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We wspó³czesnej refleksji antropologiczno-etycznej, skupionej wokó³ problemów osoby i wspólnoty, samotnoci i dialogu, mo¿na dostrzec rosn¹c¹ asymetriê
preferowanych rozstrzygniêæ. Polega ona na tym, ¿e postawy prospo³eczne i wszelkie przejawy otwartoci na drugiego cz³owieka coraz czêciej uzyskuj¹ niemal automatyczn¹ akceptacjê ze strony wiêkszoci przedstawicieli filozofii i etyki, podczas gdy d¹¿enie do samotnoci, izolowania siê czy dystansowania od innych
rzadko i tylko w dobrze uzasadnionych przypadkach zyskuje (warunkow¹ na ogó³)
aprobatê. Tendencja ta wydaje siê zrozumia³a w wietle historycznych dowiadczeñ XX wieku, który sta³ siê na ogromnych obszarach cywilizowanego  zdawa³oby siê  wiata wielkim poligonem eksperymentów spo³ecznych, zwi¹zanych z realizacj¹ ideologicznych utopii, które zaskakuj¹co ³atwo przekszta³ca³y
siê w totalitarne systemy sprawowania w³adzy politycznej, nios¹ce z sob¹ nie
tylko mieræ i cierpienie milionów ludzi, ale tak¿e przera¿aj¹c¹ pogardê dla cz³owieka, jego indywidualnych praw i osobowej godnoci. Zrozumia³¹ reakcj¹ na
powszechne deprecjonowanie wartoci osoby ludzkiej jest opowiedzenie siê po
stronie takich nurtów intelektualno-moralnych, które siêgaj¹c do najg³êbszych
podstaw wiedzy o cz³owieku i jego naturze, by³yby w stanie skutecznie przeciwstawiæ siê praktycznym przejawom antyhumanizmu. Wydaje siê, ¿e ze wszech
miar racjonalna jest teza, i¿ podstawowym warunkiem skutecznoci przeciwdzia³ania totalitaryzmom powinno byæ odwo³anie siê do miêdzyludzkiej solidarnoci, ugruntowanej w dialogicznych strukturach warunkuj¹cych zasadniczo prospo³eczn¹ naturê ludzkiej osoby (zoon politikon).
¯yj¹c w posttotalitarnym spo³eczeñstwie na progu trzeciego tysi¹clecia, mo¿emy z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e g³ówna batalia zosta³a wygrana. Nie zagra¿a
nam ju¿ systemowa dehumanizacja, wspierana pañstwowym monopolem rodków przymusu, i mo¿emy bez przeszkód korzystaæ z przyrodzonego prawa do

