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R yszard Panasiuk

CZŁOW IEK, CZAS, HISTORIA (HEG EL KOJÈVE’A)

Aleksander Kojève (właśc. Kożewnikow) komentował Hegla w École
Pratique des Hautes Études w V sekcji, tj. w sekcji nauk religijnych,
w latach 1933— 1939. Pod tytułem zbiorczym wykładów „Filozofia religii
Hegla” ukrywała się właściwie lektura i interpretacja Fenomenologii ducha.
Dokum entacja wykładów, opracowana i wydana przez jednego ze słuchaczy,
Raym onda Q ueneau1, jest lekturą fascynującą. Nie jest to bowiem jeszcze
jedna praca historyczna o Heglu, jakich powstało wiele przed Kojèvem
i po nim, ale świadectwo spotkania filozofa z filozofem. Kojève’a nie
interesują okoliczności zewnętrzne powstania i oddziaływania heglizmu, lecz
problemy merytoryczne, będące problemami wspólnymi autora Fenomenologii
ducha i myśliciela, który po stuleciu od jej powstania wgłębia się w mroczny
gąszcz jej wywodów.
Wydawca niemieckojęzycznego wyboru fragmentów z książki Kojève’a,
Iring Fetscher, zarzuca mu brak dystansu historycznego do Heglowskiego
dzieła2. Ale to właśnie jest zaletą przedsięwzięcia Kojève’a! Hegel był dlań
pisarzem współczesnym, tzn. znajdował on w jego dziele problemy, które
stanowiły główny temat namysłu dziś żyjących myślicieli. Kojève modernizuje
tekst Hegla — kolejny zarzut Fetschera; to prawda, ale tylko w ten sposób
może on zmusić niejako filozofa żyjącego w minionej epoce, by przemówił
jak człowiek żywy. Dzieło jego, otarte z antykwarycznego kurzu, wkracza
w krąg pobudzających lektur naszych czasów i staje się impulsem dla
poszukiwań nowych wizji świata. Co więcej, podejście to — tak wydawałoby
się „niehistoryczne” — nie zaciemnia myśli Hegla, ale odsłania, przynajmniej

1 Introduction à la lecture- de Hegel. Leçons sur la ,,Phénoménologie de l ’esprit",
professées de 1933 à 1939 à l ’Ècole des Hautes Etudes réunies et publiées par Raym ond
Queneau, Gallimard, Paris 1947, ss. 595.
2 A. Kojève, Hegel. Versuch einer Vergegenwärtigung seines Denkens, W. Kohlhammer,
Stuttgart 1958, s. 9 (przedm. wydawcy).
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niektóre, jej aspekty. Odsłania przez to, że myśl ta postawiona została
w ostrym świetle przenikliwych, zorientowanych na określone intencje analiz.
Kojeve dociera do Hegla po przebyciu określonej drogi duchowego
rozwoju. Prowadzi ona od fascynacji myślą Sołowjowa; poprzez kontakt
osobisty z Jaspersem i następnie — wczytanie się w dzieło Heideggera. Jest
godne uwagi, że Hegel stanowi tu jakby punkt docelowy tej drogi. M ożna
by zapytać, dlaczego właśnie on? Odpowiedź daje lektura kom entarza do
Heglowskiego tekstu. Podstawową problematykę nurtów myśli, które ukształto
wały oblicze duchowe Kojeve’a, stanowiły pytania dotyczące natury bytu
ludzkiego. Filozoficzna refleksja nad człowiekiem, poszukiwanie dróg określenia
jego differentia specifica wśród wielości form egzystencji w świecie stanowią
znamienny rys różnych nurtów myśli'filozoficznej okresu międzywojennego.
Jest to tendencja charakterystyczna nie tylko dla pomysłów, których źródłem
inspiracji była metoda fenomenologiczna. Kojeve uświadamia więc sobie
centralne znaczenie we współczesnej myśli filozoficznej problematyki człowieka.
Ale dlaczego w takim razie — pytamy po raz drugi — zwraca się do Hegla?
By wpisać tezy egzystencjalnej antropologii w schematy dialektyczne autora
Fenomenologii duchal Jaki mógłby być pożytek z tego rodzaju przedsię
wzięcia? Otóż uważna lektura Kojewowskich komentarzy do Hegla sugeruje,
że był on niezadowolony z ujęć natury człowieka, jakie znajdował u współ
czesnych mu twórców. Ontologia bytu ludzkiego przez nich budowana
musiała wydawać mu się niepełna, nie dostrzegała bowiem, przynajmniej
niektórych, istotnych i fundamentalnych wymiarów modusu ludzkiej egzystencji.
D o Hegla zwraea się, bowiem u niego znajduje — jest o tym przekonany,
i to właśnie stara się wydobyć z Heglowskich tekstów — zręby właściwej,
a przy tym pełnej ontologii człowieka. Już Croce postawił pytanie o to,
co żywe, a co martwe u Hegla. Dla Kojeve’a żywe, głębokie, płodne jest
przede wszystkim jego ujęcie ludzkiej egzystencji. Wydobywając tę proble
matykę z jego dzieła, nie waha się, mimo całej finezji zabiegów kom en
tatorskich, przed „przeinterpretowaniem” tekstów poddawanych analizie. Ale
w ten sposób cel swój osiąga tym pewniej.
Zwracamy uwagę na ten aspekt dzieła autora Introduction a la lecture de
Hegel, gdyż wydaje się, że nie został on w pełni doceniony przez tych
wszystkich, do których jego słowo było skierowane. Może tylko późne
dzieło Sartre’a (K rytyka rozumu dialektycznego) było pośrednią odpowiedzią
na wezwanie Kojeve’a. Cóż bowiem uzyskiwał, nawołując do lektury dzieł
filozofa berlińskiego? Oto ukazywał, jak wiele nurtów myśli współczesnej
zeń wyszło i wkroczywszy na rozbieżne drogi zgubiło swój rodow ód;
prezentacją antropologicznych tez Hegla dowodził, jak bardzo wzbogaciłyby
się te nurty, gdyby ich rzecznicy zachcieli poddać refleksji swoją ideową
genealogię. Odnosiło się to przede wszystkim do dwu nurtów myśli współ
czesnej: marksizmu i egzystencjalizmu.- Myśl marksistowska owych czasów,

Człowiek, czas, historia (Hegel Kojève’a)

