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O lêku  kilka zamyleñ
On Anxiety  a Few Thoughts
Le¿a³am na ³¹ce i a¿ do szpiku koci
przenikn¹³ mnie niezm¹cony spokój,
który stopi³ mnie w jedno
z pas¹cymi siê zwierzêtami, nieruchom¹ zieleni¹,
przep³ywaj¹cymi chmurami i nurkuj¹cymi w powietrzu ptakami.
Alice James1

I. LÊK  OD MEDYCYNY DO FILOZOFII
W dyskursie o lêku jako pierwsza g³os zabiera wspó³czesna psychiatria, która wypracowa³a dwa opisy zjawiska „lêk”. Pierwszy, sporz¹dzony przez Amerykañskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku, tzw. DSM-IV, zosta³ zaprezentowany w pracy Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Drugi natomiast, tzw. ICD-10, International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems, opracowany przez WHO, obowi¹zuje w Polsce od
1996 roku. W obu przypadkach nie odnajdujemy konkretnej definicji lêku, a raczej opis zaburzeñ lêkowych, tj. fobii, napadów paniki, obsesji czy lêku uogólnionego GAD (generalized anxiety disorder)2. W ICD-10 F, w podrozdziale Zaburzenia nerwicowe, zwi¹zane ze stresem i pod postaci¹ somatyczn¹ (F40-F48),
znajduje siê natomiast opis zaburzeñ lêkowych w postaci fobii, gdzie
1
A. James, Na chwile wytchnienia, t³um. R. i P. Stencel, B. liwiñska, M. Wilk, New York
Watford UK, 2001, s. 13.
2
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM-IV, American Psychiatric Association, Washington, DC 1994, s. 393nn. T³umaczenie polskie DSM-IV zob. Kryteria diagnostyczne wed³ug DSM-IV-TR, red. J. Wciórka, Wroc³aw 2000, s. 167nn.
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lêk wywo³ywany jest tylko lub przede wszystkim przez pewne okrelone sytuacje,
które w rzeczywistoci nie s¹ grone. W nastêpstwie tego pacjent w charakterystyczny sposób unika tych sytuacji, a zetkn¹wszy siê z nimi odczuwa przera¿enie. Obawy
pacjenta mog¹ koncentrowaæ siê na pojedynczych doznaniach, takich jak ko³atanie
serca lub uczucie omdlewania. Czêsto s¹ one powi¹zane z lêkiem przed mierci¹,
utrat¹ kontroli nad postêpowaniem czy przed chorob¹ psychiczn¹. Sama myl o znalezieniu siê w sytuacji fobicznej powoduje zazwyczaj wyst¹pienie lêku antycypacyjnego

oraz innych zaburzeñ lêkowych, gdzie
g³ównym objawem tych zaburzeñ jest lêk, który nie ogranicza siê do ¿adnej okrelonej sytuacji. Wystêpowaæ mog¹ równie¿ objawy depresyjne i natrêctwa, a nawet niektóre elementy lêku fobicznego, s¹ one jednak wyranie wtórne lub mniej nasilone3.

Z psychologicznego punktu widzenia lêk jest zaburzeniem w obszarze emocji, wystêpuj¹cym obok zaburzeñ nastroju. Zaburzenia lêkowe s¹ wiêc stanem
patologicznym, który przejawia siê jako odczucie silnego lêku nieadekwatnego
do rzeczywistego zagro¿enia”4.
Pe³en obraz fenomenu lêku przynosi eksplikacja psychiatry Adama Bilikiewicza, który w opisie tego stanu wskazuje na to, ¿e
strach i lêk s¹ emocjami, które bywaj¹ prze¿ywane przez ludzi w pe³ni zdrowych. Na
przyk³ad lêk na myl o decyduj¹cym egzaminie, zw³aszcza je¿eli nie jestemy do
niego przygotowani zbyt dobrze, i strach na widok samochodu, który nagle zaje¿d¿a
nam drogê. Strach wystêpuje przede wszystkim w sytuacjach bezporedniego zagro¿enia. Lêk natomiast jest prze¿ywany wobec sytuacji ocenianych jako bolesne, grone lub przykre, ale które dopiero mog¹ lub maj¹ wyst¹piæ. W czêci przypadków lêk,
w odró¿nieniu od strachu, nie wi¹¿e siê z ¿adn¹ uchwytn¹ przyczyn¹. Lêk (rzadziej
strach) jest niejednokrotnie wyrazem reakcji chorobowej stanowi¹cej objaw psychopatologiczny5.

