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[ ] dziêki mi³oci cz³owiek przezwyciê¿a uczucie izolacji i osamotnienia [ ]*.
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[ ] istniejê jedynie w takim stopniu, w jakim istniejê dla kogo drugiego, wzglêdnie:
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Nawet mi³oæ odradza siê w odosobnieniu***.
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Prawdziwa mi³oæ jest przede wszystkim prób¹ wymiany dwóch samotnoci*****.
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I. RÓ¯NICE PODOBIEÑSTW, CZYLI JEDNOÆ PRZECIWIEÑSTW
Zestawienie ze sob¹ mi³oci i samotnoci w jednym szeregu nie wydaje siê
niczym szczególnym, choæ mo¿e zaskakiwaæ, i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie uchodz¹ one ani za naturalne, ani za gramatycznie okrelone przeciwieñ***** E. Fromm, O sztuce mi³oci, t³um. A. Bogdañski, Poznañ 2002, s. 32.
***** E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, red.
J. Zab³ocki, t³um. E. Krasnowolska, Biblioteka Wiêzi, t. 11, Kraków 1964, s. 37.
***** P. Tillich, Osamotnienie i odosobnienie, t³um. K. Mech, Znak nr 431, kwiecieñ (4)
1991, s. 8.
***** E. Lévinas, Czas i to, co inne, t³um. J. Migasiñski, Warszawa 1999, s. 96.
***** J. Ortega y Gasset, Cz³owiek i ludzie, w: tego¿, Bunt mas i inne pisma socjologiczne,
t³um. P. Niklewicz i H. Woniakowski, red. S. Cichowicz, Warszawa 1982, s. 377.
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stwa. K³opot jest tu tym wiêkszy, ¿e gdy mi³oæ ma swój utarty termin przeciwstawny w s³owie „nienawiæ”, to ju¿ samotnoæ takiego antonimu nie ma  a jeli, to najczêciej wyra¿a siê go s³owem wspólnotowoæ, a nie mi³oæ. Nawet
jeli za³o¿yæ, ¿e wspólnotowoæ jako d¹¿noæ jednostki do ¿ycia w tak czy inaczej pojêtej wspólnocie konotuje mi³oæ, to jednak przecie¿ nie s¹ to ekwiwalenty ani nawet synonimy. Mi³oæ mo¿e, co prawda, motywowaæ do ¿ycia we wspólnocie, jednakowo¿  przy ca³ym swoim wyró¿nieniu  nie jest ani jedynym takim
motywatorem, ani warunkiem koniecznym powstania wspólnoty. Równie dobrze
mo¿na sobie wyobraziæ wspólnotê interesów, wspólnotê pogl¹dów, wspólnotê
pochodzenia, wspólnotê wartoci, wspólnotê d¹¿eñ i tym podobne. Wspólnota
mi³oci jest zatem tylko jedn¹ z mo¿liwych kategorii wspólnoty, owszem  dodajmy za Josefem Seifertem, lecz w duchu Dietricha von Hildebranda  kategori¹ wy¿sz¹ i metafizycznie bardziej fundamentaln¹1.
Po wtóre, wydaje siê, ¿e mi³oæ i samotnoæ ani nie popadaj¹ ze sob¹ w konflikt, ani nie tworz¹ tandemu, choæ tu ju¿ zaznacza siê ich pokrewieñstwo, o którym zamierzam mówiæ w tej pracy. Zaznacza siê ono co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, samotnoæ poprzedza, a w silniejszym wariancie warunkuje
mi³oæ; z kolei niepowodzenia w mi³oci z regu³y poci¹gaj¹ za sob¹ samotnoæ.
Po trzecie, miêdzy mi³oci¹ i samotnoci¹ zachodzi tego rodzaju dysjunkcja,
¿e ta pierwsza oznacza z definicji wiê, po³¹czenie, jednoæ, ta druga za brak
wiêzi, rozdzielenie, rozpad. Tu jednak, mimo oczywistych ró¿nic, napotykamy 
wczeniej podawan¹ w w¹tpliwoæ, lecz poszukiwan¹  mo¿liwoæ traktowania
mi³oci i samotnoci jako naturalnych przeciwieñstw.
Po czwarte, jak to na przyk³ad w Rozwa¿aniach o egzystencji podaje Miko³aj Bierdiajew, mi³oæ jest nierozerwalnie zwi¹zana z osob¹2 lub mówi¹c po
mounierowsku  mi³oæ personalizuje, czyni osobê, jest konstytutywna dla bycia
osob¹, podczas gdy samotnoæ odwrotnie: jest nierozerwalnie zwi¹zana z jednost1
Zob. J. Seifert, Przedmowa do wydania polskiego, t³um. C. Porêbski, w: D. von Hildebrand,
Metafizyka wspólnoty. Rozwa¿ania nad istot¹ i wartoci¹ wspólnoty, t³um. J. Zychowicz, Kraków
2012, s. 27.
2
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji. Filozofia samotnoci i wspólnoty, t³um. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 64. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e autorzy, na których siê powo³ujê w artykule,
reprezentuj¹ ró¿ne tradycje i kierunki filozoficzne, niemniej jednak zestawiam ich tu z sob¹ z uwagi na co najmniej trzy zasadnicze dla mnie kwestie: po pierwsze, badaczy tych ³¹czy wspólnota
zainteresowañ (ka¿dy z nich ma co istotnego do powiedzenia w sprawie mi³oci lub/i samotnoci); po wtóre, zbli¿a ich do siebie tak¿e analogiczne podejcie do mi³oci skonfrontowanej z samotnoci¹; po trzecie wreszcie, wystêpuje miêdzy nimi daleko id¹ce podobieñstwo co do wzajemnych wp³ywów i odniesieñ mi³oci z samotnoci¹. Poniewa¿ twierdz¹ oni zgodnie, ¿e mi³oæ
wydaje siê jedynym w³aciwym i skutecznym lekarstwem na samotnoæ, wyra¿aj¹c przy tym niejakie wahanie, oscyluj¹ce wokó³ przekonania, ¿e samotnoæ pozostaje ostatecznie nieprzezwyciê¿ona, opieraj¹c siê nawet mi³oci, dlatego postanowi³em wokó³ tego wahania zbudowaæ w³asn¹,
przedstawion¹ tu, perspektywê badawcz¹ i najbardziej uprawniony, moim zdaniem, punkt widzenia.
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k¹, z Ja(ni¹), samotnoæ ponadto depersonalizuje, jest zamachem na sfrazeologizowan¹ osobow¹ godnoæ, zatrzymuje jednostkê na poziomie buberowskiego
Essein  Onoci, sk¹d ju¿ tylko krok, by powiedzieæ, ¿e samotnoæ uprzedmiotawia  obiektywizuje w bierdiajewowskim sensie  czyni przedmiotem; zatem
wyobcowuje cz³owieka z jego przeznaczenia do bycia osob¹. O samotnoci rzec
mo¿na, ¿e jest ona d³ugo poszukiwanym w toku ¿mudnych metafizycznych dociekañ principium individuationis  zasad¹ jednostkowienia, a wiêc dzielenia,
redukowania wiêkszych ca³oci do poziomu atomowych miniatur.
Po pi¹te, gdy samotnoæ wywo³uje w nas przestrach, to mi³oæ budzi w nas
aprobatê. Samotnoci siê obawiamy, za mi³oci¹ gonimy, a przynajmniej chêtnie
j¹ lub w miarê chêtnie, a bywa, ¿e wstydliwie i skrycie deklarujemy. Nasze preferencje id¹ zdecydowanie w stronê mi³oci, samotnoæ omijaj¹c szerokim ³ukiem. Do mi³oci d¹¿ymy, samotnoci  jak tylko potrafimy  unikamy.
Po szóste, mi³oæ ma ze swej istoty charakter dialogiczny, natomiast samotnoæ z istoty swej jest monologiczna lub lepiej za Augustynem powiedzieæ solilokwialna. Mi³oæ zak³ada innego  alter, samotnoæ samego siebie  unus. Mi³oæ jest zatem, mówi¹c z hiszpañska za José Orteg¹ y Gassetem, a l t e r n a c j ¹,
to jest wzajemnoci¹, odwzajemnieniem, interakcj¹, obopólnoci¹, oddzia³ywaniem, odpowiadaniem i zarazem odpowiedzialnoci¹3. W samotnoci tego
wszystkiego nie ma. Ona jest tych atrybutów pozbawiona do imentu. Nie bêd¹c
alternacyjna, samotnoæ jawi siê jako nieprzebrzmia³e u n i s o n o. Jako taka, nie
bêd¹c wzajemnoci¹, staje siê li tylko soboci¹, intra-akcj¹, sobopólnoci¹, nieoddzia³ywaniem, niedopowiadaniem, nieodpowiedzialnoci¹, milczeniem. W tym
kontekcie mi³oæ wyrasta jako swoista a l t e r - n a t y w a dla samotnoci, przy
ca³ej dwuznacznoci tego terminu. Alternatywa znaczy tu bowiem nie tylko, jak
to jest przyjête, wykluczaj¹c¹ mo¿liwoæ, ale nade wszystko „zrodzenie-w-i-dziêki-innemu”. Samotnoæ nie jest tak¹ alternatyw¹. Zorientowana zawsze na unus,
rodzi siê w i dziêki mnie samemu, w i dziêki Ja.
Posi³kuj¹c siê analizami Ortegi y Gasseta, choæ w nieco zmienionej formie,
mo¿na powiedzieæ wreszcie, ¿e mi³oæ jest a l t r u i z m e m, to znaczy ród³ow¹
otwartoci¹ na innego, na alter. Samotnoæ jest a contrario lévinasowskim e g o i z m e m, otwartoci¹ na samego siebie, na unus.
Poczynione w ostatnich akapitach rozpoznania znów pozwalaj¹ dostrzec poszukiwan¹ przez nas zbie¿noæ obydwu tych fenomenów, przy wszystkich ich
zró¿nicowaniach i antagonizmach.
Takiej zbie¿noci upatrujê tak¿e w fakcie, ¿e zarówno mi³oæ, jak i samotnoæ, mimo i¿ nale¿¹ one do intymnej sfery ¿ycia, bêd¹c czyj¹ osobist¹ spraw¹,
prywatnie celebrowanym wydarzeniem, to jednak  choæby z samej tej racji, ¿e
o nich tu dyskutujemy  nie opuszczaj¹c intymnych pieleszy, zagoci³y w prze3

