
statecznej, trzeba przeto uznać , że istnienie świata jest dzie
łem wyboru, ponieważ jego nieistnienie jest ł a t w i e j s z e . 

Zawodność doktryny Leibniza nie pochodzi tedy z konfuzji 
dwóch odmian przyczynowości, ale z dowolności tego właśnie 
założenia co do wzajemnej pozycji bytu i niebytu. Przekazy-
walne doświadczenie nigdy nie odnajdzie tej obserwacji, nie 
ma w n im bowiem żadnej intuicji niebytu, a tym samym nie 
ma intuicji istnienia w znaczeniu bezwarunkowym. Również 
zatem powiedzenie, iż niebyt jest łatwiejszy niż byt (tj. ła
twiej wyobrażalny? — albo obdarzony zawsze presumpcją do
da tn ią? — albo dany świadomości jako idea zaczątkowa, póki 
brak dowodów na byt? itd.) umyka rozumieniu dopuszczalne
mu w kręgu reguł naukowych. W tym kręgu nawet przypad
kowość jako cecha bytu jest niewypowiadalna, bo przypadko
wość może występować tylko jako negatywna jakość względna 
(zdarzenie jest przypadkowe we względu na inne zdarzenia, 
tj. niezależne od nich); nazwać świata przypadkowym niepo
dobna, ale wobec tego nie można go także nazwać koniecz
nym. Świat jest, czym jest, nie odsyła do niczego, nie wymaga 
pytania o racje. Kiedy nazywamy byt przypadkowym — j a k 
czyni Sartre — również dajemy do zrozumienia, iż mamy do
b r ą intuicję tego, co jest bytu nieobecnością, intuicję nicości; 
zak ładamy wtedy, wbrew Leibnizowi, że istnienie nie jest wy
nikiem wyboru między istnieniem a nieistnieniem i że nicość 
nie jest wcale od bytu „łatwiejsza", ale zakładamy, w zgodzie 
z Leibnizem, że byt i nicość są dostępne wypowiadalnej kon
frontacji w pomyśleniu. Ekwipotencja bytu i nicości umożli
wia wiarę w przypadkowość świata, ale jest założeniem rów
nie mitycznym, j a k ich nierówność. 

V I I I . F E N O M E N O B O J Ę T N O Ś C I ŚWIATA 

1. Projekt mityczny, który żąda odpowiedzi na pytanie 
0 przypadkowość bytu, ma jednakowoż korzeń stale odrasta
jący w rudymentarnym odniesieniu człowieka do własnej sy
tuacji. Jest próbą stawienia czoła lub pokonania doświadcze
nia własnej niejednorodności względem świata. 

Fenomen obojętności świata należy do doświadczeń funda
mentalnych, tj. takich, których niepodobna zinterpretować j a 
ko poszczególnych przypadków innej, pierwotniejszej potrze
by. [Okoliczność ta wydaje mi się nadzwyczaj ważna . Można 
by sądzić, co prawda, że pewne zjawiska ujawnione przez psy
chologię głębi są bardziej pierwotne i oświetlają doświadcze
nie obojętności jako swój derywat; że na przykład regresja 
lekowa, która rodzi nostalgię za powrotem do sytuacji em
brionalnej, za wejściem ponownym w opiekuńcze łono matki 
1 za uwolnieniem kompletnym od odpowiedzialności za życie 
— że więc ona właśnie jyjjjjy^ja^dflŚttia^SSiJ^ 
o b o j ę t n e j można by sądzić podobnie, że j,nst^fl]s^HUfi£ci^ 
pragnienie zupełnego zrównania napięć zrodzonych przez 
sam fakt życia organicznego, t łumaczy ów wygląd świa ta jako 
obojętnego. 

gł ^ j ^ g j ^ ^ i ^ ^ g z a ^ ż e ^ e j e s t ^ d w j g j f l j ^ . Tęsknota za pre-
natalnym schron i s IuemT^Tsmmnuą połowiczną, k tó ra uwal
nia od życia na własny rachunek, a także próba zapewnienia 
sobie nieobecności ostatecznej w świecie, są już , jedna i dru
ga, ruchem ucieczki od czegoś — a to coś musi wyprzedzać 
potrzebę schronienia albo lęk przed istnieniem. 
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Najprościej powiedzieć, ~że uciekamy od cierpienia. Lecz 
czym jest to, co wspólne i jednakowe we wszelkim cierpieniu: 
w bólu fizycznym, w poczuciu klęski życiowej, w strachu 
przed zadaniem ponad siły, w rozpaczy wobec śmierci bli
skich, w lęku przed śmiercią własną , w porażce miłosnej, 
w dotknięciu upokorzenia, w zrozumieniu beznadziejności 
ambicji, w przeżyciu niedołęstwa, w nieznośności osamotnie
nia? Jakie jest doświadczenie, które upoważnia nas, by te 
wszystkie i tysiąc innych sytuacji nazwać jednym słowem? 
Czym jest cierpienie, w takiej rozmaitości doświadczeń chwy
tane jako jedno doświadczenie? 