89

tj. okresu bezpośrednio poprzedzającego pierwszą wojnę światową, oraz okresu
powojennego problematyki antropologicznej w ogóle nie dostrzegała, zaś
filozofowie egzystencji uprawiali refleksję nad człowiekiem tak, jakby Hegla
w ogóle nigdy nie było.
Tak więc intencją Kojeve’a lektury pism Hegla jest wydobycie z nich
problematyki filozofii człowieka. Dlatego też jest to przede wszystkim lektura
Fenomenologii ducha, bowiem „jej przedmiotem jest człowiek jako fenomen
egzystencjalny, człowiek, jaki jawi się (erscheint) sobie samemu w swoim
istnieniu i przez nie” \ Jeśli przywoływane są inne teksty, to po to jedynie,
by wesprzeć punkt widzenia Fenomenologii lub zasygnalizować obecne w S yste
mie niekonsekwencje.
Kojeve nie ukrywa, że Heglowska filozofia człowieka jest taką feno
menologią, ontologią i metafizyką bytu ludzkiego, która winna być zaakcepto
wana z dzisiejszego punktu widzenia. Rozważany z perspektywy historycznej,
Hegel był pierwszym, który tak wszechstronnie, głęboko i prawdziwie ujął
ludzki modus istnienia.
Czym jest człowiek w ujęciu Hegla— Kojeve’a? Człowiek jest jednym
spośród bytów przyrody, ale w odróżnieniu od nich jest on bytem świadomym,
a tym samym uświadamiającym sobie naturę swojej egzystencji. Samowiedza
przysługuje tylko człowiekowi, dlatego należąc do natury zarazem poza nią
wykracza, jest jednocześnie bytem naturalnym i ponadnaturalnym . Form uła
ta znajduje w pismach Hegla swoje oryginalne i wszechstronne rozwinięcie.
Twierdzenie to, niewątpliwie prawdziwe w swej ogólności, jeszcze nie ukazuje
wielkości i głębi Heglowskiej filozofii człowieka. N a szczególną uwagę
zasługują te wywody, gdzie Hegel objaśnia, jak człowiek dochodzi do
świadomości samego siebie, albowiem — w przeciwieństwie do wielu innych,
poprzedzających go ujęć — świadomość i samowiedza nie są u człowieka
faktami z góry zadanymi. Nie jest też takim faktem sam człowiek. By
pojąć naturę bytu ludzkiego, należy sięgnąć do jego genezy. Analizując
ten wątek myśli Hegla, Kojeve wykazuje finezję i wirtuozerię interpretacyjną.
Geneza bytu ludzkiego objaśniona została — sądzi on — w słynnym, dzięki
jego własnym analizom przede wszystkim, fragmencie tekstu Fenomenologii
ducha, zatytułowanym: „Samoistność i niesamoistność samowiedzy. Panowanie
i niewola” 4. Hegel wskazuje tam na biologiczną, cielesną, przedmiotową
podstawę człowieczeństwa. Człowiek, jak każdy organizm żywy, jest istotą
„pożądliwą” ; pożąda środków zaspokojenia swoich potrzeb, będących usy
tuowanymi na zewnątrz niego .przedmiotami przyrody. W ykracza poza
naturalny, właściwy wszelkiemu zwierzęciu schemat zaspokojenia potrzeb
3 Introduction... s. 38.
4 Por. G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. A. Landman, t. 1, Warszawa 1963,
s. 213 i n.
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przez to, że obok przedmiotów natury obiektami pożądania są dlań inne
osobniki ludzkie. „K onflikt samowiedz” i walka o uznanie ma charakter
antropogenny, bowiem w wyniku tej walki, gdzie na szalę rzucona zostaje
wartość animalna, jaką jest życie, rodzi się wspólnota wzajemnie uznających
się podmiotów. Powstaje w ten sposób społeczność. Ów konflikt pierwotny,
następnie jego rezultat — porozumienie, uznające nierówność stron, tj. ustalające
zależność i panowanie jako cechę elementarnego stosunku społecznego,
następnie praca przymusowa dla innego, jako skutek panowania i pod
ległości — wszystko to są czynniki i mechanizmy, za pośrednictwem których
człowiek się formuje, z bytu przyrody staje się nad-naturalną form ą eg
zystencji.
Tak więc w owym heglowskim, zarysowanym na podobieństwo mitu,
stanie wyjściowym człowieczeństwa mamy ukazane wszystkie podstawowe
wyznaczniki określające naturę ludzkiego modusu egzystencji. Jest więc
człowiek nie przedmiotem, czymś zadanym i gotowym, ale aktywnością
celową, działaniem skierowanym na zewnątrz: z jednej strony na rzeczywistość
naturalną, z drugiej — na innego człowieka. Aktywność ta jako praca i walka
prowadzi do przezwyciężenia pierwotnej animalności w bycie ludzkim,
powoduje jej poskromnienie, przetworzenie i podporządkowanie Wartościom
nieanimalnym, specyficznie ludzkim, jak godność osoby i uznawanie się
wzajemne. Działalność przedmiotowa, działalność, która powstała pod przy
musem i rodzi cierpienie, jest jednocześnie wytwarzaniem trwałego porządku
gruntującego się na wytworach tej działalności. Człowiek więc to społeczność,
grupa indywiduów połączonych więzią społeczną powstałą w wyniku ich
działalności przedmiotowej. To, co obiektywne, i to, co subiektywne, zamiar
i rezultat — tworzą jedność w tym nowo powstałym świecie. Podmioty,
formując określoną postać rzeczywistości obiektywnej, kształtują jednocześnie
samych siebie. Powstały w wyniku działania indywiduów porządek społeczny
jej strukturą trwalszą niż owe indywidua, tworzy więc podstawę ciągłości
pokoleń. Człowiek przeto jest nie tylko bytem społecznym, ale też historycznym.
Historia to społeczno-czasowy wymiar istnienia człowieka, pojęta jako ciągłość
świadomości tradycji i obecność przeszłości, jako ciągłość utrwalonych w istnie
jących formach życia społecznego rezultatów działań indywiduów, które
przeminęły. Bowiem fakt, iż człowiek istnieje w czasie, znaczy też, że jest
to byt skończony, egzystujący w cieniu śmierci. Tylko jako śmiertelny
człowiek może być bytem wolnym. Śmiertelność i niespełnienie, wyrażające
się w nieustannym transcendowaniu poza to, co jest, stanowią warunki
egzystencjalne fenomenologii bytu ludzkiego. W pojęciu czasu jak w soczewce
ogniskują się najistotniejsze czynniki determinujące ludzki sposób istnienia,
wyrażające się zarówno w planie społecznym, jak egzystencjalnym.
Tak więc człowiek istnieje w czasie. Więcej, jest z czasem tożsamy.
Zdaniem Kojeve’a, najważniejszym odkryciem Hegla w antroplogii jest
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odsłonięcie czasowego wymiaru egzystencji ludzkiej. Tylko w czasie człowiek
może stać się bytem rzeczywiście ludzkim, bowiem czas jest najbardziej
właściwym m u obszarem manifestacji jego sposobu istnienia. Tylko człowiek
istnieje w czasie; kategoria ta we właściwym sensie nie odnosi się do bytów
przedmiotowych. Co to znaczy? Znaczy to przede wszystkim tyle, że tylko
w czasie może pojawiać się właściwa człowiekowi form a aktywności, jako
aktywności świadomej i wolnej. Działając, człowiek wykracza poza to, co
było i jest, a co stanowi właściwie czas już uprzedmiotowiony, nie podlegający
zmianie; działając, sytuuje się on w p r z y s z ło ś c i. Czyni tak dzięki pro
jektowi, który umieszczany w przyszłości, jest w wyniku aktywności podm io
towej realizowany.
Ujmując człowieka jako działalność, Hegel odnosi doń fundam entalną
dla jego ontologii kategorię n e g a c ji. Zdaniem Kojeve’a, negacja oraz
związany z nią ruch dialektyczny istnieje tylko tam, gdzie istnieje człowiek
działający, gdzie istnieją ludzie i dzieje się historia. Negowanie, zaprzeczanie
temu, co jest, co jest dane i zastane przez czyn człowieka, jest najwyższym
aktem wolności. „Duch jest negatywnością” — powiada Hegel. Znaczy to
właściwie, że człowiek jest negatywnością, tj. działaniem, które negując stan
istniejący, tworzy jednocześnie coś nowego, co nie istniało dotychczas5.
Drugą stroną negacji jest twórczość. Właśnie w owej twórczości przejawia
się wolność. Człowiek jest bytem wolnym, bo istnieje w czasie, i istnieje
w czasie, bo jest bytem wolnym. Hegel jako odkrywca natury ludzkiej
egzystencji pojętej jako obiektywizacja podmiotowości w czasie jest — w prze
konaniu Kojeve’a — jednym z pierwszych finitystów w dziejach myśli
ludzkiej6. W yraża się to w słynnej, często przez Kojeve’a cytowanej formule:
„Pojęcie jest czasem” („D er Begriff ist die Zeit” ). Owo pojęcie rozumie
się tu jako prawdę, która jest u Hegla zrelatywizowana do czasu, a tym
samym do człowieka. Jest to obecny w człowieku Logos , który realizuje
się w egzystencji bytującej w czasie, przez jej działanie przedmiotowe.
Antyczne systemy filozoficzne, które p o ję c ie , czyli logos, odnosiły do wiecz
ności, pozostawiały obszar stawania się w czasie, historii, poza sferą swojej
uwagi. Dla Platona prawdy nie ma w czasie, lecz jedynie w wieczności.
Dla Hegla przeciwnie — dzięki czasowi i za pośrednictwem człowieka, który
przez swój sposób istnienia przerywa milczenie bytu, może ujawnić się
prawda. Za pośrednictwem bytu, który m ów i, w sferze czasowej egzystencji
prześwituje wieczność. Ta wieczność to świadome siebie pojęcie.
Ujęcie rzeczywistości przez Hegla jest jej ujęciem z perspektywy człowieka.
Jego system nie jest teo-logiczny, ale antropo-logiczny. Tylko w takim
ujęciu jest miejsce dla człowieka jako bytu wolnego, jest możliwość wy
5 Introduction..., s. 493, 502.
6 Ibidem, s. 525, przyp.
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tłumaczenia, jak może pojawić się wolność ludzka. Jest ona nieodłączna
od czasu i historii. Przez wprowadzenie czasu do ontologii Hegel zerwał
radykalnie z ontologią wieczności, z pojęciem bytu istniejącego poza czasem.
Form uła „czas jest istniejącym pojęciem samym” 7 tworzy wielką cezurę
w dziejach myśli i dzięki niej Hegel jest równy Platonowi, Arystotelesowi
i Kantowi. Dopiero w tak pojętej teorii bytu może pojawić się w sposób
prawomocny człowiek, może być stworzona ontologią bytu ludzkiego. Analizy
Seirt und Z eit Heideggera nie wnoszą wiele nowego w porównaniu z opisem
kondycji ludzkiej na kartach Fenomenologii ducha, choć Kojeve przyznaje,
że „prawdopodobnie nie byłyby one nigdy zrozumiane, gdyby Heidegger
nie opublikował swojej książki” 8. To sprowadzenie bytu do czasu, pozwalające
na zbudowanie ontologii człowieka, umożliwia jednocześnie ludzkie wysłowienie
tego bytu, bowiem człowiek jest „istniejącym pojęciem” ujawniającym byt.
Bez niego natura byłaby jedynie milczącą przestrzenią. Ujawnianie bytu jest
jednoczesne z jego tworzeniem, jest bowiem jednoczesne z realizacją projektu
rzutowanego w przyszłość. Utożsamienie człowieka z czasem i czasu z pojęciem
sugeruje rzeczywistość, w której — w punkcie wyjścia jej dynamiki — istnieje
tylko naturalna forma egzystencji człowieka, który następnie przez wspomniane
już początkowe formy manifestacji swego istnienia (praca i walka) wyraża
swój ludzki sposób przejawiania się. Oto co nazywa się „zrealizowanym
pojęciem” : jest to świat przetworzony przez człowieka, „świat ludzki” ,
jest to zniesienie obcości bytu naturalnego przez przyswojenie go drogą
nadania mu „ludzkiej” formy. Ta ludzka forma bytu to jest właśnie owo
„wcielone pojęcie” . Jest ono wtedy wcielone, gdy byt odpowiada mu,
gdy jest w swej istocie z nim tożsamy.
Budując swoją ontologię bytu ludzkiego, Hegel zerwał z wywodzącym
się od Greków nurtem myśli zachodniej sytuującej byt poza czasem, nawiązał
jednocześnie do właściwego tradycji judeo-chrześcijańskiej9 sposobu ujmowania
człowieka. Tradycję tę ześwieczczył i poddał teoretycznej obróbce. Idzie tu
przede wszystkim o ujmowanie człowieka jako wolności manifestującej się
w zdolności podejmowania przezeń decyzji radykalnie zmieniających jego
samego i świat go otaczający, w dążeniu do doskonalenia się i formowaniu
jako indywiduum odróżniające się w swojej godności od wielości gatunkowej
jednostek. Człowiek ujęty w kategoriach personalizmu i aktywizmu, a zarazem
przez swój aktywizm wyłaniający proces historyczny, społeczeństwo i kulturę,
człowiek jako byt skończony i wolny, cielesno-duchowy — oto człowiek
antropologii Hegla, tak jak ją rekonstruuje Kojeve. Cechą najbardziej

7 Por. G. W. F.

Hegel, op.

