чем-то, что больше, выше, могущественнее этого человека. Ибо увидев,  
что такой связи нет, он неизбежно впадет в отчаяние, что может привести к безумию 
или самоубийству.
5 Уже само по себе говорящее название, которое указывает на проблему одиночества.
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автора дневника, который по всей вероятности испытывал к ней 
нежные чувства, уже нет в живых. Пространство, горные вершины –  
все уменьшено до размера фотографии и лишь в дальнейшем зритель 
видит суровые горные ландшафты и неприступную гору Эйгер, мечту 
и могилу многих альпинистов. 

Таким образом, все три фильма начинаются и заканчиваются 
ощущением одиночества – физического и эмоционального, сродни 
тому, о котором писал несколько веков тому назад французский мыс-
литель Блез Паскаль, считавший, что по сравнению с бесконечной 
Вселенной человек является лишь жалким «атомом», беспомощным 
и случайным ничтожеством: 

Когда я вижу слепоту и ничтожество человеческие, когда смотрю на 
немую вселенную и на человека, покинутого во мраке на самого себя 
и словно заблудившегося в этом уголке вселенной, не зная, кто его 
сюда поместил, зачем он сюда пришел, что с ним станет после смер-
ти, и неспособного все это узнать,— я пугаюсь, как тот, кого спящим 
привезли на пустынный, ужасный остров и кто просыпается там в рас-
терянности и без средства оттуда выбраться [Паскаль 1995: 131]. 

Для усиления эффекта хрупкости, беспомощности человека и его 
отдаленности от других людей, режиссерами намеренно использует-
ся прием указания огромных художественных пространств – степи, 
океана, гор, неба, космоса. Важно здесь также субъективное воспри-
ятие этих пространств, которые многократно заполняют весь экран, 
подавляя человека, вызывая у него тревогу и сознание, что он поте-
рял контроль над своей жизнью, которой владеют враждебные сти-
хии или природные явления6. 

6 Шторм в океане, прибой, мешающий Ноланду выбраться с острова, гравитация, 
которая словно играет телом Райан Стоун, затрудняя привычные «земные» движения 
или мокрая, обледенелая скала, препятствующая альпинистам в спуске. Чувства 
героев тождественны ощущениям персонажа повести Антона Чехова Огни: «это 
[…] ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, 
темной и бесформенной, существуете только вы один.» [Чехов 1978: 125]
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СИМВОЛИКА ИМЕН ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ7

Размышляя над проблемой одиночества как пограничной ситу-
ации в избранных фильмах, стоит также обратить внимание на одну 
немаловажную деталь – у троих главных героев говорящие имена  
и фамилии, символика которых становится понятна или во время про-
смотра фильма или только в конце. Имя Чака Ноланда, главного ге-
роя фильма Изгой, педантичного до крайности сотрудника компании 
Федэкс, постоянно куда-то спешащего, почти не имеющего времени 
на личную жизнь, звучит как „See no land” – «не вижу земли». Астро-
навт-исследователь Райан Стоун (Гравитация) тоже в определенном 
смысле трудоголик, но ее вовлеченность в работу является след-
ствием огромной трагедии – смерти четырехлетней дочери. Внешне 
Райан успешный, сильный человек, который отлично справляется  
с ситуацией (об этом должно говорить ее мужское имя), но внутренне 
она словно окаменела и не знает, зачем ей жить дальше8. Пережитая 
трагедия обрекает женщину на глубокое одиночество, от которого 

7 Кроме говорящих имен, в анализируемых фильмах появляются другие значимые 
детали. Например остановившиеся часы, которые Чаку перед полетом подарила Келли- 
символизируют остановку времени на острове-герою уже некуда спешить, нечем 
себя занять, без своей работы и отношений он чувствует себя никем, теряет чувство 
собственной значимости и не умеет самоопределиться в новых условиях. Поскольку 
он довольно заурядный человек, то свою ценность, как многие современные люди, 
он до попадания на остров измеряет в первую очередь своими профессинальными 
качествами и достижениями [см. Фромм 2002: 9], а без всего этого внезапно 
оказывается в культурном, социальном и духовном вакууме. Другой символической 
деталью является веревка, имеющая двойственный смысл – с одной стороны, она 
спасает жизнь (удерживает альпинистов на скале, связывает астронавтов с шаттлом 
и между собой, не давая улететь в космос, является частью плота, на котором 
Ноланд покидает остров.) С другой стороны, она может стать потенциальным или 
реальным орудием смерти – космический челнок Райан запутывается в стропах 
парашюта, которые не дают ей спастить, Чак плетет веревку, чтобы взобраться на 
гору и повеситься, веревочный узел застревает в карабине Курца, отнимая у него 
последний шанс спасения. В фильме Гравитация веревка два раза выступает как 
некий символ пуповины – опытный астронавт Мэтт Ковальски, у которого есть 
портативный ранец, может перемещаться в безвоздушном пространстве и тянет за 
собой Райан, давая ей чувство защищенности, удерживая ее от погружения в бездну. 
Второй раз, когда задыхающейся астронавтке в последний момент удается попасть 
внутрь космической станции и получить возможность нормально дышать, она 
снимает скафандр и, отдыхая, принимает эмбриональную позу, а веревка, от которой 
отстегнулся капитан, парит рядом как пуповина. Этот символ особенно актуально 
раскрывается в последние минуты фильма, напоминающие ее повторное рождение. 
8 Потерю жизненных ориентиров Райан Стоун символизирует беспомощное 
барахтание в безвоздушном пространстве, в попытках вернуться к шаттлу после 
аварии. Ее одиночество абсолютно, причем бесконечная чернота космоса в каком- 
то смысле является отражением ее внутреннего состояния и когда женщина 
понимает, что все попытки тщетны, она наконец задает себе тот вопрос, от которого
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она ищет спасения в работе. Герой третьего фильма – Тони Курц – 
влюбленный в горы, молодой и амбициозный солдат немецкой ар-
мии, который мечтает о покорении особо сложной вершины9. Анто-
ний – обозначает «вступающий в бой», а фамилия «Курц» предрекает,  
что его жизнь будет короткой. 

Необходимо отметить, что только героиня фильма Гравитация 
появляется перед глазами зрителя как человек изначально одинокий, 
потерявший смысл жизни. Она уже находится в состоянии, о котором 
Н. Покровский и Г. Иванченко пишут: 

Истинное одиночество по преимуществу является следствием стол-
кновения с пограничными экзистенциальными ситуациями (жиз-
ненные трагедии, крушение устойчивых традиций, смерть, рожде-
ние и т. д.), которые в любом случае человек вынужден переживать  
и осмысливать в одиночку, какую бы внешнюю форму общественной 
поддержки он при этом ни получал. Экзистенциальные пережива-
ния неизбежно выводят человека на самого себя, впервые знакомят  
его с самим собой. И это, в сущности, раскрывает перед человеком 
простую истину: подлинное бытие есть бытие изначально и принци-
пиально одинокое (...) [Покровский, Иванченко 2008: 32]. 

Жизнь героев остальных двух фильмов вполне успешна и заурядна  
и лишь по мере развития событий они попадают в смертельно опас-
ные ситуации, раскрывающие перед ними истинные ценности и одно-
временно лишающие их некоторых из этих ценностей навсегда. 

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Важной составляющей фильмов Изгой, Гравитация и Северная 
стена является состояние физической изоляции от других людей, 

убегала с момента смерти дочери: «А зачем бороться? Зачем сражаться за жизнь 
и пытаться вернуться на землю? Вернуться куда? К кому, если дочери уже нет? 
Зачем жить, если я совсем одна и куда бы ни направилась, это одиночество заберу  
с собой?» Красноречиво молчание героини, когда Ковальски спрашивает, ждет ли ее 
кто-нибудь на Земле. Именно находясь в пограничной ситуации, героиня становится 
с собой предельно честной. Как-будто случайно, ненароком, камера показывает 
зрителю иконку, прикрепленную к штурвалу, а некоторое время спустя от холода 
и нехватки кислорода у женщины начинаются галлюцинации – она видит своего 
напарника, который, возможно, уже задохнулся. Райан должна решать – сдаться  
и погибнуть или продолжать бороться хотя бы потому, что кто-то отдал за нее жизнь. 
Символично также ее возвращение на землю – из огня и воды появляется новый, 
перерожденный человек, чьи одинокие следы видны на безлюдном пляже. Отвыкшая 
от земного притяжения она словно учится ходить, как маленький, беспомощный 
ребенок.
9 Фильм основан на реальных событиях и его прототипа, 25-летнего немецкого 
альпиниста звали именно так.
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однако в каждом отдельном случае ситуация обыгрывается по-раз-
ному. История Чака Ноланда – типичный пример робинзонады, темы 
известной как в мировой литературе, так и в кинематографе10. Одна-
ко современному Робинзону, представленному в фильме режиссера 
Роберта Земекиса, повезло намного меньше. Оказавшись после авиа-
катастрофы на крошечном острове11, на котором нет даже птиц, Чак 
Ноланд вынужден буквально выживать в течение 4, 5 лет12. Попытка 
вырваться с острова заканчивается неудачей из-за сильного прибоя, 
в связи с чем герой фактически становится пленником стихии. Такое 

10 Достаточно перечислить Робинзона Крузо Даниэля Дефо, (Имя главного героя 
вызвало появление понятия «робинзонада», которое означает традиционный 
в литературе сюжет, который повествует о жизни и приключениях персонажа, 
попавшего в экстремальные условия и лишенного общения с другими людьми.), 
Голубую лагуну Генри де Вер Стэкпул (1908) или Стену Марлен Хаусхофер (1963). 
Широко используется этот мотив и в кино – начиная с разных экранизаций того  
же Робинзона Крузо и заканчивая на Изгое, снятом в 2000 году.
11 Съемки фильма велись на острове Монурики, название которого обозначает 
«изгнанный остров». Это один из островов Фиджи, отличающийся слабой 
растительностью и отсутствием источника питьевой воды. Размеры острова –  
1 км в длину и 600 м в ширину. 
12 По сравнению с ним Робинзон Крузо – настоящий богач и счастливчик. Во-
первых, герой оказался на довольно большом острове, с буйной растительностью 
и разными животными. С двух кораблей ему удалось спасти большое количество 
ценных предметов, позволивших ему обустроиться почти с комфортом. У него есть 
говорящий попугай и другие прирученные животные. Тем не менее, страдание, 
которое причиняет ему отсутствие себе подобных не кажется от этого менее 
мучительным и с его размышлениями мог бы согласиться герой Изгоя: «Моё по-
ложение представлялось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на без-
отрадный необитаемый остров, расположенный далеко от места назначения нашего 
корабля, за несколько сот миль от обычных торговых морских путей, и я имел все 
основания думать, что печальнейшим образом окончу свои дни здесь, в жутком оди-
ночестве. Слёзы струились у меня из глаз, когда я думал об этом» [Дефо 1954: 54]. 
Современный Робинзон лишен всего. Единственным собеседником, другом и почти 
«кровным братом» (если такое определение применимо к предмету) становится мяч 
фирмы «Уилсон», на котором главный герой случайно оставляет кровавый отпечаток 
своей руки. Этот фильм можно определить как «психологическую робинзонаду», 
главная цель которой заключается в том, чтобы поставить человека в ситуации 
полной вынужденной изоляции от общества и благ цивилизации и заставить  
его переосмыслить все свои жизненные ценности. Здесь человек настолько одинок 
и беспомощен, что утрата старого футбольного мяча при попытке вырваться  
с острова становится для него глубокой драмой и рыдающий от горя Чак не кажется 
зрителю смешным, а скорее вызывает понимание и сочувствие. В конце фильма 
вернувшись в мир людей и поняв, что потерял намного больше, чем предполагал, 
новый Робинзон стоит одиноко на перекрестке двух дорог и принимает трудное 
решение — в какую сторону ему двигаться, если возврат к прошлому невозможен. 
Пройдя через испытание полным одиночеством, нащупав границы своих физических 
и психических возможностей, закаленный страданием тоски по любимой  
и по какому-либо человеческому общению, четырежды находясь на грани смерти 
(авиакатастрофа, болезнь, попытка самоубийства, путешествие на плоту по океану) 
главный герой в корне меняет отношение к самому себе, к окружающим и к жизни 
в целом.
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состояние можно сравнить с одиночным заключением, определяемым 
как один из самых тяжелых видов наказания приравниваемым к пыт-
кам13. Необходимость в общении с себе подобными является настоль-
ко естественной и насущной потребностью индивида, что длительная 
изоляция неизбежно приводит к серьезным нарушениям психическо-
го и физического здоровья, особенно, если ее продолжительность не-
определенна. Она причиняет человеку настолько сильные страдания, 
что это может привести к сумасшествию и/или суициду14.

Физическая изоляция астронавтки Райан Стоун выглядит не-
сколько иначе. Находясь на расстоянии 400-500 км от Земли, она 
сначала пребывает в окружении коллег с которыми поддержива-
ет голосовой и зрительный контакт. Кроме того, за ее жизненными 
функциями бдительно следят сотрудники наземной станции. Однако 
все меняется после аварии, вызванной космическим мусором. Стоун 
улетает в открытый космос и в течение нескольких минут находится  
в состоянии максимального одиночества и беспомощности, какие 
только человек может себе представить – без связи с Землей, с шатт-
лом, в полной тишине, прерываемой только ее учащенным от ужаса 
дыханием, без возможности сориентироваться в пространстве или 
управлять своим телом15. Второй период полной физической изо-
ляции в абсолютно непригодной для какого-либо живого существа 
среде длится несколько часов и становится непрерывной борьбой  
за выживание16. 

13 См. Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания, 2011[дата доступа: 21.02.2022].
14 См. там же. Герой фильма Изгой действительно планирует самоубийство на 
третьем году своего пребывания на острове. 
15 […] Периодически астронавтам приходится покидать станцию. […] Это – самая 
экстремальная деятельность, из всех, которыми когда-либо занимался человек. 
[…] Специальные скафандры являются орбитальной станцией в миниатюре. В них 
также есть система жизнеобеспечения, но на очень недолгий срок. Выходя из шлюза, 
космонавт попадает в ситуацию, когда любая его оплошность или сбой в работе 
может стать последней. И спасти его никто не сможет. Если подвела страховка, 
то удалившись даже на полметра от станции, человек обречен. Как и любое тело 
в невесомости он будет продолжать бесконечное движение, медленно вращаясь 
вокруг своей оси. Критичное расстояние – вытянутая рука товарища. Если он не 
успел ухватить оторвавшегося, то уже нет никаких вариантов вернуться. […] Если 
последний импульс отправит тело в любом другом направлении, то космонавт будет 
летать вокруг планеты. Через 5 суток у него кончится воздух. [Весь Харьков, дата 
доступа: 21.02.2022]
16 Примечательно, что оба фильма фактически являются «театром одного героя» – 
в кинокартине Гравитация, длительностью 1 час 30 минут – игра Сандры Буллок 
занимает около часа, в Изгое – из 2 часов 23 минут одинокой игре Тома Хенкса 
отводится около полутора часов.
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Обособленность от других героя третьего фильма отличается 
прежде всего тем, что его драма происходит практически на глазах 
у многочисленных наблюдателей, которые хотят увидеть, как будет 
«решена последняя проблема Альп»17. Также причина, по которой 
герой и его напарники оказываются в пограничной ситуации оди-
ночества и серьезного риска для жизни в корне отличается от рас-
сматриваемых нами выше. Чак Ноланд и Райан Стоун оказываются 
в опасности и полной изоляции по воле случая, выполняя свою рабо-
ту. Ситуация Тони Курца и его троих спутников – до определенно-
го момента – это их собственный сознательный выбор18. Физическая 
изоляция в данном случае заключается не в том, что об их трагедии 
никто не знает и не видит ее, а в том, что после пересечения точки не-
возврата19 и убрав с траверса веревку, с помощью которой скалолазы 
могли бы более менее безопасно вернуться назад, они вынесли себе 
смертный приговор и находятся в таком месте, где помочь им нево-
можно. Толпа зевак, журналистов, падких на сенсации, гидов может 

17 Опытный скалолаз Джо Симпсон, автор бестселлера Касаясь пустоты 
(2003) (англ. Touching the Void, в соавторстве с Йейтсом) и еще нескольких книг  
об альпинизме, предпринявший шесть неудачных попыток восхождения по северной 
стене Эйгера, в документальном фильме режиссера Луиса Осмонда Манящее 
безмолвие, вспоминает: «У Северной стены есть еще одна особенность, обостряющая 
опасность. Вы совсем рядом с шикарными отелями и отдыхающими. Вы слышите 
возгласы туристов, садящихся на поезд или пьющих пиво. Вы видите их, а они вас.» 
(Манящее безмолвие, Великобритания 2007).
18 Альпинизм по определению – экстремальный вид спорта. Таким образом, 
восхождение на горные вершины само по себе является пограничной ситуацией,  
в которую изначально заложен риск, а также угроза для здоровья и жизни. Отвечая 
на вопрос, зачем им это нужно, многие альпинисты отвечают: «[...] что дело  
в некотором вызове, бросаемом самой природой, в конфронтации с символическим 
противником (горой или стеной), или стихиями природы, например, когда 
оказывается застигнутым бурей альпинист. Это символическая драма борьбы 
с бессмысленной природой, связанная с риском для жизни, в которой смешаны 
страх и очарование экзистенциальной пограничной ситуацией, обладающей 
притягательной силой» [ред. Касавин, Порус 1999, 141]. Арон Ральстон, которому 
удалось покорить в одиночку все 59 колорадских вершин, взойти на высочайшие 
горы всех штатов США и пережить в узком каньоне 127 часов без еды, воды и сна, 
так пишет о смысле восхождения на неприступные горы: «Я хотел твердо знать, 
кто я есть: человек, который сдастся и умрет или человек, который преодолеет 
все неисчислимые трудности и сможет спасти себя и других? Нет, я не хотел 
отправиться в Гималаи, чтобы подняться на самую высокую в мире гору, я хотел 
исследовать глубину своего духа» [Ральстон 2011: 99]. Альпинист, идя в горы, 
особенно планируя восхождение (нередко одиночное) на особо опасные вершины, 
каждый раз учитывает вероятность травмы или даже гибели. Поэтому скалолазы 
всегда помнят, что о настоящем покорении вершины можно говорить только 
спустившись вниз [см. Revol 2019: 30]. 
19 Это выражение более приемлемо для более высоких гор. Эйгер сравнительно 
невысок (3967 м.), но крайне сложен для восхождения из-за специфического 
строения, частых лавин и непредсказуемых погодных условий. Зоной смерти или 
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лишь беспомощно наблюдать за ними в установленные на террасе го-
стиницы подзорные трубы. 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ДУШЕВНЫЕ СТРАДАНИЯ

Простой дискомфорт, не очень хорошее самочувствие способ-
ны вызвать у человека раздражение и зачастую желание быстро из-
бавиться от этого недомогания с помощью медикаментов или вра-
чей. Настоящее же страдание, сильное и длительное, особенно без 
возможности воспользоваться медицинской помощью, порождает 
беспомощность, а беспомощность в свою очередь порождает страх 
остаться в одиночестве20. Тяжелая болезнь или серьезная травма сама 
по себе является пограничной ситуацией, но умноженная на поки-
нутость и неспособность самостоятельно позаботиться о себе, ста-
вит человека в безвыходное положение, на грани жизни и смерти.  
Во всех трех фильмах появляются разные виды физического страда-
ния в полном одиночестве. Чак Ноланд страдает от сильной зубной 
боли, но, будучи человеком очень занятым, откладывает визит у вра-
ча, спасаясь болеутоляющими таблетками. Попав на необитаемый 
остров, герой имеет возможность часто жалеть о своем решении, по-
скольку с течением времени боль становится невыносимой, не давая 
ему ни спать, ни есть. Кроме того, Ноланд, лишенный буквально всех 
благ цивилизации страдает от голода, жажды, холода и бессонницы. 
Он вынужден учиться всему с нуля – спать на камнях, разбивать ко-
косы, ловить рыбу, добывать огонь. Во время пребывания в заточе-
нии» герой много раз подвергается серьезной опасности вследствие 
полученных ран – выбитый лезвием конька зуб, израненные камнями 
ступни, травмы, полученные во время попытки выбраться с острова 
могут обернуться заражением крови. В его положении это равнознач-
но смертному приговору. 

точкой невозврата обычно называют высоту более 7500 метров, где уровень 
кислорода становится критическим и где спасательные работы практически не 
ведутся из-за слишком большого риска для жизни спасателей. На Эвересте точка 
невозврата – это высота 8300 м. Риск высокогорной болезни (отека мозга или 
легких), слепоты, тяжелых обморожений возрастает в разы и человек, балансируя 
между жизнью и смертью, ощущает себя отрезанным от мира. [см. Ямал-Медиа, дата 
доступа: 22.02.2022], [см. Revol, 2019: 18].
20 Вспомним страх Робинзона заболеть: «21 июня. – Совсем плохо. Несказанно боюсь 
захворать: что станется со мной тогда в безысходном одиночестве!» [Дефо 1954: 76]
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Героиня фильма Гравитация на протяжении всего действия 
находится в условиях, в которых любое живое существо обречено 
погибнуть в считанные секунды21. Единственное, что ее защищает  
от абсолютно враждебной среды – это скафандр, позволяющий  
ей дышать и защищающий ее тело от влияния космического простран-
ства. Любое повреждение является смертельной опасностью. Но даже 
если скафандр исправен и связь с Землей действует безотказно, ока-
завшись в открытом космосе, ни один космонавт не сможет выжить, 
из-за ограниченного количества кислорода. Райан Стоун – новичок  
в космосе, это ее первый полет. Она страдает от космической болезни, 
так называемого синдрома космической адаптации, который прояв-
ляется в том, что из-за отсутствия гравитации появляются головная 
боль, дезориентация, головокружение и рвотные позывы. Кроме пло-
хого самочувствия, ей с непривычки сложно контролировать свои 
движения. В дальнейшем, Стоун несколько приходится испытывать 
острую нехватку кислорода, доводящую почти до потери сознания,  
а также холод и голод. 

