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M ałgorzata Kowalska

POJĘCIA BYTU I NICOŚCI W FILOZOFII J. P. SARTRE’A

Sartre’owski egzystencjalizm, do dziś znany w Polsce dość powierzchownie, 
niemal tylko jako pewna doktryna antropologiczna i moralna, akcentująca 
absurdalny charakter egzystencji oraz ludzką wolność, jest przede wszystkim
—  zgodnie z podtytułem głównego dzieła Sartre’a — „próbą ontologii fenome
nologicznej” , tzn. zarysem teorii bytu na bazie podstawowych ustaleń husser- 
lowskiej fenomenologii.

Ponieważ przedmiotem tego artykułu nie jest analiza historyczno-filozoficz- 
na, pominę tu obszerne i złożone zagadnienie stosunku myśli Sartre’a do myśli 
Husserla. Dość będzie zaznaczyć, że podejmując, rozwijając, a niekiedy reinter- 
pretując zasadnicze intuicje oraz pojęcia Husserla (takie jak fenomen, inten- 
cjonalność świadomości, konstytucja sensu, itd.), Sartre stara się wypełnić 
istotną, choć może nieoczywistą lukę w poglądach mistrza, jaką stanowi 
problem onkologicznego uwikłania fenomenologii, tj. ontologicznych implikacji 
twierdzeń o charakterze zasadniczo teoriopoznawczym. Inaczej mówiąc, Sartre, 
choć obficie korzysta z husserlowskich dociekań, a nawet wniosków, we własnej 
filozofii zupełnie inaczej rozkłada akcenty, zmieniając perspektywę badawczą 
z epistemologicznej na metafizyczną, a tym samym odwracając hierarchię 
ważności problemów, tj. uznając logiczną pierwotność pytania o byt wobec 
pytań o poznanie i prawdę. Z tego tytułu należy niewątpliwie do tych filozofów 
współczesnych, którzy — jak Hartm ann i, przede wszystkim bardzo dla Sartre’a 
istotny, Heidegger —  świadomie dystansują się wobec tradycji transcendental
nego idealizmu, aczkolwiek fenomenologiczny (a więc transcendentalno-epi- 
stemologiczny) punkt wyjścia skazuje jego stanowisko na nieusuwalną pod tym 
względem dwuznaczność. Celem niniejszego artykułu jest, między innymi, 
wyświetlenie tej charakterystycznej dwuznaczności, w tym wypadku kryjącej się 
w samym haśle „ontologii fenomenologicznej” , ale być może w ogóle nie dającej 
się uniknąć, bo związanej z dwuznacznym statusem ontologii jako takiej, o ile
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jest ona nauką, która może traktować o bycie tylko w perspektywie możliwości 
jego poznania.

„Byt” i „Nicość” — dwa podstawowe pojęcia ontologii Sartre’a tworzą 
zarazem tytuł jego głównego dz i e ł a I c h  wyczerpująca analiza, jeżeli przez takową 
rozumieć jednoznaczne przyporządkowanie im wszystkich pojęć i zagadnień 
szczegółowych, występujących w dziele, nie jest w tym miejscu możliwa, równałaby 
się bowiem analizie przytłaczającej masy wątków, rozwijanych z ogromnym 
zacięciem analitycznym na blisko siedmiuset stronach Bytu i Nicości, a także we 
wcześniejszych pracach Sartre’a 2. Poprzestanę więc na analizie schematycznej, 
starając się ukazać sens dwóch pojęć podstawowych przez odniesienie ich do kilku 
tylko najważniejszych kategorii, takich jak świadomość, zjawisko, byt-w-sobie 
i byt-dla-siebie. Wyjaśnienie sensu tych ostatnich nie będzie co prawda możliwe bez 
odwołania się do wielu innych pojęć, składających się na język „szkoły” 
fenomenologicznej w ogóle, bądź Sartre’a w szczególności (transcendencja, intencja 
lub intencjonalność, czasowość, neantyzacja, itd.), ale w poniższych rozważaniach 
z konieczności znajdą się one na drugim planie, w charakterze e x p l i c a n s  raczej 
niż e x p l i c a t u m ,  aczkolwiek kolista struktura sensu sprawia, że można je 
właściwie zrozumieć dopiero w świetle pojęć byt" i nicości, a nie tylko odwrotnie. 
Wzajemne oświetlanie się różnych pojęć Sartre’owskiej ontologii oraz ich 
równoprawność jako momentów całościowej struktury sensu jest sprawą 
oczywistą, ale dla przejrzystości wywodu będę chciała przestrzegać w dalszym ciągu 
artykułu umownej, sygnalizowanej wyżej, hierarchii ich ważności.

Punktem wyjścia Sartre’owskich dociekań jest fenomenologiczna teza o ścis
łej korelacji świadomości i świata. O świecie można mówić o tyle, o ile jest on 
korelatem ukierunkowanych aktów świadomych: postrzegania, odczuwania, 
wyobrażania sobie, wartościowania i myślenia pojęciowego. Ściślej biorąc, jawi 
się on jako syntetyczne tło, na którym intencja świadomości wyodrębnia 
określony przedmiot, będący w danej chwili przedmiotem uwagi. W tej 
perspektywie świat nie jest więc niczym innym, jak zjawiskiem, fenomenem, 
niezróżnicowaną całością różnych „wyglądów” czy „pojawów” (apparences), 
daną świadomościowej intuiqi. M ożna też powiedzieć, że jest całością sensów, 
jakie świadomość nadaje bytowi i jako taki sam sprowadza się do sensu. 
W przyjętym przez Sartre’a rozumieniu fenomenologicznym sens jest po prostu 
wewnętrzną strukturą zjawiska, odpowiadającą określonym aktom świado
mym, i nie ma nic wspólnego z sensem słów czy zdań w rozumieniu filozofii 
analitycznej. M a się rozumieć, że zjawiskiem jest także każdy wyodrębniony 
w świecie przedmiot, jawiący się poprzez serię wyglądów, każde „jestestwo” ,

1 J.-P. Sartre, L'Źtre et le Neant, Paris 1943 (wszystkie cytaty w tekście wg wydania z 1976 w Ćd. 
Gallimard; tłumaczenie cytatów moje —  M.K.)

2 Zob.J.-P. Sartre, La transcendence de l'Ego, Paris 1934; L ’imagination, Paris 1936; L ’esquisse 
d'une theorie des emotions, Paris 1939; L ’imaginaire, Paris 1940.
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czyli to wszystko, o czym mówimy, że jest, że istnieje. Bowiem być czy istnieć, to 
dla nas tyle, co jawić się (w postrzeganiu zmysłowym, wyobrażeniu lub 
myśleniu) jako będące, to mieć sens bytu, bycia czy istnienia i niepodobna 
mówić, że istnieje coś, co takiego sensu nie posiada. Podobnie jak Husserl, 
Sartre krytykuje Kantowskie pojęcie rzeczy samej w sobie, zarzucając mu 
wewnętrzną sprzeczność: „rzecz sama w sobie” , skoro została pomyślana 
(choćby „na pusto” , jako pojęcie graniczne), jest rzeczą samą w sobie dla nas, 
dla świadomości, a więc czymś, czym zgodnie ze swoim sensem być właśnie nie 
ma prawa. Innymi słowy, nie można, zdaniem Sartre’a, mówić bez sprzeczności
0 bycie ukrytym „po drugiej stronie” fenomenu, który z natury nie mógłby sie 
jawić jako byt, o bycie pozbawionym sensu, jaki bytowi, a w konsekwencji 
słowu „być” , nadajemy. Tak więc za zjawiskiem w sensie fenomenologicznym 
nic się nie kryje, nie posiada ono żadnej „wewnętrznej” , niedostępnej dla nas 
strony, nie jest subiektywnym „pozorem” ani tym bardziej „złudzeniem” , lecz 
jedyną rzeczywistością. Świat i składające się nań jestestwa są w całości jawne
1 poznawalne, choć wymaga to nieskończonego procesu syntezy różnych 
wyglądów. Formułując rzecz w sposób jeszcze bardziej jednoznaczny: nie ma 
nic prócz zjawisk. Co to jednak właściwie znaczy, że zjawiska istnieją, że świat 
jest ? Jaki sens ma dla nas ich fenomenalny byt?

Zgodnie z założeniami fenomenologii, sens ten — czyli, inaczej mówiąc, 
fenomen bytu -— musi móc być nam dany bezpośrednio, w sposób intuicyjny, 
„źródłowy” . Zdaniem Sartre’a, takie „źródłowe” , jasne i wyczerpujące ujęcie 
bytu (jako fenomenu) ma miejsce w szczególnym doświadczeniu, jakim jest 
doświadczenie „mdłości” lub egzystencjonalnej nudy, dokładnie opisane w mło
dzieńczej powieści filozofa pod takim właśnie tytułem 3. Nie miejsce tu na jego 
szczegółową analizę. Powiedzmy ogólnie, że doświadczenie mdłości (obok 
doświadczenia trwogi, o którym będzie jeszcze mowa) stanowi dla Sartre’a 
swoistą wersję fenomenologicznej redukcji, która w odróżnieniu od Husserlow- 
skiej redukcji transcedentalnej, polega na zawieszeniu nieobiektywnego bytu 
świata, lecz jednostkowej określoności zjawisk, które się nań składają, co 
pozwala właśnie stanąć „oko w oko” z ich „nagim” bytem. Dla przykładu: 
patrząc na drzewo (jak bohater M dłości Roquentin), nie widzę w nim wówczas 
drzewa, czyli przedmiotu o określonej istocie gatunkowej oraz jednostkowej,
o pewnym zespole cech, składających się na sens jego „drzewiastości” , lecz po 
prostu jestestwo —- a nawet nie jestestwo (nie „coś” będącego), ale niezróż- 
nicowany byt, który jest w nim „rozlany” , decydując o jego charakterze 
jestestwa.

