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Andrzej Walicki
(1930–2020)

S ł awom i r M a z u r ek

Ostatni
The Last One
A B S T R AC T : Andrzej Walicki, the last Polish world-renowned humanist of the 20th century,
passed away in August this year. The article offers a concise description of his personality
and work, which partly undermines some aspects of his autobiography published in 2010.
Walicki, who, like Leszek Kołakowski, was a member of the 56’ generation, also known as
the “thaw” generation, became famous, first and foremost, as an expert in Russian thought.
His publications, devoted to, among other things, retrospective utopianism and liberalism in
the 19th and 20th century Russian philosophy and social thought, were novel on a world scale.
Equally novel were his works on the history of Marxism, where he challenged Kołakowski’s
standpoint. Moreover, Walicki significantly contributed to research on the history of Polish
romantic philosophy, which had previously been overshadowed by great poetry. Walicki is
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considered to be one of the personalities who, in the 1960s and 70s, the time when Poland
was part of the Soviet empire, made Polish humanities flourish. However, no matter how
highly one estimates Walicki’s achievements, the impression that humanities were thriving
in the communist Poland after de-Stalinization is an illusion. The illusion is an effect of the
crisis in which humanities in Poland found themselves after the change of the regime, under
neoliberal and populist governments.
K E Y WOR D S : Walicki • Poland • humanities • Russia • romanticism • communism

Ś

mierć Andrzeja Walickiego w sierpniu mijającego roku jest jeszcze jednym wydarzeniem uświadamiającym nam, że w życiu naszej zbiorowości,
na które składa się wiele procesów – naturalne następstwo pokoleń, historia
intelektualna, społeczna, polityczna etc. – zarysowuje się coraz wyraźniejsza
cezura. W przyszłości, spoglądając wstecz, może będziemy w niej widzieć
granicę między epokami. Po długim życiu wypełnionym w całości jedną
pasją – pracą naukową – i obfitującym w zewnętrzne oznaki powodzenia,
na które nie był nieczuły, odszedł ostatni światowej klasy polski humanista
XX wieku. Jest to wydarzenie skłaniające do refleksji nad jego dorobkiem,
a także nad losami polskiej humanistyki w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat, jej stanem obecnym i perspektywami.
Rzetelna ocena dokonań Andrzeja Walickiego i jego miejsca w polskiej kulturze wymaga zdystansowania się od wizerunku własnej osoby, jaki
cierpliwie tworzył i usiłował narzucić innym. Końcowy efekt tych zabiegów
okazał się wątpliwy. Wydana pod koniec życia monumentalna autobiografia
Idee i ludzie (2010) to najmniej udana z jego książek. Stałoby się źle, gdyby
zawarty w niej autoportret, wyidealizowany, sztucznie udramatyzowany,
a miejscami zgoła fantastyczny, miał się zadomowić w zbiorowej pamięci.
W swej autobiografii Walicki próbował przedstawić samego siebie jako
wiernego tradycjom polskiej inteligencji, krytycznie nastawionego do komunistycznego reżimu uczonego, którego działalności badawczej nie sposób
oddzielić od wytrwałej realizacji własnego programu walki z systemem.
Program ten miał górować głębią diagnoz i dalekowzrocznością nad propozycjami wszystkich nurtów opozycji. Walicki twierdził, najzupełniej serio, że
swoimi działaniami w większej mierze niż inni przyczynił się do podważenia
fundamentów reżimu. Prawda jest jednak bardziej złożona, a uczciwość
wymaga, by przedstawiając ją, nie pomijać kwestii drażliwych. Walicki był
nieangażującym się politycznie, chociaż uważnie śledzącym historię i chętnie
komentującym wydarzenia, intelektualistą. Właśnie intelektualistą, a nie inteligentem, bo obcy był mu inteligencki odruch natychmiastowego identyfikowania się ze skrzywdzonymi i poniżonymi bez względu na związane z tym
ryzyko. Podobnie jak jego wieczny rywal, Kołakowski, należał do pokolenia
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Października 56’, a to oznaczało głębokie przejęcie się marksizmem, dystans
do peerelowskich realiów, które musiały być dla Walickiego uciążliwe, skoro
starał się jak najczęściej wyjeżdżać za granicę, ale niekoniecznie odrzucenie
pojałtańskiej Polski. Taką postawę uważał za realistyczną. Po Październiku
i w okresie gomułkowskim nie było w tym nic oryginalnego, miliony myślały jak Walicki, a Walicki jak miliony. Ile było w tym uczciwości, trzeźwej
oceny sytuacji, traumy po Powstaniu Warszawskim, a ile samooszukiwania
się, konformizmu, „pierwiastka pałubicznego”, nawet wtedy, a cóż dopiero
dzisiaj, trudno byłoby wymierzyć. Walicki trwał jednak przy tym stanowisku
i później, gdy zaczęło ono budzić coraz więcej wątpliwości, a ponieważ lubił
dystansować się od inteligenckiego mainstreamu, znalazł się w położeniu
jak na polskie warunki wyjątkowym. Z nikim nie skonfliktowany, ale i nie
popierany przez wpływowe ośrodki opiniotwórcze, był wprawdzie przez
wszystkich ceniony, ale liczyć mógł tylko na tyle uznania, ile zapewnił sobie
własną pracą intelektualną. Uznanie, które zyskał, nie było w najmniejszym
stopniu pochodną środowiskowych czy ideologicznych sympatii, było więc
uznaniem najczystszej próby.
Przyjrzyjmy się, z konieczności bardzo pobieżnie, dziełu, które mu je
zapewniło. Walicki specjalizował się w badaniach nad myślą rosyjską, myślą
polską, głównie filozofią polskiego romantyzmu, i marksizmem. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu niemal od razu prace poświęcone myśli rosyjskiej. W tej dziedzinie zapoczątkował nową epokę. Badania nad filozofią
rosyjską w Polsce i na Zachodzie (włączając w to kręgi rosyjskiej emigracji),
prowadzono oczywiście już wcześniej, nie odznaczały się one jednak takim
rozmachem, systematycznością ani metodologiczną solidnością, jak badania
Walickiego. W kręgu konserwatywnej utopii (1964), najważniejsza być może
z jego prac o filozofii rosyjskiej – o wszystkich późniejszych powiedzieć
można, iż w jakimś stopniu z niej się wywodzą – w momencie ukazania
się nie miała sobie równej w światowej literaturze przedmiotu. Traktując
ideę soborowości jako leitmotiv rosyjskiej myśli, przesądzający o jej ciągłości, Walicki zaproponował zupełnie nową perspektywę interpretacyjną.
Wykazując, że idea ta ma zachodnie źródła, zwracał uwagę na powiązania
tak skądinąd swoistej myśli rosyjskiej z europejską tradycją intelektualną
i, co za tym idzie, na jej uniwersalność. Zasadność takiego spojrzenia na
rosyjską filozofię potwierdziły prowadzone przezeń później badania nad
rosyjskim liberalizmem, tradycją tyleż fascynującą, co mało znaną. Walicki
miał szczęście zetknąć się w młodości z jednym z jej głównych przedstawicieli, mieszkającym w Polsce rosyjskim filozofem Sergiuszem Hessenem.
Wydobywająca z zapomnienia rosyjski liberalizm monografia (Filozofia
prawa rosyjskiego liberalizmu, wyd. ang. 1992, wyd. pol 1995), doceniona na
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Zachodzie, w Polsce, jako nieprzystająca do rusofobicznych stereotypów,
początkowo przeszła prawie bez echa.
Podobnie pionierski charakter miały prace Walickiego poświęcone
polskiej myśli romantycznej. I tu istniała wcześniej pewna tradycja badawcza, zbyt chaotyczna i anachroniczna jednak, by można było zadowolić się
jej dokonaniami. Ambicją Walickiego stało się dowartościowanie filozofii
polskiego romantyzmu, dotąd przyćmionej przez literaturę. Drobiazgowo
omawiał koncepcje Cieszkowskiego, Trentowskiego, Mickiewicza, wprowadzając ignorowane wcześniej rozróżnienia pojęciowe i wydobywając na jaw
pomijane wątki (takie chociażby jak uznanie przez Mickiewicza rosyjskiego
despotyzmu za wartościowy pierwiastek, którym należałoby dopełnić polski
„liberalizm”). Intencją Walickiego – w sporach politycznych zdeklarowanego „pozytywisty” i ugodowca – była rehabilitacja intelektualnego dorobku
romantyków. W sporze o narodową tradycję był więc po ich stronie, inna
rzecz, że chętnie eksponował „prepozytywistyczne” wątki romantycznej
filozofii.
Najważniejszym z kolei marksologicznym osiągnięciem Walickiego
stała się obszerna praca Marksizm i skok do królestwa wolności (wyd. ang.
1995, wyd. pol. 1996), pomyślana jako polemika z Głównymi nurtami
marksizmu Leszka Kołakowskiego. Uczony zmierzał w niej do wykazania,
iż rdzeń marksizmu stanowi antyrynkowa utopia komunistyczna, nie
zaś materialistyczna historiozofia, myśl ekonomiczna czy socjologiczna.
Książkę można było odebrać jako obronę wolnego rynku, przyczyniło się to
do jej międzynarodowego powodzenia, ukazała się bowiem w okresie największych wpływów neoliberalizmu. Ważnym wątkiem była w niej analiza
procesu rozkładu ruchu komunistycznego i upadku ZSRR oraz dołączona
w krajowym wydaniu polemika z polską opozycją antykomunistyczną.
Obie kontrowersyjne, miejscami sofistyczne, niemniej zasługujące na odnotowanie.
Pisarstwo polityczne Walickiego, bo było to coś więcej niż zwykła publicystyka, zawsze budziło zresztą wiele sporów. Nie ma wątpliwości, że był
człowiekiem szczerze przejętym losem Polski, prawdziwym patriotą. Niestety, przyznanie się do błędu przychodziło mu z trudem, toteż starając się
po upadku komunizmu, wbrew oczywistym faktom wykazać, że rację mieli
ugodowi peerelowscy „realiści”, własną publicystykę skazywał częściowo na
jałowość i brnięcie w sofistykę. W innych kwestiach miał jednak niezaprzeczalną rację, na przykład wówczas, gdy apelował o rewizję stosunku do Rosji
i opartą na realnej ocenie sytuacji, a nie na mitologiach, politykę wschodnią.
Jego trwałą zasługą było otwarcie polskiej kultury na rosyjską filozofię,
która istotnie często ma wartości uniwersalne. Formacja, którą nazwałbym
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„polską szkołą badań nad myślą rosyjską”, zrodziła się z jego inspiracji,
nie ma jednak charakteru epigońskiego, lecz stanowi, w najwłaściwszym
znaczeniu tego wyrażenia, twórczą kontynuację jego badań. Jej przedstawiciele koncentrują się od lat na rosyjskiej myśli religijnej, której sam Walicki
poświęcał mniej uwagi, bardziej interesowały go ze względów, o których
była już mowa, filozoficzne konteksty i antecedencje marksizmu w rosyjskiej
filozofii. Badania nad filozofią romantyczną nie doczekały się jeszcze takiej
kontynuacji, choć podejmowane są różne próby. Ta część nowoczesnej polskiej tradycji intelektualnej wciąż oczekuje na ożywczą reinterpretację.
Dokonania Walickiego i polskiej humanistyki drugiej połowy XX
wieku należy jednak widzieć we właściwych proporcjach. Gdyby w latach
sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych tamtego stulecia w jednej z warszawskich kawiarni lub uniwersyteckich sal wykładowych zaryzykował
ktoś stwierdzenie, że trwa właśnie okres świetności polskiej humanistyki,
reakcją byłby gromki wybuch śmiechu. Uważano wówczas powszechnie,
iż rzeczy mają się dokładnie na odwrót, bo i o jakiej świetności mogła być
mowa w epoce cenzury, ideologicznej kontroli i reglamentowanego dostępu
do obcojęzycznej książki? To, że kilku polskich uczonych cieszyło się międzynarodową sławą, przyjmowano jako coś naturalnego, poza tym panowało przekonanie, że humanistyka przeżywa trudne chwile. Jedynie na tle
późniejszej, jeszcze głębszej zapaści w czasach neoliberalizmu i populizmu
tamta mizeria zaczęła wydawać się świetnością. Walicki był jednym z kilku
fenomenów, które urozmaicały przed laty nasz ubogi pejzaż. Ich pojawienie się nie było zasługą państwowego mecenatu, lecz raczej świadectwem
tego, że trudno całkowicie sparaliżować życie umysłowe tam, gdzie istniała
wcześniej autentyczna intelektualna elita, i to nawet po przetrzebieniu tej
elity przez wojnę. Być może brak indywidualności światowego formatu
we współczesnej polskiej humanistyce rekompensowany jest do pewnego
stopnia przez jej ilościowy rozrost. Miejmy nadzieję, że tak, bo od kondycji
humanistyki wiele zależy. Andrzej Walicki rzeczywiście przyczynił się do
rozpadu komunizmu. Nie dlatego, że – jak utrzymywał post factum – realizował latami „program pracy wewnątrzsystemowej” – nie wierzę, by kiedykolwiek taki program istniał – ale dlatego, że pisząc dobre książki z historii
idei, siłą rzeczy erodował fundamenty systemu. Humanistyka jest zawsze
sprzymierzeńcem demokracji. Dlatego jest tak nielubiana przez despotów
w mundurach, garniturach i sutannach.
u
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O przyjaźni z samym sobą
w Etykach Arystotelesa
About Friendship with Oneself in Aristotle’s Ethics
A B S T R AC T : The dilemma of friendship with oneself is examined in EE VII.6 1240a 8-1240b
39, NE IX.4 1166a 1-1166b 29 as well as in MM II.11 1210b 32-1211b 3. It should be noted that
there is no consensus among the commentators on the two issues which are important from
the point of view of Aristotle’s proper position in relation to the dilemma of intra-personal
friendship. The first issue concerns the authorship of MM, the second relates to the chronology of the creation of EE and NE. In this article, the author presents Aristotle’s analysis of
the problem of friendship with oneself and the possible way of its final solution.
K E Y WOR D S : Aristotle • ethics • friendship with oneself • marks of friendship

Wstęp

D

zieła Arystotelesa dzielą się na egzoteryczne i ezoteryczne. Dzieła egzoteryczne były przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców i obejmowały głównie dialogi. Składały się na nie dzieła opublikowane, które jednak
prawie w całości zaginęły1. Dzieła ezoteryczne obejmują traktaty szkolne,
które nie były publikowane i miały postać wykładów lub kursów przygotowanych do wewnętrznego użytku szkoły. Traktaty szkolne przetrwały
do naszych czasów i tworzą Corpus Aristotelicum, który obejmuje między
innymi wykłady z zakresu etyki, zebrane w trzech traktatach: Etyce eudemejskiej [EE], Etyce nikomachejskiej [EN] i Etyce wielkiej [MM].
Problematyka przyjaźni z samym sobą jest badana w EE VII.6 1240a
6-1240b 37, EN IX.4 1166a 1-1166b 29, a także MM II.11 1210b 32-1211b 3.
Należy zwrócić uwagę, że wśród komentatorów nie ma konsensusu w dwóch
kwestiach, które mają znaczenie z punktu widzenia określenia ostatecznego
stanowiska Arystotelesa w odniesieniu do zagadnienia przyjaźni intra-perso1

Wyboru fragmentów dzieł egzoterycznych Arystotelesa dokonał Ross (W.D. Ross, Aristotelis Fragmenta selecta, Oxford 1955).
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nalnej. Pierwsza kwestia dotyczy autorstwa MM, druga wiąże się z chronologią powstania EE oraz EN.
Gdy chodzi o pierwszą kwestię, jedni komentatorzy uważają, że
Arystoteles jest autorem MM, inni zajmują stanowisko przeciwne. W XIX
wieku Schleiermacher wysunął kontrowersyjną tezę, mówiącą że MM jest
jedynym prawdziwym dziełem Arystotelesa z zakresu etyki2. Autentyczność
MM podważył Jaeger, a ostatnio między innymi Rowe3. Komentatorzy,
którzy nie zgadzają się, że MM jest autorstwa Arystotelesa, zwracają uwagę
przede wszystkim na: a] niearystotelesowski styl traktatu; b] zbyt daleko
idące podobieństwo traktatu do EE i EN oraz jego skrótowość w stosunku
do pozostałych Etyk, co sugeruje, że MM jest po prostu ich streszczeniem4;
c] niekompatybilność części poglądów przedstawionych w traktacie z innymi poglądami Arystotelesa, w szczególności z teologicznymi, wyrażonymi
w drugiej części księgi XII Metafizyki.
Gdy chodzi o drugą kwestię, jedni komentatorzy utrzymują, że EE
powstała wcześniej od EN, inni twierdzą, że było odwrotnie. Zwolennikiem
tezy, że EE jest wcześniejszym traktatem etycznym w stosunku do EN był
Jaeger, który notabene poddał krytyce stanowisko Schleiermachera co do
nieautentyczności EE oraz EN. Analizując pojęcie phronēsis doszedł do
wniosku, że jej rozumienie w EE jest bliższe Platońskiej wykładni phronēsis
i wskazuje nie tylko na roztropność, lecz również na teoretyczną kontemplację boga (theōria) jako najwyższego dobra i kanonu postępowania. W EN
phronēsis jest natomiast zredukowana do roztropności i stanowi jedynie
kompetencję rozumu w funkcji praktycznej. W istocie Jaeger przyjmuje linię
rozwojową Arystotelesa, od okresu akademickiego przypadającego na pobyt
w Akademii Platona, charakteryzującego się całkowitą zależnością od myśli
jej założyciela, poprzez okres zreformowanego platonizmu, przypadającego
na czas podróży po Azji Mniejszej, Macedonii i wyspie Lesbos, aż do okresu
późnego arystotelizmu, cechującego się wypracowaniem własnego systemu
filozoficznego niezależnego od platonizmu i w dodatku w dużym stopniu
mu przeciwnego, który przypada na lata nauczania w Atenach, w założonej
2

3

4
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Por. F. Schleiermacher, Über die ethischen Werks des Aristoteles, [w:] idem, Samtliche
Werke, iii 3, Berlin 1835. Za autentycznością MM, a przynajmmniej jej kluczowych części
opowiadał się ostatnio m.in. I. Düring, Aristotelis, Heidelberg 1966.
W. Jaeger, Aristoteles. Grundlegung einen Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923; C.J.
Rowe, A Reply to John Cooper on the Magna Moralia, „American Journal of Philology”,
1975, nr 96, s. 160–172.
Wbrew swej nazwie MM jest najkrótszym traktatem etycznym. Jaeger (Aristoteles. op.cit.)
przyjął, że MM jest dziełem późniejszego perypatetyka i jest abstraktem obu pozostałych
Etyk Arystotelesa.
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przez siebie szkole, zwanej Peripatos5. Nie jest więc zaskoczeniem, że Jaeger
koreluje powstanie EE z pobytem w Assos, natomiast EN z nauczaniem we
własnej szkole, dając zarazem do zrozumienia, że EN jest zbiorem ostatecznych poglądów Arystotelesa w zakresie etyki.
Generalnie komentatorzy, którzy opowiadali się za autentycznością
EE i EN byli zdania, że EE jest wcześniejsza od EN i że ta druga jest filozoficznie najdojrzalszym traktatem etycznym. Z tego też powodu utrzymywali, że
trzy „wspólne księgi”, czyli EE IV = EN V (O sprawiedliwości), EE V = EN VI
(O kompetencjach intelektualnych) oraz EE VI = EN VII (O przyjemności) były
pierwotnie częścią EN6. Należy podkreślić, że również problem początkowej
lokalizacji „wspólnych ksiąg” pozostaje w związku z kwestią przyjaźni intra-personalnej, ponieważ jej rozwiązanie, zaproponowane przez Arystotelesa
w EE VII.6, łączy się z analizą stanów charakterów określanych mianem
akrazji oraz enkrazji w EE VI = EN VII, a także z rozwiązaniem aporii „czy
można być sprawiedliwym/niesprawiedliwym względem samego siebie”,
zarysowanym w EE IV.9-11 = EN V.9-11.
Za odmienną chronologią powstania traktatów etycznych opowiedział się Spengel, który przyjął, że EN jest jedynym autentycznym dziełem
Arystotelesa z zakresu etyki7. Ostatnio Kenny wystąpił przeciwko tezom,
że EE jest wcześniejsza od EN i że druga przewyższa pod względem filozoficznym pierwszą. Kenny, głównie w oparciu o analizę stylometryczną oraz
badanie argumentów zawartych w obu traktatach, doszedł do wniosku, że
EE jest nie tylko późniejsza, lecz również stanowi kanoniczne dzieło Arystotelesa z zakresu etyki8. Tym samym skrytykował tezę, że wspólne księgi
znajdowały się pierwotnie w EN i wykazał, że najpierw były one częścią EE,
a dopiero później zostały dołączone do EN. Kenny przekonał niewielu ko5

6

7

8

Należy podkreślić, że o ile jest oczywiste, iż życie Arystotelesa przebiegało w trzech
wielkich okresach wymienionych przez Jaegera, to jednak jego interpretacja duchowego
rozwoju Arystotelesa spotkała się z ostrą krytyką. Wielu bowiem komentatorów stoi na
stanowisku, że dzieła Arystotelesa cechuje zgodność i teoretyczna jednolitość (por. np.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, Platon i Arystoteles, przeł. E. I. Zieliński,
Lublin 1996, s. 371–79).
Takie stanowisko zajmował m.in. Jaeger (Aristoteles, op.cit.), który odwołując się również
i w tym przypadku do kryterium phronēsis dowodził, że „wspólne księgi” należały najpierw do EN.
Por. L. Spengel, Aristotelische Studien, München 1883–1866. Tak zatem Spengel zgodził
się ze stanowiskiem Schleiemachera, że EE jest traktatem nieautentycznym, ale poddał
krytyce jego pogląd na autentyczność MM.
Por. A. Kenny, The Aristotelian Ethics, Oxford 1978. Kenny jest także przeciwnikiem
tezy, że MM jest dziełem Arystotelesa. Warto dodać, że Kenny przygotował również nowe
tłumaczenie EE, które zawiera „wspólne księgi” z paginacją odpowiadającą EN (Aristotle,
The Eudemian Ethics, Oxford 2011).
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mentatorów, że EN jest wcześniejsza od EE, ale zdecydowana ich większość
uważa obecnie, że „wspólne księgi” były pierwotnie częścią EE9.
Należy również zwrócić uwagę na interpretację Annas10, która w wyniku analizy porównawczej Platońskiej i Arystotelesowskiej koncepcji przyjaźni doszła do przekonania, że wykład Stagiryty, zamieszczony w EN IX,
w szczególności w rozdziałach 4 i 9, nie harmonizuje z całością jego systemu
etycznego. Na tej też podstawie wysunęła hipotezę, że ów wykład musiał być
wygłoszony przez Arystotelesa w okresie Akademickim i stanowił oddzielny
zbiór rozważań, który był wyrazem polemiki z Platońskim dialogiem Lizys
i próbą ustosunkowania się do kwestii dotyczącej altruistycznej natury przyjaźni. Warto dodać, że w trzech zachowanych do naszych czasów spisach
dzieł Arystotelesa, czyli w spisie Diogenesa Laertiosa, Hezychiusza z Miletu
i Ptolemeusza Filozofa, widnieje traktat, w objętości jednej księgi, zatytułowany O przyjaźni11.