Физические страдания альпинистов из фильма Северная стена 
начинаются в тот момент, когда один из них получает удар камнем 
в голову, а затем ломает ногу. Их борьбе за выживание сопутствует 
усталость, измождение (восхождение и попытка вернуться к склону 
горы длятся около 4 дней, в течение которых сильно портятся по-
годные условия, а у них самих заканчивается провиант) и серьезные 
обморожения. Понимая, что оказались в ловушке, трое альпинистов 
из последних сил пытаются спуститься с тяжело раненым напарни-
ком по отвесной обледенелой скале во время снежной бури, которая 
вызывает оползни и камнепады. 

Далеко не последнее место в перечне страданий, выпавших на 
долю героев анализируемых кинокартин занимают душевные страда-
ния, среди которых стоит упомянуть тоску по любимым, по общению 
с людьми, боль из-за гибели товарищей и чувство вины. Эти пережи-
вания неразрывно связаны с очередным пунктом статьи.

21 Кроме опасности задохнуться, космонавта подстерегают и другие опасности: 
закипание жидкостей организма, декомпрессионные расстройства и общее 
недомогание [см. Ильин, Иванов, Павлов 1978].
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ВСТРЕЧА СО СМЕРТЬЮ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Говоря о пограничной ситуации, невозможно не упомянуть о са-
мом сильном потрясении, которое испытывают герои фильмов Изгой, 
Гравитация и Северная стена. Таким потрясением для каждого че-
ловека является столкновение со смертью – своей и чужой. Момент 
смертельной опасности или/и соприкосновение со смертью другого 
человека, является настолько сильным переживанием, что в состоя-
нии полностью изменить все жизненные установки, перевернуть ми-
ровоззрение и заставить взглянуть на мир по-новому. 

Жизнь Чака Ноланда подвергается опасности во время и после 
авиакатастрофы, ночью в бушующем океане, на острове, в сражении 
с прибоем и вновь в океане – на маленьком плоту. Чужая смерть пред-
стает перед ним в отвратительном облике раздувшегося, посиневше-
го трупа одного из пилотов. При взгляде на него герой, который ве-
роятно впервые видит нечто подобное, не в состоянии сдержать крик 
ужаса и отчаяния. Он словно видит себя самого, каким должен был 
стать вместе с коллегами, не пережившими аварию.

Райан Стоун фактически рискует жизнью с момента старта ра-
кеты, но важно также и то, что она опыт смерти непрерывно носит 
в душе после гибели дочери. Ей приходится пережить внезапную 
смерть сотрудников, тела которых она видит в разрушенном об-
ломками шаттле, тащить безображенное тело коллеги и наконец –  
в последний раз взглянуть в глаза человеку, жертвующему ради нее 
жизнью. Женщина также чуть не погибает на космической станции  
и во время возвращения на Землю.

На глазах Тони Курца из-за камнепада погибают три его напар-
ника, один из которых является его лучшим другом, а он сам ока-
зывается в безвыходном положении. Жизнь смельчака буквально 
висит на скальном крюке. Альпинист застрявший на отвесной скале, 
единственный выживший, знает, что при начавшейся снежной буре  
у него нет шансов спастись, если помощь не придет немедленно.  
Это, пожалуй, одна из самых драматических сцен в кинематографии 
– беспомощный человек, висящий на веревках высоко в горах, видит, 
что к нему приближаются спасатели, которые в определенный мо-
мент понимают, что ничего не могут сделать и прячутся в пещере 
неподалеку от героя, слыша его душераздирающие мольбы о помощи.  
Все прекрасно знают, что это смертный приговор. Тони Курц 
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проводит ночь на скале, страдая от леденящих порывов ветра, в отча-
янии и полной неизвестности22. На следующее утро альпинист уми-
рает от отморожений и истощения на глазах спастелей и своей под-
руги, чей голос на минуту возвращает его в сознание. От спасения,  
от теплой протянутой руки любимой девушки, которой так и не ска-
зал о своих чувствах, его отделяет всего несколько метров, оказав-
шихся такими же непреодолимыми, как если бы он был в космиче-
ском пространстве. 

Стоит отметить еще одну общую черту, объединяющую пережи-
вания героев фильмов Изгой, Гравитация и Северная стена – чувство 
вины, которое терзает Ноланда, Стоун и Курца. С одной стороны,  
это угрызения совести Ноланда из-за прежней невнимательности  
к близкому человеку (Изгой), Стоун, что отпустила, не смогла спасти 
капитана23 (Гравитация), Курца, что принял неправильное решение  
и позволил снять спасительную веревку с траверса (Северная стена) 
С другой – сложное психологическое состояние, которое можно на-
звать синдромом выжившего24. В двух случаях (Гравитация и Север-
ная стена) чувство вины усугубляется тем, что напарники пожертво-
вали собой, чтобы увеличить шансы на спасение героев. 

22 Свидетельство альпиниста Д. Симпсона, который во время подъема на вершину 
оказался в идентичном положении, может помочь понять, что испытывал Курц 
той ночью: «Я помню это чувство. Я тоже провел один длинную, темную ночь 
подвешенным на веревке. И я помню насколько в такой ситуации подавляет это 
чувство одиночества. Чувство, что тебя бросили. [...] Мороз убивает очень коварным 
способом. Он словно забирается внутрь вас. Запускает в вас свои ледяные щупальца 
и начинает замедлять работу организма, отключать ваши органы. И невероятно 
хочется спать. Сдаться было бы так легко...Так что я понимаю, что ощущал 
Курц, вися на веревке – полную беспомощность и непередаваемое одиночество» 
[Манящее одиночество 2007]. О похожих ощущениях, связанных с холодом, ужасом 
одиночества в ночном мраке гор пишет в своей книге Элизабет Револь, выжившая  
в трагедии на Нанга Парбат в 2018 году и целую ночь ждавшая спасателей: «Я знаю, 
что теперь время – мой враг. Я хотела бы от него убежать, но от времени ведь не 
убежишь. В страдании, которое причиняет холод, перед лицом бездны температур, 
время останавливается. Капля за каплей – я постепенно погружаюсь в ад. Перестаю 
справляться с охватывающим меня отчаянием. Не могу успокоиться. Чувствую, что 
меня бросили, предали, у меня нет больше сил» [Revol 2019: 88] (перевод мой).
23 Райан страдает еще и от других угрызений совести, связанных со смертью дочери. 
Утрата ребенка зачастую вызывает у родителя чувство вины – любимое, вверенное 
мне существо погибло, а я ничего не смог (не смогла) сделать. Это разрушающее 
чувство само по себе является пограничной ситуацией, тяжелым переживанием, 
отделяющим человека от других. 
24 «Выживший (спасенный) – это любой человек, который не умер (то есть спасся)  
в ситуации, когда возможность его смерти была вероятнее, чем обычно. Существуют 
разные ситуации, вследствие которых можно стать выжившим: войны, аварии, аборты, 
стихийные бедствия, убийства, эпидемии, геноцид» [Ney, Barry 1983: 127, перевод - мой]. 
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ВЫВОДЫ

Все три проанализированных фильма затрагивают несколько ос-
новных видов одиночества, доведенного до предела возможностей 
человеческой психики. Первый вид – космическое одиночество [см. 
Покровский, Иванченко 2008: 50], чувства и мысли человека, осоз-
нающего свою беззащитность и ничтожество перед лицом могуще-
ственной вселенной, равнодушной к его переживаниям и стремлени-
ям. Герой первого фильма учится выживать в непривычных условиях 
дикой природы, нечеловеческими усилиями пытаясь приобрести на-
выки и умения, которыми не обладают представители современной 
цивилизации, ибо для них вопрос о добыче огня – это лишь почти 
незаметный щелчок зажигалкой. Героиня второго фильма борется за 
выживание в условиях, непредназначенных для жизни по определе-
нию – в космическом пространстве можно пребывать лишь в течение 
некоторого, четко запланированного времени, которое отмеряет ко-
личество кислорода в скафандре или на космической станции. Герой 
третьего фильма оказывается перед лицом двух стихий – гор и снеж-
ной бури, пытаясь выжить на стене смерти, в условиях, в которых ре-
сурсы человеческого организма быстро истощаются и практически не 
восстанавливаются. В отличие от предыдущих героев, Тони не может 
активно бороться за жизнь – ему остается лишь стоять и надеяться на 
помощь извне. Следующий вид одиночества, появляющийся в этих 
фильмах – физическая изоляция и психическое одиночество перед ли-
цом смертельной опасности или ситуации, которая может быть чре-
вата гибелью. В таком положении, когда исчерпаны все возможности 
и человек понимает, что стоит на грани, легко впасть в отчаяние, что 
зачастую приводит к попытке суицида. Самоубийство – это, пожа-
луй, самый одинокий вид смерти, поскольку в большинстве случаев 
человек, решивший покончить с собой, лишается самого главного – 
смысла своего существования. Отрицая свое право на жизнь, он пере-
черкивает самое себя, свою сущность. В первом фильме Чак сначала 
предпринимает неудачную попытку покончить с собой, затем выбра-
сывает весла, чтобы умереть в океане, во втором – Райан перекрывает 

Видя гибель людей, с которыми человек работал, переживал испытания, совместно 
стремился к определенной цели, или даже став единственным выжившим в груп-
пе незнакомых людей, человек начинает спрашивать себя, почему выжил именно  
он и заслуживает ли он этого. Так проявляется синдром посттравматического стрес-
совго расстройства – [см. напр. Revol 2019: 157-166].
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кислород. В третьем, у кричащего из последних сил Тони: «Я не хочу 
умирать», могут возникать такие мысли, но о них зритель только до-
гадывается. Замерзающего на скале мужчину от смерти отделяет все-
го один шаг – достаточно просто развязать веревку и сделать шаг в 
пустоту. Однако он борется до момента, когда узел на веревке делает 
невозможным дальнейший спуск, а отмороженное тело отказывается 
повиноваться. 

В фильме Изгой затрагивается проблема социального и межлич-
ностного одиночества [Покровский, Иванченко 2008: 52-53] – вер-
нувшись с острова, герой не может найти свое место в обществе,  
в котором до момента аварии чувствовал себя прекрасно – как отлич-
ный работник, любимый мужчина и компанейский приятель. Соци-
альное одиночество, которое его настигает неожиданно, характери-
зуется отсутствием значимых дружеских связей, потерей ощущения 
принадлежности к социуму, для которого он становится непонятным 
и чужим. Сам же он, совершив переоценку всех своих жизненных 
установок, видит, какими мелочами занимаются его бывшие дру-
зья, коллеги и сотрудники, искренне радующиеся его возвращению  
и ожидающие, что он будет себя вести как прежде. Но отныне он из-
гой – поскольку никто не может ни понять ни разделить с ним тот 
трагический опыт, которым он обладает25. Межличностное же оди-
ночество связано с потерей самых главных для него отношений –  
с любимой женщиной, которая уже ему не принадлежит.

Героиня второго фильма, Райан Стоун, является жертвой меж-
личностного одиночества, но, в отличие от Чака, она в в таком со-
стоянии попадает на космическую станцию, где ей придется бороть-
ся за жизнь и решать, стоит ли это делать. Утрата дочери отделяет  
ее от других людей, внутренне замораживает, ибо есть такие состо-
яния и такая боль, которой очень трудно, практически невозможно 
поделиться с другими. И лишь оказавшись в пограничной ситуации, 
безвыходном положении человека, который умирает, зная, что даже 
тело его никто никогда не найдет, она совершает болезненную пе-
реоценку своей жизни и своего траура. Похожую переоценку, после 
смерти Тони совершает его девушка, которая, просидев всю ночь  

25 Единственный человек, которому Чак в состоянии рассказать о пережитом  
на острове и о боли, связанной с потерей Келли – коллега по работе, у которого  
от рака умерла жена, потому что только он, по мнению героя, испытал настоящее 
горе и одиночество.
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на скале, неподалеку от оказавшегося в смертельной ловушке аль-
пиниста, а затем увидев его последний взгляд, в корне меняет свои 
приоритеты и род деятельности. 
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SAMOTNOŚĆ JAKO SYTUACJA GRANICZNA  
W FILMACH CAST AWAY (2000), GRAWITACJA (2013)  

I PÓŁNOCNA ŚCIANA (2008)

Streszczenie: Artykuł zawiera rozważania nad sytuacją graniczną, jaką jest 
doświadczenie samotności w warunkach, powszechnie uznawanych za ekstre-
malnie trudne i będących inspiracją dla wielu pisarzy i twórców dzieł filmo-
wych. Za takie sytuacje uważane są np. długotrwale całkowite odosobnienie 
na bezludnej wyspie (Cast Away), próba przetrwania w kosmosie jako najbar-
dziej wrogim dla ludzkiego organizmu środowisku (Grawitacja) i zmagania 
alpinistów na ogromnych wysokościach z własną słabością, strachem, chorobą 
wysokogórską i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (Północna ścia-
na). Autorka przedstawia i analizuje takie stany jak strach przed opuszczeniem 
oraz utratą bliskiej osoby, strach przed cierpieniem i strach przed śmiercią, 
pogłębiające się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, gdy obecność 
drugiego człowieka jest wręcz nieodzowna, nawet jeśli ten drugi może pomóc 
jedynie swoją obecnością. 

Słowa kluczowe: samotność, sytuacja graniczna, film
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MARIA TRACKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

STRAJK JAKO SYTUACJA GRANICZNA 
W FILOZOFII KARLA JASPERSA

Streszczenie: Strajk zaliczany jest do jednej z form sporów zbiorowych. 
Prawo do strajku polski ustawodawca zawarł w art. 59 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Protest ten stanowi swoistą walkę o prawa pracownicze, 
które wpływają na kształt godnych warunków zatrudnienia. Nawiązując 
do myśli Karla Jaspersa możemy zaobserwować wystąpienie sytuacji gra-
nicznej: niecodziennej i trudnej, stawiającej na próbę jednostkę, a zara-
zem pozwalającej na przekroczenie własnych granic. Podejmowane przez 
człowieka działania mają charakter transcendentalny i są ściśle powiązane  
z kategorią niepoznawalności. Na specjalną uwagę zasługuje kategoria 
walki, ujawniająca się poprzez walkę z systemem, a w szczególności rzą-
dem odpowiedzialnym za kondycję polskiego systemu oświaty, walkę  
z samym sobą oraz z „innym”. Rozważania na temat występowania sytuacji 
granicznych próbuję zinterpretować w kontekście strajku nauczycieli, który 
odbył się w 2019 roku oraz ukazać, w jaki sposób pracownicy oświaty dążyli 
do wywalczenia lepszych warunków pracy.

Słowa kluczowe: strajk, sytuacja graniczna, Karl Jaspers, strajk nauczycieli

UWAGI WSTĘPNE 

Tematem niniejszego artykułu jest związek, jaki zachodzi pomiędzy 
człowiekiem postawionym w sytuacji granicznej, a realiami, z którymi jest 
zmuszony zmagać się w swoim miejscu pracy. Przestrzeń, w której każdy 
z nas ją wykonuje, zaraz obok domu rodzinnego, jest miejscem, w którym 
spędzamy większość naszego czasu. Według badań przeprowadzonych przez 
Adrew Nabera, przeciętny człowiek spędza w pracy łącznie 90 tysięcy godzin. 
Zważając na średnią długość ludzkiego życia, w ⅓ przeznacza ją na pracę. 
Nie wzbudza zatem wątpliwości waga czynników wpływających na komfort 
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wykonywanej pracy. Ciężar ten spoczywa w dużej mierze na ramionach pra-
codawcy, podmiotu mającego obowiązek zapewnić pracownikowi godne wa-
runki zatrudnienia. 

Niejednokrotnie jesteśmy świadkami łamania praw pracowniczych, wy-
nikających z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, jak i tych 
odnoszących się do ogólnie przyjętych norm postępowania, których źródeł 
możemy doszukiwać się w ludzkiej moralności. Rażące ich lekceważenie do-
prowadza do obniżenia komfortu i nierzadko jakości pracy świadczonej przez 
pracowników.

W niniejszej pracy pragnę odnieść się do istoty strajku jako odpowie-
dzi na niezadowalające warunki pracy i opisać te zjawisko w kontekście kon-
cepcji sytuacji granicznej zdefiniowanej po raz pierwszy przez Karla Jaspersa.  
W kontekście poruszanego problemu, za wyjątkowo interesującą uważam ka-
tegorię walki. Aby dokonać dokładnej analizy wymienionej formy działania 
protestacyjnego, posłużę się przykładem strajku nauczycieli, który odbył się  
w 2019 roku. Przytoczenie konkretnych wydarzeń w oparciu o postulaty 
głoszone przez nauczycieli oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego pozwolą 
na głębsze zrozumienie motywacji posiadanych przez polskich pracowników 
oświaty oraz uzupełnienie tych wydarzeń o nowy kontekst interpretacyjny.

CZYM JEST SYTUACJA GRANICZNA?

Biorąc pod uwagę fakt, że w niniejszej pracy pojęcie sytuacji granicznej 
będzie się pojawiało niejednokrotnie, jego objaśnienie uważam za niezbęd-
ne już na samym wstępie do moich rozważań. Autorem koncepcji sytuacji 
granicznych jest przedstawiciel filozofii egzystencjalnej, Karl Jaspers. Motyw 
ten pojawia się już w jego najwcześniejszym dziele Allgemeine Psychopatologie, 
choć w najbardziej kompleksowy sposób opisuje ją w drugim tomie Philoso-
phie [Kolasa 2010: 135]. Według Encyklopedii PWN, sytuacjami granicz-
nymi możemy nazwać „krańcowe doświadczenia (cierpienie, śmierć, wina, 
walka), które ze względu na ich osobisty charakter i niemożliwość zastępstwa 
przez innych «rozjaśniają» ludzką egzystencję (sytuacje graniczne stawiają 
człowieka w prawdzie wobec samego siebie)”. Na przestrzeni wieków, motyw 
ten powtarzany był już wielokrotnie nie tylko na gruncie rozważań filozoficz-
nych, ale stał się także punktem wyjścia do szeroko pojętych fundamental-
nych problemów znanych wszystkim kulturom świata. Za przykład posłużyć 
może biblijna Księga Hioba czy też myśl Pascala i Kierkegaarda, uchodzących 
za prekursorów koncepcji Jaspersa [Kolasa 2010: 136].
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Na gruncie tych rozważań objaśnić należy także to, czym jest według 
filozofa sama sytuacja:

Sytuacja to nie tylko rzeczywistość poddana prawom przyrody, lecz także rze-
czywistość zawierająca wymiar sensu, w swej konkretności nie jest ona zjawi-
skiem fizycznym ani psychicznym, lecz jednym i drugim zarazem, dla mojego 
zaś bytu empirycznego zawsze oznacza korzyść lub stratę, szanse lub ogranicze-
nie [Jaspers 1978: 186].

Zgodnie z myślą filozofa, sytuacją nie jest więc jedynie zbiór wydarzeń 
zachodzących w konkretnym czasie i określonej przestrzeni, lecz także spo-
sób, w jaki jednostka się do nich odnosi. Nie wystarczy zatem obiektywny 
opis sytuacji, lecz wymagane jest jego uzupełnienie o nadanie jej przez jed-
nostkę niepowtarzalnego znaczenia. Zaznaczyć należy, że postrzeganie sytu-
acji nieuchronnie różni się w zależności od tego, kto jej doświadcza. Wpływ  
na to może mieć nieskończenie wiele cech indywidualnych charakterystycz-
nych dla danej jednostki, takie jak miejsce i czas, w jakim się znajduje, jej cha-
rakter, poglądy, wykonywany zawód, doświadczenie życiowe i wiele innych. 
Efektem tego jest dostrzeganie przez człowieka innych szans i zagrożeń, a tak-
że sposobów na podjęcie działań mających na celu przeżycie trwającej sytuacji. 
Sytuacja nigdy nie jest także statyczna, ponieważ do jej istoty należy przecho-
dzenie jednej w drugą. Niemożliwe jest jej uchwycenie i spetryfikowanie.

Sytuacje graniczne wyróżnia kilka istotnych cech, z których jedna po-
służy mi za punkt wyjścia do późniejszych rozważań na temat walki o god-
ność pracownika. Człowiek jest w stanie odnaleźć siebie tylko w sytuacjach 
możliwych, czyli takich, których doświadcza na skutek swojego postępowania, 
ale i takich, których za pomocą zaniechania określonych postępowań może 
uniknąć. Sytuacje graniczne możemy przeżyć „odsłaniając swą egzystencję”. 
Egzystencję należy tu rozumieć jako nasz wewnętrzny charakter, z którego ist-
nienia zdajemy sobie sprawę, lecz jesteśmy zdolni przekonać się o nim w pełni 
dopiero w obliczu pojawienia się konkretnych okoliczności. Jesteśmy zmusze-
ni do stawienia im czoła, bowiem wynikają one z samej istoty istnienia świata. 
Możemy jednak na nie wpływać, ponieważ posiadamy możliwość nadawania 
jej własnego sensu i kształtu. Sytuacje graniczne są nieusuwalne, lecz możemy 
ich doświadczać w różnych formach. Nie od nas zależy ich wystąpienie, ale 
sam fakt naszego istnienia wpływa na ich recepcję. Możliwość dostrzeżenia 
możliwości wpływania na sytuację otwiera nam drzwi do projektowania swo-
jej rzeczywistości. Podkreślić należy, że działania te nie zawsze kończą się po-
myślnie [Kolasa 2010: 138]. 
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Istotną cechą dla całego procesu próby wpływania na rzeczywistość jest 
jego wieloetapowość sytuacji. Stawienie jej czoła staje się niemożliwe bez dą-
żenia do zrozumienia własnej egzystencji. To z kolei pozwala na dostrzeżenie 
sytuacji granicznej jawiącej się jako potencjalne zagrożenie. Im precyzyjniej 
potrafimy ją poznać i opisać, tym większą dostrzegamy jej nieuchronność. 
Wizja sytuacji granicznej w efekcie staje się realna i nieunikniona, a świado-
mość ta pcha nas do podjęcia działania lub zaniechania. Reakcja na sytuację 
weryfikuje to, kim stajemy się w obliczu niecodziennych okoliczności. Jaspers 
nazywa te zjawisko sytuacją autentyczną, która ulega „rozjaśnieniu”.