J. Ortega y Gasset, Cz³owiek i ludzie, dz. cyt., s. 442-443.
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strzeni publicznej, staj¹c siê integralnym elementem potocznej wiadomoci
i opinii spo³ecznej. Mi³oæ przewêdrowa³a nawet na pozycje polityczne, urastaj¹c do rangi has³a wyborczego i sloganów powyborczych w rodzaju: mi³oæ jest
wa¿niejsza od w³adzy albo Zwyciê¿y³a mi³oæ!. Samotnoci podobnie, od
czasu do czasu, powiêca siê ³amy gazet i czasopism  i drukowanych, i elektronicznych, a tak¿e radiowy i telewizyjny czas antenowy.
Kolejn¹, ju¿ siódm¹, rozbie¿noci¹ miêdzy mi³oci¹ i samotnoci¹ jest to, ¿e ta
pierwsza doczeka³a siê  za spraw¹ chrzecijañstwa, jak o tym przypomina Marian
Grabowski4  usytuowania w kulturowo-moralnym centrum. Samotnoæ, dla odmiany, zasiedla, co najwy¿ej, kulturowo-moralne peryferia. Mi³oæ nobilituje, samotnoæ degraduje. Ceni siê tego, kto kocha. Tego, kto decyduje siê na samotnoæ,
albo zwyczajnie, tego, kto ¿yje samotnie, ma siê na ogó³ w pogardzie lub co najmniej w lekcewa¿eniu, traktuj¹c z góry jako politowania godnego odmieñca, wykolejeñca, mizantropa, odludka, dziwaka, podejrzanego typa, niegdysiejsz¹ star¹
pannê, wiecznego kawalera, wygodnickiego trefnisia i tym podobne.
Jeli na³o¿yæ na to jeszcze s³ynne zawo³anie franciszkañskiego wiêtego,
Maksymiliana Marii Kolbego, który g³osi³, ¿e tylko mi³oæ jest twórcza, wówczas wolno domniemywaæ, ¿e samotnoci pozostaje do obsadzenia ju¿ tylko rola
pospolitej destruktorki, jakkolwiek nie o samotnoci  dodajmy dla porz¹dku 
a o nienawici w tym samym zawo³aniu Kolbe wzmiankowa³ jako o nietwórczej.
Po ósme, mi³oæ rodzi zdecydowanie pozytywne skojarzenia, wybrzmiewaj¹ce ju¿ w samej jej nazwie, sugeruj¹cej, ¿e jest mi³o, czyli przyjemnie, sympatycznie, serdecznie, ciep³o, przyjanie, przytulnie, radonie, spokojnie i wygodnie. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e z etymologicznego punktu widzenia,
wyraz mi³oæ pochodzi od pras³owiañskiego s³owa *mil-ostü, które w ogólnos³owiañskim sensie oznacza litoæ. Z kolei ta dawna forma rzeczownika mi³oæ, za
porednictwem przymiotnika mi³y pochodzi od czasownika mijaæ. Pierwotnie
zadiektywizowany mi³y oznacza³ wiêc godnego litoci, a czasownik mijaæ,
w swej dawnej postaci *mei-, konotowa³ z mijaæ kogo, przechodziæ, nie atakuj¹c.
Zatem dawny mi³y, czyli *mei-l-o-s to taki, którego mo¿na min¹æ (spokojnie);
przejæ obok, nie dobywaj¹c broni5.

Widzimy zatem, jak daleko w uzusie s³owa mi³oæ odeszlimy od jego pierwotnego znaczenia. Nikt przecie¿ dzi nie pomyli nawet, ¿e mi³oæ mog³aby
oznaczaæ litociwe, niezaczepne mijanie siê z kim ledwo zauwa¿onym; ¿e mi³oæ to raptem nieagresja, neutralnoæ i dystans. Interesuj¹ce w przytoczonej poM. Grabowski, Mi³oæ seksualna. Koncepcja Karola Wojty³y, Toruñ 2012, s. 26.
Cyt. za: J. Przyklenk, Jaka jest etymologia s³owa mi³oæ? ród³o internetowe: http://
www.fil.us.edu.pl/ijp/poradnia/baza_archiwum.php?POZYCJA=120&AKCJA=&TEMAT=Etymolo
gia&NZP=&WYRAZ= [dostêp 14.06.2014]. Por. te¿: F. S³awski, Mi³y, mi³oæ, Jêzyk Polski, organ Towarzystwa Mi³oników Jêzyka Polskiego, 2000, R. 80, z. 1-2, s. 1-9.
4

5
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krótce etymologii jest to, ¿e pozwala nam ona zbli¿yæ do siebie mi³oæ i samotnoæ, i to bodaj bardziej ni¿ w jakimkolwiek innym przypadku.
Samotnoæ dostarcza na ogó³ negatywnych asocjacji. Kanadyjski badacz
samotnoci, John G. McGraw, okrela j¹ nawet jako odwieczn¹ i niemierteln¹ ludzk¹ Nemesiz, która by³a pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ biblijny Bóg okreli³
z³em6 (Rdz 2,18). Gabriel Marcel, z kolei, pozwala sobie w samotnoci upatrywaæ jedynego cierpienia, jakiego cz³owiek mo¿e bolenie dowiadczyæ
w swoim ¿yciu7.
Oprócz ró¿nic miêdzy mi³oci¹ i samotnoci¹ zachodz¹ tak¿e interesuj¹ce
p o d o b i e ñ s t w a, szczególnie tam, gdzie mowa o n a t ê ¿ e n i u tych fenomenów  np. g³êboka czy p³ytka mi³oæ albo samotnoæ; o s p o s o b i e ich d a n i a
 mi³oæ lub samotnoæ mog¹ zjawiæ siê nagle i niespodziewanie, tworz¹c zamêt;
mog¹ te¿ byæ wiadomie, programowo, w sposób zorganizowany wybrane.
Podobieñstwa, o których mowa, zaznaczaj¹ siê równie¿ w wymiarze temporalnym, odnosz¹c siê do okresów wystêpowania omawianych zjawisk  mówimy wszak b¹d o krótkotrwa³ej, przelotnej mi³oci lub/i samotnoci, b¹d o d³ugotrwa³ej mi³oci (mi³oci na ca³e ¿ycie, do grobowej deski) lub chronicznej
samotnoci.
Podobieñstwem s¹ tak¿e ró¿ne formy i stopnie mi³oci i samotnoci, a tak¿e
ich zakres. Dietrich von Hildebrand wymienia, na przyk³ad, dziewiêæ klasycznych typów mi³oci, wród których znajduj¹ siê: mi³oæ rodzicielska, mi³oæ dzieci do rodziców, mi³oæ miêdzy rodzeñstwem, mi³oæ po prostu, mi³oæ przyjacielska, mi³oæ ma³¿eñska, wiêta mi³oæ tematyczna (to rzadka forma mi³oci 
mi³oæ w Chrystusie8), mi³oæ bliniego oraz mi³oæ oparta na wspólnym sposobie mylenia9.
Erich Fromm, dla odmiany, bior¹c za kryterium podzia³u przedmiot mi³oci,
rozró¿nia nastêpuj¹ce jej rodzaje: mi³oæ bratersk¹, mi³oæ matczyn¹, mi³oæ erotyczn¹, mi³oæ samego siebie oraz mi³oæ Boga.
Zastanawiaj¹ce, ¿e ¿aden z nich nie uwzglêdni³ w swojej typologii (dlatego
mówiê o typologii, a nie o klasyfikacji) na przyk³ad mi³oci ojczyzny  któr¹
notabene Henryk Elzenberg zwyk³ okrelaæ niebagatelnie jako mi³oæ najczystsz¹10  mi³oci Kocio³a lub te¿ mi³oci m¹droci jako odrêbnych kategorii.
Bodaj najdalej w typologii mi³oci poszed³ Emmanuel Lévinas, wskazuj¹c,
¿e mi³osna intencja mo¿e zwracaæ siê ku Innemu, ku przyjacielowi, dziecku,
6
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, t³um. A. Hanka³a, Warszawa 2000, s. 11.
7
Por. tam¿e, s. 19, 24.
8
Zob. D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty, dz. cyt., s. 77-78.
9
Tam¿e, s. 60-84.
10
Zob. H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Toruñ 2002, zapisek
z 28 X 1910 r., s. 55.
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bratu, ukochanej kobiecie, rodzicom. Ale przedmiotem mi³oci mo¿e byæ równie¿ rzecz, abstrakcja, ksi¹¿ka11.
Najpe³niejsz¹ typologiê samotnoci przeprowadzi³ wspomniany ju¿ McGraw.
Zaznaczaj¹c, ¿e nie ma ona charakteru ani wyczerpuj¹cego, ani wy³¹cznego12,
wskazuje on na istnienie dziesiêciu form samotnoci. Wród nich znajduj¹ siê:
samotnoæ spo³eczna, samotnoæ erotyczna, samotnoæ kulturowa, samotnoæ
metafizyczna, samotnoæ epistemologiczna, samotnoæ komunikacyjna, samotnoæ etyczna, samotnoæ ontologiczna, samotnoæ egzystencjalna i last but not
least samotnoæ religijna13.
W ostatniej swojej ksi¹¿ce z 2010 roku pod tytu³em Intimacy and Isolation
McGraw wprowadza bardziej techniczne, a równoczenie precyzyjniejsze rozró¿nienie rodzajów samotnoci. Wed³ug niego istniej¹ dwie nadrzêdne kategorie
samotnoci, wokó³ których grupuj¹ siê pomniejsze ich reprezentacje. S¹ to samoæ (aloneness) i odosobnienie (solitude). S a m o  æ (aloneness) przyjmuje
zwykle postaæ osamotnienia (aloneliness), samotnoci (loneliness), samotniczoci (alonism), samotnizmu (lonism) lub samotnictwa (lonerism). Z kolei o d o s o b n i e n i e (solitude) manifestuje siê poprzez: odludnoæ (reclusiveness), odseparowanie (seclusion), fizyczn¹ i spo³eczn¹ izolacjê (isolation), pustelniczoæ
(desolation) oraz solipsyzm (solipsism)14.
W konfrontowaniu ze sob¹ mi³oci i samotnoci jest jeszcze jeden w¹tek, na
który  jak s¹dzê  warto zwróciæ uwagê. Chodzi mianowicie o fenomen ich
wspó³odczuwalnoci, mo¿liwoci wspó³odczucia. Otó¿, wiadomo jest, choæby za
Maxem Schelerem, ¿e wspó³odczucie  obojêtnie czy wspó³radoæ, czy wspó³cierpienie  ma swoje powa¿ne ograniczenia i wcale nie mo¿e  jak mówi
Scheler
samo z siebie przesun¹æ granic rozumienia a¿ do absolutnie intymnej osoby [ ], ¿e
raczej nawet musi, ¿e tak powiem, zatrzymaæ siê ju¿ przed relatywnie intymn¹ osob¹
 która, zale¿nie od tego, czy chodzi o znajomoæ, kole¿eñstwo, przyjañ, ma³¿eñstwo, spo³eczeñstwo, wspólnotê, naród, kr¹g kulturowy itd., krótko mówi¹c, zale¿nie
od jakoci rodzaju powi¹zania ³¹cz¹cego ludzi, zawiera w sobie rozmait¹ pe³niê
tego, co w tej formie mo¿na zrozumieæ  nie mog¹c samo z siebie przesun¹æ tej
granicy w kierunku absolutnie intymnej sfery osoby15.

W podobnym tonie wypowiada siê Eduard von Hartmann, na którego zreszt¹ Scheler wielokrotnie siê powo³uje. Twierdzi on mianowicie, ¿e We wspó³odE. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa
2002, s. 306.
12
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 75.
13
Tam¿e.
14
Por. J.G. McGraw, Intimacy and Aloneness, Vol. 1: Intimacy and Isolation, Amsterdam–New
York 2010, s. 17.
15
M. Scheler, Istota i formy sympatii, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa 1986, s. 115.
11
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czuciu uczucie wszechjednoci istot tylko migocze, by doæ szybko znowu zgasn¹æ w gêstym dymie egoizmu16. W tym miejscu dochodz¹ do g³osu mi³oæ
z samotnoci¹, ca³kowicie siê ze sob¹ rozchodz¹c. Gdy bowiem wspó³odczucie
napotyka barierê i opór w postaci  mówi¹c Schelerem  absolutnie i n t y m n e j osoby”, do której nie sposób ani myl¹, ani prze¿yciem dotrzeæ, co z kolei
zaprzepaszcza mo¿liwoæ dokonania siê miêdzyludzkiej identyfikacji (termin
Eduarda von Hartmanna17), „prawdziwego odczucia jednoci Ja w³asnego z cudzym indywidualnym Ja18, wówczas do g³osu mo¿e dochodziæ wynikaj¹ca
z tego faktu samotnoæ zamkniêcia we w³asnym Ja. Scheler powie o tym wprost,
¿e o absolutnie i n t y m n e j osobie drugiego
a priori wiemy, równie¿ w przypadku jego maksymalnej bliskoci, ¿e ona w sposób istotnociowo konieczny t a m jest i ¿e pozostaje a b s o l u t n i e niedostêpna
wszelkiemu mo¿liwemu wspó³prze¿ywaniu. wiadomoæ, ¿e my, doczeni (endliche)
ludzie, nie bez ograniczeñ (nich ganz) patrzymy sobie w serce  niejednokrotnie
nie mog¹c w pe³ni i adekwatnie poznaæ naszego serca, a tym bardziej serca drugiego cz³owieka  jest fenomenalnie, jako istotna czêæ sk³adowa, wspó³dana wszelkiemu prze¿yciu wspó³odczucia [ ]. W nie mniejszym stopniu wspó³dane jest to, ¿e
równie¿ odczuwane realne uczucia kogo innego [ ] posiadaj¹ jeszcze jak¹ ró¿nicê
jakociow¹, która w istocie nigdy nie mo¿e znaleæ siê w obrêbie (eingehen) mo¿liwego rozumienia: ta jakociowa odmiennoæ ma ród³o ju¿ w tym, ¿e czuj¹ je ró¿ne
indywidualne osoby. [ ] W samym prze¿yciu mamy jeszcze tylko oczywist¹ w i e d z ê o istnieniu absolutnego indywiduum X oraz absolutnie intymnej sfery osoby ã,
przy czym to X i ã nie mo¿e byæ wype³nione t r e  c i ¹ ostatecznego rozumienia19.