58

KRZYSZTOF WIECZOREK

wolnoci s³owa, przekonañ i stowarzyszeñ. Ta komfortowa sytuacja spowodowa³a tak¿e naturaln¹ dezideologizacjê refleksji zaanga¿owanej w problematykê relacji miêdzyludzkich. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy w nowym klimacie intelektualnym niektóre fundamentalne kwestie antropologiczne nie przedstawi¹ nam siê
w nieco innym ni¿ dotychczas wietle. Zaznaczaj¹ce siê w niektórych rodowiskach naukowych odrodzenie zainteresowania interdyscyplinarnie ujêt¹ problematyk¹ samotnoci i wspólnotowoci1 odczytujê w³anie jako propozycjê przemylenia na nowo odwiecznych pytañ o cz³owieka w kontekcie aktualnych
uwarunkowañ cywilizacyjno-intelektualnych.
Pytaniem zas³uguj¹cym niew¹tpliwie na rzetelne rozpatrzenie jest aksjologiczny aspekt fenomenu samotnoci. Do bana³ów nale¿y stwierdzenie, ¿e stosunek wspó³czesnego cz³owieka do tych, którzy wybieraj¹ samotnoæ jako styl
¿ycia, uleg³ wyranemu przewartociowaniu. Jeszcze niedawno samotnoæ z wyboru kojarzona by³a z aspo³ecznoci¹ i jako taka podlega³a powszechnemu potêpieniu, i to zarówno ze strony ideologii kolektywistycznych, le¿¹cych u podstaw
ustrojów totalitarnych, jak i ze strony antytotalitarystycznie nastawionych nurtów mylowych poszukuj¹cych antropologicznie ugruntowanych modeli wspólnoty osób, jak na przyk³ad personalistyczna idea cywilizacji mi³oci2. Dzi samotny tryb ¿ycia nikogo nie gorszy ani nie przera¿a  wrêcz przeciwnie, w ¿yciu
publicznym i w kulturze popularnej pojawi³a siê moda na samotnoæ, lansowana
na wiele ró¿nych sposobów, w³¹cznie z d¹¿eniem do przekszta³cenia kultury jêzyka potocznego. Jêzyk kultury ponowoczesnej podlega bardzo interesuj¹cym
z lingwistycznego punktu widzenia procesom swoistej ideologizacji, polegaj¹cej
na zastêpowaniu niektórych pojêæ i okreleñ nowymi, o wyranie innym (na ogó³
przeciwstawnym do poprzednio obowi¹zuj¹cych) zabarwieniu aksjologicznym3.
Jednym z przyk³adów takiej przemiany jest zast¹pienie okrelenia cz³owiek samotny” – odbieranego zwykle jako neutralne aksjologicznie lub obci¹¿one lekkim negatywnym zabarwieniem  nowym s³owem singiel, któremu towarzyJako przyk³ad mogê wskazaæ zorganizowany z inicjatywy dr. Piotra Domerackiego cykl konferencji naukowych na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu powiêconych problematyce
monoseologicznej: Humanistyka wobec fenomenu samotnoci. I Ogólnopolska Konferencja Monoseologiczna, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ 3-4.06.2005; Dialektyka samotnoci
i wspólnotowoci. II Ogólnopolskie Sympozjum Monoseologiczne, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ 10-11.06.2010, a tak¿e publikacjê autorsk¹: P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieæ samotnoæ. Studium interdyscyplinarne, Toruñ 2006. Podobn¹ inicjatywê podjêli pracownicy Katedry Filozofii Uniwersytetu Mateja Bela w Bañskiej Bystrzycy, którzy w ramach grantu Vega M
SR a SAV 1/0182/13 przeprowadzili seriê konferencji miêdzynarodowych oraz wydali publikacje:
Osamelost ako filozoficky problem, red. J. losiar, M. Palenèar, Banska Bystrica 2014, oraz Filozoficke reflexie problemu osamelosti, red. J. losiar, M. Palenèar, Banska Bystrica 2014.
2
Por. E. Mounier, Co to jest personalizm, t³um. A. Turowiczowa. Warszawa 1960.
3
Zob. na ten temat np. A. Awdiejew: Wartociowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy
w dyskursie politycznym, w: Jêzyk a kultura, t. 11: Jêzyk polityki a wspó³czesna kultura polityczna,
red. J. Anusiewicz, B. Siciñski, Wroc³aw 1994, s. 49-56.
1
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szy wyranie pozytywna aura emocjonalna, sk³aniaj¹ca do aksjologicznej aprobaty dla okrelanego tym terminem zjawiska.
Jednak¿e w pog³êbionej refleksji z zakresu filozofii kultury i antropologii
filozoficznej nie powinno siê poprzestawaæ na stwierdzeniu faktu dokonania siê
okrelonych przewartociowañ w sferze potocznej komunikacji jêzykowej i niesionych przez ni¹ wzorców ocen oraz zachowañ. Warto pójæ nieco dalej i zastanowiæ siê nad tym, czy zmiana preferencji aksjologicznych w podejciu do fenomenu samotnoci jest tylko chwilow¹ mod¹ w ramach kaprynej i zmiennej
kultury masowej, czy wynikiem rzeczywistego pog³êbienia kulturowej samowiedzy przez wspó³czesnego cz³owieka.
Aby móc dokonaæ tego rodzaju rozstrzygniêcia, musimy najpierw precyzyjniej ni¿ dotychczas sformu³owaæ wyjciowy problem refleksji: co dok³adnie
mamy na myli, mówi¹c o samotnoci cz³owieka.
Rozpocznijmy od pytania, co pierwotnie konstytuuje cz³owieka rozumianego jako specyficznie ludzki indywidualny byt osobowy, zdolny do wiadomej
autorefleksji i okrelaj¹cy siebie samego jako ja. Intensywne poszukiwania
odpowiedzi na to pytanie, prowadzone niemal od pierwszych lat ubieg³ego stulecia, doprowadzi³y do powstania szeroko akceptowanego konsensu w tej kwestii.
Podstawow¹ treci¹ owego konsensu jest twierdzenie, ¿e ¿aden cz³owiek nie
mo¿e osi¹gn¹æ stadium dojrza³ej samowiedzy bez dialogicznego zaporedniczenia. Ka¿dego z nas dotyczy nastêpuj¹ca konstatacja: jestem sam sobie obcy i sam
dla siebie niezrozumia³y, dopóki w spotkaniu z innym nie ods³oni siê i nie ukonstytuuje zarazem moja w³asna, osobowa to¿samoæ4. Wynika st¹d, ¿e samotnoæ
rozumiana jako postawa wykluczaj¹ca spotkanie i dialog z innymi nie mo¿e byæ
pierwotn¹ i trwa³¹ w³aciwoci¹ cz³owieka, gdy¿ pozbawi³oby go to mo¿liwoci
stania siê sob¹ samym, czyli osi¹gniêcia stanu wiadomoci w³asnej to¿samoci.
Problem pojawia siê natomiast gdzie indziej: czy owo (przez Martina Heideggera miêdzy innymi rozpatrywane) Mitsein  bycie cz³owieka jako wspó³bycie
z innymi  jest niezbywalnym, permanentnym i ca³o¿yciowym aspektem ludzkiej egzystencji, na wzór kartezjañskiego cogito, czy wprawdzie niezbêdnym,
lecz tylko na pewnym etapie i tylko ze wzglêdu na okrelon¹ funkcjê w obrêbie
procesu autokreacji momentem. Wiele wspó³czesnych interpretacji klasycznych
tekstów filozofii dialogu opiera siê na przekonaniu, ¿e otwartoæ na drugiego, ro4
Pierwsz¹ powszechnie znan¹ ksi¹¿k¹ w europejskiej literaturze filozoficznej, wyranie formu³uj¹c¹ postulat niezbêdnoci zaporedniczenia samowiedzy przez spotkanie i dialog z innym, jest
Ich und Du Martina Bubera z 1923 roku. Sporód licznej plejady autorów, wypowiadaj¹cych siê
w podobnym duchu, chcia³bym przywo³aæ trzech: Paula Ricoeura, który podnosi ów problem
w pracy Soi-même comme un autre z 1990 r. (por. wyd. polskie: O sobie samym jako innym, t³um.
B. Che³stowski. Warszawa 2003, zw³aszcza fragment pt. Cogito siê ustanawia, s. 11-21), Józefa
Tischnera, który w swym studium Filozofia dramatu (Kraków 1998) wnikliwie analizuje i przedstawia dialogiczny proces konstytuowania w³asnej to¿samoci (zob. s. 89-114), oraz Marka Szulakiewicza jako autora ksi¹¿ki Miêdzy samotnoci¹ a dialogiem, Rzeszów 1992.
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zumiana jako nieustanna gotowoæ wejcia w przestrzeñ spotkañ i nawi¹zania
dialogu, po³¹czona czêsto nawet z gotowoci¹ cierpienia i ofiary poniesionej za
bliniego, jest autentyczn¹ i uniwersaln¹ cech¹ przynale¿n¹ do niezmiennej natury ludzkiej. Innymi s³owy, wszyscy jestemy powo³ani do spotkañ, bliskoci
i wspólnoty z innymi, a jeli kto nie odnajduje w sobie owej apriorycznej oczywistoci sfery Ty5 ani te¿ przemo¿nego g³osu etycznego wezwania ze strony
Twarzy Innego6, brak ów musi wynikaæ z jakiego defektu cz³owieczeñstwa.
Zastanawiam siê jednak, czy takie odczytanie fundamentalnych tez konstytuuj¹cych filozofiê dialogu nie jest zbyt radykalne, a przez to czy nie rozmija siê
z intencjami twórców tej filozofii. Chodzi o to, czy szlachetne marzenie, ukazuj¹ce nas takimi, jacy chcielibymy byæ, nie przes³ania nam prozaicznej prawdy
o tym, jacy rzeczywicie jestemy, i czy w zwi¹zku z tym nie rodzi siê w nas pokusa potraktowania definicji projektuj¹cej terminu cz³owiek jako definicji realnej. A realnie rzecz ujmuj¹c, musimy przyznaæ  bo przekonuje nas o tym codzienne ¿yciowe dowiadczenie  ¿e, po pierwsze, s¹ ludzie, którzy na ogó³ lepiej
siê czuj¹ w samotnoci ni¿ w najbardziej nawet udanym zwi¹zku z inn¹ osob¹,
a po drugie, ¿e ka¿dy z nas przynajmniej raz na jaki czas odczuwa potrzebê wycofania siê sporód ludzi, nawet najbli¿szych, i spêdzenia pewnego czasu wy³¹cznie we w³asnym towarzystwie. W wietle tej  przecie¿ doæ oczywistej  obserwacji wydaje siê rzecz¹ naturaln¹ i konieczn¹, by przyznaæ, ¿e samotnoæ
z wyboru nie jest ¿adnym zak³óceniem normalnego funkcjonowania cz³owieka
w naturalnym rodowisku spo³ecznym, tylko jednym ze sposobów organizowania w³asnego ¿ycia, w okrelonych sytuacjach po¿¹danym, a nawet niezbêdnym.
Interesuj¹c¹ i  moim zdaniem  g³êboko trafn¹ wizjê ludzkiego ¿ycia jako
nieustannego przechodzenia miêdzy samotnoci¹ a otwartoci¹ na innych zaproponowa³ José Ortega y Gasset w swym studium Cz³owiek i ludzie7. Jedn¹ z najistotniejszych cech cz³owieka  twierdzi ów myliciel  jest zdolnoæ do medytacji, wejcia w g³¹b siebie po to, aby dojæ do zgody z samym sob¹ i okreliæ,
w co wierzy, co naprawdê ceni, a czym prawdziwie siê brzydzi8. W odró¿nieniu
od zwierz¹t  pisze dalej Ortega y Gasset
cz³owiek mo¿e od czasu do czasu zawiesiæ swój bezporedni kontakt z rzeczami,
rozluniæ zwi¹zki z otoczeniem, pomin¹æ je i dziêki zdolnoci przenoszenia uwagi,
skupiania jej na czym innym, dokonaæ ca³kowitego odwrócenia siê  niepojêtego
z zoologicznego punktu widzenia  odwrócenia siê, by tak rzec, plecami do wiata.
Mo¿e zag³êbiæ siê w swoim wnêtrzu, skupiæ siê na w³asnej wewnêtrznoci, a wiêc
Por. M. Scheler, Istota i formy sympatii, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa 1986, rozdzia³
C. II. Oczywistoæ sfery Ty w ogóle, s. 350-355.
6
Por. E. Levinas: Etyka i nieskoñczony, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 49-53.
7
Zob. J. Ortega y Gasset: Cz³owiek i ludzie, w: ten¿e, Bunt mas i inne pisma socjologiczne,
t³um. P. Niklewicz, H. Woniakowski, Warszawa 1982, s. 329-642.
8
Tam¿e, s. 335.
5
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zaj¹æ siê samym sob¹ [ ] i wejæ w g³¹b siebie, co nazwa³em tym wspania³ym terminem, jaki istnieje tylko w moim jêzyku, a brzmi ensimismarse9.