Lêk jako stan chorobowy nie wydaje siê interesuj¹cy z punktu widzenia filozoficznych rozwa¿añ, stanowi bowiem przedmiot zainteresowania psychiatrii.
Interesuj¹cy jest zdrowy lêk czy te¿ po prostu strach, poniewa¿ wszyscy siê czego boimy. Gdzie tkwi ród³o naszych lêków? Wydaje siê, ¿e odpowiedzi dostarcza lektura prac Antoniego Kêpiñskiego. W opinii Kêpiñskiego,
ICD-10 Miêdzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, t. 1,
wiatowa Organizacja Zdrowia 2009, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012,
s. 225-226.
4
Psychologia. Podrêcznik akademicki, red. J. Strelau, D. Doliñski, Gdañsk 2008, s. 516. Zob.
E.J. Bourne, Lêk i fobia. Praktyczny podrêcznik dla osób z zaburzeniami lêkowymi, Kraków 2011,
s. 6.
5
Psychiatria. Podrêcznik dla studentów medycyny, red. A. Bilikiewicz, W. Strzy¿ewski, Warszawa 1992, s. 72.
3
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wiat o¿ywiony sk³ada siê wiêc jakby z dwóch warstw: wewnêtrznej  j¹dra ¿ycia,
którym jest metabolizm energetyczny i spe³nienie dwóch praw biologicznych [zachowanie w³asnego ¿ycia i zachowanie gatunku  A.B.], i warstwy zewnêtrznej  metabolizmu informacyjnego, stwarzaj¹cego wokó³ j¹dra ¿ycia sferê symboli, a wiêc sferê w jakim sensie duchow¹. Interesuj¹ce jest to, ¿e ewolucja ¿ycia i wysi³ek z ni¹
zwi¹zany koncentruje siê nie tylko na spe³nieniu dwóch praw biologicznych, lecz
tak¿e na rozwoju sfery symbolicznej6.

Paralelne ustalenia znajdujemy na gruncie filozofii Romana Ingardena, który
pisze, ¿e
na skraju dwu wiatów: jednego, z którego wyrasta i który przerasta najwiêkszym
wysi³kiem swego ducha, i drugiego, do którego siê zbli¿a w najcenniejszych swych
wytworach, stoi cz³owiek, w ¿adnym z nich naprawdê nie bêd¹c w domu7.

I w³anie na styku Kêpiñskiego wewnêtrznego i zewnêtrznego oraz Ingardenowskich dwóch wiatów rodzi siê lêk czy, jak pisze Kêpiñski, dowiadczenie
lêku. Okazuje siê bowiem, ¿e ta nowa rzeczywistoæ odkrywa przed nami „obce
moce”; obce jeszcze bardziej (bo bardziej nas przerastaj¹ce) ni¿ te, które spotkalimy w rzeczywistoci fizycznej.
To dowiadczenie lêku wpisane w pêkniêcie ludzkiego bytu, pêkniêcie przebiegaj¹ce zarówno na zewn¹trz, jak i od wewn¹trz, jest tym zdrowym lêkiem, t¹
w³aciw¹ emocj¹, która jest doskonale znana ka¿demu cz³owiekowi. Pozostaje
jeszcze postawiæ pytanie: Czy mo¿na okreliæ ten lêk, ukazaæ i nazwaæ to, czego
siê boimy? Wydaje siê, ¿e odpowied odnajdujemy ju¿ u Epikura, który wskaza³
cztery g³ówne obszary ludzkich lêków: lêk przed niemo¿liwoci¹ osi¹gniêcia
szczêcia, przed cierpieniem, mierci¹ i bogami. Tak jak ponad dwadziecia wieków temu Epikur, tak Kêpiñski wskaza³ na tê sam¹ sumê lêków, pisz¹c:
Wydaje siê s³uszne rozbicie prze¿yæ lêkowych pod wzglêdem genetycznym na cztery
grupy: lêk biologiczny, lêk spo³eczny, lêk moralny i lêk dezintegracyjny. Wszystkie
cztery rodzaje lêku mo¿na sprowadziæ do lêku zasadniczego, mianowicie lêku przed
mierci¹. mieræ bowiem jest tym ostatecznym zagro¿eniem ¿ywej istoty, która wyzwala sygna³ alarmowy w postaci lêku8.