8 Introduction..., s. 525, przyp.
9 Ibidem , s. 493.
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znamienną tej~rekonstrukcji jest, jak się zdaje, jednolite, łączne ujęcie określeń
człowieka, które czasem nazywa się egzystencjalnymi i społeczno-historycznymi. Dialektyczna antropologia Hegla — w tym zapewne Kojeve upatruje
jej odkrywczość, kompletność i płodność — ukazuje, że człowiek jako byt
odróżniający się od innych bytów przyrody i świadom tej różnicy może
pojawić się tylko w sferze życia społeczno-historycznego. Zarazem wytwo
rzenie tej sfery warunkowane jest właściwymi mu „zadatkam i” , które muszą
być punktem wyjścia tego, by mógł on wkroczyć w historię. Cielesność
sprzężona z duchowością, skończoność, aktywizm celowy są właściwościami
bytu ludzkiego jako takiego, ale manifestują się — podkreślamy to r a z ,
jeszcze — tylko w stwarzanym nieustannie przez autokreatywne podmioty
„świecie ludzkim” . Jest to antropologia, która nie redukuje jednych cech
człowieka do drugich, ale ujmuje je wszystkie w jedności dialektycznej,
jako równie istotne dla możliwości zaistnienia ludzkiej formy egzystencji
i jej urzeczywistniania się.
Antropocentryczna perspektywa lektury Fenomenologii ducha i tekstów
przed nią powstałych sugeruje ujęcie rzeczywistości jako radykalnie dualis
tycznej: przyrodniczej z jednej strony, historyczno-ludzkiej z drugiej. Dualizm
ten rzeczywiście u Hegla występuje, ale jedynie wtedy, gdy nie pamięta się,
że przyroda jest w istocie „innobytem D ucha” , zaś sam ten „D uch” preegzystuje zarówno w stosunku do przyrody, jak do świata ludzkiego3".
To, co jest zasadą fundam entalną konstrukcji systemowej Hegla, jego idealistycz
ny monizm, Kojeve ujmuje jako niekonsekwencję filozofa, który nie był
w stanie utrzymać się na radykalnie antropologicznym stanowisku. Dlatego
też ontologia, którą imputuje on Heglowi, bardziej przypomina ontologię
Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych M arksa niż ontologię zawartą w Feno
menologii ducha, nie mówiąc już o Nauce logiki. Kojeve czyni Heglowi
zarzut, że aby podporządkować przyrodę „pojęciu” , wprowadza Demiurga
absolutnego, którego obecność znosi de fa c to autonomię ludzką. Ze swego
punktu widzenia ma on słuszność. Człowiek jako byt wolny może ukonsty
tuować się jedynie w świecie natury, która nie podlega „pojęciu” , i poddany
mu być może za pośrednictwem koncepcyjnej pracy ludzkiej. Dla Kojeve’a
dialektyka istnieje jedynie na styku człowieka z bytem naturalnym, w obszarze,
gdzie pojawiają 's ię n e g a c ja i n ie b y t. Sama natura jako taka jest
rzeczywistością podległą prawom Newtona, dającym się algorytmizować
prawidłowościom. Jest ona przeciwieństwem kreowanej przez wolność i tym
samym nieprzewidywalnej dziejowości. Heglowskie pomysły dotyczące dia
lektycznej filozofii przyrody uważa za chybione i nie do przyjęcia33. Tak
więc dialektyka w przyrodzie wymaga odwołania się do absolutnego Rozumu,
10 Por. mój art. Człowiek i system .
Filozoficzne” , 1981, nr 12.
11 Por. Introduction..., s. 378.
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który w antropologicznie zorientowanym systemie heglowskim pojawia się jak
Deus ex machina.

N a podstawie tego, co zostało dotychczas powiedziane, możemy zmierzać
do konkluzji.
Kojève dostrzega niekonsekwencje budowli teoretycznej Hegla, ale ich nie
tłumaczy. Bierze odeń to, co jest mu przydatne, odrzuca zaś to, co mu się nie
nadaje. Nie postępuje jak historyk filozofii, ale — jak to już zaznaczyliśmy
na początku — jak filozof. Nie zależy mu na tym, by pojąć myśl, z którą
obcuje, w jej całości, zrozumieć i wytłumaczyć jej paradoksy i niedopo
wiedzenia, odczytać intencję zasadniczą jako jednoczącą wszystkie podstawowe
motywy. Takie podejście go nie interesuje. W myśli Hegla dostrzega on
przede wszystkim filozofię człowieka, co więcej, kom pletną ontologię bytu
ludzkiego jako bytu wolnego, ekspresyjnego, społeczno-historycznego, eg
zystującego w czasie i tym samym w cieniu śmierci. Heglowską „dialektykę
egzystencji” chce odkryć dla współczesnych. Odpowiada tym samym na pytanie
Crocego, co jest w myśli Hegla żywe, a co martwe.
Przykład interpretacji tak radykalnej i konsekwentnej jednocześnie, a przy
tym wykonanej zdumiewająco subtelnymi środkami, może być faktem godnym
zastanowienia dla historyka filozofii i pouczającym. Stanowi bowiem przypadek
szczególny odbywającej się nieustannie procedury przywracania życiu myśli
cieli mniej lub bardziej odległej przeszłości.
Możemy na zakończenie zapytać, jakie było oddziaływanie inicjatywy
Kojève’a? W iadomo, że wykłady jego cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Uczęszczali na nie m.in. M erleau-Ponty, Jean Hyppolite, Raymond Queneau,
Pierre Fessard, Parain, Callois, Raymond A ron — by wymienić najwybitniej
szych. To dzięki niemu przede wszystkim, przybyszowi ze Wschodu, myśl
Hegla po dzień dzisiejszy jest trwale obecna w filozoficznej kulturze
francuskiej. Co więcej, jego spojrzenie na „M ędrca Berlińskiego” , choć
z czasem uległo modyfikacji, przyczyniło się w niemałym stopniu do renesansu
zainteresowania jego filozofią w dzisiejszym świecie.
R yszard Panasiuk
M EN SC H , ZEIT, G ESCH ICH TE (H EG EL IN D E R A U F F A S S U N G A. KOJÈVE’S)
Z u sa m m en fa ssu n g
Vf. versucht die Leitfäden jener Rekonstruktion der Hegelschen A nthropologie, die
A . Kojève in seiner Introduction à la lecture de H egel unternahm, darzulegen. Kojève
sieht in Hegel unseren Zeitgenossen, dem es gelang, das Phänom en des menschlichen Daseins
in allen seinen wesentlichen Erscheinungen zu beschreiben. Er schuf eine M etaphysik, eine
O nthologie und eine Phänom enologie des M enschen. Sein M ensch ist ein freies, expressives,
autolereatives, in der Zeit (G eschichte) und Gesellschaft existierendes und kulturschaffendes
Wesen.
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OD FEN O M EN O LO G II D U CH A DO FEN O M EN O LO G II NIENAW IŚCI

Jean Paul Sartre uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela
filozofii egzystencjalistycznej, której źródeł poszukiwać należy przede wszystkim
w fenomenologii Husserla oraz w oryginalnym systemie filozoficznym
Heideggera. Często uważa się, że Sartre stworzył swoją filozofię bazując w dużej
mierze na osiągnięciach swych obu wielkich poprzedników. Zawsze przy tym
podkreślał on, że uprawia fenomenologię, co znalazło nawet swój wyraz
w podtytule L ’être et le n éan t1; bardzo zależało mu na włączeniu się w nurt,
który był w latach trzydziestych i czterdziestych naszego stulecia zasadniczym
nurtem filozofii europejskiej i z którego wyodrębniało się wiele różnych jego
odmian, uzyskujących po pewnym czasie status autonomicznej szkoły czy też
stanowiska filozoficznego. W swej pracy zajmował się będę głównie tym
właśnie okresem twórczości Sartre’a, który przypada na wzmiankowane lata
i który jest najbardziej oryginalnym etapem jego myśli; w utworach z lat
późniejszych modyfikował niewiele w zakresie podstawowych kwestii filozo
ficznych, zajmując się raczej problemami z pogranicza socjologii, politologii,
a nawet ekonomii politycznej. I choć lata, w których Sartre zdobywał
swą sławę egzystencjalisty, przynoszą szereg dzieł odwołujących się do poglądów
Husserla i Heideggera oraz deklarujących fenomenologiczny sposób uprawiania
filozofii, to jednak rację ma Maurice N atanson, gdy pisze, iż fenomenologiczne
nastawienie prezentuje Sartre jedynie na początku i na końcu swych dzieł
teoretycznych (gdy szkicuje program i gdy usiłuje podkreślić w zakończeniu,
iż droga, którą przeszedł, była drogą fenomenologa), zaś w zasadniczej
ich treści można się wprawdzie doszukiwać znakomitych analiz fenomenologicz
nych (szczególnie w L ’être et le néant), lecz trudno nazywać filozofię Sartre’a
fenomenologią, jeżeli nazwy tej chcemy jednocześnie używać mówiąc o Ideach
Husserla. I wypowiada N atanson znamienną myśl: u Sartre’a więcej jest
z fenomenologii ducha w rozumieniu Hegla niż z fenomenologii Husserlow-

1 J.-P. Sartre, L ’être et le néant. Essai d ’ontologie phénoménologique, Paris 1943.
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skiej2. Zadaniem moim będzie dostarczyć potwierdzenia słuszności tych słów
poprzez analizę pojęć i problemów, które wspólne są dla Hegla i Sartre’a
i odgrywają istotną rolę w ich systemach. Oczywiście, Sartre nadaje tym
pojęciom i problemom inny charakter i inne znaczenia, a jeżeli nawet bliski
jest Heglowskiej interpretacji, to wysnuwa zupełnie odmienne wnioski. Dlatego
też interesować mnie będzie z jednej strony to, w jaki sposób odczytuje
on poglądy Hegla, zaś z drugiej — jak wychodząc z nich tworzy swoje
koncepcje ontologiczne i etyczne; pisząc więc w poniższej pracy o Heglu,
pisał będę z punktu widzenia Sartre’a, zaznaczając dokładnie miejsca, w których
odwoływał się będę do oryginalnego tekstu samego Hegla dla porównania
lub ewentualnego wykazania zbytniej dowolności interpretacyjnej przejawianej
przez Sartre’a.
Skupić się pragnę na trzech problemach, które najwyraźniej świadczą
o ogromnym, rzadko niestety docenianym związku Sartre’a z Heglem. Będą
to: nicość, wolność i konflikt: Ja—Inny. Kolejność omawiania wyznaczona
jest tokiem wywodu Sartre’a w L ’être et le néant. Gdybym chciał zacho
wać kolejność Heglowską, musiałbym omawiać wolność na końcu, gdyż według
Fenomenologii ducha w stosunku Pana i Niewolnika nie ma jeszcze wol
ności.
I
Tak u Hegla, jak i u Sartre’a występują ścisły związek pomiędzy bytem
a nicością. Równie ważnym podobieństwem jest także wyróżnienie pojęcia
bytu-dla-siebie i określenie jego charakteru. Heglowski byt-dla-siebie (Fiirsichseiń) powstaje jako nieskończona negacja tego, co inne, i jako taka właśnie
negacja jest on stale stającą się równością z sobą samym. W Fenomenologii
ducha określony jest byt-dla-siebie jako czysta negatywność3, zaś w Nauce
logiki czytamy, iż „byt dla siebie polega na tym, by wychodząc poza
ograniczoność, poza własny innobyt, być jako nieskończona negacja nie
skończonym powrotem do siebie” 4. Owo odpychanie i przyciąganie, połączone
ze zniesieniem (Aufheben ), o którym pisze Hegel przy okazji omawiania
bytu dla siebie, oraz z pojęciem powrotu do siebie przejmie Sartre w swej
koncepcji świadomości. Dla samego Hegla świadomość jest świadomością
przejawiania się, czyli świadomością fenomenologiczną, która ma swój
przedm iot na zewnątrz siebie. Porównując to określenie z pojęciem świado
mości intencjonalnej u Husserla oraz z rozwijaną przez Sartre’a koncepcją
świadomości tetycznej (która okaże się świadomością uprzedmiotowiającą,
2 Por. M. N atanson, A Critique o f Jean-Paul Sartre's Ontology, Haga 1973.
3 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. A. Landman, t. 1, Warszawa 1963, s. 213,
przyp.
4 G. W. F.