Nie sposób w tym miejscu uniknąć dygresji o charakterze zasadniczo 
językowym. Mówiąc o bycie, Sartre posługuje się francuskim słowem l ’etre, 
które — z punktu widzenia gramatyki — jest rzeczownikiem odczasow-

3 J.-P. Sartre, La nausee, Paris 1938 (Mdłości, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1976).
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nikowym, przyjmującym, w zależności od kontekstu, sens bardziej czaso
wnikowy (który po polsku można oddać słowem „bycie”) albo bardziej 
rzeczownikowy (coś, co jest, „będące”). Na gruncie języka niemieckiego 
Heidegger przeprowadził, jak wiadomo, staranne rozróżnienie (odpowiadające 
w jego zamyśle tzw. różnicy ontologicznej) między sensem czasownikowym 
a rzeczownikowym bytu, rezerwując dla każdego z nich odrębne słowo (der Sein 
i das Seiende). Odpowiednikiem tego rozróżnienia na gruncie francuszczyzny 
jest, proponowane m.in. przez Gilsona, odróżnienie czasownikowego l ’etre (byt 
jako bycie) od rzeczownikowego 1’etant (byt jako coś, co jest), na gruncie 
polszczyzny — stosowane przy tłumaczeniach Heideggera—rozróżnienie bycia 
i bytu (jako czegoś, co jest) lub, rzadziej, bytu (jako bycia) i jestestwa. Sartre 
używa słowa l ’ex istan t, które można uznać za dokładny synonim ie tan t i które 
tłumaczę przez polskie ,jestestwo” . W odróżnieniu od Heideggera, nie jest 
jednak bynajmniej rygorystyczny w przestrzeganiu tych rozróżnień i często 
używa słowa l ’etre tam, gdzie —  mając w pamięci lekturę Sein und Zeit
—  spodziewalibyśmy się raczej zobaczyć l ’existant (np. używając słowa l ’etre 
w liczbie mnogiej, a więc pisząc o wielu bytach). Przy niechętnym nastawieniu 
do Sartre’a można uznać to po prostu za świadectwo bałaganu pojęciowego, 
a nawet nieścisłości myślenia, uwikłanego w świadome lub nieświadome 
ekwiwokacje. Przyczyna tej nonszalancji językowej tkwi jednak, jak sądzę, 
głębiej i m ożna ją  odkryć przy uważnej lekturze Sartre’owskich analiz. Fakt, że 
słowa l ’etre i l ’existant często stosuje on wymiennie lub, co na jedno wychodzi, 
że słowu l ’etre nadaje sens jednocześnie czasownikowy („aktowy”) i rzeczow
nikowy („substancjalny”), wynika po prostu z tego, że nie widzi żadnej realnej 
różnicy między jestestwem a jego bytem czy byciem. Dla Heideggera — przypo
mnijmy — różnica między Seiende a Sein jest różnicą między poziomem 
ontycznym a ontologicznym, czyli, upraszczając, taką, którą ustanawia ist
nienie Dąsem , będącego w swojej istocie rozumieniem. Otóż dla Sartre’a 
„różnica ontologiczna” przebiega wzdłuż zupełnie innej linii (a mianowicie, jak 
się wkrótce okaże, dzieli sens bytu dla świadomości, czyli fenomen bytu od bytu 
fenomenu, czyli bytu pierwotnego względem świadomości), natomiast jako 
zjawiska dla świadomości, jako s e n s y ,  byt i jestestwo są w dokładnie takim 
samym stopniu „ontologiczne” , tzn. znajdują się na tym samym poziomie. 
Analiza ejdetyczna tych sensów wskazuje, że stosunek jestestw do bytu nie jest 
bynajmniej stosunkiem zawierania się czy uczestnictwa: byt nie obejmuje 
jestestw (jak zbiór swoje elementy) i jestestwa nie uczestniczą w bycie, co 
sugerowałoby, że jest on w jakiś sposób od jestestw niezależny (jak platońska 
idea). Nie można też powiedzieć, że byt jestestwom przysługuje (niczym 
właściwość czy atrybut), ani nawet, że się w nich zawiera. Jestestwa po prostu 
są, a byt jest zawsze bytem konkretnych jestestw (chciałoby się powiedzieć, 
chociaż Sartre tak jasno tego nie formułuje, że bycie w postaci wielości jestestw 
należy do jego istoty). Ostatecznie można powiedzieć — jak mówi sam Sartre
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•— że jest ich „fundamentem” , czyli tym, co decyduje o ich charakterze 
jestestwa, pamiętając jednak, że tego „fundam entu” nie sposób od nich 
odróżnić, że jest on „równorozciągły” z nimi, obecny w nich „wszędzie 
i nigdzie” . Nie będąc więc ani zbiorem jestestw, ani ich atrybutem, ani 
powszechnikiem, w każdym konkretnym przypadku byt m a jednak taki sam 
sens, co pozwala właśnie uzyskać jego ejdetyczną intuicję i utworzyć jego ogólne 
pojęcie. W pojęciu tym sens rzeczownikowy i czasownikowy zlewają się w jedno, 
albowiem — postawmy kropkę nad „i” — byt nie jest także aktem, powołują
cym do istnienia i utrzymującym w istnieniu „substanqalne” jestestwa.

Źródłowe doświadczenie fenomenalnego bytu nie jest oczywiście równo
znaczne z możliwością jego konceptualizacji. Nawiązując do Heideggerows- 
kiego określenia „rozumienie preontologiczne” , Sartre mówi o „przedpredyka- 
tywnym” rozumieniu bytu (comprehension prejudicative). Zadaniem filozofii, 
a ściślej biorąc fenomenologicznej ontologii, jest więc wydźwignięcie tego 
rozumienia do poziomu wiedzy pojęciowej, czyli zapisanie intuicyjnego sensu 
bytu w postaci ogólnych twierdzeń. Przyjrzyjmy się efektom tego filozoficznego 
wysiłku.

Doświadczenie mdłości, powiada Sartre, polega na odkryciu, że byt jest. 
Tylko na pozór jest to pusta tautologia. Twierdzenie „byt jest” nic o bycie nie 
mówi komuś, kto zasadę identyczności uważa za powszechnie ważną i anality
cznie oczywistą. Tak być jednak wcale nie musi (i, zdaniem Sartre’a, faktycznie 
tak nie jest): zasada tożsamości może mieć charakter syntetyczny, a nie 
analityczny, i może obowiązywać regionalnie, a nie powszechnie. Jeśli tak, to ze 
stwierdzenia „byt jest” dowiadujemy się przynajmniej tyle, że właśnie byt (byt 
fenomenów) jest „miejscem” obowiązywania tej zasady, czyli obszarem iden
tyczności. Zdanie „byt jest” można wobec tego rozwinąć — w duchu obowiązu
jącej tu zasady — twierdząc, że ,jest on tym, czym jest” albo że „jest sobą” 4. To 
ostatnie wyrażenie należy co prawda, zdaniem Sartre’a, obwarować zastrzeże
niami. „Bycie sobą” , w języku ludzkim, oznacza pewną wartość, ideał, którego 
praktycznie nie sposób osiągnąć, a który polega, z grubsza bioęąc, na dosko
nałym zharmonizowaniu swoich myśli i czynów, świadomości i empirycznego 
bytu. W tym sensie bycie sobą zakłada, jako swój punkt wyjścia, wewnętrzną 
dysharmonię. Nie da się tego odnieść do bytu zjawisk. Są one tym, czym są, bo 
inaczej być nie potrafią: „Krzesło jest krzesłem, i tyle” 5. Są ze sobą tożsame, bo 
nie ma w nich żadnego dystansu do własnego bytu, a tym samym żadnej 
wewnętrznej relacji, bo reprezentują „absolutną pełnię” i „absolutną pozytyw- 
ność” . Byt wykazujący radykalną niezdolność do rozbicia własnej pozytywno- 
ści, do wyjścia poza identyczność z samym sobą i do ujęcia siebie z dystansu, 
nazywa Sartre, nawiązując do terminologii Hegla, bytem-w-sobie. W arto może