Przygoda wejcia w g³¹b siebie, wysoko ceniona co najmniej od czasów
szko³y neoplatoñskiej, wymaga rzeczywicie przynajmniej czasowego zawieszenia aktywnoci zewnêtrznej, równie¿ tej, której celem lub wspó³uczestnikiem jest
drugi cz³owiek. I chocia¿  jak podkrela cytowany autor  przeznaczeniem
cz³owieka jest przede wszystkim dzia³anie10, to jednak musimy pamiêtaæ, ¿e
dzia³anie nie jest przypadkowym zderzaniem siê z otaczaj¹cymi rzeczami czy
ludmi, jest natomiast wp³ywaniem na otoczenie sk³adaj¹ce siê z przedmiotów
materialnych i innych ludzi zgodnie z planem powziêtym podczas uprzedniego
mylenia lub kontemplacji11, przeprowadzonych w samotnoci. Zatem bez strategicznego odwrotu w g³¹b samego siebie, bez czujnej, napiêtej myli nie jest
mo¿liwe ludzkie ¿ycie12.
Kolejnym wa¿nym kontekstem dla refleksji nad samotnoci¹ i jej miejscem
w ludzkim bytowaniu jest istniej¹ce we wspó³czesnej antropologii filozoficznej,
wci¹¿ niezneutralizowane napiêcie miêdzy dwoma alternatywnymi ujêciami problemu istoty i natury cz³owieka, wynikaj¹ce ze wspó³wystêpowania dwóch ró¿nych, konkuruj¹cych z sob¹ tradycji mylowych. Jedna z nich nakazuje ujmowaæ cz³owieka jako harmonijnie zintegrowany byt, którego poszczególne
sk³adowe (wród nich mo¿emy wymieniæ  bez roszczenia do kompletnoci tego
wyszczególnienia  cia³o, motorykê, psychikê, sferê emocjonaln¹, wiadomoæ,
warstwê duchow¹) wzajemnie siê przenikaj¹ i zarazem dope³niaj¹. Tak pojmowany byt ma co najmniej potencjaln¹ zdolnoæ osi¹gniêcia pe³nej wewnêtrznej
harmonii miêdzy poszczególnymi sk³adnikami i trwaæ jako dynamiczna jednoæ
o stabilnie okrelonej to¿samoci. Obok niej wystêpuje jednak druga tradycja
mylenia o cz³owieku, silnie zaznaczaj¹ca sw¹ obecnoæ w dyskursie antropologicznym. Cz³owiek jawi siê w niej jako tragiczna istota, trwale rozdarta wewnêtrznie, targana sprzecznociami, nieusuwalnie heterogeniczna, a zatem niezdolna do
wewnêtrznego zintegrowania i pogodzenia sprzecznych d¹¿eñ, a jednak nieustannie poszukuj¹ca wewnêtrznego ³adu i harmonii. Problem samotnoci, rozpatrywany oddzielnie w ka¿dej z tych dwóch perspektyw, nabiera w ka¿dej z nich
radykalnie odmiennego sensu: jeli wewnêtrzna harmonia osoby jest osi¹galna
na podstawie jej immanentnych cech sk³adaj¹cych siê na istotn¹ treæ bytu osobowego, wówczas owe Ortegiañskie chwile wejcia w siebie (ensimismarse)
przynosz¹ cz³owiekowi niezbêdnie mu potrzebn¹ szansê wewnêtrznego uporz¹dkowania. Jeli natomiast cz³owiek jest osob¹ dramatu, ¿yj¹c¹ w nieusuwalnej
Tam¿e, s. 337.
Tam¿e, s. 344.
11
Tam¿e, s. 351.
12
Tam¿e, s. 358.
9

10
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perspektywie tragicznoci  tak jak to jest na przyk³ad u Józefa Tischnera13 –
wówczas ani spotkanie, ani tym bardziej samotnoæ nie gwarantuje ¿adnego ratunku czy ocalenia przed radykalnie nam zagra¿aj¹cym z³em, z którym mo¿emy
wygraæ, wy³¹cznie czyni¹c dobro drugiemu  a tego, rzecz oczywista, nie da siê
osi¹gn¹æ w samotnoci.
Jakie jednak mamy przes³anki, by móc wiarygodnie rozstrzygn¹æ na korzyæ
któregokolwiek z tych dwóch, ugruntowanych w tradycji europejskiego mylenia, modeli naszego samozrozumienia? Czy nie powinnimy zamiast prób dokonywania arbitralnych przewartociowañ zaufaæ raczej intuicji tych mylicieli,
którzy starali siê sprostaæ, na ile to mo¿liwe, idea³owi bezza³o¿eniowoci badañ
filozoficznych14, i oprzeæ siê tylko na takich treciach poznawczych, które zyskuj¹ swoje potwierdzenie na przyk³ad w aktach ród³owej samoprezentacji?15
Jednym z takich mylicieli, który podj¹³ siê mo¿liwie najrzetelniejszego zbadania relacji miêdzy stanem odseparowania od innych, w którym cz³owiek niekiedy siê pogr¹¿a, a nastawieniem otwartym na mo¿liwoæ uobecnienia siê autentycznej relacji dialogicznej, by³ Emmanuel Levinas. Z jego analiz wynika, ¿e
separacja, czyli poczucie samowystarczalnoci podmiotu, wspó³wystêpuj¹ce
z brakiem odczuwania potrzeby wyjcia naprzeciw innemu jako koniecznego warunku bycia sob¹, jest powszednim i naturalnym sposobem bycia cz³owieka
w jego ¿yciu codziennym16. Z tej codziennoci dopiero mo¿e siê wy³oniæ szczególne dowiadczenie  bynajmniej nie codzienne ani powszechne, raczej bliskie
temu, co Heidegger nazywa³ wydarzeniem (Ereignis)  dowiadczenie pragnienia (Désire). W horyzoncie Levinasowskich badañ nad cz³owiekiem jako bytem-dla […]” ods³ania siê w szczególnoci intryguj¹ca ró¿nica miêdzy potrzeb¹
a pragnieniem17. Potrzeba jako stan pewnego braku, domagaj¹cego siê uzupe³nienia, nie wytr¹ca jeszcze cz³owieka ze stanu naturalnej separacji, nawet jeli warunkiem jej zaspokojenia jest wejcie w jak¹ interakcjê z innym cz³owiekiem;
jawi siê on bowiem w perspektywie tego rodzaju sytuacji jedynie jako jeden ze
Cz³owiek ¿yje w ten sposób, ¿e bierze udzia³ w dramacie  jest istot¹ dramatyczn¹. Inaczej ¿yæ nie mo¿e. [ ] Dramat otwiera mo¿liwoæ tragedii. [ ] S³ówkiem tragicznoæ okrelamy
mo¿liwoæ tragedii. Dramat kryje w sobie zarodek tragicznoci, otwiera bowiem drogê ku tragedii
jako swej mo¿liwoci. Dlatego perspektywa tragicznoci jest nieod³¹cznym t³em ka¿dego spotkania  J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 10 i 64.
14
Mam na myli koncepcjê bezza³o¿eniowoci w wersji opracowanej i zaproponowanej przez
Edmunda Husserla w pierwszej czêci drugiego tomu Logische Untersuchungen (por. wyd. polskie: Badania logiczne, t. 2: Badania dotycz¹ce fenomenologii i teorii poznania, cz. I, t³um. J. Sidorek, Warszawa 2006, s. 27).
15
Obszernie o tym zagadnieniu pisze m.in. J. Dêbowski, Bezporednioæ poznania. Spory 
dyskusje  wyniki, Lublin 2000, rozdz. VI: Bezporednioæ jako samoobecnoæ i samoprezentacja,
s. 229-269.
16
Zob. E. Levinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 44-54.
17
Zob. tam¿e, s. 18-21.
13