Nie kwestionuj¹c samej mo¿liwoci osi¹gania porozumienia i wspó³odczuwania miêdzy ludmi, a jedynie wskazuj¹c na fundamentaln¹ przeszkodê w doprowadzaniu ich do po¿¹danego koñca, którym by³oby idealnie doskona³e rozumienie i odczuwanie, a za ich porednictwem wspólnotowe wspó³bycie osób,
z koniecznoci musimy stwierdziæ wynikaj¹c¹ z tego stanu rzeczy ludzk¹ samotnoæ. Polega ona zasadniczo na dojmuj¹cym odczuciu zasklepienia, zapadniêcia
siê w sobie, skorelowanym ze wiadomoci¹ ostatecznej ograniczonoci mo¿liwego kontaktu z innymi. Uprzytomnienie sobie tej prawdy jest tym bardziej traumatyzuj¹ce, ¿e uwiadamia nam równie¿, i¿ jest to nieprzekraczalny i trwa³y stan
rzeczy, czyni¹c s a m o t n o  æ l u d z k i m l o s e m, a nie tylko okazjonalnym
akcydensem, który, owszem, przytrafia siê, ale mija, czasem bezpowrotnie.
Sytuacja dramatycznie siê pogarsza, jeli wzi¹æ pod uwagê efekt, do którego
to wszystko prowadzi. Nazwa³bym go e f e k t e m s a m o z a p ê t l e n i a albo
E. von Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. Prolegomena zu jeder künftigen Ethik, Berlin 1879, s. 271.
17
Przypomina o tym Scheler w: M. Scheler, Istota i formy sympatii, dz. cyt., s. 116, przyp. *.
18
Tam¿e, s. 36.
19
Tam¿e, s. 113-114.
16

50

PIOTR DOMERACKI

a u t o f i k s a c j i. Polega on na pog³êbionej wiadomoci nie tylko swojego po³o¿enia w obszarze relacji z innymi, z towarzysz¹cym temu poczuciem niemo¿liwoci skutecznego wp³yniêcia na odwrócenie tego stanu rzeczy, ale te¿  i to
przede wszystkim  polega on na frustracji wynikaj¹cej ze zrozumienia natury
samotnoci. Ciekawie pisze o tym McGraw
[ ] samotnoci, z definicji, nie mo¿na dzieliæ z innymi ludmi. Musi ona byæ prze¿ywana indywidualnie, w innym przypadku nie by³aby samotnoci¹. ¯adne inne prze¿ycie nie jest w tym wzglêdzie równe samotnoci. Nikt nie jest w stanie wkroczyæ
w wiat prze¿ywania samotnoci innej osoby. W zwi¹zku z tym, Fromm-Reichmann
twierdzi, i¿ prawdziwa lub ostra [ ] samotnoæ jest niepodobna do innych nie
daj¹cych siê zakomunikowaæ doznañ, gdy¿ nie mo¿e byæ prze¿ywana empatycznie20.

Ca³kiem prawdopodobne jest, ¿e najbardziej rozumiej¹cym rodzajem empatii i wspó³odczuwania, jakie mo¿e otrzymaæ samotna osoba jest przyznanie, ¿e
jej samotnoæ nie mo¿e zostaæ pojêta przez inn¹ osobê21.
Wynikaj¹cy st¹d pesymizm szybko ustêpuje miejsca nadziei, napawaj¹cej
optymizmem, ¿e nie jest z nami wcale pod tym wzglêdem tak najgorzej, ¿e wiat
ludzki nie sk³ada siê z samych tylko monad, a samotnoæ nie jest dla nas wyrokiem mierci. Wydaje siê, ¿e nadziejê tak¹ tchn¹ w nas wspomniani wczeniej
Scheler pospo³u z von Hartmannem.
Otó¿, w pewnym momencie swoich analiz Scheler dociera do punktu, w którym stwierdza, ¿e istnieje, owszem, mo¿liwoæ prze³amania monadycznoci ludzkiego sposobu bycia i odczuwania; z³amania monopolu samotnoci. Jest tylko
jeden taki rodek  „spontaniczna mi³oæ22. Wspó³odczucie mo¿e siê zatem pog³êbiaæ, intensywnieæ, powa¿nieæ jedynie w sytuacji, kiedy pod¹¿a  jak mówi
Scheler  za rodzajem i g³êbi¹ mi³oci. Dopiero spontaniczna mi³oæ mo¿e
przesun¹æ te granice [granice rozumienia  przyp. P.D.]  w skrajnym przypadku
a¿ do osoby absolutnie intymnej  a przez to aktywnie poprowadziæ od jednej
formy powi¹zania do innej23. Eduard von Hartmann, z kolei, sili siê przekonywaæ, ¿e uczucie wszechjednoci istot [ ] w mi³oci przebija siê spokojnym,
sta³ym p³omieniem, który swym ¿arem ogrzewa ¿ycie. Mi³oæ jest bowiem,
kontynuuje von Hartmann, aktywn¹, spontaniczn¹ têsknot¹ za praktycznym
urzeczywistnieniem uczucia identycznoci24.

20
F. Fromm-Reichmann, Loneliness, w: The Anatomy of Loneliness, ed. J. Hartog, J.R. Audy,
Y.A. Cohen, New York 1980, s. 345.
21
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 20.
22
M. Scheler, Istota i formy sympatii, dz. cyt., s. 114-115.
23
Tam¿e, s. 115.
24
E. von Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, dz. cyt., s. 271.
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II. MI£OÆ CONTRA SAMOTNOÆ CZY SAMOTNOÆ CONTRA MI£OÆ?
W tym miejscu docieramy do sedna sprawy, tego mianowicie, czy istotnie
jest tak, jak g³osi wielu, w tym zw³aszcza Erich Fromm, Emmanuel Mounier wraz
z licznym gronem filozofów dialogu, ¿e  jak to wyrazi³ w³anie Fromm: dziêki
mi³oci cz³owiek przezwyciê¿a uczucie izolacji i osamotnienia25. Jednoznacznego rozwi¹zania tej kwestii z pewnoci¹ nie uda siê znaleæ. Czêæ bêdzie sk³onna sympatyzowaæ z tez¹ Fromma, nawet niezale¿nie od danych i faktów, które
zasadnie mog³yby jej przeczyæ, czy z pominiêciem ich. W koñcu to mi³oæ jest
w ¿yciu cz³owieka najwa¿niejsza, jak zdo³alimy siê do tego ju¿ przyzwyczaiæ
pod wp³ywem zmasowanego naporu rozlicznych idei, koncepcji i autorytetów.
Jeli fakty temu przecz¹, to racjê ma Hegel, gdy powiada, ¿e to tym gorzej dla
faktów. W koñcu przyznaæ, ¿e jest inaczej, to w istocie przyczyniæ siê do detronizacji, a przynajmniej os³abienia pozycji mi³oci w odbiorze powszechnym i, co
gorsza, uprzywilejowaæ samotnoæ. Mo¿e wiêc lepiej, mimo wszystko, przynajmniej siê po³udziæ i poudawaæ, ¿e jest inaczej, ni¿ jest; ¿e racjê ma, oprócz Hegla, tak¿e Rosenzweig, gdy przytacza s³ynny passus ze starotestamentowej ksiêgi Pieni nad Pieniami, który g³osi, ¿e jak mieræ potê¿na jest mi³oæ26, a nawet
od niej potê¿niejsza.
Otó¿, nale¿y na to spojrzeæ dwuaspektowo. Jeli siê przyjmie, ¿e istnieje 
mówi¹c jêzykiem Schelera  idealnie doskona³a mi³oæ, to istotnie, potê¿na ona
niczym mieræ, a nawet nad mieræ potê¿niejsza. Horyzont naszego zapytywania
przesuwa siê niepokoj¹co w stronê i w rejony, w których myl ludzka  jeli
wolno tak powiedzieæ  zaczyna czuæ siê, bardziej ni¿ gdzie indziej, nieporadna,
nie u siebie, nie na miejscu. Jeli bowiem jakkolwiek wyobra¿aæ sobie idealnie
doskona³¹ mi³oæ, to wydaje siê  przy zachowaniu wa¿noci wylistowanych
uprzednio in brevi zastrze¿eniach  ¿e mo¿e to byæ jedynie mi³oæ Boga, i to
Boga okrelonego w swych przymiotach  o ile to w ogóle wykonalne  jako
Bóg mi³oci. Nie od dzi wiadomo, ¿e takiego Boga wyznaj¹ chrzecijanie.
Szczególnie zatem religia i doktryna chrzecijañska wydaj¹ siê, w tym kontekcie, predysponowane do tego, by o mo¿liwoci takiej idealnie doskona³ej mi³oci
mówiæ, ba, g³osiæ j¹, wiadczyæ o niej i staraæ siê j¹ wcielaæ w ¿ycie, pamiêtaj¹c,
¿e by ten idea³ móg³ siê ziciæ zupe³nie, trzeba by staæ siê równym Bogu,
a ponadto, ¿e bez Jego pomocy, bêd¹c ufnym wy³¹cznie we w³asne, ludzkie mo¿liwoci, nigdy tego idea³u nale¿ycie ani do koñca nie odwzorujemy. Tak czy inaczej, sam cz³owiek, o w³asnych si³ach, skazany jest w tej mierze  jak mo¿na
zasadnie przypuszczaæ  co najwy¿ej na naladownictwo, usi³uj¹c przek³adaæ
idealn¹ doskona³oæ boskiej mi³oci na realn¹ niedoskona³oæ swoich w³asnych
25
26