Powiedzenie, że unikamy cierpienia i że sam ruch ucieczki 
naszej określa wspólnotę doświadczeń, od których uciekać 
chcemy, jest, oczywiście, pozorem wyjaśnienia przez czysto 
tautologiczne wyjście, dokładnie tak samo, j a k w przypadku 
sławnej z jałowości doktryny, głoszącej, że „ludzie dążą do 
szczęścia". Niewątpl iwe jest bowiem, że zdarza sigjnam uwa
żać, iż pewnych cierpień un ikać nam nie wolno. jUtylitarysta 
powie w takim przypadku, że rzekome cierpienie sprawia 
nam najwidoczniej „przyjemność" (lub „większą przyjemność" 
czy „mniejszą przykrość", niż jej brak), nie jest tedy cierpie
niem, lecz przeżyciem, w którym mimo przymieszki „przykro
ści", bilans algedoniczny jest ostatecznie dodatni. Napisano 
zbyt wiele o czysto werbalnym charakterze takich wyjaśnień, 
by warto było wracać do tej kwestii. (Jeśli w punkcie wyjścia 
okreś lamy cierpienie przez naszą ucieczkę, wówczas powie
dzenie, że uciekamy od cierpienia jest tautologią; jeśli z kolei 
w punkcie wyjścia notujemy, iż uciekamy od cierpienia, zmu
szeni j es teśmy określić je inaczej, a w szczególności uporać 
się z doświadczeniem, które upewnia nas, iż nie uciekamy od 
pewnych sytuacji, które ponad wątpliwość doznajemy jako sy
tuacje cierpienia)^ 

^T^nj^od^zegojuciekggj j^ 
świa ta^ a pro ty przezwyciężenia t ę ^ o b o j ę t o n s c i ^ t m i o w i ą 
"ośrodkowy sens ludzkich zmagań z losem w jego codzienności 
i w jego ekstremach. 
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2. Wszelkie negatywności życia s ą zrozumiałe jako dotkli
we objawienia obojętności. 

Ból fizyczny jest paradoksalnym doświadczeniem, gdzie to 
ciało, którym jestem, staje się wobec mnie obojętne, stacza się 
na mnie niejako niczym rzecz obca, zmuszając do sytuacji nie
znośnego dystansu względem samego siebie. Niezdolny do 
uwolnienia się od poczucia tożsamości z własnym ciałem, mam 
je zarazem przed sobą jako realność cudzą, k tóra może mnie 
przygnieść swoją niewrażliwością na mnie, niezdolnością do 
przyjaźni ze m n ą , który jestem t ą realnością samą.jWJsólu fizy
cznym migoce dlatego nieustannie niewypowiedziane poczucie 
różnicy między m n ą i ciałem, którym przes ta łem władać. Gdy
bym był całkowicie czym innym, niż to ciało, ból fizyczny nie 
miałby do mnie dostępu — jak wynika z kar tęzjańskich Nało
żeń, przez Kartezjusza nie doprowadzonych do wyników ostate
cznych. Gdybym wszakże był identyczny z tym ciałem po pro
stu, ból również nie potrafiłby mnie dotknąć, nie mógłbym 
— skoro jestem wolny — doświadczać własnego ciała jako ze
wnętrznego zła, nie mógłbym żyć w poczuciu bezradności wobec 
jego nie oswojonej i wrogiej mi energ iu j^jgjj^z^ggnyn^tttia^ 
^j^orzj j^fljjjyjjjg^ciał j^ którym jestem, przestaję nim być i sta
ję się doświadczeniem tego ciała, tj. cierpieniem właśnie. Ból 
fizyczny nie redukuje mnie do mojej fizjologii, lecz przeciwnie 
— odsłania przede m n ą jej możliwą obcość, jej niezawisłość 
nieprzezwyciężoną. W poczuciu rozdwojenia, które w bólu fizy
cznym powstaje, fenomen obojętności świata jest najdotkliwszy, 
albowiem dotyczy tego fragmentu świata, z k tórym zwykłem 
doświadczać zażyłości najbardziej bezpośredniej [Wszystkie na
sze zmagania z nędzą cielesności ludzkiej są próbami przywró
cenia tożsamości totalnej każdego z nas z jego ciałem; wszy
stkie mają znieść zobojętnienie ciała wobec „mnie" — każdora
zowo innego — oswoić je zrazu „ze m n ą " w przyjacielskim za
ufaniu, a w końcu zapewnić poczucie koincydencji doskonałej. 
Wygasanie bólu jest doświadczeniem powrotu do ciałm) 