To, co niezwykle istotne i swoiste dla ludzkiej egzystencji to wolność 
pozwalająca na podjęcie decyzji o przystąpieniu do działania. Według Jaspersa 
do odsłonięcia rzeczywistej egzystencji dochodzi wówczas, gdy istota ludzka 
czuje konieczność podjęcia działania, nawet jeśli w obliczu wydarzeń rozgry-
wających się w zwyczajnych warunkach nie wydawałyby się one wymagane. 
Decyzja ta jest urzeczywistnieniem myśli, wedle której postąpienie właśnie 
w ten sposób pozwoli nam na realizację swojej egzystencji. Moment jej pod-
jęcia Jaspers nazywa okamgnieniem (niem. Augenblick). Wówczas dostępny 
staje się dla nas wymóg bezwarunkowości, dzięki któremu czujemy potrzebę 
postąpienia w określony sposób. Imperatyw bezwarunkowości nie wchodzi 
w konflikt z wolnością człowieka, gdyż pochodzi on od nas samych i nie jest 
wynikiem nacisku ze strony otoczenia. Byt autentyczny domaga się czegoś 
od naszego istnienia, bycia tu i oto (Dasein). Jaspers pisze: „bezwarunkowe 
poprzedza wszelką celowość, albowiem to ono ustanawia cele. Nie jest czymś, 
czego się chce, tylko źródłem wszelkiego chcenia” [Jaspers, 1999: 37].

Pojęcie wolności jest szczególnie znaczące w kontekście swobody podej-
mowania decyzji o własnych losach. Sprzeciwienie się bezwarunkowemu na-
kazowi jest sprzeczne z naszym sumieniem. Postępowanie w zgodzie z sobą 
samym to conditio sine qua non zachowania tożsamości i wzniesienia się na 
szczyt swoich możliwości. Podsumowując, w obliczu sytuacji granicznej je-
steśmy „skazani” na wolność, gdyż wolność podpowiada nam pożądany przez 
nas sposób postępowania, a wcielenie go w życie gwarantuje nam zachowanie 
swej autentyczności1. Manifestacja tego, kim jesteśmy sprawia, że na końcu 
czeka na nas sukces. Wybór, przed którym stoi człowiek postawiony w obliczu 
sytuacji granicznej ma charakter aksjologiczny, gdyż niezbędne staje się okre-
ślenie wartości oraz dokonanie ich oceny. W tym przypadku niewątpliwie 

1 Jaspers używa w tym kontekście przymiotnika „lepszy”, co oznacza tyle, co zgodny 
ze sobą samym. 
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największą wartość stanowi wolność jednostki. 

STRAJK A POLSKIE USTAWODAWSTWO

Na potrzeby niniejszej pracy, opisując instytucję strajku powiązanego 
nieodzownie z prawem pracy, odwołam się do ustawodawstwa polskiego. 
Nie pominę jednak istotnych kwestii związanych z prawem naturalnym, 
które obowiązuje pracowników wszystkich państw i ludzi w ogóle, czyli 
obowiązku zapewnienia nienaruszalności podstawowych praw związanych 
z godnością człowieka. 

Strajk (ang. strike) polski prawodawca zalicza do jednej z form sporów 
zbiorowych. Samo prawo do strajku wynika jednak z art. 59 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) 
[Konstytucja RP; stan prawny na 10 sierpnia 2022 r.], w którym to dopuszcza 
możliwość zrzeszania się pracowników poprzez tworzenie związków zawodo-
wych oraz rozwiązywaniu problemów za pośrednictwem sporów zbiorowych, 
w tym strajków. Definicję oraz procedurę przeprowadzania strajków określa 
zaś rozdział 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 236) (u.o.r.s.z. lub „ustawa o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych”) (stan prawny na 10 sierpnia 2022 r.). Strajk określa 
się jako spór polegający na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników  
od pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów dotyczących wa-
runków pracy, płac, lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związko-
wych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania  
się w związkach zawodowych. Warunkiem sine qua non jest reprezentowanie 
interesów pracowników przez związki zawodowe, a gdy w zakładzie pracy taka 
organizacja nie funkcjonuje ustawa przewiduje możliwość prowadzenia spo-
ru przez inną organizację związkową, którą pracownicy zakładu wyznaczyli  
do pełnienia tejże funkcji. 

Aby odpowiedzieć na pytanie, co łączy osobę w sytuacji granicznej  
ze strajkującymi ludźmi pracy, należy pochylić się nad przyczynami organizo-
wania tej formy sporów zbiorowych. Przyczyn takich jest niewątpliwie wiele, 
z całą pewnością możemy jednak stwierdzić, że duża część z nich nie została 
jeszcze nawet nazwana [Seweryński 1996: 187].

Organizacja strajków była niegdyś działaniem mającym na celu uzna-
nie przez pracodawcę grupy robotniczej jako podmiotów uprawnionych  
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do działania w interesie ogółu pracowników. Były one pierwszą formą or-
ganizacyjną ruchu zawodowego [Zieliński 1986: 138]. Zauważono wówczas 
tendencję, że strajk był jednym z nielicznych sposobów pozwalających na 
zabezpieczenie istnienia organizacji robotniczych, które z kolei mogły repre-
zentować rzeszę pracowników i jednocześnie pozwalały na zrównoważenie 
stanowiska pracownika ze stanowiskiem przedsiębiorcy jako jednostki silniej-
szej ekonomicznie i negocjacyjnie [Gersdorf 2015: 45]. Tak kształtowało się 
nienazwane wtedy jeszcze prawo koalicji, przewidujące możliwość zrzeszania 
się [Grzebyk 2019: 32].

Z czasem strajki stawały środkiem polepszenia sytuacji życiowej pra-
cowników. Walczono zatem o interesy i o ochronę przyznanych w aktach 
prawnych lub układach praw. Stały się także najskuteczniejszą formą walki  
o godniejsze warunki pracy i wykorzystywano ją zauważając tendencję,  
że strajk był jedyną gwarancją na to, kiedy pracodawca faktycznie bierze pod 
uwagę żądania pracowników. Najskuteczniejszą formą strajku było masowe 
zaprzestanie wykonywania pracy, co zwykle wiązało się z ogromnymi stratami, 
na które narażano przedsiębiorcę [Davies 2004: 219]. 

Głównym celem strajku jest osiąganie i ochrona „interesów sensu largo” 
na rzecz pracowników danego zakładu pracy. Poprzez interesy sensu largo ro-
zumie się interesy polityczne, socjalne, prawa i wolności oraz wszystkie istotne 
aspekty związane z pracą, które w ocenie pracowników powinny zostać za-
bezpieczone przez pracodawcę. Przeciwieństwem społecznie akceptowanego 
strajku jest porzucanie przez pracobiorców pracy kierowane „zuchwalstwem  
i rządzą zemsty” [Grzebyk 2019: 33]. Nie chodzi wtedy bowiem jedynie o wy-
walczenie lepszych warunków pracy, ale ważnym czynnikiem wpływającym 
na losy strajku jest przemożna niechęć do pracodawcy i wiążące się z nią upo-
rczywe działanie na jego szkodę. Postulaty głoszone przez strajkujących scho-
dzą wtedy na dalszy plan, a najważniejsze staje się osiągnięcie negatywnych 
skutków będące niejako zapłatą za niegodne traktowanie pracowników.

STRAJK W KONTEKŚCIE SYTUACJI GRANICZNEJ 

W odniesieniu do podstawowej definicji sytuacji granicznej, a w szcze-
gólności w nawiązaniu do kategorii „walki”, interesująca wydaje się być jej 
konotacja z istotą strajku, będącego jednego z form nacisku ze strony pracow-
ników. Walka w rozumieniu koncepcji Jaspersa to także sposób na przekra-
czanie własnych granic i odkrywanie siebie na nowo. Taka możliwość nadarza 
się bowiem tylko podczas występowania sytuacji granicznych, przez które 
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człowiek podejmuje działania, jakich nie wymaga się od niego na co dzień. 
Dzięki temu „odsłania swą egzystencję” oraz przekonuje się o możliwościach 
własnego charakteru. Jaspers wymienia takie sytuacje graniczne jak: historycz-
ną określoność egzystencji, śmierć, cierpienie, nieuchronność walki, winę oraz 
problematyczność świata. 

W języku angielskim strajk definiuje się jako odmowę świadczenia pra-
cy na skutek dotychczasowego wykonywania jej w niewłaściwych warunkach,  
na niedogodnych zasadach, a także ze względu na inne negatywne czynniki 
(np. grupowe zwolnienia czy cięcie kosztów dotykające bezpośrednio pracow-
nika). Ponadto, wyraz strike jako czasownik, oznacza uderzenie czy zaatako-
wanie kogoś lub czegoś z pełną siłą. Widoczna jest zatem konotacja strajku  
z pewną formą aktywizmu, połączoną z siłą, zacietrzewieniem i wolą walki.  
W podobny sposób pisał o nim Aleksander Mikłaszewski: „Prawo strejku 
[sic!] jest z istoty swej «prawem walki». Jest ono zorganizowanym przejawem 
siły jednej ze zmagających się klas” [Mikłaszewski 1906: 34]. Na uwagę za-
sługuje niewątpliwie definicja tegoż terminu zaproponowana przez autorów 
Słownika języka polskiego PWN, według których strajk to „zaprzestanie 
pracy przez pracowników, będące formą walki o zrealizowanie żądań ekono-
micznych lub politycznych”. 

Na wstępie do moich rozważań podkreśliłam istotną wagę jasperowskiej 
kategorii walki, uchodzącej za jedną z odmian sytuacji granicznych. W Słow-
niku Języka Polskiego PWN wyróżnia się sześć różnych znaczeń tego terminu, 
natomiast na potrzeby niniejszej pracy skupię się jedynie na tych, które utoż-
samić można z sytuacją strajku. Walka to „działanie mające na celu usunięcie 
czegoś”, „działanie mające na celu zdobycie, odzyskanie kogoś lub czegoś”, 
a także „ścieranie się sprzecznych interesów, poglądów”. Warto zaznaczyć,  
że mówiąc o walce interpretujemy ją najczęściej jako „walkę z” lub „walkę o”. 
Działanie te ma za zadanie osiągnięcie lub odzyskanie jakiegoś dobra bądź 
podejmowania czynności na rzecz poprawy istniejącego stanu rzeczy [Szym-
czak 1995: 608]. W przypadku pracowników biorących udział w strajkach 
możemy uznać, że doświadczają oni walki z systemem, walki z innym oraz 
walki z samym sobą. 

Według koncepcji Jaspersa człowiek nie jest statyczny, ponieważ stale 
porusza się w stronę tego, co go przekracza. Niezwykle istotne stanie się za-
tem pojęcie transcendencji, która umożliwia nam egzystencję i rozpoczyna się 
dopiero wtedy, gdy człowiek zaczyna podążać za czymś nieznanym. Kluczo-
we jest podjęcie działania nierzadko wymagającego odwagi i wkroczenia na 
obcy grunt. W rzeczywistości człowiek codziennie dąży ku nowemu i próbuje 
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dotrzeć do transcendencji. Z samej istoty transcendencji wynika jej niepozna-
walność, oczywistym jest zatem, że próby dotarcia do niej kończą się każdo-
razowo porażką i zetknięciem się z granicą. Nie przesądza to jednak o zaprze-
staniu tych prób, ponieważ człowiek, nawet nieświadomie, prze ku granicom 
codzienności [Trydeński 2015: 153].

W kontekście strajku, walką jest dążenie do osiągnięcia celu przyświeca-
jącemu protestowi związanym często z ubieganiem się o należny pracowni-
kom szacunek i godność. Za przykład tejże walki mogą posłużyć nauczyciele 

– ostatni ich protest stał się jednym z najbardziej medialnych wydarzeń 2019 
roku. Ogólnopolski strajk nauczycieli rozpoczął się 8 kwietnia 2019 roku  
i był odpowiedzią na reformę oświaty wprowadzoną przez ówczesny rząd. Za-
implementowany został szereg zmian, który obejmował między innymi likwi-
dację gimnazjów, wydłużenie liceum z trzech do czterech lat oraz utworzenie 
3-letniej szkoły branżowej I stopnia i 2-letniej szkoły branżowej II stopnia. 
Okoliczności te spotkały się z dezaprobatą większości polskich nauczycie-
li, gdyż zostali oni postawieni przed koniecznością zmierzenia się z nowymi 
regulacjami i porzuceniem porządku, który obowiązywał przez poprzednie  
20 lat. Nastąpił chaos związany z podwójnym naborem roczników do szkół 
średnich, a także nauczaniem w równoległych klas na podstawie różnych 
podstaw programowych. Decydującym jednak czynnikiem, który zaważył  
o podjęciu decyzji o organizacji strajku był postulat dotyczący podwyższenia 
wynagrodzenia nauczycielskiego o 1000 zł. Przodujący liczebnie, najwięk-
szy, dobrowolny, niezależny i samorządny związek zawodowy pracowników 
oświaty i szkolnictwa wyższego – Związek Nauczycielstwa Polskiego, bro-
nił nieustępliwie tego warunku. Czarę goryczy przelał stały brak odpowie-
dzi rządu na żądania nauczycieli. Wspomnieć należy, że pracownicy oświaty 
protestowali już w 1993, 1999, 2007 oraz 2008 roku. O braku zaintereso-
wania ze strony rządu świadczyło chociażby pominięcie kwestii nauczycieli  
w tzw. piątce Kaczyńskiego. Rekcja władzy była wymowna, zwłaszcza,  
że w tym samym czasie nauczycielskie związki zawodowe prowadziły negocja-
cje [Ceholnik-Szafran 2019: 10].

Działania związkowców można utożsamiać z walką z systemem,  
a w szczególności z władzą odpowiedzialną za stworzenie owego systemu  
i wprowadzenie reformy szkolnictwa w 2017 roku. Sprzeciw było odpowiedzią 
na sposób zorganizowania polskiego szkolnictwa, choć niewątpliwie koniecz-
ność walki z nim pojawia się i w sytuacjach codziennych, nie tak skrajnych 
jak sam protest. Przywarą szkolnictwa była w tamtym czasie także rozliczal-
ność szkół i nauczycieli z całej działalności tych jednostek. Powodowała ona 
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konieczność rywalizacji i walki o pozycję samej szkoły jak i pomiędzy na-
uczycielami. Nie bez znaczenia pozostaje konieczność podejmowania walki  
o uznanie wśród rodziców, a także o pozycję wśród samych uczniów. Ście-
ranie się odmiennych poglądów i idei wypełnia znamiona walki z „Innym”.  
W kontekście strajku, nauczyciele nieustannie brali udział w potyczkach 
słownych odpierając ataki ze strony społeczeństwa. Argumenty podkreśla-
jące wagę oraz przydatność społeczną wykonywanego zawodu spotykały  
się z przytykami dotyczącymi dni wolnych od pracy (w tym świąt, ferii zimo-
wych, a przede wszystkim przerwy wakacyjnej) i rozpowszechniały mit na-
uczyciela pracującego tylko 18 godzin tygodniowo. Można pokusić się zatem 
o stwierdzenie, że strajk wywołując ogólnopolską debatę na temat sytuacji 
polskiego szkolnictwa spełnił pewnego rodzaju rolę kampanii społecznej. Na-
uczycieli zostali zatem zobowiązani do przedstawienia rzetelnych informacji 
na temat ich rzeczywistej płacy oraz czasu przeznaczonego na czynności zwią-
zane z pracą [Ceholnik-Szafran 2019: 16]2. 

Walka o siebie i własną godność wiąże się z przezwyciężaniem swoich 
wewnętrznych granic. Człowiek nieuchronnie narażony jest na nadwyręże-
nie psychiczne i emocjonalne ze względu na angażowanie wielu procesów 
poznawczych na raz. Strajk niezaprzeczalnie wiąże się z ogromnym stresem, 
zarówno ze względu na subiektywne podejście do tej sprawy, jak i na mimo-
wolnie nasuwające się myśli na temat skutków przeprowadzonych działań. 
Pracownicy najczęściej rezygnują ze strajku w obawie o zbyt duże straty mate-
rialne, dlatego też zmierzenie się z tymi trudnościami jest przykładem swoistej 
sytuacji granicznej. Przezwyciężenie jej wymaga zakwestionowania niektó-
rych swoich cech charakteru i zmusza do wytworzenia w sobie mechanizmów, 
które nigdy wcześniej, bez odpowiedniej sposobności nie zdążyły się ujawnić. 
Walka z systemem wymaga zatem niekiedy walki z samym sobą. Dzieje się tak, 
gdy stosujemy wobec samych siebie samodyscyplinę i próbujemy wypracować 
w sobie wytrwałość, która ma zdeterminować nas do osiągnięcia wygranej. 

Podążając za Jaspersem, niezależnie od okoliczności, każdy człowiek do-
świadczając sytuacji granicznej powinien postępować w zgodzie ze sobą. Istot-
ną rolę odgrywa tu samotność, ponieważ to ona sprzyja poznawaniu siebie. 

2 Czynności te de facto nie ograniczają się do czasu spędzonego w murach szkoły. Powtarzane 
często 18 czy 20 godzin pracy to pensum, czyli obowiązkowy wymiar godzin, jaki nauczyciel 
ma obowiązek zrealizować w ramach prowadzonych lekcji. W czas ten nie wlicza się innych 
czynności, takich jak sprawdzania prac uczniów, wypełniania dokumentacji, organizacji wy-
wiadówek, szkoleń czy zajęć dodatkowych. Doliczając do wymienionych zadań pensum, cał-
kowity czas pracy nauczyciela wynosić powinien 40 godzin tygodniowo, który w myśl przepisu  
z art. 129 Kodeksu pracy stanowi maksymalny czas pracy. 
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Pisze: „Nie mogę stać się sobą nie nawiązując komunikacji nie będąc samot-
nym” [Jaspers, 1973: 61]. Adresatami tej zasady są także uczestnicy strajku.  
Z samej definicji tego zjawiska wynika, że strajk nie ma prawa bytu bez dzia-
łania w kolektywie. Walka nie okaże się skuteczna bez odpowiedniej liczby 
strajkujących ani bez wsparcia związku zawodowego, jednak przeprowadze-
nie jakiegokolwiek sporu zbiorowego okaże się niemożliwe, gdyby nie pod-
jęcie decyzji przez każdego z pracowników. Trwa wtedy proces przezwycię-
żania własnego „ja”, podczas którego zachodzą różnorodne procesy myślowe.  
Do głosu dochodzą różne rodzaje „ja”: intelektualne, cielesne, psychiczne, 
społeczne [Piecuch, 2005: 36]. W zależności od tego, kto przeżywa daną sy-
tuację, mogą one przybierać różną postać. W tym momencie liczą się nawet 
najsubtelniejsze aspekty ludzkiej indywidualności, ponieważ to one świadczą 
o autentyczności i zachowaniu szczerości w podejmowaniu decyzji. Każda 
jednostka nadaje działaniu unikalne, określone znaczenie, a także dostrzega 
inne szanse i zagrożenia dotyczące jej samej. Jaspers zachęca do podjęcia auto-
refleksji, której nie zakłócały wpływ otoczenia. Warunki takiej kontemplacji 
jest w stanie zapewnić nam jedynie samotność, która bynajmniej nie zmusza 
do izolowania się od otoczenia, lecz osiągnięcia stanu, w którym nasze procesy 
myślowe pozwolą na zajrzenie w głąb siebie i nie będą skalane oddziaływa-
niem świata zewnętrznego. Osoba ta dostrzega, że tylko ona może nadać sens 
rzeczywistości, w której się znajduje. Powyższy stan pozwala ocenić szanse 
i zagrożenia występujące w obliczu sytuacji, czego skutkiem jest postanowie-
nie o podjęciu bezwarunkowego działania. Momentem tym jest Augenblick. 

Podobnie jak w przypadku innych pracowników biorących udział  
w sporach przeciwko pracodawcy, każdy z nauczycieli zmuszony był ocenić 
sytuację, biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeby oraz porównując 
rzeczywistość do własnej wizji na temat tego jak powinna wyglądać dzisiejsza 
szkoła. Z rozmów dziennikarzy przeprowadzonych z samymi nauczycielami  
w 2019 roku wynika, że najczęstszą przyczyną dołączenia do grona strajku-
jących był chaos organizacyjny spowodowany wchodzącą w życie reformą 
oświatą, a także niskie zarobki pracowników szkół. Niepodważalny wpływ  
na decyzję miały też względy ekonomiczne. Podkreślić należy, że zgodnie 
z art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownik nie za-
chowuje prawa do wynagrodzenia. Pomimo prowadzenia przez związki zawo-
dowe funduszy strajkowych, dzięki których strajkującym mogą zostać wypła-
cane sumy równe wynagrodzeniom, należy mieć na uwadze ryzyko związane 
z wyczerpaniem środków, które posiadał fundusz. 
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PODSUMOWANIE

Strajk niewątpliwie należy postrzegać jako sytuację wyjątkową, zarówno 
ze względu na niecodzienność przeżywanych okoliczności, jak i przez obcią-
żenie psychiczne i fizyczne, którym obarczeni zostają pracownicy, członko-
wie związków zawodowych, a po drugiej stronie barykady także pracodawca.  
W obliczu sytuacji wyjątkowej, jaką w opisywanym przypadku jest zbiorowe, 
dobrowolne zaprzestanie wykonywania pracy, obie strony zmuszone są do po-
dejmowania decyzji niecodziennych. Dzięki nim możliwe jest przekonanie 
się o własnych możliwościach i ujrzenie prawdy o samym sobie. Niezwykle 
ważnym spostrzeżeniem jest fakt, że – tak jak w przypadku strajkujących na-
uczycieli – każda walka „o coś” nie odbędzie się bez walki „z czymś”, zwłaszcza 
z samym sobą. Przekraczanie granic jako przeżycie wewnętrzne jest z niewi-
doczne dla reszty świata, ale jest niezbędne, aby poznać samego siebie. Szansa 
na jej podjęcie determinuje wyjście w kierunku transcendencji. Osiągnięcie 
tego stanu jest niemożliwe przez poddanie własnej egzystencji i możliwości 
w wątpliwość. 