Hegel, Nauka logiki, przel. A . Landman, t.

1, Warszawa

1967, s.

221.
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a więc zalążkiem teorii konfliktu) dojść można do wniosku, że właśnie
w tym punkcie myśli Heglowskiej szukać należy źródła Sartre’owskiej
ontologii. Przecież sławny podział bytu dokonany przez Sartre’a — podział,
który przesądził o wszelkich ontologicznych i etycznych następstwach przy
jętych założeń — opiera się właśnie na przeciwstawieniu bytu-w-sobie, będącego
pełną pozytywnością, bytowi-dla-siebie, o którym nie można nawet w pełni
zasadnie powiedzieć: byt. Byt-w-sobie jest tym, czym jest, nie ma żadnej
zewnętrzności ani wewnętrzności, jest syntezą siebie ze sobą, nie zna
odmienności, nie jest z niczego wyprowadzony, jest pozbawiony nawet racji
istnienia, jest noematem w noezie, czyli zawieraniem się w sobie bez
dystansu, nie jest więc immanencją, jest za to afirmacją, która nie może się
afirmować, aktywnością, która nie może działać — jest pogrążony w sobie,
z b ę d n y (de trop ) na zawsze. Owa zbędność i owo spiętrzenie się określeń:
L ’être est, L ’être est en soi, L ’être est qu’il e s t5 każe zapytać, jaki
charakter przysługuje wobec tego bytowi-dla-siebie. Okazuje się, iż o ile
byt-w-sobie jest autonomiczny i mógł istnieć przed określeniem go przez
świadomość, o tyle byt-dla-siebie nie jest autonomiczny. Jest on faktycznie
nihilacją bytu-w-sobie, jest dziurą w bycie — jak pisze obrazowo Sartre
w Zakończeniu L ’être et le néant, konstytuuje się jako niedostatek tego oto
tu danego bytu-w-sobie. Przewyższa on swą faktyczność w kierunku bytu-w-sobie, którym mógłby być, gdyby był swą własną podstawą, którą jednak
nigdy nie będzie, choć usiłuje oderwać się od swej faktycznej egzystencji,
by stać się w-sobie-dla-siebie (Pour-soi-lui-même). Jest więc ucieczką i ściganiem:
jednocześnie ucieka od bytu-w-sobie i dąży do niego. Jest on nicością
względem bytu-w-sobie i poprzez tę nicość może odseparować się od niego.
Jest podstawą wszelkiej negatywności — a więc powróciliśmy do Hegla!
Byt-dla-siebie nie jest w pełni bytem: jest relacją6. Charakterystyczne, że
odwołuje się Sartre do Sofisty, gdzie dał Platon koncepcję nicości jako
odm ienności7. Odmienność, inność jest wewnętrzną negacją, a tylko świadomość
może być jako taka konstytuowana. Przechodząc na grunt antropologii
filozoficznej i etyki wiąże Sartre pojęcie bytu-dla-siebie ze świadomością,
z czym spotkaliśmy się także w Nauce logiki. Realnością świadomości jest
pytajność, relatywność. Będący świadomością byt-dla-siebie dołącza się do
bytu-w-sobie, ażeby go zakwestionować, ażeby postawić mu szereg „dlaczego?” .
Bez bytu-w-sobie byt-dla-siebie nie mógłby zaistnieć, lecz w momencie,
w którym dołącza się on już do konkretnego bytu-w-sobie, wnosi ze sobą
powiew nicości : jego pytajność polega bowiem na negatywności, na nihilacji
bytu-w-sobie, na stwierdzeniu dystansu pomiędzy dla-siebie i w-sobie i żm ud
nych. lecz nieproduktywnych próbach likwidacji tego dystansu. Byt-dla5 J.-P. Sartre’ L'être t le néant, Paris 1957, s. 34.
6 „11 est la relation” , ibidem, s. 411.
7 Platon, Sofïsta-polityk, przel. W. W itwicki, Warszawa 1956, s. 85.
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-siebie = świadomość jest więc niczym lub lepiej : jest tym, czym nie
jest, nie jest tym, czym jest. Słynna definicja Sartre’a precyzuje to je
szcze dokładniej: „La conscience est une être pour lequel il est dans
son être question de son être en tant que cet être implique un être autre
que lui” 8.
Człowiek zapytuje o wiele rzeczy. W każdym pytaniu stoimy przed
bytem, który kwestionujemy naszym pytaniem. Każde pytanie zakłada byt
pytającego i tego, o co pytamy. Zawsze przy tym pytamy o coś ze względu
na coś, nie ma pytań „neutralnych” . Gdy pytam o byt, to interesuje
mnie sposób jego bytowania lub samo owo bytow anie9. Pytanie jest
rodzajem oczekiwania odpowiedzi od zapytywanego bytu. N a bazie związku
z bytem, który poprzedza pytanie (byt-w-sobie poprzedza zawsze byt-dla-siebie) oczekuję od niego odsłonięcia siebie i swego sposobu bytowania.
Istnieje jednak możliwość odpowiedzi negatywnej, a co więcej: pytający
zadając pytanie nigdy nie wie, czy odpowiedź będzie pozytywna czy negatyw
na — jest to niejako istota pytania. Pytanie jest pomostem pomiędzy dwoma
niebytami: niebytem wiedzy człowieka zapytującego i możliwym niebytem
transcendentnego bytu, do którego się zwracamy. Jesteśmy u wrót problem u
negacji i nicości.
To, czym byt będzie, powstaje na gruncie tego, czym nie jest. Nicość
ogranicza wszelkie odpowiedzi, warunkuje nasze pytania o byt. Czymkol
wiek byt jest, prawomocne jest sformułowanie: byt jest ty m , a poza
tym — n i c z y m 10. Negacja nie jest bynajmniej jakością bytu-w-sobie (po
dobnie zresztą jak afirmacja; byt-w-sobie pozbawiony jest określeń), lecz
może pojawić się na poziomie aktu sądzenia, dzięki którem u mogę ustalić
różnicę między rezultatem oczekiwanym a uzyskanym. Jest ona jakością
sądu, a oczekiwanie pytającego jest oczekiwaniem na sąd-odpowiedź. Byt-w-sobie, jeżeli jest kwestionowany, odsyła do sądu, będącego pełną pozytywnością psychiczną, zaś ten z kolei do bytu — podm iotu sądu. Negacja
istnieje na sposób korelatu noematycznego : jej esse pogrążone jest całko
wicie w percipi. Czy jednak wypływa ona z nicości, czy też nicość z niej?
Jest oczywiste, że człowiek wprowadza w świat negację poprzez swą
świadomą działalność. Byłoby nonsensem zaprzeczać, że negacja zjawia się
na gruncie refleksji człowieka wobec świata, któremu zadaje ów człowiek
pytania. Czy jednak oznacza to, pyta Sartre, że mamy zredukować negację
do subiektywności, sprowadzić ją do po Husserlowsku rozumianego noem atu?
Rozpoczynając rozpatrywanie tej kwestii zauważa Sartre, że negacja
nie jest wyłącznie jakością sądu. Pytanie to nie tylko sąd zapytujący,.
8 J.-P. Sartre, L ’être et le néant, s. 29.
9 „J’enterroge l’être sur ses manières d ’être ou sur son être” , ibidem, s. 39.
10 „L’être est cela et, en dehors de cela, rien” , ibidem, s. 40.
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lecz także postawa poprzedzająca ów sąd wypowiedziany w formie zdania.
M ożna bowiem pytać bez wypowiedzenia choćby jednego słowa: spojrzeniem,
gestem, działaniem. To, czego oczekuję w pytaniu, to odsłonięcie się bytu,
którem u zadaję pytanie. A jeśli oczekuję na pozytywną odpowiedź, na
odsłonięcie się bytu, który kwestionuję, którem u stawiam pytanie, to jestem
tym samym przygotowany na odsłonięcie się nicości. Jeżeli zepsuł mi
się na szosie samochód i badam świecę zapłonową, pytając poprzez to
o przyczynę awarii pojazdu, to znaczy, że rozważyłem możliwość, iż to
może nie być wina świecy. Bo gdybym był przekonany o tym, że zepsuła
się świeca, to nie zadawałbym żadnego pytania, tylko zabrałbym się do
jej wymiany. Tak więc moje pytanie zakłada, niesie ze sobą ukryte zro
zumienie, uchwycenie nicości, jest ono relacją bytu z nicością na gruncie
pierwotnej transcendencji. Inną form ą negatywnej postawy, jaką przyjmuję
wobec bytu, może być destrukcja. Niszcząc, jesteśmy w pełni, „boleśnie”
lub „sadystycznie” , świadomi różnicy = odmienności tego, co było przed
naszym destrukcyjnym wkroczeniem, i tego, co jest po nim. Siły przyrody
nie są w tym sensie destrukcyjne, gdyż nie zawierają bytu-dla-siebie.
Skutek cyklonu będzie potraktowany jako zniszczenie tylko wówczas, gdy
będzie uchwycony, doświadczony jako taki przez ludzką świadomość. Bez
stosunku człowieka do bytu nie ma żadnej destrukcji ani żadnego pytania,
nie ma więc także negacji i wprowadzania procesu nihilacji. Destrukcja
zakłada poprzedzające wszelkie sądy uchwycenia nicości jako takiej i stawia
nas w obliczu nicości.
Wspaniały przykład z nicością, odsłaniającą się nie jako sąd negatywny,
lecz jako bolesna dla mnie intuicja niebycia Piotra w kawiarni, w której
miał mnie oczekiwać, wyjaśnia najlepiej, że chodzi tu o coś innego aniżeli
tylko sądy ' 1.
Negacja jest odmową egzystencji. Gdyby była ona kategorią jedynie,
to jak moglibyśmy wytłumaczyć sobie fakt, że może ona unicestwiać byty?
Nie może być wyprowadzona z bytu ani tkwić w świadomości jako jej
składnik. Jeżeli pochodzi z nicości, to jak wygląda ta nicość i skąd
się bierze? W tym miejscu swych rozważań dokonuje Sartre analizy dwóch
koncepcji nicości: dialektycznej (Hegel) i fenomenologicznej (Heidegger).
Mnie interesować będzie głównie ta pierwsza, choć i w stosunku do
Heideggera ma Sartre cenne uwagi.
Według Sartre’a, dla Hegla prawdziwym konkretem jest to, co istnieje
posiadając swą istotę; jest to całość złożona z syntetycznej integracji
wszystkich abstrakcyjnych momentów. W tym sensie byt jest największą
spośród abstrakcji, jeśli rozpatrywać go w oderwaniu od istoty. Jest on
bowiem w relacji do niej jak to, co bezpośrednie, do tego, co pośrednie.
11 Ibidem , s. 35 i 43— 45.
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Tak więc byt odcięty od istoty, która jest jego podłożem, staje się jedynie
„czystą bezpośredniością” . Jeśli zaś początek filozofii ma być bezpośredni
(niezapośredniczohy), to powinniśmy znaleźć go właśnie w bycie, który jest
dla Hegla indeterminacją poprzedzającą wszelką determinację, niezdetermino
wanym absolutnym punktem wyjścia. Byt jest bezpośredniością nieokreśloną,
jest początkiem, istnieje bezpośrednio tylko w sobie samym, nie pozostaje
w żadnym stosunku do czegokolwiek, nawet do siebie samego; widać teraz
podobieństwo pomiędzy bytem u Hegla a Sartre’owskim bytem-w-sobie. Tylko
że nieokreśloność jest już pewną jakością, więc byt jest jednak określony:
poprzez nieokreśloność. Lecz tak opisany byt jest czystą abstrakcją i w kon
sekwencji absolutną negacją, która wzięta w swym bezpośrednim momencie
jest niczym. „Byt, nieokreślona bezpośredniość, jest faktycznie Niczym i niczym
więcej ani czym mniej niż N ic” 12. Ale czyż nicość nie jest faktycznie
również kompletną pustką, brakiem determinacji i treści? „N ic jest więc
tym samym określeniem, albo raczej tym samym brakiem określeń, a to
znaczy w ogóle tym samym, co czysty byt” 13. Prawdą bytu i nicości
jest stawanie się, czyli ruch bezpośredniego zanikania jednego w drugim,
„w którym obydwa te momenty są od siebie różne, ale za sprawą takiej
różnicy, która równie bezpośrednio się już rozpłynęła” ' 4. Stawaniem się
tym jest dla Hegla istnienie. W arto podkreślić tu nie tyle osławione Heglowskie
zrównanie bytu i nicości, ile ów ciągły ruch, w którym dzieje się różnicowanie
i jednocześnie zanika ono. W analogiczny sposób dołącza się dzięki swej
relacyjności byt-dla-siebie do bytu-w-sobie u Sartre’a, doprowadzając do
zetknięcia się czegoś, co istnieje w doskonały ontologicznie sposób, z czymś,
co istnieje tylko dzięki temu pierwszemu i posiada charakter negacji,
wprowadza nihilację do bytu-w-sobie.
Cała filozofia Hegla, zauważa Sartre, to próba uchwycenia bezpośred
niości w pośredniości, abstrakcji w terminach konkretów, w jakich jest
ona dana. Ale dla Sartre’a byt nie pozostaje w takiej relacji do fenomenów,
jak abstrakcja do konkretów i nie stanowi struktury pośród innych
struktur: jest on ich warunkiem, podłożem, na którym mogą się m ani
festować fenomeny. Zrozumienie bytu to jeszcze nie wszystko: poucza
nas ono, czym jest byt, ale nie — dlaczego może on być tym, czym właśnie
jest. Polemizując z Heglem na temat tożsamości bytu i nocości, stwierdza
Sartre, że różnica pomiędzy nimi jest zasadnicza. Jeśli neguje się byt, to nie
robi się niczego więcej nad negowanie go jako tego lub tam tego kon
kretnego bytu (omnis determinatio est negatio ). Negacja nie dotyka nigdy
jądra bytu, które jest pełną pozytywnością, natom iast nicość przejawia się