3. Ale wszystko w otoczeniu rzeczowym i ludzkim, co uda
remnia nasze starania lub rodzi niedolę, odsłania nam świat 
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jako realność nieznośnie obojętną. W umieraniu i w śmierci 
osób bliskich najdotkliwsze jest to właśnie , iż stają się wobec 
nas obojętni, zatopieni niejako bezpowrotnie w miejsce, skąd 
demonstracyjnie okazują nam zupełny brak zainteresowania 
nami. To nagłe wygaśnięcie zainteresowania stanowi o nie
pokoju, j a k i rodzi widok trupa osoby znanej: rzecz, nadal 
u tożsamiana z osobą, niezdolna wszakże do osobowego z na
mi kontaktu. Również antycypacja śmierci własnej , tj. wy
obrażenie świata pozbawionego naszej obecności, odkrywa 
nam zobojętnienie bytu i tylko dlatego jest trudne do znie
sienia. Skoro z wyobrażenia własnej nieobecności w świecie 
nie potrafię usunąć siebie jako obserwatora świata, w którym 
nie ma mnie właśnie , tedy antycypacja śmierci własnej nie 
ujawnia mi własnej wobec świata obojętności (przeciwnie, 
skąfidensowana interesowność moja dla świata 
IslSIIlJ^aj^MafifLaaaiem^ świat który wobec 
mnie zobojętniał, tj. organicznie nie umie obecności mojej za
uważyć. jTak zwana nicość nie jest miejscem, z którego t ryska 
lęk śmierci antycypowanej, jako że nie mamy żadnej intuicji 
nicości — podobnie j ak intuicji istnienia — w znaczeniu nie-
warunkowym i podobnie jak istnienie rozumiemy intuicyjnie 
tylko w postaci przynależności do świata, tak i nicość rozu
miemy tylko jako nieobecność w świecie; własnej nieobecności 
w świecie nie umiemy wszelako antycypować nie zakładając 
g a r a ż e m obecności własnek to znaczy nie umiemy jej w ogóle 
antycypować w jej spełnieniu granicznym. Nicość nie jest 
ciemnym pokojem, do którego l ękam się wejść, ponieważ 
ciemny pokój, gdzie czaić się może niewidoczne zagrożenie, 
jest źródłem intensywnego doświadczenia mojej obecności 
w świecie. Nie lękamy się tedy nicości, ale świata doskonale 
zobojętniałego, który wyobrażoną naszą w nim obecność 
— właśnie tę założoną w wyobrażeniu nieobecności naszej 
— organicznie przes ta ł dostrzegać. Możliwa i nieuchronna 
rychło ociemniałość bytu w stosunku do mojego istnienia osa
cza mnie lękiem, nie zaś ociemniałość moja względem otocze
nia. W antycypacji śmierci własnej świat staje się domem ro
dzicielskim, który w jednej chwili przesta ł rozpoznawać włas-
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ne dziecko — i to wyobrażenie nierozpoznawalności własnej 
ze strony świata nadaje sens naszej obawie śmierci. Fenomen 
obojętności świata nigdzie indziej nie pojawia się w takihi na
syceniu, albowiem nieskończona prywatność śmierci wyprze
dzanej wyobraźnią, jej samowystarczalność, jej brak racji 
w świecie — wszystko to sprawia, iż obojętność, j a k ą nam 
byt okazuje w tym doświadczeniu, okazana jest przez całość 
komple tną bytu, pod każdym względem i w stopniu granicz
nie ostatecznym. Prywatność śmierci sprawia r ó w n W , ż Q 

chociaż możemy — przez odniesienie dn hytu, nad^ wszystko 
do realności ludzkich — nadać „sensowność" naszej zgodzie 
na śmierć czy naszej gotowości umierania, to samej śmierci 
jsensu nadać nie potrafimy. Skoro tedy fenomen obojętności 
świata nigdzie nie jest tak widomy i tak niepodatny na za
tajenie, j ak w doświadczeniu śmierci antycypowanej, to anty
cypacja ta wtajemnicza nas lepiej niż cokolwiek w tę jakość 
bytu, która , j ak się okazuje nas tępnie , rozprowadzona jest we 
wszelkich negatywnościach życia, chociaż w odmianach roz
rzedzonych lub cząstkowych, nadających się do ukrycia. 

W rzeczy samej cząstkowość w doświadczeniu obojętności 
świata jest pozorna i mala fide przyjmowana do wiadomości. 
Wydaje się nam, że to ktoś inny, druga osoba odkrywa zobo
jętnienie swoje dla nas, kiedy jest naocznym źródłem czego
kolwiek, co znamy jako negatywność — źródłem odmowy, upo
korzenia, wstydu; wydaje się nam także , że w poszczególnej 
porażce naszej j a k a ś sytuacja przerasta nasze siły, j ak iś od
łamek świata zdobywa nad nami przewagę, jakie jś pojedyn
czej okoliczności nie umiemy sprostać. Wydaje się tedy, że 
zobojętnienie przebłyskuje w pojedynczych naszych spotka
niach z rzeczami, z ludźmi, z własnym ciałem, ale że nie ma
my powodów, by rozciągać owo migotanie cienia na całość by
tu, by je postrzegać jako przejawienia jakości trwale do świa
ta p r z y r o ś n i ę t e j 

W rzeczy samej, m g g j j j j j g m y ł ^ 
j i u ś c i ć p r z ^ m g ^ ^ 
firlyby nie doświadczenie antycypacji śmierci. Antycypacja 
śmierci wykrywa fenomen obojętności jako guidditas świata, 
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ponieważ w niej właśnie świat w całości, pod wszystkimi 
względami i w stopniu granicznym zmuszony jest niejako 
wtajemniczyć nas w swoją obojętność. Od tej chwili i ze 
względu na to uprzywilejowane doświadczenie wszystkie czą
stkowe odsłonięcia tej obojętności w negatywnościach poje
dynczych nie mogą uchodzić za przypadki, gdzie odsłania się 
własność tylko pewnego fragmentu świata, ale właśnie za w i 
doki u łamkowe jednorodnej całości. Skoro już wiemy bowiem, 
że świat może zobojętnienie totalne nam okazać i że musi je 
okazać z pewnością, wiemy tym samym, że cząstkowe do
świadczenia obojętności wprowadzają nas w istotny modus 
naszych związków ze światem, tj. że nie ta lub owa osoba 
przyprawia nas obojętnością swoją o cierpienie, nie ta lub 
owa sytuacja zdobywa nad nami przewagę, lecz że przez tę 
osobę i przez tę sytuację przemawia niejako milczenie świata, 
jego „wszystko jedno" wobec naszego istnienia. 

Nie znaczy to, oczywiście, by każde nasze doświadczenie 
objawiało nam zobojętnienie świata, wiemy bowiem wszyscy, 
iż żyjemy tylko dzięki różnym postaciom nieobojętności 
w spotkaniach z ludźmi: dzięki solidarności, zaufaniu, miło
ści, przyjaźni. Fenomen obojętności świata, ujawniony jako 
cecha całości, nie unieważnia zgoła, nie każe lekceważyć ani 
za pozór uznać wszystkich odmian nieobojętnego współbyto-
wania ludzi, z którego wszyscy żyjemy. Natomiast fenomen 
obojętności,(rozumiany jako ąuidditas ś w i a t a j n a d a j e całości 
ludzkich wysiłków sens wspólny, który jest tym właśnie : pró
bą stałego pokonywania obojętności. 

