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K O N STR U K C JE CZY ZALECENIA ETYCZNE?
(U W AG I O FIL O ZO FII S A R T R E ’A)

I
Jean Paul Sartre jest jednym z tych filozofów, którzy nie uznają
sprzeciwów i piszą w sposób niezwykle apodyktyczny, chcąc zmusić czytelnika
do zaakceptowania określonych rozwiązań i postaw. Ponieważ nie ukrywa
on swych tendencji do precyzowania zaleceń etycznych i przedstawiania ich
jako jedynie możliwych do realizacji na gruncie stworzonej przez niego
koncepcji autentycznego bytu ludzkiego jako bytu-w-świecie, a jednocześnie
trudno się oprzeć wrażeniu, że dominuje w jego pracach konstrukcja a nie
opis (a jeśli już opis, to od tej konstrukcji zależny), postaram się w niniejszych
uwagach zrekapitulować niektóre poglądy krytyków Sartre’a (szczególnie
wobec jego zaleceń etycznych) oraz podkreślić teoretyczność niektórych pojęć,
mających dla autora Much istotne znaczenie. Sartre pragnął bowiem pro
wadzić swe analizy tak, by były one maksymalnie wierne temu, co nazywał
bytowaniem w sposób autentyczny. N ie chciał on jednocześnie zrezygnować,
ani nawet na moment odstąpić od pierwotnie przyjętej koncepcji świadomości,
wyznaczającej przez swój charakter przebieg owych analiz i opisów. Wychodząc
zaś od koncepcji świadomości, można dojść w filozofii Sartre'a do wszystkich
innych pojęć, którymi posługuje on się (zwłaszcza w L'etre et le neant),
takich jak wolność, konflikt, nienawiść, projekt, nihilowanie; wszystkie te
pojęcia są ściśle związane ze świadomością i mogą być rozpatrywane
w sposób sensowny jedynie na gruncie koncepcji świadomości. Wszelkie
próby oderwania ich od systemu filozoficznego Sartre'a, potraktowania nie
zależnie, muszą kończyć się wypaczeniem myśli francuskiego filozofa.
Ale jak można postępować — i czy w ogóle można — zgodnie z kon
cepcją spojrzenia uprzedmiotowiającego oraz wolności jako nieograniczonej
siły działania według projektów danej osoby? Jak można realizować zalece
nia Sartre’a, zawarte w dziełach z lat trzydziestych i czterdziestych, a więc
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z okresu, w którym zbudował on swą filozofię i w miarę jasno określił
owe zalecenia? I jakie m ogą być w ogóle zalecenia w filozofii, która
neguje wszelkie normy, wszelkie przyjęte schematy postępowania i domaga
się samodzielności działania każdego człowieka w imię autentyczności jego
egzystencji? Pytania te, zestawione z dziełem Sartre’a dzisiaj, kiedy wiemy
już o niemożliwości zrealizowania tych zaleceń, nasuwają myśl o błędach
w punktach wyjścia. Trzeba więc przejrzeć najważniejsze pojęcia i zbadać
podstawowe przekonania Sartre’a, leżące u źródeł jego twórczości.

II
Zacznę od najbardziej krytykowanej sprawy: postawy wobec Innych i .
Zastanawiająca jest konfrontacja: z jednej strony przekonywający wywód,
oparty na nieuniknionych konsekwencjach oczywistych dla Sartre’a założeń
wyjściowych i jego koncepcji świadomości, a z drugiej strony codzienne
doświadczenie. A więc z jednej strony koncepcja nienawiści jako jedynej
relacji międzyludzkiej, dualizm Ja Inny, oparty na wzajemnym uprzedmiotawianiu się: albo ja zachowuję swą podm iotowość i patrząc na Innego
sprowadzam go do roli przedmiotu, albo odwrotnie, i nie ma możliwości
zmiany tego układu, a wszystkie próby ukonstytuowania nowych postaw
(jak miłość, współczucie, nawet obojętność) są tylko ucieczką w „złą wiarę” ;
być z ludźmi znaczy nienawidzić ludzi — w dwóch słynnych cytatach uwidacz
nia się to najlepiej: „kochać to nienawidzić wspólnego wroga” i „piekło
to są Inni” 2. Zaś z drugiej strony nasze codzienne doświadczenie współbytowania z ludźmi. Tylko że w filozofii nie zawsze można wierzyć „zdro
wemu rozsądkowi” (o czym przekonał nas K ant, kilkakrotnie wyszydzając
w znakomity sposób ów „zdrowy rozsądek”) oraz własnym „głębokim
przeświadczeniom”.
N ieobecność miłości w dziele Sartre’a-% podkreślana szczególnie przez
filozofów chrześcijańskich, i niewiara w m ożliwość istnienia świadomości
społecznej, podkreślana przez marksistów, wywołuje żywy protest w każdym,
kto jest przekonany, że w swym własnym życiu doświadczył m iłości, współ
czucia, poczucia wspólnoty osób. Gdzież więc tkwi błąd? Czy Sartre nie
ma racji, czy też to mnie się jedynie wydaje, że kocham, współczuję,
współbytuję, żyję w przyjaźni, a w rzeczywistości tak nie jest i jestem po
prostu w „złej wierze” ? Trzeba przyznać, że lektura polemik z Sartre’em
i tych. miejsc w jego dziełach, w których odpowiada on na nie, jest
i j. P. Sartre, D iabeł i Pan Bóg, przeł. J. K ott, „D ialog" 1959, nr 9, s. 68— 69.
- J. P. Sartre, D ram aty , przeł. J. Lisowski i J. K ott, W arszawa 1956, s. 176.
1 U Heideggera jest przynajmniej kategoria M itsein.
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wielce pouczająca 4. Gdy Desan zarzuca mu za Merleau-Ponty’m, że wolność
absolutna nie istnieje, byt-w-sobie jest niewytłumaczalny, a byt-dla-siebie
właśnie do niego odsyła i w efekcie stanowisko Sartre’a oparte jest na
absurdalności istnienia człowieka, który odrzucił Boga i Innego (jako współbytującego), a przyjął konstrukcje teoretyczne: byt-w-sobie i wolność abso
lutną, to na odparcie tego argumentu wystarczy przeczytać uważnie rozdział
„Le regard” z L e tr e et le neant. Tam z kolei Sartre w o wiele bardziej
przekonywający sposób udowadnia, że z punktu widzenia mojej s u b i e k t y w 
n o ś c i nic nie może być równie jak ona subiektywne i na cokolwiek
spojrzę, to „mrożę” spojrzeniem, chwytam Innego jako przedmiot, jako
tego-oto-Piotra-siedzącego-przy-stole i pozbawiam go jego wolności, projektów,
podm iotowości. Gdy Kuhn określa Sartre’a jako kantystę, nie jest to nic
uwłaczającego, bo chodzi przecież o wybór dokonywany przez każdego czło
wieka na jego własną odpowiedzialność, wybór, w którym nikt i nic nie
pom oże człowiekowi, bo byłoby to przekreśleniem wolności — przecież to
najwłaściwsze dla Sartrea cechy5. Gdy Thody sprowadza sens wszystkich
dramatów Sartre’a do sytuacji politycznej, w jakiej one powstawały, i egzemp
lifikuje w nich zaangażowanie i liderostwo Sartre’a nad młodymi francuskimi
intelektualistami z lewicy, to jest to także z:godne z duchem filozofii
głoszonej w L'etre et le neant: każdy sam wyznacza sobie bądź tworzy
wartości i odpowiada za ich hierarchię, przyjętą przez siebie. Doktryna
Sartre’a jest dzięki swej zdecydowanej jednoznaczności i ostrości w stawianiu
zagadnień łatwa do obrony, a i styl Sartre’a niezwykle pomaga w prze
konaniu czytelnika. Jeśli bowiem przyjął totalną wolność człowieka, ograni
czoną jedynie wolnością Innego, i to w sytuacjach granicznych, i jeżeli uczy
nił każdego człowieka twórcą własnego systemu wartości poprzez akcepto
wanie bądź nieakceptowanie wartości zastanych i tworzenie nowych, trudno
zaiste obalić to twierdzenie, zwłaszcza wobec sugestywności stylu pisarskiego
Sartre'a. Ale nie możemy dać się zwieść sile sugestii i trzeba przyjrzeć się
systemowi Sartre’a pod kątem ewentualnych nieścisłości, o które można
by zaczepić ostrze krytyki. Warto jeszcze raz przypomnieć, że chodzi o lata
czterdzieste, bo potem zmienił nieco Sartre niektóre poglądy, ale w sposób
charakterystyczny: modyfikując p o j ę c i a , pozostał wierny sobie w tym, co
zwał preontologicznym rozumieniem.