4 L ’Źtre et le Neant, Paris 1976, s.31—32.
5 Ibid, s.33.
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podkreślić, że stwierdzając w podsumowaniu swoich rozważań na ten temat: 
„Byt jest. Byt jest w sobie. Byt jest tym, czym jest” 6, nie podaje on trzech 
różnych cech bytu zjawisk, lecz na trzy różne sposoby wysławia jedną i tę samą 
intuicję. Dotyczy ona w pierwszym rzędzie absolutnej tożsamości bytu z samym 
sobą, ale też jego absolutnej pierwotności i nieredukowalności. Stwierdzenie 
„Byt jest” znaczy bowiem dla Sartre’a także tyle, że bytu nie można „ani 
wywieść z możliwości, ani sprowadzić do konieczności” 7, gdyż zarówno 
możliwość, jak konieczność są wobec niego wtórne jako pewne jego modi: aby 
można było o nich mówić, muszą wszak jakoś być. Z tego samego względu 
niepodobna sensownie pytać o to, dlaczego byt jest, albowiem byt jest 
warunkiem wszelkiego pytania, o ile samo pytanie j e s t .  Byt jako byt jest więc 
nie stworzony, gdyż wszelkie tworzenie już go zakłada. Zdaniem Sartre’a, 
niczego też nie wyjaśnia rozróżnienie na absolutny byt Boga i względny byt 
świata, który został przez Boga stworzony: gdyby świat, jako dzieło Boga, był 
też utrzymywany przez Niego w istnieniu, nie byłby światem, lecz immanentną 
częścią boskiej subiektywności, a więc j e s t  światem o tyle, o ile się od Boga 
oderwał i uniezależnił. Skoro tak, hipoteza Boga-Stwórcy jest, według Sartre’a, 
niepotrzebna (później okaże się, że jest też wewnętrznie sprzeczna). Twier
dzenia, że byt jako byt jest niestworzony, nie należy jednak rozumieć tak, że byt 
sam się tworzy, znaczyłoby to bowiem — rozumuje Sartre — że jako przyczyna 
poprzedza on sam siebie, co jest nonsensem. Byt się nie tworzy, lecz po prostu 
j e s t  — nie sposób wyrazić tego inaczej. Ani nie otrzymuje swego bytu 
z zewnątrz, ani go nie wytwarza; nie jest ani pasywny, ani aktywny, bo zarówno 
pasywność, jak aktywność, to pewne sposoby bycia (ściślej mówiąc, ludzkiego 
bycia) możliwe dopiero na jego gruncie. W ten sposób analiza pozornego 
truizmu „Byt jest” prowadzi Sartre’a do wniosku, że byt jest bezzasadny 
(injustifiable), przypadkowy (contingent) i w tym sensie zbędny (de trop) 8. Nic 
więc dziwnego, że przedpreaykatywne zrozumienie jego sensu ma charakter 
„mdłości” : w perspektywie ludzkich oczekiwań, ludzkiej potrzeby sensu jako 
przyczyny i celu, byt okazuje się po prostu absurdalny. Można paradoksalnie 
powiedzieć, że sensem bytu, ujmowanym w „źródłowym doświadczeniu” , jest 
właśnie jego bezsensowność.

Odpowiadając na pytanie, co to znaczy, że zjawiska są, opisaliśmy wyżej za 
Sartrem, fenomen bytu, czyli to, co odsłania się jako byt przed świadomością. 
Czy jednak fenomen bytu jest tym samym, co byt fenomenu? Innymi słowy: czy 
byt wyczerpuje się w swoim byciu-dla-świadomości, w jawieniu się jako byt? 
Stawiając to pytanie, tj. przeprowadzając rozróżnienie na fenomen bytu i byt 
fenomenu, Sartre wychodzi poza perspektywę czystej fenomenologii w stronę

6 Ibid, s.34.
7 Ibid, s.33.
8 Ibid, s.33.
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metafizyki, czyli, inaczej mówiąc, zmienia punkt widzenia z epistemolgicznego 
na ściśle ontologiczny. Jego rozumowanie jest proste: gdyby byt fenomenów 
polegał tylko na ich jawieniu się jako byty (zgodnie z sugestiami Husserla), 
znaczyłoby to, że świadomość jest warunkiem nie tylko odsłonięcia się bytu, ale 
też samego bytu, a więc że byt jest nie tylko jej „noematycznym korelatem” , ale 
też — zwyczajnie i po prostu — jej wytworem. Twierdząc, że byt zjawisk 
wyczerpuje się w ich „percipi” , w ich byciu-postrzeganymi, przechodzilibyśmy 
na pozyqe Berkeleyowskiego solipsyzmu. Zdaniem Sartre’a, Husserl, mimo 
wielokrotnego zastrzegania się, że tak nie jest, to właśnie w końcu uczynił, 
uznając byt noematu za nierzeczywisty, czyli całkowicie zależny od świadomo
ści. Sartre jest jednak realistą i nie wątpi w „obiektywność” bytu. Zważywszy 
fenomenologiczny punkt wyjścia oraz odrzucenie Kantowskiej rzeczy samej 
w sobie, ta wola realizmu stawia go w sytuacji dość delikatnej. Z jednaj strony, 
całkowicie zgadza się z Husserlem, że świat jest tylko zjawiskiem, że istnieje 
tylko jako korelat aktów świadomych, ale z drugiej strony nie chce i nie może 
uznać, że jest od świadomości zależny w samym swoim bycie. Twierdzi więc, że 
zjawiska jako zjawiska istnieją tylko dla świadomości (łącznie z fenomenem 
bytu), ale ich byt (w odróżnieniu od fenomenu bytu) jest od świadomości 
niezależny, jako że ma charakter „transfenomenalny”, ponadzjawiskowy. Nie 
znaczy to wcale, że jest „noumenalny” w Kantowskim sensie tego słowa. 
Znaczy to po prostu, że byt nie sprowadza się do zjawiska bytu, aczkolwiek 
w tym zjawisku całkowicie się ujawnia czy wyraża. Inaczej mówiąc, byt 
fenomenów „nie kryje w sobie żadnych zagadek” i możemy ująć go w pełni 
adekwatnie poprzez fenomen bytu — jego transfenomenalność polega wyłącz
nie na tym, że pozostaje on absolutnie transcendentny wobec świadomości tj. 
niezależny od niej i względem niej pierwotny. Ta transfenomenalność bytu, 
twierdzi Sartre, należy wręcz do jego sensu: kto właściwie rozumie, że „byt jest” , 
rozumie także z całą oczywistością, że jest on niezależny od świadomości 
i wobec niej pierwotny. Innymi słowy, odkrywając byt, świadomość odkrywa go 
jako „będący-tu-już-przedtem” . „Do fenomenu bytu należy to, że odsyła on 
poza siebie” 9, w stronę bytu transfenomenalnego.

Realistyczne przekonanie o obiektywności bytu świata Sartre stara się też 
podbudować szczególnego rodzaju „dowodem”, zwanym przez niego „dowo
dem ontologicznym” . Jego przesłanką jest Husserlowska teza o intencjonalnym 
charakterze świadomości. Zdaniem Sartre’a, właściwie rozumiana intencjonal- 
ność wyklucza solipsyzm — w tym sensie Husserl jakoby nie rozumiał własnej 
teorii, a przynajmniej zdarzało mu się zdradzać własne intuicje. W ujęciu 
Sartre’a, twierdzenie, że świadomość jest intenqonalna, znaczy tyle, że jest ona 
zawsze świadomością czegoś, tzn. ma swój przedmiot, do którego się odnosi. 
Przedmiot ten jest transcendentny w tym sensie, że nie zawiera się w świadomo-

5 Ibid, s.16.
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ści, lecz istnieje d 1 a niej jako jej korelat. W zgodzie z Husserlem, Sartre odrzuca 
tradycyjną teorię „przedstawień” , czyli psychicznych „ekwiwalentów” fizycz
nych przedmiotów, tkwiących w świadomości ,ja k  kamień w rzece” . Żadnych 
takich elementów, z konieczności biernych i nieprzejrzystych, świadomość 
zawierać nie może, gdyż — jak dowiadujemy się po przeprowadzeniu husser- 
lowskiej redukq'i transcendentalnej — jest ona absolutną spontanicznością 
i przejrzystością, nie mającą nic wspólnego z rzeczowym bytem substancji. 
Będziemy o tym obszerniej mówić w następnych akapitach. Na razie istotne jest 
tylko to, że świadomość — w świede redukq"i transcendentalnej oraz związanej 
z nią teorii intencjonalności — nie jest bytem przedmiotowym, a tylko 
odniesieniem się do takiego bytu. Pytanie brzmi, czy ten byt, do którego 
świadomość się odnosi, którego jest świadomością, istnieje od niej niezależnie 
i jest wobec niej pierwotny, czy też stanowi jej wytwór. Otóż Sartre stara się 
udowodnić, że ta druga możliwość — ku której ostatecznie miał skłaniać się 
Husserl —  tylko z pozoru daje się pogodzić z zasadą intenqonalności. Jeżeli 
bowiem świadomość nie jest substanqą, jeżeli nie przysługuje jej byt przed
miotowy, skąd mogłaby czerpać taki byt, aby obdarzać nim swoje wytwory? 
Ponadto, jeżeli jest absolutnie przejrzysta dla siebie samej (mówiąc językiem 
Husserla, jawi się sobie z „apodyktyczną oczywistością”), musiałaby być także 
świadomością wytwarzania swoich przedmiotów (gdyby je faktycznie wy- 
twarzyła), co nie m a miejsca. Krótko mówiąc, Sartre dochodzi do wniosku, że 
subiektywność (nawet boska) nie jest w stanie wytworzyć bytu obiektywnego, 
czyli takiego który byłby jej dany jako istniejący na zewnątrz niej i od niej różny. 
Rzeczywista transcendencja i, co wiecej, pierwotność bytu względem świadomo
ści wynika więc, zdaniem francuskiego myśliciela, z sensu samej świadomości 
oraz z sensu bytu. Nazywając swoje rozumowanie „dowodem ontologicznym” , 
Sartre nawiązuje oczywiście do sławnych dowodów Anzelma i Kartezjusza, 
nrapnarvrh wvwif!Śr* ictnipnip Rnoa 7 ipon ictntv A na! 02! a iest trafna. Dr7Vnai-I -------- O ------Z - J ------ ----  '  J ------------------------------------------ -----------C>“  J  J