W myl Kêpiñskiego wpisuj¹ siê rozwa¿ania Zygmunta Baumana, który
wskazuje na mieræ jako empiryczny i epistemologiczny fundament idei niepowtarzalnoci, mieræ jako koniec wiata, którego nie mo¿na ponownie wskrzesiæ9. W tym ujêciu mieræ jawi siê jako suma wszystkich ludzkich strachów.

6
7
8
9

A. Kêpiñski, Lêk, Warszawa 1987, s. 53.
R. Ingarden, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Kraków 1999, s. 38.
A. Kêpiñski, Lêk, dz. cyt., s. 247.
Z. Bauman, P³ynny lêk, t³um. J. Margañski, Kraków 2008, s. 281.
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II. LÊK PRZED MIERCI¥
Lêk przed mierci¹, jak ju¿ wiele wieków temu zauwa¿y³ Epikur, bezporednio wi¹¿e siê z lêkiem przed bogami. Jeli bowiem wraz z koñcem ¿ycia koñczy
siê istnienie ludzkiej duszy, to nale¿y baæ siê mierci. Jeli jednak bogowie istniej¹, ludzki lêk wydaje siê uzasadniony.
Spójrzmy na fragment dialogu Zeusa z Her¹ z Iliady Homera.
Na to jej tak odpowiedzia³ Dzeus, co ob³oki gromadzi:
Ty podejrzewasz co wiecznie, nieszczêsna, choæ nic nie ukrywam,
ale niczego nie zdo³asz w ten sposób wyjednaæ, a tylko
duszy mej obca siê staniesz. To bêdzie gorsze dla ciebie.
Choæby to nawet siê sta³o, postanowienia nie zmieniê.
Sied wiêc spokojnie i moich poleceñ z pokor¹ wys³uchaj.
Pomóc by ci nie zdo³ali wszyscy bogowie Olimpu,
jeli podejdê i gron¹ rêkê na ciebie podniosê.
Tak powiedzia³. Dostojna, o oczach ogromnych Hera
zlêk³a siê, cicho usiad³a i ujarzmi³a swe serce.
Smutek ogarn¹³ Niebiañskich Bogów w domostwie Dzeusowym10.

Okazuje siê, ¿e bogowie bogów siê boj¹. Có¿ wiêc pocz¹æ mia³ cz³owiek?
Kaprynoæ, zmiennoæ, nieprzewidywalnoæ i nieprzejednanie greckich bóstw
wyznacza³y nieprzekraczalny horyzont mylenia o lêku. Zmianê tego obrazu
w kulturze zachodniej przynios³o chrzecijañstwo.
Adekwatne wydaje siê w tym miejscu odwo³anie do ksiêgi Starego Testamentu, powsta³ej na prze³omie III i II wieku p.n.e., której autorem jest Jozue ben
Sirach, zwanej M¹droci¹ Syracha. Ju¿ w pierwszych wersetach ksiêgi czytamy:
Jest Jeden m¹dry, co bardzo lêkiem przejmuje, siedz¹cy na swym tronie (Syr
1,8). Starotestamentowy obraz Boga Sêdziego  karz¹cego, surowego, czêsto
nieprzejednanego, który z wysokoci niebieskiego tronu feruje wyroki, bez w¹tpienia napawa lêkiem. Jednak ca³oæ ksiêgi wieñcz¹ s³owa: Ten, kto boi siê
Pana, niczego lêkaæ siê nie bêdzie ani obawiaæ, albowiem On sam jest jego nadziej¹ (Syr 34,14). Syrach wskazuje tutaj na bojañ Bo¿¹, o której Teresa
z Ávila pisze w nastêpuj¹cy sposób:
Na mi³oæ Boga proszê was, córki, pamiêtajcie czêsto, jak ciê¿k¹ rzecz¹ jest obraza
Bo¿a. Starajcie siê jak najg³êbiej przenikn¹æ siê t¹ prawd¹; i ustawicznie mieæ j¹
w mylach waszych, aby siê w sercach waszych zakorzeni³a prawdziwa, wiêta bojañ Bo¿a. Dopóki dusza nie czuje w sobie tej bojani mocno ugruntowanej, potrzeba jej chodziæ z wielk¹ bacznoci¹ i unikaæ wszelkich okazji i towarzystw, które by
jej nie dopomaga³y do z³¹czenia siê z Bogiem. Musi siê staraæ usilnie we wszystkim
co czyni o pokonywanie w³asnej woli11.
10
11