To z zagubienia człowieka wyrastają jego zadania i możliwości. Znajduje się  
on w najbardziej rozpaczliwym położeniu, ale przez to z jego wolności wy-
pływa najsilniejsze wezwanie do wzlotu. Dlatego wizje człowieka cechowała 
zawsze zadziwiająca sprzeczność – przedstawiano go jako najnędzniejszą i naj-
wspanialszą istotę [Jaspers 1990: 40].

O sytuacji nauczycieli na polskim rynku pracy jest głośno już od lat 90. 
Od czasów pierwszej fali strajku mającej miejsce w 1993 roku co kilka lat 
wybuchają nowe protesty. Wyrażenie sprzeciwu wobec władzy odpowiedzial-
nej za wadliwą organizację systemu oświaty spotyka się z koniecznością wal-
ki z powszechnym przekonaniem, że praca w sferze budżetowej jest równo-
znaczna z prestiżem i przywilejami niespotykanymi w prywatnych zakładach 
pracy. Przed szereg wysuwa się argumenty dotyczące stabilności zatrudnie-
nia oraz gwarancji przestrzegania praw pracowniczych. Pomija się zaś kwe-
stię wysokości zarobków nauczycieli. Wynagrodzenie regulowane wprawdzie 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki jest stałe i określa jego 
minimalną kwotę, lecz jej wysokość nadal pozostawia wiele do życzenia. Na-
uczycielstwo należące do grupy zawodów o wysokim znaczeniu społecznym 
powinno być szczególnie doceniane przez władzę, a szacunek ten powinien 
być odzwierciedlony między innymi w formie godnych zarobków. Oczywi-
stym jest, że pedagodzy odgrywają niezwykle wpływową rolę w życiu mło-
dego człowieka. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiednich warunków 
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do rzetelnego przekazywania wiedzy przez nauczyciela z dala od zmartwień 
natury ekonomicznej. 

Podsumowując powyższe, nie budzi wątpliwości zasadność niezadowo-
lenia rzeszy polskich nauczycieli oraz budząca się w nich wola walki o godne 
życie. Jak pisał Leroy-Beauleieu: 

możność zmawiania się osób, posiadających jednakowe interesy, i wstrzy-
mywania się od pracy w celu osiągnięcia stawianych żądań (pod warunkiem,  
że żadna umowa nie została pogwałconą, że zwykłe i ustanowione przez prawo 
terminy uprzedzenia o zaprzestaniu pracy nie zostały naruszone, że strajku-
jący nie dopuszczają się żadnych pogróżek ani gwałtów) niewątpliwie należy  
do naturalnych praw jednostki. [Mikłaszewski 1906: 12]3.

Prawa pracownicze mają za zadanie zapewnić zatrudnionemu właściwe 
warunki pracy, które z kolei w znacznym stopniu wpływają na komfort życia. 
Odzwierciedlenie tej normy znajduje się między innymi w art. 23 Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka oraz w przepisach krajowych. Organizacja 
strajku jest zatem wyrazem walki o podstawowe dobra osobiste jednostki 
związane z jej zatrudnieniem i życiem w ogóle. Nauczyciele w sposób słuszny 
realizują zatem swoje przyrodzone i niezbywalne prawo do ubiegania się o za-
dowalające warunki pracy i odpowiedniego wynagrodzenia.

Mikłaszewski dodaje także, że pracownicy „poddają się samej sile nie-
zależnych od ich woli okoliczności” [1906: 54]. Siła ta, choć niewątpliwie 
sprowokowana sytuacją mająca miejsce w świecie zewnętrznym, zgodnie  
z założeniami Jaspersa pochodzi od nas samych. To z niej powstaje bezwarun-
kowy obowiązek mówiący nam o tym, jak powinniśmy postąpić. 

Nie ulega wątpliwości, że w życiu każdej jednostki nadchodzi moment, 
w którym dane jest jej się zmierzyć z sytuacją graniczną. Sytuacje te są in-
tegralnym składnikiem naszego życia. Ich nieuchronność powinniśmy zaak-
ceptować i podchodzić do nich z rozwagą. Według Jaspersa, w ich obliczu 
należy zachować się tak, aby stać się dzięki nim jak najlepszym człowiekiem.  
Tylko to pozwoli nam na życie w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. 
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STRIKE AS A BOUNDARY SITUATION  
IN THE PHILOSOPHY OF CARL JASPERS.

Summary: A strike is one of the forms of collective labor disputes. The right 
to strike was included by the Polish government in art. 59 of the Constitution 
of the Republic of Poland. A strike is a kind of fight for workers' rights, which 
influence the shape of decent employment conditions. Referring to the Karl 
Jaspers’ philosophy, we can observe the occurrence of a boundary situation: 
unusual and difficult, putting the individual to the test, and at the same time 
allowing them to cross their own borders. Actions taken by man are tran-
scendental in nature and closely related to the category of unknowable. The 
category of fight deserves special attention, as it manifests itself through the 
fight against the system, and in particular the government responsible for the 
condition of the Polish education system, fighting with oneself and with “oth-
ers”. I will try to interpret the existence of boundary situations in the context 
of the teachers' strike that took place in 2019 and to show how education 
workers sought to win better working conditions.

Keywords: strike boundary situation, Karl Jaspers, polish teachers’ strike
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OBSERWATORIUM SPOŁECZNE WE WROCŁAWIU

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ W RELACJI  
OBYWATEL-PAŃSTWO JAKO 

PRZYKŁAD SYTUACJI GRANICZNEJ.  
REFLEKSJA PRAWNO-ETYCZNA

Streszczenie: Relacje między obywatelem a państwem (bez względu na insty-
tucje czy rodzaj władzy, z która styka się obywatel) mają charakter polityczny 
z dwóch względów. Pierwsza perspektywa dotyczy problemu stanowienia pra-
wa. Druga perspektywa dotyczy zagadnienia egzekwowania prawa. Powyższe 
wprowadzenie pozwala na stwierdzenie, iż problematyka niesprawiedliwości 
w zakresie sytuacji granicznej ma swoje uzasadnienie zarówno na gruncie 
teoretycznym, jak i również praktycznym. Celem tego artykułu będzie próba 
odpowiedzi na pytanie, jak „niesprawiedliwość” wpływa na sytuację graniczną 
obywatela czującego, iż doznał krzywdy ze strony państwa z uwzględnieniem 
problematyki rynku finansowego. Filozoficzną podstawą tej refleksji będzie 
analiza terminu „sprawiedliwość” od strony społecznej z uwzględnieniem 
rozwoju tego pojęcia od liberalizmu, przez katolicką naukę społeczną, skoń-
czywszy na teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, a także próba odpowiedzi 
na pytanie, czy „nadużycie prawa” może (albo czy jest) terminem etycznym  
w kontekście jurystycznym.

Słowa klucze: sprawiedliwość, niesprawiedliwość, liberalizm, katolicka nauka 
społeczna, sektor finansowy

WSTĘP 

Franz Kafka w słynnej książce „Proces” tak opisuje bezsilność główne-
go bohatera wobec aparatu państwa w „osobie” wymiaru sprawiedliwości:  

„(…) pewne oznaki były już widoczne w tym, że pierwszy wniosek wciąż jesz-
cze nie był przekazany, choć sam proces trwał już od miesięcy, i że wszystko 
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wedle informacji adwokata znajdowało się w stadium początkowym, co oczy-
wiście przyczyniało się w sam raz do tego, by oskarżonego uśpić i utrzymać  
w bezradności (…)” (Kafka, 2019: 80). Główny bohater tejże książki zna-
lazł się w sytuacji granicznej w relacji między strukturą państwa a sobą sa-
mym. Mimo, iż przykład jest wzięty z literatury, to na przestrzeni wieków, 
a i także czasów współczesnych dochodzi do sytuacji, w której człowiek – 
obywatel – podmiot prawa styka się z niesprawiedliwością po stronie tych,  
którzy są zobowiązani do służby na rzecz państwa i narodu, a zatem także 
i obywatela. Celowo podkreślić należy aspekt służby, gdyż pracownicy róż-
nych urzędów w Polsce podlegają m.in. ustawie o służbie cywilnej (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1233 z zm.), gdzie już w jej pierwszym artykule czytamy, że 
owa służba powstała „w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstron-
nego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa (…)”. 

Relacje między obywatelem a państwem (bez względu na instytucje czy 
rodzaj władzy, z która styka się obywatel) mają charakter polityczny z dwóch 
względów. Pierwsza perspektywa dotyczy problemu stanowienia prawa.  
W demokracji liberalnej, która dominuje w Europie Zachodniej, prawo sta-
nowią politycy i trzeba zaznaczyć, iż m.in. częsta zmiana władzy (np. na wsku-
tek konfliktów strony rządowej) doprowadza to tzw. niestabilności przepi-
sów. Niestabilność przepisów rodzi szereg innych problemów dzięki którym, 
można mieć poczucie pewnej niesprawiedliwości. Druga perspektywa doty-
czy zagadnienia egzekwowania prawa. Sposób egzekwowania prawa, mimo, 
iż powinien być realizowany w granicach przyjętych norm, czasami wymyka 
się spod kontroli, co może wpływać na to, iż człowiek jest doprowadzony  
do sytuacji granicznej.

Powyższe wprowadzenie pozwala na stwierdzenie, iż problematyka nie-
sprawiedliwości w zakresie sytuacji granicznej ma swoje uzasadnienie zarówno 
na gruncie teoretycznym, jak i również praktycznym. Celem tego artykułu 
będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak „niesprawiedliwość” wpływa na sy-
tuację graniczną obywatela czującego, iż doznał krzywdy ze strony państwa 
z uwzględnieniem problematyki rynku finansowego. Współczesna sytuacja 
geopolityczna i ekonomiczna stwarza poczucie zagrożenia zarówno od strony 
psychologicznej, jak również ekonomicznej. Wydaje się zatem, że przykład 
związany z sektorem finansowym i możliwymi nadużyciami w tym zakre-
sie, zwłaszcza z perspektywy konsumenta stanowi właściwą egzemplifikacje 
problemu. Filozoficzną podstawą tej refleksji będzie analiza terminu „spra-
wiedliwość” od strony społecznej z uwzględnieniem rozwoju tego pojęcia  
od liberalizmu, przez katolicką naukę społeczną, skończywszy na 



233

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ W RELACJI OBYWATEL-PAŃSTWO...

teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, a także próba odpowiedzi na pytanie,  
czy „nadużycie prawa” może (albo czy jest) terminem etycznym w kontek-
ście prawnym. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA –  
MIĘDZY UTOPIĄ A PODSTAWĄ ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

Punktem wyjścia dla analizy, czym jest termin sprawiedliwość społeczna 
wobec niesprawiedliwości może być intuicja amerykańskiego politologa i filo-
zofa politycznego Gunnara Almgrena, który w jednej ze swoich najnowszych 
książek „Health Care Politics, Policy and Services” stawia tezę, iż pisząc czy 
mówiąc o właśnie tym terminie, naukowiec staje przed wyzwaniem zarówno 
na gruncie języka, jak i merytoryki. Zaznacza on bowiem, że w zależności od 
tego w jakim kontekście termin ten będzie używany, tak może być „wykorzy-
stany” przez różne strony życia publicznego (Almgren 2018: 1-2). Wydaje 
się, że autor w trafny sposób odnosi się do tego wątku. Zwrócić uwagę należy, 
iż termin sprawiedliwość społeczna, mimo, iż pewnymi filozoficznymi korze-
niami sięga do etyki Arystotelesa, to swój rozwój zawdzięcza trzem głównym 
nurtom: klasycznemu liberalizmowi, katolickiej nauce społecznej i współcze-
snemu liberalizmowi. Warto przyjrzeć się tym trzem odsłonom rozwoju tego 
terminu, aby zrozumieć nie tylko jego złożoność, ale także móc następnie po-
chylić się nad problemem nadużycia prawa właśnie w kontekście zestawienia 
pojęć sprawiedliwość-niesprawiedliwość.

W historii filozofii wiek XVII zapisał się głównie w trzech głównych 
wątkach: filozofii poznania, metafizyce i etyce. Trzeba jednak pamiętać,  
iż wszelkie zmiany w tych obszarach powodowały przesunięcia także w wy-
miarze praktycznym, jakim był i nadal jest świat polityki. Tendencja pewnych 
zmian była także zauważalna od XVI w., gdy bardzo mocno zmieniały się, 
a nade wszystko umacniały się tendencje związane z umocnieniem struktur 
państwowych i co do stawiania granic terytoriów, jak i również szukania wła-
ściwej metody rządzenia, czy to w królestwach, czy republikach. Z pomocą 
przyszła filozofia liberalna w postaci myśli Thomasa Hobbesa i Johna Locka. 
Ci dwaj myśliciele na stałe wprowadzili termin umowy społecznej rozumia-
nej jako pewnej powinności zrzeczenia się praw obywateli na rzecz państwa.  
Co do szczegółów, obaj myśliciele trochę się ze sobą różnili, to zasadniczo w tej 
podstawowej kwestii nie było widać różnić. W swoim klasycznym wykładzie 
Locke tak tłumaczył sens włączania się w społeczeństwo pisząc, że „wielki cel, 
dla którego ludzie wstępują do społeczeństwa, stanowi korzystanie w pokoju 
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i bezpieczeństwie z ich własności, potężnym zaś środkiem bądź instrumentem 
temu służącym jest stanowione w tym społeczeństwie prawo” [Locke 2015: 
333]. Angielski myśliciel umiejętnie połączył społeczeństwo, pokój, bezpie-
czeństwo i prawo. 

Sprawiedliwość jednak w tym znaczeniu nie będzie miała charakteru 
indywidualnego, lecz charakter globalny. Dopóki sprawiedliwość społeczna  
w społeczeństwie nie będzie naruszona, dopóty pojedyncza jednostka, choćby 

„cierpiała” z powodu niesłusznych z jej perspektywy decyzji, nie będzie miała 
prawa głosu. Fundamentalna kategoria umowy społecznej, jaką jest zrzeczenie 
się części swoich praw [Jelonek 2014: 33] na rzecz – poniekąd – mitycznej 
władzy, do dzisiaj jest przedmiotem sporu w filozofii. Swoją krytykę wyrażali 
m.in. tradycjonaliści francuscy, którzy podkreślali, iż to nie pesymistyczna na-
tura człowieka, lecz właśnie naturalna skłonność ku społeczeństwu, jest pod-
stawą życia społecznego a do jego realizacji nie jest potrzebna żadne „sztuczne” 
zrzeczenie się praw [Bartyzel 2010: 362-377]. 

Inne spojrzenie na kwestię sprawiedliwości społecznej realizowane  
jest w ramach katolickiej nauki społecznej. Jak zauważa jeden z badaczy tego 
wątku, kwestią zasadniczą jest połączenie sprawiedliwości z pojęciem mi-
łości. W konsekwencji oznacza to, że wspólnota polityczna jest zaproszona  
i wezwana zarazem do rozwoju, który jest nakierowany na dobro człowieka,  
a dobro człowieka może być nakierowane na dobro państwa (Stoiński 2017: 
427). Biorąc pod uwagę wykładnię społecznej nauki Kościoła począwszy  
od encykliki „Rerum Novarum”, która dała początek usystematyzowanemu 
wykładowi katolickiej nauki społecznej a skończywszy na obecnym naucza-
niu papieża Franciszka, z jednej strony należy dostrzec pewne różnice w po-
strzeganiu sprawiedliwości społecznej (Kowalczyk 1999: 83-95), a z drugiej 
strony warto podkreślić, iż podstawowe założenia są widoczne w każdym  
z tych poglądów. W nauczaniu tym Kościół katolicki definiuje sprawiedliwość 
społeczną jako powszechną (ogólną) sprawiedliwość, która wyłania się z nor-
my podstawowej, a ta norma zaś opiera się na zasadzie dobra wspólnego. Spra-
wiedliwość społeczną zaś w tym znaczeniu można być nazwać sumą czterech 

„innych” sprawiedliwości do których zaliczyć można: uczciwość warunków 
wymiany i umowy, rozdział dóbr w perspektywie opcji dla ubogich, aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym oraz rzetelność w wypełnianiu prawa oraz 
jego zabezpieczeniu (por. Anzenbacher 2010: 244-246). W tym przypadku 
zapewne od strony praktycznej, można byłoby postawić pytanie, czy wizja 
kreowana przez przedstawicieli katolickiej nauki społecznej nie ma charakteru 
pewnej utopii. Oczywiście, ideały i postulaty wydają się być słuszne zwłaszcza 
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w zakresie ochrony najbiedniejszych grup społecznych, jednak trudno pomi-
nąć fakt, iż współczesne państwa demokratyczne swój rozwój ekonomiczny 
opierają głównie o założenia ekonomii rynkowej (kapitalizmu), który w mało 
adekwatny sposób odpowiadają na tego typu problemy. Wydaje się zatem,  
iż słusznym byłoby, gdyby katolicka nauka społeczna także próbowała na spo-
sób jak najbardziej możliwy, urealnić (dostosować) swoje zasady pod kątem 
rozwoju ekonomicznego państw. 

Ważnym głosem w aspekcie sprawiedliwości społecznej, jest myśl współ-
czesnego filozofa Johna Rawlsa. W 1971 roku wydał książkę pt. „Teoria spra-
wiedliwości”. Za pewien wzór życia społeczno-politycznego przyjął model 
umowy społecznej, lecz próbował ją dostosować do warunków geopolitycznych. 
Jako nowość przyjął bowiem, iż zanim można mówić o sprawiedliwości, trze-
ba przyjąć tzw. hipotetyczny stan początkowy. W swojej książce zaznaczył, 
że „społeczeństwo jest dobrze urządzone wtedy, gdy nie tylko wspiera dobro 
swych członków, lecz jest ponadto efektywnie regulowane przez publiczną 
koncepcję sprawiedliwości” (Rawls 2013: 13). Autor ten bowiem zauważył, że 
sprawiedliwość jako pewnego rodzaju wartość, jest pożyteczna dla społeczeń-
stwa. Rawls założył, iż istnieje coś takiego, jak sytuacja hipotetyczna, w której 
zgromadzeni są ludzie nieznający w większości własnych poglądów, religii, wy-
kształcenia i pozycji społecznej. Nazywa to zasłoną niewiedzy. Istnienie tejże 
zasłony umożliwia ustalenie podstawowych zasad podczas debaty. W ocenie 
tego amerykańskiego filozofa, takie warunki sprzyjają temu, aby można było 
ustalić podstawowe zasady życia społecznego (Żardecka-Nowak 2013: 307). 
Ludzie mają świadomość zdolności kierowania się własną koncepcją dobra, 
która polega na racjonalnym wcielaniu korzyści (Swift 2010: 31). Podejście  
to Rawls określił jako sprawiedliwość opartą o tzw. zasadę bezstronności. 
Chodzi oto, aby będąc sprawiedliwym, nie tylko myśleć o własnej sytuacji,  
ale także spróbować wejść w sytuację oraz myślenie drugiego człowieka. 

Na tej podstawie zrodziły się dwie zasady sprawiedliwości, które zostały 
opisane przez Rawlsa w części pierwszej „Teorii sprawiedliwości”. Pierwsza 
zasada brzmi: „każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszerszego syste-
mu równych podstawowych wolności możliwego do pogodzenia z podobnym 
system wolności dla innych” (Rawls 2013: 107). Natomiast druga zasada zo-
stała określona w następujący sposób: „nierówności społeczne i ekonomiczne 
mają być tak ułożone, aby zarówno (a) można się było rozsądnie spodziewać, 
że będzie to z korzyścią dla każdego, jak i (b) wiązały się z pozycjami i urzę-
dami otwartymi dla wszystkich” (Rawls 2013: 107). Należy zatem przyjąć, 
iż Rawls dopuszczał, że może zdarzyć się sytuacja, w której nierówność może 
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być prawem społeczeństwa. Pojawia się jednak wątpliwość, czy taka interpre-
tacja może być powodem braku reakcji na skrajnie trudne sytuacje gospo-
darcze – biedy i bogactwa, ale także może być pytaniem w kontekście pro-
blemu między sprawiedliwością a niesprawiedliwością w aspekcie prawnym. 
Ciekawy zarzut – od strony lewicowej – kieruje m.in. Paweł Dybel. W jednej  
ze swoich książek zaznacza, że o ile należy docenić wrażliwość społecz-
ną Rawlsa, o tyle trudno zrozumieć pewną jego naiwność przedstawioną  
w ramach zwalczania niesprawiedliwości społecznej. Dybel pisze, że myśle-
nie to „wpisane jest w negatywną logikę wtórnego rozdziału dóbr wytworzo-
nych w dziedzinie gospodarki. Ma ono postać wyrównywania przez państwo 
najuboższym grupom obywateli strat, jakie ponoszą oni głównie z przyczyn 
naturalnych, swoich błędnych (…) decyzji czy czynników o przygodnym 
charakterze” (Dybel 2015: 166). O ile zapewne można byłoby podjąć pole-
mikę dotyczącą tzw. błędnych decyzji obywateli, o tyle nie zawsze w sposób 
właściwy można ocenić sytuację człowieka po tym, jak doświadczył sytuacji 
losowych. Państwo poprzez akty prawa i odpowiednie instytucje ma jednak  
o wiele większe możliwości działania, niż pojedynczy obywatel, czy nawet gru-
pa obywateli. Dodatkowo – z perspektywy etyki normatywnej – można było-
by postawić pytanie, czy państwo nie powinno brać współodpowiedzialności 
za błędne decyzje obywateli, gdy były podejmowane na wskutek zaniedbań 
władzy czy to ustawodawczej, czy wykonawczej. Trudno też pominąć prze-
cież wydawane na sposób błędny czy wadliwy wyroki i postanowienia władzy 
sądowniczej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, iż sam Rawls 
mimo, iż widział pewne zagrożenia w tzw. nieposłuszeństwie obywatelskim, 
to jednocześnie wskazywał potrzebę wykorzystania tego narzędzia w uzasad-
nionych przypadkach (Rawls 2013: 548-561. Nieposłuszeństwo obywatelskie 
zazwyczaj „rodzi się” wówczas, gdy grupa obywateli czuje się niesprawiedliwie 
potraktowana przez państwo i władzę. 