SAMOTNOÆ RACJONALISTY

63

rodków niezbêdnych dla zaspokojenia moich potrzeb, co w ¿aden sposób nie
wyró¿nia go sporód innych elementów mojej zewnêtrznoci. Dopiero cz³owiek
dotkniêty pragnieniem  bêd¹cym, zdaniem Levinasa, czym istotowo ró¿nym
od potrzeby  mo¿e odkryæ nowy, dotychczas mo¿e nawet nieprzeczuwany, wymiar rzeczywistoci i siebie samego: wymiar radykalnej odpowiedzialnoci za
drugiego, która wydobywa podmiot z wczeniejszej separacji, nadaj¹c jego obecnej egzystencji zupe³nie inny sens  sens substytucji, czyli bycia zak³adnikiem
(otage) drugiego18. Ten nowy modus bycia, raz osi¹gniêty (nawiasem mówi¹c nie
w wyniku podjêtych z w³asnej inicjatywy poszukiwañ sposobu wyjcia z metafizycznego osamotnienia, tylko wskutek ca³kowicie biernego znalezienia siê
w obrêbie wydarzenia, które mi siê przytrafi³o wskutek nieogarnionych przyczyn
takiego akurat biegu spraw) staje siê od razu czym trwa³ym i nieodwo³alnym.
Cz³owiek obarczony odpowiedzialnoci¹ za drugiego (powtórzmy: której nie
chcia³ ani siê jej nie spodziewa³) zostaje ni¹ trwale napiêtnowany; cokolwiek od
teraz uczyni, bêdzie ju¿ podlega³o ocenie z perspektywy owej odpowiedzialnoci, a to oznacza w szczególnoci, ¿e uprzedni stan odseparowania uleg³ ca³kowitemu uniewa¿nieniu; w tym sensie samotnoæ przestaje byæ mo¿liwa.
Koncepcja ta, niezwykle radykalna w swych moralnych konsekwencjach,
spotka³a siê z bardzo zró¿nicowanym odbiorem  od podziwu i aprobaty, owocuj¹cej uznaniem jej za jedn¹ z najwa¿niejszych propozycji intelektualnych XX
wieku, po radykaln¹ krytykê, a nawet odrzucenie. Krytykowano j¹ przede
wszystkim za to, ¿e jest filozofi¹ postulatywn¹, a nie realistyczn¹, oraz ¿e kreli
utopijny wizerunek cz³owieka idealnego, ca³kowicie nieprzystaj¹cy do znacznie
mniej poci¹gaj¹cej rzeczywistoci. Epifania twarzy i stowarzyszona z ni¹ etyka
radykalnej odpowiedzialnoci podzieli³y los wielu innych idei filozoficznych,
takich jak np. Husserlowska intuicja ejdetyczna, Heideggerowska koncepcja istoczenia siê bytu, przewitu i prawdy jako nie-skrytoci, Schelerowskie podejcie
do problemu poznania obiektywnej struktury wiata wartoci  wszystkie te propozycje rozwi¹zañ wychodz¹ poza standardy dobrze ugruntowanej tradycji mylowej w stronê ods³aniania nowych horyzontów nieuchwytnej jeszcze i niedaj¹cej siê adekwatnie wyraziæ z powodu niedostatku jêzykowych rodków
komunikowania prawdy o cz³owieku i wiecie. Jednak¿e sama ¿arliwoæ dyskusji wzbudzanej przez kontrowersyjne próby odczytania prawdy bycia w perspektywie coraz bardziej zró¿nicowanych za³o¿eñ i metod wiadczy o tym, ¿e nie
wolno nam zamykaæ siê w obrêbie ¿adnego z góry ustalonego zespo³u absolutnych przekonañ, reguluj¹cych, co dopuszczalne, a co nie w filozoficznym dyskursie. St¹d zapewne wynika obserwowalna w dziejach cywilizacji i obecna tak¿e w naszych czasach potrzeba stawiania wci¹¿ na nowo tych samych pytañ
18

-171.

Zob. ten¿e, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000, s. 165-
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w nadziei uzyskania nowych, dotychczas niedostrze¿onych aspektów, których
odkrycie wzbogaci i pog³êbi nasze rozumienie rzeczywistoci i nas samych w jej
obrêbie. Obserwacja ta usprawiedliwia  byæ mo¿e  poczucie niedosytu, rodz¹ce
siê w nas w obliczu dotychczasowych ustaleñ dotycz¹cych fenomenu samotnoci
w ¿yciu cz³owieka, i sk³ania do poszukiwania nowych elementów odpowiedzi na
pytanie, czym jest samotnoæ i jak¹ w naszym ¿yciu mo¿e odgrywaæ rolê.
Samotnoæ to s³owo, które czêsto budzi w nas lêk; zapewne dlatego, ¿e na
dwiêk tego s³owa przypominaj¹ nam siê przede wszystkim trudne sytuacje ¿yciowe, kiedy odczuwalimy swoje osamotnienie jako odrzucenie przez innych
b¹d jako zagubienie i bezradnoæ wobec niemo¿noci skorzystania z czyjej
rady, pomocy czy po prostu bliskoci. Ze wzglêdu na ow¹ pamiêæ negatywnych
emocji sk³onni jestemy uto¿samiaæ treæ pojêcia samotnoci z przykrym uczuciem osamotnienia. Tymczasem zachodzi miêdzy nimi istotna ró¿nica: nie ka¿da
samotnoæ rodzi osamotnienie i wcale nie musimy byæ samotni, by poczuæ siê
osamotnieni. Zapytajmy wiêc najpierw, dlaczego istnieje w nas tak silna sk³onnoæ do negatywnej oceny zjawiska samotnoci, a nastêpnie poszukajmy przyk³adów sytuacji, które wyka¿¹ fa³szywoæ owej pochopnej generalizacji.
W ¿yciu cz³owieka element wspólnoty i samotnoci przeplata siê, jednak¿e
samotnoæ bywa czêsto traktowana jako niechciana koniecznoæ, przypad³oæ,
z której trzeba siê leczyæ – pisze Katarzyna Soko³owska19.
Chocia¿ ka¿dy usi³uje trzymaæ siê mo¿liwie jak najbli¿ej innych, pozostaje zupe³nie
samotny, przepe³niony g³êbokim uczuciem niepewnoci, niepokoju i winy, co wystêpuje zawsze, gdy cz³owiekowi nie udaje siê przezwyciê¿yæ osamotnienia. Nasza cywilizacja oferuje wiele paliatywów, które pomagaj¹ ludziom nie uwiadamiaæ sobie
w³asnej samotnoci; na pierwsze miejsce wysuwa siê cis³a rutyna zbiurokratyzowanej, zmechanizowanej pracy, która pomaga nie dopuszczaæ do g³osu nawet najbardziej podstawowych ludzkich pragnieñ, têsknoty za wyjciem poza samego siebie
i za zespoleniem. Jeli [to] nie wystarcza, [ ] cz³owiek pokonuje swoj¹ nieuwiadomion¹ rozpacz za pomoc¹ rutyny rozrywek, biernego konsumowania

zauwa¿a Erich Fromm20. Zjawisku niechcianej samotnoci wiele uwagi powiêci³ tak¿e Blaise Pascal, upatruj¹c ród³o tych obaw w nieuwiadamianym lêku
przed obna¿eniem wewnêtrznej pustki w cz³owieku (nazywanej przezeñ nêdz¹
egzystencji): cz³owiek [ ] nie umie pozostaæ w spokoju [ ], poszukuje rozmów i zabaw jeno dlatego, ¿e nie umie z przyjemnoci¹ zostaæ u siebie, [a] rozkosz samotnoci jest [dlañ] rzecz¹ niezrozumia³¹21; i dalej: szukamy zgie³ku,
który odwraca nasze myli i jest dla nas rozrywk¹, [gdy¿ ludzie] maj¹ tajemny
K. Soko³owska, Samotnoæ w sytuacjach egzystencjalnych. Dowiadczenie Thomasa Mertona, Poznañskie Studia Teologiczne t. 18, 2005, s. 310.
20
E. Fromm, O sztuce mi³oci, t³um. A. Bogdañski, Poznañ 2001, s. 89-90.
21
B. Pascal, Myli, t³um. T. ¯eleñski-Boy, Warszawa 2002, s. 96-97.
19
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instynkt, który ich pcha do szukania rozrywki i zajêcia, a który pochodzi z poczucia ich ustawicznej nêdzy22, i nieco dalej: cz³owiek czuje siê nêdzny i opuszczony, gdy nikt nie przeszkadza mu myleæ o sobie23.
Przytoczone diagnozy, przedstawiaj¹ce jedn¹ z mo¿liwych stron fenomenu
samotnoci, sk³aniaj¹ do dokonania wa¿nego rozró¿nienia pomiêdzy zjawiskami, które mo¿emy nazwaæ samotnoci¹ pustki i samotnoci¹ pe³ni. Nie jest
to (choæ mog³oby siê tak wydawaæ) podzia³ analogiczny do tego, który znamy
z teorii spotkañ, gdzie mówi siê o spotkaniach pe³ni i spotkaniach pustki.
Pierwszego z tych terminów u¿ywamy wówczas, gdy cz³owiek wewnêtrznie bogaty w cnoty, wartoci i prze¿ycia duchowe, spotykaj¹c drugiego, udostêpnia mu
ca³e bogactwo swych wewnêtrznych zasobów, czerpi¹c z obfitoci serca (ex
abundantia cordis); taki charakter maj¹ czêsto spotkania mistrza z uczniem czy
te¿ rodziców z dzieæmi. O spotkaniach pustki mówimy natomiast wtedy, gdy
cz³owiek spotykaj¹c drugiego, wyzbywa siê siebie, odsuwa w³asne ja, wytwarzaj¹c w swym wnêtrzu pust¹ przestrzeñ, która wype³nia siê ¿yciem drugiego; jest to sytuacja nieco podobna do tej, któr¹ opisuje w. Pawe³ s³owami Teraz za ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus24. Z dowiadczeniem dwóch
rodzajów samotnoci sprawa przedstawia siê nieco inaczej. Z samotnoci¹ pustki mamy do czynienia wówczas, gdy cz³owiek nie ma drugiemu nic do ofiarowania, poniewa¿ jego ¿ycie realizuje siê ca³kowicie w wymiarze interakcji ze
wiatem zewnêtrznym, lecz tylko takich, które nie buduj¹ wewnêtrznej g³êbi ani
nie przyczyniaj¹ siê do rozwoju ¿ycia duchowego, a s³u¿¹ jedynie podtrzymywaniu rozpêdzonej ¿yciowej aktywnoci. Takiego w³anie pustego cz³owieka
opisa³ w swych Pensées Blaise Pascal. Z³udne dobro, którego cz³owiek epoki
Pascala poszukiwa³ w rozrywce, wspó³czesnemu cz³owiekowi czasem jawi siê
w pêdzie ku nadmiernej aktywnoci zawodowej. Przed niebezpieczeñstwem pracoholizmu jako sposobu pozornej ucieczki przed obaw¹ konfrontacji z w³asn¹
wewnêtrzn¹ pustk¹ przestrzega³ miêdzy innymi o. Piotr Rostworowski:
przesadny kult pracy, produkcji, prowadzi do zniszczenia duchowych si³ cz³owieka
i doprowadza do tego, ¿e cz³owiek zmêczony, znu¿ony wraca do domu i myli tylko,
¿eby co zjeæ, wyspaæ siê i znowu iæ do pracy. To jest ogromnie grone zjawisko,
które niszczy cz³owieka intelektualnie i duchowo. Pracê nale¿y szanowaæ, ale ona
musi byæ na swoim miejscu, musi byæ w hierarchii czynów i powinnoci ludzkich
[ ]. Inaczej stanie siê wyzwolon¹, destrukcyjn¹ energi¹, która cz³owieka zniszczy.
[ ] Gdy cz³owiek jest zanadto wycieñczony duchowo i fizycznie, ustaje ¿ycie intelektualne, duchowe i w ten sposób cz³owiek jest unieszkodliwiony25.
Tam¿e, s. 98-100 passim.
Tam¿e, s. 103.
24
Ga 2,20.
25
P. Rostworowski, Myli, powiedzenia, anegdoty, wybór i oprac. M. Florkowska, Kraków
2007, s. 114-115.
22