12 G. W. F. Hegel, Nauka logiki, s. 92.
13 Ibidem , s. 93.
14 Loc. cii.
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poprzez negację, dążącą do owego jądra; nie może ona jednak zniszczyć
bytu, bo jest on bytem właśnie, a więc pełną pozytywnością. Kiedy Hegel
pisze, że byt i nicość są pustymi abstrakcjami, to zapomina, że pustość
musi być zawsze pustością czegoś konkretnego. Byt jest pusty, czyli pozba
wiony wszelkich innych określeń poza identycznością z sobą, ale nicość
z kolei jest pozbawiona bytu. Trzeba więc stwierdzić wbrew Heglowi,
że byt jest, a nicości nie ma. Nicość zakłada byt, aby móc mu zaprzeczyć.
Możemy odwrócić powiedzenie Spinozy i twierdzić, że każda negacja jest
determinacją. Oznacza to, że byt jest pierwotny względem nicości i ustanawia
dla niej podstawę. To z bytu bierze ona swą skuteczność nihilowania!
Nicość „nawiedza” byt — trzeba to rozumieć tak, że byt wystarcza sam sobie
i nie potrzebuje nicości, aby być. Ale nicość, której nie ma, posiada jedynie
„pożyczoną” od bytu egzystencję i egzystuje tylko „na powierzchni bytu” ;
trudno byłoby nawet powiedzieć o niej: „jest” , gdyż faktycznie solidaryzuje
się w tym miejscu Sartre z Parmenidesowym: „Byt jest, niebyt nie jest” .
Niewątpliwie więc Hegel miał rację, łącząc ze sobą ściśle byt i nicość,
lecz dokonał tego połączenia w niewłaściwy sposób — twierdzi Sartre. Mogę
tylko dodać: w niewłaściwy z punktu widzenia założeń ontologicznych
Sartre'a.
Dla Heideggera człowiek jest byciem z dystansu do samego siebie15.
Chce doświadczyć siebie bezpośrednio, umiejscawiając swoją podmiotowość
poza światem rzeczy — w ten sposób odkrywa nicość. Okazuje się, że bycie
jest zorganizowane w świecie, co oznacza z jednej strony, że człowiek
ujawnia swe bycie (Dasein) poprzez odkrycie otaczającej go nicości, a z dru
giej, że świat jest zawieszony w nicości, która dana jest jako to, przez co
otrzymuje on swój kształt. Także z tym rozwiązaniem nie zgadza się
Sartre, gdyż według Heideggera nicość konstytuuje się jako odrzucenie świata,
ona umożliwia wszelką transcendencję. Określenia Dasein gromadzone przez
Heideggera, sugerują, że nie jest Dasein sobą i że przekracza świat o tyle,
o ile determinuje siebie jako nie będący sobą i nie będący światem.
Zdaniem Sartre’a, Heidegger robi z nicości intencjonalny korelat transcen
dencji, nie zważając na fakt, że właśnie umieścił ową nicość w trans
cendencji jako w jej oryginalnej strukturze. D la Sartre’a niezrozumiałe
jest, jak nicość może być poza św iatem : uważa, że Heidegger czyni
z dobrego pojęcia niewłaściwy użytek, szukając jego odpowiednika gdzieś
w zaświatach.
W tym momencie Sartre przechodzi do własnego rozwiązania problemu.
W prowadza negatites, powołując się na K anta 16. Jako ich przykłady przy
tacza dystans, nieobecność, inność, zmianę, rozterkę, żal, odrzucenie. N ie są
15 „L ’Hom m e est un être
16 Ibidem, s. 56.

des lointains” , J.-P.

Sartre,

L ’être e t

le

néant,

s.