mniej o tyle, o ile, podobnie jak Anzelm i podobnie jak Kartezjusz, Sartre 
próbuje zbudować przy pomocy swojego rozumowania swoisty pomost między 
poziomem epistemologicznym, czyli sferą sensu bytu a poziomem ontologicz
nym, lub ściślej biorąc ontycznym, czyli sferą realnego istnienia. Wydaje się też, 
że jego wysiłki w tym kierunku są równie daremne, a przynajmniej równie 
dyskusyjne, co wysiłki jego poprzedników, albowiem w takim samym stopniu 
dotyczy ich Kantowska krytyka, zgodnie z którą nie ma przejścia od pojęcia czy 
sensu bytu do samego bytu. Nie miejsce tu jednak na szczegółową analizę tego 
problemu.

Mówiąc o bycie, mieliśmy do tej pory na myśli byt fenomenów należących 
do świata, czyli, upraszczając, byt rzeczy. Czas zastanowić się nad bytem 
świadomości, bo przecież ona także, choć nie jest rzeczą, jakoś istnieje. Czy 
jednak słowo „byt” zachowuje, w odniesieniu do niej, swoje dotychczasowe 
znaczenie? Czy może świadomość jest, istnieje, w jakimś zupełnie innym, nie
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znanym jeszcze sensie? Dla Sartre’a, a także dla nas jako jego czytelników, są to 
pytania kluczowe. W zależności od tego, jakiej udzielimy na nie odpowiedzi, 
będziemy lub nie będziemy mogli mówić o jednym sensie bytu, o pojęciu bytu 
jako takiego (bez przymiotników i dookreśleń) w Sartre’owskej filozofii.

Podkreślaliśmy wielokrotnie, że w perspektywie fenomenologii, zjawiska 
istnieją dla świadomości. Nie wynika stąd bynajmniej, że sama świadomość nie 
jest zjawiskiem. Przeciwnie, jest nim, by się tak wyrazić, w stopniu absolutnym, 
albowiem, jak powie Sartre, „istnieje tylko o tyle, o ile się sobie jawi” l0. Innymi 
słowy, jej byt w odróżnieniu od bytu rzeczy — wyczerpuje się w jawieniu się 
(sobie samej). Jest ona pozbawiona wymiaru transfenomenalnego — na tym 
właśnie polega jej niesubstancjonalność i to, co Sartre nazywa jej całkowitą 
przejrzystością (transparence, translucid.ite). Praktycznie znaczy to, że świado
mość rzeczy (bytu świata) jest jednocześnie zawsze świadomością siebie jako 
świadomości. Dla przykładu: kiedy patrzę na jakiś przedmiot, zawsze jestem 
świadom tego, że nań patrzę, kiedy w coś wierzę, jestem świadom tego, że 
wierzę, kiedy coś wiem, mam świadomość tego, że wiem itd. Ogólnie biorąc, 
kiedy moja świadomość odnosi się intencjonalnie do swojego przedmiotu (w 
aktach postrzegania, wiary, myślenia pojęciowego, itd.), jest przy tym zawsze 
świadomością siebie jako tego szczególnego odniesienia. Czy jest to równo
znaczne ze stwierdzeniem, że świadomość stanowi zawsze przedmiot dla siebie 
samej? Bynajmniej. Sartre przeprowadza w tym miejscu klasyczne dla swojej 
filozofii i niezwykle skrupulatnie przestrzegane rozróżnienie na świadomość 
refleksyjną (czyli cogito Kartezjańskie, stanowiące punkt wyjścia niemal całej 
filozofii nowożytnej) i świadomość nierefelksyjną lub prerefleksyjną, zwaną też 
cogito egzystenqalnym. Przesłanką tego rozróżnienia i warunkiem jego koncep- 
tualizacji jest — znowu—  w określony sposób interpretowana teoria intenc- 
jonalności. Świadomość refleksyjna mianowicie to, zdaniem Sartre’a, świado
mość uiiencjoiiciiine zwrocona ku scbic samej, a więc odnosząca się do siebie 
tak, jak odnosi się do przedmiotów, usiłująca ujmować siebie samą jako 
zjawisko należące do świata, jako rzecz. Do sensu tak rozumianej refleksji 
jeszcze wrócimy. Na razie istotne jest tylko, że świadomość refleksyjna, to 
świadomość mająca do siebie samej stosunek poznawczy. Otóż, generalnie rzecz 
biorąc, — i jest to punkt dla filozofii Sartre’a podstawowy — poznanie jest 
wtórne wobec bytu, bo aby poznawać, trzeba być, a i samemu poznaniu też 
musi przysługiwać jakiś rodzaj istnienia. Świadomość refleksyjna jest więc 
wtórna i tylko filozoficzna ślepota mogła — zdaniem Sartre’a — doprowadzić 
myślicieli pokroju Kartezjusza do uznania jej za metafizyczny punkt wyjścia. 
Takiego punktu wyjścia dostarcza natomiast świadomość nierefleksyjna, od
nosząca się intencjonalnie do świata, ale dla siebie samej nie będąca bynajmniej 
przedmiotem, lecz po prostu istniejąca jako świadomość. I otóż okazuje się, że

10 Ibid, s. 23.
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właśnie w samym swoim istnieniu świadomość jest dla siebie przejrzysta, tzn. 
jest świadomością siebie. Jest nią w szczególny sposób, który Sartre nazywa 
sposobem „nietetycznym” (non-thetique), „niepozyqonalnym” (non-position- 
nelle) lub po prostu nieintenq'onalnym. Powiedzieć, że świadomość jest 
świadoma siebie w sposób nietetyczny, to powiedzieć innymi słowy, że nie 
musi ona zwracać się intenqonalnie ku sobie samej, aby się sobie jawić, że 
sam jej byt polega na jawieniu się sobie, a więc, że w samym swoim bycie jest 
pewnym stosunkiem do siebie. Stosunek ten Sartre nazywa „sobie-obecnoś- 
cią” (presence a soi): świadomość jest, o ile jest „sobie-obecna” , będąc 
jednocześnie intencjonalną (tetyczną, pozycjonalną) świadomością świata. 
Byt, który istnieje w ten sposób, zostaje przez Sartre’a ochrzczony, 
w nawiązaniu do terminologii Hegla, bytem-dla-siebie. Zbadajmy go nieco 
dokładniej.

Jeżeli świadomość w samym swoim bycie jest pewnym stosunkiem do siebie, 
wynika stąd, że nie jest ona ze sobą tożsama na sposób bytu-w-sobie. Dla 
przykładu: wiara — jako akt świadomości nierefleksyjnej — nie jest wiarą tak, 
jak krzesło jest krzesłem, albowiem jest jednocześnie wiarą i nietetyczną 
świadomością wiary, a więc jakby „zarysem dualności” " , choć wiara i świado
mość wiary są nierozerwalne, stanowiąc jeden i ten sam akt świadomości. Tę 
charakterystyczną dla bytu świadomego wewnętrzną nietożsamość wyrazi 
Sartre w słynnym zdaniu, zgodnie z którym byt-dla-siebie , jest tym, czym nie 
jest i nie jest tym, czym jest” l2. W naszym konkretnym przykładzie znaczy to 
mniej więcej tyle, że świadomość istniejąca jako wiara nie jest (tylko) wiarą 
właśnie dlatego, że z konieczności jest także świadomością owej wiary, i w tym 
sensie jednocześnie jest i nie jest „tym, czym jest” . Inaczej mówiąc, świadomość 
jest zawsze czymś innym (czymś więcej i mniej?) niż jest, albowiem nieustannie 
przekracza samą siebie i w tym sensie nie jest, lecz się tworzy, wyrywając się 
samej siebie. Bycie bytu-dla-siebie polega więc na wyrywaniu się własnemu 
bytowi, na jego nieustannym transcendowaniu. Taki sposób istnienia Sartre 
nazywa także „byciem w modusie niebycia” (etre sur le mode de non-etre) 13.