23
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rodek zaradczy o. Rostworowski widzi w przywróceniu w³aciwych proporcji miêdzy aktywnoci¹ skierowan¹ na zewn¹trz a wewnêtrznym rozwojem ¿ycia duchowego:
dzie³o zewnêtrzne musi byæ proporcjonalne do ducha wewnêtrznego, który ma je
o¿ywiæ. Skoro dzie³a zewnêtrzne s¹ wiêksze ni¿ na to pozwala duch, zaczyna siê stan
niebezpiecznej dysproporcji, który mo¿e doprowadziæ do zachwiania równowagi ca³ej istoty ludzkiej. Cz³owiek, który bierze na siebie wiêcej obowi¹zków i prac, ni¿ na
to pozwala scalaj¹ca i porz¹dkuj¹ca moc jego ducha, znajduje siê w niebezpieczeñstwie za³amania26.

Na zakoñczenie tej krótkiej próby charakterystyki zjawiska samotnoci pustki chcia³bym jeszcze przytoczyæ niezwykle sugestywny opis literacki, którego
bohaterem, zdradzaj¹cym wszelkie cechy takiej w³anie postawy, jest postaæ
z powieci Olgi Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny, kryj¹ca siê pod zagadkowym okreleniem Taki-a-Taki:
Dlaczego Taki-a-Taki widzi duchy, a ja nie?  zapyta³am kiedy Martê. Marta powiedzia³a, ¿e dlatego, bo jest w rodku pusty. Zrozumia³am to wtedy jako bezmylnoæ
i prostotê. Cz³owiek pe³ny w rodku wyda³ mi siê bardziej wartociowy ni¿ pusty.
Potem my³am pod³ogê w kuchni i nagle pojê³am, co chcia³a mi powiedzieæ Marta.
Bo Taki-a-Taki jest jednym z tych ludzi, którzy wyobra¿aj¹ sobie Boga tak, jakby on
sta³ tam, a oni tu. Taki-a-Taki wszystko widzi na zewn¹trz siebie, nawet siebie widzi
na zewn¹trz siebie, ogl¹da siebie, jakby ogl¹da³ fotografiê. Z sob¹ obcuje tylko
w lustrach. Kiedy jest zajêty, na przyk³ad sk³ada sanie, to w ogóle przestaje dla siebie
byæ, poniewa¿ myli o saniach, a nie o sobie. Sam dla siebie nie jest ciekaw¹ rzecz¹
do mylenia. Dopiero kiedy ubiera siê, [ ] gdy widzi siebie ju¿ gotowego w lusterku, wtedy myli o sobie on. Nigdy ja. Widzi siebie tylko oczami innych [ ].
Dlatego nawet dla siebie Taki-a-Taki jest na zewn¹trz. Nie ma w rodku Takiego-a-Takiego nic, co by patrzy³o od rodka, wiêc nie ma refleksji27.

Pora na drugi cz³on tej prowizorycznej klasyfikacji  samotnoæ pe³ni. Najpierw zamierzam podaæ krótk¹ charakterystykê ogóln¹ owego nastawienia ¿yciowego, nastêpnie  zatrzymaæ siê nieco d³u¿ej przy pewnej jego egzemplifikacji,
któr¹ uwa¿am nie tylko za miarodajn¹, lecz tak¿e z wielu innych wzglêdów interesuj¹c¹ i godn¹ bardziej szczegó³owego rozpatrzenia. Zanim przejdê do prezentacji i analizy owego ¿yciowego przypadku, oddam g³os Henrykowi Elzenbergowi, by przytoczyæ jego Kilka uwag o samotnoci:
Nie mo¿na siê doskonaliæ, w jakim stopniu nie odrywaj¹c siê. I nie mo¿na osi¹gn¹æ
szczebla choæ trochê wy¿szego, by nas za to nie odtr¹ci³o wiêcej ludzi ni¿ nas przygarnie. Kto pracuje nad ukszta³towaniem siebie, ten jest sam; to jest regu³a sta³a. [ ]
26
27

Tam¿e, s. 108.
O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wa³brzych 1999, s. 17.
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Tak to jest: w ka¿dej minucie naszego ¿ycia znajdujemy stu sprzymierzeñców dla
naszych d¹¿eñ byle jakich, polednich, ale sprzymierzeñców dla naszych wy¿szych
porywów znaleæ jest trudno. [ ] Jednostk¹ samotnoci  jeli siê w takich sprawach tak kwantytatywnie wolno wyraziæ  jest fakt, ¿e jakie moje jedno prze¿ycie
pozostaje nikomu nieznane. [ ] W praktyce wygl¹da samotnoæ na ogó³ tak, ¿e nikomu nie znana jest przewa¿na czêæ tych naszych prze¿yæ, które dla nas maj¹ wagê
najwiêksz¹28.

Autor przytoczonych s³ów dodaje, ¿e tak prze¿ywana samotnoæ czêsto napawa nas groz¹, gdy¿ cz³owiek w tym znaczeniu samotny czuje siê przekrelony; ilekroæ siê w nim poderwie poczucie ¿ycia, samotnoæ odpowiada: «nie ma
ciê»”29. Jeli jednak nie ma innej drogi do osi¹gniêcia dojrza³oci duchowej ni¿
poprzez  przynajmniej czasowe i czêciowe  oderwanie siê od codziennej
wspólnoty dzia³ania, prze¿ywania i wartociowania wraz z innymi, to znaczy, ¿e
cena samotnoci wraz z przynale¿nymi do niej cierpieniami i têsknotami warta
jest zap³acenia.
Przyjrzyjmy siê teraz wyznaniom cz³owieka, który nie ucieka³ przed samotnoci¹, traktuj¹c j¹ jako naturalny i wcale niekoniecznie uci¹¿liwy sk³adnik codziennych prze¿yæ  dlatego najpewniej (dodam od siebie), ¿e przez wiêksz¹
czêæ ¿ycia dokonywa³ siê w nim z du¿¹ intensywnoci¹ ów wyeksponowany
przez Henryka Elzenberga proces kszta³towania siebie i samodoskonalenia; dokonywa³ siê wszak¿e z naturalnoci¹ niemaj¹c¹ w sobie nic z megalomanii czy
potrzeby imponowania komukolwiek, gdy¿ towarzyszy³a mu autentyczna, nieudawana skromnoæ. Cz³owiekiem, o którym mowa, ¿yj¹cym w myl maksymy
anima naturaliter solituda, jest Stanis³aw Lem.
Widzê teraz, ¿e by³em dzieckiem samotnym raczej, ale wcale o tym nie wiedzia³em.
Bardzo chcia³em mieæ braciszka lub siostrzyczkê, a w³aciwie  obawiam siê  maleñkiego niewolnika. Czytywa³em chêtnie og³oszenia w gazetach, tam gdzie by³a
mowa o odstêpowaniu dzieci na w³asnoæ. Zdarza³y siê takie anonsy wcale czêsto.
Marzy³o mi siê, ¿e gdyby takie dziecko wzi¹æ do nas, by³oby to doskona³e; ogólnikowoæ tej chêtki wydaje mi siê dzi podejrzana. Inne dzieci nie przychodzi³y do
mnie zbyt czêsto. Nie znaczy to, aby wcale ich nie by³o, ale stanowi³y margines,
odstêpstwo od regu³y, jeli nie rzadkoæ. [ ] Jako umia³em sobie wystarczyæ, bo
¿ebym siê nudziæ mia³, tego nie pamiêtam. Mia³em przecie¿ wszystko, zabawki,
ksi¹¿ki, plastelinê  lepi³em z niej s³onie, konie (te gorzej zawsze siê udawa³y), wyrabia³em z niej serdelki, kie³baski albo i lale30