52.
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to obiekty sądów, ale realności doświadczane przez człowieka, przyjmowane
lud odrzucane przez niego, w swej wewnętrznej strukturze wypełnione
przez negację jako konieczny warunek swej egzystencji. Nie sposób oprzeć
się refleksji, że oscyluje Sartre pomiędzy Parmenidesową a Platońską kon
cepcją nicości1 — negatites odwołują się bowiem wprawdzie bezpośrednio
do K anta, lecz pośrednio do Sofisty. Nie mają one nic wspólnego z Heideggerowskim pojęciem nicości, bo są rozsiane po bytach. Nie m ogą być
jednak podtrzymywane przez ów byt w istnieniu, gdyż jeżeli nicość byłaby
podtrzymywana przez byt, to zniknęłaby jako nicość i zostalibyśmy znów
z samym bytem. Swą realność i swój charakter negacji biorą negatites
od nicości, potwierdzając tezę o pierwotności nicości wobec negacji. Nicość
może być w związku z bytem; ale nie jest ani z nim tożsama, ani nie
sytuuje się przed, ani po, ani poza nim. Nicość leży zwinięta w sercu
bytu jak r o b a k '8. Umożliwia nam ona uchwycenie tego szczególnego
typu realności, jakimi są negatites. Widzimy teraz, że z niej wypływa
wszystko, co związane jest z negacją, nihilowaniem, kwestionowaniem,
zapytywaniem, nawet określaniem. Ale skąd pochodzi sama nicość, skoro
z bytem (cały czas ma Sartre na myśli byt-w-sobie) nie ma żadnych po
wiązań? Niności nie ma, ona ma-być (est-etre ), nie można nawet powie
dzieć, że nicość nihiluje — bo jakże coś, czego nie ma, może działać? —
lecz jest nihilowana. Przybywa więc do świata poprzez byt, który nihiluje
nicość w swym własnym bycie. Musi to być taki byt, który jest swą
własną nicością, którego istotą jest ciągłe samozaprzeczenie: bytem takim
jest człowiek rozumiany jako świadomość = byt-dla-siebie. Człowiek jest
bytem, pytającym o swój byt, czyniącym go obiektem swego zainteresowania.
Jego relacja z bytem-w-sobie jest taka, że może on ją zawsze modyfikować
i uzależniać od siebie. Człowiek może się niejako „wyłączyć” z relacji
z tym, co istnieje. Przestaje być wtedy przedmiotem, członem tej relacji,
staje się niedosiężny — jest w o ln y . Byt człowieka jest wolnością o tyle,
o ile warunkuje on pojawienie się nicości19. Wolność w ogóle nie może
być oderwana od „kondycji ludzkiej” : człowiek nie istnieje najpierw, aby
być później wolnym — nie ma różnicy pomiędzy bytem ludzkim a bytem
wolnym. W arunkiem, dzięki któremu człowiek może zaprzeczyć całemu światu
(a w tym właśnie przejawia się siła jego wolności, która będąc związana
17 Por. W. Strôzewski, Three notions o f non-being, “ Reports on Philosophy” , 1979, nr 3,
s. 47— 52.
18 „Le néant ne peut se néantir que sur le fond d ’être: si du néant être donne, ce
n’est ni avant ni après l’être, ni, d ’une manière générale, en dehors de l’être, mais c’est au
sein même de l’être, en son coeur, com m e un ver” , J.-P. Sartre, L ’être e t le néant,
s. 56.
19 „Ce que nous cherchions à définir, c’est l’être de l’hom m e et tant qu’il conditionne
l’apparition du néant et cet être nous est apparu com m e liberté” , ibidem, s. 60.
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z nicością przybiera negatywny charakter) lub jego części, jest fakt, że byt
ludzki wnosi ze sobą do świata nicość. Świadomy byt konstytuuje się
w relacji do swej przeszłości jako odseparowanej od niego właśnie poprzez
nicość. Świadomość doświadcza siebie jako ciągłej nihilacji swego przeszłego
bytu. Wolność jest bytem świadomości, a świadomość istnieje jako wolność.
„Człowiek — wedle Sartre’a — projektuje swą powinność w nicość, nie dając
nigdzie żadnego oparcia, i wierzy, że na gruncie owego projektu mógłby
wznosić się i doskonalić” 20.
II
Zanim przystąpię do roztrząsania problemu wolności u Sartre’a, chcę
ustosunkować się do poglądu Hegla na wolność, szczególnie w tych miejscach,
w których spotyka się myśl obu filozofów.
„Gw arantem wolności był dla Hegla rozum, czyli zarówno racjonalne
myślenie, jak otaczająca człowieka racjonalna rzeczywistość” 21. Osiąganie
wolności jest następstwem upowszechniania się rozumu i uzyskuje się
wolność poprzez znoszenie przeciwieństw. Powraca pojęcie Aufeheben, z którym
spokrewnione jest omawiane już przeze mnie Sartre’owskie zaprzeczanie;
zaprzeczanie jest aktem działania świadomości wolności, a więc i Sartre
dostrzega rolę czynnika racjonalnego. U Hegla urzeczywistnienie wolności
następuje w dziedzinie „ducha” i w elementarnej formie oznacza emancypację
od przyrody, w szczytowej zaś kontemplację rzeczywistości22. Wolność
w życiu społecznym to skojarzenie świadomego działania jednostki, zgodnego
z jej własnym przekonaniem, z racjonalnym porządkiem społecznym, to
dyscyplina i poczucie odpowiedzialności za całość społeczną ; nie ma tu jednak
przymusu, lecz przestrzeganie zasad współżycia i atmosfery moralnej spo
łeczeństwa. O ile pojęcie odpowiedzialności przejmie Sartre jako jedną
z głównych cech wolnego działania, o tyle protestował będzie przeciwko
wszelkiej konieczności i nie zgodzi się nigdy z poglądem Hegla wyrażonym
w zdaniu: „Dążenie do wolności uzasadniało u niego [Hegla — J. B.] ko
nieczność, ta ostatnia zaś służyła realizacji wolności” 23.
W olność jest dla Sartre’a przede wszystkim relacją do tego, co d a n e 24.
Z poprzednich analiz wiemy już o relacyjnym charakterze bytu-dla-siebie
i o związku wolności z nicością. To, co dane, nie stwarza wolności
20 V. Franki. Nieuświadomiony Bóg. przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1978, s. 54.
21 Z. Kuderowicz, Heglowska dialektyka wolności, w: Antynom ie wolności, W arszawa 1966,
s. 279.
22 Podobnie u Sartre’a z w olnością mamy do czynienia na poziom ie świadom ości
jednostkowej.
23 Z. K uderowicz, op. cit., s. 183.
24 „La liberté est originellement rapport au donné, J.-P. Sartre, L ’être e t le néant.
. 543.
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w sensie przyczynowym, ale jest jej koniecznym warunkiem, tym, bez czego
wolność nie byłaby wolnością. To, co jest dane, jest dane zawsze w jakiejś
sytuacji. Wolność jest tylko w sytuacji, a sytuacja jest tylko poprzez
w olność25. Sytuacja wskazuje na pewien szczególny aspekt świata: w niej
wszystko ma już swój sens, bo oświetlone jest przez wolność jako p r o j e k t
działania. Każdy projekt wolności jest otwartym projektem, a każda
sytuacja jest konkretna. Chodzi właśnie o przezwyciężenie czegoś danego
przez wolność. A przezwyciężyć przez wolność znaczy umieć określić jako
byt-w-sobie i zanegować. Być wolnym to być wolnym do zm iany26, a także
do działania, i to działania w świecie. Działanie zasługuje na swą nazwę,
gdy jest intencjonalną realizacją świadomego projektu. Ponieważ byt-dla-siebie
jest negacją bytu-w-sobie i ponieważ stosunek świadomości do bytu-w-sobie
opiera się wyłącznie na negacji, świadomość musi być niezależna od
wszystkiego, co nią nie jest, nie może się kierować niczym zewnętrznym
względem siebie; ani poprzednimi czynami, ani innymi świadomościami, ani
Bogiem, gdyby nawet istniał. Będący wolnością wyboru i rzuconym w świat
projektem samego siebie, byt-dla-siebie jest zdany na własne siły, pozbawiony
wszelkich podstaw, wskazówek, wszelkich norm (nic nie pomogą tu Heglowskie
zasady współżycia społecznego, które ograniczają jedynie wolność, odbierają
człowiekowi walor autentyczności jego egzystencji), skazany na bycie wolnym.
Spełniając akty, działając, daje on wyraz swej wolności i uczy się jej
jednocześnie. Byt-dla-siebie jest egzystencją, która uczy się wolności przez
te akty, ale jest także egzystencją realizującą się w czasie ( tem poralité )
jako wolność. Człowiek jest skazany na bycie wolnym. Nie ma żadnych
granic tej wolności, nie jesteśmy zdolni tylko do jednego: do przestania
bycia wolnymi, możemy najwyżej starać się ukryć wolność przed sobą,
popadając w nieautentyczność i złą wiarę. Skoro wolność raz już „wybuchła
w sercu człowieka” 27, to należy dźwigać jej ciężar. „Wybierać = realizować
wolność” spełnia metodycznie podobną rolę w systemie Sartre’a, jak wątpienie
u Kartezjusza, z którego filozofią świadomości wiele wspólnego mają Sartre'owskie rozwiązania.
Odmowa wolności to potraktowanie siebie jako bytu-w-sobie, a więc
największa klęska, jaka może spotkać byt-dla-siebie : zredukowanie do poziomu
rzeczy. W tym przejawia się nieszczęście, tragedia: jestem rzuconym w świat
projektem, zmuszonym do realizowania się jako wolność, ale ta wolność,
ten mój największy i jedyny skarb, jest mi wmuszona; samo bycie wolnym
nie zależy ode mnie — po prostu taka już jest „kondycja ludzka” , przy

25 Ibidem, s. 548.
26 „Être libre, c’est être-libre-pour-changer” , ibidem, s. 554.
27 J.-P. Sartre, D ram aty (M uchy, P rzy drzwiach zam kniętych, Ladacznica z zasadam i,
Niekrasow), przeł. J. Lisowski i J. K ott, Warszawa 1956, s. 76.
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czym bynajmniej nie chodzi tu o ingerencję żadnego bytu zewnętrznego,
w szczególności Boga lub społeczeństwa. „Przydarzyło” mi się żyć i odkryć
prawdę o swej wolności — odtąd mogę upajać się autonom ią mego rozumu
i działać zgodnie ze swą wolą; wybieranie i bycie świadomym to to
samo, nasz byt jest naszym oryginalnym wyborem, a świadomość tego wyboru
jest identyczna ze świadomością siebie jako wybierającego. Rozumiemy wybór
jako nie wywodzący się z realności; lecz raczej jako służący fundowaniu
zespołu znaczeń, konstytuujących dopiero realność bytu-w-sobie-dla-mnie.
Wybór nie jest zwykłym następstwem momentów. Następuje niezwykle ważne
określenie: „Ainsi liberté, choix, néantisation, temporalisation, ne font
qu’une seule et même chose” 28. W świetle tych słów rozumiemy opisane
wcześniej wysiłki Sartre’a w celu ukazania niezwykle ścisłych powiązań
pomiędzy świadomością, wolnością i nicością.
Wybrać to uskutecznić umiejscowienie się swego zaangażowania w ok
reślone rozszerzenie konkretnego i ciągłego trwania, które jest tym, co
oddziela mnie od realizacji mych oryginalnych możliwości. „Człowiek
określa się przez swój projekt. Ten byt materialny nieustannie przekracza
swoje położenie; ujawnia i określa swoją sytuację, przekraczając ją, aby
zobiektywizować się w pracy, działaniu, geście” 29. Określić można tylko
byt-w-sobie; byt-dla-siebie jako ciągły ruch zaprzeczania nie znosi definicji,
gdyż jest nieustannym przekraczaniem siebie. Dlatego człowiek może określić
tylko swoją przeszłość; stany przeszłe ulegają reifikacji i są bezbronne
wobec nadawanej im interpretacji. Próba innego określenia bytu-dla-siebie30
niesie groźbę uprzedmiotowienia, zniszczenia owego bytu, zepchnięcia go na
poziom oglądanego przez mnie bytu-w-sobie.
Wolność Sartre’a nie jest zachwytem nad wszechmocą aksjologiczną
człowieka, jest ona ciężarem i tragedią, gdyż będąc wolnymi musimy po
nosić odpowiedzialność za świat. To człowiek nadający sens przedm iotom
świata, procesom w świecie przebiegającym, dźwiga na swych wątłych bar
kach odpowiedzialność za ów świat. Jest odpowiedzialny za wszystko, swym
zaangażowaniem daje wyraz wolności, lecz zarazem odpowiedzialności za wszyst
ko, co się w zasięgu jego działania dzieje. Wolność może być pojęta
tylko jako zaangażowanie się w świat, jako postawa aktywna, choć realnością
wolności jest negatywność. „Być wolnym” to nie tyle „uzyskać to, co się

28 J.-P. Sartre, L ’être et le néant, s. 521.
29 J.-P. Sartre, M arksizm a egzystencjalizm , przel. J. Lisowski, „Twórczość”, 1957, nr 4,
s. 74.
30 Oczywiście dokonuję uproszczenia, traktując cały czas człowieka jako byt-dla-siebie,
podczas gdy np. problem ciała każe zastanow ić się, ile jest w człowieku bytu-w-sobie;
nie m ogąc zajmować się tym zagadnieniem w niniejszej pracy, rozpatruję człow ieka głównie
jak o res cogitans, a więc w kategoriach bytu-dla-siebie.