Sobie-obecność jest podstawową strukturą bytu świadomości, ale nie 
jedyną. Charakterystyczna dla tego bytu wewnętrzna nietożsamość ujawnia się 
także w jego czasowości. Nawiązując do analiz Husserla i — przede wszystkim
— Heideggera, Sartre upatruje źródło „obiektywnego” czasu świata w czaso
wym charakterze świadomości, zaś tę źródłową czasowość sprowadza ostatecz
nie do transcendującego charakteru bytu-dla-siebie. Świadomość przekracza 
bowiem byt w stronę własnych, nie istniejących jeszcze możliwości, konsty
tuując w ten sposób przyszłość, a wyrywa się swojej „faktyczności” , która

11 Ibid, s.114.
12 Ibid, s.95.
13 Ibid, s.67.
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pozostaje za nią jako jej przeszłość. W każdej chwili jest więc „przyszłością, 
którą nie jest i nie jest przeszłością, którą jest” M. Projektując sięw przyszłość, 
przekraczając siebie, świadomość przekracza jednocześnie faktyczność obecne
go przed nią bytu świata —  przekracza go ku swojej własnej możliwości, którą 
, jest w modusie niebycia” . W tym sensie świat jest „tym, co dzieli byt-dla-siebie 
od niego samego” 15 i właśnie jako taki może odsłonić się przed świadomością, 
stać się dla niej jawny. Innymi słowy, właśnie transcendujący charakter 
świadomości jest warunkiem uobecnienia się przed nią bytu świata, a tym 
samym warunkiem tego, co nazywaliśmy wcześniej intencjonalnością. Aby 
świadomość mogła intencjonalnie odnosić się do świata (i —  w refleksji — do 
samej siebie), musi go móc transcendować, wyrywać się z niego, ustanawiać 
pewien dystans między sobą a nim, zaś do tego konieczne jest, aby transcendo- 
wała samą siebie w swoim bycie, aby istniała w odległości od samej siebie.

Przy tak skonstruowanym opisie, byt-dla-siebie okazuje się radykalnym 
przeciwieństwem bytu-w-sobie, a tym samym wydaje się bytem w zupełnie 
innym sensie tego słowa. Jakie racje skłaniają jednak Sartre’a do nazywania go 
bytem —  na równi z bytem-w-sobie ? Czy nie jest to tylko językowe nadużycie? 
Czy nie należałoby tu dokonać pewnych pojęciowych uściśleń ? Aby tę 
wątpliwość rozstrzygnąć, spróbujmy — za Sartrem — podjąć nasze rozważania 
na nowo i na pozór z zupełnie innej strony, a mianowicie wychodząc od 
problemu nicości.

„Byt jest, a niebytu nie m a” — sławne zdanie Parmenidesa stanowi logiczny 
punkt wyjścia Sartre’owskiej medytacji na ten temat. Według klasycznej opinii, 
twierdzenie, że nicość istnieje, jest wewnętrznie sprzeczne. Jeżeli jednak nicości 
nie ma, jak to się dzieje, że możemy o niej mówić, mając, mimo wszystko, jakieś 
jej pojęcie ? M ożna by przypuszczę, że, niczemu realnie nie odpowiadając, jest 
ona po prostu terminem ogólnym, obejmującym różne szczegółowe negaq'e, 
których wyrazem są przede wszystkim zdania przeczące. Jak jednak możliwa 
jest sama negacja ? Jak to się dzieje, że w pewnych sytuacjach stwierdzamy, iż 
ozegoś nie m a albo że coś nie jest jakieś, zamiast nieustannie afirmować to, co 
jest? Zdaniem Sartre’a, warunkiem wypowiadania zdań przeczących jest intui
cja niebytu (jakiejś rzeczy lub cechy) — równie banalna i powszechna jak 
intuicja bytu, a źródłowo dana w doświadczeniu trwogi. W przeciwieństwie do 
strachu, który jest zawsze strachem przed określonym bytem, a więc który jest 
sposobem odkrywania bytu, trwoga stawia nas w obliczu nicości —  Sartre 
podziela w tym punkcie opinię Heideggera. Nicość ta — upraszczając—jawi się 
jako nieskończony dystans, odzielający nas w każdej chwili od wszelkiego, 
w szczególności zaś naszego własnego, bytu. A skoro nicości doświadczamy,

14 Ibid, s. 162.
15 Ibid, s.239.
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nie może ona — w myśl założeń fenomenologii — być tylko pustym 
pojęciem. Poza tym, gdyby odrzucić nicość, nie sposób byłoby — zdaniem 
Sartre’a — pojąć, czym właściwie sądy przeczące różnią się od twierdzących, 
gdyż jako fakty psychiczne bądź językowe są one równie konkretne 
i pozytywne. Sens przeczenia polega na odrzucaniu jakiegoś bytu w nicość 
i ten sens sądy mogą czerpać tylko z nicości, do której się odnoszą: „(...) 
z bytu nigdy nie wyprowadzimy negacji. Koniecznym warunkiem tego, aby 
można było powiedzieć »nie«, jest stała obecność niebytu w nas i poza 
nami .

Czy należy wobec tego stwierdzić, nie zważając na sprzeczność takiego 
twierdzenia, że nicość jest ? A może — jak Heidegger — że się „nicościuje” , co 
pozwoli uniknąć przynajmniej słownego paradoksu ? Sartre uważa jednak to 
rozwiązanie za czysto werbalne i proponuje inne. „Nicość nie jest — powiada.
—  Nicość »jest byta«. Nicość się nie nicościuje. Nicość »jest nicościowana«” 11. 
Co to znaczy ? Rozważając sens nicości, Sartre zauważa po prostu, że jest ona 
z konieczności nicością bytu, jego negacją, jego brakiem, a tym samym jest 
wobec bytu wtórna i błądzą ci, którzy — jak Hegel, a na swój sposób także 
Heidegger — przypisują jej równorzędne z bytem znaczenie. Zacytujmy 
znaczący ustęp z L ’Etre et le Neant: „Byt jest wcześniejszy od nicości i stanowi 
jej podstawę. Należy przez to rozumieć nie tylko, że byt ma wobec nicości 
pierwszeństwo logiczne, ale też, że właśnie z bytu nicość czerpie swą siłę 
sprawczą.(...) byt nie potrzebuje wcale nicości, aby dać się pojąć i można 
przeprowadzić wyczerpującą analizę jego pojęcia, nie znajdując w nim ani śladu 
nicości. Ale nicość, której nie ma, przeciwnie, może mieć tylko pożyczone 
istnienie: swój byt czerpie z bytu; jej nicość bytu można spotkać tylko 
w granicach bytu i całkowite zniknięcie bytu nie oznaczałoby wcale nadejścia 
panowania niebytu, lecz, przeciwnie, jednoczesne zniknięcie nicości: niebyt 
pojawia się tylko na powierzchni bytu” 18. Tak więc skoro nicość nie posiada 
samodzielnego istnienia, skoro jej byt jest bytem „pożyczonym” i w tym sensie 
„pozorem bytu” , nie można, ściśle biorąc, mówić, że ona jest, ale właśnie, że 
, jest byta” przez byt (est ete), a ponieważ jej bycie polega wyłącznie na 
negowaniu bytu, równa się to powiedzeniu, że nicość jest przez byt „nicoś- 
ciowana” . Nicościowanie lub neantyzacja (neantisation) to dla Sartre’a w grun
cie rzeczy synonim negacji, z tym podstawowym zastrzeżeniem, że chodzi
o negację w sensie ontologicznym (przekreślenie, zniesienie, zawieszenie bytu), 
a nie językowo-gramatycznym. Neantyzacja jako negacja ontologiczna leży 
u podstaw nie tylko sądów przeczących, ale też wątpienia, pytania, fenomenolo
gicznej epoche, wyobrażania sobie, itd., a nawet zwykłego postrzegania, o ile

16 Ibid, s.46.
17 Ibid, s.58.
"  L ’£ tre  et le Neant, s.51.
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ono także zakłada pewien dystans wobec postrzeganego świata, pewne ode
rwanie się od pozytywności bytu, który — by użyć metaforycznego okreśenia 
samego Sartre’a —  zewsząd nas „oblepia” . Z kolei relaq'a między pojęciami 
neantyzacji i nicości jest zasadniczo taka sama, jak między pojęciami bycia 
(istnienia) i bytu: nia ma między nimi realnej różnicy, tyle że w jednym wypadku 
to samo zjawisko zostaje ujęte w aspekcie aktowo-procesualnym, a w drugim 
wypadku— w aspekcie jakby rzeczowym, chociaż nicość nie ma z rzeczą nic 
wspólnego, a nawet — co logiczne — jest jej całkowitym zaprzeczeniem. 
W przybliżeniu można powiedzieć, że nicość, w ujęciu Sartre’a, to jakby 
jednocześnie warunek, „wytwór” i sama istota neantyzacji.