pisa³ z w³aciw¹ sobie autoironi¹ w autobiograficznym Wysokim Zamku. Atmosfera wspomnienia owej dzieciêcej samotnoci wskazuje wyranie, ¿e nie wyni28
29
30

H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Kraków 1994, s. 241-242.
Tam¿e, s. 423.
S. Lem, Wysoki Zamek, Kraków 1975, s. 46.
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ka³a ona z niedostosowania do otoczenia ani tym bardziej z odrzucenia przez
innych, lecz z bardzo wczenie osi¹gniêtej samowystarczalnoci ch³opca, któremu ¿ycie up³ywa³o na niezwykle intensywnym przebywaniu w wiecie kultury
i w³asnej twórczej wyobrani. Nie ma to nic wspólnego z wybuja³ym egocentryzmem  wrêcz przeciwnie, sam dla siebie by³ równie ma³o interesuj¹cym obiektem dociekañ jak jego rówienicy, gdy¿ jego prawdziw¹ pasj¹ by³ barwny i fascynuj¹cy wiat, którego uroki znajdowa³y odbicie bezporednio w ¿yciu wewnêtrznym. Ta szczególna konstytucja psychiczna pozosta³a w nim na ca³e
¿ycie31; maj¹c lat blisko osiemdziesi¹t, wypowiedzia³ siê o sobie nastêpuj¹co:
Chêtnie przyjmê, ¿e nie jestem ca³kiem normalny. Opowiem anegdotê: kiedy mój syn
studiowa³ fizykê w Princeton (4 lata), utrzymywa³em z nim doæ intensywn¹ korespondencjê. I on siê skar¿y³ matce w licie, ¿e ojciec, zamiast pisaæ o swoim ¿yciu
wewnêtrznym albo pytaæ o jego nastroje, pisze o galaktykach, czarnych dziurach,
o zakrzywieniu przestrzeni. ¯ona moja odpowiedzia³a mu: ¿yciem wewnêtrznym
twojego ojca s¹ w³anie czarne dziury i galaktyki. I naprawdê tak jest32.

Inn¹ szczególn¹ cech¹, która ods³ania siê poprzez autobiografiê czasów dzieciñstwa wielkiego pisarza, jest jego stosunek do ojca. Znawca twórczoci Lema,
Jerzy Jastrzêbski twierdzi, ¿e Wysoki Zamek nie jest  a przynajmniej nie tylko 
nostalgiczn¹ hagiografi¹ miasta Lwowa (tak bowiem bywa ta ksi¹¿ka odbierana
przez wiêkszoæ czytelników), ale ¿e najwa¿niejsz¹ postaci¹ w owym dziele jest
ojciec pisarza, doktor Samuel Lem. Wyrazist¹ wymowê ma choæby to, ¿e swój
debiut powieciowy  Szpital Przemienienia  autor zadedykowa³ Ojcu33. Postaæ doktora Samuela Lema, choæ expressis verbis wspomniana tylko kilkakrotnie w Wysokim Zamku, wype³nia ca³¹ przestrzeñ wiata przedstawionego w tej
Jej obecnoæ w m³odzieñczych utworach Lema, pisanych i publikowanych krótko po wojnie, jeszcze w latach czterdziestych, trafnie i ze znawstwem wytropi³ nasz czo³owy lemolog, Jerzy
Jarzêbski. W Pos³owiu do ostatniego tomu Dzie³ zebranych Lema, zawieraj¹cego obszerny i reprezentatywny wybór juveniliów, pisze krytyk nastêpuj¹co: M³odzieñcze opowieci Lema osnute
s¹ g³ównie wokó³ spraw wojny i trudno siê twemu dziwiæ. Wojna w latach czterdziestych by³a najbardziej poruszaj¹cym tematem, [który jednak] idzie tu w parze z fascynacj¹ samymi technicznymi
kwestiami, podejmowanymi niejako przy okazji. [ ] Z jednej strony jest w tych tekstach obecne
bardzo m³odzieñcze zauroczenie techniczn¹ perfekcj¹, z drugiej  moralna odraza, któr¹ rodzi sposób, w jaki owa technika zostaje zastosowana w praktyce. [ ] Lem napisa³ swe opowiadania zrêcznie, z suspensem, doskonale realizuj¹c zadania, jakie stoj¹ przed autorem literatury rozrywkowej,
ale [ ] nie umia³ do koñca ukryæ swoich prawdziwych fascynacji i nurtuj¹cych go rzeczywicie
pytañ. Pojawiaj¹ siê one wszêdzie tam, gdzie mowa w tych opowieciach o nauce i etycznych
aspektach jej rozwoju. [ ] Jednak najlepsze z Lema historii o czasach powojennych pozostan¹
z pewnoci¹ te teksty, w których na plan pierwszy wysuwa siê dowiadczenie osobiste autora 
J. Jarzêbski, Pocz¹tki, w: S. Lem, Lata czterdzieste. Dyktanda, Dzie³a zebrane, t. 34, Kraków 2005,
s. 409-410.
32
wiat na krawêdzi. Ze Stanis³awem Lemem rozmawia Tomasz Fia³kowski, Kraków 2000,
s. 7.
33
Zob. S. Lem, Szpital Przemienienia, Warszawa 2008, s. 5.
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niezwyk³ej ksi¹¿ce. Trudno nie odnieæ po lekturze wra¿enia, ¿e ojciec by³ dla
m³odego Stanis³awa trwa³¹ opok¹, niezawodnym oparciem, zwornikiem konstrukcji odniesieñ do wiata i ród³em poczucia bezpieczeñstwa. Ta spokojna
ufnoæ, z jak¹ syn odnosi³ siê do ojca, przywodzi na myl dowiadczenia natury
religijnej, jak chocia¿by to zapisane w Ksiêdze Psalmów: chocia¿bym chodzi³
ciemn¹ dolin¹, z³¹ siê nie ulêknê, bo Ty jeste ze mn¹ (Ps 23,4). W przypadku
Lema dowiadczenie promieniowania ojcostwa nie przerodzi³o siê, jak wiemy,
w ¿adne dowiadczenie religijne  Bóg jako Wszechmocny Stwórca, wyposa¿ony w ca³y zestaw nieuchronnie sprzecznych logicznie w³aciwoci, nie mieci³ siê
w scjentystyczno-racjonalnej strukturze umys³owoci wybitnego pisarza i myliciela. Jednak nawet bez owej komponenty nadprzyrodzonej g³êbokie zanurzenie
w relacjê synostwa ukszta³towa³o trwale jego postawê ¿yciow¹, eliminuj¹c irracjonalne lêki, a daj¹c w zamian poczucie zasadniczego bezpieczeñstwa, zaufanie
do ludzkich mo¿liwoci i do samego siebie. Zaufanie to musi byæ zbudowane na
tak trwa³ej podstawie, ¿e nawet tam, gdzie Lem kreli pesymistyczny portret
ludzkoci, przestrzegaj¹c przed niebezpieczeñstwem zapaci cywilizacyjnej spowodowanej mo¿liwym tryumfem ciemnej strony ludzkiej natury34, wyczuwa siê
w tego rodzaju wypowiedziach bardziej ton strofowania niesfornych uczniów
przez dobrodusznego mêdrca ni¿ autentyczny lêk przed nieuchronnie gron¹
przysz³oci¹. Widaæ w stosunkach miêdzy ojcem a synem musia³o byæ dostatecznie du¿o m¹drej akceptacji, ¿e wystarczy³o jej na ukszta³towanie na ca³e ¿ycie
trwa³ego poczucia w³asnej wartoci z jednej strony, z drugiej  zasadniczej akceptowalnoci wiata takiego, jaki jest, wraz ze wszystkimi jego niedoskona³ociami. O owych strukturalnych i funkcjonalnych niedoci¹gniêciach rzeczywistoci, których róde³ mo¿na upatrywaæ b¹d to w boskim Stwórcy Wszechrzeczy
(o ile takowy istnieje, w co Lem zdecydowanie pow¹tpiewa³), b¹d to w nieuniknionych zaburzeniach samoreguluj¹cego siê procesu ewolucji Wszechwiata, b¹d to wreszcie w nieodpowiedzialnych decyzjach i dzia³aniach hmm
homo sapiens, czyli szczególnego gatunku naczelnych ssaków na naszej planecie wraz z jego roszczeniami, awanturami, swarami, komera¿ami35, wypowiada siê Stanis³aw Lem zawsze z co najmniej lekk¹ nutk¹ ironii czy humoru,
a taka postawa wiadczy o g³êbokim zakorzenieniu w dobrze uporz¹dkowanej,
zasadniczo bezpiecznej wizji wiata36.
34
Na przyk³ad gdy mówi: Jako filozof jestem doæ sceptyczny, bo mam g³êbokie poczucie,
¿e droga naszej ewolucji kierowa³a siê ku okrucieñstwu hominidów. [ ] We wszystkich bez wyj¹tku ludzkich kulturach i cywilizacjach walka cz³owieka z cz³owiekiem odgrywa³a zasadnicz¹
rolê  Drapie¿na ma³pa. Rozmowa ze Stanis³awem Lemem, w: J. ¯akowski, Trwoga i nadzieja.
Rozmowy o przysz³oci, Warszawa 2003, s. 76 i 77.
35
Tam¿e, s. 75-76.
36
Albowiem  jak zauwa¿a Anna Morawska  mieszne i niedorzeczne jest zawsze co
wobec czego. Trzeba co wiedzieæ na pewno, a¿eby dostrzec absurd wszystkiego innego, z sob¹
samym w³¹cznie – A. Morawska, Spotkania, Warszawa 1975, s. 242.
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Oto wiêc  na podstawie analiz zarówno twórczoci literackiej i publicystycznej, jak te¿ wielu innych, okazjonalnych wypowiedzi, w tym zw³aszcza na w³asny
temat (nie z w³asnego wyboru, lecz zawsze na wyran¹ probê dziennikarza-rozmówcy)  powstaje wyrazisty portret cz³owieka o imponuj¹co dojrza³ej osobowoci, zbudowanej na fundamencie spokojnej pewnoci samoakceptacji, wiary
we w³asne si³y, wyposa¿onego w bogate ¿ycie wewnêtrzne, wype³nione niekoñcz¹cym siê procesem zach³annego zaspokajania ciekawoci poznawczej, któremu towarzyszy nieprzeciêtnie rozbudowana twórcza wyobrania, znajduj¹ca ujcie g³ównie w wybitnie oryginalnej spucinie literackiej, ale tak¿e na przyk³ad
w szeregu niecodziennych, ¿yciowych ekstrawagancji (opisanych miêdzy innymi przez syna, Tomasza, w Awanturach na tle powszechnego ci¹¿enia37). Czy taki
cz³owiek, ¿yj¹c i dzia³aj¹c wród jak najbardziej normalnych, zwyczajnych ludzi
tworz¹cych codzienne bli¿sze i dalsze otoczenie, móg³ nie byæ samotny? Wróæmy na chwilê do Elzenberga i jego jednostki samotnoci:
W praktyce wygl¹da samotnoæ na ogó³ tak, ¿e nikomu nie znana jest przewa¿na
czêæ tych naszych prze¿yæ, które dla nas maj¹ wagê najwiêksz¹. [ ] Prze¿ycia, które dla otoczenia s¹ niedostêpne, tym samym nie mog¹ budziæ sympatii. Ale jeli jej
nie budz¹ nasze prze¿ycia najwa¿niejsze, wychodzi na to, ¿e poza krêgiem sympatii
pozostaje to, co w nas najcenniejsze, rdzeñ nasz istotny. Tu w³anie, gdzie najbardziej jej potrzeba, nie otrzymujemy zachêty; nie ma na tym terenie owej wymiany
myli i uczuæ, do której przywyklimy w sprawach mniej wa¿nych38.