1. Przyjaźń z samym sobą w EE
W EE Arystoteles rozważa kwestię przyjaźni z samym sobą w VII.6 1240a8-1240b39. Badanie rozpoczyna od przytoczenia pewnej opinii. Stwierdza
bowiem, że „jedni przypuszczają, że każdy [człowiek] jest nade wszystko
swoim własnym przyjacielem i używając tego kanonu, oceniają przyjaźń
z innymi przyjaciółmi”12. A zatem zwolennicy13 przedstawionej opinii stoją
na stanowisku, że każdy jest swoim własnym przyjacielem. Nie jest natomiast
jasne, co głosi druga część opinii. Skoro jednak jej rzecznicy utrzymują, że
każdy jest przyjacielem samego siebie i uważają, że przyjaźń z samym sobą
jest miarą, w oparciu o którą należy oceniać rodzaj relacji interpersonalnej
określanej mianem „przyjaźń”, to można przyjąć, że dopuszczają różne
wartości lub stopnie jej realizacji w relacjach międzyludzkich.

9

10
11
12

13

18

Por. np. C.J. Rowe, De Aristotelis in tribus libris Ethicorum dicendi ratione. Particles,
Connectives and Style in Three Books from Aristotelian Ethical Treatises, „Liverpool Classical Monthly”, 1983, nr 8, s. 4–74.
J. Annas, Plato and Aristotle on Friendship and Altriusm, “Mind”, 1977, nr 86, s. 532–54.
Por. W.D. Ross, Aristotelis Fragmenta selecta, op.cit., s. 3–22.
Δοκεῖ γὰρ ἐνίοις μάλιστα ἕκαστος αὐτὸς αὑτῷ φίλος εἶναι, καὶ τούτῳ χρώμενοι κανόνι
κρίνουσι τὴν πρὸς τοὺς ἄλλους φίλους φιλίαν. EE VII.6 1240a9-11. O ile nie zaznaczono
inaczej, wszystkie tłumaczenia podaję w przekładzie własnym.
Nie jest jasne, kogo Arystoteles może mieć na myśli. Zanatta (w: Aristotele, Etica Eudemea,
przekł., wstęp i komentarz, M. Zanatta, Milano 2012, s. 694, przyp. 122) zwraca uwagę,
że Arystoteles nie odnosi się do konkretnej doktryny fi lozoficznej, lecz do powszechnie
akceptowanej opinii, w myśl której człowiek miłuje przede wszystkim samego siebie i,
w związku z tym, jest przede wszystkim swoim własnym przyjacielem.
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Arystoteles wysuwa obiekcje do przytoczonej opinii. Daje bowiem
do zrozumienia, że przyjaźń z samym sobą wydaje się nie spełniać podstawowego warunku nałożonego na przyjaźń, czyli odwzajemnionego
przyjaznego uczucia, uświadamianego przez obie strony relacji14. Znajduje
to swój wyraz w stwierdzeniu, że „bycie miłowanym” i „miłować” muszą
występować w dwóch oddzielonych [obiektach]15. A ponieważ jest wątpliwe,
że w przypadku relacji intra-personalnej może dochodzić do odwzajemnionego przyjaznego uczucia, uświadamianego przez o b i e strony relacji, Arystoteles konkluduje, że philia w relacji intra-personalnej nie jest przyjaźnią
w pełnym tego słowa znaczeniu16.
Należy dodać, że w zakończeniu ustępu 1240a 8-1240b 39 Arystoteles
daje wyraźnie do zrozumienia, że jego krytyka dotyczy również drugiej części rzeczonej opinii. Podkreśla bowiem, że wszystkie typy philiai odnoszą się
do pierwszej przyjaźni17. W ten sposób nawiązuje do wcześniejszego badania
zogniskowanego na kwestiach typologii przyjaźni i charakteru jedności
między różnymi typami przyjaźni18. W oparciu o to badanie Arystoteles
14

15

16

17
18

„Ktoś zatem staje się przyjacielem, gdy będąc miłowanym, odwzajemnia przyjazne uczucie,
i to jest uświadamiane w pewien sposób przez obie strony” (φίλος δὴ γίνεται ὅταν φιλούμενος
ἀντιφιλῇ, καὶ τοῦτο μὴ λανθάνῃ πως αὐτούς, EE VII.2 1236a 14-15). Należy dodać, że w przypadku przyjaźni w grę wchodzą trzy powody okazywania przyjaznego uczucia, a mianowicie
aretē, przyjemność oraz pożytek. „Jednego bowiem [wybieramy i miłujemy] dlatego, że jest
takiej oto jakości, czyli z powodu aretē, innego [wybieramy i miłujemy], ponieważ jest przydatny i użyteczny, jeszcze innego [wybieramy i miłujemy], ponieważ jest przyjemny, czyli
z powodu przyjemności” (τὸν μὲν γὰρ <τῷ> τοιόνδε καὶ δι᾿ ἀρετήν, τὸν δ᾿ ὅτι ὠφέλιμος καὶ
χρήσιμος, τὸν δ᾽ ὅτι ἡδὺς καὶ δι᾿ ἡδονήν, EE VII.2 1236a 12-14).
ἐν δυσὶ γὰρ διῃρημένοις τὸ φιλεῖσθαι καὶ φιλεῖν, EE VII.6 1240a 14-15. Sformułowanie jest
powtórzone kilka wierszy dalej. Por. 1240a 19-20.
ἁπλῶς δ᾿ οὔ, EE VII.6 1240a 14. Należy podkreślić, że Arystoteles używa terminu haplōs
w różnych kontekstach. W EN I.4 1095b 2-3 podkreśla, że badanie należy zaczynać od
rzeczy znanych, te zaś są dwojakiego rodzaju. Jedne są bowiem znane dla nas (τὰ ἡμῖν
γνώρμια), inne są znane haplōs (τὰ δ᾿ ἁπλῶς). Tym, co znane haplōs, są pryncypia, czyli
pierwsze zasady natury (por. np. Fizyka I.1 184a 16). Ale w EE VIII.3 Arystoteles określa
przy pomocy przysłówka haplōs rzeczy, które należą do klasy dóbr zewnętrznych, czyli
tych, które pozostają w związku z pomyślnością (por. także EE IV.1 = EN V.1). Natomiast
w EE VII.2 1235b 30-6 akcentuje, że ta haplōs agatha to takie rzeczy, które są dobre dla
człowieka znajdującego się w dobrym stanie s o m a t y c z n y m lub p s y c h i c z n y m.
Z kolei w EE VI.9 = EN VII.9 wyjaśnia, że przez haplōs rozumie to kath᾽hauto (1151b 2-3).
Ponieważ wyrażenie to kath᾿hauto dotyczy predykacji i definiowania istotnościowego,
więc można przyjąć, że przyjaźń, która jest haplōs, jest przyjaźnią z istoty swojej lub
inaczej rzecz ujmując, jest przyjaźnią par excellence (na temat wyrażenia to kath᾿hauto
por. np. Metafizyka V.18 1022a 25-27).
πᾶσαι αἱ φιλίαι ἀνάγονται πρὸς τὴν πρώτην, EE VII.6 1240b 38-39.
Na temat typologii przyjaźni zobacz np.: M. Smolak, Dobro, przyjemność, a typy przyjaźni
w wykładni Arystotelesa (EE VII 2), „Peitho – Examina Antiqua”, 1(7), 2016, s. 183–204,
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dochodzi do wniosku, że są trzy podstawowe typy przyjaźni – przyjaźń
a r e t o l o g i c z n a, czyli z powodu doskonałości aretē, przyjaźń h e d o n i c z n a, czyli z powodu przyjemności, przyjaźń utylitarna, czyli z powodu
pożytku – które są określane „przyjaźniami” nie dlatego, że mają wspólną
naturę, albo że tworzą trzy gatunki jednego rodzaju, albo że są całkowitymi
homonimami, lecz na podstawie homonimiczności „przez odniesienie do
jednego”19. Homonimiczność tego typu implikuje posiadanie określonej
natury tylko przez pierwszy typ przyjaźni. Taką zaś przyjaźnią jest przyjaźń
pierwsza, czyli przyjaźń aretologiczna, która jest związkiem ludzi najlepszych
(VII.2 1236b 1). Można zatem przyjąć, że w ten sposób Arystoteles poddaje
krytyce również drugą część opinii. Nie może bowiem być prawdą, że bycie
własnym przyjacielem lub, inaczej rzecz ujmując, przyjaźń z samym sobą jest
kanonem służącym do oceny wartości lub stopnia przyjaźni interpersonalnej, skoro to przyjaźń aretologiczna spełnia funkcję centralnego przypadku
dla każdego typu przyjaźni, a więc również dla przyjaźni intra-personalnej,
o ile takowa jest w ogóle możliwa.
Ale Arystoteles nie wyklucza możliwości sensownego mówienia
o przyjaźni z samym sobą, pomimo kategorycznego stwierdzenia, że philia
w relacji intra-personalnej nie jest przyjaźnią w pełnym tego słowa znaczeniu.
Był bowiem świadomy, że przekonanie o możliwości bycia własnym przyjacielem było mocno zakorzenione w powszechnej opinii20. Zatem w kolejnym
etapie badania ostrze swojej krytyki kieruje na pierwszą część przytaczanej
opinii. Jeśli bowiem przyjaźń z samym sobą jest faktycznie możliwa, to
sposób odnoszenia się niektórych ludzi do samych siebie przeczy temu, że
każdy człowiek jest swoim własnym przyjacielem.
Arystoteles wychodzi od założenia, że philia w relacji intra-personalnej może być przyjaźnią per analogian. Jak bowiem zauważa „philia [z samym sobą] jest przyjaźnią [tylko] w pewnym sensie, [tzn.] przez analogię”21.
Za człon porównujący służy Arystotelesowi sposób zachowania a k r a t y k a
i e n k r a t y k a. W dalszej bowiem części badania powołuje się na swoje
analizy dotyczące dwóch stanów charakteru, czyli a k r a z j i oraz e n k r a z j i , którymi zajmował się głównie w EE VI = EN VII, ale również w EE II.8
w związku z kwestią „dobrowolności” i „niedobrowolności”.
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natomiast na temat charakteru jedności między typami przyjaźni w EE zobacz np.:
M. Smolak, Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa, Kraków 2013, s. 191–204.
ἀνάγκη ἄρα τρία φιλίας εἴδη εἶναι, καὶ μήτε καθ᾿ ἓν ἁπάσας μηδ᾿ ὡς εἴδη ἑνὸς γένους,
μήτε πάμπαν λέγεσθαι ὁμωνύμως. πρὸς μίαν γάρ τινα λέγονται καὶ πρώτην, EE VII.2
1236a 16-18.
Por. przyp. 13.
ἔστι γάρ πως κατὰ ἀναλογίαν αὕτη ἡ φιλία, EE VII.6 1240a 13-14.
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Ogólnie rzecz ujmując, oznaką akrazji jest brak samokontroli, natomiast enkrazji – samokontrola. Oba stany charakteru wyrażają konflikt,
jaki zachodzi w podmiocie działającym między uczuciami i tendencjami
alogicznymi, których źródłem jest psuchē w funkcji zmysłowo-orektycznej oraz tendencjami logicznymi, których źródłem jest psuchē w funkcji
rozumnej. Enkratykowi udaje się jednak wyprzeć lub pokonać reakcje
afektywne oraz siły orektyczne, składające się na alogiczne pobudki do
działania. Dzięki temu podporządkowuje się władzy rozumu i robi to, co
ów rozum zaleca. Akratyk zaś „rozwiązuje” wewnętrzny konflikt w sposób
przeciwny. Na skutek braku samokontroli podporządkowuje się alogicznym
pragnieniom, w szczególności pragnieniom apetytywnym i robi to, na co
rozum by nie zezwolił, gdyby działał efektywnie. O ile więc enkratyk robi
to, co jest zgodne z zaleceniami rozumu, o tyle akratyk robi to, co takie
nie jest. A ponieważ Arystoteles wielokrotnie deklaruje, że człowiek jest
przede wszystkim rozumem, więc akratyk, w przeciwieństwie do enkratyka,
będzie zadowalał ten wymiar siebie, który jednak nie spełnia funkcji autorytatywnego elementu w strukturze bytu ludzkiego i w związku z tym nie
stanowi o istocie człowieka. A jeśli nawet wchodzi w zakres istoty człowieka,
na przykład ze względu na zwartość budowy bytu ludzkiego i konieczność
współwystępowania w jego strukturze zasady orektycznej oraz logicznej22,
to według Arystotelesa nie wymiar zmysłowo-orektyczny s i e b i e decyduje
o tym, c z y m jest człowiek23.
Tak zatem, odwołanie się do sposobu zachowania akratyka i enkratyka ułatwia zrozumienie niełatwej treści, jaką jest przyjaźń intra-personalna, która składa się na człon porównywany w strukturze analogii. Wszak
u akratyka i enkratyka jest wyraźnie widoczne wewnętrzne zdwojenie
w obrębie psuchē na część zmysłowo-orektyczną i logiczną. U obu też daje
się zaobserwować stosunek lub zależność między dwiema jej wyróżnionymi
częściami. O ile więc psuchē faktycznie posiada takie dwie części, to mogą
jej przysługiwać stosunki typu „bycie własnym przyjacielem” czy „bycie
własnym wrogiem”24. Ponieważ akratyk robi to, co jest niezgodne z tym,
czego domaga się jego własny rozum, czyli o n s a m, i ponieważ akratyk zadowala nierozumny aspekt siebie, czyli nie ten, który decyduje o tym, c z y m
22
23

24

Por. np. EE II.8 1224a 23-30.
„Przecież przypuszcza się, że tak jak miasto-państwo oraz każdy inny system jest przede
wszystkim tym, co najbardziej autorytatywne, tak też jest z człowiekiem. […] Nie jest
więc nieoczywiste, że każdy [człowiek] jest tym lub przede wszystkim tym” (ὥσπερ δὲ καὶ
πόλις τὸ κυριώτατον μάλιστ᾿ εἶναι δοκεῖ καὶ πᾶν ἄλλο σύστημα, οὕτω καὶ ἄνθρωπος· […].
ὅτι μὲν οὖν τοῦθ᾿ ἕκαστός ἐστιν ἢ μάλιστα, οὐκ ἄδηλον, EN IX.8 1168b 31-1169a 2).
Por. EE VII.6 1140a 15-21.
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jest człowiek, nie może być swoim własnym przyjacielem, a jeżeli w ogóle,
to raczej swoim własnym wrogiem. Z drugiej strony, ponieważ enkratyk
robi to, co zaleca jego własny rozum, czyli o n s a m, i ponieważ, wskutek
podążania za głosem własnego rozumu, zadowala ten wymiar siebie, który
spełnia funkcję autorytatywnego elementu w strukturze bytu ludzkiego, jego
sposób zachowania zdaje się potwierdzać, że części jego psuchē pozostają
w analogicznym stosunku względem siebie, w jakim pozostają obie strony
relacji interpersonalnej określanej mianem „przyjaźń”25.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że przedstawione mapowanie może
być dla Arystotelesa niesatysfakcjonujące26. W gruncie rzeczy, odpowiednikiem
philii w relacji intra-personalnej u enkratyka mogłaby być ewentualnie przyjaźń interpersonalna oparta na wyższości, czyli taka forma przyjaźni, w której
jedna ze stron relacji pod jakimś względem przewyższa drugą27. Pamiętamy
też, w jaki sposób enkratyk radzi sobie z wewnętrznym konfliktem, który
w nim się rozgrywa – jedna część psuchē odnosi zwycięstwo, druga zaś ponosi
porażkę. Tymczasem przyjaźń jest rodzajem wspólnoty, w której obie strony
relacji współpracują ze sobą, aby osiągnąć zamierzone cele. Nie powinno więc
zaskakiwać, że enkratyk nie jest dla Arystotelesa typem człowieka, który unaocznia philię w relacji intra-personalnej mogącą być przyjaźnią z samym sobą.
W istocie, w EE, a przynajmniej w EE VII.628, takim typem człowieka
jest dla Arystotelesa agathos29, czyli człowiek dobry lub, inaczej rzecz uj25

26

27
28
29
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W podobnym duchu Arystoteles wypowiada się w EE IV.11 = EN V.11 w kwestii możliwości bycia sprawiedliwym i bycia niesprawiedliwym względem samego siebie. Zauważa
bowiem, że „podług metafory, tzn. podług podobieństwa jest to, co sprawiedliwe, nie
względem samego siebie, lecz w przypadku pewnych części [człowieka]. Jest nie to, co
całkowicie sprawiedliwe, lecz to, co sprawiedliwe, charakterystyczne dla relacji władający-poddany lub kierujący domem-domownik. W takich bowiem relacjach część rozumna
psuchē została odróżniona od [jej] części nierozumnej. Ci, którzy obierają ten punkt widzenia uważają, że jest możliwe to, co niesprawiedliwe względem samego siebie, ponieważ
można w tych częściach zaznawać coś, co jest p r z e c i w n e ich własnym pragnieniom.
Wydaje się więc, że jest również coś sprawiedliwego we wzajemnych relacjach obu części
psuchē, tak jak pomiędzy rządzącym i rządzonym” (κατὰ μεταφορὰν δὲ καὶ ὁμοιότητα
ἔστιν οὐκ αὐτῷ πρὸς αὑτὸν δίκαιον ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ τισίν, οὐ πᾶν δὲ δίκαιον ἀλλὰ τὸ
δεσποτικὸν ἢ τὸ οἰκονομικόν. ἐν τούτοις γὰρ τοῖς λόγοις διέστηκε τὸ λόγον ἔχον μέρος
τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἄλογον· εἰς ἃ δὴ βλέπουσι καὶ δοκεῖ εἶναι ἀδικία πρὸς αὑτόν, ὅτι ἐν
τούτοις ἔστι πάσχειν τι παρὰ τὰς ἑαυτῶν ὀρέξεις· ὥσπερ οὖν ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ εἶναι
πρὸς ἄλληλα δίκαιόν τι καὶ τούτοις, EN V.11 1138b 6-13).
Ze względu na to, że analogia jest proporcją, więc mapowanie mogłoby mieć następującą
postać: część rozumna psuchē: część nierozumna psuchē (w relacji intrapersonalnej):
przyjaciel 1: przyjaciel 2 (w relacji interpersonalnej).
Por. EE VII.10 1241b 2-21.
Por. EE VII.6 1240b 25 oraz przyp. 39. Por. także EE VII.3.
Por. EE VII.6, 1240b 11-16.
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mując, człowiek będący właściwym kandydatem do zawiązania przyjaźni
aretologicznej, a więc przyjaźni ludzi najlepszych. Okazuje się bowiem,
że sposób odnoszenia się człowieka dobrego do samego siebie cechują te
wszystkie właściwości, które są powszechnie uważane za charakterystyczne
dla przyjaźni30. Nie dziwi zatem konkluzja, do jakiej Arystoteles dochodzi
w wyniku akceptacji powszechnego przekonania co do ich roli.
W konsekwencji, philia z samym sobą sprowadza się do philii człowieka dobrego. Ponieważ człowiek dobry jest jakoś podobny do
samego siebie, czyli jest jeden i jest dobry dla samego siebie, to z tego
punktu widzenia jest on swoim własnym przyjacielem i obiektem
swoich własnych pragnień. Taki zaś człowiek jest w zgodzie z naturą31.

W EE VII.2 Arystoteles określa człowieka dobrego przy pomocy wyrażenia haplōs agathos. Zauważa bowiem, że „jeżeli pierwsza przyjaźń jest
przyjaźnią ze względu na aretē, to również przyjaciele w tego typu przyjaźni
będą haplōs agathoi”32. A ponieważ już w Topikach podkreśla, że rzecz, która
jest haplōs agathon, jest z natury dobra (III.1 116b 11), to można przyjąć,
że człowiek, który jest właściwym kandydatem do zawiązania przyjaźni
aretologicznej, jest dobry ze względu na swoją naturę, czyli jest dobry z istoty
swojej33. Nie zmienia to jednak faktu, iż ogólny wydźwięk EE VII.6 jest taki,
że o philii z samym sobą można mówić „przyjaźń” tylko per analogian.
Jeżeli zaś uwzględni się fakt, że dla Arystotelesa kat᾿analogian jest podtypem zakresowo szerokiej homonimiczności „ze względu na podobieństwo”
(kath᾿homoiotēta), to można przyjąć, że przyjaźń wobec samego siebie jest
homonimem przyjaźni, jednakowoż nie homonimem całkowitym (por. EE
VII.2, 1236a 17) czy homonimem przypadkowym (por. EN I.6, 1096b 26-27).