NADUŻYCIE PRAWA JAKO PRZYKŁAD NIESPRAWIEDLIWOŚCI 

Jerzy Parchomiuk w jednej ze swoich książek wskazuje na cztery filozo-
ficzne źródła traktowania nadużycia prawa jako niesprawiedliwości: filozofię 
grecką, rzymską, średniowieczną i rozumienie prawa przez Immanuela Kanta. 
Odwołując się tylko do filozofii greckiej autor ten zaznacza, że zarówno Pla-
ton, jak Arystoteles upatrują źródła tego problemu w tym, że stanowione pra-
wo ma charakter zbyt ogólny (Parchomiuk 2018: 5-7), a dzisiaj można byłoby  
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dodać, że wiąże się z to z zarówno z ilością stanowionego prawa biorąc między 
innymi perspektywę Polski, jak i możliwością zbyt szerokiej interpretacji. 

Problem ten – z perspektywy etycznej, ale także i prawnej – jest o wie-
le bardziej szerszy oraz złożony. Dlaczego nadużycie prawa może być przy-
kładem niesprawiedliwości? Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie, 
intuicja podpowiada, aby zwrócić uwagę na dwa zasadnicze terminy: pra-
wa człowieka i państwo prawa, mając na względzie tę kwestie, że mowa jest  
o państwach, gdzie realizowany jest model demokracji jako ustroju właściwego. 

Od strony filozoficznej trudno pominąć fakt, iż termin prawa człowie-
ka swoimi korzeniami sięga – wspominanej już – tradycji liberalnej. Dla ja-
sności terminu powinno się jednak doprecyzować, iż istnieje różnica w za-
kresie treściowym pomiędzy prawami człowieka a prawami demokratycznymi.  
Jak podkreśla Jan Paweł Hudzik – „te pierwsze nie są rozciągnięciem czy 
częścią drugich, lecz przeciwnie, ich granicą” (Hudzik 2002:19). Oznacza 
to tyle, że katalog praw człowieka jest szerszy niż zasady demokratyczne.  
To cenna uwaga, gdyż z tej przesłanki, można wykreować tezę, że iż bez względu  
na przyjęty ustrój, człowiek zachowuje swoje prawa, właśnie jako człowiek. 
Każdej osobie ludzkiej zgodnie z doktryną prawa naturalnego, należy się god-
ność, stanowi normę centralną. Zwolennicy tej teorii wychodzą z założenia, że 
osoba nie może być środkiem do realizacji celów, lecz celem, do którego dążą 
wszystkie działania i zaangażowanie. W perspektywie prawnej zatem godność 
jest podstawą praw człowieka oraz uzasadnieniem tego, iż człowiekowi nieza-
leżnie od jego sytuacji społecznej, politycznej itd. należy się nie tylko szacu-
nek, lecz sprawiedliwe traktowanie w ramach obowiązującego prawa. Innym 
tropem jest uznanie, iż nadużycie władzy w imię własnych (w domyśle pry-
watnych interesów) godzi w zasadę dobra wspólnego – a w polskim porządku 
prawnym także jawne złamanie Konstytucji RP - w ramach której w społe-
czeństwie liczy się zarówno konkretna osoba, jak i wspólnota w wymiarze 
lokalnym, ale także globalnym. Warto także zwrócić uwagę na kwestię zwią-
zaną z respektowaniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2016/C 
202/02), w której stwierdzono m.in., że „każdy ma prawo do sprawiedliwego 
i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły 
i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma moż-
liwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przed-
stawiciela” (art. 47). Oprócz liberalnego ujęcia problemu praw człowieka, 
można odnaleźć podobne odwołania w innych nurtach filozofii – zwłaszcza 
współczesnej. Pozytywnym przykładem może być filozofia personalistyczna,  
a w tym myśl Maritaina. W swojej książce na temat relacji między człowiekiem 
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a państwem, wyraźnie opowiada się za przestrzeganiem katalogu praw czło-
wieka. Argumentacja jest dosyć klarowna i przyjmując – porządek rozumu 

– właściwa, gdyż zaznacza Maritain, że różnica między prawami człowieka  
a prawami stanowionymi (pozytywnymi) jest taka, że to pierwsze jest niezby-
walne a to drugie przygodne, zmienne. To prawa człowieka zapewniają ochro-
nę najbardziej podstawowych kategorii związanych z życiem i rozwojem ludz-
kim. Choć i w tym przypadku Maritain subtelnie wprowadza różnicę między 
posiadaniem praw, a korzystaniem z nich wskazując, że „korzystanie z prawa 
podlega uwarunkowaniom i ograniczeniom dyktowanym każdorazowo przez 
sprawiedliwość” (Maritain 1993: 109-110).

Drugim ważnym terminem w aspekcie problemu nadużycia prawa 
jest państwo prawa. Zatrzymując się tylko na współczesnych interpretacjach, 
zwrócić uwagę na dwie zasadnicze uwagi. Pierwsza dotyczy prawa w ogóle, 
druga pewnej interpretacji terminu państwo prawa. W literaturze przedmiotu 
(w zakresie filozofii politycznej i filozofii prawa) zaznacza się, że przy próbie 
definicji praw człowieka, zakreśla tzw. trzy generacje praw w ogóle. Pierw-
sza generacja praw odnoszą się do spectrum o charakterze tradycyjnym (kla-
sycznym), gdzie ujmuje się prawa obywatelskie takie jak: tolerancja religijna, 
wolność od niesłusznego aresztu, wolność słowa, prawo wyborcze, prawo do 
obrony i uczciwego procesu. Druga generacja praw obejmuje kwestie socjo-
ekonomiczne (np. prawo do mieszkania), a trzecia generacja odnosi się do 
całych grup lub społeczności. Zaznacza się przy tym, że o ile dyskusyjne stają 
się zakresy z drugiej i trzeciej generacji, o tyle prawa z pierwszej nie podlegają 
kontrowersjom (Waldron 1998: 734-735). W przypadku problematyki doty-
czącej nadużycia prawa, kwestia ta wydaje się być zasadnicza. Człowiek jako 
obywatel jest nie tylko zobowiązany do przestrzegania prawa, ale może także 
oczekiwać od podmiotów i stanowiących prawo, ale także i podmiotów zo-
bowiązanych do sprawdzania czy prawo jest przestrzegane, aby żadne granice 
w tym zakresie nie były naruszane. Problem ten dotyczy nie tylko błędnych 
interpretacji, lecz także ewentualnego, celowego działania, którego przyczyną 
było świadome przekroczenie nadanych uprawnień, bądź nadużycie prawa na 

„korzyść” podmiotu interpretującego prawo. 
Ważną intuicję w tym zakresie przedstawia współczesny badacz filozo-

fii prawa Wojciech Dziedziak. W jednym ze swoich artykułów wskazuje na 
zagadnienie dobrego prawa. Pisze bowiem, że „prawo nie może alienować  
się w stosunku do dobra. Prawo ma być (powinno być) nakierowane na dobro. 
Dobro jest kategorią tak pierwotną, że odrzucenie go, czy też przyjęcie za pod-
stawę (fundament) prawa jego przeciwieństwa: zła, byłoby czymś całkowicie 
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niedorzecznym, absurdalnym oraz skutkowałoby destrukcją, chaosem i upad-
kiem życia społecznego. Analogiczne problemy może wywoływać pomiesza-
nie zła z dobrem czy też wprost nazywanie zła dobrem” (Dziedziak 2018: 72). 
Dobre prawo – idąc za intuicją tego badacza – niejako „wymusza” właściwe 
postępowanie wszystkich stron związanych z postępowaniami o charakterze 
prawnym. Można także wskazać, iż dobre prawo (dobrze stanowione zarów-
no formalnie, jak i merytorycznie) powinno stanowić zabezpieczenie przed 
nadużyciami. 

W historii najnowszej, także i Polski można znaleźć przykłady,  
gdy ze względów politycznych, dokonywano nadużycia prawa, także biorąc 
pod uwagę kwestię związaną z stosowaniem szerokiej interpretacji przepi-
sów prawa w sensie negatywnym. Jednym z takich przykładów jest tzw. afera 
mięsna z lat 60-tych XX w. Ówczesna władza PRL chcąc zatuszować własne 
niedociągnięcia w kwestii produkcji mięsa, wykorzystała – co trzeba podkre-
ślić dla prawdy historycznej – nieuczciwe działanie niektórych osób odpowie-
dzialnych za sprzedaż mięsa na terenie Warszawy. Nadużycie władzy polegało 
tutaj jednak na wykorzystaniu szeregu przepisów, które nie miały wówczas 
możliwości, aby je zastosować w świetle tamtejszego prawa (np. tryb doraźny  
i wpływ władzy na wybór składu orzekającego). Ostatecznie skazano większość 
z tych osób na długoletnie więzienie, a Stanisława Wawrzeckiego na karę 
śmierci (Jarosz 2019: 318-319). 

Mając natomiast na myśli sformułowanie państwo prawa, powinno się 
zwrócić uwagę na trzy warstwy tego terminu: polityczną, społeczną i ekono-
miczną (Grochowski 2008: 139-140). Najważniejszą z perspektywy problemu 
nadużycia prawa jako niesprawiedliwości, są warstwy: polityczna i społeczna. 
Poprzez warstwę polityczną należy rozumieć to, iż obywatele mogą i mają 
wpływ na zmianę władzy w warunkach demokratycznych. W tym przypadku 
oznacza to dostęp zarówno do wolnych mediów, jak i również umożliwienie 
funkcjonowania opozycji parlamentarnej oraz opozycji pozaparlamentarnej. 
W przypadku warstwy społecznej zwrócić uwagę należy na możliwość egze-
kwowania podstawowych praw człowieka, w tym także prawa do uczciwego 
procesu i obrony bez względu na sytuację ekonomiczną oraz inne czynniki. 
Trudno tutaj pominąć szereg polemik związanych także ze sformułowaniem 
demokratyczne państwo prawa i poszukiwaniem odpowiedzi na ile państwo 
może być i prawe, i demokratyczne. Z jednej strony powołuje się na współ-
czesne teorie tzw. postmetafizyczne i personalistyczne (zob. Krzynówek- 
Arndt 2018: 79–102), z drugiej zaś strony wskazuje się na nieunikniony 
konflikt między rządzami większości (demokracja), a rządami prawa (władza 



240

MICHAŁ STACHURSKI

sądownicza) (Stelina 2020: 87). Wydaje się jednak, iż bez względu na przyjęty 
model i sposób prowadzenia polemiki, ważniejszym jest fakt, iż pod termi-
nem państwo prawa kryje się pewna – filozoficzna, ale i nie tylko – nadzieja, 
iż bez względu na zajmowane miejsce w hierarchii społecznej, człowiek jako 
obywatel będzie traktowany wobec prawa na sposób równy, co także pozwala 
oczekiwać, że obywatel w sytuacji kryzysowej może liczyć na pomoc formalną 
ze strony państwa. 

DOŚWIADCZENIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI A SYTUACJA 
GRANICZNA NA PRZYKŁADZIE KWESTII ZWIĄZANYCH  
Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI  
(OBYWATEL – INSTYTUCJA FINANSOWA – PAŃSTWO) 

W Konstytucji RP z 1997 roku uchwalono w art. 2, iż „Rzeczpospo-
lita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej”. Artykuł ten stanowi trzon pod budowę 
pozostałych przepisów z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa ad-
ministracyjnego oraz innych pozostałych przepisów mających wpływ na życie 
codzienne obywatela. Z przepisu tego wynikają także inne zasady zapisane  
w obowiązującej w ustawie zasadniczej. Warto w kontekście omawianego 
zagadnienia (niesprawiedliwości w zakresie sektora finansowego) wskazać  
na art. 76, w którym wskazano, że „Władze publiczne chronią konsumentów, 
użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, pry-
watności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi 
(…)”. Przepisy te gwarantują, iż wszystkie inne ustawy oraz rozporządzenia 
będą podporządkowane tym zasadom. 

W perspektywie problematyki dotyczącej poczucia niesprawiedliwo-
ści, jaką dotyka obywatela i jednocześnie konsumenta, warto zwrócić uwa-
gę na aspekt dotyczący usług szeroko pojętego sektora finansowego. Zdarza 
się, iż to właśnie poważne problemy finansowe stają się przyczyną załamań 
psychicznych, które prowadzą do skrajnych sytuacji takich jak depresja czy 
samobójstwa (por. Urbanek 2017: 249-265). W tym kontekście jednak warto 
podkreślić, iż materia tej problematyki jest zasadniczo głęboko złożona, a zło-
żoność ma charakter prawno-etyczny. Trzeba podkreślić fakt, iż człowiek jako 
podmiot moralny, ale także i podmiot prawny jest odpowiedzialny za swoje 
czyny (pomijając kwestie niepełnosprawności intelektualnej itp.). Oznacza to, 
że nie można zwolnić osoby od odpowiedzialności przy podejmowaniu decy-
zji o charakterze finansowym – kredyty, pożyczki, zastaw itd. (zob. Paleczna 
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2019: 8-12). Z jednej strony trzeba mieć na uwadze tzw. kondycję moralną 
konsumentów, z drugiej kwestie prawa do kredytu. Państwo – pomimo tych 
uwag – jest zobowiązane do regulowania rynku finansowego, kontroli rynku 
i ochrony przed nieuczciwymi sytuacjami. 

Pojawia się jednak w tej perspektywie szereg problemów oraz kontrower-
sji, które związane są z tym, iż człowiek podejmujący się ryzyka przy zawie-
raniu umów kredytowych bądź innych zobowiązań finansowych, z przyczyn 
niezależnych od siebie, traci płynność finansową. Każdy człowiek, zarówno 
będąc obywatelem, jak i konsumentem ma prawo do korzystania ze swoich 
praw związanych z sektorem rynku finansowego. Należy jednak zwrócić uwa-
gę, iż w większości przypadków konsumenci nie posiadają właściwej wiedzy  
z zakresu ekonomii, co także rzutuje na ryzyko błędnych decyzji podejmo-
wanych przez tych konsumentów. W literaturze przedmiotu podkreśla się,  
że potencjalni i aktualni klienci banków oraz innych instytucji finansowych 
nie znają swoich praw oraz obowiązków, nie potrafią na sposób właściwy do-
pytać o kwestie, które ich nurtują (Lubaś 2018: 48). Od strony etycznej do-
maga się od kredytodawców, aby nie tylko spełniali swoje obowiązki od strony 
formalno-prawnej, ale także i społecznej, mając na uwadze nie tylko uzyskanie 
zysku, lecz dobro indywidualne, a także dobro społeczne. Zaznacza się bo-
wiem, że rynek finansowy może być traktowany jako dobro wspólne, a zatem 
za jego rozwój są odpowiedzialni zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. 
Swoją rolę także odrywa tutaj państwo w zakresie stanowienia prawa, które 
właściwie będzie chronić wszystkich „graczy” sektora finansowego (Nieborak 
2017: 173-174). Godnym podkreślenia jest także fakt, iż nadużywanie nie-
wiedzy ze strony konsumenta jest także pewnym rodzajem nadużycia władzy 
w zakresie sytuacji, w jakiej znalazł się potencjalny kredytobiorca (choroba, 
wypadek losowy, inne zdarzenie). 

Niewiedza konsumenta może ujawnić się na wielu poziomach. Jednym 
z nich jest brak doinformowania na temat możliwości złożenia reklamacji na 
potencjalne nieuczciwe działanie podmiotu z sektora finansowego. Możliwość 
taką daje m.in. ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku  
finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187 z zm.) 
W przypadku, gdy konsument nie otrzyma zadawalającej odpowiedzi, kon-
sument może także skierować sprawę do Rzecznika Finansowego. Rzecznik 
Finansowy natomiast na podstawie w/w aktu może podjąć stosowne czynno-
ści. Nawet w przypadku wejścia na drogę sądową, istnieje możliwość podję-
cia kroków związanych z możliwością uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej  
(por. art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego) czy tzw. samoobrony 
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w zakresie złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw-
czym (por. art. 505 Kodeksu postępowania cywilnego). Należy jednak pod-
kreślić, iż działania te można podejmować tylko wówczas, gdy ma się o nich 
stosowną wiedzę. Co prawda, zauważa się pewien zwiększony wysiłek na rzecz 
edukacji finansowej, to jednak nadal problem ten występuje.

PODSUMOWANIE 

Poruszona w artykule problematyka ma charakter złożony. Z jednej 
strony dotyka kwestii typowo filozoficznych: jak sprawiedliwość czy relacje 
obywatel-państwo. Z drugiej zaś strony złożoność ujawnia się w aspekcie 
związanymi z terminologią typowo prawniczą bądź około prawniczą. Pod-
kreślić należy, iż poczucie niesprawiedliwości zazwyczaj wiąże się z poczuciem,  
iż państwo nadużyło władzy w różnych jej wymiarach wobec obywatela. 
Nadużycie zatem w tym przypadku jest rodzajem pewnej niesprawiedliwości  
i ma to charakter etyczny. Jednocześnie trzeba także pamiętać o obowiązkach, 
które ciążą na obywatelu a z których obywatel nie może i nie powinien zo-
stać zwolniony. Mając jednak na uwadze zarówno jedną, jak i drugą kwestię, 
trzeba pamiętać, iż sytuacja graniczna w przypadku niesprawiedliwości jest 
sumą pewnych zdarzeń, czasami błędnych decyzji zarówno po stronie aparatu 
władzy, jak również obywatela. 
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Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z zm.).

INJUSTICE IN THE CITIZEN-STATE RELATIONSHIP  
AS AN EXAMPLE OF A BORDER SITUATION.  

A LEGAL-ETHICAL REFLECTION

Summary: Relations between the citizen and the state (regardless of the in-
stitution or type of authority with which the citizen contacts) are political  
in nature for two reasons. The first perspective concerns the problem of 
lawmaking. The second perspective concerns the issue of law enforcement.  
The above introduction allows for the conclusion that the issue of injustice in 
the field of borderline situations has its justification both on theoretical and 
practical grounds. The aim of this article is to try to answer the question of how 

“injustice” affects the border situation of a citizen who feels that he has suffered 
harm from the state, taking into account the issues of the financial market.  
The philosophical basis of this reflection will be the analysis of the term “jus-
tice” from the social side, taking into account the development of this con-
cept from liberalism, through Catholic social science, ending with John Rawls' 
theory of justice, as well as an attempt to answer the question whether “abuse  
of the law” can (or is) an ethical term in a juristic context.

Keywords: justice, injustice, liberalism, catholic social science, financial sector
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WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

CZY JESZCZE CZŁOWIEK…? 
DEHUMANIZACJA JAKO ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Streszczenie: Opracowanie stanowi próbę ukazania miejsca i znaczenia bez-
pieczeństwa społecznego w systemie bezpieczeństwa państwa, jako zjawiska 
o wielowymiarowym i uniwersalnym charakterze. Autorzy poruszają proble-
matykę dehumanizacji w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa społecznego, 
próbując znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy język ma wpływ na bezpieczeń-
stwo? Czy można za pomocą odpowiednich środków językowych wzbudzić 
w społeczeństwie taki strach, który prowadzi do tragedii? Jaką moc sprawczą 
ma słowo? Czy zanegowanie człowieczeństwa innych ułatwia manipulowanie 
społeczeństwami?

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne, zagrożenia bez-
pieczeństwa, dehumanizacja

Bezpieczeństwo od zawsze było, jest i zapewne będzie jedną z najważ-
niejszych indywidualnych potrzeb człowieka oraz najwyżej cenionych i chro-
nionych wartości. Z perspektywy historycznej źródeł bezpieczeństwa należy 
doszukiwać się w poczuciu bezpośredniego zagrożenia człowieka w szeroko 
rozumianym otoczeniu (środowisku), w którym przyszło mu żyć, i wynikają-
cych stąd niebezpieczeństw. W tym pierwotnym rozumieniu bezpieczeństwo 
ma charakter indywidualny i odzwierciedla stan psychiczny jednostki, jednak-
że tworzenie się grup społecznych takich jak rodzina, ród, plemię, przyczyni-
ło się do postrzegania bezpieczeństwa jako zjawiska społecznego [Ścibiorek  
i in. 2017: 33].
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Zamierzeniem autorów jest wykazanie wpływu języka na bezpieczeństwo 
ze szczególnym uwzględnieniem leksyki odnoszącej się do określania człowie-
ka. Czy język może kształtować postrzeganie zagrożeń jako istotnych z punktu 
widzenia naszego bezpieczeństwa? Czy językowe uprzedmiotowienie człowie-
ka może doprowadzić do sytuacji, w których wątpliwe jest nie tylko poczucie 
bezpieczeństwa, ale także realne zagrożenie staje się faktem? Jak manipulacja 
językowa kształtuje obraz rzeczywistości, w której człowiek traci immanentne 
cechy ludzkie?

Aby odpowiedzieć na te pytania, autorzy przeanalizowali przykłady kon-
fliktów, których zarzewiem było dehumanizowanie „obcych”. Jednocześnie 
skupili się na ukazaniu znaczenia bezpieczeństwa w definicjach autorów zaj-
mujących się tą problematyką. Wskazali na interdyscyplinarność badań nad 
bezpieczeństwem, a także obszary i dziedziny bezpieczeństwa. 