4. Próbujemy pokonać obojętność świata przez technologi
czne przywłaszczanie rzeczy, dzięki czemu rzeczy stają się 
nam posłuszne. [Satysfakcja, doświadczana z tego posłuszeń
stwa, polega na tym, iż w coraz większym stopniu obracamy 
się w środowisku przez nas samych urządzonym, w coraz 
większym stopniu tedy wolno nam sobie przypisywać bogo-
podobne uzdolnienia twórcze. Świat przesta ł być nie obrobio
n ą n a t u r ą , przygniatającą swoją nieczułością; s ta ł się niemal 
emanacją naszych projektów, ogromne jego obszary, coraz bar-
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dziej rozległe, słuchają naszego głosu; s ta ł się wrażl iwy na 
nasze pragnienia. Mamy nadzieję, że uwrażliwienie to będzie 
się doskonalić, snujemy zawrotne plany mocarstwa technolo
gicznego, zdanego na nasze rozkazy. Gdyby świat był dziełem 
swobodnej woli bóstwa, nie mógłby być wobec bóstwa obojęt
ny, w podległości jego wszechmocy musiałby demonstrować 
względem stworzyciela pokorę, wdzięczność, uwielbienie. Wy
daje się i nam, że stosownie do tego, j a k udaje się nam rangi 
bóstwa zbiorowego w wyobrażeniu dostąpić, j a k wymuszamy 
na rzeczach zanik stopniowy ich krnąbrności nieobliczalnej, 
stosownie tedy do miary posłuchu, j a k i rzeczy nam okazują, 
świat przeobraża się w zwierzę domowe; granica między 
sprawnością maszyny a przyjacielską ufnością oswojonego 
zwierzęcia zdaje się zacierać. Tryumfy technologiczne oddają 
nam byt fizyczny w pełni upokorzony] 

Ale oto spoza sukcesów władzy nad rzeczami wyziera nie
ustannie zgryzota niezaspokojenia. Kul tura technologiczna 
pozwala nam świat zagarniać w formie łupu, nie znosi jednak 
prawdziwie jego obojętności; oswojenie rzeczy jest pozorne, 
poczucie spotkania z n a t u r ą we wzajemności jest iluzoryczne, 
niczym miłość nekrofilityka. Natura jest posłuszną_xu£_we, 
jy_zajemności, lecz właśnie przez obojętność. Świat całkowicie 
wypełniony ś ladami naszych zabiegów technologicznych, 
a więc świat pozornie uczłowieczony, naznaczony we wszy
stkich szczegółach intensywnością naszych interwencji, znów 
zaczyna się zdawać koszmarem. Dlaczegóż to hodujemy sta
rannie enklawy spontanicznie rosnącej natury pomiędzy prę
gami naszych autostrad, cóż nam właściwie zależy na tym, 
żeby ocalić od zagłady resztki ginącej fauny i flory i chronić 
dzikie góry przed erozją, dlaczego właściwie żyje w nas no
stalgia za prymitywnym lub po prostu prymitywniej szym oto
czeniem rzeczowym, masowe i karykaturalne ucieczki k u 
przyrodzie?[Wszakże już „na tura lne" wydaje się nam to, co 
obrobione jest przez człowieka, ale mniej obrobione niż co 
innego, ale bardziej podobne do formy wyjściowej, znalezionej 
w przyrodzie; w obliczu nieustępliwej ekspansji tworzyw 
sztucznych tradycyjne mate r ia ły — metal, drzewo, szkło, skó-
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ra , wełna , porcelana — wydają się nam przyjazne w swojej 
„naturalności", gdy konfrontujemy je z przedmiotami, których 
pochodzenia nie umiemy odgadnąć przez dotknięcie, w któ
rych obróbka technologiczna za ta r ła wszelki ś lad wyjściowego 
surowca. J a k i jest istotny sens beznadziejnych u tysk iwań nad 
„odczłowieczoną" epoką maszynizmu, k tóra przecież powinna-
by uchodzić za epokę uczłowieczenia przedmiotu? Skąd lęk 
przed „światem robotów", skąd wizje człowieka upokorzonego 
przez własne automaty? Mocą jakiego osobliwego odwrócenia 
ośnieżony las i potok górski wydają się nam nagle „bardziej 
ludzkim" widokiem, niż zautomatyzowany agregat wytwór
czy? 