E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 32.
Pnp 8,6. Por. F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, t³um. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 267.
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mo¿liwoci. Interesuj¹c¹ i cenn¹ zdobycz¹ doktryny chrzecijañskiej jest odkrycie, ¿e mi³oæ nie jest jedynie atrybutem Boga, jednym  choæby i najwa¿niejszym  poród innych jego okreleñ i w³aciwoci, lecz ¿e Bóg w swej istocie
sam jest Mi³oci¹. Kto to przyjmie, ten ma szansê uwierzyæ i znaleæ nadziejê,
¿e ludzka samotnoæ mo¿e zostaæ ostatecznie przezwyciê¿ona, spalaj¹c siê
w ogniu przemieniaj¹cej Mi³oci Boga.
Problematycznoæ tego typu refleksji zasadza siê jednak na tym, ¿e wymaga
ona od nas uruchomienia albo co najmniej wziêcia pod uwagê wymiaru r e l i g i j n e g o, wyjcia poza spectrum domeny czysto i typowo ludzkiej. Problematycznoæ ta jest tym wiêksza, ¿e nie ka¿dy chce, potrafi, jest w stanie, a w ka¿dym razie nie ka¿dy musi na tê perspektywê siê godziæ. Jeli siê jednak jej nie
uwzglêdni w swoich rachubach, wówczas jedynym pojêciem mi³oci, jakie pozostaje na podorêdziu, jest mi³oæ typowo ludzka, ta za z natury swej jest zawodna i niedoskona³a. Tê rudymentarn¹ prawdê lakonicznie wyra¿a toruñski filozof mi³oci, Marian Grabowski, kwituj¹c j¹ s³owami: Ka¿dy z nas kocha za
ma³o. Mo¿e kochaæ bardziej, pe³niej27. Skoro doskona³a mi³oæ, zw³aszcza po
odjêciu perspektywy religijnej, która nie dla wszystkich jest przecie¿ koniecznie
rozstrzygaj¹ca we wszystkim, nie istnieje, chyba tylko w powieciach, poezji,
filmach, czasopismach i telenowelach, musi to znaczyæ, ¿e ostateczna racja nale¿y do Paula Tillicha, który wskazuj¹c na samotnoæ, mówi o niej w sensie najmocniejszym, jak to tylko mo¿liwe  nie tylko jako o uczuciu, ale wrêcz jako
o stanie egzystencji28.
Skoro tak, to niepodobna nie odnosiæ siê z akceptacj¹ lub przynajmniej uznaniem do Lévinasa, gdy ten twierdzi, ¿e nie ma takiej si³y, takiej mo¿liwoci, takiej sposobnoci ani takiej okazji, by po³o¿yæ kres miêdzyludzkiej s e p a r a c j i,
która we w³aciwym sensie pojêta byæ musi  jak mówi Lévinas  jako samotnoæ29. „Stosunek z Innym nie usuwa separacji”30  puentuje z gorycz¹. Co prawda mi³oæ, okrelona w swych podstawach jako transcendencja, zmierza ku
Innemu i wyrzuca nas z immanencji31, przynajmniej w swoim wymarzonym
ideale, ale zdarza siê  i to wcale nierzadko  ¿e
Choæ jest relacj¹ z Innym, mo¿e zredukowaæ siê do zasadniczej immanencji, wyzbyæ
siê elementu transcendentnego, szukaæ tylko takiego bytu, który jest mi pokrewny,
siostrzanej duszy, mo¿e nabraæ charakteru kazirodczego. Przedstawiony w Platoñskiej
Uczcie mit Arystofanesa, zgodnie z którym mi³oæ jednoczy dwie po³ówki tego samego bytu, interpretuje przygodê mi³oci jako powrót do siebie32
27
28
29
30
31
32

M. Grabowski, Mi³oæ seksualna, dz. cyt., s. 28.
Por. P. Tillich, Teologia systematyczna, t. 2, t³um. J. Marzêcki, Kêty 2004, s. 48.
E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, dz. cyt., s. 128.
Tam¿e, s. 302.
Tam¿e, s. 306.
Tam¿e.
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a to ju¿ nie jest  dodajmy od siebie  mi³oæ, tylko jej rozpaczliwa karykatura;
a mo¿e taka jest w³anie prawda o mi³oci w ludzkim wydaniu.
S³usznie s³awimy idea³ mi³oci. Nies³usznie jednak zapominamy o tym, ¿e
to tylko wyobra¿enie. Mo¿e i w teoretyzowaniu o mi³oci  w filozofii mi³oci,
a tym bardziej w zalecaniu jej jako powszechnej normy  w normatywie mi³oci,
zachowujemy siê podobnie, ci¹gaj¹c na siebie cieñ gilotyny Humea, która ka¿e
nam oddzielaæ od siebie porz¹dki tego, jak jest, oraz tego, jak byæ powinno. Byæ
mo¿e tak¿e st¹d bierze siê czêæ ludzkich dramatów i rozgoryczeñ, wraz z obaw¹ przed samotnoci¹, ¿e idea³ mi³oci bierzemy za ¿ycie, podczas gdy potrafimy co najwy¿ej zadowalaæ siê tym, co Fromm nazywa pseudomi³oci¹33, a Scheler mi³oci¹ rzekom¹.
III. KRYZYS MI£OCI ALBO PERMANENTNA SAMOTNOÆ
Z powodów, na które wskaza³em, ale tak¿e zapewne i z wielu innych wzglêdów, a wszystkich tu nie sposób omówiæ ani pewnie nawet wymieniæ, mi³oæ,
wiêc¹c co najwy¿ej sporadyczne i lokalne tryumfy autentycznego wydarzania
siê (wystêpowania, spe³niania siê w ¿yciu ludzi), na ogó³ znajduje siê w potrzasku, cierpi¹c w istocie permanentny kryzys, zagospodarowywany skwapliwie
przez samotnoæ. Nawiasem mówi¹c, zdajê sobie oczywicie sprawê z tego, ¿e
tezy, które stawiam, obarczone s¹ ryzykiem generalizacji. Pozwalam sobie jednak to ryzyko podj¹æ. Interesuj¹ mnie bowiem ogólne tendencje, nie za poszczególne przypadki. Zawsze przecie¿ znajdzie siê taki wyj¹tek, który bêdzie przeczy³ wymowie danego uogólnienia. Czy¿ jednak z niego samego, jako nadal
wyj¹tku, mo¿na czyniæ uogólnienie równowa¿ne tamtemu i na tej podstawie nieodwo³ywalnie tamto znosz¹ce?
Sygnalizowany kryzys mi³oci najprociej okreli³bym jako sprzê¿enie
zwrotne mniej lub bardziej silnego jej pragnienia (przejawiaj¹cego siê na ogó³
i najczêciej w postaci roszczenia kierowanego wobec innych) z równoczesn¹,
mniejsz¹ lub wiêksz¹, nieporadnoci¹ w jej wiadczeniu, a bywa te¿, ¿e i w przyjmowaniu. Kryje siê za tym zupe³nie prosty mechanizm psychologiczny, na który
przytomnie zwraca³ uwagê chocia¿by Fromm. Chodzi mianowicie o m e c h a n i z m p o d s z y t e g o l ê k i e m w y p i e r a n i a s a m o t n o  c i, dla której
jedynym skutecznym antidotum mo¿e byæ, jak siê uwa¿a, mi³oæ. Fromm pisze
o tym nastêpuj¹co (dla ilustracji przytoczê nieco obszerniejszy fragment jego
wypowiedzi) [ ] wiadomoæ swojej samotnoci i wyodrêbnienia, swojej bezbronnoci wobec si³ przyrody i spo³eczeñstwa  wszystko to czyni jego odosobnione, z niczym nie zwi¹zane istnienie wiêzieniem nie do zniesienia34.
33
34

Por. E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 87, 89, 101.
Tam¿e, s. 23.
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[ ] Poczucie osamotnienia wywo³uje niepokój; stanowi ono w istocie ród³o wszelkiego niepokoju. Jestem osamotniony znaczy, ¿e jestem odciêty, ¿e nie mogê wykorzystaæ moich ludzkich mo¿liwoci. Byæ samotnym to znaczy byæ bezradnym, nie
móc czynnie zmierzyæ siê ze wiatem  rzeczami, ludmi; to znaczy, ¿e wiat mo¿e
mnie zaatakowaæ, podczas gdy ja nie mogê siê broniæ. Tak oto samotnoæ staje siê
ród³em intensywnego niepokoju. Rodzi ona nadto uczucie wstydu i winy. [ ] Tak
wiêc najg³êbsz¹ potrzeb¹ cz³owieka jest przezwyciê¿enie odosobnienia, opuszczenie
wiêzienia samotnoci. [ ] Cz³owiek wszystkich czasów i kultur staje wobec jednego i tego samego pytania: Jak przezwyciê¿yæ samotnoæ, jak uzyskaæ poczucie jednoci, jak przekroczyæ granicê w³asnego osobistego ¿ycia i znaleæ zadoæuczynienie?35.

Najwyraniej perypetie zwi¹zane z czêstymi niepowodzeniami w mi³oci
bior¹ siê nie z czego innego, jak z nieczystych intencji, które szczytne d¹¿enie
do mi³oci dla niej samej zaprawiaj¹ potrzeb¹ ucieczki z samotnoci. Zasadnicze
niepowodzenie ludzi wszystkich epok, a naszych czasów w szczególnoci, na
odcinku praktykowania mi³oci polega na tym, ¿e  jak stwierdza Fromm:
„W «mi³oci» znaleziono wreszcie schron przed samotnoci¹36. Sytuacja jest
zatem o tyle powa¿niejsza, by nie powiedzieæ wprost dramatyczna, ¿e zw³aszcza
wspó³czesny cz³owiek  który ze zrozumia³ych powodów interesuje nas tu najbardziej  mi³oæ traktuje na ogó³ jako azyl lub/i odskoczniê od samotnoci,
z któr¹ nie potrafi lub nie chce sobie poradziæ. Co gorsza, nie doæ tego, to, co za
mi³oæ siê podaje, nosi zazwyczaj znamiona pseudomi³oci. Fromm nie pozostawia z³udzeñ, pisz¹c, ¿e Przy takim pojêciu mi³oci g³ówny nacisk po³o¿ony
jest na znalezienie ucieczki od nie daj¹cego siê znieæ uczucia samotnoci […].
Tworzy siê przymierze dwojga przeciw wiatu i ten egoizm à deux mylnie uwa¿a siê za mi³oæ i za¿y³oæ37.
Pseudomi³oæ, w po³¹czeniu z intencj¹ ucieczki od samotnoci, jeli w jakikolwiek sposób od niej oddala, to czyni to zupe³nie iluzorycznie. W rezultacie
osi¹ga siê efekt odwrotny do zamierzonego. To, co bra³o siê za mi³oæ, okazuje
siê fiaskiem, to za, przed czym ów fantom mi³oci mia³ chroniæ, ostatecznie
zwyciê¿a, wracaj¹c ze zdwojon¹ moc¹. Póki siê tego nie zrozumie, póty, pseudokochaj¹c, bêdzie siê wiecznie  pod³ug sugestywnego okrelenia y Gasseta 
pseudo¿y³o38.
Anonsowany kryzys mi³oci, zdaniem wielu badaczy i autorów, przybiera
szczególnie w naszej epoce  choæ przecie¿ wcale nie dlatego, ¿e akurat nasza
 na znaczeniu i sile, a dyskutowanie o nim, nierzadko neurotyczne i rozhisteryzowane, przez przeteoretyzowane zagadywanie go (w ró¿nych jego ods³onach
35
36
37
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i wariantach, jak np. kryzys ma³¿eñstwa, kryzys rodziny, kryzys ojcostwa, kryzys macierzyñstwa, kryzys wartoci, kryzys zaufania etc.) czyni zeñ rzecz powszedni¹, zwyczajn¹, ba, nawet nudn¹ i banaln¹, a czasem wrêcz karykaturalnie
zniekszta³con¹.
O niczym innym, jak w³anie o kryzysie mi³oci, mówi von Hildebrand,
stwierdzaj¹c wystêpowanie egocentrycznego nastawienia wspó³czesnej epoki,
wij¹cej siê bolenie  choæ, jak siê wydaje, ma³o wiadomie  w spazmach
„egotycznego kurczu”39. Podobn¹ opiniê, aczkolwiek bodaj jeszcze radykalniej
od Hildebranda, wyra¿a Fromm. Znamienne, ¿e tak cierpk¹ refleksj¹ dzieli siê
z czytelnikiem dos³ownie w ostatnim akordzie s³ynnych swoich rozwa¿añ O sztuce mi³oci, symbolicznie  choæ nie wiadomo, czy celowo  podkrelaj¹c w ten
sposób trud mi³owania i zwi¹zane z nim obawy i niebezpieczeñstwa.
Ludzie zdolni do mi³oci stanowi¹ w obecnym systemie [spo³ecznym  uzup. P.D.]
wyj¹tek; w dzisiejszym spo³eczeñstwie zachodnim mi³oæ jest z koniecznoci zjawiskiem marginesowym. Nie tylko dlatego, ¿e uprawianie wielu zawodów nie pozwoli³oby na traktowanie ludzi z mi³oci¹, ale dlatego ¿e duch spo³eczeñstwa koncentruj¹cego swoj¹ uwagê na produkowaniu i ³akn¹cego towarów jest taki, ¿e tylko nonkonformista mo¿e siê skutecznie przed nim broniæ. Ci, którzy mi³oæ traktuj¹
powa¿nie jako jedyne rozwi¹zanie problemu ludzkiego istnienia, musz¹ dojæ do
przekonania, ¿e jeli mi³oæ ma siê staæ zjawiskiem spo³ecznym, a nie indywidualnym i marginesowym, to w naszej strukturze spo³ecznej musz¹ zajæ powa¿ne i radykalne zmiany40.