Wracając do kwestii Innego, trzeba stale mieć na uwadze instrumentalny
sposób traktowania przez Sartre’a Innych. Sartre twierdzi, że aby żyć auten
tycznie i nie zniweczyć swej wolności, nie można przejmować się tym, że
Inny jest także kimś, kto ma swe projekty, cele, dążenia, kimś, kto chce
4 W. D esan, The tragic fin ale , H arvard University Press, Cambridge, Mass. 1954;
H. K uhn, Begegnung m it dem Nichts, Tiibingen 1950, Ph. Thody, Sartre, London 1971,
B. Suhl, Jean Paul Sartre the philosopher as a literary critic, New Y ork 1970 i inne.
5 H. K uhn, op. cit., ostatnie zdania.
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ż y ć na s w ó j w ł a s n y r a c h u n e k . Inny obchodzi mnie o tyle, o ile za
graża mojej subiektywności lub o ile jest środkiem do osiągnięcia przeze
mnie moich celów. D la zaspokojenia swej żądzy wolności absolutnej człowiek
m oże zniszczyć człowieka, traktując go jako przedmiot i odwracając niejako
Kantowski imperatyw kategoryczny. Sartre opisuje świat z jednej perspektywy,
świat ubogi, wypełniony tylko jednym uczuciem: nienawiścią. Ale to jest
jego prawo, skoro tak ów świat widzi i tak mu się on jawi. Allardyce
N icoll wyraża przekonania filozofów polemizujących z Sartrcem w słowach
godnych znaleźć się w Diable i Panu Bogu: „Sartre wykorzystuje sugestywność swych scen dramatycznych, aby przedstawiać rzeczy najbardziej ohydne.
Lubuje się w tym, co plugawe, brudne, zdeprawowane: jego wyobraźnia
przejawia dziwne upodobanie do metafor i porównań zaczerpniętych z pro
cesów trawienia. Odnosimy wrażenie, że tak jak Hamlet myślał przede
wszystkim o Aleksandrze, tak Sartre myśli przede wszystkim o odbytnicy”
Zanim jednak wydany zostanie sąd o braku miłości u Sartre’a, trzeba
pokrótce przeanalizować ten fragment L ’etre de le neant, który poświęcony
jest właśnie miłości. D opiero gdy okaże się, że jest to miłość tylko z nazwy,
można będzie mówić o możliwości czy niemożliwości życia w świecie ogoło
conym z tego uczucia.

III
M iłość jako relacja do Innego jest zespołem projektów, przez które
dążę do realizacji wartości i. M iłość jest w rzeczywistości konfliktem, a więc
podstawowym znaczeniem bytu-dla-innych. Czego bowiem chce kochający?
Chce pojmać ś w i a d o m o ś ć osoby kochanej, być jej władcą. Ale nie chce
jednocześnie posiąść osoby kochanej, jak posiada się rzecz— to nie satysfak
cjonuje. On chce pojmać jej świadomość, posiąść jej wolność, lecz nie jako
rzecz — jako świadomość i wolność. Chce stranscendować transcendencję jako
transcendencję niestranscendowaną, panować nad wolnością osoby kochanej,
nie naruszając istoty tej wolności. Ale nie zadowala go przy tym dobro
wolne zaangażowanie partnera. Bo ze swej strony chce być kochany przez
niego jako przez wolność, pragnąc — zgodnie ze swą dążnością do zacho
wania jedynie własnej podm iotowości jako p o d m i o t o w o ś c i b y ta wolność,
pozostając wolnością, nie była już w o ln a !8 Chce być „całym światem” dla
osoby kochanej. Czy znaczy to, że staje po stronie świata rzeczy, godzi
h
t. II,
7
1953,
*

A. Nicoll, D zieje dram atu, prze). H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki. J. Nowacki,
W arszawa 1962, s. 397.
Opis, który poddaw any jest analizie, znajduje się w: J. P. Sartre, L e tr e et le neant , Paris
s. 435 i n.
Sprzeczności, które piętrzy Sartre, są typowe dla jego stylu.
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się być przedmiotem wśród przedmiotów? Nie: on godzi się być takim
obiektem świata, w którym wolność Innego mogłaby tracić siebie i znaleźć
granicę swej transcendencji, obiektem, do którego Inny transcenduje wszyst
kie pozostałe obiekty, ale którego już stranscendować nie może. Kochający
nie chce wpływać na wolność swego partnera, bo zanegowałby ją w ten
sposób. On chce istnieć a priori jako obiektywna granica tej wolności,
być danym razem z nią w jej objawieniu się jako granicy, którą musi
zaakceptować. To piękny projekt, zgodny z koncepcją wolności Innego jako
jedynie możliwej granicy mej wolności. Ale mimo to Inny jest ciągle Innym
i choć padają takie określenia, jak: kochanek, partner, osoba kochająca,
to Inny traktuje mnie nadal jako byt-w-świecie-w-środku-świata. Chcieć być
kochanym to niepokoić Innego swą faktycznością. Oto ja zostałem poko
chany: stałem się nieprześcigałnym celem czyjegoś dążenia, absolutnym kre
sem jego zamiarów. Mój byt w świecie stał się korelatem mej transcendencji
dla siebie, odkąd moja niezależność jest absolutnie zabezpieczona. Obiekt,
którym Inny mnie czyni, jest obiektem-transcendencją, centrum, dla którego
wszystkie rzeczy na świecie są czystymi znaczeniami, z nim skorelowanymi
celowościowo. Jednocześnie jako absolutna granica wolności — absolutne
źródło wszystkich wartości, jakim stałem się dla tego, kto mnie pokochał
— jestem chroniony przeciw ewentualnej dewaloryzacji. Jestem absolutną
wartością. Tak więc chcieć być kochanym to chcieć być umiejscowionym
poza całym systemem wartości, ułożonym przez Innego, i być warunkiem
wszelkiego wartościowania. Staję się twórcą świata dla Innych i darowuję
go im. Jestem glebą, z której wyrasta świat. Inny nie paraliżuje mnie już
spojrzeniem. M oje m ożliwości pozostają wprawdzie dalej stranscendowane,
zabite przez Innego, ale ja posiadam je. Jeśli mam być kochany, to mam
być dobrowolnie wybrany jako kochany. Ale ta miłość nie może być przy
padkowa: kochający czuje bezwartościowość tego uczucia, jeśli wybrał swego
partnera spośród Innych jako jednego z możliwych, jeśli w jakikolwiek
sposób zaważyły na wyborze faktyczność, sytuacja zewnętrzna, uwarunkowa
nia (miasto, dom, wychowanie, ten sam uniwersytet, spotkanie w tram
waju). Kochanek żąda od kochającego wyboru siebie jako j e d y n e g o m o ż 
l i w e g o partnera. Znaczy to, że byt-w-świecie kochającego musi być bytem-jako-miłością. Kochanek żąda, by umiejscowienie się bytu kochającego
było wyborem j e g o jako jedynego i absolutnego celu; powinien wybrać,
musi wybrać właśnie jego. Rom eo i Julia, Tristan i Izolda przychodzą
na myśl.