W istocie, próba technologicznego przymusu, który by wy
darł świat fizyczny z jego obojętności, kończy się porażką; nie 
z tej racji, iż niepodobieństwem jest absolutne władanie na
t u r ą nieskończoną, ale z tej, żejiia każdym poziomie technolo
gicznego sukcesu rzeczy są naszym łupem, nie zaś owocem 
przyjacielkiego spoufalenia; przywłaszczamy je sobie wiedząc, 
że s ą nam posłuszne dzięki temu, iż nic nie znaczą, nie mają 
żadnego sensu zastanego, wcześniejszego od naszych projek
tów. Nie potrafimy tedy dostąpić ze światem fizycznym owej 
zażyłości, w k tó rą wierzyli alchemicy, kiedy pojmowali ów 
świat jako system znaków, odkrywających, przez swoje zna
czące jakości , wejście do utajonej rzeczywistości, innej, praw
dziwszej, niedostępnej wprost. [Co więcej, paradoksalność 
przeżycia, w k tó rym u łamki świata przez człowieka nie tknię
te zaczynają się zdawać bardziej „ludzkie" niż te inne, dosko
nale na nasz użytek przez nas przyrządzone, nie jest zdumie
wająca; nie boimy się wszakże tego, by dosłownie kiedyś, j a k 
wmawiają nam czasem złowrogie utopie negatywne, maszyny 
bez udziału ludzkiego zbuntowały się same przeciwko lu
dziom; fantazje takie są tylko aberracyjnym wyrazem niejas
nego przeczucia, iż świat doskonale owładnięty technologicz
nie jest właśnie dlatego obcy człowieczeństwu, że doskonale 
przewidywalny w swoim zachowaniu. Świat rzeczy całkiem 
nie obrobionych zdaje się nam zrazu obcy i obojętny, ponie
waż zaskakuje nas niespodziankami, w których nie możemy 
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się dopatrzeć przyjaźni ani wrogości. Z drugiej strony, prze
widywalność doskonała jest jakością wybitnie różną od tego, 
co znamy ze związków między ludźmi, nade wszystko ze 
związków osobowych. W spotkaniach z ludźmi, gdzie udaje 
się nam rozluźnić reguły rzeczowej wymiany i dopuścić do 
głosu obustronnie pulsującą spontaniczność, wartością*swoi
ście ludzką jest dla nas niemożność przewidywania, a także 
jego niepotrzebność; przewidywalność innego człowieka jest 
cechą rzeczowych między nami więzi; wszelka spontaniczność 
jest twórcza,jwybiega więc poza oczekiwane jakości ludzkich 
związków. DlategoJ zastraszeni zrazu nieprzewidywalnością 
fizycznego bytu, w której doświadczamy jego obojętności, od
krywamy później, w miarę zwycięstw nad jego kaprysami, tę 
s amą albo bardziej dotkl iwą obojętność w świecie sprowadzo
nym do przewidywalności doskonałej, w świecie rzeczy ujarz
mionych, lecz nie oswojonych nigdy. Świat nieznajomy może 
być źródłem trwogi, ale również świat ponad mia rę znajomy, 
o dobrze wiadomym, bo przez nas samych zaplanowanym bie
gu. Nasze lamenty nad „zdehumanizowaną" p lane tą wypeł
nioną przez maszyny, nasze żałosne ucieczki w malejące 
schroniska dzikości są wyrazem porażki, j a k ą ponosi projekt 
metafizyczny, utajony w technologicznej ekspansji ludzkości 
— projekt oswojenia materii. P u ł a p k a zastawiona przez Nie-
rozum fizycznego bytu okazała się przygniatająca: obojętny 
świat, nad którym ongi nie panowaliśmy prawie, świat wy
pełniony zagadką, kaprysem, nieobliczalny, ten właśnie świat 
mogliśmy oswajać przez rozumienie mityczne, przypisując je
go ekscesom sens niewidoczny wprost — wrogość albo łaska
wość innego bytu, który przemawia do nas szyfrem natury. 
W rzeczach, podległych nam dzięki wiekom dramatycznego 
trudu technicznego, nie potrafimy już wykrywać organizacji 
mitycznej i wierzyć w n i ą na serio. Właśnie dlatego, że uja
rzmione, zaprzężone niejako w wóz, którym kierować umie
my, energie fizyczne ukazują się naszemu spojrzeniu stokroć 
bardziej „odczłowieczone", bardziej obojętne, w pełni niesen-
sowności, chociaż właśnie włączyliśmy je sensownie w nasze 
zamiary. Tęsknimy ponownie za porzuconą nieprzewidywal-
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nością rzeczy, za utraconym nieodwracalnie rajem dzikości 
— tęsknimy za nim od XVII I -go stulecia, od pierwszej chwili , 
kiedy zmechanizowany przemysł ją ł odmieniać wygląd powie
rzchni kul i ziemskiej. Dopiero przez nas samych zorganizo
wany świat rzeczy zademonstrował nam swoją obojętność, 
z której właśnie chcieliśmy go wydrzeć przez tę organizację. 
Tracąc zdolność odwrotu do mitycznego rozumienia bytu fi
zycznego, tracimy nadzieję na jego oswojenie, „humanizację"; 
pozostajemy w obliczu rzeczy, k tóre słuchają nas dzięki temu, 
że są względem nas bezgranicznie obojętne. 