Póki co jednak, jak siê o tym niemal codziennie przekonujemy na nieskoñczon¹ iloæ razy i sposobów, wspó³czesny system ekonomiczno-spo³eczny nie
zadowala siê samym tylko marginalizowaniem mi³oci i nie poprzestaje na nim.
Zdaniem Fromma, wszystko zmierza dzi ostatecznie do jej ca³kowitego wyrugowania. Analiza natury mi³oci  konstatuje ów autor  prowadzi do odkrycia
powszechnego dzi jej braku41.
Niezwykle intryguj¹co wypadaj¹ na tym tle ca³kiem wie¿ej daty42 socjologiczne wprawki w publikacjach Ca³kiem zwyczajny chaos mi³oci43 oraz Mi³oæ
na odleg³oæ44 ma³¿eñstwa znanych i cenionych niemieckich socjologów, Ulricha i Elisabeth Becków. Ich rozpoznania s¹ na tyle intuicyjne, a w wielu przypadkach wprost oczywiste, ¿e nie ma powodu powiêcaæ im tu wiêkszej uwagi.
D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty, dz. cyt., s. 31.
E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 130-131.
41
Tam¿e, s. 132.
42
Wydanie oryginalne przypada na rok 1990, przek³ad polski ukaza³ siê w roku 2013.
43
Tak brzmi tytu³ ksi¹¿ki, na któr¹ siê powo³ujê. Zob. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Ca³kiem
zwyczajny chaos mi³oci, t³um. T. Dominiak, Wroc³aw 2013.
44
Zob. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Mi³oæ na odleg³oæ. Modele ¿ycia w epoce globalnej,
t³um. M. Sutowski, Warszawa 2013.
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Zasadnicz¹ jednak zalet¹ obu poczytnych, tematyzuj¹cych mi³oæ w kontekcie
uwarunkowañ epoki globalnej ksi¹¿ek tych dwojga autorów jest uwypuklenie
kilku charakterystycznych momentów tego, co mo¿na okreliæ jako kryzys mi³oci w warunkach ¿ycia zdetradycjonalizowanej nowoczesnoci45.
Po pierwsze, jak zauwa¿a Michael Wehrspaun, wspó³czeni mê¿czyni i kobiety musz¹ siê mierzyæ z szerokim wachlarzem ofert interpretacyjnych okrelaj¹cych (stare lub nowe) znaczenia, które mog¹ lub powinny nieæ ze sob¹ takie
pojêcia, jak «m¹¿» lub «¿ona», «mi³oæ» lub «partnerstwo», «macierzyñstwo» lub
«ojcostwo»”46.
W zwi¹zku z tym, po drugie, chcemy siê kochaæ, ale nie wiemy, jak47. To,
z kolei, poci¹ga za sob¹ koniecznoæ samodzielnego poszukiwania, ucilania
i uzgadniania norm mi³osnego wspó³¿ycia. Proces ten Abram de Swaan nazywa
zarz¹dzaniem zwi¹zkiem przez negocjacje48.
Z kolei Volker Hage, na którego równie¿ powo³uje siê ma³¿eñstwo Becków
w swoich ustaleniach na temat mi³oci, na ³amach „Die Zeit” w wydaniu z 11 grudnia 1987 roku równie proroczo, co obrazowo stwierdza, ¿e Nowoczesna para:
nie kocha siê, tylko rozmawia”49. Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim komentuj¹ to wyj¹tkowo trafne i sugestywne spostrze¿enie w takich oto s³owach
Obecnie potrzebny jest ci¹g³y dialog, aby wytworzyæ i utrzymaæ wspóln¹ sprawê, to
znaczy, aby woln¹ przestrzeñ prywatnoci wype³niæ zgodnymi definicjami mi³oci,
ma³¿eñstwa i partnerstwa. Kosztuje to nieskoñczenie du¿o wysi³ku, czasu, nerwów
i cierpliwoci, krótko mówi¹c, tego co, w nowszych dyskusjach znane jest pod pojêciem pracy nad zwi¹zkiem. A jest to ciê¿ka praca, czêsto podobna do pracy syzyfowej: nigdy nie dochodzi siê do koñca, po ka¿dym nowym porozumieniu niezbêdne
s¹ znów nowe mediacje50.

Wszystko to razem czyni po³o¿enie rzekomo kochaj¹cych siê osób cokolwiek
nieznonym. Ca³a bowiem ich za¿y³oæ opiera siê raptem na wzajemnej niezale¿noci; na ci¹g³ym kwestionowaniu osi¹gniêtego w zwi¹zku status quo; na nieposiadaniu unifikuj¹cych pryncypiów, na które mo¿na by siê wspólnie powo³ywaæ w sytuacjach niejasnych i kryzysowych; na ci¹g³ym (re)negocjowaniu
osi¹gniêtego statusu w zwi¹zku; na zwi¹zanej z tym permanentnej niepewnoci
Tych¿e, Ca³kiem zwyczajny chaos mi³oci, dz. cyt., s. 108.
M. Wehrspaun, Alternative Lebensformen und postmoderne Identitätskonstitution, w: Die
»postmoderne« Familie – Familile Strategien und Familien Politik in einer Übergangszeit, Hrsg.
K. Lüscher, Franz Schultheis & M. Wehrspaun, Konstanz 1988, s. 165.
47
U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Ca³kiem zwyczajny chaos mi³oci, dz. cyt., s. 106.
48
Zob. A. de Swaan, The Politics of Agoraphobia. On Changes in Emotional and Relational
Management, „Theory and Society” 10(1981), s. 337-358.
49
Por. V. Hage, Ferne Frauen, fremde Männer, „Die Zeit”, 11.12.1987, nr 51, http://www.zeit.
de/1987/51/ferne-frauen-fremde-maenner/komplettansicht [dostêp 20.02.2015].
50
U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Ca³kiem zwyczajny chaos mi³oci, dz. cyt., s. 107-108.
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jutra i obawie przed rozstaniem z dowolnego powodu  takiego jednak¿e, którego nie uda³o siê ju¿ wspólnie przedyskutowaæ.
Na tym jednak nie koniec. Autorzy Ca³kiem zwyczajnego chaosu mi³oci przekonuj¹, ¿e tak zwana nowoczesna mi³oæ, emancypuj¹ca siê wyranie spod w³adzy przekazanych przez tradycjê porz¹dków organizuj¹cych ¿ycie, naznaczona
jest równie¿ pêdem ku ekspansji oraz permanentn¹ moralnoci¹ zmiany51.
Norm¹ postêpowania staje siê natomiast zasada intensyfikacji: jeszcze szybciej!
jeszcze wiêcej! jeszcze piêkniej!52. Ho³dowanie jej wytwarza mentalnoæ ulepszania. Kierowanie siê ni¹ oznacza stawianie przed zwi¹zkiem ma³¿eñskim
wymagañ znacznie wy¿szych ni¿ kiedykolwiek przedtem. „Dzi nie wystarczy
ju¿, ¿e siê jako tako ze sob¹ wytrzymuje. Chce siê wiêcej, chce siê szczêcia
i spe³nienia, realizacji amerykañskiego marzenia we w³asnym domu, «The Pursuit of Happiness»”53. Tego rodzaju podejcie generuje, rzecz jasna, olbrzymi
potencja³ rozczarowañ54. Ten za, koniec koñców, si³¹ rzeczy prowokuje samotnoæ, przyjmuj¹c¹ postaæ s a m o t n o  c i w e d w o j e. Przedziwna to mi³oæ,
przyznajmy, która miast odwodziæ nas od samotnoci, zrazu sama siê ni¹ staje.
Podsumowuj¹c krótko ten w¹tek, nieco aforystycznie rzec mo¿na, ¿e wspó³czesny cz³owiek nie umie byæ sam(otny) ani z innymi. Kieruje nim rozpaczliwie
niekoherentne d¹¿enie, pod³ug którego mi³oæ, owszem, tak  ale ju¿ zwi¹zek
nie; mi³oæ nadal tak, ale wytrwa³oæ w niej (tradycyjnie nazywana wiernoci¹) ju¿ nie.
IV. MI£OÆ JAKO UCIECZKA OD SAMOTNOCI
Motyw ucieczki od samotnoci, rozliczne próby jej aran¿owania, wybija siê
na czo³o nie tylko indywidualnych preferencji i praktyk, lecz staje siê równie¿ 
jak zgodnie tego dowodz¹ pospo³u Fromm z Bierdiajewem, ale te¿ wielu innych
(by wymieniæ tylko tytu³em przyk³adu Paula Tillicha, Ortegê y Gasseta, Mouniera czy Lwa Szestowa)  jednym z g³ównych problemów trapi¹cych filozofiê.
By odpowiedzieæ sobie na pytanie, przed czym tak naprawdê w gruncie rzeczy uciekamy, trzeba sobie pokrótce uprzytomniæ naturê samotnoci. Najlepiej
bodaj odda³ j¹ Fromm, stwierdzaj¹c, ¿e samotnoæ wi¹¿e siê nieodmiennie
z obezw³adniaj¹cym poczuciem bezradnoci, niepotrzebnoci, uwiêzienia w sobie, obcoci, niemo¿noci nawi¹zania istotnej wiêzi z otoczeniem; z poczuciem
bycia odciêtym od biegu wydarzeñ, których nie tylko  wskutek tej przypad³oci
 nie jest siê uczestnikiem, ale nawet wiadkiem; z poczuciem permanentnego
51
52
53
54