Dotąd mieliśmy piękną, żarliwą analizę bezwzględnego oddania się sobie
aż do uznania osoby partnera za cel wszystkich dążeń i punkt odnie
sienia wszelkich poczynań. Teraz Sartre pokazuje, jak za pom ocą kilku
twierdzeń o konflikcie i dualizmie „transcendujący— transcendowany” niszczy
tę, nb. bardzo teoretyczną, analizę.
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N ie można być człowiekiem, według Sartre'a, nie patrząc na Innego.
Kochający musi uwieść kochanka swą pozycją w świecie i zaprezentować
mu świat, będąc niezbędnym pośrednikiem pomiędzy nim a tym światem.
W miłości konieczna jest wzajemność: kiedy więc kochany staje się kocha
jącym? To proste: gdy zaprojektuje swój byt (całe autentyczne życie jest
bezustannym projektowaniem się w przyszłość) jako byt kochanego. Sam
z siebie Inny-jako-obiekt nigdy nie będzie w stanie kochać. Jedyną możli
wością przywłaszczenia sobie kogoś poprzez spojrzenie jest w tym aspekcie
uczynić go kochanym przez siebie. Kochać to znaczy projektować uczynienie
kogoś kochanym. Tak więc miłość okazuje się czystym zaangażowaniem
w celu przywłaszczenia sobie kochanego jako obiektu, nie istnieje inaczej
jak tylko w formie pożądania. Kochający jest więźniem własnego pożądania,
bo miłość jest żądaniem bycia kochanym, jest wolnością, która domaga się
ciała i zewnętrzności. W olność kochającego w jego wysiłku uczynienia się
kochanym jako przedmiot przez Innego jest wyalienowana przez wślizgnię
cie się w ciało-dla-innych. Jest wieczną odmową zajęcia pozycji jako czysta
przedmiotowość, bo taka afirmacja pociągnęłaby za sobą koniec Innego
jako spojrzenia, a pojawienie się jego jako obiektu, czyli stan, w którym
m ożliwość bycia kochanym znika, gdyż Inny jest zredukowany do obiek
tywnej subiektywności. Owa odmowa konstytuuje przez to wolność jako
zależną od Innego i Inny jako subiektywność staje się nieprzekraczalnym
celem i kresem wolności. Tutaj faktycznie napotykamy prawdziwy ideał mi
łosnego przedsięwzięcia: wyalienowaną wolność. M oja wolność m oże być
wyalienowana tylko w obecności Innego jako subiektywności. Każdy kochający
chce być w efekcie tym, dla którego wolność Innego jest wyalienowana
w podstawowej intuicji; lecz ta intuicja, która byłaby m iłością w praw
dziwym sensie, jest tylko sprzecznym ideałem. K ochany może uzasadnić byt
kochającego tylko poprzez stranscendowanie go. Każdy chce być kochany,
lecz nie bierze pod uwagę, że kochać to chcieć być kochanym, i poprzez
pragnienie, aby Inny go kochał, pragnie tylko, aby Inny chciał być przez
niego koch any9.
Z punktu widzenia Sartre’owskiej teorii świadomości poszczególne świa
dom ości ludzkie są oddzielone od siebie nieprzekraczalną nicością, będącą
wewnętrzną negacją jednej przez drugą i faktyczną, zewnętrzną nicością po
między dwiema związanymi wewnętrzną negacją świadomościami. Miłość
jest sprzeczną próbą przekroczenia faktycznej negacji przy zachowaniu negacji
wewnętrznej. Żądam, by Inny mnie kochał, i robię wszystko, by to żądanie
zrealizować; lecz jeśli mnie kocha, to oszukuje mnie do głębi przez swą
miłość. Żądałem, by uzasadnił mój byt jako uprzywilejowany przedmiot przez
9
Widzimy ciąg)ą niemożność rezygnacji z konfliktu, z zachłannej dążności do posiadania
na rzecz prawdziwie miłosnej wspólnoty.
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podtrzymanie siebie jako czystej subiektywności, skonfrontowanej ze mną,
lecz od kiedy mnie kocha, doświadcza mnie jako przedmiot wśród innych
i jest pochłonięty przez swą obiektywność, skonfrontowaną z mą subiektyw
nością.
Ciekawa jest sytuacja, gdy na miłość między mną i Innym patrzy Trzeci.
N agle Inny nie jest już dla mnie absolutną transcendencją, która uzasadnia
mnie w mym bycie — jest transcendencją stranscendowaną w moich oczach
przez Trzeciego. M iłość nasza staje się obiektem, bezwstydnie alienuje się ku
Trzeciemu. Oto dlaczego kochankowie pragną samotności — twierdzi Sartre.
Tylko że ta sam otność jest niemożliwa, bo nawet gdy nikt nas nie widzi,
to istniejemy przecież dla wszystkich możliwych świadomości (podobnie w ana
lizie spojrzenia: nawet gdy nikt nas nie widzi, wystarcza sama możliwość
czyjegoś spojrzenia, by nasze zachowanie było zachowaniem oglądanego).
O to do czego sprowadza się miłość u Sartre’a. N ie jest to bynajmniej
jedyna postawa, którą w ten sposób analizuje się w L ’etre et le neant,
ale w powyższej analizie najmocniej dochodzą do głosu wszystkie podsta
wowe przeświadczenia Sartre’a.

iv
M iłość, masochizm, sadyzm, pożądanie, obojętność są związane strukturą
koła. Tak jak miłość znajduje swój upadek wewnątrz siebie, wyradzając
się — według Sartre'a — w masochizm lub pożądanie, które upada z kolei
by znów utorować drogę m iłości, tak wszystkie próby dążenia ku Innemu-jako-obiektowi zawierają w sobie ukryte odniesienie do Innego-jako-podm iotu, i to przesądza o ich pogrążeniu się w sprzecznościach i ostatecznym
zredukowaniu do nienawiści, zakładającej dualizm podm iot— przedmiot (resp.:
subiektywność— obiektywność). Ze śmiercią szczegółowych dążeń ku Innemu-jako-obiektowi powstaje nowa postawa, której celem jest utrzymanie Innego-jako-podmiotu, i to odsłania jej niestałość, po czym upada ona, by
dać drogę kolejnej. Wciąż ścigamy niemożliwy do osiągnięcia ideał jedno
czesnego zrozumienia, odczucia i przeżycia subiektywności i obiektywności,
własnej wolności i wolności Innego. Znakomicie wyraża to Sartre słowami
Inez w Przy drzwiach zam kniętych: „Gonimy się jak drewniane konie na
karuzeli i nigdy się nie połączymy” u).
W edług Sartre’a, nigdy nie znajdziemy się na planie równości, na. którym
rozpoznanie wolności Innego pociąga za sobą rozpoznanie naszej wolności
przez niego. N aw et gdy chcę potraktować jego wolność po kantowsku
jego nieuwarunkowany cel. to staje się ona transcendencją stranscendowa10 J. P. Sartre, D ram aty, s. 154.
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ną przez fakt, że czynię ją mym celem (substancjalizacją)11. N ie mogę się
uwolnić z piekła specyficznej koegzystencji: jestem winny przed Innym,
gdy doświadczam pod jego spojrzeniem mej nagości i alienacji mych dążeń.