30

31

32

33

Arystoteles wymienia pięć takich cech i dzieli je na dwie grupy. Pierwsza, którą można
nazwać „grupą życzliwości”, obejmuje: a] życzenie przyjacielowi dobrych rzeczy
i przysparzanie mu ich ze względu na niego; b] życzenie przyjacielowi ze względu na
niego, aby był i żył. Do drugiej grupy, którą można określić „grupą współżycia”, należą:
c] przebywanie w towarzystwie przyjaciela; d] zgodność zainteresowań przyjaciół; e]
współodczuwanie przez przyjaciół ich radości i smutków (EE VII.6, 1240a 24-1240b 1,
por. także EN IX.4 1160a 2-8).
ὥστε καὶ ἡ αὐτοῦ πρὸς αὑτὸν φιλία ἀνάγεται πρὸς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ. ὅτι γάρ πῃ ὁμοιοῖ
καὶ εἷς καὶ αὐτὸς αὑτῷ ἀγαθός, ταύτῃ αὐτὸς αὑτῷ φίλος καὶ ὀρεκτός· φύσει δὲ τοιοῦτος,
EE VII.6 1240b 17-21.
ὥστ᾿ ἐπειδὴ ἡ πρώτη φιλία κατ᾿ ἀρετήν, ἔσονται καὶ αὐτοὶ ἁπλῶς ἀγαθοί, EE VII.2 1237a
10-11.
Por. przyp. 16.
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2. Przyjaźń z samym sobą w EN
W EN Arystoteles rozważa kwestię przyjaźni z samym sobą w IX.4 1166a
1-1166b 29. Badanie rozpoczyna od sformułowania przypuszczenia, że
„cechy charakterystyczne dla przyjaźni, ale te [okazywane] względem przyjaciół, tzn. te, przy pomocy których definiują przyjaźnie, zdaje się, że zostały
wywiedzione z tych cech, które są [okazywane] względem samego siebie”34.
Już wiadomo35, że jest pięć takich cech i że są one podzielone na dwie
grupy, mianowicie na „grupę życzliwości”, która obejmuje [a] efektywne
życzenie przyjacielowi dobrych rzeczy ze względu na niego, [b] życzenie
przyjacielowi, ze względu na niego, aby był i żył, oraz na „grupę współżycia”,
do której należą [c] przebywanie w towarzystwie przyjaciela, [d] zgodność
zainteresowań przyjaciół, [e] współodczuwanie przez przyjaciół ich radości
i smutków36.
W dalszej części wywodu Arystoteles przeprowadza charakterystykę
sposobu, w jaki człowiek najwyższej próby (spoudaios) odnosi się do samego
siebie, w oparciu o wyróżnione cechy charakterystyczne dla przyjaźni37.
Taka strategia badania jest zrozumiała, ponieważ człowiek najwyższej próby
jest miarą w zakresie wszystkich rzeczy dotyczących ludzkiej praxis38. A zatem jest on również miarą w sposobie odnoszenia się do samego siebie i do
drugiego człowieka39.
Ponieważ człowiek najwyższej próby okazuje wszystkie ta philika
względem samego siebie – wszak życzy sobie dobrych rzeczy i urzeczywistnia
je czyniąc to ze względu na samego siebie (1166a 14-17), troszczy się o własne
życie chcąc pozostać tym, kim jest (1166a 17-19), chętnie przebywa w swoim
własnym towarzystwie (1166a 23-24), nie zmienia swojego zdania odnośnie
34

35
36

37
38
39

24

Τὰ φιλικὰ δὲ τὰ πρὸς τοὺς πέλας, καὶ οἷς αἱ φιλίαι ὁρίζονται, ἔοικεν ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτὸν
ἐληλυθέναι, EN IX.4 1166a 1-2.
Por. przyp. 30.
τιθέασι γὰρ φίλον τὸν βουλόμενον καὶ πράττοντα τἀγαθὰ ἢ τὰ φαινόμενα ἐκείνου ἕνεκα,
ἢ τὸν βουλόμενον εἶναι καὶ ζῆν τὸν φίλον αὐτοῦ χάριν· […] οἳ δὲ τὸν συνδιάγοντα καὶ
ταὐτὰ αἱρούμενον, ἢ τὸν συναλγοῦντα καὶ συγχαίροντα τῷ φίλῳ, EN IX.4 1166a 2-8.
Por. EN IX.4 1166a 14-29.
Por. EN IX.4 1166a 12-13.
W EE VII.2 Arystoteles daje wyraźnie do zrozumienia, że człowiek najwyższej próby jest
spełniony (τέλειος), ponieważ osiągnął cel w samorozwoju (τελειωθέντι, 1237a 29-30).
W innym zaś miejscu podkreśla, że spełnia on perfekcyjnie funkcję antropiczną (EN I.7
1098a14-15). A ponieważ byt ludzki jest istotą obywatelską i z natury skłonną do życia
z innymi (IX.9 1169b 18-19), stąd nie wydaje się, aby spoudaios mógł urzeczywistnić
pełnię swojego człowieczeństwa w abstrakcji od relacji interpersonalnych i w oderwaniu
od instytucji s p o ł e c z n y c h. Tak zatem, człowiek najwyższej próby powinien być
e k s p e r t e m w kwestiach relacji interpersonalnych, a zatem powinien być również
e k s p e r t e m w kwestii przyjaźni.
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tego, co sprawia mu przykrość i przyjemność (1166a 28-29), dzieli swoje
smutki i radości przede wszystkim z samym sobą (1166a 27) – więc można
przyjąć, że osiągnął poziom wewnętrznej integracji, której wyrazem jest
zjednoczenie praktycznego myślenia, pragnień, uczuć, decyzji i aktywności
w jedną skoordynowaną całość. Arystoteles daje temu wyraz, gdy podkreśla,
że „człowiek najwyższej próby zgadza się sam ze sobą, tzn. dąży do tych
samych rzeczy podług każdej części [swojej] psuchē”40.
Jest zatem zrozumiałe, dlaczego uwaga otwierająca IX.4 jest wyrażona
przez Arystotelesa w formie przypuszczenia. Cechy charakterystyczne dla
przyjaźni można bowiem właściwie zrozumieć w oparciu o paradygmatyczny sposób odnoszenia się człowieka do samego siebie, czyli w oparciu
o sposób, w jaki odnosi się do samego siebie człowiek najwyższej próby.
Ale skoro każda z cech charakterystycznych dla przyjaźni przysługuje
człowiekowi najwyższej próby w jego relacji do samego siebie, więc nie jest
niczym zaskakującym, że w kolejnej fazie badania Arystoteles przechodzi do
rozważenia kwestii przyjaźni intra-personalnej.
Analizę przeprowadza w ustępie 1166a 33-1166b 2. Tam bowiem stawia
pytanie „czy jest przyjaźń z samym sobą?” oraz przytacza dwa argumenty
na rzecz tezy, że przyjaźń tego typu jest możliwa. Arystoteles stwierdza, co
następuje:
Ale czy jest przyjaźń z samym sobą, czy nie, na razie odłóżmy tę kwestię na bok. Można wszelako przypuszczać, że jest taka przyjaźń, o ile
są dwie lub więcej z tych rzeczy, o których mówiliśmy, i że najwyższy
stopień przyjaźni [interpersonalnej]41 porównuje się42 z przyjaźnią
z samym sobą43.

Jak widać, uzasadnienie tezy, że przyjaźń intra-personalna jest możliwa, jest tylko zarysowane. Ponadto zaraz po nakreśleniu trudności i bezpośrednio przed przedstawieniem samych argumentów Arystoteles zwraca
uwagę, że rozważenie problemu chce odłożyć na bok. Można więc wysunąć
40

41

42

43

οὗτος γὰρ ὁμογνωμονεῖ ἑαυτῷ, καὶ τῶν αὐτῶν ὀρέγεται κατὰ πᾶσαν τὴν ψυχήν, EN IX.4
1166a 13-14.
Por. F. Dirlmeier, [w:] Aristoteles, Nikomachische Ethik, przekł. i kom. F. Dirlmeier, Berlin
1960, s. 201): „[...] Freundschaft (zu anderen) [...]”.
Zazwyczaj komentatorzy oddają homoioutai przez „[jest] podobny”. Por. jednak: G. Parcival (Aristotle, On Friendship. An Expanded Translation of the Nicomachean Ethics,
Books VIII & IX, przeł. G. Percival, Cambridge 1940, s. 109), który oddaje homoioutai
przez „is likened to”.
πρὸς αὑτὸν δὲ πότερον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστι φιλία, ἀφείσθω ἐπὶ τοῦ παρόντος· δόξειε δ᾿ ἂν
ταύτῃ εἶναι φιλία, ᾗ ἐστὶ δύο ἢ πλείω, ἐκ τῶν εἰρημένων, καὶ ὅτι ἡ ὑπερβολὴ τῆς φιλίας τῇ
πρὸς αὑτὸν ὁμοιοῦται, EN IX.4 1166a 33-1166b 2.
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przypuszczenie, że naszkicowane argumenty nie są dla niego wiążące. Ale
przede wszystkim na podstawie analizy samych argumentów wychodzi na
jaw, że nie mogą one być dla niego konkluzywne.
2.1 Argument „z wielości cech charakterystycznych
dla przyjaźni” lub „z wielości części psuchē”
Pierwszy argument można określić argumentem „z wielości cech charakterystycznych dla przyjaźni” lub „z wielości części psuchē”. Dwoistość określenia argumentu nie jest pozbawiona racji, ponieważ nie wiadomo, o jakie
dwie lub więcej rzeczy chodzi. Nie jest bowiem jasne, do jakiego miejsca
wykładu Arystoteles odsyła swoich studentów44. W grę wchodzą co najmniej
dwie interpretacje. Według pierwszej, Arystoteles może mieć na myśli ten
ustęp IX.4, w którym charakteryzuje ta philika – interpretacja [A]. W myśl
drugiej może mu chodzić o te ustępy EN, w których wspomina o różnych
częściach, funkcjach lub aspektach psuchē, a więc głównie ustępy I.13 1102a
27-1103a 3 oraz VI.1 1139a 3-15 – interpretacja [B].
W myśl interpretacji [A], „dwiema lub więcej rzeczami, o których
mówiliśmy”, byłyby więc cechy charakterystyczne dla przyjaźni. Argument
mógłby mieć następującą postać: „można wszelako przypuszczać, że jest
przyjaźń wobec samego siebie, o ile dwie lub więcej z cech charakterystycznych dla przyjaźni przysługują człowiekowi w jego relacji do samego siebie”45.
Takie postawienie sprawy sugeruje, że poszczególne cechy charakterystyczne dla przyjaźni mogą być okazywane względem samego siebie niezależnie od pozostałych. Ale czy możemy życzyć sobie dobrych rzeczy oraz
przysparzać ich sobie ze względu na samych siebie i równocześnie żałować
w czasie t2 tego, że czerpaliśmy przyjemność w czasie t1? Albo czy możemy
z chęcią spędzać czas na osobności i radować się przebywaniem we własnym
towarzystwie, jeśli wspomnienia naszych dokonań nie są dla nas miłe lub
spodziewamy się podobnych w przyszłości? W gruncie rzeczy, Arystoteles
stoi na stanowisku, że okazywanie jednej cechy charakterystycznej dla przyjaźni implikuje okazywanie pozostałych.
44
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Np. Burnet (J. Burnet, The Ethics of Aristotle, London 1900, s. 413), usuwa ἐκ τῶν εἰρημένων
sugerując, że wyrażenie jest dodane. Por. także Percival (Aristotle, On Friendship, op.cit.
s. 109), który nie łączy ἐκ τῶν εἰρημένων z ἐστὶ δύο ἢ πλείω i tłumaczy wyimek 1166a 34-35
uzupełniając go kursywą w następujący sposób: „it would seem that friendship for oneself
exist exactly in so far a man is two or more […]: this conclusion is indicated both by what
we have said c o n c e r n i n g t h e g o o d m a n ᾿ s p o s s e s s i o n o f t h e m a r k s
o f f r i e n d s h i p, w h i c h m i g h t w e l l b e t a k e n t o i m p l y t h a t a m a n
m a y h a v e f r i e n d s h i p f o r h i m s e l f a s f o r a n e x t e r n a l o b j e c t [...]”.
Por. np. Aristotle, The Nicomachean Ethics, przekł. i kom. H.G. Apostle, Boston 1975, s. 168.
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Gdy w dalszej części IX.4 przechodzi do charakterystyki sposobu,
w jaki odnosi się do samego siebie człowiek, którego określa terminem
phaulos, to daje wyraźnie do zrozumienia, że takiemu człowiekowi nie przysługuje żadna cecha charakterystyczna dla przyjaźni (1166b 5-7). W istocie,
Arystoteles polemizuje z przekonaniem, że cechy charakterystyczne dla
przyjaźni przysługują każdemu lub większości ludziom. Mówiąc bowiem
o człowieku, którego nazywa phaulos, ma na myśli człowieka pospolitego.
Charakteryzując jego osobowość zauważa, że jest ona analogiczna do osobowości akratyka. Phaulos jest bowiem wewnętrznie rozdarty, ponieważ
ma apetyt na jedne rzeczy, ale chce innych i zamiast tych, co do których jest
przekonany, że są dobre dla niego, wybiera te, które mu szkodzą 46. W innym
miejscu EN, w ramach rozpatrywania aporii „czy bardziej trzeba miłować
samego siebie, czy kogoś innego?”, również podkreśla, że phauloi, to ci,
którzy stanowią zdecydowaną większość i że są to ludzie, którzy ogniskują
swoje życie na zaspakajaniu apetytów i dogadzaniu nierozumnej części
psuchē47.
Skoro więc większości ludziom nie przysługuje żadna cecha charakterystyczna dla przyjaźni, a ludziom najwyższej próby przysługują wszystkie,
46

47

„Ale wydaje się, że cechy, o których mówiliśmy, przysługują również wielu ludziom,
chociaż są pospolici. Czyż więc ludzie mają w nich udział, o ile są zadowoleni z siebie
i o ile uważają, że są przyzwoici? Bo w każdym razie żadna z tych cech nie przysługuje,
ani nie wydaje się przysługiwać, ludziom bez reszty złym oraz tym, którzy postępują
bezbożnie. Zapewne jednak nie przysługują one również ludziom pospolitym, ponieważ
nie zgadzają się z samymi sobą i mają apetyt na jedne rzeczy, ale życzą sobie innych jak
akratycy. Zamiast bowiem rzeczy, co do których są przekonani, że są dobre, wybierają
przyjemne, które im szkodzą”. (φαίνεται δὲ τὰ εἰρημένα καὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχειν, καίπερ
οὖσι φαύλοις. ἆρ᾿ οὖν ᾗ τ᾿ ἀρέσκουσιν ἑαυτοῖς καὶ ὑπολαμβάνουσιν ἐπιεικεῖς εἶναι, ταύτῃ
μετέχουσιν αὐτῶν; ἐπεὶ τῶν γε κομιδῇ φαύλων καὶ ἀνοσιουργῶν οὐδενὶ ταῦθ᾿ ὑπάρχει,
ἀλλ᾿ οὐδὲ φαίνεται. σχεδὸν δὲ οὐδὲ τοῖς φαύλοις· διαφέρονται γὰρ ἑαυτοῖς, καὶ ἑτέρων
μὲν ἐπιθυμοῦσιν ἄλλα δὲ βούλονται, οἷον οἱ ἀκρατεῖς· αἱροῦνται γὰρ ἀντὶ τῶν δοκούντων
ἑαυτοῖς ἀγαθῶν εἶναι τὰ ἡδέα βλαβερὰ ὄντα, EN IX.4 1166b 2-10).
„Ci więc, którzy rozpowszechniają termin ‘samolub’ w celu wyrażenia zarzutu, nazywają
‘samolubami’ tych, którzy przydzielają sobie większy udział w pieniądzach, zaszczytach
i przyjemnościach cielesnych. Wielu bowiem ludzi pragnie i stara się o te rzeczy, jak gdyby
były największymi dobrami i dlatego są one obiektem walki. Ci więc, którzy domagają
się w tych rzeczach większego udziału, niż im się należy, zaspokajają apetyty i – krótko
mówiąc – afekty, czyli nierozumny aspekt psuchē. Wielu zaś ludzi jest [właśnie] takich,
dlatego też rozpowszechniona nazwa ‘samolub’ pochodzi od wielu ludzi, którzy są pospolici”. (οἱ μὲν οὖν εἰς ὄνειδος ἄγοντες αὐτὸ φιλαύτους καλοῦσι τοὺς ἑαυτοῖς ἀπονέμοντας
τὸ πλεῖον ἐν χρήμασι καὶ τιμαῖς καὶ ἡδοναῖς ταῖς σωματικαῖς· τούτων γὰρ οἱ πολλοὶ
ὀρέγονται, καὶ ἐσπουδάκασι περὶ αὐτὰ ὡς ἄριστα ὄντα, διὸ καὶ περιμάχητά ἐστιν. οἱ δὴ
περὶ ταῦτα πλεονέκται χαρίζονται ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ὅλως τοῖς πάθεσι καὶ τῷ ἀλόγῳ
τῆς ψυχῆς· τοιοῦτοι δ᾿ εἰσὶν οἱ πολλοί· διὸ καὶ ἡ προσηγορία γεγένηται ἀπὸ τοῦ πολλοῦ
φαύλου ὄντος. EN IX.8 1168b 15-22).
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to nie bardzo wiadomo, o kogo może chodzić w argumencie „z wielości cech
charakterystycznych dla przyjaźni”. Ponadto, jak trafnie zauważają Gauthier
i Jolif48, gdyby w argumencie faktycznie chodziło o cechy charakterystyczne
dla przyjaźni, byłoby niejasne, dlaczego dopiero od okazywania sobie dwóch
cech tego typu można było mówić o kimś, że jest swoim własnym przyjacielem, a nie już od jednej lub dopiero, na przykład, od trzech. Tak zatem Arystoteles nie mógł uważać, że argument „z wielości cech charakterystycznych
dla przyjaźni” jest konkluzywny.
W myśl interpretacji [B] „dwiema lub więcej rzeczami, o których
mówiliśmy” byłyby części psuchē. Znamienne jest jednak to, że Arystoteles
nie opatruje argumentu żadnym komentarzem ani nie dostarcza żadnej
wskazówki, że wyrażenie esti duo ē pleiō odsyła do struktury psuchē zarysowanej w innych partiach wykładu, tzn. w innych miejscach EN49. Jeżeli więc
argument jest zgodny z interpretacją [B], to można wysunąć hipotezę, że
słuchacze wykładu Arystotelesa znali go w tej postaci i musieli wiedzieć, czy
to na podstawie notatek krążących w szkole czy też dzięki bezpośredniemu
uczestnictwu w kursie obejmującym treści zawarte w EE VII.6, że philia
z samym sobą nie może być przyjaźnią w pełnym tego słowa znaczeniu i że
ogólny wydźwięk EE VII.6 jest taki, iż o philii z samym sobą można mówić
„przyjaźń” jedynie per analogian. Tak zatem, Arystoteles nie mógł uważać,
że argument „z wielości części psuchē” jest konkluzywny.
2.2 Argument „z porównania”
Argument „z porównania” jest następujący: najwyższy stopień przyjaźni
[interpersonalnej] porównuje się z philią w relacji intra-personalnej. Argument wydaje się klarowny. Jeżeli bowiem philia z samym sobą służy za
punkt odniesienia dla najwyższego stopnia przyjaźni [interpersonalnej], to
owa philia również powinna być przyjaźnią, ponieważ gdyby nią nie była, to
porównanie traciłoby sens. Trzeba jednak podkreślić, że również argument
„z porównania” jest dla Arystotelesa niewiążący.
Argument po części harmonizuje z opinią, od której Arystoteles
rozpoczął badanie zagadnienia przyjaźni z samym sobą w EE. Przypomnę,
że zwolennicy tej opinii utrzymują, iż każdy człowiek jest swoim własnym
48
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Aristote, L’ Éthique à Nicomaque, t. II, cz. 2, kom. R.A. Gauthier i J.Y. Jolif, Louvaine 1959,
s. 732.
Jeśli zaś chodzi o IX.4, to wyimkiem poprzedzającym argument, który zawiera sugestię,
że może chodzić o dwuczłonowość lub wielo-członowość psuchē, jest 1166a13-14. W nim
bowiem Arystoteles daje do zrozumienia, że psuchē człowieka najwyższej próby stanowi
niepodzielną jedność i że dzięki takiemu wewnętrznemu ustrukturyzowaniu swojej osobowości okazuje wobec samego siebie wszystkie cechy charakterystyczne dla przyjaźni.
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przyjacielem i że philia w relacji intra-personalnej jest kanonem, w oparciu
o który należy oceniać rodzaj relacji interpersonalnej określanej mianem
„przyjaźń”. Tak zatem, zarówno w argumencie jak i w opinii philia w relacji
intra-personalnej jest uważana za prawidło, według którego trzeba szacować
relację interpersonalną typu „przyjaźń”. Są jednak między nimi rozbieżności.
Jedna z różnic dotyczy obiektu, który podlega ocenie. Opinia dopuszcza szacowanie dowolnego typu przyjaźni interpersonalnej, zaś argument
jedynie najwyższy typ przyjaźni, czyli przyjaźń aretologiczną, która w EE
VII.2 jest nazwana „pierwszą” (protē), a w EN VIII.3 – „kompletną” (teleia).
Ale różnica musi również dotyczyć samego kanonu, ponieważ rzecznicy
opinii uważają, że każdy jest swoim własnym przyjacielem. Argument
zaś sugeruje, że kanonem dla najwyższego typu przyjaźni może być tylko
paradygmatyczny sposób odnoszenia się do samego siebie, czyli sposób,
w jaki robi to człowiek najwyższej próby. Argument można wprawdzie
zmodyfikować, i przyjąć, że najwyższy stopień przyjaźni interpersonalnej
należy porównywać z najwyższym stopniem philii w relacji intra-personalnej, natomiast niższe stopnie przyjaźni interpersonalnej – z jej niższymi
stopniami. Jednakże wówczas Arystoteles musiałby się zgodzić na pierwszą
część opinii i przyjąć, że każda postać philii w relacji intra-personalnej jest
zarazem określonym typem przyjaźni z samym sobą, i że w konsekwencji,
każda jej postać może służyć za punkt odniesienia, w oparciu o który można
oceniać, z jakim typem przyjaźni interpersonalnej mamy do czynienia.
Tymczasem na podstawie badania, które dotyczyło możliwości okazywania
cech charakterystycznych dla przyjaźni względem samego siebie Arystoteles
dochodzi do przekonania, że cechy tego typu okazuje względem samego
siebie jedynie człowiek najwyższej próby50.
Reasumując, argument „z porównania” jest dla Arystotelesa niekonkluzywny co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, argument ten jest
nieprecyzyjny. Nie kładzie bowiem nacisku na to, że najwyższym stopniem
przyjaźni [interpersonalnej] jest przyjaźń aretologiczna. Jest to o tyle ważne,
że przyjaźnie utylitarna i hedoniczna nie spełniają wymogów, jakie spełnia
przyjaźń teleia lub protē51. Poza tym, argument nie podkreśla, że punktem
odniesienia dla najwyższego stopnia przyjaźni [interpersonalnej], czyli przy50
51

Por. argument „z wielości cech charakterystycznych dla przyjaźni” w punkcie 2.1.
Arystoteles daje na przykład wyraźnie do zrozumienia, że życzliwość (eunoia), czyli
troszczenie się o dobro przyjaciela i dążenie do niego jako do niezależnego dobra, a nie
jedynie jako do części własnego dobra (por. pierwsza cecha charakterystyczna dla przyjaźni z grupy „życzliwości”), nie cechuje ani przyjaźni hedonicznej, ani utylitarnej (por.
EE VII.7 i EN IX.5). Por. jednak: J.M.C. Cooper, Aristotle on the Forms of Friendship
„Rewiew of Metaphysics”, nr 30, s. 619–48.
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jaźni aretologicznej, może być tylko philia, jaką okazuje względem samego
siebie jedynie człowiek najwyższej próby. Tylko bowiem taka philia mogłaby
być właściwą miarą lub standardem dla najwyższego stopnia przyjaźni
interpersonalnej52.
Po drugie, argument „z porównania” inaczej ustawia relację między
przyjaźnią [interpersonalną] i philią w relacji intra-personalnej, niż ma to
miejsce w EE VII.6. O ile bowiem w argumencie „z porównania” punktem
odniesienia dla najwyższego stopnia przyjaźni interpersonalnej jest philia
z samym sobą, o tyle w EE VII.6 punktem odniesienia dla wszystkich typów
philiai, a więc również dla philii z samym sobą jest przyjaźń protē.
Po trzecie, argument „z porównania” jest przedstawiony w takim
kształcie, który sugeruje, że, z jednej strony, to nie Arystoteles jest jego autorem, z drugiej zaś, że Stagiryta go nie akceptuje. Gdyby to był argument
Arystotelesa lub gdyby go ten akceptował, zaznaczyłby to w jakiś sposób
– na przykład przedstawiłby go w pierwszej osobie pluralis53, dajmy na to,
w następującej postaci: „można wszelako przypuszczać, że jest taka przyjaźń
[tzn. przyjaźń z samym sobą], o ile najwyższy stopień przyjaźni [interpersonalnej], czyli przyjaźń aretologiczną, porównujemy z philią człowieka
najwyższej próby okazywaną względem samego siebie”.