Tam¿e, s. 109.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
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bycia w defensywie i nieumiejêtnoci¹ przeprowadzenia skutecznej samoobrony; z trwaniem w ci¹g³ym niepokoju, niepewnoci, niewiedzy; w koñcu z czêsto
wydumanym i wyolbrzymionym poczuciem wstydu i zawinienia. Jeli dodaæ do
tej listy jeszcze kolejne komponenty samotnoci, znane z Pascalowskich Myli,
takie chocia¿by, jak trwo¿liwe znudzenie oraz przymus autorefleksyjnego zajmowania siê sob¹, które na jaw wynosi i z ca³¹ wyrazistoci¹ ukazuje nag¹ prawdê
o nas samych  o tym, kim tak naprawdê jestemy, i co, w rzeczywistoci, sob¹
reprezentujemy, wówczas nie powinno dziwiæ, ¿e poza wszelkimi innymi niedogodnociami samotnoæ przera¿a, napawaj¹c lêkiem uruchamiaj¹cym mechanizmy ucieczkowe.
Ró¿ne s¹ metody przezwyciê¿ania samotnoci. Nim je pokrótce, dla ilustracji wymienimy, zaznaczmy jedynie, czym owo przezwyciê¿anie w istocie siê
odznacza, od czego uciekamy, umykaj¹c przed samotnoci¹. Otó¿, u c i e c z k a
p r z e d s a m o t n o  c i ¹ jest, w najdalszych i najpowa¿niejszych swych konsekwencjach, ucieczk¹ przed samym sob¹, a w lad za tym rezygnacj¹ z autentycznoci w³asnego bycia w wiecie, skutkuj¹c¹ popadaniem w coraz to ró¿ne
iluzje ¿ycia i urojenia o samym sobie, zatruwaj¹ce jadem z³udzenia tak¿e zdolnoæ adekwatnego percypowania otoczenia i jego wp³ywu na nas. Ucieczka od
samotnoci to równie¿ ucieczka od tego wszystkiego, co trudne, wymagaj¹ce,
z³o¿one, nieprzeciêtne; to ucieczka od nudy i monotonii ws³uchiwania siê w samego siebie, które niejednokrotnie staje siê wyrzutem, domagaj¹cym siê od samotnika moralnej przemiany na drodze mozolnej pracy nad samym sob¹. Ucieczka od samotnoci to tak¿e ucieczka od problemów, od zaci¹gniêtych win i d³ugów
wdziêcznoci, od negatywnych opinii na swój temat, od nieprzychylnych, nienawistnych lub/i wrogich ludzi i rodowisk, od nieprzyjaznych miejsc i obci¹¿aj¹cych zdarzeñ, w których nie chce siê ju¿ wiêcej uczestniczyæ55.
Najgorsze, czego przewa¿nie, decyduj¹c siê na tak¹ dezercjê, nie przewidujemy ani nawet nie uwiadamiamy sobie, jest to, ¿e ucieczka, choæby nie wiadomo, jak udana i zadowalaj¹ca, pozostaje jedynie ucieczk¹, nie za przezwyciê¿eniem tego, od czego siê ucieka³o.
O tym, w jakich kierunkach zazwyczaj pod¹¿a ucieczka opresjonowanych
samotnoci¹ jednostek, wymownie zawiadcza Bierdiajew. W Rozwa¿aniach
o egzystencji stwierdza on mianowicie
Ja próbuje przezwyciê¿yæ samotnoæ w ró¿ny sposób, na drogach poznania, przez
¿ycie p³ciowe i mi³oæ, przez przyjañ, przez aktywnoæ spo³eczn¹, przez dobre
uczynki. [ ] Jest godne uwagi, ¿e k³ótnia, walka, a nawet nienawiæ s¹ zjawiskami
spo³ecznymi, które czêsto przezwyciê¿aj¹ i os³abiaj¹ samotnoæ. Jednak po ich ustaniu samotnoæ jest jeszcze silniejsza56.
55
Por. np. T. Merton, Myli w samotnoci  Chleb ¿ywy, t³um. F. Zieliñska, Kraków 1975,
s. 75: W samotnoci stajemy twarz¹ w twarz z samym sednem rzeczy.
56
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 54.

MI£OÆ I SAMOTNOÆ  KONFRONTACJE

59

Odporu dla samotnoci poszukuje siê zatem w szeroko pojêtym aktywizmie
(w tym szczególnie w pracoholizmie), w uwielokrotnianiu i intensyfikacji relacji
miêdzyludzkich i kontaktu spo³ecznego, w wypieraniu ze wiadomoci i pamiêci
negatywnych aspektów przesz³ych wydarzeñ, które doprowadzi³y in effectu do
samotnoci, a nawet  jak s³usznie dowodzi Bierdiajew  w dzia³aniach skrycie
lub jawnie destrukcyjnych, za pomoc¹ których powetowuje siê  przynajmniej
we w³asnym mniemaniu  odniesione w ¿yciu straty i nawiedzaj¹ce udrêki.
Nies³uszna by³aby opinia  równie przytomnie, fragment dalej, zaznaczy
Bierdiajew  ¿e samotnoci nie da siê przezwyciê¿yæ na tych drogach, ale nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e zostaje ona przezwyciê¿ona ostatecznie57. I tu dochodzimy do fina³owej kwestii, mianowicie tego, jak w wyniku wzajemnych konfrontacji ostatecznie pozycjonuj¹ siê wobec siebie mi³oæ z samotnoci¹. Od razu
powiedzmy, uprzedzaj¹c dalsze wywody, ¿e sprawa nie wygl¹da wcale tak prosto ani jednoznacznie, jak mog³oby siê wydawaæ.
By oszczêdziæ sobie nadmiernych szczegó³ów, na które nie ma tutaj miejsca,
wska¿my na wiod¹c¹ liniê interpretacyjn¹ tego zagadnienia w filozofii. Powo³ajmy siê, przy tej okazji, znów na Bierdiajewa i jego Rozwa¿ania o egzystencji.
W nich bowiem symbolicznie mieci siê, wyra¿a i streszcza zasadnicze przes³anie sygnalizowanego podejcia, dla którego pogl¹d rosyjskiego personalisty jawi
siê jako szczególnie reprezentatywny. Otó¿, zdaniem tego filozofa  pos³u¿my
siê cytatem
Nadzieja cz³owieka na przezwyciê¿enie samotnoci wi¹¿e siê z mi³oci¹ i przyjani¹.
Mi³oæ jest przezwyciê¿eniem samotnoci, wyjciem z siebie w innego, odbiciem
innego w sobie i siebie w innym. Mi³oæ jest wspólnot¹ personalistyczn¹ par excellence, wspólnot¹ osoby z osob¹. [ ] Jedynie w mi³oci ma miejsce integralne zjednoczenie jednego z drugim i przezwyciê¿enie samotnoci58.

[ ] wiat zobiektywizowany nie akceptuje autentycznej mi³oci, nie lubi
jej, zna jedynie biologiczn¹ i spo³eczn¹ stronê mi³oci. Mi³oæ nie chce znaæ praw
zobiektywizowanego wiata. Przezwyciê¿a samotnoæ poza granicami zobiektywizowanego wiata i dlatego jest silnie zwi¹zana ze mierci¹59.
Z wypowiedzi Bierdiajewa najwyraniej przebija wiara w to, ¿e jedynym
skutecznym lekarstwem na samotnoæ jest mi³oæ. Nie chodzi tu jednak, co skrupulatnie odnotowuje sam autor, ani o mi³oæ spo³eczn¹, ani tym bardziej biologiczn¹. Nadzieja na przezwyciê¿enie samotnoci pochodziæ mo¿e jedynie i co
najwy¿ej z m i ³ o  c i a u t e n t y c z n e j, niepodlegaj¹cej warunkowaniu przez
tamte, lecz samej bêd¹cej ich prawarunkiem oraz wszelkiego w ogóle aktu chcenia. Tego rodzaju przekonanie wypowiada explicite Josef Pieper w swoim s³yn57
58
59

Tam¿e.
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nym traktacie O mi³oci60. Chodzi o m i ³ o  æ s p e r s o n a l i z o w a n ¹, to jest
miêdzyosobow¹ (osoby do osoby). Bierdiajew przestrzega, ¿e dopóki bêdziemy
pozostawaæ wy³¹cznie jednostkami w zobiektywizowanym (uprzedmiotowionym
i uprzedmiatawiaj¹cym) spo³eczeñstwie, wraz z jego instytucjami, Kocio³ów nie
wy³¹czaj¹c61, dopóty nie staniemy siê osobami, a nie staj¹c siê nimi, nie bêdziemy potrafili autentycznie kochaæ, kochaj¹c siê za, nie bêdziemy w stanie
budowaæ autentycznych wspólnot. Prawdziwa wspólnota mo¿e powstaæ wy³¹cznie dziêki autentycznej mi³oci. Ta, z kolei, mo¿liwa jest wy³¹cznie miêdzy osobami. Moc przekszta³cenia jednostki (Ja) w osobê nale¿y do (autentycznej) mi³oci.
Mi³oæ warunkuje zatem przemianê Ja w osobê, przemiana ta za staje siê
warunkiem i motorem przeobra¿ania siê zmonadyzowanych spo³ecznoci, instytucji, narodów, pañstw i Kocio³ów w autentyczne, to znaczy spersonalizowane
wspólnoty, zawi¹zane przez autentyczn¹ mi³oæ oraz dzia³aj¹ce w jej imiê i na
jej rzecz. Jak powie Bierdiajew, Autentyczne przezwyciê¿enie samotnoci i osi¹gniêcie wspólnoty oznacza przejcie od «ja» do «ty» w mi³oci, w przyjani, ale
nie jest przejciem ku przedmiotowi”62.
[ ] mi³oæ jest nierozerwalnie zwi¹zana z osob¹ i daje wyjcie ja w inne ja,
a nie wyjcie w wiat bezosobowy, w kolektywne ono. Jednak ja nie jest jeszcze
osob¹. Ja powinno staæ siê osob¹. Kontakt miêdzy ja, ty i my pomaga ja
staæ siê osob¹. Osoba umacnia siê przez kontakt, przez wyjcie z siebie ku drugiemu.
Ukrywanie ja jest jednym z wyrazów samotnoci63.

„Osoba jest bardzo cile zwi¹zana z mi³oci¹. Przez mi³oæ osoba siê realizuje, przez mi³oæ przezwyciê¿a samotnoæ i realizuje wspólnotê”64. „Autentycznie samotnoæ przezwyciê¿a jedynie realna mi³oæ, która jest szczytem ¿ycia65.
Z przytoczonych analiz wynika pewna prawid³owoæ, któr¹ koniecznie trzeba tu wyeksplikowaæ. Idzie mianowicie o charakterystyczne dla tego typu dyskursu definicyjne skojarzenie mi³oci z otwartoci¹ i partycypacj¹, samotnoci
za z ca³kowitym zamkniêciem i odciêciem siê od wszelkiego kontaktu. W tym
wietle staje siê janiejszy powód, dla którego filozofowie pokroju Bierdiajewa,
Mouniera czy Fromma (jeli uznaæ go za filozofa), a w szerszym planie przedstawiciele filozofii dialogu (z Ferdinandem Ebnerem, Franzem Rosenzweigiem,
Martinem Buberem i Emmanuelem Lévinasem na czele), li tylko i w³anie
w mi³oci upatruj¹ szans wyzwolenia siê z okowów samotnoci. Jeli bowiem saZob. J. Pieper, O mi³oci, t³um. I. Gano, Warszawa 1983, s. 30.
Bierdiajew, jako cz³onek Kocio³a prawos³awnego, ma tu, oczywicie, na myli przede
wszystkim, jeli nie wy³¹cznie, to w³anie wyznanie.
62
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 54.
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Tam¿e, s. 64.
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motnoæ jest zamkniêciem siê na innego i nielicz¹cym siê z innym pozostawaniem w ciasnych, mrocznych, sk¹panych têgim ch³odem, a przy tym rozegotyzowanych murach w³asnego Ja, wówczas jedynym sposobem, jaki przychodzi do
g³owy, by zapobiec tej dramatycznej sytuacji, jest rozbijaj¹ca te mury mi³oæ
z jej immanentn¹ zdolnoci¹ do otwierania na innego.
Towarzyszy temu, pora to w koñcu przyznaæ, jawnie deklarowane przez
wymienionych autorów  mo¿e z wyj¹tkiem Fromma, podaj¹cego siê, co prawda, za ateistê66, wysnuwaj¹cego jednakowo¿ analogiczne wnioski, jak pozostali,
przyznaj¹cy siê z kolei do ró¿nych form teizmu  zakotwiczenie i osnucie prezentowanych rozwi¹zañ w klimacie narracji religijnej. Otó¿, mi³oæ, owa autentyczna mi³oæ, o której mowa w doktrynach wzmiankowanych filozofów, nosi
ostatecznie znamiona mi³oci opatrzonej klauz¹ religii. W tê stronê zmierza³ Bierdiajew, gdy stwierdza³  co ju¿ cytowalimy  ¿e mi³oæ jest silnie zwi¹zana ze
mierci¹67, na czym polega jej wielkoæ, ale i trudna do wyobra¿enia, a tym
bardziej akceptacji moc unicestwiania wszystkiego, co siê jej opiera lub/i przeciwstawia do momentu, w którym nad nim ca³kowicie nie zaw³adnie.
Skojarzenie m i ³ o  c i z e  m i e r c i ¹ ma wyranie biblijn¹ konotacjê,
przywodz¹c natychmiast na myl s³awetny passus ze starotestamentowej Pieni
nad Pieniami, w której czytamy Po³ó¿ miê jak pieczêæ na twoim sercu, jak pieczêæ na twoim ramieniu, bo jak mieræ potê¿na jest mi³oæ, a zazdroæ jej nieprzejednana jak Szeol, ¿ar jej to ¿ar ognia, p³omieñ Pañski. Wody wielkie nie
zdo³aj¹ ugasiæ mi³oci, nie zatopi¹ jej rzeki68.
Interesuj¹c¹ wyk³adniê tego starotestamentowego dictum napotykamy w tomie uchodz¹cym nomen omen za bibliê filozofii dialogu. Chodzi, rzecz jasna,
o Gwiazdê zbawienia. W czêci drugiej i zarazem w drugiej ksiêdze, zaraz na
samym jej pocz¹tku, Rosenzweig pomieci³ znamienne s³owa
Potê¿na jak mieræ jest mi³oæ. Potê¿na jak mieræ? Wobec kogo wiêc mieræ okazuje sw¹ potêgê? Wobec tego, kogo ogarnia. A mi³oæ zaiste ogarnia oboje, kochaj¹cego jak i ukochan¹. Ale ukochan¹ inaczej ni¿ kochaj¹cego. W kochaj¹cym bierze ona
swój pocz¹tek. Ukochana jest poruszona, jej mi³oæ jest ju¿ odpowiedzi¹ na wzruszenie, jest Anterosem, m³odszym bratem Erosa. Dla ukochanej znaczy to przede
wszystkim, ¿e mi³oæ jest potê¿na jak mieræ69.