Jestem też winny, gdy patrzę na Innego, bo przez sam fakt obrony swej
podm iotowości konstytuuję go jako obiekt i instrument mych działań i po
woduję, że on doświadcza teraz alienacji z m ego powodu. Wszelkie relacje
z Innym są jedynie wariacjami na temat mej winy: jestem w świecie,
więc muszę nienawidzić, bo tego domaga się ode mnie moja świadomość
nihilująca wszystko, co jest poza nią; jestem transcendencją, a więc muszę
transcendować wszelkie inne transcendencje; jestem spojrzeniem uprzedmiatawiającym, a więc muszę sprowadzać Innego do roli obserwowanego,
zawstydzonego pod mym spojrzeniem przedmiotu, bezbronnie wystawionego
na pastwę mych dążeń; jestem wolnością, więc muszę uczynić z Innych
niewolników mej wolności dla wykazania jej absolutności i mej wszech
potężnej subiektywności; jestem człow iekiem ' wreszcie, a więc muszę spro
wadzić innych ludzi do roli rzeczy wśród rzeczy, nie m ogę znieść ich
obecności jako partnerów — oto ponure credo Sartre’a. Trzeba zniewolić,
aby nie zostać zniewolonym — jedyną obroną przed atakiem Innego jest
uprzedzenie go własnym atakiem. K onflikt jest podstawą relacji z Innymi.
Czas przejść do krytyki postawy autora Much wobec życia ludzkiego
i wykazać nieprzydatność jego teoretycznych analiz do tworzenia postulatów.
Głównym argumentem formalnym jest oczywiście wspomniany już fakt, że
wszelkie stawianie postulatów w filozofii domagającej się rezygnacji z norm
i zasad ogólnych jest już pewnym błędem. Ale ważniejsza jest treść nie
których pojęć, takich jak wolność absolutna, wyłączność nienawiści, wśród
uznawanych przez Sartre’a uczuć, konflikt z Innym. Trzeba się nimi kolejno
zająć, pomijając z braku miejsca pewne fascynujące kwestie filozoficzne,
a odwołując się do Sartre’owskiej ontologii tylko wtedy, gdy będzie to
naprawdę konieczne.

V
Czy wolność absolutna jest możliwa do realizacji przez człowieka? Dla
Sartre’a często wolność, świadomość, byt-dla-siebie oznaczają to sa m o 12.
Byt ludzki jest zawsze bytem wolnym, to znaczy niczym nie zdeterminowanym
projektem samogruntującym się i odrzucającym wszelkie próby narzucenia
u Cokolwiek uczynię celem, do którego chcę dążyć — substancjalizuję ten cel, czynię
z niego pewną istotę, a więc mój byt jest wtedy podporządkow any realizacji jakichś
istot
twierdzi Sartre i protestuje przeciw takiemu substancjalizowaniu, gdyż przeczy ono
fundam entalnej zasadzie egzystencjalizmu: egzystencja poprzedza esencję.
i2 J. P. Sartre, L'etre et le neant, s. 543.
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sobie jakichkolwiek norm. Człowiek jest stałym „skierowaniem-ku”, „mającym
być” ; wedle znanej definicji człowiek jest tym, czym nie jest, nie jest tym,
czym jest. N ie można uchwycić człowieka w żadnym „teraz” 13, jest zawsze
pomiędzy przeszłością, której nadaje znaczenie, a przyszłością, którą tworzy,
nie mając przy tym żadnych wskazówek. N ikt nie może mu pomóc,
nawet Bóg, gdyby istniał, nie wyzwoliłby go od wolności. Człowiek jest
absolutnie wolny — głosi Sartre i dodaje: wszystko mu wolno, tylko nie
przestać być wolnym.
I
od tego momentu trzeba zacząć krytykę. Zbyt wielu autorów polemi
zujących z Sartre’em przyjmuje to zastrzeżenie, koncentrując się w swej
krytyce na innych kwestiach. A tymczasem tu jest czuły punkt całej kon
cepcji. Sartre nie m ógł rozciągnąć wolności na nią samą: musiał się w ja
kiś sposób zabezpieczyć przed ewentualnością odrzucenia jej przez człowieka.
Wprowadzając powyższe zastrzeżenie, zaklasyfikował jednoznacznie wszelką
odnowę wolności nie jako możliwą postawę autentycznego człowieka, lecz
jako „złą wiarę” (por. p o sta ć' Elektry z Much — przejście od wolności
do „złej wiary”, G oetz z Diabla i Pana Boga — specyficzna dialektyka
wolności i „złej wiary”). I tego nie można przyjąć, co podkreślił pierwszy
Merleau-Ponty w Fenomenologii percepcji: Sartre’owska wolność nie jest
absolutna, bo nie ustanawia się pewnej granicy, lecz w y b i e r a j ą 14; wybiera
się spośród danych, które są jako dane niezależne od nas, nie przez nas
ustanowione. N a decyzję człowieka wpływają także inne czynniki, jak
przeszłość, dziedziczność, otoczenie, wykształcenie, które Sartre zdecydowanie
odrzuca jako wypaczające charakter niezdeterminowanego wyboru. Merleau-Ponty podaje przykład chrześcijanina decydującego się umrzeć na rzymskiej
arenie, ponieważ oczekuje zbawienia wiecznego — tutaj przyszłość determinuje
teraźniejszość. Sartre odrzuca to wszystko, nazywając takie próby zbędnym
hipostazowaniem i substancjalizowaniem | S — przecież ten chrześcijanin działa
wedle bardzo dokładnie sprecyzowanej hierarchii wartości, a więc zdecydo
wanie, przykładowo niemal w „złej wierze”, przyjmując taki system i sta
wiając sobie cele, które ów system uzasadniają.
Desan atakuje samo założenie o niemożności zaprzestania bycia wolnym:
jeżeli istnieje takie założenie, to jest ono właśnie granicą i nic nie może
przywrócić wolności miana absolutnej. I wnioskuje: albo wolność jest ogra
niczona (poprzez konieczność jej realizacji), albo jesteśmy wolni od wszyst

i? W tym nawiązaniu do Augustiańskiej koncepcji czasu przejawia się jedno ze źródeł
współczesnego egzystencjalizmu.
14
Dla Sartre’a istnieją granice wolności, ale tylko takie, które sam człowiek ustana
wia — wolność musi się w czymś zrealizować, najlepiej jest to widoczne w sytuacjach
granicznych; ale są one granicznymi, bo takie znaczenie nadaje im człowiek.
i> W. Desan. op. cit.. s. 169 173.
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kiego, a więc także od wolności l(>. Jest to bardzo prosta i przekonująca
argumentacja, znana w historii filozofii i często stosowana do pewnych
metodycznie spełnianych aktów; na tej samej drodze można by polemizować
z Kartezjańskim cogito.
W 1946 r. Sartre napisał: „Pragnąc wolności czynimy odkrycie, że
zależy ona całkowicie od wolności innych ludzi, a wolność innych zależy
od naszej” !7. Jest to wyraźna zmiana, zmiana zasadnicza, przywodząca na
myśl śmiałe poglądy Bakunina (na płaszczyźnie rozważań społecznych).
Rezygnacja z pojęcia wolności absolutnej, niewątpliwie mająca związek
ze skompromitowaniem jej przez wybitnych krytyków i filozofów , dokonuje
się więc na zasadzie, o którą trudno było podejrzewać Sartre’a: współ
zależności. Jednocześnie przyznaje Sartre, że przeszłość ma nieco ważniejsze
znaczenie, aniżeli jej dotychczas przypisywał, satysfakcjonując niejako Merleau-Ponty’ego uznaniem roli dziedziczności i przeszłości dla rozwoju osobo
wego! 8. Następuje niewątpliwa ..humanizacja” poglądów, ich zbliżenie do
rzeczywistych sytuacji w świecie ludzkim. Tylko że jest to już kolejny etap
w rozwoju Sartre’a, którym nie zajmujemy się tutaj, a w którym największe
innowacje dotyczyły właśnie wolności i sposobu traktowania związków między
ludzkich.