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku terminów z zakresu bezpie-
czeństwa narodowego „bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności  
i gwarancje jego zachowania oraz szansę do doskonalenia. Jest to jedna z pod-
stawowych potrzeb człowieka, sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty 
czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, 
uczuć, dóbr materialnych” [Pawłowski 2002: 13].

Bezpieczeństwo zatem rysuje się jako pewien stan jednostki bądź grupy, 
który charakteryzuje się brakiem zagrożeń dla istnienia, trwania oraz stabiliza-
cji i rozwoju tych podmiotów. Daje im poczucie pewności, a także wsparcie  
ze strony innych ludzi. Kojarzone jest ze spokojem, porządkiem oraz zdolno-
ścią do szybkiego reagowania na sytuacje i zjawiska zagrażające dobrostanowi 
jednostki lub grupy [Zięba, 2005: 33].

W wyjaśnianiu istoty bezpieczeństwa Stanisław Koziej zwraca uwagę  
na dynamizm zjawiska i aktywność, która zmierza do zapewnienia możliwości 
przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych 
warunkach, poprzez wykorzystanie szans, podejmowanie wyzwań, reduko-
wanie ryzyka oraz przeciwdziałanie zagrożeniom. Brak bezpieczeństwa może 
wywoływać i często wywołuje niepokój oraz poczucie zagrożenia. Znaczenie 
bezpieczeństwa jest porównywalne z pewnością i oznacza brak zagrożenia  
fizycznego lub obronę przed nim [Koziej 2006: 7].

Na podstawie analizy literatury z zakresu szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa można przyjąć, że bezpieczeństwo na poziomie jednostki to stan 
wewnętrzny, indywidualnie kształtowany, który daje poczucie pewności ist-
nienia i gwarancję jego zachowania oraz szanse na jego doskonalenie. Poczu-
cie bezpieczeństwa, jak już wspomniano, jest jedną z podstawowych potrzeb  
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i oczekiwań każdego człowieka. Bezpieczeństwo ma także wymiar społeczny. 
Jest naczelną potrzebą nie tylko jednostki, ale i grupy społecznej. Jest tak-
że podstawowym celem działań państw, systemów międzynarodowych; jego 
brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia [Ścibiorek i in. 2017: 36].

W Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ter-
min bezpieczeństwo został opisany jako teoria i praktyka zapewniania moż-
liwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych interesów przez dany 
podmiot, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności sprzy-
jających), podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdzia-
łanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom  
dla podmiotu i jego interesów [BBN 2013; 247]. 

Współczesne bezpieczeństwo ma charakter kompleksowy i wielowymia-
rowy. W zależności od przyjętego kryterium można wyróżnić różne jego ro-
dzaje, dziedziny, sektory, działy i obszary. W zależności od rodzaju podmiotu 
można wyróżnić bezpieczeństwo indywidualne (personalne), grupowe, naro-
dowe (w tym państwowe i terytorialne – wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
międzynarodowe (regionalne i globalne), w tym międzypaństwowe (sojuszni-
cze, koalicyjne) i transnarodowe. W zależności od przedmiotu (treści) bezpie-
czeństwa możemy w zasadzie wyróżnić tyle jego rodzajów, dziedzin, sektorów 
działów, obszarów itd., ile jest możliwych sfer aktywności danego podmiotu, 
albowiem w każdej sferze aktywności występują jakieś elementy bezpieczeń-
stwa [BBN 2013; 247].

W ramach zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego Polski (bezpie-
czeństwa państwa) można wyróżnić dwa jego konstytucyjne obszary, mia-
nowicie bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne, a także 
cztery podstawowe dziedziny, takie jak: obronność (obrona narodowa, czyli 
bezpieczeństwo militarne), ochrona (bezpieczeństwo cywilne, niemilitarne) 
oraz bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo gospodarcze. Z kolei w ra-
mach wskazanych wyżej dziedzin można wyodrębnić sektory bezpieczeństwa 
narodowego, takie jak: dyplomacja na rzecz bezpieczeństwa, wojskowość, wy-
wiad i kontrwywiad, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo, bezpieczeństwo 
społeczne (w tym np. ochrona dziedzictwa, edukacja na rzecz bezpieczeń-
stwa, media w systemie bezpieczeństwa), bezpieczeństwo gospodarcze (w tym  
np. energetyczne, finansowe, infrastrukturalne). Ponadto należy zaznaczyć, 
iż z istoty bezpieczeństwa zintegrowanego wynika także występowanie trans-
sektorowych/transdziałowych obszarów bezpieczeństwa, jak np. cyberbezpie-
czeństwo [BBN 2013: 247].
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Problematyka bezpieczeństwa ma z jednej strony wymiar obiektywny 
(wymierny), który wynika ze współczesnych zagrożeń w życiu społecznym,  
z drugiej zaś – wymiar subiektywny (niewymierny), stanowiący indywidualne 
poczucie bezpieczeństwa jednostki, związane z oceną zjawisk zachodzących  
w otaczającej rzeczywistości i występujących w niej zagrożeń. Dopóki w oce-
nie danej jednostki występujące zjawiska mają niewielki negatywny wpływ 
na jej egzystencję, dopóty czuje się ona bezpiecznie. Są to także praktyczne 
działania podejmowane przez wyspecjalizowane instytucje państwowe i liczne 
podmioty społeczne.

Bezpieczeństwo możemy analizować według wielu kryteriów,  
m.in. w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.

W ujęciu podmiotowym bezpieczeństwo może dotyczyć:

• człowieka posiadającego określony system wartości, które – z jego 
punktu widzenia – wymagają ochrony;

• grupy ludzi, o różnej skali wielkości; 
• sformalizowanych i terytorialnie rozpoznawalnych struktur, tj.: pań-

stwo, województwo, powiat, gmina [Stańczyk 1996: 18].

Mając na względzie kryterium podmiotowe, czyli w zależności od pod-
miotu, którego żywotne interesy są chronione przed zagrożeniami wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi, można wyróżnić bezpieczeństwo narodowe (państwo-
we) i międzynarodowe, które mogą być kształtowane w dwóch obszarach, 
mianowicie:

• wewnętrznym – bezpieczeństwo wewnętrzne – dotyczy zapewnienia 
stabilności wewnętrznej podmiotu bezpieczeństwa;

• zewnętrznym – bezpieczeństwo zewnętrzne – dotyczy przeciwdziała-
nia zagrożeniom zewnętrznym [Ścibiorek i in. 2017: 45].

Drugim kryterium branym pod uwagę w występujących w literaturze 
typologiach bezpieczeństwa jest kryterium przedmiotowe. Kryterium to ma 
charakter pomocniczy względem podziału podmiotowego i pozwala na wy-
odrębnienie, rodzajów bezpieczeństwa, które wzbogacają opis bezpieczeń-
stwa rozpatrywanego z podmiotowego punktu widzenia. W tym wypadku 
można wyodrębnić między innymi: bezpieczeństwo polityczne, militarne, 
gospodarcze, społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne, informacyjne  
[Masiul 2014: 17]. Przez bezpieczeństwo rozpatrywane przedmiotowo rozu-
mie się więc ochronę żywotnych interesów jednostki, społeczeństwa i państwa 
(a także innych podmiotów bezpieczeństwa) oraz zapewnienie możliwości 
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skutecznego działania we wskazanej sferze działalności ludzkiej przed zagroże-
niami mającymi charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny [Ścibiorek 
i in. 2017: 45].

W kontekście rozważań podjętych w ramach niniejszego artykułu szer-
szego omówienia wymaga pojęcie bezpieczeństwo społeczne. Bezpieczeństwo 
społeczne traktowane jest jako jeden z wielu rodzajów bezpieczeństwa, a pro-
blematyka dotycząca bezpieczeństwa społecznego jest zagadnieniem złożonym  
i niejednorodnym, badanym na gruncie wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

W Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej bez-
pieczeństwo społeczne zostało wyróżnione jako jedna z czterech dziedzin bez-
pieczeństwa obok dziedziny obronnej, ochronnej i gospodarczej. W ramach 
społecznej dziedziny bezpieczeństwa wskazano między innymi takie sektory 
bezpieczeństwa, jak: kulturowy, edukacyjny, socjalny, demograficzny i migra-
cyjny, co przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego

Źródło: [BBN 2013: 19].

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. 
istota działań społecznych w sferze bezpieczeństwa sprowadza się do stworze-
nia bezpiecznych warunków godziwego życia obywateli oraz rozwoju duchowe-
go i materialnego narodu. Odnosi się ponadto do ochrony dziedzictwa naro-
dowego, w tym zapewnienia możliwości jego bezpiecznego rozwoju, zwłaszcza  
w sferach ekonomicznej, społecznej i intelektualnej, oraz niematerialnego 
wsparcia systemu bezpieczeństwa narodowego [BBN 2014: 38]. 

W ramach działań społecznych w sferze bezpieczeństwa zwrócono 
szczególną uwagę na ochronę i umocnienie tożsamości narodowej, edu-
kację dla bezpieczeństwa, działania mediów na rzecz bezpieczeństwa, 
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przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa demograficznego,  
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego [BBN 2014: 39].

W obszarze bezpieczeństwa społecznego z reguły wyodrębnia się dwa ob-
szary tematyczne, mianowicie: społeczno-kulturowy, związany z tożsamością 
kolektywną, oraz socjalny, odnoszący się do tożsamości indywidualnej. 

Bezpieczeństwo społeczne wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpie-
nia niepożądanych zjawisk społecznych oraz działaniami związanymi z ogra-
niczaniem ryzy dotyczących przetrwania i jakości życia zarówno w sferze spo-
łeczno-kulturowej, jak i socjalnej. Można zatem przyjąć, że bezpieczeństwo 
społeczne oznacza zdolność państwa do przeciwstawiania się zagrożeniom 
w obszarze społecznym. Jednakże określenie poziomu zagrożeń w obszarze 
bezpieczeństwa społecznego jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym 
analizy wielu czynników, w tym czynników niemierzalnych (subiektywnych), 
trudnych do skwantyfikowania [Gierszewski 2018: 22-23].

Obecnie coraz powszechniejsze staje się rozumienie terminu bezpieczeń-
stwo jako zjawiska o wielowymiarowym i uniwersalnym charakterze. Utożsa-
mia się bezpieczeństwo z wolnością od zagrożeń już nie tylko zewnętrznych, 
rozumianych jako atak ze strony obcego państwa, czy wewnętrznych, będą-
cych wynikiem konfliktów między współobywatelami. Szczególnego znacze-
nia w kontekście wydarzeń na świecie nabiera bezpieczeństwo postrzegane 
jako stan wolny od zagrożeń ekologicznych, ekonomicznych czy społecznych. 
Są to dziedziny, w których zagrożenia pojawiają się zarówno w czasie konflik-
tów zbrojnych, jak i w czasie pokoju. Przedmiotem rozważań autorów jest 
problematyka związana z funkcjonowaniem społeczeństw, regułami, które 
porządkują relacje międzyludzkie i umożliwiają unikanie zagrożeń. O bezpie-
czeństwie myślimy jednak zwykle wówczas, gdy takie zagrożenia się pojawiają, 
także na skutek manipulacji. 

Eksperci zajmujący się analizowaniem zjawiska bezpieczeństwa wskazują 
na wyjątkowy charakter zagrożeń określanych jako społeczne. Nie występują 
one bowiem zwykle samodzielnie, lecz w zestawieniu: społeczno-kulturowe, 
psychospołeczne, bądź są nazywane kulturowymi czy cywilizacyjnymi [Ro-
man 2015: 221]. Przymiotnik społeczny wydaje się jednak w tym wypadku 
wyjątkowo trafny, ponieważ odnosi się do cech społeczeństw, podkreśla ich 
odrębność, a jednocześnie eksponuje podobieństwo wewnątrzgrupowe. Kon-
solidowanie grupy sprzyja postrzeganiu osób spoza niej jako obcych. Łatwo 
wówczas o „wytworzenie” sytuacji zagrożenia, pokazanie grupie, że jej bezpie-
czeństwo staje się wątpliwe. Czy język ma wpływ na bezpieczeństwo? Czy moż-
na za pomocą odpowiednich środków językowych wzbudzić w społeczeństwie 
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taki strach, który prowadzi do tragedii? Jaką moc sprawczą ma słowo? Czy za-
negowanie człowieczeństwa innych ułatwia manipulowanie społeczeństwami?

Odpowiedzi na te pytania spróbujemy odnaleźć, odwołując się do 
wskazanych przez Ryszarda Jakubczaka zagrożeń społecznych. Wśród wy-
mienionych przez niego znajdują się takie, które są generowane celowo,  
a ich źródłem może być użycie języka: naruszanie praw człowieka i podstawo-
wych wolności, uprzedzenia kulturowe i religijne oraz dyskryminacja mniej-
szości narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych i językowych, dys-
kryminacja płci, manipulacja świadomością i psychiką za pomocą środków 
masowego przekazu, nacjonalizm, szowinizm, ksenofobia, fundamentalizm 
religijny [Jakubczak 2003: 98-100; Novikova, Orzyłowska, 2019: 313].

Poniższe przykłady są dowodem na to, że bezpieczeństwo społeczne 
może zostać zagrożone na skutek użycia pewnych środków językowych. Od-
mawianie człowieczeństwa określonym grupom społecznym prowadzi do ich 
wykluczenia, a w efekcie może nawet stać się przyczyną ludobójstwa. 

Przykładem manipulowania opinią, które doprowadziło do ekstermina-
cji Żydów, była propaganda nazistowska dehumanizująca wroga. Stworzenie 
idei rasy miało usprawiedliwiać późniejsze zbrodnie. Obsesja Adolfa Hitlera 
dotycząca wyższości „rasy germańskiej” nad innymi została zgrabnie przenie-
siona na język. Źródłem zasad nakazujących negowanie człowieczeństwa in-
nych nacji było 25 punktów NSDAP, w których znalazły się sformułowania 
wykluczające typu: 

Członkiem rasy może być tylko ten, kto ma niemiecką krew, bez względu na 
wyznanie wiary. W konsekwencji żaden Żyd nie może być członkiem rasy […]. 
Żądamy, aby państwo zostało najpierw obciążone zapewnieniem możliwości 
utrzymania stylu życia obywateli. Jeśli niemożliwe jest utrzymanie całkowi-
tej populacji państwa, wówczas członkowie obcych narodów (nie-obywatele) 
mają zostać wydaleni z Rzeszy […]. [partia] zwalcza żydowsko-materialistycz-
nego ducha w nas i wokół nas [Virginia Holocaust Museum 2016].

Jasne wskazówki co do tego, kto jest wartościowy, a kto nie, pozwoliły 
na formułowanie wobec przedstawicieli innych ras i narodowości, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Żydów, takich określeń, jak: trutnie, pijawki, bakcyle, 
zaraza [Szuchta, Trojański 2013: 119]. Na plakatach pojawiały się ostrzeżenia 
przed tyfusem plamistym, a jeden z punktów brzmiał (w oryginale): „Unikaj 
żydów (sic!), bo są najbardziej zawszeni. 90% chorych na tyfus to ŻYDZI” 
[Barejka, Domagała-Pereira 2019]. To tylko słowa, ale ich mocy doświad-
czyli wszyscy – świadomie lub nieświadomie sytuowani po którejś ze stron. 
Co więcej, moc tych słów okazała się niezwykle sprawcza. Terror i strach 
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spowodował, że również inni, spoza „rasy panów” potraktowali je poważnie. 
W swoim dzienniku z okresu okupacji Zygmunt Klukowski, polski lekarz  
ze Szczebrzeszyna, pisał listopadzie 1942 r.:

Chłopi [polscy] w obawie przed represjami wyłapują Żydów po wsiach i wy-
wożą do miasta albo nieraz wprost na miejscu zabijają. W ogóle w stosunku do 
Żydów zapanowało jakieś dziwne zezwierzęcenie. Jakaś psychoza ogarnęła lu-
dzi, którzy za przykładem Niemców często nie widzą w Żydzie człowieka, lecz 
uważają go za jakieś szkodliwe zwierzę, które należy tępić wszelkimi sposobami, 
podobnie jak wściekłe psy, szczury itd. [Gąsiorowski 2010: 81].

W takiej sytuacji ludobójstwo było już tylko kwestią czasu. Wojna oka-
zała się czasem próby człowieczeństwa nie tylko dla hitlerowców. Rok 1943 
dla żyjących obok siebie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej Polaków i Ukra-
ińców również stał się czasem przełomu. Bandy ukraińskich nacjonalistów, 
które dotychczas dokonywały pojedynczych mordów, rozpoczęły ekstermi-
nację ludności polskiej. Zanim doszło do brutalnych czystek, w codziennym 
funkcjonowaniu Polaków i Ukraińców czasem pojawiały się konflikty, a wraz 
z nimi wyzwiska. Polacy nazywali Ukraińców hadami (gadami), Ukraińcy zaś 
mówili o Polakach „Lachy”. To pozornie neutralne określenie w tym kon-
tekście było równie obraźliwe, jak „had”. Lach miał być bowiem fałszywy  
i podstępny, ponadto zarozumiały. Z upodobaniem miał okazywać tę swoją 
niby-wyższość kulturalną i religijną wobec innych narodowości. W literaturze 
pojawiają się zapisy dowodzące początków trudnego sąsiedztwa: „Jadzia jed-
nak zauważała pierwsze symptomy niechęci Ukraińców do Polaków, mówiła: 
«Przed 1939 rokiem nikt z nikim się nie kłócił, nie bił. Zdarzało się wprawdzie, 
że dzieci ukraińskie nazywały nas: wy Lachy, a my odpowiadaliśmy: wy hady»” 
[Pomarańska 2016: 229].

Doświadczenia wojny spowodowały wspólną refleksję przywódców 
państw skupionych w ONZ – należy zapobiegać podobnym zagrożeniom.  
W 1948 r. w Paryżu podpisano Powszechną deklarację praw człowieka. Zgod-
nie z jej postanowieniami, każdemu z nas przysługują wynikające z samego 
faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, 
czy prawo do edukacji. Źródłem zaś wszystkich praw i wolności jest god-
ność każdego człowieka [Powszechna deklaracja praw człowieka 1948]. Mimo  
to prawa człowieka wciąż są łamane, a język – podobnie jak w pierwszej po-
łowie XX w. – wciąż jest wykorzystywany do wzbudzania niepokojów spo-
łecznych. Założenia dotyczące przestrzegania praw człowieka zapisanych  
w międzynarodowym prawodawstwie, jak pokazuje historia, okazały się bo-
wiem niewystarczające, a pamięć o wojennych doświadczeniach obywateli 
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całego świata – krótka. Wielokrotnie jeszcze słowa stawały się zarzewiem walk, 
a wybuch konfliktu w Rwandzie potwierdził ich niebezpieczną siłę.

Zestrzelenie samolotu z dwoma prezydentami – Rwandy i Burundi –  
w 1994 r. stało się punktem zapalnym konfliktu między rwandyjskimi ple-
mionami Tutsi i Hutu. Armia i bojówki Hutu wykorzystały zamach jako 
pretekst i przez trzy miesiące mordowały Tutsi, oskarżając ich o spowodo-
wanie śmierci prezydenta. Nienawiść do Tutsi miała jednak bardziej złożone 
przyczyny i kształtowała się przez dziesięciolecia. Tutsi stanowili mniejszość,  
ale umiejętnie podporządkowali sobie Hutu, zdominowali ich też ekonomicz-
nie [Łaszkiewicz 2012]. 

Tuż przed wybuchem masakry przeciwko Tutsi prowadzono zmasowaną 
propagandę. Gazeta „Kangura” i Radio Tysiąca Wzgórz głosiły, że „Tutsi są 
ludźmi gorszej kategorii i stanowią ogromne zagrożenie” [Łaszkiewicz 2012]. 
Immaculèe llibagiza, której udało się przeżyć, słyszała, jak jeden z oprawców, 
szukając jej, krzyczał: „Zabiłem już 399 tych karaluchów, ona będzie 400” 
[Rejman 2017]. Radio Rwanda nawoływało: „Wszyscy Tutsi zginą. Znikną  
z powierzchni ziemi. Zniszczymy ich bronią. Powoli, powoli, powoli, zabi-
jemy ich jak szczury” [Szalaty 2004]. Powtarzane wezwania do ekstermina-
cji ludzi, którzy w retoryce Hutu stali się robactwem, okazało się niezwykle 
skuteczne. 

Odczłowieczanie nie stało się jednak wstydliwym epizodem, a jego 
skutki – powodem do rewizji poglądów na temat człowieczeństwa i wartości 
ludzkiego życia. Wiek XXI przynosi kolejne dramaty, których przyczyną jest 
dehumanizacja. 

Kryzys uchodźczy, który Europa zaczęła odczuwać szczególnie boleśnie 
od 2015 r., pokazał, że tendencje do odmawiania człowieczeństwa „obcym” 
są wciąż żywe. Na przykładzie choćby naszego kraju widać, jak zmieniał się 
nasz stosunek wobec uchodźców na skutek sugestii jakoby mieli być nosi-
cielami chorób. Badania przeprowadzone wśród Polaków w 2016 r. pokaza-
ły, że większość, bo aż 84% ankietowanych, nie znała ani jednego uchodźcy, 
a 78,9% nie znało nawet nikogo, kto mógłby go znać [Kalinowska 2016]. 
Skąd więc te uprzedzenia? I znów winne są słowa. O uchodźcach mówiono 
w kategoriach klęski żywiołowej „nawała”, „zalew”, „fala”. Pojawiały się też 
określenia nienawistne, np. „plaga”, „pasożyty” czy „zaraza”. Z 72% Polaków 
akceptujących przyjmowanie uchodźców z krajów objętych wojną w 2015 
r. poparcie dla osiedlania „obcych” w naszym kraju w ciągu sześciu lat spa-
dło do 41%, z czego tylko 9% zgodziłoby się na osiedlenie cudzoziemców  
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w Polsce na stałe [Głowiak 2021; polsatnews.pl 2021]. Słowa odniosły zamie-
rzony skutek, ale czy zwiększyło się nasze bezpieczeństwo? 