Por. np. E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 77.
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 68. Co wiêcej, rosyjski filozof twierdzi³ nawet, ¿e ostateczne przezwyciê¿enie samotnoci dokonuje siê jedynie na planie duchowym,
w dowiadczeniu mistycznym, w którym wszystko jest we mnie i ja we wszystkim. Zob. tam¿e,
s. 70. Por. te¿: M. Bierdiajew, Fi³osofija swobodnego ducha. Problematika i apo³ogija christianstwa, t. 1-2, Paris 1927.
68
Pnp 8,6-7.
69
F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, dz. cyt., s. 267.
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Jeli chce siê mi³oci¹ przezwyciê¿yæ samotnoæ, trzeba zatem, jak widaæ,
pozwoliæ siê mi³oci bez reszty ow³adn¹æ. Kto tego  parafrazuj¹c znany Kierkegaardowski termin  skoku mi³oci nie uczyni, tego wysi³ek odsamotnienia 
mówi¹c tym razem Orteg¹ y Gassetem70 – pozostanie pró¿ny. Có¿ by to jednak
mia³o znaczyæ, gdyby potêga mi³oci, przy ca³ej pozytywnoci, konstruktywnoci i afirmatywnoci tego fenomenu, mia³a siê zatrzymywaæ na progu skojarzenia jej ze mierci¹, zawsze negatywn¹, destrukcyjn¹ i odpychaj¹c¹. Franz Rosenzweig zmylnie to przewidzia³, notuj¹c zaraz w drugim akapicie tej samej ksiêgi
drugiej Gwiazdy zbawienia nastêpuj¹ce spostrze¿enie Jak w przypadku ka¿dej
ziemskiej mi³oci jest to jedynie porównanie. mieræ jako zwornik Stworzenia
wyciska na wszelkim bycie stworzonym niezatart¹ pieczêæ stworzonoci, s³owo
«by³o». Lecz mi³oæ wypowiada jej walkê; ona, która zna jedynie teraniejszoæ,
¿yje teraniejszoci¹ i za ni¹ têskni71.
Otó¿ wynika z tego, zgodnie zreszt¹, tym razem, z nowotestamentowym rozporz¹dzeniem, ¿e mi³oæ potê¿niejsza jest nawet ni¿ mieræ, zabezpieczaj¹c przed ni¹
i pozwalaj¹c, póki trwa, ¿yæ. Wszak mi³oæ oznacza ¿ycie. Jej porównanie ze mierci¹ wiadczy jedynie o jej nieograniczonej sile, nie za przecie¿ ani o identycznoci
z ni¹, ani o reprezentowaniu wszystkich negatywnie j¹ obci¹¿aj¹cych cech.
Jeli mi³oæ jest tak potê¿na, ¿e potrafi  jak mówi Rosenzweig  wypowiedzieæ walkê mierci, to tym bardziej i tym prêdzej zdolna jest ona przezwyciê¿yæ
samotnoæ. Nieprzypadkowo i samotnoæ rodzi b³yskawiczne skojarzenia ze mierci¹, i to w podwójnym sensie. Po pierwsze, jako ostatnia towarzyszka ¿ycia, gdy
przychodzi siê z nim na zawsze rozstawaæ (istnieje bodaj nieskoñczona liczba wiadectw przekonuj¹cych, ¿e na progu mierci cz³owiek odczuwa skrajn¹ samotnoæ72), po wtóre za, jako symboliczne umieranie dla siebie i wiata. W obu przypadkach, gdyby nie za³o¿yæ ostatecznego zwyciêstwa mi³oci nad samotnoci¹,
musia³yby siê one skoñczyæ katastrof¹ rozp³yniêcia siê w bezdennej p u s t c e.
Wci¹¿ jednak pozostaje otwarte pytanie ju¿ nie o to, co to za mi³oæ, lecz kto
jest do niej zdolny. Kto potrafi tak kochaæ  ze wszech miar doskonale? Z przytoczonych wypowiedzi i przeprowadzonych analiz wynikaj¹  w trybie odpowiedzi
na postawione pytanie  dwa komplementarne wnioski. Po pierwsze, ¿aden cz³owiek, sam z siebie i o w³asnych si³ach nie potrafi tak kochaæ; po drugie, jeli ktoZob. J. Ortega y Gasset, Cz³owiek i ludzie, dz. cyt., np. s. 430.
F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, dz. cyt., s. 267.
72
Wed³ug Ortegi y Gasseta samotnoæ umierania jest tym, co najbardziej ludzkie  jest definiensem cz³owieczeñstwa. St¹d te¿ zbawcze orêdzie i pos³annictwo Chrystusa wymaga³y od Niego
wyg³oszenia ustami, nade wszystko za danin¹ ¿ycia wielkotygodniowego kazania, zwanego kazaniem o samotnoci, w którym najdobitniej  przekonuje Ortega  wyrazi³o siê cz³owieczeñstwo
Chrystusa, odczuwaj¹cego  dok³adnie tak, jak ka¿dy cz³owiek  krañcow¹ samotnoæ w obliczu
zbli¿aj¹cej siê niechybnie mierci. Zob. ten¿e, Cz³owiek i ludzie, dz. cyt., np. s. 376. Podobnie pisze o tym zagadnieniu J.G. McGraw. Zob. ten¿e, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 25.
70
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kolwiek by³by zdolny do takiej mi³oci, poci¹gaj¹c równoczenie ku niej cz³owieka, to musia³by to byæ, z koniecznoci, sam Bóg. Tak¹ w³anie konkluzjê, w rezultacie przeprowadzonych dociekañ, wysnuwa Bierdiajew. Czytamy u niego, na przyk³ad Bóg jest przezwyciê¿eniem samotnoci, odnalezieniem bliskoci i wspólnoty,
sensu porównywalnego z moim istnieniem. Ten, do którego mogê nale¿eæ i komu
mogê zawierzyæ absolutnie, oddaæ siê bez reszty, to Bóg i tylko Bóg73. Moja samotnoæ zostaje przezwyciê¿ona dlatego, ¿e jest Bóg. Bóg jest przezwyciê¿eniem
mojej samotnoci, odnalezieniem pe³ni i sensu mego istnienia74.
Tego rodzaju pogl¹d wymaga zarówno od formu³uj¹cego go, jak i od potencjalnego jego adresata, który, na dok³adkê, mia³by siê z nim bez zastrze¿eñ zgodziæ, przyjêcia, jako rozstrzygaj¹cej, perspektywy religijnej wiary, rz¹dz¹cej siê
logik¹ w³asnej doktryny. Gdy takie posuniêcie mo¿e jeszcze byæ teoretycznie mo¿liwe i metodologicznie uprawione na gruncie konfesyjnie zorientowanej filozofii,
to ju¿ niepodobna siê nim kierowaæ, uprawiaj¹c dyscypliny cile naukowe (scil.
pozafilozoficzne). Tote¿ nie powinna dziwiæ dalece odmienna od przytoczonej za
Bierdiajewem konstatacja McGrawa, reprezentuj¹cego w badaniach nad samotnoci¹ nurt filozoficznej psychologii, zgodnie z któr¹ nie ma takiej si³y, która by
mog³a nas wyrwaæ ze szponów samotnoci. ¯adna mi³oæ nie zabezpiecza nas
przed samotnoci¹. Dowodem tego sam Chrystus, który  jak stwierdza McGraw
by³ traktowany jako jedna z najbardziej kochanych istot ludzkich przez niezliczone
rzesze ludzi we wszystkich wiekach. Tym niemniej, by³ on zdolny nie tylko do prze¿ywania najsilniejszych stanów samotnoci, ale rzeczywicie dowiadczy³ wszystkich
dziesiêciu rodzajów samotnoci wyró¿nionych w niniejszej rozprawie [Samotnoæ.
Studium psychologiczne i filozoficzne  przyp. P.D.], i to w najwy¿szym stopniu75.

Wed³ug McGrawa, jeli jakakolwiek, to wy³¹cznie mi³oæ najzupe³niej doskona³a mog³aby usun¹æ w cieñ albo obróciæ wniwecz samotnoæ; a ¿e takiej nie
ma, przeto samotnoæ si³¹ rzeczy zwyciê¿a w tej konfrontacji, czyhaj¹c na dogodny moment, w którym bêdzie mog³a obwieciæ swoje zwyciêstwo.
V. SAMOTNOÆ WARUNKIEM MI£OCI
Sporne zestawienie samotnoci z mi³oci¹ oraz jego wyniki wi¹¿¹ siê nie
tylko z kwesti¹ przyjêtej perspektywy badawczej. Oprócz stwierdzonej dwubiegunowoci ujêæ, zale¿nych b¹d to  jak by powiedzia³ Fromm76 – od optyki t e M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 55.
Tam¿e, s. 69.
75
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 25. Por. ten¿e, God
and the Problem of Loneliness, „Religious Studies”, Vol. 28, September 1992, Issue 03, s. 319-346.
76
Por. E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 77.
73
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i s t y c z n e j, b¹d to od perspektywy n i e t e i s t y c z n e j, dalszych k³opotów
napêdza niejednoznacznoæ, bior¹ca siê z niepewnoci dotycz¹cej tego, jak siê
w istocie uk³ada hierarchia wzajemnych odniesieñ i warunkowañ miêdzy omawianymi antagonistkami.
I tak, na przyk³ad, jakby sobie przecz¹c, Fromm, ku zaskoczeniu uwa¿nych
czytelników O sztuce mi³oci, w pewnym momencie oznajmia, wiadom niezrêcznoci, w jak¹ sam siê wpêdza
Brzmi to jak paradoks, ale umiejêtnoæ przebywania samotnie jest warunkiem zdolnoci kochania. [ ] Umieæ siê skoncentrowaæ znaczy umieæ pozostawaæ samemu
z sob¹  a to w³anie jest warunkiem zdolnoci kochania. Je¿eli jestem przywi¹zany
do drugiego cz³owieka, poniewa¿ nie potrafiê staæ na w³asnych nogach, on lub ona
mog¹ byæ moim ratunkiem w ¿yciu, ale tego rodzaju zwi¹zek nie jest mi³oci¹77.