Pozostaje pytanie: co uzyskuję — dzięki wolności? Lub, słowami jednego
z bohaterów Dróg wolności: po co jestem wolny? W olności nie można „za
czepić” o jakikolwiek stały cel bez jej jednoczesnego zniweczenia. Stworzenie
celu jest śmiercią dla wolności. Stary problem wolności ,,do” i wolności ,,od”
staje przed nam i19. Sartre odpowiada na postawione wyżej pytanie: ,jestem
wolny po nic” 20. Każdy ruch, każda realizacja czegoś, każde skierowanie się
ku konkretnemu celowi jest zafałszowaniem wolności. W olność jest ciągłym
„ruchem ku”, ale za tym „ku” nic się nie kryje. Jest to oczywiste, zwa
żywszy procesualny charakter samorealizacji ludzkiej egzystencji. Ale ciągłe
nicestwienie bytu-w-sobie, jakim jest byt-dla-siebie, prowadzi do wniosku
o niemożności realizacji takiej wolności. Cóż z tego, że każdy poszczególny
cel jest mój i ja będę go realizował? Jest jednak celem, a wolność jako
„ruch ku” nie znosi celów. Ale przecież coś muszę robić! N aw et gdybym
nie wykraczał w ogóle poza własną św iadom ość2', to tworzyłbym w niej
16 Ibidem, s. 166.
■AJ. P. Sartre, L ’existentialism e est un humanisme, Paris 1946, s. 83.
|s J. P. Sartre, Saint Genet, comedien et m artyr, Paris 1952, Critique de la Raison
Dialectiąue, Paris 1960.
19 Por. prace T. M. Jaroszewskiego i M. Fritzhanda w: Antynom ie wolności, W arszawa
1969.
20 J. P. Sartre, D rogi wolności, przeł. J. Rogoziński, W arszawa 1956, t. II, s. 397.
21 Znakom ite rozróżnienie świadomości pozycjonalnej = tetycznej i niepozycjonalnej = nietetycznej z opisem i przykładam i znajduje się w: W. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna,
przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1972, s. 95— 96.
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pewne cele, aby uporządkować działania, które podejmuję. Sartre może
oponować, twierdząc, że cokolwiek robię — nicestwię obiekt, o którym choćby
pomyślę (bo taka jest natura świadomości tetycznej), a także że nasze
poszczególne projekty zjednoczone są w globalnym projekcie, którym jesteśmy
my sami. Jeśli chodzi o pierwszą część poprzedniego zdania, to jej przyjęcie
zależy od zaakceptowania lub odrzucenia podziału świadomości na tetyczną
i nietetyczną, którego to podziału dokonuje Sartre w L'etre et le n ean t22.
' Druga część odsyła do globalnego projektu, jakim jest każdy z nas — tylko
Sartre zapomina, o tym, że ów projekt jest sprzeczny, bo jest nim zjedno
czenie dwóch przeciwstawnych sobie dziedzin bytu: w-sobie i dla-siebie.
Takie dla-siebie-w-sobie jest sprzeczne, jego synonimem jest dla Sartre’a
Bóg. Wiele pisano o tym problemie, stosunkowo rzadko zwracając uwagę
na zakończenie L ’etre et le neant, gdzie stara się Sartre rozwiązać ten
ontologiczny problem, wikłając się przy tym w poważne spekulacje meta
fizyczne. Pisze on tam bowiem, że byt-w-sobie i byt-dla-siebie są zjedno
czone przez syntetyczną koneksję, którą nazywa „dla-siebie-sobą” (Pour-soi-lui-meme). Czy jest to rzeczywiście połączenie? Tak, ale bardzo -specyficznie
rozumiane i związane z rozumieniem przez niego bytu-dla-siebie jako
r e l a c j i . Byt-dla-siebie jest bowiem nihilacją bytu-w-sobie, pochodzącą z serca
by tu-w-sobie-3, ale wystarczającą, aby spowodować całkowitą zmianę bytu-w-sobie. Jest on (byt-dla-siebie) nihilacją konkretnego bytu-w-sobie, konstytuuje
się jako niedostatek „tego oto” bytu. N ie ma więc sensu pytać o zjedno
czenie w-sobie i dla-siebie w tradycyjny sposób, jako utożsamienie się pod
pewnym względem (być może pod względem bytowości w sensie przynależ
ności do jakiegoś ogólnego Bytu, który można by rozumieć jako bycie
w Heideggerowskim sensie?), jako zlikwidowanie przeciwieństwa między nimi;
byt-dla-siebie nie jest przecież autonomiczną substancją, jako świadomość
nie może być substancją, jest właśnie relacją. Realnością tego bytu jest
jego pytajność. Byt-dla-siebie nie jest nigdy dany, lecz ciągle z a p y t y w a n y ,
ciągle w zawieszeniu. Z konieczności byt-w-sobie ma ontologiczny prymat
nad bytem-dla-siebie. Świadom ość rozpatrywana oddzielnie (byt-dla-siebie
jest świadomością, zdefiniowaną właśnie poprzez pytajność) jest abstrakcją,
ale byt-w-sobie nie potrzebuje bytu-dla-siebie, aby istnieć. Świadom ość „do
czepia” się do bytu-w-sobie już istniejącego przed jej wkroczeniem. Fenomen
bytu-w-sobie jest abstrakcją bez udziału świadomości, lecz jego byt nie jest
abstrakcją. W rzeczywistości połączenie bytu-w-sobie i bytu-dla-siebie jest nie
możliwe, nie da się przezwyciężyć ich odrębności w żadem sposób. W spom
niana koneksja polega na konieczności jednoczesnego występowania obu tych
dziedzin bytu w konkretnym indywidualnym jestestwie, w życiu człowieka.
J. P. Sartre, L ’etre et le neant, s. 17— 18.
23 Por. wcześniejsze fragmenty L ’etre e t le neant, s. 57— 59 („Nicość leży zwinięta w sercu
bytu jak ro b ak ”).
22
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Tak przedstawia się sytuacja z ontologicznego i metafizycznego punktu wi
dzenia.
Trzeba jeszcze wspomnieć o dążności człowieka do przekształcania swe
go bytu-dla-siebie w byt-w-sobie, ale z chęcią jednoczesnego zachowania cha
rakteru bytu-dla-siebie. Człowiek dąży więc do złączenia w-sobie z dla-siebie
w tradycyjnym sensie, co jest projektem sprzecznym, na którym zasadza się
pojęcie B o g a 24. Jest tedy człowiek „chorobą bytu”. Cokolwiek robi, jakikolwiek
projekt stawia przed sobą, pragnie zbliżyć się do doskonałego ontologicznie
bytu-w-sobie. Tak więc człowiek jest rzeczywiście wolny po nic. Więcej:
nie m oże być w ogóle wolny! N aw et jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie
modyfikacje wolności, jakich dokonał Sartre, to w swej podstawowej struk
turze jest wolność n i e m o ż l i w a d o r e a l i z a c j i . Cokolwiek bowiem robię
ze względu na coś — a zawsze tak przecież postępuję — wpadam w „złą
wiarę”. W olny byłbym jedynie wtedy, gdybym uwolnił się na zawsze od
świadomości tetycznej, ale wtedy nie mógłbym dokonywać aktów refleksji,
a więc mój kontakt ze światem byłby m ocno problematyczny. Gdybym
realizował swą egzystencję bez stawiania celów, bez stwarzania przeszkód,
bez zrozumienia świata, gdybym był czymś na kształt kawałka drewna
umieszczonego na falach rzeki i unoszonego w niewiadomym kierunku,
to wtedy mógłbym powiedzieć, że jestem wolny po nic: płynę, dokąd mnie
nurt poniesie, i nawet nie jestem tego świadomy. Tylko wówczas wolność
straciłaby swą m oc nicestwienia, bo ta związana jest ze świadomością
tetyczną, której byłbym pozbawiony, nie m ówiąc już o fakcie całkowitego
braku m ożliwości decydowania o kierunku płynięcia — byłaby to karykatura
w oln ości!