Z twierdzenia, że nicość jest wobec bytu wtórna wynika także, że nie może 
ona przyjść do niego z zewnątrz, tj. że może pojawić się na jego gruncie tylko za 
jego sprawą. Znaczy to, innymi słowy, że jej związek z bytem musi być 
związkiem wewnętrznym, intymnym, że dla pojawienia się nicości konieczne 
jest, aby byt stał się s w o j ą  w ł a s n ą  nicością. W tym miejscu narzucają się dwa 
pytania. Po pierwsze: jak to możliwe, że byt staje się swoją własną nicością, 
skoro jego pojęcie — jako absolutnej pełni i pozytywności — zdaje się nicość 
wykluczać ? Wbrew Heglowi, nicość nie może z bytu wynikać, bo — w ujęciu 
Sartre’owskim —  w żaden sposób się w nim nie zawiera. Pojawienie się nicości 
na gruncie bytu, czyli zakwestionowanie przez byt samego siebie, należy wobec 
tego uznać za wydarzenie niezrozumiałe i nieredukowaine, które umożliwia 
tłumaczenie wszystkiego, ale którego wytłumaczyć już nie sposób. Sartre 
nazywa je „absolutnym wydarzeniem ontologicznym” 19. Po drugie: gdyby 
wydarzenie to dotyczyło całego bytu, tj. gdyby cały byt dokonał swojej 
neantyzacji, zniknęłaby różnica między bytem a nicością i nie sposób byłoby 
w ogóle o nich mówić. Tak więc nicość mogła przyjść na świat tylko za sprawą 
jakiejś jego „części” , jakiegoś „rejonu” bytu. Cóż to za rejon ?
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„rejonem” bytu, przez który nicość przychodzi na świat, może być tylko 
świadomość, czyli byt-dla-siebie. Inaczej mówiąc, właśnie świadomość jest 
bytem, który — zacytujmy kilka charakterystycznych sformułowań — „nean- 
tyzuje nicość w swoim bycie” , , jest swoją własną nicością” , któremu „w jego 
bycie chodzi o nicość jego bytu” 20. Absolutne wydarzenie ontologiczne polega, 
ni mniej, ni więcej, na pojawieniu się świadomości.

Na bazie powyższych ustaleń przyjrzymy się raz jeszcze strukturze by- 
tu-dla-siebie. Opisując jego sposób bycia, używaliśmy wcześniej określeń takich 
jak „wyrywanie się sobie” , „przekraczanie siebie” , „transcendowanie własnego 
bytu” . Pojawiła się teraz możliwość uściślenia tego opisu — będącego jedno
cześnie opisem relaqi, jaka łączy świadomość z bytem, byt-dla-siebie z by-

19 Ibid, s.112.
30 Ibid, s.58.
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tem-w-sobie. Przekraczanie siebie, wyrywanie się sobie, itp., to bowiem nic 
innego, jak neantyzowanie własnego bytu, czyli wytwarzanie przez 
byt-dla-siebie nicości, która dzieli go od niego samego. Mowa była o tym, że już 
świadomość nierefleksyjna, jako nietetyczna świadomość siebie, jest jakby 
„zarysem dualności” , chociaż żadnego z członów tej wewnętrznej relacji nie 
podobna uchwycić osobno. Cóż więc je dzieli; co dzieli, na przykład, wiarę od 
świadomości wiary, postrzeganie od świadomości postrzegania? Sartre udziela 
na to pytanie jedynej, jego zdaniem, możliwej odpowiedzi: dzieli je nic.  Ale 
właśnie to „nic” , ta szczelina czy wyrwa w bycie, stanowi przepaść nie do 
pokonania, decydując o wewnętrznej nietożsamości bytu-dla-siebie: „Byt świa
domości jako świadomość polega na istnieniu w odległości od siebie jako 
sobie— obecności i ta żadna odległość, którą byt piastuje w swoim bycie, to 
właśnie nicość” 21.

Jak można się już spodziewać, nie tylko sobie-obecność, ale także czasowość 
świadomości jest w swej istocie neantyzacją, i to jeszcze głębszą, dalej posuniętą, 
chciałoby się rzec: „neantyzacją drugiego stopnia” . Byt-dla-siebie może bowiem 
rzutować się w stronę swoich możliwości (a więc w przyszłość) tylko o tyle, o ile 
oddziela się nicością od swojego faktycznego bytu, stanowiącego jego prze
szłość. I, zdaniem Sartre’a, oddziela się od niego tak radykalnie, że przeszłość 
traci całą swą sprawczość, tzn. w żaden sposób nie determinuje naszych 
projektów. Przeciwnie, w pewnym sensie, to właśnie przyszłość określa prze
szłość, a nie odwrotnie, albowiem dopiero w świetle pewnego projektu moja 
przeszłość uzyskuje taki lub inny sens (np. dopiero wtedy, gdy chcę zostać 
bogaty, moja przeszłość ukazuje mi się jako biedna i nieznośna). Na tym właśnie 
polega ludzka wolność: jako świadomość, człowiek wciąż neantyzuje swoją 
przeszłość, wybierając swoją przyszłość, wciąż kwestionuje to, czym był, całą
swoją „naturę” czy „istotę” , aby stawać się tym, czym jeszcze nie jest. Z tego też
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tionowaniu samego siebie, poprzedza jego esencję, czyli to, czym jego byt „po 
prostu” jest na sposób bytu-w-sobie: o istocie człowieka można, ściśle biorąc, 
mówić dopiero po jego śmierci, a więc wtedy, gdy przestaje być świadomością, 
odzyskując wewnętrzną tożsamość bytu-w-sobie. Ale dopóki jest świadomy 
dopóty — czy tego chce, czy nie — jest zawsze czymś innym niż jest: „jest tym, 
czym nie jest i nie jest tym, czym jest” , bytem oddzielonym od własnej istoty 
przez nicość. Nie wynika stąd wcale, że ludzkie projekty — ponieważ nie 
podlegają determinaqi przez byt — stanową serię nie dających się przewidzieć 
kaprysów. Przeciwnie, w miażdżącej większości wypadków (choć zawsze można 
wskazać wyjątki...) tworzą spójną strukturę, albowiem przyświeca im to, co 
Sartre nazywa „projektem pierwotnym” lub „zasadniczym” , chociaż sam ten 
projekt może niekiedy zostać zakwestionowany i zastąpiony innym (np.

21 Ibid, s.116.
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człowiek, który za młodu projektował siebie jako buntownika, może w którymś 
momencie wybrać sobie przyszłość porządnego bourgeois). Znane są Sart- 
re’owskie studia z zakresu „psychoanalizy egzystencjalnej” , w których śledził 
on fundamentalne projekty życiowe Baudelaire’a, Geneta czy Flauberta — nie 
miejsce tu jednak na ich analizę. W arto natomiast dodać, że doświadczenie 
wolności jest dla Sartre’a tym samym, co doświadczenie nicości, a więc 
dokonuje się w trwodze. Wolność w ujęciu Sartre’owskim jest w istocie 
synonimem nicości — zerwaniem z pozytywnością bytu, dystansem do istnienia, 
i jako taka nie stanowi bynajmniej wartości, o którą należy zabiegać, ani 
też przypadkowej cechy ludzkiego bytu, lecz to właśnie, co nadaje mu 
charakter bytu ludzkiego jako bytu świadomego. W tym sensie człowiek 
jest „skazany na wolność” . Oczywiście wolność tak rozumiana nie ma nic 
wspólnego ani z wolnością w potocznym, społeczno-politycznym, rozumieniu, 
ani z Heglowskim sensem tego słowa: jest tyleż absolutna, co formalna, 
bo czysto wewnętrzna.

Neantyzując własny byt, świadomość neantyzuje jednocześnie, w jednym 
i tym samym ruchu, byt świata, tzn. oddziela się od niego nicością. Można 
powiedzieć, że od niego ucieka jako od bytu, którym nie jest, podobnie jak 
ucieka od własnej przeszłości jako od bytu, którym była. I właśnie ta podwójna 
ucieczka: od bytu własnego i od bytu świata — w stronę własnych możliwości, 
konstytuuje ją jako byt-dla-siebie. Ucieczka ta sprawia także — punkt o kapita
lnym znaczeniu — że byt odsłania się przed świadomością jako byt, stając się 
fenomenem bytu. Inaczej mówiąc: tylko oderwanie się od bytu pozwala go ująć, 
tylko „przez pryzmat” nicości byt może się ujawnić. Świadomość jest więc 
„radykalną negacją, poprzez którą odsłania się świat” 22, „pustką, na tle której 
odcina się byt-w-sobie” 23. W tej perspektywie, poznanie w rozumieniu fenome
nologicznym (jako odsłaniająca intuicja) okazuje się ontologiczną, pierwotną 
więzią bytu-dla-siebie z bytem-w-sobie. Można też powiedzieć, że byt poznania 
nie jest niczym innym jak bytem świadomości, neantyzującej świat w akcie 
samokonstytucji24. (Zauważmy od razu, choć jeszcze do tego wrócimy, jak 
dalece Sartre wychodzi tu poza ramy czystej fenomenologii: zamiast rozważać 
byt i nicość wyłącznie jako s e ns y ,  należące do poznania, próbuje wywieść 
z nich samą możliwość poznania, czyli jawienia się czegokolwiek, a tym samym 
stworzyć metafizyczne podwaliny fenomenologii.)