Ju¿ z samej tylko tej zdawkowej adnotacji Fromma wy³ania siê dalece zniuansowany, by nie powiedzieæ rewolucjonizuj¹cy dotychczas znany i obowi¹zuj¹cy obraz samotnoci, która, nie przestaj¹c odgrywaæ roli konkurentki mi³oci,
równoczenie zaczyna wieæ ¿ywot poczciwej introduktorki tamtej, zjednuj¹c
sobie uznanie oraz zyskuj¹c niepomiernie na znaczeniu, a tak¿e nie przestaje jawiæ siê w innym, lepszym, przychylniejszym jej wietle. Ta sama samotnoæ,
któr¹ McGraw tak wymownie okrela mianem odwiecznej i niemiertelnej ludzkiej Nemezis, pierwszej rzeczy, jak¹ biblijny Bóg nazwa³ z³em78; ta sama samotnoæ, któr¹ Marcel ¿yczy sobie uwa¿aæ za jedyne cierpienie79 (jedyne, a nie
tylko najwy¿sze!), staje siê nagle  o Frommowski paradoksie  osobliw¹ sojuszniczk¹ cz³owieka, dozwalaj¹c mu, gdy tylko jej zakosztuje, przenieæ siê na antypody mi³oci.
Paradoksalnoæ, o której mowa, nie niweczy doszczêtnie misternej tkaniny
analiz, przeprowadzonych w dotychczasowym wywodzie, lecz co najwy¿ej zamienia miejscami po³o¿one w nich akcenty. Mi³oæ nadal dzier¿y w swych rêkach niespotykan¹ zdolnoæ wyw³aszczania samotnoci z jej dziedzictwa, zdolnoæ ta jednak nie dosiêga samego jej przeznaczenia, jakim jest warunkowanie
autentycznej mi³oci. Jeli wiêc istotnie jest tak, jak siê przyjmuje, ¿e samotnoæ
poprzedza i warunkuje mi³oæ, tote¿  by zachowaæ choæ odrobinê powagi i konsekwencji  nale¿a³oby dopowiedzieæ tak¿e, ¿e mi³oæ nie mo¿e ani nawet nie
powinna przezwyciê¿aæ samotnoci. Dla niej samej bowiem musia³oby to raptownie oznaczaæ podcinanie korzenia, z którego wyrasta i który karmi j¹ o¿ywczymi sokami. To dlatego Bierdiajew, podobnie jak Fromm, ryzykuj¹c sprzecznoæ we w³asnych ustaleniach, powa¿a siê orzec, i¿ osoba rodzi siê przez

77
78
79

E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 113.
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 11.
Podajê za: tam¿e, s. 19, 24.
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samotnoæ80, mimo ¿e przecie¿ wczeniej mia³ têg¹ ochotê przyznawaæ tê prerogatywê wy³¹cznie mi³oci.
Do analogicznych wniosków sk³ania siê Tillich, którego lakoniczny os¹d
uczyni³em, obok innych, mottem tego opracowania, a teraz, na dowód takich
w³anie pogl¹dów tego autora, po raz kolejny przytaczam: Nawet mi³oæ odradza siê w odosobnieniu81.
W tym samym duchu wypowiada siê tak¿e, w ró¿nych swoich pismach, Lévinas. Nie wchodz¹c w zbêdne szczegó³y ani w zawi³e komentarze, poprzestañmy
jedynie na przytoczeniu dwóch, równie oszczêdnych, jak w przypadku Tillicha,
uzgodnieñ Lévinasa, z których jedno patronuje mojej pracy w charakterze motta.
Otó¿, w Czasie i tym, co inne wysuniête zostaje przekonanie, zgodnie z którym
Patos mi³oci polega na nieprzekraczalnej dwoistoci bytów82. Koresponduje
ono z odkryciem, jakim ów autor dzieli siê z czytelnikiem na kartach uchodz¹cej
dzi za klasyczn¹ rozprawy pod tytu³em: Ca³oæ i nieskoñczonoæ. W Przedmowie do czêci czwartej, ju¿ w pierwszym zdaniu Lévinas kategorycznie stwierdza, ¿e Stosunek z Innym nie usuwa separacji83.
I wreszcie, równie has³owo, jak w dotychczasowych wskazaniach, choæ mo¿e
nie tak zwiêle, pozwólmy wybrzmieæ opinii Ortegi y Gasseta, który w eseju
Cz³owiek i ludzie po kilkakroæ z naciskiem stwierdza, ¿e Cz³owiek w swojej
najg³êbszej rzeczywistoci jest sam [ ]”84.
Na dnie owej absolutnej samotnoci, jakim jest nieodwo³alnie nasze ¿ycie, pojawia
siê wci¹¿ niemniej istotna têsknota do czyjej obecnoci. Pragniemy znaleæ kogo,
czyje ¿ycie stopi³oby siê bez reszty z naszym, przeniknê³o je i dokonujemy w tym
celu najró¿niejszych wysi³ków. Jednym z nich jest przyjañ. Ale najwiêkszy sporód
nich nazywamy mi³oci¹. Prawdziwa mi³oæ jest przede wszystkim prób¹ wymiany
dwóch samotnoci85.

Po tej uwadze Ortegi, jak wolno przypuszczaæ, bodaj jeszcze janiejsza
i cokolwiek bardziej zrozumia³a staje siê nieco zaskakuj¹ca  zw³aszcza w wietle dotychczasowych ustaleñ  konkluzja, sformu³owana przez Fromma, zgodnie
z któr¹ umiejêtnoæ przebywania samotnie jest warunkiem zdolnoci kochania86.

80
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Por. M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 52.
P. Tillich, Osamotnienie i odosobnienie, dz. cyt., s. 8.
E. Lévinas, Czas i to, co inne, dz. cyt., s. 96.
Ten¿e, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, dz. cyt., s. 128.
J. Ortega y Gasset, Cz³owiek i ludzie, dz. cyt., np. s. 375.
Tam¿e, s. 377.
E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 113.
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VI. MI£OÆ SAMOTNOCI  SAMOTNOÆ MI£OCI
Na koniec przychodzi nam rozwa¿yæ jeszcze jedn¹ kwestiê, której nie sposób nie poruszyæ, gdy konfrontuje siê z sob¹ mi³oæ i samotnoæ. Wi¹¿e siê ona
cile z dialektycznym charakterem omawianej konfrontacji. Dlatego te¿ z jednej strony za Tomaszem Mertonem mówiê o mi³oci samotnoci, z drugiej za 
za Mounierem  o samotnoci mi³oci.
Merton ani przez chwilê nie kryje, ¿e m i ³ o  æ s a m o t n o  c i mo¿liwa
jest wy³¹cznie na gruncie chrzecijañstwa  jego zasad i nauki. W rozprawce pod
takim samym tytu³em czytamy, na przyk³ad, ¿e
Umi³owanie samotnoci i szukanie jej nie oznacza ustawicznej podró¿y z jednej geograficznej mo¿liwoci do drugiej. Cz³owiek staje siê samotnikiem z chwil¹, kiedy bez
wzglêdu na swoje zewnêtrzne otoczenie zdaje sobie nagle sprawê ze swojej w³asnej
nieod³¹cznej samotnoci i widzi, ¿e na zawsze pozostanie samotny. Od tej chwili samotnoæ przestaje byæ mo¿liwoci¹, a staje siê rzeczywistoci¹87.

Wypowied Mertona, gdyby chcieæ potraktowaæ j¹ quasi-statystycznie, powiêksza pulê tych, które potwierdzaj¹ ostatecznie nieprzekraczaln¹ i nieodwo³ywaln¹ przewagê samotnoci nad mi³oci¹.
Obok mi³oci samotnoci wystêpuje tak¿e, zgodnie z okreleniem francuskiego personalisty, fenomen s a m o t n o  c i m i ³ o  c i. Polega on, mówi¹c najprociej, na proporcjonalnym ujmowaniu stopnia samotnoci w zale¿noci od
stopnia osi¹gniêtej mi³oci. Wynika z tego takie oto równanie, w myl którego
im bardziej mi³oæ jest doskona³a, tym bardziej cierpi88. Przywo³ana konstatacja wydaje siê na tyle intuicyjna, ¿e nie wymaga dodatkowego komentarza, poza
wskazaniem na oczywist¹, a prócz tego narzucaj¹c¹ siê prawdê, ¿e im bardziej
siê kocha, tym podatniejszym siê staje na zranienia i samotnoæ. Doskona³a mi³oæ wszak¿e, jeli mia³aby tego unikn¹æ, musia³aby mieæ za swojego adresata
istotê zdoln¹ kochaæ równie doskonale.
Pojêciem samotnoci mi³oci mo¿na obj¹æ wreszcie sytuacjê, w której im
wiêksze jest zaanga¿owanie mi³osne, tym bardziej  gdy spotyka nas nieodwzajemnienie, zawód, rozczarowanie b¹d nag³e i niespodziewane zerwanie relacji,
opartej na mi³oci  ronie potencja³ ryzyka samotnoci. Zasadnoæ tej obserwacji naj³atwiej wykazaæ, porównuj¹c zdarzenia, z których pierwsze zwi¹zane jest
z ustaniem relacji s¹siedzkiej, drugie kole¿eñskiej, trzecie przyjacielskiej, a ostatnie mi³osnej. Wiadomo, ¿e skala natê¿enia samotnoci bêdzie ros³a w zale¿noci
od jakoci i intensywnoci relacji. Utrata mi³oci bêdzie siê zatem wi¹za³a
z obiektywnie najwy¿szym wspó³czynnikiem implikowanej tym faktem samotnoci.
87
88

T. Merton, Myli w samotnoci, dz. cyt., s. 71.
E. Mounier, Personalism, transl. by P. Mairet, Notre Dame 1952, s. 24.
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* * *
Tytu³em ca³ociowego podsumowania mo¿na powiedzieæ w³aciwie jedynie
tyle, ¿e mo¿na antagonizowaæ mi³oæ z samotnoci¹, choæby po to, by w mi³oci
znaleæ lekarstwo na tê ostatni¹. Jednak, gdy siê oprzytomnieje i w koñcu zorientuje, ¿e nawet mi³oæ nie jest w stanie do koñca pokonaæ samotnoci, wówczas przychodzi na myl ju¿ tylko jedno co do nich: coincidentia oppositorum.
Najwidoczniej ludzkie ¿ycie, w jego historycznym, indywidualnym i spo³ecznym
ca³okszta³cie musi siê uk³adaæ w rytm ich obojga  mi³oci nierozdzielnie po¿enionej z samotnoci¹.
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SUMMARY
The article raises an issue of love and loneliness confronted with opinion, that love is the only
antidote for loneliness. Its author is submitting this thesis to a precise research. The source wish of
love is motivated by aiming at avoiding loneliness. The loneliness seems to be more primary
phenomenon to love. This does not necessarily mean that it is not true that love can overcome
loneliness. Loneliness can only give way under the pressure of perfect love. It is an attribute of
God. A man authentically immersed in that Love has a capacity for overcoming of his loneliness.
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