Człowiek przejawia swą najbardziej, według Sartre’a, ludzką cechę: w ol
ność poprzez dążenie do sprzecznego projektu. K ażde odchylenie od tej
zasady to popadnięcie w „złą wiarę”, każde poszczególne zastosowanie tej
zasady to zamknięcie m ożliwości podjęcia jakiegokolwiek działania. Albo
działamy i nie jesteśmy wolni, lecz w „złej wierze”, albo jesteśmy wolni
i nie możemy robić nic, nawet zamanifestować swej wolności. Tak przed
stawia się Sartre’owska wolność w praktycznym zastosowaniu.

VI
Troszczenie się o wolność Innego w miłości jest bardzo bliskie chrześ
cijańskiej • fenom enologii egzystencjalnej, gdzie jeden podm iot w pewien
szczególny sposób „sprawia”, by inny podm iot zaistniał dla niego jako
24
Bóg jest dla Sartre’a niemożliwością, sprzecznością ontologiczna: utożsamieniem abso
lutnie przeciwstawnych sobie rodzajów bytu.
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podm iot właśnie. U źródeł takiego myślenia leżą zarówno poglądy Schelera,
jak i Bubera. Gdyby tylko Sartre mógł myśleć o dwóch podm iotach
jednocześnie, to nie tylko nie byłby „ślepy na rzeczywistość miłości” , ale
jego opis tego uczucia nie byłby do tego stopnia destruktyw ny2?. Nie
stety, dla Sartre’a nawet to, co nazywa miłością, jest w istocie nienawiścią,
dążeniem do uprzedmiotowienia.
M ounier pisze o rozdziale poświęconym nienawiści w L ’etre et le neant:
„Jeżeliby Sartre po prostu, zgodnie ze zwyczajem lekarzy, zatytułował ten
rozdział swego dzieła: »Ontologiczne studium jednej ze struktur bytu-dla-drugiego« — moglibyśmy je przyjąć tylko jako godną uwagi analizę jednej
z głównych postaw, jakie zajmujemy w relacji z otoczeniem. Odrzucamy
je dopiero z tą chwilą, w której autor rości sobie pretensje do wyklucze
nia możliwości wszelkich innych doświadczeń i usiłuje je przedstawić jako
opis ne varietur bytu-dla-drugiego” 2ft. I zarzuca Sartre’owi... nieautentyzm !
W chwili, w której Sartre głosi, że za cenę zredukowariia wszystkich relacji
międzyludzkich do nienawistnego konfliktu osiągnął dramatyczny autentyzm,
popada właśnie w nieautentyzm, czyli jest w „złej wierze” . Trudno odmówić
słuszności temu poglądowi M ouniera: tylko w postawie nieautetntycznej
można wierzyć, że konflikt wyczerpuje zbiór relacji z Innymi.
W. Luijpen twierdzi, że „nie można dojść do porozumienia z kimś, kto
nie chce i nie może widzieć” 27. Co jest 'bowiem najważniejszym m omen
tem w procesie poznania? „Żywe doświadczenie” (irreflechi — termin M erleau-Ponty’ego), nierefleksyjne obcowanie z rzeczami i ludźmi. Świadomość
tetyczna stanowi tematyzację owego irreflechi, jest ona myśleniem filozoficz
nym, które jeśli nie opiera się na „żywym doświadczeniu” (a „żywe doś
wiadczenie”, przywracające świat oszałamiających zapachów, pięknych kolo
rów i umożliwiające naturalny kontakt ze światem, o którym marzyli
fenomenologowie, „w ie le p ie j”), to zawieszone jest w próżni i narzuca
naszemu ludzkiemu poznaniu charakter rejestracji zdarzeń, ich bezdusznego
percepowania, w którym zastąpić nas m ogą odpowiednio zaprogramowane
aparaty, nie wymagające „żywego doświadczenia” 28. A tymczasem fenomeno
logiczne irreflechi uczy nas, że nie nienawiść, ale pełne miłości, zrozumienia
i zaufania wobec drugiego „spotkanie” jest relacją pierwotną w zakresie
stosunków międzyludzkich. N aw et do świata przedmiotów trzeba podchodzić
bez uprzedzeń, a co dopiero do żywego człowieka, który wcale nie musi
być naszym wrogiem. Sam termin „spotkanie”, który robi obecnie w Polsce

W. Luipen, op. cit., s. 250.
-ń Emmanuel M ounier, Wprowadzenie do egzystencjalizm ów, przekł. Ewy Krasnowolskiej,
K raków 1964, s. 302.
27 W. Luijpen, op. cit., s. 134.
28 Ibidem, s. 97.
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karierę filozoficzną, używany jest wymiennie z innymi, o podobnym znacze
n iu 29. N ie termin jednak jest tu ważny: chodzi o podkreślenie, iż istnieją
pewne dostępne fenomenologicznemu opisowi relacje międzyludzkie, oparte na
pozytywnym odniesieniu się do Innego i nie roszczące sobie prawa do wyłącz
ności. Są to opisy jednej ze struktur bytu-wśród-ludzi, ale nigdy je d y n e j.
Nasze życie w świecie • ludzkim jest bogate, o wiele bogatsze, aniżeli
chce Sartre.
M ożna zarzucić krytykom teorii konfliktu, którzy wychodzą od irreflechi,
niejasność używanego przez nich pojęcia. Ale Sartre startuje dokładnie z ta
kiej samej pozycji; świadomość prerefleksyjna (zwana nieraz „cogito prerefleksyjnym”) i preontologiczne zrozumienie bytu Innego jako przegrodzonego
ode mnie nicością separacji są dla niego punktem wyjścia-1". Poza tym
nie m ożna zapominać, że irreflechi jest początkowym stadium procesu pozna
nia, w którym nie ulegają jeszcze wyeliminowaniu (czy w ogóle da się
je wyeliminować i czy jest to właściwe?) pewne indywidualne nawyki,
przyzwyczajenia, sposoby „naturalnego” widzenia świata. U podstaw tak
fenomenologii, jak i egzystencjalizmu leży przekonanie o konieczności oparcia
się na indywidualnych przeświadczeniach i na czymś bliższym uczuciowo
aniżeli sztywne kategorie epistemologii rozumianej jako „filozofia bezzałożeniowa” . Przykład Husserla, jako fenomenologa głoszącego zasadę „bezzałożeniowości” , a kończącego na zdecydowanie idealistycznym rozstrzygnięciu
w M edytacjach Kartezjańskich jest to wielce pouczający.