5. Obojętność świata próbujemy także inaczej pokonać: 
przez żądzę posiadania rzeczy. Stosunek posiadania ma spra
wić, że rzeczy, przez wyłączne, jednoznaczne przyporządkowa
nie do mnie, u t r a c ą swoje niezróżnicowanie, nasycą się tym 
samym poczuciem nieprzenośniości, jakie wobec siebie same
go żywię w chwilach, kiedy roję sobie albo kiedy wydaje mi 
się, że sam jestem swoją własnością. Otoczony rzeczami, do 
których zbiorowość przyznaje mi prawo wyłączne, których wy
łączności, do mnie odniesionej, podejmuje się bronić porząd
kiem prawnym, zanurzam się w złudzeniu, iż doświadczam 
intymnego porozumienia z moimi posiadłościami, iż ogar
niam je sobą i przenoszę w pole osobowego istnienia, gdzie 
opada z nich rzeczowe okrycie i odsłania się ęuas i - ludzka 
zdolność do zażyłości ze mną . 
C^ le porażka nadziei na oswojenie rzeczy przez więź posia
dania jest gorsza i stokroć bardziej mnie degraduje, niż nie-
zaspokojenie z technologicznych sukcesów. Sukces technolo
giczny nie pozwala mi owładnąć mową bytu, ale stwarza po
czucie wartości realnej, chociaż cząstkowej, w której mogę 
uczestniczyć. Namiętność posiadania sprawia, że więź nega
tywna z innymi ludźmi — mianowicie moja legalna wyłącz
ność w rozporządzaniu rzeczą — j a w i mi się w urojeniu jako 
więź pozytywna z rzeczą samą , przez co czynię sobie war tość 
z okoliczności, k tóre przeciwstawiają mnie innym ludziom. 
Moje trwanie osobowe, dobrowolnie określone przez to pozor
ne spoufalenie z rzeczą, traci tym samym zakorzenienie we 
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wspólnocie ludzkiej i staje się określone przez zasób posiada
ny. Miast uczłowieczyć sobą rzecz, której jestem właścicielem, 
poddaję się wyznaczeniu ze strony rzeczy jako m o j e j , tj. wy
dartej innym. W satysfakcji posiadacza doprowadzam tedy do 
skutku przeciwieństwo tego, co pragnąłem osiągnąć: staję się 
s u m ą rzeczy jako posiadanych. Jest to spostrzeżenie t rywial
ne wprawdzie i nieskończenie zużyte, jest wszakże warte po
wtarzania, o ile również tę pasję włącza w ogólny, jednorodny 
sens ludzkich zabiegów. Nie wiąże się z żadną dziecinną mo
ral is tyką, opar tą na pogardzie dla codziennego komfortu ży
ciowego. Ma jednak wartość , o ile w ogólności potrzebna jest 
niejaka czujność czy radykalizm pamięci przechowującej wie
dzę o wszystkich złudzeniach ludzkiej satysfakcji. Mogę, 
oczywiście, przesunąć się przez życie w sennym zadowoleniu 
z posiadanego zasobu; nie mogę tylko uczynić z tego życia 
próby człowieczeństwa i nie mogę się pozbyć całkiem niewy
gody, j aka czaić się będzie w poczuciu — zakrzykiwanym i za-
przeczanym — że namiętność , której pozwoliłem się osaczyć, 
wydziedziczyła mnie ze wspólnoty ludzkiej, a przez to wy
dziedziczyła z osobowego istnienia^) 

6. Próby pokonania obojętności świata we wspólnocie mojej 
z ludźmi nie muszą uchodzić za koniecznie nieudane, nigdy 
wszakże udałość ich nie jest pełna. 

W porozumieniu erotycznym, gdzie doświadczenie więzi 
może być najintensywniej przeżyte, osiągamy bodaj bar ierę 
ostateczną naszych wysiłków nad wydarciem świata z obojęt
ności, a tym samym przekonujemy się, że bariera taka jest 
rzeczywiście obecna i zdobywamy, co więcej, samowiedzę mo
żliwie najlepszą tego właśnie , o co nam chodzi w naszym 
oswajaniu świata. 

W intymności erotycznego spotkania próbujemy każdora
zowo przywrócić realność odwiecznemu mitowi androgyne; 
wydaje się, j ak gdyby istotnie — zgodnie z popularnym wie
rzeniem — nostalgia zagubionej połówki, pragnącej ponownie 
stać się częścią nieszczęśliwie rozszczepionej całości, ożywiała 
naszą interesowność seksualną.^Przedzierając się jakby przez 
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skórę erotycznego wspólnika, próbujemy przywłaszczyć sobie 
jego cielesność w sposób wszechstronny, całością dostępnych 
środków odbioru, dotrzeć do drugiej osoby tak, by znieść bez 
reszty wszelkie poczucie różności, dostąpić wzajemnego 
wchłonięcia. W asymetrii normalnego obcowania erotycznego 
ekspansywna, męska połówka wydaje się zmierzać k u temu, 
by zostać pochłoniętą; odbiorcza, kobieca — by pochłonąć ra
czej. Nierówność tę notują pewne mity, z resz tą eksploatowane 
od dawna przez l i t e ra tu rę psychoanali tyczną lub bergsonizu-
jącą , k tóra już to wykrywa zbieżności zaspokojenia seksual
nego z odżywczym i osadza je w rudymentarnych złożach ży
cia, już to podkreśla obecność instynktu śmierci w głodzie seksu
alnym; tę s a m ą nierówność potwierdza bodaj okoliczność, że 
pełnia osiągalnego porozumienia seksualnego możliwa jest 
nie tam, gdzie jest ono wymianą ściśle wzajemnego pragnie
nia, ale tam, gdzie obie strony — męska i kobieca — skupiają 
przeżycie porozumienia na ciele kobiecym, gdzie więc kobieta 
oddanie swoje okazuje w koncentracji uwagi na własnym, nie 
zaś na partnera ciele, odwrotnie, aniżeli męsk i wspólnik. 