Homer, Iliada, t³um. K. Je¿ewska, Pieñ I, wersy 560-568, Warszawa 2005.
Teresa od Jezusa, Droga doskona³oci, 41, 4, http://www.karmel.pl [dostêp: 1.05.2015].
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W Twierdzy wewnêtrznej Teresa wyjania, ¿e bojañ Bo¿a; ta zawsze jest
dobra i zawsze j¹ mieæ powinnymy, abymy zawsze czuwa³y, jak Pan przykaza³
i w niczym nie ufa³y samym sobie12. Dziwiæ mo¿e fakt, ¿e to lêk ma uwolniæ
cz³owieka od lêku. Nie mamy jednak tutaj do czynienia z b³êdem logicznym.
Otó¿ lêk w postaci bojani Bo¿ej to nic innego jak zgoda na realizacjê woli Boga,
bo jak g³osi Ksiêga Psalmów: Chocia¿bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie
ulêknê, bo Ty jeste ze mn¹ (Ps 23,4). Przyjcie Jezusa Chrystusa staje siê wcieleniem s³ów z Ksiêgi Izajasza: Nie lêkaj siê, bo Ja jestem z tob¹; nie trwó¿ siê,
bom Ja twoim Bogiem” (Iz 41,10). Czy jednak ludzie wierz¹cy s¹ wolni od lêku?
To, co nieznane budzi zwykle w cz³owieku jednoczenie lêk i zaciekawienie. Tym
bardziej, jeli nieuchronnie dotyczy jego losu. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e ludzkiemu
myleniu o mierci i o tym, co po niej ma nast¹piæ, te dwa uczucia towarzysz¹
w wielkim natê¿eniu. Dotyczy to tak¿e [ ] wierz¹cych13.

Co ciekawe, okazuje siê, ¿e wierz¹cy boj¹ siê mierci nawet wówczas, gdy
staj¹ w obliczu Bo¿ej obietnicy:
I us³ysza³em donony g³os mówi¹cy od tronu: Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi, i bêd¹ oni Jego ludem, a On bêdzie «BOGIEM Z NIMI». I otrze
z ich oczu wszelk¹ ³zê, a mierci ju¿ odt¹d nie bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu
ju¿ [odt¹d] nie bêdzie, bo pierwsze rzeczy przeminê³y (Ap 21, 3-4).

I to samo zapewnienie, pozbawione apokaliptycznego tonu, a skierowane
bardziej bezporednio do konkretnego cz³owieka – do ³otra: „Zaprawdê, powiadam ci: Dzi ze Mn¹ bêdziesz w raju” (£k 23,43). Sk¹d wiêc w osobach wierz¹cych lêk przed mierci¹? „Najwiêksz¹ chyba jednak niewiadom¹ jest s p o s ó b,
w jaki dokona siê nasze przejcie do nowej rzeczywistoci14. Ten sposób to s¹d
Bo¿y, który jest tajemnic¹, a ta w³anie tajemniczoæ ostatecznego rozstrzygniêcia napawa nas lêkiem. S³usznie spostrzega Grzegorz Strzelczyk, ¿e problem
mo¿e tkwiæ w jêzyku. Otó¿ „greckie s³owo krinein  «s¹dziæ», mo¿e znaczyæ te¿
«decydowaæ», «rozdzielaæ». Nam s¹dzenie kojarzy siê przede wszystkim ze skazywaniem. W biblijnych obrazach chodzi jednak bardziej o rozdzielanie i rozró¿nianie ni¿ skazywanie15. Ostatecznie wiêc s¹d ma oznaczaæ oczyszczenie
cz³owieka ze wszystkich grzechów i jego skutków oraz zg³adzenie ca³ego z³a
wiata.
Có¿ wiêc czyniæ, by siê nie lêkaæ? Pozostaje przywo³aæ w. Teresê z Ávila:
Solo Dios basta!