Odbieranie poczucia bezpieczeństwa za pomocą środków językowych 
jest wciąż wykorzystywanym zabiegiem, który zyskał także swoją nazwę. Jak 
pisze Jadwiga Błahut-Prusik: „bezpieczeństwo jako stan odnoszony do coraz 
liczniejszych aspektów naszego życia, pozbawiony trwałych zasad realizacji, 
ulega rozmyciu, a wysiłki zmierzające do jego zapewniania są bardziej podat-
ne na partykularne wpływy i manipulacje” [Błahut-Prusik 2018: 75]. Pro-
blem został zauważony i nazwany. Sekurytyzacja to „dyskursywna technika, 
za pomocą której decydenci, państwa i rządy dążą do przedstawienia jakiejś 
sprawy jako egzystencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa bytu społecz-
nego, a istniejącego stanu jako wymagającego niezwłocznego i skutecznego 
działania” [Błahut-Prusik 2018: 75]. Gdy społeczeństwo uzna, że wydarzenie 
jest w istocie tak niebezpieczne, jak zostało to przedstawione, wówczas uspra-
wiedliwione staje się użycie nadzwyczajnych sił i metod, dzięki którym nie-
bezpieczeństwo zostanie zażegnane. Przedstawiciele tzw. szkoły kopenhaskiej 
sekurytyzację łączą z językiem: „to akt mowy nadaje problemowi status zagro-
żenia, kreując w ten sposób rzeczywistość” [Błahut-Prusik 2018: 75]. Upu-
blicznienie problemu (w naszym wypadku określonej grupy społecznej, którą 
się przedstawia w negatywnym świetle) i ukazanie go jako zagrażającego na-
szemu istnieniu ma uzasadniać łamanie norm. Nadanie „problemowi” nazw 
kojarzących się jednoznacznie źle ma na celu „znieczulenie” społeczeństwa na 
krzywdę czynioną ludziom wskazanym jako zagrożenie. Agata Wiktoria Zię-
tek, analizując zjawisko sekurytyzacji migracji w kontekście bezpieczeństwa 
kulturowego Europy, pisze: „akt mowy niejako powołuje zagrożenia do życia. 
Teoria aktów mowy opiera się na spostrzeżeniu, że za pomocą języka można 
nie tylko przekazywać informację, ale tworzyć fakty społeczne. Oznacza to, 
że są wypowiedzi, które nie tylko opisują świat, ale go tworzą” [Ziętek 2017: 
29]. Tworzenie świata nieprzyjaznego człowiekowi trudno ocenić pozytywnie. 

Słowa mogą wyrażać szacunek, pogardę, miłość, nienawiść, mogą być 
performatywami, czyli mogą kreować rzeczywistość – przysięga małżeńska 
tworzy związek ludzi, który z założenia ma trwać przez całe życie. Słowa odzie-
rające z człowieczeństwa kreują nienawiść. Moc takich słów jest porównywal-
na z bronią. Hermann Röchling w swojej książce Wir halten die Saar! z 1934 r. 
przytacza słowa Adolfa Hitlera, który miał powiedzieć, że broń, jaką posiadają 
Niemcy, jest niewidzialna [Pruszkowska-Sokalla 2019]. Broni tej używano na 
długo przed wybuchem II wojny światowej, dehumanizując przyszłe ofiary.
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Propaganda zwykle jest skuteczną bronią, przed którą trudno się bronić. 
Czy to jeszcze człowiek, skoro odebrano mu ludzką twarz? 
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OR STILL A HUMAN...?  
DEHUMANIZATION AS A THREAT  

TO SOCIAL SECURITY

Summary: The study is an attempt to show the place and importance of so-
cial security in the state security system as a multidimensional and universal 
phenomenon. The authors raise the issue of dehumanization in the context  
of threats to social security, trying to find answers to the questions: Does lan-
guage affect security? Is it possible, by means of appropriate linguistic means, 
to induce in society such fear that leads to tragedy? What is the driving force  
of the word? Does denying the humanity of others make it easier to manipu-
late societies?

Keywords: security, social security, security threats, dehumanization
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WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  
NA PRZYKŁADZIE ZAPOBIEGANIA 

SKUTKOM POWODZI  
W GMINIE WYSZOGRÓD 
– UJĘCIE TEORETYCZNE, 
REGULACJE USTAWOWE 

Streszczenie: Sytuacje kryzysowe są nieuniknionym elementem życia. Ich 
występowanie, często gwałtowne i nieprzewidywalne może dotknąć ludność  
w każdym momencie egzystencji. Brak adekwatnej wiedzy oraz doświadczenia 
skutkować może zatraceniem naturalnych i niezbędnych dążeń do uniknięcia 
sytuacji kryzysowych. Człowiek znajdujący się w sytuacji trudnej i w obliczu 
zagrożenia przestaje racjonalnie myśleć, traci zdrowy rozsądek. Istotną kwestię 
w tym zakresie stanowi edukacja społeczeństwa dotycząca zasad prawidłowego 
postępowania i zasad zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. 
Świadomość społeczna o zagrożeniach pozwala zachować rozsądek i opanowa-
nie w sytuacjach niebezpiecznych. Kolejny niezwykle istotny fakt stanowi or-
ganizacja zarządzania kryzysowego sporządzona dla poszczególnych poziomów 
państwa, dzięki niej cały system przeprowadzania akcji ratowniczych przebiega 
sprawnie i bezproblemowo. Poniesione straty i inne skutki wspomnianych wy-
żej zdarzeń powinny skłonić do refleksji, a także wyciągania wniosków i nauki 
na przyszłość.

Słowa kluczowe: sytuacja kryzysowa, kryzys, zarządzanie kryzysowe, organiza-
cja zarządzania, skutki kryzysu

KRYZYS, SYTUACJA KRYZYSOWA,  
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – ASPEKTY DEFINICYJNE

W dziedzinach związanych z bezpieczeństwem często występują po-
jęcia takie jak kryzys lub sytuacja kryzysowa warto więc zastanowić się nad 
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znaczeniem tych pojęć. Według Jana Gołębiewskiego kryzys definiowany jest 
jako ‘sytuacja kryzysowa bądź międzynarodowa w wyniku, której dochodzi 
do zagrożenia interesów, priorytetów i celów zaangażowanych stron’, a także 
jako ‘zespół nagłych i nieuchronnych zdarzeń powodujących destabilizację 
normy akceptowalnej oraz duże ryzyko wystąpienia przemocy’ [zob. Gołę-
biewski 2003: 10]. 

W słowniku zawierającym terminy bezpieczeństwa narodowego, defini-
cja kryzysu przedstawiona jest jako:

sytuacja będąca następstwem zagrożenia, prowadząca w konsekwencji do 
zerwania lub znacznego osłabienia więzów społecznych przy równoczesnym 
poważnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych, jednak w ta-
kim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia 
bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwy-
czajnych przewidzianych w Konstytucji RP [Kaczmarek, Łepkowski, Zdro-
dowski 2002: 61].

Włodzimierz Kitler przedstawia w szerszy sposób definicje omawianych 
terminów [zob. Kitler 2010: 82]. 

Kryzys – ‘jest to sytuacja ekstremalna i nadzwyczajna powstała w wyniku 
funkcjonowania systemu, niosąca ze sobą utratę inicjatywy, a także możliwość 
wystąpienia zmiany systemowej, która przyczynia się do podjęcia zdecydowa-
nych, niezbędnych, a także wszechstronnych decyzji zarządczych i zaradczych. 
Wystąpienie kryzysu może stać się decydującym punktem pomiędzy fazami 
zaistniałego procesu’.

Odnośnie przedstawionych powyżej ujęć kryzysu można zauważyć od-
mienny sposób ich definiowania, a także wykorzystywania w wielu dziedzi-
nach, przy jednoczesnym zachowaniu głównego przekazu w każdej z tych 
odmian definicji. Warto również zwrócić uwagę na historyczne pochodzenie 
kryzysu, który wywodzi się od starogreckiego krisis, rozumianego jako punkt 
zwrotny, przesilenie bądź jakościową zmianę [Falecki 2012: 9]. Reasumując 
kryzysem nazywa się przełomowy moment lub kulminacyjny punkt zaistnia-
łej sytuacji kryzysowej [Grocki 2020: 13].

Według W. K. kryzys i sytuacja kryzysowa są odmiennymi pojęciami, za-
wierającymi pewne różnice znaczeń. Często pojęcia te są ze sobą mylone, a ich 
zakres znaczeń spłycany. Dla prawidłowego poglądu danego tematu przedsta-
wiono definicję sytuacji kryzysowej, a następnie wyszczególniono zachodzące 
pomiędzy nimi różnice i zależności.

Sytuacja kryzysowa – ‘definiowana jest jako okoliczności zewnętrzne 
bądź wewnętrzne, w wyniku których znalazł się podmiot, dziedzina jego 
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działalności lub jej część, zaistniałe okoliczności wpływają znacząco na funk-
cjonowanie podmiotu i prowadzą do procesu zmian, w konsekwencji czego 
dochodzi do zaburzenia równowagi, utraty kontroli nad zaistniałą sytuacją,  
a także eskalacji jego zagrożeń’.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym sytuacja kryzysowa jest  
to ,,sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia 
w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia  
w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nie-
adekwatność posiadanych sił i środków” [Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o za-
rządzaniu kryzysowym, art. 3.].

Mając na uwadze zawarte powyżej definicje można zauważyć, że sytu-
acja kryzysowa rozwija się oraz przybiera na sile stopniowo, adaptując się do 
wewnętrznych i zewnętrznych konsekwencji zdarzeń. Podczas jej wystąpienia 
naruszona zostaje stabilna sytuacja funkcjonowania obywateli oraz państwa. 
Sytuacja kryzysowa wiąże się także z zauważalną utratą kontroli nad dalszym, 
rozwojem sytuacji kryzysowej [Grocki 2020: 22]. 

Na podstawie zaprezentowanych definicji można przyjąć, że kryzys za-
wiera się w sytuacji kryzysowej i jest jedynie jej elementem. Natomiast sytuacja 
kryzysowa nie musi zawsze zawierać w sobie kryzysu i wpływać negatywnie 
na funkcjonowanie organizacji, czasami może być jedynie próbą i wyzwaniem 
dla organizacji [Nowak, Kitler, Skrabacz, Gąsiorek 2006: 29].

W celu lepszego zrozumienia istoty zarządzania kryzysowego rozważa-
nia należy rozpocząć od przedstawienia terminu zarządzania przedstawianego 
jako ‘ogół podejmowanych i przeprowadzanych działań służących do efektyw-
nego i sprawnego wykorzystywania zasobów, wśród których należy wymie-
nić: środki materialne, prace oraz kompetencje ludzi. Wszelkie podejmowane 
działania służą osiągnięciu wcześniej sformułowanych celów’ [zob. Rysz 2020: 
52]. Natomiast definicja zarządzania kryzysowego została ujęta w ustawie o za-
rządzaniu kryzysowym jako ,,działalność organów administracji publicznej 
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega 
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, planowaniu odpowiednich działań, 
reagowaniu, usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych i odtwarzaniu zasobów” 
[Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 2.]. Zarządzanie 
kryzysowe realizowane jest w czterech fazach, wśród których wyróżniamy:

• zapobieganie;
• przygotowywanie;
• reagowanie;
• odbudowę.
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Powyższe fazy zaprezentowane zostały na (rys. 1.) uwzględniającym wy-
stępującą pomiędzy nimi zależność następstwa [Kosowski. 2007: 50].

Rys. 1. Fazy zarządzania kryzysowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kosowski 2007: 50.].

Zapobieganie oraz przygotowanie to fazy, które realizowane są przed wy-
stąpieniem sytuacji kryzysowej. Zapobieganie polega na eliminowaniu, a tak-
że redukowaniu możliwości wystąpienia kryzysu. W trakcie tej fazy dąży się  
do zminimalizowania ryzyka wywołującego sytuacje kryzysową. Przygotowa-
nie natomiast dotyczy prawidłowego sposobu reagowania podczas wystąpienia 
katastrofy. Związane jest ono również z kontrolą posiadanych sił i środków 
oraz z powiększaniem ich zasobów. Znaczącą kwestią jest również edukacja 
ludności w zakresie postępowania i ewakuacji. W fazie przygotowania 
sporządzane są również plany zarządzania kryzysowego zawierające niezbędne 
informacje i podłoże do sprawnego reagowania na wypadek wystąpienia 
sytuacji kryzysowych. Podczas wystąpienia katastrofy następuje faza 
reagowania, która w pierwszej kolejności skupia się na udzieleniu pomocy 
osobom poszkodowanym oraz ograniczaniu powstałych strat. Następnie 
służby koncentrują się na przejęciu kontroli, a także przywróceniu równowagi 
funkcjonowania [Sobolewski, Majchrzak 2012: 28-29.]. 
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Ostatnią fazę stanowi odbudowa, której głównym celem jest przywróce-
nie stanu sprzed katastrofy. Ten etap składa się z odbudowy krótkoterminowej, 
polegającej na niesieniu doraźnej pomocy poszkodowanym oraz odbudowy 
długoterminowej, której celem jest odtworzenie prawidłowego stanu i warun-
ków zniszczonych przez katastrofę [Filaber, Kosowski, Borecka 2016: 28]. 

Mając na uwadze powyższe definicje można dojść do wniosku, że łączy 
je wspólna cecha. Tą cechą jest dążenie do minimalizacji wystąpienia sytuacji 
kryzysowej bądź kryzysu, a także redukcji potencjalnych strat i skutków sytu-
acji kryzysowej. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – ASPEKTY NORMATYWNE

Organizacja zarządzania kryzysowego na terytorium Rzeczpospolitej re-
alizowana jest na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym, zawarte w niej rozwiązania mają na celu skoordynowanie dzia-
łań związanych z przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń kryzysowych. Ustawa 
przedstawia także zadania i zakres działań organów właściwych w sprawach 
zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z nią za wykonywanie zarządzania kryzysowego odpowiedzial-
na jest Rada Ministrów. Podejmować działania w ramach zarządzania kryzy-
sowego może również minister właściwy do spraw wewnętrznych, ale tylko 
wówczas, gdy zachodzi natychmiastowa potrzeba. Zobowiązany jest on także 
do niezwłocznego poinformowania o swoich przedsięwzięciach Prezesa Rady 
Ministrów [Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: art. 7. 
ust. 1. i ust. 2.].

W sprawach związanych z podejmowaniem i koordynacją działań z za-
kresu zarządzania kryzysowego funkcjonuje Rządowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego (RZZK), który pełni rolę opiniodawczo-doradczą Rady Mini-
strów. Organizacja i tryb funkcjonowania Zespołu została określona zarządze-
niem wydanym przez Prezesa Rady Ministrów [art. 8. ust.1. i art. 9.].

Powyższa ustawa określa również organizację posiedzeń RZZK, które 
zwoływane są raz na kwartał przez przewodniczącego bądź w przypadku barku 
jego obecności przez wskazanego zastępcę lub członka Zespołu adekwatnego 
do danej sytuacji kryzysowej. Głównie są to posiedzenia zwyczajne, jednak-
że w razie nagłej potrzeby mogą mieć również tryb nadzwyczajny. Zapro-
szenia na posiedzenie organy otrzymują najpóźniej na 7 dni przed terminem 
planowanego posiedzenia zwyczajnego, natomiast w przypadku posiedzenia 
nadzwyczajnego najpóźniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem. 
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Zazwyczaj organizowane są one w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa. W posiedzeniach biorą udział organy odpowiednie do potrzeb zaistniałej 
sytuacji kryzysowej. Należy również zaznaczyć, że za obsługę oraz całodobowy 
obieg informacji RZZK odpowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, któ-
rego dyrektor pełni funkcję sekretarza RZZK [Pietrek 2011: 378-379].

Zaangażowanie RZZK było widoczne na przykład w trakcie powodzi  
w 2010 roku. 19 maja 2010 roku odbyło się jedno z takich posiedzeń organi-
zowane w trybie nadzwyczajnym. Podczas spotkania przedstawiono podjęte,  
a także planowane działania związane z wystąpieniem powodzi w południo-
wej części Polski. Zajmowano się również zabezpieczeniem terenów wzdłuż 
wałów Wisły i Odry. Charakter zdarzenia określono jako żywioł znacznie 
większy w swoich skutkach niż powódź stulecia jaka miała miejsce w 1997 
roku. Zauważono także, że fala kulminacyjna kieruje się w dolne odcinki Wi-
sły i Odry, które wcześniej nie były zagrożone powodzią. Z raportów przeka-
zanych od wojewodów wynikało, że służby są odpowiednio przygotowane na 
nadejście fali i czekają w pełnej gotowości. Podczas posiedzenia poruszono 
również kwestie regulacji zbiorników retencyjnych, strat związanych z powo-
dzią, a także form pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź [www1].

W celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie 
kraju powołano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Centrum podlega Preze-
sowi Rady Ministrów i pełni rolę państwowej jednostki budżetowej. Za funk-
cjonowanie i nadzór odpowiedzialny jest dyrektor powoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie Centrum w drodze rozporzą-
dzenia określa Prezes Rady Ministrów [art. 10.]. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) stanowi dla Prezesa Rady 
Ministrów, Rady Ministrów, a także dla Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego istotne wsparcie w zakresie podejmowania decyzji związanych  
z obszernym zakresem bezpieczeństwa, poprzez sporządzanie oraz dostarcza-
nie merytorycznie opracowanych analiz. RCB w głównej mierze koncentruje 
się na dokonywaniu analizy zagrożeń, przy jej tworzeniu opiera się na danych 
uzyskanych od ośrodków kryzysowych oraz od partnerów międzynarodo-
wych. W związku z tym RCB ma możliwość opracowania niezbędnych roz-
wiązań minimalizujących skutki sytuacji kryzysowych, a także pełnić główną 
funkcję podczas przepływu informacji o zaistniałych zagrożeniach [Walczak 
2009: 99-100].

RCB spełnia również istotną rolę w kierowaniu systemem bezpieczeń-
stwa narodowego państwa, ponieważ zdobywa, przetwarza, a następnie wyko-
rzystuje aktualne i cenne informacje kluczowe do sprawnego oraz efektywnego 
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wypełniania zadań z obszaru zarządzania kryzysowego oraz utrzymywania cią-
głej gotowości obronnej państwa. RCB pełni także ważną funkcję w planowa-
niu cywilnym, dzięki aktualnemu gromadzeniu informacji o będących w dys-
pozycji siłach i środkach wykorzystywanych podczas sytuacji kryzysowych 
organy administracji publicznej mogą w odpowiedni sposób przygotować 
się do występujących zagrożeń. Oprócz powyższych zadań RCB odpowiada  
za opracowywanie oraz aktualizowanie Krajowego Planu Ochrony Infrastruk-
tury Krytycznej, zapewnienie spójności działań z obszaru ochrony infrastruk-
tury krytycznej oraz za opracowywanie krajowego planu reagowania kryzyso-
wego [Walczak 2009: 101].

W odniesieniu do praktycznej strony zarządzania warto zwrócić uwa-
gę na istotę przepływu informacji pomiędzy kolejnymi poziomami zarządza-
nia. W momencie powstania utrudnienia w przepływie informacji tworzy się 
istotna bariera dla sprawnej realizacji wyznaczonych zadań. Powyższy pro-
blem przejawia się praktycznie w każdej dziedzinie zarządzania, jak również 
w zarządzaniu kryzysowym, gdzie np. sprawny i rzetelny przepływ informacji 
pomiędzy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Starosty, a następnie Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta stanowi bardzo ważną funkcję  
w przeciwdziałaniu i rozprzestrzenianiu się sytuacji kryzysowej oraz usuwaniu 
jej skutków [Walczak 2009: 101].

Na poziomie województwa za organizację zarządzania kryzysowego 
odpowiedzialny jest wojewoda. Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
kieruje do wojewodów wytyczne w związku z wykonywaniem wojewódz-
kich planów reagowania kryzysowego, a następnie je zatwierdza i aktualizuje.  
Zadania z obszaru zarządzania kryzysowego wojewoda realizuje z pomocą 
urzędu wojewódzkiego, zespolonych służb, a także inspekcji i straży. 

W ramach zarządzania kryzysowego na terenie województwa funkcjonu-
je również komórka organizacyjna, która odpowiedzialna jest za gromadzenie 
danych, ocenę występujących w województwie zagrożeń, ciągłe analizowanie 
możliwości rozwoju zagrożeń, a także dostarczanie informacji o aktualnym 
stanie bezpieczeństwa. Komórka organizacyjna współpracuje również z po-
wiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego, prowadzi stałe dyżury nie-
zbędne do zapewnienia gotowości obronnej państwa oraz opracowuje i aktu-
alizuje wojewódzki plan zarządzania kryzysowego. W przypadku wystąpienia 
sytuacji o znacznych zagrożeniach wspiera ona również inne organy odpo-
wiedzialne za zarządzanie kryzysowe, a także występuje z wnioskiem o użycie  
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Sił Zbrojnych (pododdziałów, oddziałów) [Ustawa z dnia 26.04.2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym: art. 14. ust. 6].

Tworzy się również wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, które 
odpowiedzialne są za pełnienie całodobowego dyżuru, współpracę z innymi 
centrami zarządzania kryzysowego oraz kontrolę nad systemem alarmowania, 
wykrywania i wczesnego ostrzegania. Centrum odpowiedzialne jest również 
za współpracę ze służbami ratowniczymi, humanitarnymi, poszukiwawczy-
mi, dokumentowanie podjętych działań, a także zapewnienie całodobowego 
dyżuru pełnionego przez lekarza ratownictwa medycznego [Ustawa z dnia 
26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: art. 16. ust. 1 i ust. 2.].