Sprzysiężenie erotyczne wydaje się s twarzać warunki dla 
złudzenia tożsamości zupełnej, a w napięciu swoim demasku
je i s to tną t reść wszystkich naszych niezaspokojeń, które dla
tego z t a k ą łatwością poddają się opisowi w symbolice seksu
alnej. Objawia, że fenomen obojętności świata skorelowany 
jest z przeżyciem samoidentyfikacji świadomości i że w sa
mym akcie owego rozpoznawania siebie zawiera się nieodwra
calnie przejrzysta separacja wobec reszty bytu; że doświad
czamy tej separacji jako obojętności świata, ponieważ wiemy, 
że nie umiemy n a p r a w d ę i nigdy nie potrafimy komukolwiek 
i czemukolwiek przekazać siebie w jakości samoprzeżywania , 
że więc autoidentyfikacja oddziela nas pod pewnym wyróż
nionym względem od wszystkiego, a wszystkie formy komu
nikacji, współżycia, pomocy, przyjaźni, miłości, chociaż umo
żliwiają nam istnienie, nie mogą tej bariery nieprzekazy-
walności rozsadziJTjSpehuone w cielesnym obcowaniu poro
zumienie erotyczne może zaktual izować maksimum możliwo
ści komunikacji międzyludzkiej , czy nawet stworzyć chwilowe 
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złudzenie tożsamości z drugim i s t ąd jest bezcenne; niedosko
nałość i kruchość tego złudzenia obecna jest wszelako w do
świadczeniu naszym nieprzerwanie. N i ^ g o t r a f i m ^ r a w d z L , 
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Cała mistyka 

est daremnym wysiłkiem przekroczenia tego pułapu porozu
mienia, który dostępny jest w komunikacji erotycznej; wysił-
ciem porzucenia własnej zdolności do rozpoznawania siebie; 
odradza wszakże niemożność jednoczesnego pogodzenia obu 
oragnień przed chwilą wspomnianych, godzi się bowiem na 
;o, iż dostępując uni i z wyobrażonym bóstwem, mistyk wy-_ 
~zeka się człowieczeństwa. I 

(J7. Wszystkie próby u tożsamienia się z innymi ludźmi lub 
zbiorowościami ludzkimi, nade wszystko irracjonalnymi zbio-
rowościami, wszystkie wysiłki naśladujące ów rozmach, któ
rego modelem granicznym jest porozumienie seksualne — od
słaniają niechybnie swoje zwodzicielstwo; być może, tym eu-
patrydom ducha, którzy doświadczyli błogości mistycznej eks
tazy, udaje się wierzyć, że jest inaczej. Ucieczka od obojętno
ści świata przez konstrukcje umożliwiające nam pochłonięcie 
życiem zbiorowym, przez identyfikację ze zbiorowościami ro
dzinnymi, plemiennymi, narodowymi, nie jest bynajmniej 
bezwartościowa; wydaje się wszakże , że w tym zakresie obo
wiązuje reguła „wszystko albo nic", że więc utożsamienia czą
stkowe i ulotne nie istnieją prawdziwie. Poszukiwanie kon
taktu z innymi przez ideał miłosierdzia albo próby przywłasz
czania sobie innych na sposób rzeczy w chciwości władzy nie 
mogą również dostarczyć zaspokojenia. Ani próby z łamania 
— przez miłość homoerotyczną — granic, jakie równość płci 
narzuca możliwościom porozumienia czy przywłaszczenia so
bie drugiego?) 

8. Rezygnacja z prób pokonania obojętności świata jest 
t akże możliwa, a dochodzi do skutku dwojako. J e d n ą z form 
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tej rezygnacji jest samobójstwo, tj. próba zapewnienia sobie 
nieobecności własnej w świecie i zniesienia przez to obojętno
ści jako sytuacji mnie samego jakoby nieuchronnie współ-
zawierającej; w samobójstwie obecne jest zarazem utopijne 
pragnienie odwzajemnienia się światu m i a r k ą tej samej obo
jętności , j a k ą mnie okazywał, niejako chęć wymierzenia mu 
kary odwetowej. Ochota ta jest, oczywiście, bezskuteczna, 
dlatego samobójstwo jako próba unieważnienia moich stosun
ków ze światem, chybia celu, o który w nim chodzi: świat nie 
jest ukarany, a jego zobojętnienie nie doznaje zmiany wsku
tek mojej nieobecności, ponieważ tylko w mojej świadomości, 
nie zaś w bycie samym, sytuacja obojętności świata względem 
mnie zakłada moją obecność; [obojętność nie jest bowiem 
szczególnym przypadkiem ruchu intencji, ale jego brakiem; 
tylko w mojej świadomości, gdzie doświadczana jest w postaci 
nienasycenia, obojętność przybiera mylącą formę szczególne
go stosunku, j a k i świat względem mnie zajmujej 

Inny rodzaj rezygnacji polega na postanowieniu, by przyjąć 
do wiadomości obojętność świata w pełni zrozumienia 
i u t rwa lać te sytuacje wspólnoty z ludźmi, jakie są nam do
s tępne , odpychając pokusy rozwiązań doskonałych, szukając 
satysfakcji cząstkowych; zaniechać daremnych s t a r ań , by 
świat uczynić przyjaznym, s tawić czoło jego wiecznemu nie-
oswojeniu. 

Projekt taki musi budzić żywiołową sympat ię u wszy
stkich, którzy z pasji demistyfikatorskiej uczynili zwierz
chnią wartość własnego stosunku do świata. Nie jest wszakże 
pewne, czy jest to projekt wykonalny. Jeś l i istotnie prawo 
„wszystko albo nic" działa na obszarze naszego fundamental
nego odniesienia do bytu, projekt stawienia czoła obojętności 
świata w pełni samowiedzy jest bądź zgodą na rozpacz, bądź 
i n n ą próbą mistyfikacji, k tó ra liczy na częściowe rozwiązania 
tam, gdzie możliwe są tylko globalne lub żadne. Skoro roz
pacz jako sytuacja t rwała jest postanowieniem niemożliwym, 
zamiar opisany musi, mocą naturalnego ruchu, ześlizgiwać 
się nieustannie k u świadomości tak usytuowanej, iż będzie 
ona odpychać powracającą bez przerwy wiedzę o nieoswojeniu 
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świata i rozpuszczać czy też unieszkodliwiać jej napór w dys-
trakcji, w rozrywce, w narzuconym rzekomo, a faktycznie 
wybranym dobrowolnie pośpiechu. Cała nasza cywilizacja słu
ży owym pozornym unieszkodliwieniom, mnożąc okazje do 
roztargnienia, do rozproszenia życia w potoczystości zrytu-
alizowanego obyczaju lub w satysfakcjach cząstkowych, któ
rym nie sposób nadać sensu uniwersalnego. 