2. Przyjaźń z samym sobą w MM
W MM kwestia przyjaźni z samym sobą jest rozważana w II.11 1210b 321211b 3. Po postawieniu problemu: „czy jest przyjaźń z samym sobą?”, autor54
zaznacza, podobnie jak to ma miejsce w EN, że w tym momencie kwestię
przyjaźni intra-personalnej odkłada na bok. Jest jednak zasadnicza różnica
w stosunku do wypowiedzi w EN, ponieważ autor dodaje, że powyższą
kwestią zajmie się później55. Jego deklaracja nie jest gołosłowna, ponieważ
zbadanie problemu podejmuje w drugiej części 1210b 32-1211b 3.
52

53

54
55
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W tym duchu Pakaluk interpretuje argument „z porównania”. Podkreśla bowiem, że jeśli
relacja dobrego człowieka do samego siebie jest wzorcem dla przyjaźni w tym sensie, że im
bardziej przyjaźń upodabnia się do owego wzorca, tym bardziej jest przyjaźnią, to relacja
dobrego człowieka do samego siebie sama musi być przyjaźnią, ponieważ wzorzec dla danego typu rzeczy sam musi być przykładem tego typu rzeczy. Zob. M. Pakaluk, Aristotle
Nicomachean Ethics. Books VIII and IX, przekł. i kom. M. Pakaluk, Oxford 1998, s. 173–4.
Por. strukturę ustępu EN IX.4 1166a 33-1166b 2: „Ale czy jest przyjaźń wobec samego
siebie, czy nie, na razie odłóżmy tę kwestię na bok. Można wszelako przypuszczać, że jest
taka przyjaźń, o ile są dwie lub więcej z tych rzeczy, o których mówiliśmy, i że najwyższy
stopień przyjaźni [interpersonalnej] porównuje się z przyjaźnią z samym sobą”.
Por. Wstęp.
Πότερον δ᾿ ἐστὶν αὐτῷ [φιλία] καὶ πρὸς αὑτὸν φιλία, ἢ οὔ, νῦν μὲν ἀφείσθω, ὕστερον δ᾿
ἐροῦμεν, MM II.11 1210b 32-34.
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W istocie, pomiędzy postawieniem problemu i faktycznym jego
rozważeniem, znajduje się ustęp 1210b 35-1211a 15, w którym autor czyni
ważne uwagi. Najpierw zauważa, że wszystkie rzeczy, których chcemy dla
przyjaciół, chcemy również dla siebie, a następnie wymienia znane nam już
ta philika, choć przedstawione w nieco innej szacie słownej, i zaznacza, że
rozważając kwestię z tej perspektywy, można przypuścić, że jest możliwa
przyjaźń z samym sobą, ponieważ cechy charakterystyczne dla przyjaźni
dotyczą nie tylko przyjaźni kompletnej, lecz również philii w relacji intra-personalnej. Ponadto, odnosząc się do rozważań na temat sprawiedliwości
zaznacza, że skoro tam, gdzie jest to, co sprawiedliwe, jest również przyjaźń, więc na tej podstawie dochodzi do przekonania, że z typami tego,
co sprawiedliwe korespondują typy przyjaźni56. A ponieważ w I.33 1196a
30-31 przystaje na to, że może być to, co sprawiedliwe względem samego
siebie, więc również z tej perspektywy pokazuje się, że przyjaźń z samym
sobą nie jest wykluczona.
Można zatem przyjąć, że ów ustęp spełnia ważną rolę w strukturze
1210b 32-1211b 3, ponieważ zaznajamia słuchaczy wykładu z trudnością
i pozwala lepiej ją zrozumieć. Należy też dodać, że 1210b 32-1211b 3 jest
jedynym miejscem, w którym autor zajmuje się kwestią przyjaźni intra-personalnej, ponieważ rozpoczynając II.13, daje wyraźnie do zrozumienia,
że trudność już rozwiązał. Zauważa bowiem: „skoro zaś – jak twierdzimy
– jest philia z samym sobą [...]”57. W istocie, pomiędzy 1210b 32-1211b 3
oraz wyimkiem 1212a 27-28 nie ma żadnych dodatkowych rozważań, które
dotyczyłyby problemu przyjaźni intra-personalnej.
W dalszej części badania, po nawiązaniu do wstępnych ustaleń wyrażonych we wzmiankowanym ustępie, autor przystępuje do zasadniczego
rozwiązania rzeczonej trudności (1211a 15-1211b 3). Dochodzi do przekonania, że philia z samym sobą jest jednak możliwa. Uzasadnienie bazuje na
dwóch założeniach.
Pierwsze założenie kryje w sobie dwa warunki, jeden wyrażony
wprost, drugi domyślny. Wyrażony wprost głosi, że miłowanie rozpoznaje
się na podstawie cech charakterystycznych dla przyjaźni, domyślny mówi,
że wszystkie cechy charakterystyczne dla przyjaźni występują w relacji intra-personalnej jedynie u człowieka najwyższej próby. Tak zatem, na podstawie
pierwszego założenia autor dochodzi do konkluzji, że philia z samym sobą
jest możliwa tylko w przypadku człowieka najwyższej próby, ponieważ tylko
56

57

Ετι δὲ ἴσως ἂν δόξειεν, ἐν οἷς ἐστι δίκαιον, ἐν τούτοις καὶ φιλίαν εἶναι· διὸ καὶ ὅσα περ
δικαίων εἴδη, τοσαῦτα καὶ φιλιῶν, MM II.11 1211a 6-8.
᾿Επεὶ δ᾿ ἐστίν, ὡς φαμέν, αὐτῷ πρὸς αὑτὸν φιλία [...], MM II.13 1212a 28.
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człowiek najwyższej próby okazuje wszystkie cechy charakterystyczne dla
przyjaźni względem samego siebie.
Drugie założenie pozostaje w związku z tą częścią rozważań zamieszczonych w I księdze, w których autor wykazuje, że można być sprawiedliwym lub niesprawiedliwym względem samego siebie. Założenie mówi, że
psuchē ma część zmysłowo-orektyczną oraz część racjonalną58. W rezultacie,
philia w relacji intra-personalnej zawisła jest od wzajemnego stosunku obu
wymienionych części. Tak zatem na podstawie drugiego założenia autor
dochodzi do wniosku, że philia z samym sobą jest możliwa tylko wtedy,
gdy część racjonalna oraz część zmysłowo-orektyczna tworzą harmonijną
całość. A ponieważ obie części psuchē harmonizują ze sobą jedynie u człowieka najwyższej próby, więc ponownie okazuje się, że philia z samym sobą
jest możliwa tylko w przypadku człowieka tego typu.

Konkluzja
We Wstępie zaznaczyłem, że wśród komentatorów traktatów etycznych
Arystotelesa istnieje spór odnośnie chronologii powstania EE oraz EN i tego,
czy MM jest dziełem Arystotelesa. Większość z nich traktuje EN jako traktat
późniejszy i najbardziej dojrzały, a także utrzymuje, że MM jest post-Arystotelesowską pracą stanowiącą rodzaj skrótu obu pozostałych Etyk59. Jeżeli
faktycznie tak jest, to w grę wchodzą co najmniej dwa sposoby rozwiązania
zagadnienia przyjaźni z samym sobą w ujęciu Arystotelesa.
W myśl pierwszego sposobu, w EE Arystoteles stałby na stanowisku,
że philia w relacji intra-personalnej jest przyjaźnią jedynie per analogiam.
Uwzględniając zaś podsumowanie EE VII.6, w którym Arystoteles stwierdza, że „miłowanie jest wielorako orzekane i że wszystkie typy philiai odnoszą się do pierwszej przyjaźni” (1240b 38-39) lub biorąc pod uwagę, że dla
Stagiryty kat᾿analogian jest podtypem zakresowo szerokiej homonimiczności „ze względu na podobieństwo” (kath᾿homoiotēta), można wysunąć
przypuszczenie, że przyjaźń z samym sobą jest homonimem przyjaźni, ale
ani całkowitym, ani też przypadkowym60.
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Należy dodać, że autor wspomina o wielu częściach psuchē, ale wyraźnie daje do zrozumienia, że z punktu widzenia rozpatrywanej trudności znaczenie mają część zmysłowo-orektyczna oraz część racjonalna (por. MM II.11 1211a 33-35).
Należy dodać, że są tacy komentatorzy, którzy twierdzą, że MM jest głównie skrótem EE
(por. np. F. Susemihl, [w:] Aristoteles, Magna Moralia, wprow. F. Susemihl, Lipsk 1883),
ale są też i tacy, którzy utrzymują, że MM jest przede wszystkim streszczeniem EN (por.
np. C.O. Brink, Stil und Form der Pseudoaristotelischen Magna moralia, Berkeley 1933).
Całkowite lub przypadkowe homonimy to takie homonimy, które posiadają wspólną
nazwę i radykalnie różne definicje, natomiast homonimiczność kath᾿homoiotēta lub
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Gdy zaś chodzi o EN, to Arystoteles mógł uważać stanowisko przyjęte
w EE za obowiązujące lub traktować zagadnienie przyjaźni intra-personalnej
jako pseudo-problem. Drugą opcję może potwierdzać sformułowanie „na
razie odłóżmy tę kwestię na bok”, występujące w ustępie 1166a 33-1166b 2,
w którym Arystoteles przedstawia en passant dwa niekonkluzywne argumenty na rzecz tezy, mówiącej że przyjaźń z samym sobą jest możliwa. Jak
bowiem zauważa Św. Tomasz z Akwinu w komentarzu do przytoczonego
sformułowania, Arystoteles dlatego odstępuje od rozważenia problemu
przyjaźni z samym sobą, ponieważ nie odnosi jej do faktycznego stanu
rzeczy, lecz uważa ją za kwestię natury językowej61.
Tak zatem rozwiązanie kwestii przyjaźni inta-personalnej w ujęciu
Arystotelesa mogłoby być następujące: przyjaźń z samym sobą jest nieprzypadkowym/niecałkowitym homonimem lub sprowadza się do zagadnienia
natury językowej. W rezultacie, pomiędzy EE i EN nie byłoby w tej materii
zasadniczej różnicy.
Drugi sposób czyniłby użytek z założenia, że MM jest post-Arystotelesowskim dziełem stanowiącym wyciąg z EE i EN i akcentowałby, że
rozwiązanie zagadnienia przyjaźni intra-personalnej w obu Etykach jest
inne. W EE, tak jak powyżej, przyjaźń z samym sobą byłaby homonimem
lub kwestią natury językowej62. Natomiast w EN Arystoteles stałby na stanowisku, że przyjaźń z samym sobą jest możliwa i odnosi się do faktycznego
stanu rzeczy63.
Gdy chodzi o obecny sposób rozwiązania zagadnienia, nie bez znaczenia jest to, co autor MM mówi o przyjaźni w relacji intra-personalnej.
Przypomnę, że stoi on na stanowisku, iż przyjaźń z samym sobą jest
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pros hen odsyła do homonimów posiadających wspólną nazwę oraz definicje, które nie
są wprawdzie te same, ale też nie są radykalnie różne. Na temat homonimiczności u Arystotelesa zobacz np.: M. Domaradzki, Arystotelesowskie ujęcie homonimii, „Diametros”,
nr 50 (216), s. 1–24.
S. Thomae Aquinatis, In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nichomachum expositio,
cura et studio M. Spiazzi, Torino 1949, L IX, 1. iv, 1812 [1303].
W Poetyce, 21 1457b 7-9 Arystoteles wyjaśnia, że metafora jest przeniesieniem obcej
nazwy z gatunku na gatunek, z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj lub podług
analogii. W istocie, liczne metafory są de facto analogiami (1457b 16-20) – np. „czara jest
tarczą Dionizosa” (1457b 21), choć nie ulega wątpliwości, że są analogie niemetaforyczne
i metafory nieanalogiczne.
Należy dodać, że w ujęciu Arystotelesa homonimami mogą być zarówno rzeczy oraz
ich istoty jak również nazwy oraz ich sensy. Tak zatem, gdyby w EE Arystoteles stał na
stanowisku, że homonimiczność dotyczy przyjaźni jako rzeczy, to przyjaźń z samym sobą
mogłaby również odnosić się do faktycznego stanu rzeczy. Ale nawet przy takim założeniu
rozwiązanie zagadnienia przyjaźni intra-personalnej byłoby inne w obu Etykach, o czym
poniżej w głównym tekście.
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możliwa, ale tylko w przypadku człowieka najwyższej próby. Jest tak dlatego,
że człowiek najwyższej próby okazuje wszystkie cechy charakterystyczne
dla przyjaźni względem samego siebie, w wyniku czego część zmysłowoorektyczna oraz część racjonalna jego psuchē tworzą harmonijną całość.
Przypomnę również, że autor MM posługuje się podobnym sformułowaniem, które zostało użyte w EN. Stwierdza bowiem, że zagadnienie przyjaźni
w relacji intra-personalnej odkłada w tym momencie na bok. Zaraz jednak
dodaje, czego nie ma w EN, że rzeczoną kwestią zajmie się później. Ważne
jest jednak to, że jego deklaracja nie jest gołosłowna.
Tak zatem autor MM twierdzi, że jest przyjaźń z samym sobą i wyjaśnia, kiedy jest ona możliwa. Nie uważa jej jednak za homonim – w każdym
razie nic na ten temat nie mówi – ani nie bada zagadnienia z perspektywy
językowej. Jeżeli więc MM jest streszczeniem obu Etyk, to zachodzi przypuszczenie, że ze względu na podobieństwo rzeczonego sformułowania do tego,
które widnieje w EN, Arystoteles mógł faktycznie odłożyć na bok rozważenie
kwestii przyjaźni wobec samego siebie w EN IX.4 i ponownie do niego powrócić w innej części owej księgi. Tym miejscem mógł być ustęp 1168a28-1169b 2 w IX.864, w którym Arystoteles zajmuje się kwestią miłowania siebie
(philautia) i przedstawia dwa typy samoluba – pozytywnego i negatywnego.
Świadczyć o tym może fakt, że Arystoteles odwołuje się w tym ustępie do
cech charakterystycznych dla przyjaźni. Ponadto, na tle tego badania staje
się lepiej zrozumiała niekonkluzywność argumentu „z porównania”, ponieważ dopiero w kontekście rozwiązania aporii: „czy bardziej trzeba miłować
samego siebie, czy kogoś innego?” (1168a 28-29), staje się jasne, co to znaczy
okazywać ta philika względem samego siebie w perfekcyjny sposób. Poza
tym, IX.8 nie ma swojego odpowiednika w EE, ma natomiast jego namiastkę
w MM (por. ustępy II.13 1212a 28-1212b 8 oraz II.14 1212b 8-23)65.
Z tej więc perspektywy wyjaśnienie kwestii przyjaźni z samym sobą
byłoby inne w obu Etykach i ostateczne jej rozwiązanie w ujęciu Arystotelesa
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Por. np. Aristote, Éthique à Nicomaque, przekł. i wprow. J. Tricot, Paris 1959, s. 445,
przyp. 2. Por. jednak też np. A. Madigan, Eth. Nic. 9.8: Beyond Egoism and Altruism?,
[w:] Essays In Ancient Greek Philosophy, nr 4: Aristotle᾿s Ethics, red. J.P. Anton i A. Preus,
Albany 1991, s. 74–5.
Rozpoczynając MM II.13 autor daje co prawda do zrozumienia, że kwestię philii w relacji
intra-personalnej już pozytywnie rozstrzygnął, ale należy podkreślić, że w ustępach 1212a
28-1212b 8 oraz 1212b 8-23 nie ma mowy o cechach charakterystycznych dla przyjaźni.
Nic się też nie mówi o miłowaniu siebie z perspektywy zadowalania najbardziej autorytatywnego elementu bytu ludzkiego, czyli rozumu, jak to ma miejsce w EN IX.8. Inna
jest również aporia, ponieważ w XII.13 bada się, „czy człowiek najwyższej próby będzie
samolubem, czy nie?” (1212a 29), a w XII.14 – „czy człowiek najwyższej próby będzie
miłował najbardziej samego siebie, czy nie?” (1212b 8-9).
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sprowadzałoby się do stwierdzenia, że fenomen przyjaźni w relacji intra-personalnej znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale tylko w przypadku sposobu odnoszenia się do samego siebie człowieka najwyższej próby.
Można nawet zasugerować, że philia z samym sobą u człowieka najwyższej
próby nabiera charakteru przyjaźni intra-personalnej, z dookreśleniem
haplōs w rozumieniu to kath hauto66.

Arystoteles, wybrane fragmenty (appendix)
Etyka eudemejska VII.6 1140a 8-21
[6 1240a 8] Problem, czy człowiek jest swoim własnym przyjacielem, czy
nie, dotyczy szeroko zakrojonego badania. Jedni przypuszczają, że każdy
[człowiek] jest nade wszystko swoim własnym przyjacielem [10] i używając
tego kanonu oceniają przyjaźń z innymi przyjaciółmi. Ale ze względu na
argumenty oraz cechy, które przypuszcza się, że przysługują przyjaciołom,
[oba typy przyjaźni] są z jednej strony przeciwstawne, z drugiej zaś zdają się
podobne. Ta bowiem przyjaźń [tzn. z samym sobą] jest przyjaźnią [tylko]
w pewnym sensie, [tzn.] przez analogię, nie jest to natomiast przyjaźń po
prostu, ponieważ „bycie miłowanym” [15] i „miłować” są w dwóch oddzielonych [obiektach]. Dlatego człowiek jest swoim własnym przyjacielem raczej
w taki sposób, w jaki mówiliśmy o a k r a t y k u i e n k r a t y k u z perspektywy dobrowolności lub niedobrowolności, ponieważ części duszy są jakoś
w ich przypadku we wzajemnym stosunku. I wszystkie stosunki tego typu
implikują podobne problemy – czy ktoś jest swoim własnym przyjacielem,
czy jest swoim własnym wrogiem, czy jest niesprawiedliwy względem siebie
– ponieważ również one występują w dwóch oddzielonych [obiektach]. O ile
więc również dusza ma w pewnym sensie dwie części, to [20] te [stosunki]
jakoś jej przysługują, o ile zaś są nieoddzielone, to jej nie przysługują.
Pozostałe sposoby miłowania, które mieliśmy w zwyczaju badać
w tych wykładach, są określane na podstawie odnoszenia się człowieka
do samego siebie. Przypuszcza się bowiem, że przyjaciel to ten, kto życzy
pewnych dobrych rzeczy lub tych, które uważa [25] za dobre, nie dla samego
siebie, lecz ze względu na kogoś innego. W inny zaś sposób przypuszcza się,
że gdy ktoś życzy komuś innemu, aby był, nie zaś sobie samemu, to można
go uważać za przyjaciela raczej dlatego, że miłuje, nawet jeśli nie przysparza dóbr, nie mówiąc już o przysparzaniu bycia. Jeszcze w inny sposób
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Należy dodać, że w grę mogą wchodzić również inne rozwiązania zagadnienia przyjaźni
intra-personalnej, w zależności od sposobu rozwiązania kwestii chronologii Etyk oraz
autentyczności MM. Dla przykładu, jeśli rację ma Kenny, to rozwiązanie zaproponowane
w EE byłoby ostateczne.
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przypuszcza się, że przyjaciel to ten, kto wybiera życie z kimś innym po to,
aby przebywać w jego towarzystwie, a nie z jakiegoś innego powodu – na
przykład [30] ojcowie [troszczą się o] bycie [swoich] dzieci, lecz przebywają
w towarzystwie innych osób.
Otóż wszystkie te [przypuszczenia] kolidują ze sobą. Niektórzy bowiem
uważają, że nie są miłowani, gdy przyjaciele nie życzą im konkretnych dóbr,
inni – gdy nie życzą im, aby byli, jeszcze inni – gdy nie chcą przebywać w ich
towarzystwie. Poza tym przyznamy, że „doceniać” to cierpieć razem z cierpiącym, ale nie z jakiegoś innego powodu – na przykład niewolnicy współcierpią
z ich właścicielami dlatego, że są oni [35] srodzy, gdy cierpią; w każdym razie
niewolnicy współcierpią z ich właścicielami nie z ich powodu – lecz tak jak
matki, które współcierpią z dziećmi i tak jak ptaki, które współcierpią ze sobą,
ponieważ przyjaciel chce przecież nie tylko smucić się z przyjacielem, lecz nawet [zaznawać] tej samej przykrości – na przykład łaknąć razem z łaknącym
– gdyby to było możliwe, a jeżeli nie jest możliwe, to w najbardziej zbliżony
sposób. Ale ten sam argument odnosi się również do [1240b 1] radowania się,
ponieważ cechą charakterystyczną dla przyjaźni jest radowanie się z powodu
radości tego, kto się raduje, nie zaś z jakiegoś innego powodu.
Ponadto są przysłowia o przyjaźni takie jak: „przyjaźń to równość”
i „prawdziwi przyjaciele mają jedną duszę”. Wszystkie takie przysłowia odnoszą się do jednego [człowieka], ponieważ w ten właśnie sposób [człowiek]
chce [5] dóbr dla siebie. Nikt bowiem nie wyświadcza sobie czegoś dobrego
ani nie mówi o sobie dobrze z jakiegoś innego powodu, ponieważ zrobił to
jako jeden [człowiek]. Ten bowiem, kto afiszuje się, że miłuje, przypuszczalnie nie chce miłować, lecz być miłowanym.
A zatem, przede wszystkim „być”, „razem żyć”, „razem radować się”,
„razem cierpieć”, więc również „jedna dusza” oraz [10] „nie móc żyć bez
siebie”, w każdym razie „razem umrzeć” – w ten bowiem sposób ma się jeden
[człowiek], tzn. obcuje jednocześnie z samym sobą.
Wszystkie zaś te cechy przysługują dobremu człowiekowi w jego relacji
do samego siebie, ponieważ kolidują one ze sobą u niegodziwego człowieka
– tak jak u akratyka. Tak zatem przypuszcza się, że wskutek tego człowiek
może być swoim własnym wrogiem. O ile zaś jest jeden i [15] niepodzielny,
będzie obiektem własnych pragnień. Taki jest właśnie człowiek dobry i jest
on przyjacielem ze względu na doskonałość, skoro człowiek zdeprawowany
przecież nie jest jeden, lecz wieloraki i różni się w ciągu tego samego dnia,
czyli jest niestały.
W konsekwencji, przyjaźń z samym sobą sprowadza się do przyjaźni
człowieka dobrego. Ponieważ człowiek dobry jest jakoś podobny do siebie,
czyli jest jeden i jest dobry dla siebie, [20] to z tego punktu widzenia jest
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on swoim własnym przyjacielem oraz obiektem swoich własnych pragnień.
Taki zaś człowiek jest w zgodzie z naturą, lecz człowiek nikczemny jest w
niezgodzie z naturą.
Człowiek dobry nie robi sobie wyrzutów, tak jak to robi akratyk, ani
nie robi sobie wyrzutów jako późniejszy wcześniejszemu, tak jak ten, kto
żałuje, ani nie robi sobie wyrzutów jako wcześniejszy późniejszemu, tak jak
ten, kto składa fałszywą obietnicę. Krótko mówiąc, jeżeli trzeba wprowadzić
rozróżnienie, jak to czynią sofiści, to jego stosunek do samego siebie jest [25]
taki jak Koriska do Koriska najwyższej próby. Jest bowiem oczywiste, że to
samo jest najwyższej próby, bez względu na to, jak dużo jest części [duszy].
Gdy bowiem ludzie obwiniają samych siebie, zabijają się.
Ale każdy mniema o sobie, że jest dobry. Ten zaś, kto jest dobry po
prostu, stara się być swoim własnym przyjacielem, ponieważ – jak zostało
powiedziane – ma w sobie dwie części, które chcą być zgodnie z naturą
[obopólnie] miłe, [30] czyli nie mogą być rozdzielone. Dlatego, gdy chodzi
o człowieka, to przypuszcza się, że każdy jest swoim własnym przyjacielem,
jeżeli zaś chodzi o inne zwierzęta, to tak nie jest – na przykład koń [nie
jest obiektem] swoich własnych [pragnień], toteż nie jest [swoim własnym]
przyjacielem. Ale również dzieci nie są [swoimi własnymi przyjaciółmi],
lecz dopiero wtedy, gdy są w stanie coś zamierzyć, ponieważ dopiero wtedy
rozum nie harmonizuje z apetytem.
Przyjaźń z samym sobą jest podobna [35] do przyjaźni krewniaczej,
ponieważ ludzie nie są w stanie uwolnić się od żadnej z nich. W każdym
razie, nawet jeśli ludzie spierają się ze sobą, to krewni nadal są krewnymi,
a człowiek nadal jest jeden, póki żyje. Jest zatem oczywiste – na podstawie
tego, co zostało powiedziane – że miłowanie jest wielorako orzekane i że
wszystkie typy przyjaźni odnoszą się do pierwszej przyjaźni.