106

Jerzy Bukowski

chce” , ile „dzięki sobie zdeterminować się do chcenia” 31. Nie sukces jest
najważniejszy dla wolności, nie chodzi o zdolność osiągnięcia wybranych
celów, lecz o autonom ię wyboru. Więzień jest wolny nie dlatego, że może
uciec lub zostać, lecz wyłącznie dlatego, że może projektować ucieczkę
i uczyć się siebie i wartości swego projektu poprzez podejmowanie działania,
bez względu na jego sukces czy też porażkę w realizacji. Jest człowiek
jednostką m oralną, której jedynym przeświadczeniem, z jakim wchodzi
w świat i stara się ten świat dla siebie pozyskać, uczynić go w pełni
swoim światem, jest przeświadczenie o nieograniczonej wolności i odpowie
dzialności. Odpowiedzialność ta jest jednak zawsze „następcza” , wiąże się
z realizacją własnej wolności, a nie dostosowaniem się do nieistniejących,
według Sartre’a, norm powszechnych czy choćby tylko obowiązujących
w danym momencie w danym społeczeństwie.
Wolność najlepiej prezentuje się w sytuacjach granicznych (rozumie
je Sartre podobnie jak Jaspers). Druga wojna światowa była taką właśnie
sytuacją graniczną, w której możliwość wykazania wolności i odpowiedzialności
była ogromna. Powiedzieć „nie” było w owych czasach bohaterskim wy
kazaniem swej godności ludzkiej i zarazem potwierdzeniem negatywnego
charakteru wolności: nie godzenie się z sytuacją stanowiło bowiem podstawę
działań np. wszelkich ruchów oporu. Był to za każdym razem wybór
osamotnionego człowieka, któremu nie mogłyby przyjść z pom ocą żadne
normy powszechne, nawet gdyby istniały, gdyż przekreślałyby autonom ię
wyboru i uniemożliwiały prawdziwie ludzkie (niezdeterminowane, autentyczne)
działanie.
Nie jestem jednak w świecie sam: Inni też chcą realizować swą wolność,
a z dotychczasowych analiz wynika, iż pragnąc być w pełni wolnym, nie
powinienem się z niczym liczyć. Jak wygląda tedy moja absolutna wolność
w świecie wielu osób ludzkich i czy uzyskuje jakieś granice?
Istnienie Innego przynosi faktyczną granicę mej wolności32. Poprzez
istnienie Innego egzystuję w sytuacji, która posiada zewnętrze i wy
miar alienacji, którego nie mogę z niej usunąć. Wolność znajduje swą
granicę poza sobą: w wolności Innego, która nakłada wprawdzie owe
granice na moją sytuację, ale ja mogę doświadczyć tych granic tylko
wówczas, gdy traktuję siebie jako byt-dla-innych i jeśli nadaję sobie
znaczenie w świetle celów, które wybrałem. M oja wolność przez nie
zdeterminowane niczym (poza samodeterminacją, której zawsze wolno mi
dokonać, choć jest to uwłaczanie samemu sobie) wolne wybieranie siebie
wybiera jednocześnie swe granice. Tak więc granice wolności nigdy nie będą