Jeżeli nicość jest „strukturą” bytu-dla-siebie, a byt-dla-siebie jest jedyną 
podstawą nicości, znaczy to, że świadomość tworzy swoją własną strukturę

22 Ibid, s.222.
23 Ibid, s.217.
"  Ibid, s.258: „Poznanie nie jest niczym innym, jak obecnością bytu wobec bytu-dla-siebie, 

a  byt-dla-siebie jest tylko niczym, które urzeczywistnia tę obecność.(...) Poznaniem jest to absolutne 
i pierwotne wydarzenie, absolutne pojawienie się bytu-dla-siebie pośród bytu i poza bytem, na 
gruncie bytu, którym nie jest i jako negacja tego bytu oraz neantyzacja siebie.”
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albo, inaczej mówiąc, swój sposób istnienia w postaci neantyzacji. W tym sensie 
jest ona causa sui, tzn. sama powołuje się do bytu jako negacja bytu, co pozwala 
uznać ją za swego rodzaju absolut. Ale będąc jedyną przyczyną neantyzacji jako 
swego sposobu bycia, nie jest ona przyczyną samego swojego bytu, czyli faktu, 
że — choćby jako swoja własna nicość — j e s t ,  albowiem byt jest wobec nicości 
(neantyzacji) pierwotny i — jak była o tym mowa — użycza jej własnej realności: 
„(...) byt-dla-siebie ciągle funduje swoją nicość bytu, ale nie jest podstawą 
swojego bytu-jako-nicość-bytu” 25. Dlatego też jest absolutem, by się tak 
wyrazić, nie absolutnym, względnym wobec bytu jako bytu-w-sobie, co Sartre 
nazywa jego „faktycznością” . Faktyczność bytu-dla-siebie to jego udział 
w przypadkowości bytu w ogóle, albowiem fakt, że świadomość istnieje, 
podobnie jak fakt, że istnieje w „rozproszeniu” , podzielona na wiele jestestw 
świadomych, jest, zdaniem Sartre’a, równie przypadkowy jak sam byt. Odnotuj
my, że tym samym tylko względnie absolutna jest ludzka wolność: absolutna 
w tym sensie, że żadne okoliczności nie determinują naszych wyborów, 
względna zaś dlatego, że nie wybieramy samego istnienia jakichś okoliczności (a 
więc, np., faktu, że urodziliśmy się w określonej epoce, w określonym miejscu, 
z określoną konstytucją cielesną, itd.), stanowiących bytową podstawę naszych 
wolnych wyborów. Dlatego tak podstawowe znaczenie będzie miało dla Sartre’a 
pojęcie s y t u a c j i :  człowiek istnieje w sytuacji, jego wolność jest wolnością 
w sytuacji, sytuacja to jednocześnie warunek i ograniczenie ludzkiego samotwo- 
rzenia się.

Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Na gruncie przypadkowego bytu 
pojawia się wyspa względnej absolutności, czyli byt-dla-siebie, fundujący własną 
nicość, czyli swój sposób istnienia. Sartre wyprowadza stąd z gruntu metafizycz
ne wnioski (co prawda przyznając im statut nieweryfikowalnej hipotezy) co do 
teleologicznie rozumianego sensu nicości. Innymi słowy, próbuje odpowiedzieć

swoich możliwości, p o c o ,  ogólniej biorąc, nicość pojawiła się w łonie bytu. Oto 
jego odpowiedź: „Sens nicości polega na tym, że jest ona byta przez byt, aby 
ufundować byt” 26. Przyjrzyjmy się tej hipotezie nieco bliżej.

Ludzkie zachowania świadome są zachowaniami celowymi — wynika to już 
•z samej teorii intencjonalności, zgodnie z którą świadomość spontanicznie 
ukierunkowuje się na swój przedmiot w określony sposób, nie zaś — jak chcą 
empiryści — jest przezeń ukierunkowana. Postrzeżenia, wyobrażenia, nawet 
uczucia, takie jak miłość czy strach — wszystko to są, w ujęciu Sartre’a oraz 
innych fenomenologów, akty o teleologicznej strukturze, a nie bezładne reakcje 
organizmu na dostarczane bodźce. Sartre nie poprzestaje jednak na tej banalnej 
wśród fenomenologów konstatacji. Trapi go metafizyczne pytanie o najogól

25 Ibid, s.683.
26 Ibid, s.684.
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niejszy, ostateczny cel wszystkich aktów ludzkiej świadomości. I dochodzi do 
wniosku, że takim celem jest, ni mniej, ni wiecej, przekształcenie się w absolut, 
osiągnięcie przez byt-dla-siebie godności causa sui, istniejącej nie tylko jako 
podstawa własnej nicości, ale także jako podstawa własnego bytu. Innymi 
słowy, byt-dla-siebie nieustannie zmierza, jego zdaniem, do tego, by stać się 
czymś więcej niż tylko neantyzacją bytu, by, nie przestając być dla-siebie, stać 
się jednocześnie w-sobie, a więc aby być bytem-w-sobie-dla-siebie, czyli po 
prostu Bogiem, absolutnym twórcą i panem własnego bytu i sposobu bycia. 
I właśnie to fundamentalne dążenie nadawać m a sens ludzkiej czasowości, 
a także refleksji. Istotą czasowości jest bowiem, jak widzieliśmy, rzutowanie się 
bytu-dla-siebie w stronę swoich możliwości. Czym zaś jest możliwość i skąd się 
w łonie bytu bierze? Sartre odpowiada: „możliwość należy do bytu-dla-siebie 
jako to, czego mu brakuje” 27. Byt-dla-siebie z istoty swojej jest brakiem
— brakiem bytu, który podlega neantyzacji. Nie znaczy to jednak, że, dążąc do 
wypełnienia tego braku, którym sam jest, byt-dla-siebie dąży do przekształcenia 
się w byt sprzed neantyzacji, czyli w byt-w-sobie, co równałoby się dążeniu do 
własnej śmierci. Świadomość pragnie osiągnąć pełnię bytu, a jednocześnie 
pozostać tym, czym jest, tzn. neantyzacją. Łatwo zauważyć, że jest to dążenie 
wewnętrznie sprzeczne, skazane na nieuchronną klęskę, toteż świadomość jest 
„ciągłym projektem ufundowania siebie samej jako bytu i ciągłą porażką tego 
projektu” 28. Przekraczając byt świata i swój własny, zmierza ona nieustannie 
i na próżno ku swoim możliwościom jako ku temu, czego jej brakuje, aby stać 
się Bogiem. (Zauważmy na marginesie, że powyższe ustalenia stanowią istotę 
Sartre’owskiego „dowodu” na nieistnienie Boga: jako „byt-w-sobie-dla-siebie” , 
stanowiący podstawę jednocześnie własnego bytu i własnej świadomości tego 
bytu, Bóg jest ontologicznie niemożliwy). Ten sam tragiczny projekt przy
świeca, według Sartre’a, refleksji, będącej próbą ujęcia się przez byt-dla-siebie 
jako byt-w-sobie i w ten sposób ufundowania własnego bytu. Cel refelksji, 
podobnie jak cel transcendencji czasowej, zostaje oczywiście chybiony, przyno
sząc w rzeczywistości tylko pogłębienie neantyzacji, albowiem przepaść, jaka 
dzieli świadomość refleksyjną od świadomości będącej przedmiotem refleksji, 
jest znacznie bardziej wyraźna niż ta, która dzieli świadomość nierefleksyjną od 
nietetycznej świadomości siebie. Tak w refleksji, jak w czasowości, 
byt-dla-siebie staje się, jeśli tak można powiedzieć, coraz bardziej dla siebie, 
zamiast osiągnąć pożądaną syntezę z bytem-w-sobie, a mimo to wciąż na nowo 
podejmuje swój wysiłek, decydujący o sensie jego istnienia. Oto, w ujęciu 
Sartre’a, ostatecznie, ontologiczne źródło tragizmu ludzkiej kondycji. Jest tak, 
jakby byt składał człowieka w ofierze, próbując stać się absolutem. Innymi 
słowy, rozważania z pogranicza fenomenologii i tradycyjnej metafizyki prowa

27 Ibid, s.141.
28 Ibid, s.684.
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dzą Sartre’a do przypuszczenia, że nicość pojawiła się na gruncie bytu po to, by 
znieść jego przypadkowość, czyniąc go causa sui:" (...) wszystko wygląda tak, 
jakby byt-w-sobie, w projekcie ufundowania siebie samego, nadawał sobie 
modyfikację bytu-dla-siebie” 29. Byt-dla-siebie jest więc jakby pierwszym, ale 
zarazem ostatnim i nie wiodącym już do nikąd stopniem w hipotetycznym 
procesie dźwigania się bytu do statusu absolutu. Z tego punktu widzenia nie 
tylko człowiek, ale cała rzeczywistość , jest poronionym wysiłkiem osiągnięcia 
godności przyczyny siebie” 30. Należy oddać Sartre’owi, że zdaje on sobie 
sprawę z tego, iż hipoteza taka, choć kusząca, jest wewnętrznie sprzeczna: aby 
dążyć do stania się Bogiem, byt-w-sobie musiałby wszak mieć już charakter 
świadomości... Odrzucając spekulaq'ę o charakterze teleologicznym, z koniecz
ności obciążoną grzechem antropologizmu, musimy wobec tego poprzestać na 
twierdzeniu, że geneza świadomości jest z gruntu przypadkowa.