Etyka nikomachejska IX.4 1166a 1-1166b 3
[4 1166a 1] Cechy charakterystyczne dla przyjaźni, ale te [okazywane] względem przyjaciół, czyli te, przy pomocy których definiują przyjaźnie, zdaje się,
że zostały wywiedzione z tych cech, które są [okazywane] względem samego
siebie67. Jedni bowiem uważają, że przyjaciel to ten, kto życzy i czyni dobre
67

Arystoteles zdaje się nawiązywać do dyskusji, która toczyła się w Akademii między dwoma
zespołami myślicieli, pierwszym skupionym wokół Speuzypa, definiującym przyjaźń
w oparciu o cechy z grupy „życzliwości”, drugim – wokół Ksenofonta, definiującym przyjaźń w oparciu o cechy z grupy „współżycia”. Por. np. Aristote, L’ Éthique à Nicomaque,
t. II, cz. 2, op.cit., s. 726. Por. jednak także: Aristotele, Etica Eudemea, przekł., wstęp i kom.
M. Zanatta, Milano 2012, s. 695-6, przyp. 134.

37

M ac i ej S mol a k

rzeczy lub te, które jawią się jako dobre, ze względu na przyjaciela, albo życzy,
aby przyjaciel był i [5] żył, ze względu na niego. Podobnie matki są usposobione względem swoich dzieci, również ci, którzy pogniewali się na przyjaciół.
Inni natomiast uważają, że przyjaciel prowadzi wspólne życie z przyjacielem
i wybiera to samo, co on, albo cierpi i raduje się z przyjacielem. To także
zachodzi głównie w przypadku matek. Ale również przyjaźń [10] definiują
przy pomocy pewnej cechy spośród tych, [które zostały wymienione]. Mimo
to każda z tych cech przysługuje przyzwoitemu człowiekowi w jego relacji do
samego siebie, w przypadku zaś pozostałych ludzi, o ile uważają, że są tacy.
Wydaje się jednak, że miarą wszystkich rzeczy – jak to już zostało
powiedziane68 – jest doskonałość oraz ten, kto jest człowiekiem najwyższej
próby. Taki bowiem człowiek zgadza się sam ze sobą, czyli69 dąży do tych
samych rzeczy podług każdej części [swojej] duszy. Nie tylko więc życzy
[15] sobie dobrych rzeczy, czyli tych, które jawią się [jemu] jako dobre, lecz
również czyni je (ponieważ cechą charakterystyczną dobrego człowieka jest
to, że troszczy się o dobre rzeczy) i [to] ze względu na samego siebie, ponieważ przez wzgląd na część uzdalniającą do myślenia, którą przypuszcza się,
że każdy jest. Nie tylko chce żyć, lecz również chce zachować siebie, czyli
głównie to, za pomocą czego obmyśla. Bycie jest bowiem czymś dobrym
dla człowieka najwyższej próby, każdy zaś [20] życzy sobie dobrych rzeczy.
Nikt jednak nie wybiera posiadania wszystkiego stając się kimś innym (teraz
bowiem również bóg posiada to, co dobre), lecz [wybiera posiadanie wszystkiego] będąc tym, kim jest. Można więc przypuścić, że każdy [człowiek] jest
częścią myślącą lub przede wszystkim nią. Taki [człowiek] spędza czas ze
sobą. Robi to bowiem z przyjemnością, ponieważ wspomnienia dokonanych
uczynków są [25] miłe, a nadzieje na przyszłe dokonania są dobre, takie
zaś rzeczy są przyjemne. Jest więc również dobrze zaopatrzony w obiekty
oglądane przez myślenie. Dzieli się także swoimi smutkami oraz radościami
przede wszystkim z samym sobą, ponieważ to, co przykre i to, co przyjemne
jest [dla niego] zawsze tym samym, a nie jedną rzeczą w danym momencie,
inną zaś w innym momencie. Jednym słowem, faktycznie nie żałuje.
Ponieważ zaś każda z tych cech [30] przysługuje przyzwoitemu człowiekowi w jego relacji do samego siebie i ponieważ [przyzwoity człowiek]
pozostaje w tym samym w stosunku do przyjaciela, w jakim pozostaje do samego siebie (przyjaciel jest bowiem innym j a, to przypuszcza się, że również
przyjaźń jest którąś z tych cech, a przyjaciółmi – ci, którym one przysługują.
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Por. EN III.4 1113a 29-33: ὁ σπουδαῖος γὰρ ἕκαστα κρίνει ὀρθῶς, καὶ ἐν ἑκάστοις τἀληθὲς
αὐτῷ φαίνεται. καθ᾿ ἑκάστην γὰρ ἕξιν ἴδιά ἐστι καλὰ καὶ ἡδέα, καὶ διαφέρει πλεῖστον ἴσως
ὁ σπουδαῖος τῷ τἀληθὲς ἐν ἑκάστοις ὁρᾶν, ὥσπερ κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν ὤν.
Por. Parcival (Aristotle, On Friendship, op.cit., s. 106), który rozumie καί eksplikatywnie.
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Ale czy jest przyjaźń z samym sobą, czy nie, na razie odłóżmy tę
kwestię na bok. Można wszelako przypuszczać [35], że jest taka przyjaźń,
o ile są dwie lub więcej z tych rzeczy, o których mówiliśmy [1166b1], i że
najwyższy stopień przyjaźni [interpersonalnej] porównuje się z przyjaźnią
z samym sobą.
Zdaje się jednak, że cechy, o których mówiliśmy, przysługują również
wielu ludziom, chociaż są pospolici. Czyż więc ludzie mają w nich udział,
o ile są zadowoleni z siebie i o ile uważają, że są przyzwoici? [5] Bo w każdym
razie żadna z tych cech nie przysługuje ani nie wydaje się przysługiwać,
ludziom bez reszty złym i tym, którzy postępują bezbożnie. Zapewne jednak
nie przysługują one również ludziom pospolitym, ponieważ tacy ludzie nie
zgadzają się ze sobą, tzn. mają apetyt na jedne rzeczy, ale życzą sobie innych
rzeczy, jak akratycy. Zamiast bowiem rzeczy, co do których są przekonani,
że są dla nich dobre, wybierają przyjemne, które są [dla nich] szkodliwe
[10]. Inni, z kolei, z powodu tchórzostwa i lenistwa rezygnują z dokonania
rzeczy, co do których są przekonani, że są dla nich najlepsze. Ci zaś, którzy
zrobili wiele strasznych rzeczy i są znienawidzeni z powodu swojego zdeprawowania, nie tylko lękają się życia, lecz nawet podnoszą na siebie rękę.
Ludzie zdeprawowani poszukują również takich, z którymi spędzą wspólnie
czas, unikają natomiast [spędzania czasu] ze sobą, ponieważ gdy są sami,
[15] przypominają sobie wiele wstrętnych rzeczy [które zrobili] i oczekują
innych tego typu w przyszłości, gdy zaś są z innymi, mogą o tych rzeczach
zapomnieć.
Skoro jednak [tacy ludzie] nie mają [w sobie] niczego, co jest warte
miłowania, więc nie okazują żadnej cechy charakterystycznej dla przyjaźni
względem siebie. Toteż nie dzielą swoich radości oraz smutków na osobności, ponieważ ich dusza jest rozdarta i jedna jej część, [20] wskutek zdeprawowania, cierpi powstrzymana od pewnych rzeczy, druga zaś odczuwa
przyjemność, czyli jedna ciągnie w jedną stronę, druga zaś w inną, jak gdyby
dusza miała się rozerwać. Jeżeli zaś nie jest możliwe jednoczesne odczuwanie
przykrości i przyjemności, to w każdym razie odczuwa po chwili przykrość,
że [wcześniej] odczuwał przyjemność i wolałby nie mieć udziału w takich
przyjemnych rzeczach. [25] Ludzie pospolici są bowiem pełni żalu.
Zdaje się zatem, że człowiek pospolity nie jest przyjaźnie usposobiony nawet do samego siebie, ponieważ nie ma [w sobie] niczego, co jest
warte miłowania. Jeżeli więc znajdowanie się w takim stanie jest zbyt żałosne, to człowiek musi, ze wszystkich sił, unikać zdeprawowania i starać się
być przyzwoitym. W ten bowiem sposób można nie tylko być przyjaźnie
usposobionym do samego siebie, lecz również stać się przyjacielem kogoś
innego.
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Etyka wielka, II.11 1210b 32-1211b 370
[11 1210b 32] Ale czy jest również przyjaźń człowieka z samym sobą, czy
nie, pozostawmy [to zagadnienie] w tym momencie, pomówimy wszak
o nim później. Wszystkie jednak rzeczy, których życzymy przyjaciołom,
życzymy sobie. Chcemy bowiem nie tylko przebywać we [35] własnym towarzystwie (i prawdopodobnie jest to nieuniknione), lecz również dobrze żyć,
tzn. chcemy żyć i chcemy dobra [dla siebie], nie dla kogoś innego. Ponadto
współczujemy przede wszystkim sobie. Jeżeli bowiem poniesiemy porażkę
lub spotka nas jakieś inne niepowodzenie, to natychmiast smucimy się.
Dlatego [rozważając to zagadnienie] w ten sposób, można przypuścić, że jest
przyjaźń człowieka [1211a1] z samym sobą.
Z pewnością takie rzeczy jak współczucie, dobre życie i inne [już
wspomniane], orzekamy odnosząc je do przyjaźni kompletnej lub przyjaźni
z samym sobą. Wszystkie bowiem te rzeczy przysługują im obu, ponieważ
przysługuje im „wspólne życie”, [5] „życzenie bycia”, „życzenie dobrego
bycia” i wszystkie pozostałe. Ponadto, można prawdopodobnie przypuścić,
że w stosunkach, w których jest to, co sprawiedliwe, jest również przyjaźń.
Stąd też, ile jest form tego, co sprawiedliwe, tyle samo jest też form przyjaźni.
Jest zatem to, co sprawiedliwe pomiędzy obcym i obywatelem, niewolnikiem
i jego właścicielem, obywatelem i obywatelem, [10] synem i ojcem, kobietą
i mężczyzną, czyli po prostu, ile jest różnego typu związków, w każdym
z nich będzie również przyjaźń. Można jednak przypuścić, że przyjaźń
oparta na gościnności jest najtrwalsza spośród przyjaźni [odpowiadających
różnym związkom], ponieważ gość i gospodarz nie mają żadnego wspólnego
celu, z powodu którego doszłoby między nimi do sporu, jak to się dzieje
pomiędzy obywatelami. Kiedy bowiem obywatele spierają się ze sobą [15]
o pierwszeństwo, przestają być przyjaciółmi.
Mając zatem to na uwadze, można teraz powiedzieć, czy jest przyjaźń
z samym sobą, czy nie. Skoro więc widzimy, że miłowanie rozpoznaje się
na podstawie cech jednostkowych – jak powiedzieliśmy o tym nieco powyżej – i możemy życzyć ich przede wszystkim sobie (ponieważ [życzymy
sobie] dóbr [20], bycia i dobrego bycia, współczujemy sobie i chcemy przede
wszystkim przebywać we własnym towarzystwie); tak zatem, jeżeli przyjaźń
rozpoznaje się na podstawie [wymienionych] rzeczy jednostkowych, i jeżeli
możemy chcieć, aby te rzeczy nam przysługiwały, to jest oczywiste, że jest
przyjaźń z samym sobą, tak jak mówiliśmy, [25] że jest niesprawiedliwość
względem samego siebie. Jeżeli bowiem to inny traktuje niesprawiedliwie
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i inny jest traktowany niesprawiedliwie, podczas gdy każdy jest jednym
i tym samym człowiekiem, to nie można było na tej podstawie uważać,
że jest niesprawiedliwość względem samego siebie. Jednakże jest możliwa
[niesprawiedliwość względem samego siebie] w sposób, w jaki mówiliśmy
o tym w związku z badaniem części duszy. Skoro jest ich więcej, to gdy nie są
w zgodzie, wówczas jest możliwa [30] niesprawiedliwość względem samego
siebie. Zatem podobnie można przypuścić, że jest przyjaźń z samym sobą,
skoro przyjaciel – jak twierdzimy, gdy chcemy powiedzieć o bardzo drogim
przyjacielu – to „jedna moja i jego dusza”. Jeżeli więc dusza ma wiele części,
to wtedy będzie jedna, gdy [35] rozum i afekty będą ze sobą harmonizowały
(w ten bowiem sposób dusza będzie jedna). W konsekwencji, jeżeli dusza
stała się jedna, to będzie przyjaźń z samym sobą.
Ta zaś przyjaźń, [tzn.] przyjaźń z samym sobą, będzie możliwa [jedynie] w przypadku człowieka najwyższej próby. Tylko bowiem u niego części
duszy pozostają we wzajemnie dobrych stosunkach, ponieważ nie sprzeciwiają się sobie. Bo przecież człowiek pospolity nigdy nie jest swoim własnym
przyjacielem, ponieważ zawsze walczy ze sobą. W każdym razie, akratyk
w sytuacjach, gdy robi coś [1211b 1] ze względu na przyjemność, wkrótce
potem żałuje i robi sobie wymówki. Podobnie zachowuje się człowiek pospolity w przypadku innych wad, ponieważ stale walczy ze sobą i sprzeciwia się
sobie.
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Struktura hipostazy Umysłu (Nou=v)
w Proklosa Theologia platonica V *
The Structure of Nous-Hypostasis in Proclus’ Teologia platonica V
ABSTRACT : The purpose of this article is to present the concept of Nous in Proclus’s Teologia
platonica V. It was noted that this philosopher distinguishes the divine imparticipable Nous
and the nous within us. The former is an unmoved source of movement of the Soul which
participates in it. Furthermore, this Nous is the only one. It is the efficient and final cause of
all order and the object of desire for all beings and things. Proclus also distinguishes between
the Nous, who is Father and Demiurge, and numerous participable minds. He distinguishes
between a noetic (intelligible) Nous and a noeric (intelligent/intellectual), that is an intellective
one, which make up the structure of the one Nous of the Demiurge. It is rather passive (the
noetic), on the one hand, and active (intellective), actualizing, which is one that operates on
its noetic content, on the other. The Nous is also characterized by two sorts of activity – the
external and internal ones. The latter brings the Nous out of the potential state and enables
it to think, which has the character of intellectual seeing and contemplating. The Nous has
a mythological name and functions in the writings of Proclus under the name of Zeus.
KEYWORDS: neoplatonism • Proclus • Theologia platonica • Nous • Demiurge • Plato’s
Timaeus
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elem artykułu jest zrelacjonowanie na podstawie oryginału greckiego
problematyki Umysłu (Nou=v) oraz próba rozjaśnienia znaczenia tej hipostazy w systemie metafizyki Proklosa. Wyjdźmy od zwięzłego zarysowania
Proklosowej metafizyki1.

*

1

Oryginał grecki, z którego w artykule korzystam pochodzi z edycji Proclus, Théologie platonicienne, Livre V, wyd. i red. H.D. Saffrey, L.G. Westerink, Paris 1987. Wszystkie przekłady
tekstów greckich w artykule mojego autorstwa, chyba że zaznaczono inaczej.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować prof. dr hab. Sewerynowi Blandziemu
z IFiS PAN w Warszawie za wnikliwą lekturę mojego tekstu, konsultacje translatorskie oraz
propozycje poprawek.
Z ważniejszych inspirujących opracowań metafizyki Proklosa warto wymienić: L.J.
Rozán, The Philosophy of Proclus. The Final Phase of Ancient Thought, New York 1949;
W. Beierwaltes, Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt 1965 (przekł. włoski:
W. Beierwaltes, Proclo. I fondamenti della sua metafisica, Trad. di N. Scotti, Milano 1988;
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Proklos w swoich Elementach teologii powiada tak: „Zatem po pierwszym Jednie występują henady, po pierwszym Umyśle umysły, po pierwszej
Duszy dusze, a po całej Naturze liczne natury2”. Jedno znajduje się więc na
szczycie systemu i jest oczywiście pierwszą i ostateczną przyczyną i zasadą
wszechrzeczywistości3. W innym miejscu Elementów czytamy: „I nie ma już
niczego innego ponad Jednem, Jedno bowiem jest tym samym, co Dobro
– zasadą wszystkiego”4. Mamy zatem w systemie metafizyki Proklosa jedną
zasadę: Jedno oraz trzy współprzyczyny: Umysł, Duszę i Naturę. Pośrednie
miejsce między Jednem a Umysłem zajmują henady, dosłownie jedności.
Henady w filozofii Proklosa stanowią jak gdyby „most nad otchłanią”, która
w systemie Plotyna utrzymuje się jeszcze między Jednem a Umysłem. Należy
też nadmienić, iż w systemie filozoficznym Proklosa owe henady-jedności są
odpowiednikami bogów greckiej mitologii5.
Przejdźmy do głównego zagadnienia, jakim jest pojęcie Umysłu i jego
rola u Proklosa. Zagadnieniu temu poświęcona jest księga V jego traktatu
O teologii według Platona (peri\ th=v kata\ Pla/twna qeologi/av) oraz wybrane
twierdzenia Elementów teologii (stoixei/wsiv qeologikh/)6. Przede wszystkim
należy zwrócić uwagę, iż Proklos w dziele O teologii według Platona rozróżnia zasadniczo dwa rodzaje umysłu: Umysł niepartycypowalny i boski
(a)me/qektov kai\ qei=ov nou=v) oraz umysł, który jest w nas (nou=v o( e)n h(mi=n)7, co
zostało już zasygnalizowane w pierwszym przywołanym cytacie z Elementów. Co więcej, Proklos rozróżnia wiele porządków (ta/ceiv) i ustopniowań

2

3

4

5

6

7
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L. Siorvanes, Proclus. Neo-Platonic Philosophy and Science, Edinburgh 1996; R. Chlup,
Proclus: An Introduction, Cambridge 2012; All From One. A Guide to Proclus, red. P. d’Hoine,
M. Martijn, Oxford 2017.
meta\ to\ e{n a]ra to\ prw=ton e(na/dev, kai\ meta\ nou=n to\n prw=ton no/ev, kai\ meta\ th\n yuxh\n th\n
prw/thn yuxai/, kai\ meta\ th\n o[lhn fu/sin ai( pollai\ fu/seiv. E.R. Dodds, Proclus, The Elements
of Theology. A Revised Text with Translation, Introduction an Commentary, wyd. 2, Oxford
1963 (przedruk 1999), twierdzenie 21, s. 24, 30–33.
Na temat Proklosowego pojęcia Jedna jako przyczyny i zasady wszechbytu odsyłam do
mojej rozprawy doktorskiej Koncepcja Jedna w ‘Teologii platońskiej’ Proklosa jako podstawa
jego teologii, Łódź 2010 [maszynopis – Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego], do rozdziału
[w:] idem, „Jedno jako Dobro i Bóg w Teologii platońskiej”, s. 154–237.
kai\ ou)ke/ti tou= e(no\v a]llo e)pe/keina. tau)to\n ga\r e{n kai\ ta)gaqo/n: a)rxh\ a]ra pa/ntwn. E.R. Dodds,
Proclus, The Elements of Theology, op.cit., tw. 20, s. 22, 30–31.
M. Komorowski, Proklos jako komentator Platona, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Philosophica”, 2004, t. 16, s. 29–30.
L.J. Rozán, The Philosophy of Proclus, op.cit., s. 151, przypis nr 1; L. Siorvanes, Proclus, op.cit.,
s. 149.
Kai\ to\n nou=n to\n e)n h(mi=n a)natei/nwmen ei)v to\n a)me/qekton kai\ qei=on nou=n kai\ ta\v e)n au)t%= ta/ceiv
kai\ u(fe/seiv th=v ou)si/av diasthsw/meqa kata\ th\n tou= Pla/twnov u(fh/ghsin. Proclus, Théologie
platonicienne, op.cit., V, 1, s. 6, 10–13.
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bytowych (u(fe/seiv th=v ou)si/av), jakie zawiera w sobie Umysł8. Okazuje się
następnie, że boski Umysł jest niepodzielny (a)me/ristov) i został zrodzony
przez noeryczną9 hipostazę Bogów (h( noera\ tw=n qew=n u(po/stasiv), która „zależy od cenniejszych i zarazem starszych przyczyn i jest wypełniona przez
nie całkowitą dobrocią i samowystarczalnością”10. Umysł jest też źródłem
ruchu, sam pozostając nieporuszony, i działa tak w sposób wieczny i zawsze
identyczny11. Wpływ myśli Arystotelesa jest tutaj ewidentny – jego nauki
o Umyśle jako Nieporuszonym Poruszycielu, który wprawia w ruch, sam
pozostając nieruchomy (ou) kinou/menon kinei=)12.
Dusza wedle Proklosa pozostaje w emanacyjnej relacji z Umysłem,
otrzymuje ona (sc. jako Dusza świata) określenie oraz status rozumnej
formy na podstawie partycypacyjnego w nim odwzorowania, zatem w hierarchii bytów i przyczyn sytuuje się poniżej niego. Proklos zaznacza, że
„Dusza dzięki Umysłowi uczestniczy w wieczno-myśleniu (h( yuxh\ dia\
nou=n mete/xei tou= a)ei\ noei=n)”13. A więc uczestnictwo Duszy w myśleniu
zapośredniczone jest przez Umysł, który myśli siebie samego i działa,
skupiając się na sobie samym14. Umysł ponadto nie jest tak uniwersalną
przyczyną jak Jedno.
W Jednie – pisze Licyjczyk, uczestniczą wszystkie byty, w jakikolwiek
sposób będące, natomiast w Umyśle nie wszystkie. U których bowiem
będzie występowało uczestnictwo w Umyśle, te z konieczności uczestniczą w poznaniu, ponieważ poznanie noeryczne (intelektywne) jest
początkiem i pierwszą przyczyną poznawania15.

8
9

10

11

12
13
14
15

ta\v e)n au)t%= ta/ceiv kai\ u(fe/seiv th=v ou)si/av diasthsw/meqa. Ibidem, V, 1, s. 6, 12–13.
Inaczej: intelektywną. Przymiotnik noero/v, a/, o/n znaczy dosłownie tyle, co: obdarzony inteligencją, rozumny lub umysłowy. Zob. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna,
Warszawa 1962, t. III, s. 211, s. v. Na podstawie dalszych analiz można stwierdzić, że noeros
w odniesieniu do nous, czyli umysłu oznacza tyle, co rozumujący, myślący, wykonujący
sobie tylko właściwą aktywność umysłową.
Au[th toi/nun h( noera\ tw=n qew=n u(po/stasiv h]rthtai me\n a)po\ tw=n presbute/rwn ai)ti/wn kai\ plhrou=tai par< au)tw=n th=v o[lhv a)gaqo/thtov kai\ au)tarkei/av, […] Kai\ noera\ me\n e)ponoma/zetai dio/
ti dh\ to\n a)me/riston kai\ qei=on a)pege/nnhse nou=n. Proclus, Théologie platonicienne, op.cit, V, 1,
s. 6, s. 14–16 i s. 19–20.
nou=v de\ kinei= a)ki/nhtov w}n kai\ a)ei\ kata\ ta\ au)ta\ e)nergw=n. Proclus, The Elements of Theology,
op.cit., tw. 20, s. 22, 18.
Aristoteles, Metaphysica, red. W.D. Ross, Oxford 1924 [repr. 1970], vol. II, L 1072a 25.
Proclus, The Elements of Theology, op.cit., tw. 20, s. 22, 19.
noei= ga\r e(auto\n kai\ e)nergei= peri\ e(auto/n. Ibidem, tw. 20, s. 22, 25.
kai\ tou= me\n e(no\v pa/nta mete/xei ta\ o(pwsou=n o)/nta, nou= de\ ou) pa/nta: oi(=v ga\r a}n parh|= nou= metousi/a, tau=ta gnw/sewv a)na/gkh mete/xein, dio/ti h( noera\ gnw=si/v e)stin a)rxh\ kai\ ai)ti/a prw/th
tou= ginw/skein. Ibidem, tw. 20, s. 22, 25–28.
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Proklos stwierdza dalej, iż „noerycznej istocie przynależy monada
noeryczna, a wielość umysłów wychodząc z jednego Umysłu zawraca doń”16.
Pod pojęciem „noerycznej istoty” (noer#= ou)si/#) można domyślać się raczej
podkreślenia aktywności Nous jako intelektywnego Bytu w odniesieniu do
całej jego noetycznej pleromy, a nie wyłącznie zaznaczenia jego bytowości.
Kolejne ważne stwierdzenie głosi „iż pierwszy Byt jest tylko jeden, a nie ma
dwu lub większej liczby pierwszych bytów, [co oznacza, że] i najpierwszy
Umysł jest tylko jeden – nie występują dwa pierwsze Umysły”17. W innym
znów miejscu pisze Proklos,
Umysł jest pożądany przez wszystko, z Umysłu wszystko wychodzi,
i cały ład, choć byłby wieczny, zawdzięcza byt (substancję) Umysłowi.
A nie skutkiem tego nie wychodzi z Umysłu, że wieczny, ani nie przez
to nie powraca doń, że zawsze uporządkowany, lecz wychodzi zawsze
i jest wieczny wedle istoty, i powraca zawsze i jest niezniszczalny wedle
porządku18.