Z tego typu sytuacjami musia³ siê autor Bajek robotów stykaæ na co dzieñ;
³atwo sobie wyobraziæ, jak siê koñczy³y próby nawi¹zania wymiany myli
i uczuæ z tym czy innym wiernym wyznawc¹ wartoci kszta³towanych przez
masow¹ kulturê. Mo¿na wrêcz pokusiæ siê o spekulacjê, czy pesymizm Lema co
do mo¿liwoci udanego kontaktu z pozaziemskimi cywilizacjami39, o których istnieniu by³ sk¹din¹d g³êboko przekonany, nie wynika w³anie z zaznawanej na co
dzieñ samotnoci, z wielu nieudanych prób przekazania prze¿yæ i treci, które
uwa¿a³ za szczególnie wa¿ne i godne upowszechnienia, a które spotyka³y siê
z powszechnym niezrozumieniem
Ta nienormalnoæ Lema, o której sam pisa³ z domieszk¹ autoironii40, wi¹¿e siê nie tylko z jego niewiarygodn¹ ch³onnoci¹ intelektualn¹, wszechstronnymi kompetencjami w dziedzinie nauki, filozofii i warsztatu literackiego czy zdumiewaj¹c¹ wyobrani¹, ale te¿ z jego harmonijn¹ i  mo¿na by powiedzieæ 
starowieck¹ osobowoci¹, tworz¹c¹ wyrany kontrast wobec dominuj¹cych trenZob. T. Lem, Awantury na tle powszechnego ci¹¿enia, Kraków 2009.
H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 242.
39
A ¿e by³ to dlañ problem pierwszej wagi, wiadczy o tym sama liczba powiêconych mu
dzie³, z których najwa¿niejsze to Solaris, Eden, G³os Pana i Fiasko.
40
Zob. wiat na krawêdzi, dz. cyt., s. 7.
37
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dów kultury ponowoczesnej; na przyk³ad tych, o których nastêpuj¹co pisze Carlo Maria Martini: kulturê wspó³czesn¹ mo¿emy okreliæ jako nihilistyczn¹
i fragmentaryczn¹, jako kulturê bez ojca41. Podobnie (mo¿e nieco bardziej krytycznie) wypowiada³ siê w tej sprawie Benjamin Ford, twierdz¹c, ¿e najwiêkszym
b³êdem postmodernizmu jest dekonstrukcja symbolu ojca42. O kulturowym powrocie w sferze zachowañ i wartoci symbolicznych do pierwotnego rytua³u ojcobójstwa pisz¹ miêdzy innymi Joseph Campbell, Jacques Lacan, Julia Kristeva.
Kulturowy sens tych przeobra¿eñ rysuje siê nastêpuj¹co: cz³owiek staje siê pe³noprawnym cz³onkiem spo³ecznoci ponowoczesnej dopiero wtedy, gdy wyzwoli siê spod dominacji symbolicznego ojca. Jednak w rezultacie tak przeprowadzonej inicjacji kulturowej cz³owiek wyzwolony staje siê sam  symbolicznie 
swoim w³asnym ojcem, a wiêc, paradoksalnie, równoczenie swoim w³asnym
dzieckiem. Wyra¿a siê to tym, ¿e z wielkim zaanga¿owaniem troszczy siê o siebie, opiekuje siê sob¹, kocha i pob³a¿a, realizuj¹c w stosunku do siebie samego
idea³ takiego ojca, o jakim ka¿dy z nas skrycie marzy³ w dzieciñstwie: ojca, który zawsze ma czas dla swego dziecka, kocha je bezgranicznie i bezkrytycznie
akceptuje ka¿de zachowanie, wszystko rozumie i wybacza, spe³nia ka¿d¹ probê. W realnej rodzinie takim ojcem byæ siê nie da (ani te¿ siê nie powinno, gdy¿
ów model ojcostwa uniemo¿liwia osi¹gniêcie dojrza³oci dziecku), a mimo to na
ka¿dym kroku mo¿na dostrzec doros³e dzieci, które tak w³anie odnosz¹ siê do
siebie, wype³niaj¹c w ten sposób co w rodzaju kulturowej powinnoci. Jednak¿e takie zastêpcze ojcostwo, wynikaj¹ce przecie¿ z g³êbokiego i narastaj¹cego
od kilku co najmniej pokoleñ kryzysu rzeczywistego ojcostwa, a po³¹czone
z odrzuceniem wzorców ojca stawiaj¹cego wymagania i konsekwentnie je egzekwuj¹cego w imiê m¹drej mi³oci rodzicielskiej, prowadzi nieuchronnie do poczucia kulturowego osierocenia, które staje siê now¹, lecz coraz powszechniej
prze¿ywan¹ form¹ samotnoci. Maj¹c wiêc przed oczami zarówno samotnoæ
wynikaj¹c¹ z samowystarczalnoci, z osi¹gniêtej we w³aciwym czasie i dziêki
dobrze funkcjonuj¹cym relacjom wewn¹trzrodzinnym dojrza³oci, generuj¹c¹
pe³nowartociowy model prospo³ecznej egzystencji po³¹czony z zapewnieniem
sobie koniecznego dystansu, chroni¹cego przed nadmiern¹, a nie zawsze po¿¹dan¹ bliskoci¹ z innymi, jak te¿ tê drug¹ – samotnoæ zrodzon¹ z kulturowego
sieroctwa, wywo³anego kryzysem idei ojcostwa, widzimy wyranie: samotnoæ
mo¿e byæ grona i odgrywaæ rolê zdecydowanie destrukcyjn¹43, ale mo¿e te¿ byæ
41