*

12
13

2015].
14
15

Ta¿, Twierdza wewnêtrzna, VI, 8, 8, http://www.karmel.pl [dostêp: 1.05.2015].
G. Strzelczyk, Jedyna nadzieja w Bo¿ym s¹dzie, http://strzelczyk.edu.pl [dostêp: 7.02.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Oczywicie lêk przed mierci¹ towarzyszy tak¿e ludziom niereligijnym. Stajemy tutaj wobec trudnoci zwi¹zanej z realizacj¹ nadziei na ocalenie, bez odwo³ania do ratuj¹cej mocy si³ nadprzyrodzonych. Na trudnoæ tego ujêcia wskazuj¹ liczne filozofie pesymizmu, np. Martina Heideggera, Karla Jaspersa,
Jeana-Paula Sartre’a czy Arthura Schopenhauera. Cz³owiek z koniecznoci wrzucony w wiat i poddany jego determinantom musi poszukiwaæ ratunku dla swego cz³owieczeñstwa w samym sobie. Parafrazuj¹c Teresê z Ávila, mo¿na powiedzieæ: Solo Hombre basta!
W tych dociekaniach fundamentalna wydaje siê kategoria samowiadomoci. Byt ludzki musi byæ bytem wiadomym swego w³asnego istnienia. Martin
Heidegger w Byciu i czasie jednoznacznie wskazuje, ¿e „bycie, o które owemu
bytowi w jego byciu chodzi, jest zawsze moje”, „to zawsze j a jestem tym bytem”16. Dlatego mogê powiedzieæ o samym sobie: „Ja jestem”. Na szczególny
charakter w³asnej wiadomoci bytu zwraca uwagê równie¿ Jean-Paul Sartre17.
W filozofiach pesymizmu samowiadomoæ wydaje siê najcenniejsza dla cz³owieka. To ona pozwala nam uzmys³owiæ sobie nêdzê w³asnego po³o¿enia. Cz³owiek jednak, tak g³êboko wiadomy w³asnej znikomoci, by ostatecznie nie poddaæ siê rozpaczy, rozbudza w sobie pragnienie nadziei – nadziei na ocalenie. Czy
mo¿e ona zostaæ zaspokojona?
Bardzo interesuj¹cy projekt ocalenia cz³owieczeñstwa spotykamy u Arthura
Schopenhauera – najbardziej totalnego woluntarysty w historii filozofii. Schopenhauer zaprasza nas do wiata, który jest królestwem niewolnej woli. Ten wiat
jawi siê jako wiat bez wiary, oczekiwania i ufnoci, bez ratunku i ocalenia, bez
szans na zbawienie. Okazuje siê, ¿e w tym projekcie wy³ania siê mo¿liwoæ ocalenia naszego cz³owieczeñstwa. Jest ni¹ zupe³na negacja w³asnej woli ¿ycia.
Wprawdzie nie wp³ynie ona na zmianê stanu wiata (tego nic nie uratuje), ale
mo¿e wp³yn¹æ na nasze cz³owieczeñstwo. Nale¿y podkreliæ, ¿e tylko mo¿e”,
poniewa¿ negacja woli ¿ycia, która jest przecie¿ fundamentalna dla cz³owieka 
cz³owiek chce trwaæ – jest mo¿liwa do osi¹gniêcia tylko przez wiêtych. Jan
Garewicz zauwa¿a: „wszelkie bowiem d¹¿enie, nawet d¹¿enie do spokoju i niebytu, jest z natury swej wystêpne18.
Czy jednak na gruncie myli Schopenhauera odnajdujemy tak¹ nadziejê, która zniesie ludzki lêk przed mierci¹? Patrz¹c z perspektywy tego jednego wiêtego, któremu siê uda³o, odpowied brzmi „tak”, a z punktu widzenia ca³ego legionu istnieñ ludzkich – niestety „nie”. „¯ycie nasze, jak gdyby los do nêdzy
naszego istnienia chcia³ jeszcze dodaæ drwinê, musi obejmowaæ wszystkie bóle
M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, s. 59, 445.
Zob. J.-P. Sartre, Byt i nicoæ. Zarys ontologii fenomenologicznej, t³um. J. Kie³basa, Warszawa 2007.
18
J. Garewicz, Schopenhauer, czyli wolnoæ bez wyboru, w: Antynomie wolnoci. Z dziejów
filozofii wolnoci, red. M. Dru¿kowski, K. Sokó³, Warszawa 1966, s. 306.
16
17
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obecne w tragedii, a nie mo¿emy nawet zachowaæ przy tym godnoci, jak¹ maj¹
postacie tragiczne, lecz nieustannie jestemy na ca³ej palecie ¿yciowych drobiazgów niedorzecznymi postaciami farsowymi19. Oczywicie nic nas nie zwalnia
od moralnego obowi¹zku podjêcia walki o ocalenie w³asnego cz³owieczeñstwa.
Có¿ wiêc czyniæ, by siê nie lêkaæ? Walczyæ!
Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e historia myli zachodniej obserwuje równie¿ takie projekty, w których poczucie nieuchronnoci mierci zostaje zawieszone. Jak wskazuje Zygmunt Bauman, mieræ, tak jak wszystko inne w p³ynnonowoczesnym ¿yciu, staje siê czym tymczasowym i do odwo³ania20. Podobne
konstatacje odnajdujemy w koncepcji karnawalizacji Michai³a Bachtina, gdzie
bardzo d³ugie okresy powagi (czasu zwyk³ego) przeplata odwiêtny czas karnawa³u (czas zabawy). Karnawa³ stanowi remedium na zwyk³y czas; jest on czasem zawieszenia poczucia nieuchronnoci mierci, o której zwyk³y czas  jej
namiestnik  stale przypomina³21. W okresach karnawa³u odzyskujemy poczucie wolnoci, rodzi siê braterstwo. Budz¹ca wczeniej niepokój kategoria niepewnoci i przygodnoci ¿ycia nabiera sensu, staje siê wartoci¹. W wiecie nie sta³o siê jeszcze nic rozstrzygaj¹cego, ostatnie s³owo wiata i o wiecie jeszcze nie
zosta³o wypowiedziane, wiat nadal ma drogê otwart¹ i woln¹, wszystko jeszcze
jest przed nim i zawsze tak bêdzie22. W ten kontekst wpisuje siê postulat czasu,
w którym ma nast¹piæ przemylenie podstaw naszej kultury w ramach nowej filozofii – filozofii b³aznów Leszka Ko³akowskiego23. Odnajdujemy tutaj równie¿
miejsce dla koncepcji Mircei Eliadego – pokonania historii przez mit, by powróciæ do pe³ni bytu24.
Wydaje siê, ¿e we wspó³czesnym wiecie Zachodu mieræ przesta³a byæ
szczególnym przedmiotem namys³u. Ponowoczesny, liberalny wiat celuje
w kategoriê szczêcia mo¿liwego do osi¹gniêcia od zaraz. Có¿ czyniæ, by siê nie
lêkaæ? Graæ  karnawa³ trwa!