Umysł jest przeto przyczyną ładu, inaczej mówiąc, Umysł jest Demiurgiem,
Twórcą Całości, gdyż jak Proklos pisze w dziele O teologii według Platona:
„Demiurg-Twórca Całości jest nazwany przez [Platońskiego] Timajosa
Umysłem”19. Ważne twierdzenie dotyczące Umysłu znajdujemy nieco wyżej
na tej samej stronie cytowanego dzieła, a dotyczy ono tego, że Umysł niepartycypowalny (a)me/qektov nou=v) jest tym, co zradza również umysł partycypowalny (nou= tou= metexome/nou)20. Ściślej (filologicznie) mówiąc, „każdy umysł
partycypowany wyłania się (pro/eisin) z Umysłu niepartycypowanego”21.
Ponadto, Demiurg-Twórca, będąc „Umysłem niepartycypowanym, jest
16

17

18

19

20
21
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kai\ t$= noer#= ou)si/# mona/da te ei)=nai noera\n kai\ no/wn plh=qov e)c e(no\v nou= proelqo\n kai\
ei)v e)kei/nhn e)pistre/fon. Ibidem, tw. 21, s. 24, 27–29. Wyrażenie: kai\ ei)v e)kei/nhn e)pistre/fon
jest dwuznaczne. Wielość umysłów powraca bowiem albo do rozumnej substancji albo do
monady. Skłaniam się za rozwiązaniem pierwszym i dlatego idę za propozycją tłumaczenia
Doddsa: „and reverting thither”, które notabene sugeruje pierwszy Umysł, czyli również
substancję rozumną – według mojej interpretacji.
o[ti kai\ to\ prw/twv o}n e[n e)sti mo/non, a)ll< ou) du/o ta\ prw/twv o]nta h} plei/w: kai\ o( prw/tistov nou=v
ei(=v mo/nov, a)ll< ou) du/o oi( prw=toi no/ev. Ibidem, tw. 22, s. 26, 16–18.
o[ti kai\ o)rekto\n pa=si nou=v, kai\ pro/eisi pa/nta a)po\ nou=, kai\ pa=v o( ko/smov a)po\ nou= th\n ou)si/an
e]xei, ka}n a)i+/diov $)=. kai\ ou) dia\ tou=to ou)xi\ pro/eisin a)po\ nou=, dio/ti a)i+/diov: ou)de\ ga\r di\a tou=to
ou)k e)pe/straptai, dio/ti a)ei\ te/taktai: a)lla\ kai\ pro/eisin a)ei\ kai\ a)i+/diov kat< ou)si/an, kai\ e)pe/
straptai a)ei\ kai\ a]lutov kata\ th\n ta/cin. Ibidem, tw. 34, s. 38, 3–8.
u(po\ tou= Timai/ou nou=v me\n a)pokalei=tai […] o( tw=n o(/lwn dhmiourgo/v. Proclus, Théologie platonicienne, op.cit., V, 14, s. 49, 18–20. Por. też: o( de\ dhmiourgo\v a(plw=v e)sti nou=v. Ibidem, V, 15,
s. 51, 8–9.
kai\ ga\r to\ gennhtiko\n nou= tou= metexome/nou a)me/qekto/v e)sti nou=v. Ibidem, V, 14, s. 49, 15–16.
)Ek ga\r tou= a)meqe/ktou nou= pa=v o( metexo/menov pro/eisin. Ibidem, V, 15, s. 52, 2–3.
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intelektywnym (noero/v) Umysłem”22, który to Umysł jest Twórcą i Ojcem.
Demiurg, powiada Proklos,
działając wedle swojej własnej istoty i tworząc zgodnie z samym
swym byciem powołał do istnienia Umysł przed wszystkimi innymi
rzeczami. Albowiem wszelki umysł partycypowalny (dosł. partycypowany, czyli: w którym się uczestniczy) wywodzi się z Umysłu niepartycypowalnego (dosł. niepartycypowanego – a)me/qektov). Tym samym
więc, jeśli [Platon] mówił, że Demiurg powołuje do istnienia to, co
partycypowane noetyczne, owa zdolna do zradzania przyczyna byłaby
bytem tytularnie pierwszym, w ten sam sposób, skoro [mówił on,
że Demiurg] tworzy tytularnie pierwszy, wywodząc z siebie samego
Umysł, to musi nim być Umysł nie dopuszczający do udziału w sobie
(a)me/qektov) i intelektywny” (przeł. S. Blandzi)23.

Demiurg, co więcej, jest „tym, który podtrzymuje w istnieniu (u(posta/thv)
bogów”; a ponadto „wytwarza ład”, posługując się w działaniu „ideami oraz
twórczymi racjami-logoi” (toi=v lo/goiv toi=v dhmiourgikoi=v)24. „Demiurgiczny
Umysł” rodzi wszystko i wszystko przywołuje do siebie samego, dlatego
sytuuje się u samego szczytu (kata\ to\ pe/rav) intelektywnego uporządkowania25. Umysł „jako Demiurgiczny jest hypostates wszystkiego, zaś jako Umysł
zwija razem wielość ku zjednoczeniu, skierowując ją do samego siebie”26.
„Napełnia on również młodych bogów twórczą i płodną mocą i do siebie
samego sprowadza”, czyniąc „siebie samego jakby przedmiotem pożądania
dla wielości bogów”. „Rozciąga (resp. rozprzestrzenia) też wokół siebie wszelkich demiurgów znajdujących się we wszechświecie”27. Umysł nie tylko jest
22
23

24

25

26

27

nou=v a}n a)me/qektov ei]h kai\ noero/v. Ibidem, V, 15, s. 52, 6–7.
Kata\ th\n e(autou= toi/nun ou)si/an e)nergw=n kai\ au)t%= t%= ei*nai para/gwn to\n tou= panto\v
u(pe/sthse nou=n pro\ tw=n a]llwn a(pa/ntwn. )Ek ga\r tou= a)meqe/ktou nou= pa=v o( metexo/menov
pro/eisin. [Wsper ou*n ei) e]legen o[ti to\ metexo/menon u(fi/sthsi nohto/n, to\ prw/twv a}n h*n o}n e)kei=no
to\ gennhtiko\n ai]tion, ou[twv e)pei\ nou=n a)f ) e(autou= para/gei prw/twv, nou=v a}n a)me/qektov ei]h kai\
noero/v”. Ibidem, V, 15, s. 51, 29–52,7. Proklos konkluduje: „Z tych [słów] jest więc jasne,
jakie jest istnienie Demiurga i Ojca i jaka ranga mu przysługuje wśród intelektywów wedle
Timajosa” (Ti/v me\n ou)=n h( tou= dhmiourgou= kai\ patro\v u[parciv kai\ ti/na ta/cin e]laxen e)n toi=v
noeroi=v kata\ to\n Ti/maion, a)po tou/twn fanero/n). Ibidem, V, 16, s. 52, 9–11.
Dio\ dh\ kai\ qew=n e)stin u(posta/thv o( tw=n o[lwn dhmiourgo/v, diafero/ntwv de\ ko/smon a)perga/zetai
kai\ toi=v ei]desi kai\ toi=v lo/goiv toi=v dhmiourgikoi=v e)nergw=n. Ibidem, V, 16, s. 55, 26–28.
Prosh/kei ga\r au)t%= kai\ to\ genna=n pa/nta kai\ to\ a)nakalei=sqai pa/nta pro\v e(auto\n ou)x h(=tton
tou genna=n, dio/ti dh\ kata\ to\ pe/rav i[drutai th=v noera=v ta/cewv kai\ dhmiourgiko/v e)sti nou=v.
Ibidem, V, 16, s. 59, 18–21.
(Wv me\n ou)=n dhmiourgiko\v a(pa/ntwn e)sti\n u(posta/thv, w(v de\ nou=v suneli/ssei to\ plh=qov ei)v
e[nwsin kai\ e)pistre/fei pro\v au(to/n. Ibidem, V, 16, s. 59, 21–23.
kai\ ga\r plhroi= dhmiourgikh=v au)tou\v (sc. tou\v ne/ouv qeou\v – M.K) kai\ goni/mou duna/mewv kai\
pro\v a(uto\n suna/gei kai\ oi(=on e)feto\n e(auto\n kaqi/sthsi t%= plh/qei tw=n qew=n kai\ peri\ e(auto\n
a)natei/nei tou\v e)n t%= ko/sm% pa/ntav dhmiourgou/v. Ibidem, V, 16, s. 59, 24–28.
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boski i tworzy substancję bogów, lecz także jako Demiurg sam jest Bogiem.
„Wypełnia wszystko własnymi dobrami”28. Sam natomiast „jest wypełniony
uczestnictwem w Jednie”29. Nadto, „Demiurg-Twórca jest nie tylko Bogiem,
lecz jest w posiadaniu tego, co noetyczne i naprawdę będące w sobie samym,
zawiera też uprzednio nie tylko przyczynę celową rzeczy wewnątrzświatowych, ale też [ich transcendentną] przyczynę wzorczą (paradeigmatikh/n)”30.
Dodajmy jeszcze, że zdaniem Proklosa:
Wszelki niepartycypowalny umysł jest nazywany umysłem wobec tych
[henad/jedności], które są przed nim, mając możność intelektywnego
zwrotu do tych [bogów], z których się wywodzi, oraz w których jako
w pierwotnych przyczynach osadza siebie samego31.

Proklos zapytuje: „Czymże jest więc owo rozważanie i czym jest
odkrywanie i skąd się wywodzą?”32. I wyjaśnia zaraz, że najbardziej podstawową czynnością Umysłu jest rozważanie (logismo\v). A jak się okazuje,
„rozważanie polega na wypełnianiu się tym, co noetyczne i na całkowitym
z nim zjednaniu”33. Doprecyzowując, Proklos powiada, że „rozważanie jest
myśleniem rozdzielonym, wpatrującym się w siebie samo i w sobie samym
poszukującym tego, co dobre (to\ eu)=)”34. Licyjczyk dodaje na przykładzie z życia nie dość jasne wyjaśnienie: „Każdy bowiem, kto rozumuje (logizo/menov),
przechodzi od jednej [idei] do drugiej i – zwracając się ku sobie samemu
– [szukając] znajduje Dobro (to\ a)gaqo/n)”35. Demiurgiczny Umysł dysponuje
w porządkowywaniu Całości ideą proporcji: „wyrzuca [on z siebie] rozdzielająco przyczyny bytów wewnątrzświatowych, które w wymiarze noetycznym
preegzystują w sposób zjednoczony”36.
28

29
30

31

32
33

34

35

36
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kai\ qeo/v e)stin o( dhmiourgo\v kai\ pa/nta plhroi= tw=n oi)kei/wn a)gaqw=n. Ibidem, V, 17, s. 60,
12–13.
peplh/rwtai th=v tou= e(no\v metousi/av. Ibidem, V, 17, s. 60, 22.
ou) mo/non qeo/v e)stin o( dhmiourgo/v, a)lla\ kai\ to\ nohto\n e]xei kai\ to\ o]ntwv o}n e)n au(t%=, kai\
proei/lhfen ou) th\n telikh\n mo/non tw=n e)gkosmi/wn ai)ti/an, a)lla\ kai\ th\n paradeigmatikh/n.
Ibidem, V, 17, s. 61, 11–14.
Pa=v ga/r a)me/qektov nou=v tw=n pro\ au)tou= le/getai nou=v kai\ pro\v e)kei/nouv e]xei th\n noera\n e)pistrofh\n
a)f< w(=n para/getai kai\ e)n oi(=v w(v prwtourgoi=v ai)ti/oiv i[drusen e(auto/n. Ibidem, V, 37, s. 134, 15–18.
Por.: Ti/v ou)=n o( logismo/v ou(=tov kai\ ti/v h( eu[resiv kai\ po/qen. Ibidem, V, 17, s. 62, 7–8.
(O me\n ou)=n logismo\v plh/rwsiv tou= nohtou= e)sti kai\ e[nwsiv pro\v au)to\ pantelh/v. Ibidem, V, 17,
s. 62, 17–19.
Ou)kou=n o( me\n logismo\v no/hsi/v e)sti di$rhme/nh kai\ pro\v e(auth\n ble/pousa kai\ e)n e(aut$=
zhtou=sa to\ eu)=. Ibidem, V, 17, s. 62, 8–10.
Pa=v ga\r o( logizo/menov a)p< a]llou pro\v a]llo meqi/statai kai\ ei)v au(to\n e)pistrefo/menov zhtei= to\
a)gaqo/n. Ibidem, V, 17, s. 62, 10–12.
Tau=t< ou)=n a)na/logon kai\ o( dhmiourgo\v nou=v e)n t$= diakosmh/sei tou= panto\v e]xei, di$rhme/nav
ai)ti/av proba/llwn tw=n e)gkosmi/wn, h(nwme/nwv e)n toi=v nohtoi=v prou+parxo/ntwn. Ibidem, V, 17,
s. 62, 12–15.

Struktura hipostazy Umysłu (Nou= v ) w Proklosa Theologia platonica V

W relacjonowanym tu wywodzie Proklos rozróżnia Umysł noetyczny
(o( nohto\v nou=v) oraz Umysł noeryczny (o( noero\v), czyli intelektywny, pisząc:
„Albowiem [jak] te (sc. noetyczne byty) Umysł noetyczny podtrzymuje
w jedności (e(noeidw=v) i transcendencji (e)chrhme/nwv), to te intelektywny
Umysł, rozgraniczając i dzieląc na części, jak gdyby działając samodzielnie,
zradza”37. W toku dalszych rozważań dowiadujemy się nadto, że:
Umysł zawsze jednoczy się z tym, co noetyczne i jest wypełniony swoimi własnymi przedmiotami noetycznymi, a będąc zarówno Umysłem
w akcie (kat< e)ne/rgeian), pozostaje tym, co noetyczne (nohto\n). Albowiem myśli i zarazem myślał (sc. bezczasowo), oraz odkrywa siebie
wchodząc w samego siebie i [już] odkrył, czym on jest. Rozważanie zaś,
nie dokonuje się przez przemianę, gdyż myślenie bogów jest wieczne,
a odkrycie nie jest odkryciem tego, czego brakuje, ponieważ wszystkie
[idee] są zawsze obecne w umyśle bogów, czyli tam nie odstaje to, co
noetyczne od Umysłu. Zwrócenie się Umysłu do samego siebie niech
będzie więc nazwane rozważaniem, wypełnianie się zaś pochodzące
z treści noetycznych, odkryciem, same zaś rzeczy noetyczne niech
będą zgodnie z naturą [Umysłu jako widzącego] nazwane rzeczami
widzialnymi38.

Z zacytowanego fragmentu dowiadujemy się więc o relacji, jaka zachodzi
między Umysłem, a tym, co noetyczne: jest to relacja pełnej tożsamości i po
prostu całkowita ich jedność. Nieco niżej wyjaśnia Proklos przez porównanie
z poznawaniem w życiu codziennym, jak należy rozumieć to, co uchwytywalne rozumem. A mianowicie:
Tak więc jak [platoński Timajos] mówi, że sam Umysł widzi byty
noetyczne, tak samo też nazywa byty noetyczne zgodnie z ich istotą
widzialnymi, i zwraca Umysł do tego, co noetyczne, tak jak ten, kto
skierowuje wzrok ku temu, co widzialne39.

37

38

39

{A ga\r u(fi/sthsin e(noeidw=v kai\ e)ch|rhme/nwv o( nohto\v nou=v, tau=ta o( noero\v diakri/nwn kai\ meri/
zwn kai\ oi(=on au)tourgw=n a)pogenna=. Ibidem, V, 17, s. 62, 15–17.
[Hnwtai ga\r a)ei\ pro\v to\ nohto\n o( nou=v kai\ peplh/rwtai tw=n e(autou= nohtw=n, kai\ to\n i]son
tro/pon nou=v te kat< e)ne/rgeia/n e)sti kai\ nohto/n. [Ama ga\r noei= kai\ neno/hke, kai\ e(auto\n eu(ri/skei
pro\v e(auto\n ei)siw\n kai\ hu[rhken o[ e)sti. Kai\ o( logismo\v ou) kata\ meta/basin: h( ga\r tw=n qew=n
no/hsiv ai)w/niov, kai\ h( eu[resiv ou) tou= a)po/ntov: pa/resti ga\r a)ei\ pa/nta t%= n%= tw=n qew=n kai\ ou)
die/sthken e)kei= tou= nou= to\ nohto/n. (H me\n ou)=n strofh\ tou= nou= pro\v e(auto\n kalei/sqw logismo/v, h(
de\ a)po\ tw=n nohtw=n plh/rwsiv eu[resiv, au)ta\ de\ ta\ nohta\ [kai\] kata\ fu/sin o(rata\ prosonomaze/
sqw. Ibidem, V, 17, s. 62, 22–63, 5.
Kaqa/per ou)=n au)to\n to\n nou=n o(ra=n ta\ nohta/ fhsi, kata\ ta\ au)ta\ dh\ kai\ ta\ nohta\ kata\ fu/sin
o(rata\ kalei= kai\ to\n nou=n e)pistre/fei pro\v to\ nohto\n w(v o(rw=n pro\v o(rato/n. Ibidem, V, 17, s. 63,
10–13.
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Umysł zatem, zdaniem Proklosa, zachowuje się jak ziemski obserwator,
który widzi i ogląda przedmioty otaczającego go świata. Tak samo też widzi
Umysł swoje własne treści/przedmioty (byty noetyczne), czyli idee jako
swoje myśli.
Kontynuację powyższych rozważań Proklosa na temat natury Umysłu
i jego działań przynosi rozdział XVIII dzieła O teologii według Platona. W sekcji tej Proklos wskazuje na podwójny charakter działania (e)ne/rgeia) Umysłu40.
Zatem jedno i zarazem pierwsze z działań jest czysto noeryczne (noera\), tj.
intelektywne41. Charakteryzuje się ono tym, że „jest zjednoczone z bytami
naprawdę będącymi (sc. noetycznymi) i jest nierozdzielne”42. „Współistnieje
ono [jako akt] z samym tym, co noetyczne Umysłu (au)t%= t%= noht%=|tou= nou=),
wręcz będąc samym bytem noetycznym i Umysłem”43. Wart podkreślenia jest
fakt, że sam Umysł per se nie jest w możności44. Bo przybierając zaraz postać
aktu (zdziałania) myśli on to, co noetyczne, ale czyni to trybem jednego
prostego aktu; albowiem i wielość jest czymś z siebie pojedynczym45. Owa
„aktywność”, jak się okazuje, jest zwrócona do samego Umysłu46. Skąd ona
jednak pochodzi i jakie jest jej źródło, tego w tym kontekście Proklos nie
eksplikuje.
Przejdźmy teraz do drugiego rodzaju aktywności, o której powiada
Proklos następująco:
Drugie zaś jest działaniem skierowanym ku przedmiotom zewnętrznym oraz tym, które mogą uczestniczyć w Umyśle; ponieważ Umysł
sam przez się sprawia je jako rozumne (noera\ poiei=), zapalając jakby
światło myślenia, które jest w nim, i udzielając je innym47.

A więc, druga z aktywności Umysłu skierowana jest na zewnątrz i przekazuje
ona światło będące w Umyśle, łącznie z jego myśleniem, bytom, które w nim
uczestniczą. Dalej zwraca uwagę Licyjczyk, iż
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Por.: Ditth\ de\ a]ra kai\ h( tou= nou= pe/fuken e)ne/rgeia, mi/a me\n h( noera\. Ibidem, V, 18, s. 64, 25–26.
Ibidem, V, 18, s. 64, 26.
kai\ toi=v o]ntwv ou)=sin h(nwme/nh kai\ a)me/ristov. Ibidem, V, 18, s. 64, 26–27.
au)t%= t%= noht%= tou= nou= sunupa/rxousa, ma=llon de\ au)to\ to\ nohto\n ou)=sa kai\ o( nou=v. Ibidem, V,
18, s. 64, 27–28.
ou) ga\r duna/mei kaq< au(to\n o( nou=v. Ibidem, V, 18, s. 65, 1.
ei)=ta proslabw\n th\n e)ne/rgeian noei= to\ nohto/n, a)ll< e)ne/rgeia mi/a kai\ a(plh=: kai\ ga\r to\ plh=qov
au)th=v e(niai=o/n e)stin. Ibidem, V, 18, s. 65, 1–3.
h( de\ e)ne/rgeia pro\v au(to/n. Ibidem, V, 18, s. 65, 3–4.
e(te/ra de\ h( pro\v ta\ e]cw kai\ ta\ nou= mete/xein duna/mena: kai\ ga\r tau=ta noera\ poiei= di< e(auto\n o(
nou=v, oi(=on fw=v th=v e)n au)t%= noh/sewv e)kla/mpwn kai\ toi=v a]lloiv didou/v. Ibidem, V, 18, s. 65,
4–7.
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sam boski i zarazem demiurgiczny Umysł jest w sposób konieczny
zawsze zjednoczony z tym, co noetyczne, mając wiecznie ustanowioną
pełnię i samowystarczalność demiurgicznego myślenia (intelekcji),
wedle transcendentnej wobec całości jedności48.

W swoim komentarzu do Kratylosa Proklos z naciskiem stwierdza: „to, co
noetyczne, i Umysł, i myślenie są [jednym i] tym samym”49. Można przeto powiedzieć, że w przypadku Proklosa mamy do czynienia z pełną, immanentną
tożsamością i jednością sfery Umysłu. Umysłu, dodajmy, który jak u Plotyna
i interpretowanego przezeń Parmenidesa (fr. B 3) jest par excellence Bytem.
Kontynuując nasze rozważania nie sposób nie wspomnieć o racjach,
czyli o logoi. Jak podaje Proklos, owe racje:
logoi, które oświetlają, począwszy od Umysłu byty późniejsze od niego,
kierują wszelkie rozumne dobra do tych, którzy je przyjmują, będąc
zdolne do sprawiania prawdziwego poznania oraz prostszego życia
i czystości; w ten sam też sposób właśnie demiurgiczno-twórcze logoi
doprowadzają do młodych bogów całe, niepodzielne i jednolite miary
transcendentnej twórczości (dhmiourgi/av) i napełniają ich substancje
demiurgiczno-twórczą opatrznością, i czynią ich drugimi demiurgami-twórcami i żarliwymi naśladowcami swojego Ojca50.