31 „Être libre ne signifie pas obtenir ce qu’on a voulu mais se déterminer à vouloir
(au sens large de choisir) par soi-m êm e” , J.-P. Sartre, L ’être e t le néant, s. 545.
32 Ibidem , s. 683.
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rzeczywistymi przeszkodami dla mej wolności, która jest całkowita i nie
ograniczona, co nie znaczy, że nie ma granic, lecz że ich nie napotyka.
Jedyne granice, które przezwycięża w każdym momencie, to te, które nakłada
na siebie i które zawsze od niej zależą.
Sartre stara się uratować wolność w świecie ludzkim, czyli odsunąć
od siebie myśl, że samo istnienie Innego, jako obdarzonego świadomością =
wolnością, jest nie do zniesienia dla mnie, gdyż ograbia mnie ze świata,
który chciałem uważać za swój. Z jednej strony poprowadzi Sartre swe
rozważania na temat Innego w kierunku niemożliwości uzyskania poziomu
równości pomiędzy M ną a Innym, z drugiej zaś, wspominając chyba
bardziej swą działalność w ruchu oporu, aniżeli będąc wiernym systemowi
filozofii przez siebie tworzonemu, napisze w L ’Existentialisme est un humanisme'.
„Pragnąc wolności, czynimy odkrycie, że zależy ona całkowicie od wolności
innych ludzi, a wolność innych zależy od naszej. Z chwilą gdy istnieje
zaangażowanie, obowiązany jestem pragnąć jednocześnie ze swoją wolnością
także wolności innych. Stawiając sobie za cel moją wolność, muszę jedno
cześnie postawić sobie za cel wolność innych” 33.
III
Skoro wspomniało się już o wolności wśród Innych, to pora przejść
do omawiania konfliktu: Ja — Inny, który jest dla Sartre'a podstawową
relacją intersubiektywną, a który stanowi podjęcie na nowo Heglowskiego
wątku Pana i Niewolnika.
Rozpoczynając rozważania o Innym, odwołuje się Sartre do Husserla,
Hegla i Heideggera. Dla Hegla pojawienie się Innego jest niezbędne nie dla
konstytucji świata i mego empirycznego Ja, lecz dla istnienia mej świadomości
jako samoświadomości. Ta samoświadomość, wyrażająca się powiedzeniem:
„jestem sobą” , jest czystą samoidentyfikacją, ale jak czytamy w Fenomenologii
ducha, istnieje ona „sama w sobie i dla siebie tylko o tyle i tylko dzięki
temu, że taką, tzn. samą w sobie i dla siebie, jest ona dla kogoś innego” 34.
W kategoriach Sartre’a oznacza to, że Inny pojawia się jako ten, który
nie jest mną. Wielość świadomości jest faktem pierwotnym i jest ona
realizowana w formie działającej syntetycznie relacji wykluczania: Inny
wyklucza mnie, będąc sobą, i jest tym, którego wykluczam ja, będąc sobą;
nasze świadomości podtrzymują się wzajemnie w procesie znoszenia się
nawzajem. Samowiedza chce znieść swój innobyt i powrócić do samej siebie,
odzyskując dzięki temu siebie samą i znosząc swoje istnienie w czymś
innym. Inny jest właśnie inny (odmienny) niż ja, dlatego jest mi dany jako
33 J.-P. Sartre, L'existentialism e est un humanisme, Paris 1946, s. 83.
34 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, s. 213.
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nieistotowy przedmiot o charakterze negatywnym; nieistotowy, bo wszystko,
co o nim mówię, mówione jest z mego punktu widzenia, względem którego
sytuuję Innego. Już tu widać przesunięcie akcentów: podczas gdy Hegel nisze
o ruchu dwustronnym obu samowiedz35. Sartre przerzuca punkt ciężkości
na Ja-podm iot, względem którego ustawiany jest Inny-przedmiot — ustawiany
oczywiście za pośrednictwem mej wolnej działalności, mej możliwości na
dawania znaczeń temu, co czynię obiektem swej świadomości (przypomnieć
tu wypada wzmiankowane już rozumienie przez Sartre’a świadomości jako
świadomości tetycznej, pozycjonalnej; choć wyróżnia on także świadomość
nietetyczną, która jest uchwyceniem samej siebie, to jednak nie czyni
z niej praktycznego użytku w L ’être et le néant). Inny jest taką samą
jak ja samoświadomością, czy też samowiedzą, jak pisze Hegel, wychodząc
z założenia, że łączy Mnie i Innego relacja wychodząca ode Mnie, lecz
relacja ta posiada własność symetrii i ostatecznie może być zdefiniowana
jako samouchwycenie się w Innym. Droga do siebie samego prowadzi
poprzez Innego, co odczytuje Sartre jako ryzyko uzależnienia się od sposobu,
w jaki Inny mi się przejawia. Wszechobecna jest w myśleniu Sartre’a
obawa przed Innym, do którego nie można mieć zaufania i który winien
dla mojego bezpieczeństwa nie wykraczać poza poziom bytu-w-sobie. Ale
ryzykując życie (pozwalając Innemu na ingerencję), uzależniam go od siebie:
uzależniam bowiem siebie od Innego, który jest tylko Innym, a więc od
świadomości, której istotę stanowi, że istnieje dla Innych. Inny pojawia się
tak dla mnie, jak i dla siebie jako byt nieistotowy (non-essential). Jest
Niewolnikiem, a ja jestem jego Panem — to ja stanowię istotę jego nie
wolnictwa. Tylko że dla Hegla Niewolnik jest jednocześnie Prawdą dla
Pana, uwierzytelnia jego panowanie i stosunek niewolnictwa. Panu pośrednictwo
niewolnika umożliwia korzystanie z rzeczy, która dla Niewolnika jest czymś
samoistnym i nie może jej unicestwić. Pewność Pana wynika z uznania go
przez Niewolnika, z wymuszenia tego uznania — na tym polega konflikt,
mający jednak prowadzić do wzajemnej afirmacji. „Praw dą świadomości
samoistnej jest świadomość niewolnicza” 3x, ale Pan i Niewolnik są sobie
niezbędnie potrzebni, choćby nienawidzili się w najmocniejszym tego słowa
znaczeniu. Zresztą nienawiść taka jest istotną kom ponentą ich wzajemnego
stosunku.
Cały czas jesteśmy na poziomie wiedzy — twierdzi Sartre, analizując
krytycznie Fenomenologię ducha. N a pytanie tradycyjnego idealizmu: „Jak
może być Inny przedmiotem dla mnie?” odpowiada bowiem Hegel: „Jeżeli
jestem ja, dla którego Inny jest przedmiotem, to jest tak dzięki temu,
że jest Inny, dla którego ja jestem przedmiotem” . Dla idealizmu absolutny
35 Ibidem, s. 215.
36 Ibidem, s. 224.
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byt i absolutna wiedza są identyczne. Tak więc dla Hegla Inny jest
przedmiotem, a ja sam uchwytuję siebie jako przedmiot w Innym. Ale
obie części powyższego zdania przeczą sobie wzajemnie — głosi Sartre. Po to,
ażebym mógł pojawić się jako przedmiot, musiałbym uchwycić Innego jako
podm iot, a więc uchwycić go w jego wnętrzu, do którego nie mam dostępu.
A jak długo Inny pojawia się dla mnie jako przedmiot, moja przedmiotowość dla niego nie może być uchwycona przeze mnie. Jego — Innego
jako przedm iotu — intencje i akty ku mnie skierowane stają się przedmiotami
w świecie. Mogę zjawiać się dla siebie jako transcendentalna jakość, do
której się one odnoszą, lecz jak długo przedmiotowość Innego niszczy
moją przedmiotowość dla niego, tak długo jestem podmiotem. To uchwycenie
siebie jako siebie musi zachodzić bez pośrednictwa Innego, a jeżeli już
zdecyduje się na taką „okrężną” drogę, to za cenę czasowego zrezygnowania
ze swej podmiotowości, co jest dla Sartre’a jednoznaczne z poddaniem się
złej wierze, czyli odmowie autentycznego bytowania. Pomiędzy Innym-przedmiotem a M ną-podmiotem nie ma nic więcej wspólnego aniżeli pomiędzy
świadomością Innego a samoświadomością. Błąd ontologiczny Hegla polegał —
według Sartre’a — na tym, że chciał Hegel patrzeć z punktu widzenia
Całości, zapominając o konkretnych świadomościach i bytach. Dlatego
nie przezwyciężył problemu istnienia Innych, owego „skandalu mnogości
świadomości” . Aby uniknąć solipsyzmu, trzeba byłoby ustalić taką relację
z Innym, która jest relacją bytu do bytu, a nie wiedzy do wiedzy, który
to błąd popełnił zarówno Husserl (dochodząc do bytu poprzez wiedzę),
jak i Hegel (utożsamiając byt z wiedzą). W opinii Sartre’a, dopiero
Heidegger wejdzie na właściwą drogę, lecz pójdzie w złym kierunku,
którego słuszne wytyczenie ma stać się zasługą samego Sartre’a.
M imo zdecydowanego odrzucenia pomysłów Hegla jest jednak Sartre
w swym myśleniu bardzo bliski Heglowi. Nikt bowiem równie przenikli
wie, jak Hegel w koncepcji Pana i Niewolnika, nie określił stosunków łą
czących Mnie z Innymi, i to stawiając całą sprawę na takim samym grun
cie, na jakim osadził ją później Sartre: na gruncie k o n f li k tu . W arto
więc bliżej przyjrzeć się powodom, które doprowadziły Sartre’a do zupełnie
odmiennych wniosków niż Hegla i kazały mu tak ostro stawiać problem
dualizmu podmiotowo-przedmiotowego, uniemożliwiającego plan równości
pomiędzy Innym a Mną.
Z opisanych już stosunków pomiędzy bytem-w-sobie i bytem-dla-siebie
wyprowadza Sartre podstawowe założenie swej teorii intersubiektywności:
w relacji do Innego możliwe są tylko dwa typy postaw: oglądania i bycia
oglądanym. Wszystkie konkretne stosunki z Innym dadzą się bez reszty
zredukować do tych dwóch postaw. W momencie zaś kiedy osiągamy pełną
wiedzę o bezużyteczności wszelkich wysiłków prowadzących do potraktow ania
Innego jako partnera, rodzi się specyficzna postawa nienawiści: odrzucamy
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N ikt chyba przed Sartre’em nie postąpił równie okrutnie z człowiekiem,
zamykając go w takim dualizmie bez wyjścia. N ikt nie oczyścił tak dokładnie
świadomości ludzkiej z wszelkich pozytywów, czyniąc z niej nienawistną siłę
nihilującą. Sartre odrzucił wszystko, co mogło służyć nawiązaniu kontaktu
człowieka z człowiekiem, jako wolności z wolnością, podm iotu z podmiotem.
Thody, jeden z wybitniejszych znawców życia i twórczości Sartre’a, uważa,
że wiele jego poglądów ukształtowało się w dzieciństwie, w specyficznej
atmosferze dom u Charlesa Schweitzera. Odizolowanie chłopca od kolegów,
od świata, poczucie niezaakceptowania przez środowisko stały się dla niego
czymś niezwykle istotnym, pamiętanym do końca życia. Stąd obsesyjny temat
uwięzienia, odseparowania, widoczny szczególnie w Przy drzwiach zamkniętych
i Więźniach z Altony. Wychodząc z takich założeń oraz ze wspomnianego
dualizmu ontologicznego trudno jest napisać coś pozytywnego o Innych:'
oddziela nas nicość separacji i nienawistne spojrzenie. Dotykać możemy się
jedynie nienawistną myślą — nienawistnym, konfliktorodnym, uprzedm ioto
wiającym spojrzeniem. Ale nasuwa się pytanie: dlaczego mówi się tu w ogóle
0 konflikcie z Innym? Przecież nie ma pomiędzy nami żadnego faktycznego
kontaktu poza myślowym. Wszystko sprowadza się do relacji myślowych
1 do wzajemnego oglądania siebie jako takich-to-a-takich37. Może dla ludzi
o podobnych jak Sartre przeżyciach, ogarniętych nienawiścią do świata
mizantropów, jest to jakaś forma kontaktu, w dodatku jedyna. Ale jakiż
kontakt, jakież s p o tk a n i e może mieć miejsce pomiędzy myślącym podm iotem
a myślanym przedmiotem? Może to być relacja określenia lub poddawania
się określeniu, ale nie rzeczywisty kontakt. Sprowadzenie wszystkich relacji
międzyludzkich do konfliktu doprowadza w efekcie do zamknięcia się w sferze
myśli, a więc można zastosować do Sartre’a ten zarzut, którym operował
on pisząc o Heglu. Grozi to z jednej strony idealizmem, przed którym
tak broni się Sartre, z drugiej zacieśnia sferę jego rozważań i przekreśla
nawet niektóre dotychczas osiągnięte wyniki. Okazuje się bowiem, że wbrew
przekonującym analizom emocjonalnych postaw wszystko, co jest istotne,' da
się sprowadzić do sfery myśli i kontakt ze światem jest wyłącznie kontaktem
myślowym. Nienawiść traci swój emotywny charakter, zaś spojrzenie staje się
metaforycznym określeniem skierowanej ku przedmiotowi myśli. Góruje
w filozofii Sartre’a jednostronność, którą da się wyrazić skrótowo w dwóch
punktach: 1) nie ma żadnych relacji z Innym poza konfliktem; 2) jedynie
świadomość tetyczna, a więc sfera myśli, rządzi kontaktem z Innym ; Może
„gdzieś za górami jest inny Orestes i inna Elektra” , ale tu i teraz jest nam
dostępny tylko jeden ich wymiar.
Tak dotarliśmy do końca szkicowego przedstawienia podobieństwa filozofii
Sartre’a do myśli Hegla. Podobieństwo to przejawiło się w węzłowych
37 Por. poglądy S. Grygiela w jego artykule Inez zabija miłość, „Znak”, 1963, nr 111.
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szlachetne cele pojednawcze i traktujemy Innego jako instrument. Nienawiść
rozum iana jest tu z jednej strony jako jakość aktu myślowego, związanego
ze s p o jr z e n ie m (le regard) na Innego, zaś z drugiej jako emocja towa
rzysząca przedstawieniom Innego, które wytwarzamy w swej świadomości.
Emocja ta wynika z faktu, że spojrzenie odkrywa nam Innego jako po
tencjalnego wroga, mogącego zniszczyć naszą podmiotowość, jako byt-dla-siebie,
który chcąc utrzymać swój charakter będzie przez negatywną działalność
starał się sprowadzić mój byt-dla-siebie do poziomu bytu-w-sobie = zreifikowanej rzeczywistości, w której będę wydany na pastwę jego wolnych aktów
i będę mógł jedynie przeżywać w swej bezbronności uczucie wstydu. Tak
rozum iana nienawiść, powodująca „zamrożenie” Innego w spojrzeniu uprzed
miotowiającym, wstyd przed możliwością upadku w przedmiotowość, trium f
wolności podm iotu nad przedmiotem oraz nad uprzedmiotowionym podm io
tem, ciągła obawa przed spojrzeniem Innego (słynny przykład podglądania
przez dziurkę od klucza) — to wszystko sprawia, że zgodnie z założonym
i konsekwentnie utrzymywanym podziałem bytu na w-sobie i dla-siebie
uniemożliwia Sartre jakiekolwiek porozumienie między ludźmi, wyklucza wszel
kie pozytywne uczucia (miłość, przyjaźń, sympatia, nawet obojętność — są
one szeroko omawiane w L ’être et le néant) i zamyka możliwość prze
łam ania konfliktu jako podstawowej relacji międzyludzkiej na rzecz innych
sposobów intersubiektywnego bytowania. Tylko że właśnie niemożliwa jest
i n te r s u b ie k ty w n o ś ć , bo nigdy nie może być jednocześnie dwóch pod
miotów. Wciąż ścigamy niemożliwy do osiągnięcia ideał jednoczesnego
zrozumienia wolności i przedmiotowości Innego. Nigdy nie znajdziemy się
jednak na planie równości, na którym rozpoznanie wolności Innego pociąga
za sobą rozpoznanie naszej wolności przez niego. Inny ucieka mi, gdy go
poszukuję, i chwyta mnie, gdy ja chciałbym mu uciec. Nawet jeżeli chcę
potraktow ać jego wolność po kantowsku jako nieuwarunkowany cel, to
staje się ona stranscendowaną transcendencją przez sam fakt, że nadaję
jej charakter celu. W padam w paradoks Rousseau: muszę zmusić Innego,
aby był wolny. Nawet jeżeli nie używam siły, jestem tolerancyjny, łagodny,
to zawsze stanowię granicę wolności Innego i kres jego możliwości.
Świat ludzki jest więc światem czyhającego niebezpieczeństwa, światem
nieufności, w którym wszelka próba nawiązania kontaktu z Innym kończy
się porażką: jeśli ja uprzedmiotowiłem Innego, to czuję triumf, lecz i wstyd
(zażenowanie) jednocześnie — wstyd, że nie potrafiłem wyjść poza strukturę:
transcendujący podm iot — stranscendowany przedm iot; jeśli to ja zostałem
uprzedmiotowany, to jest mi wstyd w mej samoświadomości (wreszcie
wykorzystuję świadomość nietetyczną!), że Inny mnie ogląda jako przedmiot-w-świecie, ale też odczuwam wstyd za niego: że dokonał tego nienawistnego
aktu. Wstyd jest wszechobecny i pom aga nam wyjaśnić sobie więcej, aniżeli
przypuszczał Sartre, wprowadzając to pojęcie.
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punktach systemu Sartre’a, dość dowolnie odczytującego niekiedy fragmenty
dzieł, z których jakże często jednak korzystał. Podstawowe założenia ontologiczne skierowały go na inną drogę niż ta, która była udziałem Hegla.
Nie można jednak zaprzeczyć, że w jego filozofii ożyły na nowo podstawowe
dystynkcje pojęciowe i rozróżnienia Hegla. Raz jeszcze koncepcja starego
mistrza pomogła w wytyczeniu nowego nurtu filozofii europejskiej.

J erzy Bukowski
DE

LA

P H É N O M É N O L O G IE

DE

L’ESPRIT À
H A IN E

LA

P H É N O M É N O L O G IE

DE

LA

R ésu m é
La philosophie de Sartre présente, selon l’auteur, des affinités avec la philosophie de
Hegel dans tous ses points principaux, et en particulier dans la façon de considérer les
rapports: M oi — les Autres. En les définissant com m e conflictuelles, Sartre interprète la
réflexion hégélienne sur le maître et l’esclave de manière sans doute arbitraire, mais
l’influence du penseur allemand reste évidente. Les principes ontologiques ont poussé les
deux penseurs dans deux directions différentes, mais incontestablem ent les distinctions du
système conceptuel hégélien ont repris la vie dans la philosophie de Sartre.