19
A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 1, t³um. J. Garewicz, Warszawa 2009,
s. 489-490.
20
Z. Bauman, P³ynny lêk, dz. cyt., s. 14.
21
A. Szahaj, Ponowoczesnoæ  czas karnawa³u. Postmodernizm filozofia b³azna, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. A. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1966, s. 381.
22
M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, t³um. N. Modzelewska, Warszawa 1971,
s. 252.
23
Zob. L. Ko³akowski, Kap³an i b³azen (Rozwa¿ania o teologicznym dziedzictwie wspó³czesnego mylenia), w: ten¿e, Pochwa³a niekonsekwencji, t. 2, Warszawa 1989, s. 178nn.
24
„Zarówno historia, jak i postêp s¹ upadkiem implikuj¹cym ostateczne porzucenie raju archetypów i powtarzania – M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, t³um. K. Kocjan, Warszawa 1998,
s. 176. Zob. te¿: ten¿e, Traktat o historii religii, t³um. J. Wierusz-Kowalski, £ód 1993.
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III. GRA I LÊKI CZ£OWIEKA PONOWOCZESNEGO
Ponowoczesnoæ nie jest ani optymistyczna, ani pesymistyczna. Jest ona gr¹
resztkami tego, co zosta³o zniszczone. [ ] historia zatrzyma³a siê. Znajdujemy siê
w pewnym czasie posthistorii, która nie zawiera ju¿ sensu25. Nast¹pi³o zaburzenie
linearnego schematu historycznego rozwoju. Wspó³czesny wiat ucieka od kategoryzacji i podwa¿a jego kategoryzacjê. Gramy kawa³kami, teorie p³ywaj¹ wokó³ siebie, definicje nie s¹ mo¿liwe. Baudrillard, Derrida, Rorty, Deleuze, Lyotard zapraszaj¹ nas do gry. Wystarczy jedynie uwiadomiæ sobie, ¿e to gra. Jednak
specyficzna jest ta gra, poniewa¿ pytania: „Dlaczego gramy?”, „W co konkretnie
gramy?”, „Jakie s¹ zasady tej gry?” – musz¹ pozostaæ bez odpowiedzi. Jean Baudrillard posuwa siê tak dalece, ¿e stwierdza nawet w braku pozytywnoci niemo¿liwoæ negatywnoci. A zatem nie istnieje ¿adna w³aciwoæ sensu i ¿adna w³aciwoæ jego braku26. K o n i e c  s³owo, które zaczê³o wkradaæ siê w ka¿d¹
przestrzeñ naszego ¿ycia. Zewsz¹d obwieszcza siê koniec. Czy ten koniec dotyczy
tak¿e ludzkich lêków? Okazuje siê, ¿e nie, bowiem lista lêków wcale siê nie
zmniejszy³a. Otwiera j¹ lêk przed pustk¹, która staje siê nie do wytrzymania dla
cz³owieka. Ju¿ Arystoteles stwierdzi³, ¿e natura n i e z n o s i pró¿ni (horror vacui). Pustka to nieznane, nienazwane, niezrozumia³e, czyli obce, a obce czêsto
bywa te¿ wrogie. Kolejny na licie lêków pojawia siê strach przed niemo¿liwoci¹
pogodzenia wolnoci i bezpieczeñstwa, a wi¹¿e siê z nim lêk przed jednoci¹ i ujednoliceniem w ¿yciu spo³ecznym27. Te z kolei lêki ods³aniaj¹ nastêpne, jak: obawa
przed samotnoci¹, wykluczeniem, bezsilnoci¹, skutkami ryzyka, cierpieniem,
naiwnoci¹, miesznoci¹, nieakceptacj¹, skoñczonoci¹ prawdy, wyczerpaniem
nauki Wydaje siê, ¿e po serii zamachów z 11 wrzenia 2001 roku pozosta³ nam
ju¿ tylko zamêt, zgubienie i dezorientacja oraz przygodnoæ. Bauman w swoim
studium o lêku wskazuje na jego wszechobecny charakter:
Emanuje nim ka¿dy zak¹tek i ka¿da szczelina naszego domu i naszej planety. Ciemne
uliczki i jasno rozwietlone ekrany telewizorów. Nasze sypialnie i kuchnie. Nasze miejsca pracy oraz metro, do którego wsiadamy, ¿eby dostaæ siê do pracy albo z niej wróciæ. Ludzie, których spotykamy, i ci, których nie zauwa¿amy. Co, co po³knêlimy,
i co, z czym zetknê³o siê nasze cia³o. ród³em lêku jest natura [ ] albo ludzie28.