Zatem rzeczone logoi są niejako pośrednikiem między Umysłem,
a tym, co występuje po nim. Czerpią one z Umysłu i przekazują dalej określonego rodzaju dobra, którymi są przede wszystkim racjonalne m i a r y.
Rozprowadzają też swego rodzaju światło umysłowe, które oświetla byty
pośledniejsze od Umysłu. Tyle dowiadujemy się z powyższego rozdziału na
temat Umysłu, o jego działaniach, aktach i pochodzących od niego logoi.
48

49

50

)Ana/gke toi/nun kai\ au)to\n to\n qei=on kai\ dhmiourgiko\n nou=n h(nw=sqai me\n pro\v to\ nohto\n a)ei\ kai\
to\ plh=rev e]xein kai\ to\ au]tarkev th=v dhmiourgikh=v noh/sewv diaiwni/wv i(drume/non kata\ th\n
e[nwsin th\n tw=n o[lwn e)chrhme/nhn. Ibidem, V, 18, s. 65, 8–11.
nohto\n kai\ nou=v kai\ no/hsiv tau)to/n. Procli Diadochi, in Platonis Cratylum commentaria, red.
G. Pasquali, Leipzig 1908, rozdz. 16, v. 11–12, [w:] W. Beierwaltes, Proklos. op.cit., s. 100.
Por. też: „Aus der Identität des Geistes mit seinem Objekt im Denken seiner selbst folgt die
Identität dieser beiden mit dem Akt des Denkens selbst (no/hsiv). Das Denken ist der lebendige Vollzug dieser Identität als Vermittlung zwischen dem Denkenden und Gedachten: in
ihm entfaltet sich die Selbstidentität des Geistes”. Ibidem, s. 100.
oi( de\ (sc. lo/goi – M.K.) a)po\ tou= nou= toi=v deute/roiv met< au)to\n e)llampo/menoi ta\ noera\ pa/nta
toi=v dexome/noiv au)tou\v prutaneu/ousin a)gaqa/, gnw/sewv a)lhqou=v kai\ a(plouste/rav zwh=v kai\
kaqaro/thtov o]ntev parektikoi/, kata\ ta\ au)ta dh\ kai\ oi( dhmiourgikoi\ lo/goi proa/gousin ei)v
tou\v ne/ouv qeou\v ta\ o[la kai\ a)me/rista kai\ h(nwme/na me/tra th=v e)c$rhme/nhv dhmiourgi/av kai\
plhrou=sin au)tw=n ta\v ou)si/av th=v dhmiourgikh=v pronoi/av, kai\ deute/rouv au)tou\v a)pofai/nousi
dhmiourgou\v kai\ zhlwta\v tou= sfete/rou patro/v. Proclus, Théologie platonicienne, op.cit., V,
18, s. 66, 9–18.
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Rozdział XX jest poświęcony rozważeniu kwestii, kim jest Demiurg-Twórca51. Ściślej biorąc, Proklos stawia pytanie, jak wypada go nazwać
w duchu teologii helleńskiej52. Proklos ujmuje to tak:
Demiurg jest opiewany jako Twórca (poihth\v) i Ojciec całego wszechświata zaraz na początku dotyczącej go teologii, i nie objawiono go ani
jako tylko Twórcę, ani jako Ojca i Twórcę, lecz jako mającego na raz
obie cechy, bardziej wedle sprawczej przyczyny scharakteryzowany,
aniżeli tej ojcowskiej. Jest on opiewany jako Demiurg-Twórca Całości
poprzez swoją własną dobroć i wolną od zazdrości wolę i moc, która
może porządkować wszystko, nawet to, co z gruntu nieuporządkowane. Przekazano nam, że jest On dostarczycielem i piękna, i proporcji oraz porządku, a w szczególności, że jest on najdoskonalszą
z przyczyn […]53.

Ostatecznie, odpowiadając na podjęte na początku rozdziału kwestie, Proklos stwierdza, powołując się na autorytet Platona, że opiewany przez niego
Demiurg-Umysł to nie kto inny, jak sam bóg Zeus we własnej osobie54. Co
więcej, „dziedzina Zeusowa” albo „Zeusa panowanie” jest tym samym, co
Demiurg, Zeus zaś to Demiurg, opiewany przez Platona w Timajosie55.
Zreasumujmy najkrócej neoplatońską charakterystykę hipostazy
Umysłu w wersji Proklosa. Rozróżnia on boski niepartycypowalny Umysł
oraz umysł w nas. Ów niepartycypowalny Umysł jest nieruchomym źródłem
ruchu przede wszystkim Duszy, która pozostaje doń w relacji odwzorowania.
Proklos zaznacza, że istnieje jeden tylko pierwszy Umysł, z którego emanuje
wielość umysłów. Jest on przedmiotem pożądania wszystkich bytów i rzeczy,
będąc przyczyną sprawczą i celową wszechporządku. Proklos odróżnia jeden
51

52

53
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55
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pa/lin e)p< au)to\n to\n dhmiourgiko\n nou=n a)nadramo/ntev qewrh/swmen […] ti/v pote ou(=to/v e)stin
o( dhmiouro/v. Ibidem, V, 20, s. 72, 8–10.
kai\ o[pwv au)to\n e)ponoma/zein prosh/kei kata\ th\n (Ellhnikh\n qeologi/an. Ibidem, V, 20, s. 72,
12–13.
Poihth\v me\n dh\ kai\ path\r a)nu/mnhtai tou= ko/smou panto\v eu)qu\v e)n a)rx$= th=v peri\ au)tou=
qeologi/av, kai\ ou]te poihth\v mo/non ou]te path\r kai\ poihth/v, a)ll< o(mou= me\n a)mfote/rav e]xwn
a)nape/fantai ta\v i)dio/thtav, kata\ de\ th\n poihtikh\n ma=llon h} th\n patrikh\n ai)ti/an xarakthrizo/menov: dhmiourgo\v de\ tw=n o[lwn kata\ th\n a)gaqo/thta th\n e(autou= kai\ th\n a]fqonon
bou/lhsin kai\ th\n du/namin th\n pa/nta katakosmei=n, kai\ ta\ a]takta, duname/nhn: ka/llouv de\ kai\
summetri/av kai\ ta/cewv xorhgo\v kai\ tw=n ai)ti/wn a]ristov diafero/ntwv h(mi=n parade/dotai.
Ibidem, V, 20, s. 72, 17–26.
o[ti kai\ kata\ th\n Pla/twnov yh=fon o( me/gav e)sti\ Zeu\v o( nuni\ par< h(mw=n u(mnhme/nov dhmiourgo/v.
Ibidem, V, 20, s. 75, 24–26.
ei)v tau)to\n dh/pou xwrei=n o(mologh/somen t%= dhmiourg%= th\n Di/ion a)rxh/n, kai\ tou=ton (scil. Di/a –
M.K.) ei)=nai to\n u(mnhme/non e)n Timai/% dhmiourgo/n. Ibidem, V, 20, s. 76,10–12. Por. też: Pa/
nta dh\ ou)=n tau=ta safw=v h(mi=n e)pidei/knusin o[ti kai\ o( Pla/twn ei)v tau)to\n a]gei t%= Dii\ to\n o[lon
dhmiourgo/n. Ibidem, V, 22, s. 82, 20–21.

Struktura hipostazy Umysłu (Nou= v ) w Proklosa Theologia platonica V

Umysł niepartycypowalny od wielości umysłów partycypowalnych, które
wywodzą się z niego trybem emanacji (proi+e/nai), a nie partycypacji. Umysł
określany jest też jako Ojciec i Demiurg, a także bywa nazywany najpierwszym Bogiem (prw/tistov qeo/v). Licyjczyk rozróżnia również Umysł noetyczny
oraz Umysł noeryczny, czyli intelektywny, które są aspektami tego samego
Umysłu. Charakteryzuje się on dwoma rodzajami aktywności – zewnętrzną
oraz wewnętrzną. Ta ostatnia wyprowadza Umysł ze stanu potencjalnego
i umożliwia mu myślenie, które ma charakter oglądu i rozważania swoich
treści noetycznych, czyli idei. Należy zauważyć, że Proklos, postępując za
Jamblichem, nie stroni od stosowania mitologicznej metaforyki. Umysł przybiera wtedy nazwę mitologiczną i funkcjonuje w jego pismach pod imieniem
Zeus56.
Warto na koniec wspomnieć o strukturalnie ważnym rozróżnieniu,
jakie czyni Proklos w odniesieniu do Umysłu. Zwraca na to uwagę Giovanni
Reale w swojej Historii filozofii starożytnej57, przedstawiając schemat (opierający się na transkrypcji łacińskiej), z którego wynika, że Umysł dzieli się
na trzy triady: 1. inteligibilne, 2. inteligibilno-intelektualne, 3. intelektualne.
Ujęcie Umysłu jako tego, co noetyczno-noeryczne (sc. inteligibilno-intelektywne), czyli quasi-pośredniego stanu między Umysłem w jego aspekcie
noetycznym i Umysłem w aspekcie noerycznym (choć w rzeczywistości należałoby w tym przypadku mówić po prostu o jedności Intelektu), artykułuje
Proklos następująco:
Każdy bowiem intelekt jest zwrócony do siebie samego, zwracając się
zaś do siebie samego, oddziałuje na siebie samego, oddziałując zaś na
siebie samego, a nie na rzeczy zewnętrzne jest równocześnie tym, co
noetyczne i tym, co noeryczne; o ile myśli, jest tym, co noeryczne, o ile
zaś jest myślany58, jest tym, co noetyczne59.

Koncepcja Umysłu w wersji Proklosa stanowi ostatnie stadium w długim procesie rozwoju tej problematyki, poczynając od pojęcia kosmicznego
56

57
58
59

Proklos wpisuje się tym samym w długą tradycję, gdyż już Ksenokrates z Chalcedonu
(ok. 395–314 p.n.e.) nadawał poszczególnym szczeblom bytowości imiona bogów teologii
poetów. Zob. np. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E.I. Zieliński, t. III, Lublin 1999,
s. 128–130. Co do trzech rodzajów teologii w myśli antycznej i ich roli, a szczególnie teologii
poetów, zob. J. Gajda-Krynicka, Teologie starożytne. Teologia filozoficzna jako filozofia pierwsza, [w:] Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, red. I. Dec, Wrocław 1999.
Ibidem, t. IV, s. 667.
Tzn. o ile jest przedmiotem myślenia.
Pa=v ga\r nou=v ei)v au(to\n e)pe/straptai, pro\v de\ au(to\n e)piste/fwn, pro\v e(auto\n e)nergei=, pro\v
e(auto\n de\ e)nergw=n kai\ ou) pro\v ta\ e]cw, nohto/n e)stin a[ma kai\ noero/n: $(= me\n noei=, noero/n, $(= de\
noei=tai, kai\ nohto/n. Proclus, Théologie platonicienne, op.cit., V, 5, s. 21, 20–23.
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Umysłu Anaksagorasa, przechodząc następnie przez fazy pośrednie, jak
koncepcja Demiurga w platońskim Timajosie oraz pojęcie Umysłu jako
myślenia skierowanego na siebie samego u Arystotelesa z XII księgi Metafizyki, dochodząc do ujęcia Umysłu jako drugiej z trzech hipostaz u Plotyna,
a w przypadku Porfiriusza jako trzeciego elementu w strukturze noetycznej
triady, której patronuje jej Ojciec (sc. Jedno), będący zarazem pierwszym
członem boskiej triady i najpierwszą zasadą wszystkich rzeczy.
u
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Sources of Modern Natural Law
in Hugo Grotius’s Political Philosophy
A B S T R AC T : The article aims to show the sources of modern legal-natural discourse in
Hugo Grotius’s political philosophy of. The text shows an attempt, fundamental for Grotius’s
thought, to address the change of problem field in modern practical philosophy. It consists
in shift ing the burden of legal and political thought from the issue of power-exercising
mechanisms to the problem of its legitimization, with a simultaneous, extensive reconstruction of the concept of human nature in its volitional and intellectual dimension. The thesis
organizing the undertaken considerations is that in Grotius’s legal and political thought, the
main problems of modern practical philosophy are focused as if in a lens, but at the same
time this thought designates basic directions of modern research on human nature in their
multifaceted connection with the issues of the sources and essence of social and political
order.
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odern theories of natural law, at least from the moment when Hegel
subjected them to thorough criticism, began to be treated as an expression of aspirations and ideological background of the emerging bourgeois
stratum, disrupting the post-medieval order of rule, along with its entire
axiological and metaphysical horizon. This criticism, repeated for various
reasons and for different purposes, has become a permanent element of modern intellectual culture. The renaissance of the concept of natural law took
place only in the twentieth century. What is symptomatic, however, is that
it was the renaissance mainly of the earlier theory of natural law, authored
by Thomas Aquinas. Modern natural law has not been re-conceptualized.
Rawls, Nozick, Buchanan and others referred only to the Hobbesian or
Locke’s social contract as a classical model of the theory of rational choice,
which, in turn, was to be a tool for assessing legal and systemic tools and
social institutions which fi ll the democratic liberal order.
In this context, putting the theories of natural law back in their proper
historical context seems to be an indispensable preliminary step to show the
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impact they have had on shaping modern social and political thought. Prior
to drawing conclusions from these considerations, one may risk a thesis that
natural law was a milestone on the path to the constitution of philosophical,
as well as legal and political, discourse within which there appeared a wide
field for discussion about human subjectivity, the function of law and
legitimization of state power. The justification for such a thesis will require,
however, undertaking two mutually determinated ventures which are the
purpose of this work. The first is the indication of the effects, invaluable for
the whole modern legal and natural thought, of Hugo Grotius’s failure in
his attempt to create a non-theological, yet a coherent concept of natural
law. The second is critical analysis of the intellectual trend, so characteristic
for late modernity, aimed at reviving the concept of natural law by Thomas,
and rehabilitation of Thomism by instilling it in the secular philosophy of
politics.
This trend, in its methodological layer, is based on separating what is
theological from what is philosophical in Thomas’s thought – each time in
the belief that his legal and natural solutions can constitute an independent
argumentative structure, or an object and tool of phenomenological perception. This illusion results not only in misinterpretation of the Aquinas’s
thoughts, but also in blurring the essence of modern natural law. It turns
out that it is only a less consistent and less coherent alternative to Thomism,
supposedly in the same problem field, although in reality it is an attempt to
respond to a change, or to transformation, of this field. Separating the theological perspective from the philosophical one in Thomas’s thought is simply
a secondary and extremely problematic interference, depriving Thomism
of the basis for its existence in a specific, historical role, without offering it
a new one in return.
To paraphrase Leo Strauss, it can be said that this interference
bears distinctive features of historicism and results from the conviction
that a thought which is historically well-established may be valid not by
revealing an objective truth manifesting itself in social life, regardless of
historical conditions, but only when it is modernized1. A great example of
the Aquinas’s thought included in the discussed reinterpretation trend is
delivered by Zbigniew Stawrowski:
It is because of the internal nature of natural law that it appears to us
rather as ius than lex. Thomas uses the term lex naturalis, but the word
lex corresponds to the perspective of the theologian who, as part of
a particular religious tradition, speaks of God as the ruler and legisla1
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L. Strauss, Jerusalem and Athens Critically Revisited, Maryland 1996.
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tor, and of man as a creature subjected to God’s law. On the other hand,
from the philosophical (phenomenological) perspective, the question
of who established natural law seems secondary to the fact that this law
is present in us and acts in us, and when we realize it, this law obliges
us in the end, directing to what is right and just2.

However, none of the concepts of natural law can be detached from
their historical and political conditions. The tremendous career of the treaty
On the Law of War and Peace at the beginning of the modern era, is only
one of many testimonies in this respect. This becomes apparent when we
look at Grotius’s view on human nature: in the conceptual layer he uses
Thomas’s solutions, but the more precisely it is done, the more he moves away
from them in the substantive layer. In fact, he must face an extraordinary
problem, completely alien to the tradition of natural law existing at the time.
After all, Augustine and Thomas did not want to prove that the agreement
between people creates the state. This settlement only defines the rules of
power functioning, but it in no sense explains the genesis of the state. It was
obvious for Augustine and Thomas that both the state and power are the
result of divine establishment. According to Augustine, they constitute the
answer to the evil nature of man, while forThomas they are the effect and
fulfilment of social nature of the human species.
Grotius has no essential starting point – neither the knowledge of the
origins of the state, nor its goals, nor a ready concept of human nature. He
has to build these elements, basing them on one another, to construct the
idea of natural law capable of playing its own historical role. The situation of
a vigorously expanding, increasingly complicated supranational economy,
simply required the development of new tools to prevent and resolve
increasingly frequent international conflicts, largely unknown in the past3.
However, to fully appreciate the scale of this task, as well as to understand its
fundamental difficulties, it is necessary to return to Thomas’s idea in order to
highlight those elements of his concept which constitute its pillars, but also
a troublesome starting point and an extremely prolific impulse for Grotius’s
reflections.
For Thomas, the key thesis is the one according to which “[...] it is evident
that all things partake somewhat of the eternal law, in so far as, namely, from
2
3

Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków–Warszawa 2006, p. 106.
It is interesting that the subsequent generations of modern thinkers, from John Locke,
through Adam Smith, Immanuel Kant to Saint-Simon, saw in the free development of free
market economy an antidote to conflicts, which were to arise against the disintegration of
medieval structures. Grotius, despite all sympathy for the development of early capitalism,
perceived the situation in a more problematic way.
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its being imprinted on them, they derive their respective inclinations to their
proper acts and ends”4. A human being, of course, participates in God’s plan,
and hence is subject to eternal law, which means that he or she has a natural
inclination towards characteristic actions and purpose – “It is evident that
the natural law is nothing else than the rational creature᾿s participation
of the eternal law”5. The quoted excerpts from Summa Theologica touch
upon the key issue from which the analysis of Grotius’s natural law system
should begin. It is the way and the degree of participation of rational and
irrational creatures in eternal law. Thomas’s position in this matter is clear
at the starting point. To put it briefly, all creatures participate in eternal law,
because
[...] the world is ruled by Divine Providence, that the whole community of the universe is governed by Divine Reason. Wherefore the very
Idea of the government of things in God the Ruler of the universe, has
the nature of a law. And since the Divine Reason’s conception of things
is not subject to time but is eternal, therefore it is that this kind of law
must be called eternal6.

Furthermore, “[…] irrational creatures are subject to eternal law, through
being moved by Divine providence; but not, as rational creatures are, through understanding the Divine commandment”7. The awareness of God’s
commandment is, in fact, self-knowledge concerning human nature, human
inclinations consistent with eternal law, whose nurturing and development
leads to achieving the degree of perfection available to a human being or,
speaking in more modern terms,full development of human personality.
Thanks to free will and the ability to make choices, a human being is burdened with responsibility for who he or she becomes, at the same time gaining
the right to apply for the highest reward – salvation. The evil consists in not
using the light of natural reason, abandoning the innate inclinations, and
thus rejecting the indications of natural law, making “wrong use” of eternal
law, in the departure from one’s own destiny as a rational creature.
In this way, lex naturalis appears as jus naturale – what constitutes
the command of the will of God determines the essence and becomes
the way of human existence. However, this does not change the fact that
natural law is still the way in which humans participate in eternal law. Both
moments cannot be separated, and autonomous existence cannot be given
4
5
6
7
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St. Thomas Aquinas The Summa Theologica, London 1925, (I-II q. 91, a. 2), p. 3668.
Ibidem, (I-II q. 91, a. 2), p. 3669.
Ibidem, (I-II q. 91, a. 1), p. 3666.
Ibidem, (I-II q. 93, a. 5), p. 3698.
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to natural law. This, and not only this, is already visible at the moment when
Thomas faces an evident logical problem of his conception in the context
of participation of irrational creatures in eternal law. The fact that they are
subject to this law is obvious just because they exist, but at the same time
they cannot be subject to it because of the nature of the law as such. After all,
[...] a law is something pertaining to reason. Irrational creatures, however, do not partake thereof in a rational manner, wherefore there is no
participation of the eternal law in them, except by way of similitude8.

Putting temporarily aside the problem Thomas faced in the context of
the purposefulness of the natural world’s existence, it should be noted that
eternal law can only be realized in a rational creature due to its reason, thus
acting as natural law. It turns out, finally, that it is impossible to separate
theological and philosophical orders due to their incomplete nature. The
attempt to present Thomas’s theory of natural law as universal, by separating
the theological and philosophical moment, is doomed to failure, simply
because the concept of natural law has its roots in theology, and the sense
and purpose of theology can ultimately be justified in a rational way (i.e.
without referring to the authority of the Holy Scriptures) only on the basis
of concrete, practical, legal and natural solutions; eternal law can be defined
as a law only when it concerns rational creatures, and thus as natural law.
And, since natural law determines the purpose of human existence, it gives
it a meaning in an objective, i.e. legal and natural, way, as an extension of
eternal law, which is perpetually in force. This fact is lost when the question
of natural law is treated as possible to be depicted in isolation from the
theological context, which Thomas himself consistently avoided even at the
level of language.
The philosophical basis of Grotius’s theory of natural law emerges from
historical limitation, consisting in the inability to supplement it with the
idea of eternal law. Almost immediately, there emerges a problem completely
unknown to Thomas, as someone who was a theologian and a philosopher
at the same time, although Thomas-the philosopher would certainly have to
struggle with it. So, although Thomas had a problem with defining, in legal
8

Ibidem, (I-II q. 91, a. 2), p. 3669. The first premise present in the above reasoning is developed by Thomas, among others, in the following place: “Law is a rule and measure of acts,
whereby man is induced to act or is restrained from acting [...]. Now the rule and measure
of human acts is the reason, which is the first principle of human acts [...]. Now that which
is the principle in any genus, is the rule and measure of that genus: for instance, unity in
the genus of numbers, and the first movement in the genus of movements. Consequently,
it follows that law is something pertaining to reason”. Ibidem, (I-II q. 90, a. 1), p. 3657.
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terms, the way in which the Creator manages the irrational world, due to the
definition of law as the norm of proper conduct of a rational creature, it is
obvious and completely understandable that God᾿s constant interference in
the creation gives a purpose, and therefore also meaning to its existence. This
interference gives creatures the reason for their existence – it defines them as
immanent elements of the universe, having a specific place and role to play
in God᾿s plan. To an even greater extent, this applies to rational creatures
acting purposefully in two ways – by nature and therefore instinctively, as
well as deliberately, consciously. In Grotius’s concept – and this is the heart
of the matter – there is a sudden shift of accents. Eternal law is replaced
by force, affecting all creatures, as an external principle alien to them, with
a disproportionately smaller sphere of influence. Grotius writes:
[...] we should also make this exception in the case of other animals,
that their pursuit of their own interests is tempered by a regard partly
for their own offspring, and partly for the other members of their
species. We believe that this proceeds in their case from some extrinsic
principle of intelligence, since a similar intelligence does not appear in
other actions of theirs, which are equally difficult9.

From Thomas’s perspective, this force was the internal principle of
creation, something that defines it – a principle determining its essence and
not only affecting its actions. This rational principle, Thomas᾿s eternal law,
becomes only its own shadow in Grotius’s thinking. He no longer uses the
concept of eternal law, although he cannot give it up altogether. He does not
even use the very concept of “law” in relation to irrational creatures, in the belief
that “[...] nothing is properly susceptible to Right and Obligation, but a Being
that is capable of forming general Maxims [...]”10. The binding foundation of
Thomas᾿s thought is the certainty of the Creator-Lawmaker᾿s existence, which
at the same time forces him to consolidate in his conception the problem of law
affecting irrational creatures. Grotius may already be able to say:
What I have just said would be relevant even if we were to suppose
(what we cannot suppose without the greatest wickedness) that there is
no God, or that human affairs are of no concern to Him [...]11.