9. W rzeczy samej, dnśwjpdf-z.pn^ nj-mjpt.p^r.i %iflffa fiWiF13-

nas wobec ^ęTT^^^^^^jg^^^^^^^^j^^^MtiSm 
czy przez ich organizacjemit^czna. a l i m ńpfi?ipmV to doświad-

ffcj>p ktńrp r o z p r o s z ^ pyrip miaJd^mznn^fi rwlfijpnnpj 
Mit bowiem — religijny lub filozoficzny — ma moc znie

sienia obojętności świata, w odróżnieniu od wszystkich zabie
gów, o których była mowa, a k tórym nie przypisujemy sensu, 
wykraczającego poza empiryczne jakości świata: w odróżnie
niu od technologicznego ujarzmiania rzeczy, od prób przywłasz
czenia sobie drugiego człowieka w seksualnym spotkaniu, od 
pasji posiadania lub władzy. 

Ucieczka do mitu może być skuteczna; mam przy tym na 
myśli te mity, które nie poprzestają na t łumaczeniu cząstko
wych składników naszego życia lub cząstkowych wartości 
przez ich relatywizację do bezwarunkowych realności nie-
empirycznych, ale te, które zgarniają ryczał tem w tę relaty
wizację wszelkie doświadczenie, sprawiają tedy, iż byt empi
ryczny traci ciężar własny i zaczyna się jawić jako realność 
wtórna , przekaźnik szyfru, nadawanego przez nieempiryczny, 
mityczny świat bezwarunkowy. 

Odkładamy na chwilę pytanie: Czy projekt mityczny da się 
prawdziwie zasymilować, tak by zapobiegł podejrzliwości, 
ugasił czujność wobec arbitralności swojej, by doświadczany 
był, słowem, jako rodzaj substancji pochodzącej z naturalnej 
sekrecji ustroju duchowego, nie zaś jako odżywka sztucznie 
wprowadzona? 

Wydaje się jednak, że mit może istotnie stworzyć poczucie 
oswojenia bytu. J a k była o tym mowa, dwa są doświadczenia 
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skrajne, między którymi nap ię ta jest nasza wiedza o obojęt
ności świata: antycypacja śmierci własnej , w której fenomen 
obojętności odsłania swój globalny charakter, oraz doświad
czenie zetknięcia erotycznego, w którym najdalej posunięta 
próba komunikacji z drugimi ujawnia nam obecność nieprze
kraczalnych barier w znoszeniu fenomenu obojętności. Mit 
musi zdać sprawę z obu tych doświadczeń — śmierci i miłości 
— jeśli ma spełnić funkcję, o której mowa; musi odpowiedzieć 
na pytania: dlaczego w antycypacji śmierci staję w obliczu fe
nomenu obojętności jako cechy uniwersalnej świata? dlaczego 
w erotycznym spotkaniu nie mogę przezwyciężyć granicy, któ
r a oddziela od zjednoczenia doskonałego? 

I X . M I T W K U L T U R Z E A N A L G E T Y K Ó W , 
IMIB.CZW/CM MA B O U 

1. Wśród wyróżników dwudziestowiecznej kultury, zwłasz
cza jej fazy obecnej, notujemy pozorną przeciwbieżność dwu 
tendencji, z których jedna dochodzi do głosu w dominujących 
nurtach życia intelektualnego i artystycznego, druga nato
miast w stosunku do życia, wykształconym przez tak zwaną 
kul turę masową. 

Myślenie naukowe i filozoficzne oraz twórczość artystycz
na, wyrosłe z przełomu antypozytywistycznego, zdradzają, na 
przekór oszałamiającej ruchliwości wszystkich tych obszarów 
kultury, pewną cechę t rwałą : przeświadczenie o zupełnej od
powiedzialności człowieka za świat przedmiotowy (mówię 
„człowiek" z rozmyślną wieloznacznością). Fenomenologiczna 
analiza intencjonalnej budowy świadomości uczyniła rzecz 
wytworem konstytuującego procesu świadomości samej. Filo
zofia egzystencjalna u tożsamiła świat z każdorazowym dzie
łem selekcjonującej projekcji, k tó ra musi niejako — choćby 
świadomość zatajała przed sobą ten przymus — nadawać sens 
przedmiotom stosownie do niczym nie związanego wyboru. 
Również najżywotniejsze obecnie wersje marksizmu — w od
różnieniu od dawnych wersji ewolucjonistycznych — zmierza
j ą ku widokowi świata, z którego współczynnik wartościującej 
intencji ludzkiej nie daje się żadną m i a r ą wytrącić, który więc 
jest zawsze horyzontem przez społeczności ludzkie zorganizo
wanym. 

Ale również kultura naukowa wzmacnia, całkiem nieza
leżnie, to samo przeświadczenie o niezbywalnej obecności na
szej w realnościach pozaludzkich przez naukową wiedzę opi-
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