Okazuje siê wiêc, ¿e nasz lêk jest realny, nawet jeli to tylko gra. Mo¿na powtórzyæ za Wojciechem M³ynarskim: „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy”.
25
Gra resztkami. Wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele
i Marka Titmarsha, w: Postmodernizm a filozofia , dz. cyt., s. 227-228.
26
Tam¿e, s. 225.
27
Zob. K. Stachewicz, O (nad)u¿ywaniu przedrostka post w czasach (po)nowoczesnych,
w: ten¿e, ¯yæ i rozumieæ. Szkice o cz³owieku i moralnoci, Poznañ 2013, s. 131, 133.
28
Z. Bauman, P³ynny lêk, dz. cyt., s. 10-11.
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Co mo¿na powiedzieæ o tej grze? Na pewno tyle, ¿e siê toczy, ¿e jest chaotyczna, rozproszona, nieokrelona, nieci¹g³a, ¿e nie jest jedna. Taki stan okrelamy bardzo modnym w ostatnim czasie s³owem „kryzys”. Okazuje siê wiêc, ¿e
mamy do czynienia z kryzysem o charakterze totalnym. Krzysztof Stachewicz,
ledz¹c etymologiê s³owa „kryzys”, eksplikuje jego bifurkacjê znaczeniow¹29.
Kryzys oznacza zarówno finalnoæ, zwrot, odró¿nienie, przesilenie, rozumienie, jak i wskazuje na jak¹ formê rozdzielenia. Sensy pozytywne mieszaj¹
siê z negatywnymi, co ods³ania produktywny charakter kryzysu. Na ten produktywny charakter kryzysu wskazuje równie¿ Alina Motycka, proklamuj¹c odrodzenie, nowe redniowiecze, które musi poprzedzaæ regres w przesz³oæ  do
antycznej Grecji. Nie jest to podró¿ po treci gotowe, po nowe formy i narzêdzia, lecz po wyobraniê. W wêdrówce tej chodzi o odnowê wyobrani kreatywnej, o pobudzenie wyobrani archetypowej30. Tak naprawdê jest to podró¿
w g³¹b siebie, do w³asnej rzeczywistoci. Ta podró¿ stanowi odwrót od pozorów
gry po to, bymy mogli na nowo tworzyæ.
Trzeba jeszcze postawiæ pytanie, czy towarzysz¹cy nam kryzys jest pojawieniem siê jakiej nowoci? Otó¿ kryzys zdaje siê byæ immanentnie wpisany
w kondycjê cz³owieka i eo ipso struktur kulturowych przez niego budowanych”31.
Ostatecznie okazuje siê, ¿e stoimy przed zagadk¹, czy obecny kryzys przerodzi
siê w totaln¹ katastrofê, czy wch³oniêty stanie siê podstaw¹ dla „nowego”? Pozostaje nam pójæ za wskazaniem Baumana i zaakceptowaæ nasz¹ ludzk¹ kondycjê, w któr¹ wpisany jest lêk, bo
przecie¿ ¿ycie w p³ynnonowoczesnym wiecie, który, jak wiadomo, uznaje tylko jeden pewnik  ¿e jutro nie mo¿e byæ, nie powinno byæ, i nie bêdzie takie jak dzisiaj 
oznacza codzienn¹ przymiarkê do znikania, giniêcia, zacierania i umierania; a wiêc,
porednio, odgrywanie nieostatecznoci mierci, powracaj¹cych zmartwychwstañ
i ustawicznych nowych wcieleñ [ ]32.