Sartre nie ma poza swoim własnym irreflechi żadnego innego powodu
do odrzucenia takich postaw wobec Innego, jak miłość, przychylność, współ
czucie. Pomimo wagi indywidualnych przeświadczeń nie m ożna negować pew
nych najogólniejszych zasad, jakim i winna się charakteryzować filozofia tak
w sferze epistemologii, jak i etyki. Jeżeli ktoś upiera się przy swym prześ
wiadczeniu, robiąc z niego punkt ciężkości całego systemu i wyprowadzając
z niego jednostronnie zorientowaną antropologię, to trzeba przypomnieć
stosowne słowa M ouniera o Sartrze31 paranoja, biedny człowiek, którem u
dane jest tylko nienawidzić, i to jest jego osobistą tragedią, k tórą usiłuje
zinterpretować jako jedynie możliwą filozofię. „Znakom ita analiza zdegenerowanego społeczeństwa” 32 — podsumowuje Luijpen. Czym jest spowodowane
to tragicznie wypaczone widzenie świata? Thody podkreśla, że atmosfera
dom u rodzinnego Sartre’a wpłynęła na wiele jego późniejszych poglądów.
Aby wspomnieć tylko „kom unikację” Jaspersa, „partycypację” M arcela, „obecność”
M erleau-Ponty’ego, „dialog” Luijpena.
M w sformułowanych w L e tr e et le neant czterech podstawowych twierdzeniach, niemal
aksjom atach teorii Innego przejawia się wyraźnie prerefleksyjny charakter tych aksjomatów.
31 Znakom ity fragment cytowanej książki M ouniera, zbyt jednak obszerny, aby go można
przytoczyć (s. 304),
32 W. Luijpen, op. cit., s. 248.
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A jaka to była atmosfera, to wyjaśnia sam Sartre w Słowach. Odizolowa
nie od kolegów, od świata, smutne doświadczenia zetknięcia się ze światem
ludzkim, perypetie osobiste — to wszystko znalazło swój wyraz w filozofii,
dowodząc jednocześnie tezy o indywidualnym kształtowaniu się prerefleksyjnych form poznania i ich zależności od konkretów i warunków życia danego
filozofa.

VII
Z chwilą gdy Sartre stwierdza, że podstaw ą stosunków międzyludzkich
jest konflikt, protestuje przeciw koncepcji M itsein Heideggera. Ontologiczna
koegzystencja, która pojawia się jako struktura bytu-w-świecie, jest dla
niego nie do przyjęcia. Nie do pomyślenia jest nawet stan neutralnej
„obojętności” : m u sz ę być w konflikcie, jeśli nie chcę popaść w nieautentyzm.
Sartre dziwi się dlaczego owa powabna koncepcja Mitsein ma być podsta
wowym typem naszych relacji z Innymi, fundującym nasz byt-w-świecie.
Ale takie samo zdziwienie może się rodzić w momencie, kiedy on sam
podstawia za M itsein konflikt. Dlaczego akurat konflikt? M ożna postawić
pytanie bardziej istotne: czy w świecie Sartre’a może w ogóle istnieć opisany
przez niego konflikt, czy też w tym świecie konflikt jest tylko pozorny?
Taką tezę stawia Stanisław Grygiel w swej analizie Przy drzwiach zamkniętych.
Cały wywód Grygiela opiera się na prostym założeniu, będącym założe
niem Sartre’a: o Innym m ożna tylko myśleć, wszelki kontakt z nim jest
kontaktem podm iotu z przedmiotem, czyli obiektem uprzedmiotowienia.
Trudno nawet mówić tu o k o n ta k c ie . Skoro jedyną relacją ma być kon
flikt, to trzeba najpierw uświadomić sobie (w świadomości tetycznej) Innego,
a więc w efekcie ukonstytuować go jako obiekt tej świadomości. Nie muszę
chyba przypominać, jak różnie m ożna od czasów Husserla rozumieć po
jęcie konstytucji i jakie założenia ontologiczne m ogą stać za pozornie czys
to epistemologicznymi rozważaniami. „K onflikt zatem m a miejsce nie z dru
gim, ale wewnątrz mnie samego, pomiędzy m n ą a m o ją m y ś lą ” 33. I da
lej: „Dwóch ludzi to wprawdzie dwa przeżycia, ale oddziela ich przepaść,
której nie m ogą przekroczyć. Nie m a pomiędzy nimi żadnego stosunku,
a więc nie m a konfliktu ani miłości” 34. Nie m a konfliktu, bo nie m a kon
taktu i z tych samych przyczyn nie może też być miłości. Oto jakie
konsekwencje wypływają z teorii spojrzenia i dualizmu: transcendujący—
—stranscendowany.
" S. Cirygiel, Inez zabija m iłość, „Z nak” , 1963, nr 9 (111), s. 999.
’4 Ibidem, s. 1000.
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W dwóch kierunkach można teraz myśl poprowadzić: Inny jest jako
człowiek przeżyciem, a więc jest mi niedostępny, bo nikt nie może wniknąć
w subiektywność drugiego człowieka (analogia z „lntim sphare” Schelera jest
oczywista), albo też Inny nie istnieje poza m oją świadomością, co spro
wadziłoby filozofię Sartre’a do idealizmu, od którego odżegnuje się on już
we Wstępie do L ’etre et le neant.
Pierwszy kierunek sprowadza się do przywrócenia intersubiektywności.
Fakt, że wciąż dotykamy tego problemu w niniejszej pracy, świadczy, iż
jest on ściśle związany z filozofią Sartre’a. Uznanie intersubiektywnego
charakteru naszego świata wiąże się z określoną koncepcją człowieka jako
osoby, jako Drugiego, z którym moje Ja pozostaje w stosunku: Ja— Ty,
a nie sprowadza go do przedmiotowego To. Od Dostojewskiego do Bubera
i Levinasa wytyczyć można linię współczesnego myślenia o świecie osób
i o wspólnocie osób. Pozostawia się każdemu sferę intymności, do której
nikt obcy nie ma dostępu. Sfera ta jest niewyrażalna dla nas samych,
nie możemy jej ująć świadomością refleksyjną — jest to świadomość nietetyczna, samoprzeżywanie się: Ingardenowskie durchleben jest tu dobrym
pojęciem. Sartre przyznaje, że jesteśmy całkowicie obecni dla siebie i dlatego
właśnie nie możemy mieć analitycznej i detalicznej świadomości tego, czym
jesteśmy — taka świadomość musi być nietetyczna. Ale uznając to Sartre
podważa jednoczenie możliwość istnienia Innego jako osoby, uważając, że
Inny jest mi dany tylko jako Inny-dla-mnie.
Wchodzimy tu na grunt wytyczony przez drugi ze wspomnianych wyżej
kierunków. Jeśli przyjąć, że Inny jest dany jako Inny-dla-mnie i cały
świat jest dany jako dany-dla-mnie, to stąd już tylko krok do stwierdzenia,
że tak Inny, jak i świat są dane tylko w mojej świadomości. Konflikt staje
się wówczas wewnętrznym konfliktem świadomości, znika świat zewnętrzny,
pozostaje świadomość, popadamy w idealizm. Nie miejsce tu na rozważanie
tego problem u, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że niebezpieczeństwo
idealizmu jest poważne i szereg zastrzeżeń Sartre’a przeciwko idealizmowi
wydaje się m ocno wątpliwymi wobec możliwości interpretacyjnych, jakie
dzieło francuskiego filozofa otw iera35.
Tak więc są szkicowo zarysowane perspektywy wykreślenia konfliktu jako
jedynej relacji międzyludzkiej. I albo pozostaniemy na gruncie wywodów
Grygiela, negując wszelkie możliwości kontaktu z Innymi (oczywiście chodzi
o Grygiela analizę Sartre’a, a nie jego własne poglądy, które z pewnością

-’ 5 D opiero pierwsze strony Critiąue de la Raison Dialeciiąue wnoszą rzeczywiście nowe
rozumienie pojęcia idealizmu i materializmu, ale w teorii „trzeciej partii” pobrzmiewa „le
R egard” i spojrzenie Trzeciego (mimo że w Critiąue Trzeci patrzy na nie związanych
ze sobą ludzi, ale n a d a je s e n s ich wysiłkom i poprzez niego odczuwają oni solidarność
pracy i rozumienie swych celów).