Pora na ostateczne podsumowanie naszych rozważań. Przede wszystkim, 
warto może postawić kropkę nad „i” w sprawie wzajemnego stosunku pojęć 
bytu-w-sobie i bytu-dla-siebie oraz stosunku ich obu do pojęcia bytu w ogóle. 
Czytelnik Bytu i Nicości zauważy bez trudu, że Sartre, choć nieraz mówi
o „dwóch rejonach bytu” , które są do siebie niesprowadzalne, w istocie 
utożsamia byt z bytem-w-sobie. Byt-dla-siebie bowiem tylko o tyle jest bytem 
(tzn. tylko o tyle istnieje), o ile „zaczepia się” o byt-w-sobie, stanowiący punkt 
wyjścia dla neantyzacji (zważywszy, że neantyzacja musi być neantyzacją 
czegoś) — poza tym jest n i c z y m ,  nicością, której nie ma, ale która „jest byta” 
przez byt-w-sobie, czyli przez byt tout court. Można powiedzieć, że 
byt-dla-siebie jest bytem-w-sobie, drążonym przez nicość, który z tego tytułu 
radykalnie zmienia swój sposób istnienia, ale który pozostaje bytem przez samą 
swoją „faktyczność” . Innymi słowy, byt-w-sobie stanowi wciąż neantyzowane, 
bytowe jądro bytu-dla-siebie. Lepiej byłoby może mówić nie tyle o dwóch 
rejonach bytu, co o dwóch sposobach istnienia: „zwykłym” , właściwym 
rzeczom, i „niezwykłym” , który polega na negowaniu bytu, a ściślej biorąc na 
jego samo-negowaniu się, czyli na wytwarzaniu we własnym łonie nicości. 
„Bowiem byt-dla-siebie — powiada Sartre — jest tylko czystą neantyzacją 
bytu-w-sobie; jest jakby dziurą bytu w łonie Bytu” 31. Znaczy to tyle samo, co 
stwierdzenie, że świadomość „ nie m a bytu inaczej niż jako odsłaniająca intuicja 
czegoś” 32. W arto może podkreślić, że na gruncie takiej koncepcji świadomości 
całkowicie znika tradycyjny, Kartezjański problem „przejścia od podmiotu do 
przedmiotu” , albowiem „podm iot” istnieje tylko o tyle, o ile „przedmiot” 
użycza mu swego bytu. W świetle tych uściśleń trudno uważać Sartre'’a — jak się

29 Ibid, s.684.
30 Ibid, s.686.
31 Ibid, s.681.
52 Ibid, s.683.
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to nieraz czyni —  za ontologicznego dualistę, chyba, że słowu „dualizm” 
nadamy zgoła inne niż w odniesieniu do Kartezjusza znaczenie, znaczenie tak 
szerokie, że należałoby nazwać dualistami trzy czwarte, filizofów, czyli wszyst
kich anty-redukcjonistów, dla których świadomość (rozum, zdolność poznania
— jakkolwiek by to zwać) stanowi coś, czego niepodobna „logicznie” wy
prowadzić z reszty bytu, z tego choćby prostego powodu, że dopiero owo „coś” 
umożliwia stworzenie jakiejkolwiek „logicznej” teorii.

Sartre’owska „ontologią fenomenologiczna” , stanowiąca próbę jednoczes
nego oparcia się na fenomenologii i jej metafizycznego ugruntowania, wyrasta 
z przenikliwego zrozumienia faktu, że filozofia nieuchronnie staje w obliczu 
koła: ontologią zakłada epistemologię, a epistemologia ontologię, gdyż o bycie 
możemy mówić tylko o tyle, o ile jakoś go poznajemy, ale poznawać możemy 
tylko o tyle, o ile jakiś byt jest. Proponowana przez Husserla fenomenologia 
czysta nieźle pokazuje, w jaki sposób konstytuujemy sens bytu, ale nie potrafi 
wyjaśnić — pozostając fenomenologią— jak to jest możliwe, że samo poznanie 
j es t ;  sugestywnie tłumaczy, na czym polega związek świadomości ze światem, 
ale nie jest w stanie powiedzieć, jak to się dzieje, że do takiego związku w ogóle 
dochodzi. Zdając sobie sprawę z tych koniecznych, strukturalnych ograniczeń 
fenomenologii, wynikających z jej epistomologicznego nastawienia, Sartre 
starał się wyjść poza nie, pozostając przy tym zasadniczo wierny jej dogmatom 
i jej metodom. W praktyce było to możliwe tylko w ten sposób, że opisy 
fenomenologiczne (sensu bytu, struktury świadomości) uzupełniał metafizyczną 
spekulacją (od „dowodu ontologicznego” poczynając, na teleologicznych hipo
tezach co do sensu nicości kończąc), a miejscami —  co w powyższych analizach 
nie zostało może dostatecznie uwypuklone, ale co łatwo dostrzec — także 
analizą semantyczno-językową, prowadzącą niekiedy do istnej ekwilibrystyki 
słownej. W sumie, mimo olśniewających fragmentów, daje to całość niezbyt 
przekonywającą. Wnioski o charakterze spekulatywnym są —  jak  każda 
spekulacja — dyskusyjne, choćby ze względu na dobór mniej lub bardziej 
jawnych przesłanek, zaś opisy fenomenologiczne—subiektywne i nieweryfiko- 
walne z założenia: na ewentualny zarzut, że sens jakiegoś zjawiska, np. 
fenomenu bytu, jest inny, niż to zostało powiedziane, Sartre—fenomenolog 
zawsze mógłby odpowiedzieć, że krytyk nie dokonał należytego „wglądu” ... 
Wydaje się też, że fenomenologiczny punkt wyjścia, czyli sprowawdzenie 
rzeczywistości do korelatu aktów świadomych, z konieczności nie pozwala 
Sartre’owi przejść na płaszczyznę rozważań ontologicznych inaczej, niż przez 
swego rodzaju „skok” , tj. przez nagłą zmianę punktu widzenia z epistemologi- 
cznego na ontologiczny: tzw. „dowód ontologiczny” jest bodaj niczym innym 
jak próbą zatuszowania tego skoku. W porównianiu z Heideggerem, który
— tworząc swoją ontologię — od początku odrzuca pojęcia świadomości oraz 
zjawiska jako jej korelatu, Sartre — o wiele wierniejszy Husserlowi — znajduje 
się w sytuaq'i bardzo delikatnej: chcąc uniknąć Husserlowskiego zamknięcia się
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w „zaklętym kręgu świadomości” , skazuje się na nieustanną oscylację między 
Husserlowsko-epistemologicznym a Heideggerowsko-ontologicznym punktem 
widzenia. Zamiast jednak kwestionować jego wysiłek jako w całości poroniony, 
należy—jak sądzę—uczciwie się zastanowić, czy w ogóle istnieje jakiś sensow- 
niejszy sposób uprawiania ontologii i czy, odrzucając Sartre’owskie „skoki”
i Sartre’owską „oscylację” , nie jesteśmy przypadkiem skazani na wybór między 
metafizyką naiwną, nieświadomą swoich uwikłań epistemologicznych, a taką, 
która jest tylko idealną granicą lub niewysławialną „drugą stroną” niekoń
czącej się refleksji o poznaniu...

M ałgorzata Kowalska

LES NOTIONS D ’f-TRE ET DE N ŹANT DANS LA PHILOSOPHIE DE J.-P. SARTRE

R e s u m e

L’article se propose de retracer — a travers 1’etude de deux notions fondamentales de 1’ontologie 
de Sartre — 1’alternance de d era  perspectives adoptóes par cet auteur dans la  variante „classiąue” 
de sa philosophie, soit la perspective epistemologique ou transcendentale et la perspective 
ontologiąue ou metaphysiąue. Cette premiere, liee a ce qu’on peut appeler le point de depart 
phenomenologique, fait considerer la realite, y compris la conscience elle-meme, uniquement 
comme un phenomene ou comme un sens dont 1’etre est necessairement „hors de prise” et 
problematiąue pour autant. La deuxieme, par contrę, nous transporte sur le plan de 1’etre —  aussi 
bien celui du monde que celui de la  conscience. Le dualisme apparent de deux „regions d ’etre” , 
c’est-a-dire de l’etre-en-soi des choses et de 1’etre-pour-soi de la conscience, se reduit chez Sartre 
a 1’opposition de l’etre-en-soi et le neant, lui-meme n ’etant en fin de compte qu’une maniere d ’etre de 
l’en-soi: la conscience, selon Sartre, n ’est que le ,/ ie n ” neantise par un corps. C’est la raison de 
ineiire en cause la ihese habiiuelie qui fait de cet auteur un duaiiste ontologique. U n en reste pas 
moins vrai que 1’ambition de fonder la phenomenologie sur une ontologię realiste ne peut etre 
realisee, dans la philosophie de Sartre, qu’au prix de certaines mystifications. En particulier, le 
passage du plan epistemologique au plan metaphysique ne peut s’operer autrement que par une 
espece de „saut” , dissimule sous ce qui est appele „la preuve onto!ogique”. La tension entre le point 
de depart phenomenologique et la perspective metaphysique se reflete bien dans le sous-titre de 
I’oeuvre majeure de Sartre: „essai d ’ontologie phenomenologique” .