Na terenie powiatu za wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzy-
sowego odpowiedzialny jest starosta, do jego kompetencji należy: kierowa-
nie planowaniem, monitorowaniem, reagowaniem oraz usuwaniem skutków 
sytuacji kryzysowych. Wśród kolejnych kompetencji starosty należy wymie-
nić: wykonywanie zadań z obszaru planowania cywilnego, organizowanie, 
zarządzanie, a także prowadzenie ćwiczeń i szkoleń dotyczących zarządzania 
kryzysowego. Wykonuje on również przedsięwzięcia zawarte w planie ope-
racyjnym funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu, stara się 
przeciwdziałać oraz zapobiegać zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, 
bądź usuwać skutki ich wystąpienia. Oprócz wymienionych zadań starosta 
organizuje, a następnie realizuje zadania związane z ochroną infrastruktury 
krytycznej [Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: art. 17. 
ust. 1 i ust. 2].

Powyższe zadania starosta wykonuje we współpracy z powiatowym ze-
społem zarządzania kryzysowego [art. 17 ust. 4.] oraz powiatowymi centrami 
zarządzania kryzysowego [art. 18 ust. 1.]. Zespół zarządzania kryzysowego 
odpowiedzialny jest za wykonywanie podobnych zadań jak przewidziane  
w art. 14 ust. 8. dla zespołu wojewódzkiego, różnica polega jedynie na pozio-
mie ich wykonywania. Powiatowe centra tak jak w przypadku powiatowych 
zespołów wykonują zadania wyznaczone dla wojewódzkich centrów zarządza-
nia kryzysowego [art. 16 ust.2.].

Władze powiatu starają się przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym,  
a w momencie ich wystąpienia minimalizować skutki zdarzeń. Jednakże 
mimo wielu starań nie zawsze możliwe jest przewidzenie skali żywiołu oraz 
zakresu jego zniszczeń. Podobnie było również z powodzią w 2010 roku  
w powiecie płockim, która poczyniła ogromne straty. Łącznie ewakuowano  
ok. 2700 osób i ok. 1450 zwierząt. Zalanych zostało 51 000 ha gruntów, 
a także ok. 8700 gospodarstw rolnych. Powódź uszkodziła również 3000 
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budynków, ok. 170 obiektów hydrotechnicznych i ok. 30 szkół i obiektów pu-
blicznych. Zniszczonych zostało również ok. 85 km dróg. Szacowaną wartość 
strat w sektorze publicznym i prywatnym wyceniono na 500 mln zł [www2].

Ostatni szczebel, na którym prowadzone jest zarządzanie kryzysowe sta-
nowi gmina. Kluczową rolę w zarządzaniu kryzysowym na terenie gminy od-
grywa wójt, burmistrz lub prezydent miasta [art. 19 ust.1.], odpowiedzialny 
jest on za wykonywanie takich zadań jak [art. 19 ust.2]: kierowanie, plano-
wanie, monitorowanie, reagowanie oraz usuwanie skutków sytuacji kryzyso-
wych na terenie gminy, wykonywanie zadań z obszaru planowania cywilnego, 
organizowanie, wykonywanie oraz prowadzenie ćwiczeń i szkoleń związanych 
z zarządzaniem kryzysowym. Organ wykonawczy sprawuje również przed-
sięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania gmin oraz gmin  
o statusie miasta. Zobowiązany jest także do przeciwdziałania, zapobiegania  
i usuwania skutków zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz do organizo-
wania i realizowania zadań związanych z infrastrukturą krytyczną. Powyższe 
zadania organ wykonawczy sprawuje przy pomocy gminnego zespołu zarzą-
dzania kryzysowego [art. 19 ust. 4 i 5.].

Oprócz wymienionych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego organ 
wykonawczy odpowiedzialny jest także za wykonywanie zadań nałożonych 
na powiatowe centra zarządzania kryzysowego [art. 20 ust. 1.]. Organ wyko-
nawczy w takiej sytuacji ma prawo powołania w gminie lub mieście gminne 
bądź miejskie centrum zarządzania kryzysowego. Jeśli wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta powoła taki organ, to wówczas staje się on odpowiedzialny  
za wykonywanie zadań powiatowych centrów zarządzania kryzysowego  
[art. 22 ust. 1 i 2.].

SKUTKI KRYZYSU –  
ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE

Skutki kryzysu widoczne są nie tylko w obszarach materialnych, ale rów-
nież w obszarach emocjonalnych, biofizjologicznych, a także na płaszczyźnie 
poznawczej. W wyniku wystąpienia w zbyt krótkim czasie wielu burzliwych 
i gwałtownych przemian, dochodzi do wywierania wpływu na życie i dzia-
łania ludzkie oraz na podmioty gospodarcze i instytucje państwowe. Ludzie 
w tego typu momentach często stają w sytuacjach granicznych, z którymi 
ciężko jest im sobie poradzić, muszą dokonywać trudnych wyborów i decyzji, 
które odciskają piętno na ich całym życiu. Sytuacje, wobec których człowiek 
staje w obliczu zagrożenia często diametralnie zmieniają ludzki światopogląd, 
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egzystencję i uświadamiają cenne wartości, które wcześniej nie były doceniane 
bądź zauważane. Ludzie w reakcjach kryzysowych postępują zgodnie z wyzna-
czonym w czterech fazach procesem, który przebiega następująco [Ciekanow-
ski, Nowicka i Wyrębek 2017: 18]:

• Faza szoku – w tej fazie występuje mechanizm zaprzeczenia. Charak-
terystyczne dla niej jest pozornie uporządkowane życie, natomiast 
pod jego powierzchnią skrywa się chaos i pobudzenia psychiczne. 
Zaczynają występować zaburzenia bądź utrudnienia w kontakcie 
oraz pojawiają się bezcelowe działania.

• Faza reakcji emocjonalnej – występuje w momencie konfrontacji  
z rzeczywistością. Jednostka próbuje przystosować się do panującej 
sytuacji i stosuje mechanizmy obronne, czyli: wyparcie bądź zaprze-
czenie. Na tym etapie uczucia są bardzo intensywne i jeżeli jednostka 
nie otrzyma wystarczającego wsparcia społecznego może znaleźć się 
w pustce, bezsilności, a także rozwoju sytuacji kryzysowej do stanu 
chronicznego. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie odpowied-
niego wsparcia jednostce, w wyniku czego dochodzi do obniżenia 
poziomu emocji, poprawy samopoczucia i rozpoczęcia pracy nad 
kryzysem.

• Faza pracy nad kryzysem – w tej fazie jednostka wyzwala się  
z traumatycznych przeżyć i koncentruję się na przyszłości. Granica 
pomiędzy poprzednią fazą jest jeszcze niestała i mogą się one prze-
nikać, natomiast reakcje emocjonalne występują już dużo rzadziej  
i z mniejszą intensywnością.

• Faza nowej orientacji – w tej fazie występuje przywrócenie kontro-
li i odbudowanie własnej wartości. Jednostka zaczyna nawiązywać 
nowe kontakty, związki, natomiast minione wydarzenia stają się je-
dynie wzbogaceniem doświadczeń życiowych.

Skutki sytuacji kryzysowych na płaszczyźnie psychologicznej przejawia-
ją się w postaci utraty poczucia bezpieczeństwa, zagrożenia wszelkich dóbr, 
a także zaburzeń na płaszczyźnie emocjonalnej. Często pojawia się również: 
przerażenie, szok, rozpacz, bezradność, bezsilność, poczucie winy i niepo-
kój. Jednostka może doświadczać także zmęczenia, zaprzeczeń, utraty kon-
troli nad funkcjonowaniem, wściekłości, paniki oraz depresji i otępienia.  
Na płaszczyźnie zachowania jednostka może nie być zdolna do podejmowa-
nia codziennych aktywności, zwiększa się również jej zależność od innych 
osób. W wyniku napotkanych trudności dochodzi do nieprzemyślanych bądź 



271

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ...

patologicznych działań, wzrostu poziomu zdenerwowania, wybuchów płaczu 
i pobudzeń ruchowych. Zachowania na tej płaszczyźnie mogą objawiać się 
również zmianą aktywności i sposobem komunikowania. Z kolei płaszczyzna 
biofizjologiczna przedstawia fizyczne reakcje organizmu na stres, należą do 
nich: biegunka, wymioty, pocenie się, wysypka, zaburzenia snu i oddychania, 
a także utrata apetytu i częste poczucie zmęczenia. Natomiast płaszczyzna po-
znawcza charakteryzuje się brakiem umiejętności rozwiązywania problemów 
oraz podejmowania decyzji. Typowymi przejawami zachowań tej płaszczyzny 
są: brak logicznego myślenia, kłopoty z koncentracją, zwężenie pola uwagi 
oraz koszmary senne [Ciekanowski, Nowicka i Wyrębek 2017: 19].

Odnosząc się do psychologii tłumu na zachowania kryzysowe warto 
podkreślić, że tłum charakteryzuje się łatwością ulegania wpływom, a także 
kieruje się on uczuciami. Ludzie w tłumie przejawiają reakcje stadne i bez-
myślnie podążają za innymi osobami. Na tego typu zachowania nie ma wpły-
wu wykształcenie ani rozwój umysłowy jednostek, tylko uczucia i instynkty. 
Dążenie do szybkiej ewakuacji z zagrożonego miejsca jest ważniejsze od unik-
nięcia kolizji. Ludzie zaczynają panikować i tratować się wzajemnie, aby tylko 
uratować własne życie nie bacząc na skutki i konsekwencje swoich czynów.  
W takich sytuacjach ważne jest przejęcie kontroli przez przywódcę wiarygod-
nego, przekonującego i godnego zaufania. Taką funkcję zazwyczaj pełni osoba 
w mundurze lub przedstawiciel tłumu [www3]. 

Procesy i zachowania osób znajdujących się w tłumie poddał analizie 
psycholog Gustaw Le Bon. Przeprowadzone przez niego badania pozwoli-
ły stwierdzić, że takie jednostki nie są tożsame z jednostkami spoza tłumu.  
Cechują się one: zanikiem świadomości własnego ja, przewagą czynników 
nieświadomych, dążeniem do szybkiego urzeczywistnienia sugerowanych idei 
oraz tym, że ich myśli i uczucia kierowane są przez sugestie i zaraźliwość tłu-
mu. Łączy je jedynie wspólna przestrzeń i czas spotkania oraz podobne od-
czucia i emocje. Jednostka staje się automatem kierowanym przez wolę tłumu  
[Le Bon 2007: 15-27].

Odnosząc się do organizacyjnych skutków sytuacji kryzysowych warto 
podkreślić, że są one zauważalne w pełnym wymiarze zarządzania kryzyso-
wego i wywołują szereg czynników, wśród których można wymienić nie-
rozpowszechnianie informacji o zagrożeniach, które zostały uznane za tajne  
i poufne oraz niewystarczającą ilość zasobów przeznaczonych na gromadzenie 
informacji. Do negatywnych skutków można także zaliczyć braki edukacyjne 
członków organizacji, niezrozumiały i mało adekwatny podział obowiązków 
w organizacji, niski poziom pamięci organizacyjnej i niewyciąganie wniosków 
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z przeszłości. Często występują również zaniedbania i malwersacje organiza-
cyjne oraz nieumiejętność syntezowania i analizowania informacji [Bazerman, 
Watkins 2006: 112]. 

POWÓDŹ JAKO SYTUACJA KRYZYSOWA –  
PRZYKŁAD GMINY WYSZOGRÓD

Przykładem sytuacji kryzysowej, która wiąże się z wieloma skutkami 
zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej jak i organizacyjnej jest powódź. Po-
niżej starano się omówić działania podjęte w gminie Wyszogród w związku  
z powodzią zimową na przełomie lat 2010 i 2011. W tym czasie zagrożonych 
powodzią, podtopionych oraz zalanych zostało również wiele miejscowości 
województwa mazowieckiego, jednak gmina Wyszogród zasługuje na szcze-
gólną uwagę ze względu na swoje położenie geograficzne.

Miasto i gmina Wyszogród położone są w województwie mazowieckim. 
Natomiast sam Wyszogród położony jest na trzydziestometrowej skarpie przy 
prawym brzegu Wisły. Jego powierzchnia wynosi 98 km2 i liczy sobie 6.400 
mieszkańców. W gminie dominuje głównie rolnictwo. Na powierzchnię rolną 
przeznaczone jest 6100 ha, w procentach stanowi to 62,6% całej powierzchni 
gminy. Prężny rozwój rolnictwa wpływa korzystnie na zrównoważoną zmianę 
struktury gospodarstw. W gminie dominują gleby III i IV klasy. Przeważają 
gospodarstwa średniej wielkości o powierzchni od 7 do 10 ha. Prowadzo-
ne są głównie uprawy zbóż, których łączna powierzchnia stanowi 3732 ha.  
W okresie wiosennym występuje tu wysokie ryzyko zagrożenia powodziowe-
go. Terenami szczególnie narażonymi na podtopienia są: dolina Chmielewo  
i dolina Rakowo – Drwały [Gminny Plan Reagowania Kryzysowego 2005: 32].

Praktycznie każdego roku w okresie zimowo – wiosennym w gminie 
Wyszogród dochodzi do wzrostu poziomu wody na rzece Wiśle oraz ryzyka jej 
wylewu. W związku z tym zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o za-
rządzaniu kryzysowym realizowane są fazy zarządzania kryzysowego powodzią. 
Realizacja dwóch pierwszych z nich jak wyżej wspomniano wykonywana jest 
jeszcze przed wystąpieniem powodzi. W ramach fazy zapobiegania w gminie 
Wyszogród sporządzono:

• mapy ryzyka powodziowego;
• mapy zagrożenia powodziowego;
• plany zarządzania ryzykiem powodziowym;
• wykonano mapy obszarów zagrożonych podtopieniem;
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• dokonano wstępnych ocen oraz analiz zagrożenia powodzą;
• dokonano kontrolnego przeglądu obiektów melioracyjnych, bu-

dowli hydrotechnicznych, kanałów i koryt rzecznych.

Odnośnie fazy przygotowania gmina przeprowadziła szereg czynności, 
które polegały na: 

• sporządzeniu planu operacyjnego zabezpieczającego przed powodzią;
• aktualizacji planu zarządzania kryzysowego;
• organizacji ćwiczeń i szkoleń dotyczących zarządzania kryzysowego;
• wyposażeniu jednostek zarządczych i ratowniczych w niezbędny 

sprzęt;
• zabezpieczeniu rezerw celowych wykorzystywanych podczas 

powodzi;
• uzupełnieniu stanów magazynów przeciwpowodziowych;
• wykonywaniu analiz zagrożenia powodzią, a następnie przekazywa-

niu ich do Starostwa Powiatowego w Płocku.

Faza reagowania rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem 7 grudnia 2010 
roku stanu alarmu powodziowego dla gminy Wyszogród. Dnia 13 stycznia 
w gminie Wyszogród i Nowy Duninów zalane zostały najbliżej położone 
rzece pola i łąki. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o wprowa-
dzeniu pięciu lodołamaczy, które skierowano na odcinek gminy Wyszogród 
oraz odcinek gminy Nowy Duninów. 16 stycznia zorganizowano posiedzenie 
Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego zadecydowano 
o [Myszkowska 2011: notatka służbowa]:

• wprowadzeniu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy i Miasta 
Wyszogród;

• wprowadzeniu stałych patroli monitorujących stan wałów;
• pobraniu z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego  

w Kamionie latarek oraz pochodni;
• włączeniu funkcjonariuszy posterunku policji w Wyszogrodzie  

do zabezpieczenia wałów taśmą, a także ich monitorowania;
• przygotowaniu decyzji ewakuacyjnych dla mieszkańców.

Dnia 17 stycznia rozdano decyzje o ewakuacji mieszkańcom: Wyszogro-
du, Chmielewa, Rakowa i Drwał. Łącznie wydano 52 decyzje ewakuacyjne. 
W tym celu zabezpieczono niezbędny sprzęt przeznaczony do ewakuacji ludzi 
i zwierząt. Dla ewakuowanych osób na terenie gminy zabezpieczono tymcza-
sowe miejsca zakwaterowania wyposażone w łóżka polowe, materace i koce. 
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Władze gminy poinformowały mieszkańców o zabezpieczeniu swoich domów, 
gospodarstw i sprzętów we własnym zakresie. 18 stycznia władze urzędu  
gminy wydały decyzje dla posterunku Policji i Centrum Medycznego 
BMC sp. z o.o., aby były one w stałej gotowości do udzielenia pomocy  
w wyniku ewakuacji ludności z zagrożonych terenów [Zgorzelski 2011: AZK.
II.6230/4/2011].

W ostatnich dniach stycznia 2011 roku, gdy poziom wody zaczął opadać 
w gminie rozpoczęła się faza odbudowy. Prace rozpoczęto od naprawy wału  
w Rakowie, w który wbiła się dryfująca pokrywa lodowa. Wały zostały po-
głębione, uszczelnione bentomatą, a następnie zabezpieczone siatką ograni-
czającą bobrom penetrację wałów. Zbudowano betonowe podjazdy na wały, 
a drogi wzdłuż wałów utwardzono tłuczniem [Wierzbicki, Mazgajski 2011: 
58]. Wyremontowano także pompownię znajdującą się w dolinie Rakowo 
– Drwały. Powódź uszkodziła również wał w Chmielewie, w konsekwencji 
czego doszło do zalania pól i łąk. Część upraw rolnych w szczególności truska-
wek ucierpiała najbardziej. W celu ochrony przed ponownym podtopieniem 
wykonano przesłonę bentonitowo-cementową. 

Mieszkańcom gminy zagwarantowano również pomoc w postaci: finan-
sowej, darów odzieży i żywności oraz psychologicznej. W związku z ciężką sy-
tuacją rodziny mogły się starać o udzielanie kredytu preferencyjnego, zasiłku 
celowego, odraczaniu płatności składek lub rozkładania ich na raty. Osoby 
poszkodowane mogły również liczyć na artykuły przemysłowe i spożywcze 
niezbędne do codziennego funkcjonowania. W tym celu w ośrodkach znaj-
dujących się na terenie gminy prowadzone były zbiórki charytatywne. Miesz-
kańcy, którzy przeżyli traumę lub mieli problem z powrotem do normalnego 
funkcjonowania mogli bezpłatnie korzystać z porad u psychologa.

Łącznie w akcję przeciwpowodziową zaangażowanych było 200 
strażaków OSP, policjanci z posterunku w Wyszogrodzie, policjanci  
z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, lekarze z Centrum Medycznego BMC 
oraz lekarze weterynarii. Wszystkie wymienione jednostki sprawnie ze sobą 
współpracowały i dążyły do minimalizacji skutków powodzi. W czasie po-
wodzi ewakuowano: 408 sztuk trzody chlewnej, 331 osób, 301 sztuk bydła  
i 8 koni. 

Powyższe dane opracowano na podstawie zestawienia sił i środków na 
terenie gminy i miasta Wyszogród (materiał niepublikowany) oraz Gminne-
go Planu Reagowania Kryzysowego [Gminny Plan Reagowania Kryzysowego 
2005: 64]. 
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Z relacji osób bezpośrednio dotkniętych skutkami powodzi, zamiesz-
kałych w miejscowości Rakowo wynika, jak bardzo nieobliczalna może być 
powódź. Rok 2010/2011 kojarzy im się tylko z podtopieniem ich całego do-
bytku. Wspominają, jak z dnia na dzień poziom wody na rzece Wiśle wzrastał. 
W związku z tym w obawie przed wylewem wody zaczęli ewakuować zwierzę-
ta z gospodarstw na wyższe poziomy budynków gospodarczych. Wszystkie 
najważniejsze rzeczy z domu znajdujące się na parterze przenieśli na poddasze, 
zabezpieczyli się także w żywność zakonserwowaną. Po kilku nocach spędzo-
nych na poddaszu, pewnego ranka spełniły się ich obawy. Woda wylała z wa-
łów i podtopiła gospodarstwa, a także partery domów. W akcji ewakuacyjnej, 
a potem w odpompowywaniu wody z gospodarstw pomagali strażacy OSP. 
Konieczna była również naprawa części sprzętów rolniczych, a także wymiana 
niektórych mebli i sprzętu AGD, RTV. Po skończonych akacjach ratowni-
czych w gospodarstwach znajdowały się wodorosty, a w powietrzu unosił się 
charakterystyczny zapach [Białołęcka 2020: 29].

Z minionych wydarzeń warto wyciągnąć wnioski na przyszłość i bardziej 
precyzyjnie zabezpieczać się przed powodzią. Wśród głównych czynników 
zabezpieczających należy wymienić: modernizację urządzeń technicznych, 
pozostawianie wodzie w zależności od zagospodarowania możliwie najwięk-
szej ilości wolnych terenów oraz unikać zabudowy na terenach zagrożonych 
podtopieniem. 
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CRISIS MANAGEMENT ON THE EXAMPLE  
OF FLOOD PREVENTION IN THE MUNICIPALITY 

OF WYSZOGRÓD – THEORETICAL APPROACH, 
STATUTORY REGULATIONS

Summary: Crisis situations are unavoidable part of life. Their occurrence,  
often violent and unpredictable, can affect the population at any moment  
of existence. Lack of adequate knowledge and experience may result in the 
loss of natural and necessary efforts to avoid crisis situations. A person in a dif-
ficult situation and in the face of a threat stops to think rationally and loses 
common sense. An important issue in this regard is the education of the so-
ciety on the principles of proper conduct and the principles of safety in crisis 
situations. Social awareness of the dangers allows you to keep your common 
sense and control in dangerous situations. Another extremely important fact 
is the organization of crisis management prepared for individual levels of the 
state, thanks to which the entire system of carrying out rescue operations runs 
smoothly and without any problems. The incurred losses and other effects 
of the above-mentioned events should provoke reflection, as well as drawing 
conclusions and learning for the future.

Keywords: crisis situation, crisis, crisis management, management organisa-
tion, consequences of crisis