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korespondują z drugim członem prezentowanej alternatywy), albo uznamy
generalną linię zarzutu M ouniera i przyjmiemy konflikt jako j e d n ą z re
lacji. Teoria konfliktu jako relacji je d y n e j opiera się bowiem na określonej
koncepcji człowieka, nie znajdującej potwierdzenia w codziennym doświadcze
niu siebie i swych kontaktów z Innymi. Nie sposób odpowiedzieć, pozostając
na gruncie tej koncepcji, na szereg ważkich pytań: jak się ma byt-dla-siebie
do bytu-w-sobie w człowieku jako indywiduum psychofizycznym i czasoprze
strzennym (a nie tylko w tworze ontologicznym), czy można utożsamiać
byt-dla-siebie z bytem ludzkim, czy nie funkcjonują u Sartre’a dwa całkiem
odmienne pojęcia człowieka: jakim jest i jakim ma być? Stwierdzenie, że
byt człowieka jest tym, czym nie jest, i nie jest tym, czym jest, tłumaczy
wyłącznie skierowanie ku przyszłości (avoir d etre) i to, że świadomość
egzystencji jest egzystencją świadomości, ale nie wyjaśnia wątpliwości. Sartre,
chcąc wykształcić w czytelniku odpowiednią postawę wobec świata, nie
tłumaczy wielu szczegółów, dając tylko kilka ogólnych wskazówek zgodnych
z jego skomplikowaną i dość niejasną metafizyką; pozostawia nas z kon
cepcją człowieka, z której wiemy, czego nie należy robić, wiemy, że nie
możemy otrzymać znikąd wskazówki i jesteśmy odpowiedzialni za wszystko,
co uczynimy. Może chodzi mu o to, aby każdy swym życiem i niezdetermino
wanym działaniem wypełnił owe „miejsca niedookreślenia” — ale miejsc tych
jest zbyt dużo. I to, cb powiedział nam Sartre, nie wystarcza. O ile bo
wiem w sferze antropologii i etyki pożądane jest pozostawienie rozstrzygnięć
poszczególnych kwestii samym ludziom, o tyle ontologia i metafizyka, z których
te rozstrzygnięcia biorą początek (a Sartre przywiązywał wielką wagę do
tych dziedzin), muszą być precyzyjnie zbudowane, bo na nich przecież
fundowane są tamte dziedziny i każda wątpliwość w ich obrębie wy
wiera na nie wpływ. Zaś ontologiczne rozwiązania Sartre’a stj znakomite
w szczegółach i ogólnym zamyśle, ale nie precyzują dostatecznie pojęć.
I to niedoprecyzowanie ma fatalny wływ na etykę: A zapowiadany II tom
L'etre et le neant, który miał wiele spraw wyjaśnić, dotąd się nie ukazał...
Taka, jaką jest, filozofia Sartre’a budzić będżie zawsze sprzeciw i po
dziw zarazem. Podziw dla wnikliwości analiz, dla sugestywności opisu kon
kretnych działań, sprzeciw
dla ogólnej wymowy moralnej. Z pewnością
nikt lepiej od Sartre'a nie pisał o wolności jako nicestwieniu i nienawiści.
Ale też nikt nie stworzył równie wspaniałej k o n s tr u k c ji , odległej od
życia, od codziennych realiów, jednostronnej i chorobliwie ukierunkowanej
na nienawiść do bliźnich. I z pewnością każdy miewa w swym życiu mo
menty, kiedy gotów jest uwierzyć w to, że konflikt jest jedyną relacją,
jaka łączy go z Innymi. Ale były to jedynie m o m e n ty , co potwierdza
tezę, wyrażoną najlepiej przez M ouniera, o jednostronności, która stanowi
błąd Sartre’a. Bo przecież nie samą nienawiścią w stosunku do innych
ludzi żyje człowiek.
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CO N STRU C TIO N S OU R EC O M M A N D A T IO N S M O RALES?
C O N SID ER A TIO N S SU R LA PH IL O SO PH IE D E SA RTR E
R esu m e
L’auteur de cette etude vise a m ontrer que plusieurs notions fondam entales dans le systeme
de Sartre revetent un caractere abstrait: elles s’averent entierem ent detachees de la realite
concrete. Les exigences morales du philosophe resultent de sa faęon de concevoir la conscience
comme etre pour soi qui s'ajoute sous formę de relation a Yetre en soi en aneantissant
celui-ci. Par ses distinctions peu precises et ses parti-pris ontologiques arbitraires Sartre
a abouti a un systeme de morale qui est « situation » universellement perpetuee ou
la haine devient une qualite de to u t acte m ental, oriente, lui, par le Moi - sujet Svers
1’Autrui - objet. L ’autrui se trouve modifie par m on regard objectivisant qui le transcend et
detruit sa subjectivite. Ainsi, 1’autrui est traite de faęon instrum entale, si bien qu’il est
chose impossible, pour deux individus, de se retrouver en egalite qui seule pourrait aboutir
a une rencontre de deux sujets libres. L ’autre ne me concerne que s’il est pour moi le
moyen de realisation de mes propres fins ou que s'il menace m a subjectivite.
Aussi, a la lumiere de ce dualisme : sujet transcendant — objet transcende. toutes relations
interhum aines, positives et negatives (am our, amitie, indifference, sadisme) deviennent impossibles.
L ’analyse de 1’am our, tres belle, dans L ’etre e t le neant, se trouve detruite par Sartre
lui-meme sur les pages qui suivent en reduisant to u t am our a un engagement dans le
chemin qui s’oriente vers l’appropriation de la personne aimee comme objet : objet de
1’action exercee par un regard haineux. M eme dans le cas ou je desire traiter 1’autrui
comme etre librę, fin gratuite de mes aspirations amicales, je suis fatalem ent contraint,
de par la naturę de m a conscience et de m on regard objectivisant, a le considerer de
prime abord comme etre transcende, substantialise.
Selon Sartre. 1’etre humain n'est q u ’un projet indeterm ine par quoi que ce soit et
qui s’enracine lui-meme en rejetant toute tentative visant a lui imposer des norm es quelconques. En affirm ant que dans ses ecrits qui suivirent L e tr e e t le neant Sartre avait attenue
quelque peu ce radicalisme initial, 1’auteur de la presente etude insiste sur 1'impossibilite d ’une
liberte absolue, prechee par plusieurs penseurs proches de la conception de Sartre (tel
M erleau-Ponty) : meme un choix inconditionne s’effectue parmi les donnees qui, en tant
que telles, sont independantes de nous-memes, ce n ’est pas nous qui les etablissons. De
plus, toute action librę vise a un but, elle est ąuidee par tels ou tels principes, ce qui
par la-meme constitute la refutation de la notion d ’un choix entierem ent inconditionne.
II
est vrai, dit Pauteur, que Sartre ihtroduit dans son systeme la nbtion d ’une conscience
non thetique, mais sans en faire un usage quelconque; en effet, il rejette toutes structures
cognitives sauf celles qui s’inspirent du dualisme cartesien : dans 1’opposition sujet— objet
de connaissance, les possibilites et les actes libres des autres sont inevitablement detruits.
L’auteur souligne que plusieurs philosophes ont soumis a un examen critique severe
cette theorie sartreenne du conflit comme unique relation interpersonnelle qui, par rapport
au systeme meme, s’avere incoherente. C ’est la une construction abstraite, sans lien avec
la vie; elle est jpartiale et orientee de faęon obsessionnelle vers la haine comme condition
de tout acte de connaissance.