s. 11.

C.M. Martini, Odkryæ ¿ycie duchowe, w: K. M¹del, S. Obirek, Sezon dialogu, Kraków 2002,

Przytaczam za: J. Szymik, Ojcostwo Boga a wspó³czesny kryzys ethosu ojcostwa, referat
wyg³oszony na XIX Piekarskim Sympozjum Naukowym U róde³ sprawiedliwoci i mi³oci spo³ecznej w Piekarach l¹skich 29 maja 2010 r.
43
„[…] cz³owiek w tym znaczeniu samotny czuje siê przekrelony; ilekroæ siê w nim poderwie poczucie ¿ycia, samotnoæ odpowiada: «nie ma ciê»; jest to przewlek³e zabijanie cz³owieka,
42
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w ¿yciu cz³owieka i wspólnoty wielk¹ wartoci¹44. Jest ni¹ wówczas, gdy stanie
siê równie naturalnie prze¿ywanym stanem egzystencjalnym, jak analizowane
przez Martina Heideggera i jego ucznia, Karla Löwitha, Mitsein czy te¿ Schelerowskie odczucie jednoci, to znaczy, gdy bêdzie samotnoci¹ pe³ni, wiadomie wybran¹ i wype³nian¹ postaw¹ cz³owieka dojrza³ego, zintegrowanego
wewnêtrznie i niestroni¹cego od dzia³añ na rzecz dobra wspólnego, choæ nie tylko i niekoniecznie wspólnie z innymi wykonywanych. Trzeba mieæ wiadomoæ,
¿e obok takiej istnieje te¿ wiele innych, destrukcyjnych i gronych odmian samotnoci, których lepiej unikaæ; ale z drugiej strony warto pamiêtaæ, ¿e ¿ycie
wspólnotowe tak¿e ma sporo rozmaitych patologii  od totalitaryzmu partyjno-pañstwowego poprzez etos zorganizowanej przestêpczoci po przemoc w rodzinie  zatem linia demarkacyjna, oddzielaj¹ca postawy aprobowalne od tych, które budz¹ (nie tylko moralne) zastrze¿enia, przebiega inaczej, ni¿ chcieliby j¹
widzieæ niektórzy ma³o wyrafinowani zwolennicy prymatu zasady dialogicznej.
BIBLIOGRAFIA
Awdiejew A., Wartociowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy w dyskursie politycznym, w: Jêzyk a kultura, t. 11: Jêzyk polityki a wspó³czesna kultura polityczna, red.
J. Anusiewicz, B. Siciñski, Wroc³aw 1994, s. 49-56.
Buber M., Ich und Du, Leipzig 1923.
Dêbowski J., Bezporednioæ poznania. Spory  dyskusje  wyniki, Lublin 2000.
Domeracki P., Tyburski W., Zrozumieæ samotnoæ. Studium interdyscyplinarne, Toruñ
2006.
Drapie¿na ma³pa. Rozmowa ze Stanis³awem Lemem, w: J. ¯akowski, Trwoga i nadzieja.
Rozmowy o przysz³oci, Warszawa 2003.
Elzenberg H., K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Kraków 1994.
Filozoficke reflexie problemu osamelosti, red. J. losiar, M. Palenèar, Banska Bystrica
2014.
Fromm E., O sztuce mi³oci, t³um. A. Bogdañski, Poznañ 2001.
Jarzêbski J., Pocz¹tki, w: S. Lem, Lata czterdzieste. Dyktanda. Dzie³a zebrane, t. 34, Kraków 2005.
Husserl E., Logische Untersuchungen (wyd. polskie: Badania logiczne, t. 2: Badania dotycz¹ce fenomenologii i teorii poznania, t³um. J. Sidorek, Warszawa 2006, s. 27).
Lem T., Awantury na tle powszechnego ci¹¿enia, Kraków 2009.
i groza samotnoci jest dziêki temu równie mroczna i niesamowita jak groza mierci – H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 243.
44
Mnich z Getsemani wskazuje nam jednak, ¿e samotnoæ mo¿e stanowiæ dla nas wartoæ
– pisze K. Soko³owska o Tomaszu Mertonie w swym artykule Samotnoæ w sytuacjach egzystencjalnych…, dz. cyt., s. 310.

SAMOTNOÆ RACJONALISTY

73

Lem S., Szpital Przemienienia, Warszawa 2008.
Lem S., Fiasko, Kraków 1987.
Lem S., Wysoki Zamek, Kraków 1975.
Lem S., Eden, Kraków 1971.
Lem S., G³os Pana, Warszawa 1968.
Lem S., Solaris, Warszawa 1963.
Levinas E., Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000.
Levinas E., Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998.
Levinas E., Etyka i nieskoñczony, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991.
Martini C.M., Odkryæ ¿ycie duchowe, w: K. M¹del, S. Obirek, Sezon dialogu, Kraków
2002.
Morawska A., Spotkania, Warszawa 1975.
Mounier E., Co to jest personalizm, t³um. A. Turowiczowa, Warszawa 1960.
Ortega y Gasset J., Cz³owiek i ludzie, w: ten¿e: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, t³um.
P. Niklewicz, H. Woniakowski, Warszawa 1982, s. 329-642.
Osamelost ako filozoficky problem, red. J. losiar, M. Palenèar, Banska Bystrica 2014.
Pascal B., Myli, t³um. T. ¯eleñski-Boy, Warszawa 2002.
Ricoeur, P., Soi-même comme un autre z 1990 r. (wyd. polskie: O sobie samym jako innym, t³um. B. Che³stowski, Warszawa 2003).
Rostworowski P., Myli, powiedzenia, anegdoty, wybór i oprac. M. Florkowska, Kraków 2007.
Scheler M., Istota i formy sympatii, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa 1986.
Soko³owska K., Samotnoæ w sytuacjach egzystencjalnych. Dowiadczenie Thomasa Mertona, Poznañskie Studia Teologiczne t. 18, 2005, s. 291-310.
Szulakiewicz M., Miêdzy samotnoci¹ a dialogiem, Rzeszów 1992.
wiat na krawêdzi. Ze Stanis³awem Lemem rozmawia Tomasz Fia³kowski, Kraków 2000.
Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.
Tokarczuk O., Dom dzienny, dom nocny, Wa³brzych 1999.

SUMMARY
The author looks for constitutional elements of human self in order to discover the right
relationship between a person and a community, between solitude and dialog. He analyzes different
philosophical points of view which either prefer dialogical understanding of human self or the ones
which stress human ability of suspension of the contact with the external reality in order to deepen
self-understanding. All that leads the author to the analysis of different types of solitude and its value.
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