Ta dychotomia kryzysu nie powinna generowaæ dodatkowego lêku. W kontekcie powtarzalnoci kryzysów w dziejach oczekiwaæ nale¿y nowoci, jak
stwierdza Zygmunt Bauman, wtargniêcia mo¿liwoci w to, co niemo¿liwe.
Hannah Arendt wyznacza w tym miejscu czas na realizacjê ludzkiej zdolnoci
powo³ywania do bytu czego, co wczeniej nie istnia³o, nie by³o dane33.
29
K. Stachewicz, Kryzys jako kategoria filozoficzna, w: ten¿e, ¯yæ i rozumieæ , dz. cyt.,
s. 157nn.
30
A. Motycka, Postmodernizm a kryzys kulturowy, w: Postmodernizm a filozofia , dz. cyt.
s. 337.
31
K. Stachewicz, Kryzys , dz. cyt., s. 164.
32
Z. Bauman, P³ynny lêk, dz. cyt., s. 13.
33
H. Arendt, Co to jest wolnoæ?, w: ta¿, Miêdzy czasem minionym a przysz³ym: osiem æwiczeñ z myli politycznej, t³um. M. Godyñ, Warszawa 1994.
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A jeli chodzi o lêk, to w piêkny sposób na jego przemijalnoæ zwróci³a
uwagê Wis³awa Szymborska:
Czemu ty siê, z³a godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lêkiem?
Jeste  a wiêc musisz min¹æ.
Miniesz  a wiêc to jest piêkne34.
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ABSTRACT
The article constitutes a voice in the interdisciplinary discussion on anxiety. The phenomenon
of anxiety is illustrated through three research fields: medical (psychiatric) discourse, theological
discourse and philosophical discourse. The ambition of the author is to outline how philosophy
serves to complement the research problem, referring to sources of anxiety in the modern man as
well as possible ways out of the situations dominated by anxiety.
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