The alienness of this external principle is, however, fully expressed
in the context of the impact on a human being. The law of nature is no
9
10
11
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longer the mode of action of this mysterious force. This force does not place
a human being in the assigned role, does not define human nature. It does
not give dignity to a human being as a rational and free creature but, as an
external and alien factor interferes with a human, humiliates and disgraces
him. Breaking out of its power is treated as ennoblement – being subject to
it as humiliation and slavery. At the same time, there is a different order of
cognition: Grotius – unlike Thomas – sees irrational creatures by analogy
to rational creatures. For Thomas, a human being is an animated being,
equipped with reason, and for Grotius, with his decidedly anthropocentric
point of departure, an irrational creature is only a defective and deplorable
likeness of a rational creature. Natural law becomes human law, a right of
a human being as an entity undeniably separate from the rest of creation.
A human being is either subject to the forces of nature (which in Grotius’s
concept are no longer eternal law, but not yet a prosaic network of biological
determinants) or follows natural law. Nature is constituted by soulless but
powerful instincts which move all creatures; instincts, from which intelligent
beings have a moral obligation to free themselves by means of natural laws.
What appears here is a clear notion of freedom, as self-determination, which
assumes autonomy from what is natural, and hence is particularistic and
selfish. And so, the concept of human freedom is formulated as something
specifically human, incomparable to dispositions of other creatures. It is also
important that Grotius does not deal with the principles of the existence
of inanimate entities at all. They do not interest him, because they do not
determine the moral condition of a human being. This becomes symptomatic
in confrontation with the philosophical system of Thomas Hobbes, in which
a human being is immersed in the world and its eternal, unchanging laws
in the same way as irrational or inanimate beings, which is not a source of
humiliation for a human being. In a puzzling way, the optics of Hobbes and
Thomas Aquinas are closer to each other than to Grotius’s, although Grotius,
struggling with the political obsolescence of Thomas’s concept, creates
a theoretical precedent, also for Hobbes’s philosophy.
The following words of Grotius are significant:
Moreover, despite the fact that natural ius, with which I am concerned,
whether we think of it as the basis of society or take it more loosely
[sive illud sociale, sive quod laxius ita dicitur], necessarily derives from
intrinsic principles of a human being [ex principiis homini internis
necessario profluit], it can also justly be attributed to God, since He
willed that there should be such principles in us12.
12

Ibidem, pp. 1748–1749.
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But could God not want it? Well, it turns out that God had no choice – by
creating a human being, He had to agree to natural law, because “[...] the
Law of Nature is so unalterable, that God Himself cannot change it”13, “[...]
for since the Law of Nature (as I said before) is perpetual and unchangeable,
nothing could be commanded by GOD, who can never be unjust, contrary
to this Law”14. Grotius makes it clear that the positive divine law, which
he distinguishes and separates from natural law, is limited only to moral
issues, such as the prohibition of concubinage, polygamy or divorce, without
touching what is constitutive of the legal and political order15. It is an evident
detachment of the issue of the purpose of human life (in the sense of moral
theology) from the problem of establishing a just legal and political order.
Anyway, Grotius’s attitude to the Revealed Word is not difficult to guess after
he tries to neutralize the teachings of Christ, which contradict his concept
of human nature and natural law, in a ruthless and simultaneously awkward
way. He interprets the following words of Christ: “If any Man will sue thee
at the Law, and take away thy Coat, let him have thy Cloak also […]”, in an
almost grotesque way:
[...] CHRIST, to exercise our Patience, would not have us dispute for
Things that may be easily recovered, as a Coat, or a Cloak with a Coat,
if one runs a Risque of being deprived of both; nor prosecute our Right
according to Law, however well founded it may be16.

This also applies to the following commandment
[...] If any Man shall compel thee to go with him one Mile, go with
him two: Our Lord did not say a hundred Miles, which might draw
one too far from his necessary Business, but one, and if occasion be,
two, which is only a kind of a Walk, and the Trouble and Hindrance
occasioned by it almost nothing at all17.

In the light of Grotius’s concept, a human being has natural
inclinations to live in society, and the task of reason consists in recognizing
them and directing them in a conscious and effective way in order to
organize social life. Reason is a criterion of human behaviour, hence its
legislative character. The logic of Thomas’s thoughts is preserved here, but
the perspective is evidently transformed. Unlike in Thomas’s reasoning, the
13
14
15
16
17
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natural inclination to live in a community is the source of natural law, not
its manifestation – “[...] for human nature itself is the mother of natural law
[…]”18. In a logical sense, human nature is assumed here before natural law,
which must be derived from it. This, therefore, ultimately denies Thomas’s
thesis that natural law is an element of eternal law, permeating the whole of
creation, and defining human nature. It consolidates, in return, the position
of a human being, as an autonomous, self-determining legislator, although
the term “human being” is used by Grotius as a general notion, a genre,
as well as the name of a concrete individual being. This allows him (in the
first case) to create a perspective of legislative objectivity and thus avoid
subjectivism and relativism in defining the concept of common good, with
a simultaneous and innovative, but suspended attempt to use the potential
of individualism for the purpose of counter-topical legitimization of power
(in the second case)19. In order to take a closer look at this issue, however, one
should follow the way in which Grotius defines human nature and derives
natural law from it.
Grotius, at the starting point, relies on the words and (what is
significant) the authority of Cicero:
[...] there are two Sorts of natural Principles; some that go before, and
are called by the Greeks The first Impressions of Nature; and others
that come after, but ought to be the Rule of our Actions, preferably to
the former20.

These first principles are – according to Grotius – instinctive, oversaturated
with egoism and care for self-preservation. These include the pursuit of
things conducive to life and health of an individual, and the removal of the
factors which threaten them. The resulting rules are all manifestations of
respect towards others and their property, which define social attitudes of
a human being. Therefore, although an instinct is primary
[...] Right Reason should still be dearer to us than that natural Instinct
[...]. Since these Things are undoubtedly true, and easily allowed by
Men of solid Judgment, without any farther Demonstration, we must
then, in examining the Law of Nature, first consider whether the Point
in Question be conformable to the first Impressions of Nature, and
18
19

20

Ibidem, s. 1749.
Strauss is therefore wrong claiming that Hobbes should be regarded as the creator of
liberalism, because he was the first to make human rights his starting point, only to later
re-determine an individual’s duties towards the state (L. Strauss, Natural Right and History, Chicago 1965). Grotius was first.
H. Grotius, The Rights of War and Peace, op.cit., p. 180.
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afterwards, whether it agrees with the other natural Principle, which,
tho’ posterior, is more excellent [...]21.

The first principles of nature are, in fact, instincts of an egoistic nature,
prompting human beings to seek their own benefits, regardless of the good
of others. The source of these natural inclinations is the most primitive instinct, namely the self-preservation one, which pushes people into conflicts
and wars. Hence, it is obvious that: “Among the first Impressions of Nature
there is nothing repugnant to War; nay, all Things rather favour it [...]”22.
From the position in which Grotius places a human being, and which somewhat later Hobbes called the state of war of all against all, a human being
is saved by right reason, which suggests that, in order to effectively pursue
self-preservation, what is necessary is self-limitation and resignation from
total, natural freedom. Right reason simply learns natural law and presents
it as necessary.
Why does Grotius emphasize so strongly that the principles of right
reason are “more valuable”, “dearer”, “more deserving of praise” than the
first principles of nature? This is an indication that Grotius stops half-way,
and refrains from drawing conclusions concerning the state of general
conflict caused by natural instincts of a human being. He does not want to
allow a situation in which the state order, state and international law, and
ultimately also natural law, turn out to be a simple consequence of human
egoism. Trying to save the autonomous element of human nature and the
natural laws resulting from it, his concept of the original contract loses its
foundation; it begins to require justification instead of guaranteeing one.
Grotius makes it ultimately impossible for himself to use the potential of
contractual resolutions, bringing the matter to the extreme by saying: “[...]
for human nature itself is the mother of natural law, as it drives us to seek
a common society [societatem mutuam], even if there is no shortage of
resources […]”23. Grotius rejects the possibility of deriving general legal and
political concepts from what is individual, from a selfish pursuit to satisfy
one’s needs.
“The principles of natural law are clear and self-evident, to a much
higher degree than the things which we perceive with our outward senses—
even though our senses do not fail us if their organs are working properly
and other necessary conditions are met”24. This argument is as convincing,
21
22
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as it is perplexing. Above all, it is a problematic question when “the senses
fail us” in the field of right reason, and what the “necessary conditions” are
supposed to be. The very concept of right reason suggests the possibility
that a non-right or depraved reason exist. This undoubtedly indicates that
Grotius is convinced of the possibility of both an optimal and a distorted
way of human functioning as a rational and moral creature. This becomes
even more problematic in the light of the statement: “Natural Right is the
Rule and Dictate of Right Reason, shewing the Moral Deformity or Moral
Necessity there is in any Act, according to its Suitableness or Unsuitableness
to a reasonable Nature”25. It is hard to resist the impression that this is
a forecast of Kant’s practical philosophy, using the concepts of absolute
command, moral necessity, good will, and, in opposition to them, egoism,
wilfulness and moral abomination; i.e. the philosophy excluding utilitarian,
or any other, pragmatic examination of morality. It is Grotius’s right reason
that commands to obey the law and adhere to oaths even if by doing so an
individual were to be exposed to unavoidable loss of prestige or money,
because only in this way the continuity of the law, and thus the possibility of
using it in the future can be guaranteed. The opposite behaviour would be
unreasonable26.
As a consequence, Grotius approaches the perfectionist position. On
the other hand, however, his concept depends on specific determinism which
operates within human nature itself. Since natural law determines the proper
way of human functioning, breaking it automatically means consequences.
The following words indicate this:
[...] laws can still have an effect even without any violence annexed
to them. For justice leads to a secure conscience, while injustice leads
to the torment and laceration which Plato depicts in the hearts of
tyrants; the common consent of upright people approves of justice and
condemns injustice [...]27.

Grotius probably refers to chapter LXXX of Plato᾿s Gorgias. He
is mistaken. In his dialogue, the Greek philosopher describes the visual
appearance of tyrants’ souls as disfigured by their injustices, adding that
they are imprisoned for that; there is no mention of remorse, there is guilt
and punishment, and it is even difficult to find any repentance. Interestingly,
Grotius always speaks about conscience in an awkward and metaphorical
25
26
27
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way; nevertheless he often speaks of it, trying to find a way to support his
theory inside a human being.
Ultimately, human nature takes on a monadic form: it appears to be
closed, autotelic and suspended in a vacuum. This is the effect, on the one
hand, of opposing its instincts, drives and desires, as well as rejecting the
possibility of deriving general principles from them; on the other hand, it is
the result of reducing theological legal and moral order to a set of norms of
a moral nature. Such a concept of human nature will be extremely intensely
exploited in the Age of Enlightenment, with all its consequences, such as
natural religion28 or the idea of natural righteousness29. John Locke will
finally separate the problem of faith from politics, and even the question of
truth from religion, which will not prevent him from stigmatizing atheists
as morally incapable of social coexistence30. In late modernity, the notion of
human nature will become unreliable as reductionistic or universalizing; too
narrow, thus excluding or too wide, hence empty.
Thomas’s theory of eternal, natural and positive law, and the concept
of human nature correlated with them, were a reference point for Grotius,
but only as a rational approach to reality which elapsed – in this sense, this
approach became irrational for him. Grotius suffered a defeat in an attempt
to detach legal-natural conclusions from their theological context, being
simultaneously attached to perfectionism, moralism and finality, as well as
contempt for moral and political materialism and hedonism. Looking at it
from a different perspective, his legal and political thought, underestimated
and neglected today, if not to say – ignored, is a courageous and valuable,
though unsuccessful, attempt to uphold the legal and natural basis for
political practice. And although, on the basis of his political philosophy, the
position of the state and the way of its legitimization remain unclear, Grotius
indicated problems which later initiated legal and natural theories, perhaps
more coherent and better justified, but much more biased. It can be said
that Grotius stopped at a point beyond which legal and natural conclusions
perform a servant function towards political practice rather than towards
a rational view thereon.
u

28
29
30

66

D. Diderot, Political Wrightings, Cambridge 2001.
F.V. Morelly, Code De La Nature, Charleston 2014.
J. Locke, A Letter Concerning Toleration, New York 1990.

Sources of Modern Natur al Law in Hugo Grotius’s Political Philosophy
M a rc i n M a z u r e k – absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii
Sztuki Wojennej. Doktorant na Wydziale Filozofii UW. Specjalizuje się w problematyce
bezpieczeństwa w kontekście kulturowej, gospodarczej i politycznej integracji, decentralizacji władzy oraz ewolucji pojęcia panowania i suwerenności.
M a rc i n M a z u r e k – graduate of the Institute of Philosophy at the University of Warsaw, Ph.D. in social sciences, Assistant Professor at the Faculty of National Security, War
Studies Academy. Ph.D. student at the Faculty of Philosophy, the University of Warsaw. He
specializes in security issues in the context of cultural, economic and political integration,
decentralization of power and evolution of the concept of rule and sovereignty.
ORC I D 0000-0002-8159-3762

ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ • ARCHIVE OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY AND SOCIAL THOUGHT
VOL. 65/2020 • ISSN 0066–6874

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.5

J e a n-Luc Gu ich et

Le hasard dans l’histoire : Montesquieu
Chance in History: Montesquieu
A BST R AC T: Away from a picture of Montesquieu as a mere deterministic philosopher, we try
in this paper to bring to light the central place Chance plays in his vision of history. Indeed,
through his work, four levels of Chance can be drawn out: firstly, Chance with regard to initial
conditions of societies such as for example location on earth, soil quality, climate and so on;
secondly, Chance of historical evolutions, regarding demography, mix of diferent populations
etc.; thirdly, contingent data of individual personalities as for instance the exceptional Charlemagne’s feature which enabled him to run a very smart policy and to build an empire; fourthly,
the unexpected event, for instance the accidental General’s death which changes the issue of
a battle. Nevertheless, this wide recognition of the irreductible place of Chance in human affairs does not mean in Montesquieu’s mind the renunciation of a global determinism. Indeed,
Chance is integrated into global processes and only has the capacity to accelerate or slow down
them. Therefore, in the same time, Montesquieu’s thought of history ensures intelligibility of
history and includes a concrete vision of a historical reality never absolutely foreseeable.
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À

première vue, on pourrait croire que Montesquieu nous offre un système déterministe dur, du fait, entre autres, mais en particulier, de sa
théorie des climats, accusée précisément de fatalisme en son temps. Cette
ligne déterministe se marque dans L’Esprit des lois dès la première page de
la Préface, dans la déclaration d’intention générale de l’ouvrage de rendre
intelligible ce qui semble a priori livré au hasard voire au chaos, le donné
historico-juridique, social et politique du monde présent et passé :
J’ai d’abord examiné les hommes ; et j’ai cru que, dans cette infinie
diversité de lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduits
par leurs fantaisies. J’ai posé les principes ; et j’ai vu les cas particuliers
s’y plier comme d’eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n’en
être que des suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou
dépendre d’une autre plus générale1.
1

L’Esprit des lois [rééd. de l’éd. R. Derathé de 1973, réactualisation de la bibliographie par
D. de Casabianca], Paris, Classiques Garnier, t. 1, 2011, préface, p. 5.
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Cette intention déterministe s’illustre bien par l’importance chez Montesquieu
de la notion de loi. Par conséquent, il pourrait sembler a priori n’y avoir aucune
place à laisser au hasard, sorte de notion ennemie à éradiquer du territoire
scientifique de l’histoire, masque d’ignorance ou résidu d’irrationalité à pourchasser dans ses ultimes replis pour au final livrer un paysage historique et juridique définitivement nettoyé et pleinement transparent à la raison. En outre,
il faut ajouter que la raison pour Montesquieu est à l’œuvre non seulement dans
l’intelligibilité des phénomènes historiques comme instance de connaissance
mais également à leur source comme actrice majeure. Toujours dans L’Esprit
des lois : « La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu᾿elle gouverne
tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne
doivent être que les cas particuliers où s᾿applique cette raison humaine2. » On
pourrait donc s’attendre à ce qu’un tel rationalisme, à l’apparence presque déjà
hégélienne en consacrant la raison comme moteur du réel, bannisse le hasard
comme une ombre incongrue au tableau de la cause et la loi.
Cependant, si Montesquieu comme philosophe de l’histoire est
effectivement très déterministe et rationaliste, il est également tout autant
réaliste : son intention est bien aussi celle d’un historien, c’est-à-dire à la fois
de rendre intelligible la réalité et en même temps d’être au plus près d’elle, du
grain empirique des faits.
D’autre part, il ne faut pas oublier que Montesquieu postule la liberté
humaine, c’est-à-dire la réalité et l’autonomie des causes morales. Une bonne
loi peut également s’efforcer de lutter contre les effets du déterminisme climatique au lieu de simplement le suivre, certes sous la condition sine qua non
de trouver un contrepoids réaliste. Cette effectivité de la liberté opère aussi
dans le rapport au hasard que cette liberté peut utiliser de façon opportune
ou dont elle peut être victime.
Il faut ajouter enfin qu’en outre, comme on le sait depuis Cournot
au moins, ni la rationalité ni le déterminisme n’excluent nécessairement
le hasard. La raison scientifique elle-même le confirme puisque, dans sa
définition moderne, la plus connue et accréditée, celle donc de Cournot, le
hasard se réduit à la rencontre fortuite entre des séries causales. Démythifié
et démystifié, détrôné de la Fortuna des Romains, le hasard n’a plus rien
d’une quelconque entité, réalité ou force, et se ramène à la part inévitable
d’aléatoire et d’imprévisibilité charriée par le jeu des rapports complexes
à l’œuvre dans des processus divers, et variant selon leur degré de complexité.
Or, le déterminisme chez Montesquieu, précisément, est non seulement extrêmement complexe, comme le soulignent tous les commentateurs,
2
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mais également extrêmement fractionné par l’indépendance mutuelle des
séries causales en jeu.
Nous allons tout d’abord nous attacher à davantage éclaircir ces
conceptions chez Montesquieu, ce qui nous permettra de distinguer quatre
niveaux de hasard impliqués dans sa grille de compréhension de l’histoire et
variant selon les différents types de régime pour, au final, nous interroger sur
la possibilité d’une transcription pratique du hasard dans l’art de gouverner.

Déterminisme et hasard chez Montesquieu
Ainsi, finalement, à mieux y regarder, nous serions avec Montesquieu en
présence d’un déterminisme à la fois fort et affirmé, et qui, en même temps,
ferait tout aussi nettement sa place au hasard. Précisons davantage.
Pour déterminer la part de hasard qu’accepte un auteur, il apparait
logique d’examiner d’abord la conception qu’il se fait du déterminisme ou
de la causalité. La causalité chez lui rend-t-elle possible le hasard et dans
quelle mesure ? Ce qui semble décisif étant non l’absence de causalité mais,
si l’on suit Cournot, la multiplication au contraire de la causalité en lignes
mutuellement indépendantes : c’est l’extériorité, l’hétérogénéité des plans
de causalité qui permet d’insérer du jeu dans le système d’ensemble. Le
hasard suppose donc de la causalité mais en même temps une pluralité au
sein de cette causalité, plus précisément une pluralité non liée, une causalité
à plusieurs étages suffisamment indépendants les uns des autres. À quoi il
faut encore ajouter l’égalité : plus les séries causales seront égales en force,
moins il sera prévisible de savoir laquelle imprimera davantage sa direction
au processus d’ensemble.
Enfin, il faut également enquêter sur la finalité, celle-ci pouvant également s’avérer redoutable au hasard en ramenant toujours vers elle la causalité
efficiente quelles que soient les voies empruntées.
Or, d’une part, comme on l’a vu, la causalité chez Montesquieu précisément est toujours complexe et fractionnée et, d’autre part, aucun horizon
de finalité ne semble s’esquisser à son horizon, ce qui lui a été précisément
reproché par les théologiens, le contre-modèle étant l’histoire selon Bossuet.
Certes, mais alors se pose un problème de taille en dépit de cette
compréhension rationnelle du hasard. Car comment intégrer tout de même
ce hasard dans un déterminisme global, dans un ensemble structuré et
intelligible malgré que celui-ci soit fractionné en une série de lignes de
causalité mutuellement indépendantes ? En quoi par exemple l’événement
parfaitement extérieur et inattendu – comme la mort du général en chef lors
de la bataille décisive – peut-il entrer malgré tout dans une compréhension
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déterministe si l’on exclut l’interaction entre les séries causales ainsi que tout
truchement d’une finalité ?
La clé de la réponse réside ici dans une catégorie que nous n’avons pas
encore mentionnée : celle de totalité. Si la détermination n’opère pas entre les
lignes de causalité, partes extra partes, il faut alors que ce soit entre la totalité
et ses parties. Il faut donc qu’il y ait d’une manière ou d’une autre une totalité
qui en quelque sorte chapeaute l’ensemble pour que ce dernier ne soit pas
une simple collection de sous-ensembles. Or, Montesquieu pense bel et bien
l’histoire sous un déterminisme de la totalité qui à la fois laisse une place au
hasard et en même temps en quelque sorte le gouverne en l’alignant sur des
processus d’ensemble et des tendances globales. Ces totalités sont sociopolitiques. Comme le dit très bien Althusser dans Montesquieu, la politique et
l’histoire :
L’histoire n’est plus cet espace infini où sont jetés sans ordre les œuvres
innombrables de la fantaisie et du hasard […]. Cet espace a une structure. Il possède des centres concrets auxquels se rapporte tout un horizon
local de faits et d’institutions : les États. Et au cœur de ces totalités, qui
sont comme des individus vivants, il est une raison interne, une unité
intérieure, un centre originaire fondamental : l’unité de la nature et du
principe3.

C’est ce déterminisme de la totalité qui permet, je cite toujours Althusser,
« une nécessité dont l’empire est si serré que non seulement y rentrent des
institutions bizarres, qui durent, mais aussi jusqu’à ce hasard même, qui
fait gagner ou perdre une bataille et tient dans une rencontre de l’instant4. »
Ainsi, si serrée qu’elle soit, cette nécessité n’élimine pas pour autant le hasard
mais l’intègre ou le courbe dans une tendance globale qu’il précipite ou retarde seulement.
Car, d’un autre côté, ce déterminisme global n’est précisément que
global : il fonctionne par lois générales et comme Dieu chez Malebranche, il
ne descend pas dans les détails et ne se soucie pas de nos affaires particulières.
En outre, étant particulièrement complexe et fractionné, en pâte feuilletée en
quelque sorte, et sans finalisation, le déterminisme de Montesquieu, malgré
cette totalisation, laisse une particulière latitude au hasard.
Mais il faut aussi remarquer que ce déterminisme comporte des
degrés : non seulement il est complexe mais plus ou moins fort, et parfois
presque unilatéral. Une ligne de causalité peut en effet devenir si importante
3

4
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Montesquieu, la politique et l’histoire, Louis Althusser, Paris, PUF, 2003 [1959], p. 49 (en
italiques dans le texte).
Idem, p. 16, mis en italiques par nous.
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qu’elle écrase pratiquement toutes les autres, en donnant ainsi l’impression
d’emporter également la liberté humaine. Par exemple, les hommes, sous les
latitudes extrêmes, sont si oppressés que le déterminisme climatique semble
friser l’absolu, ce qui pourrait faire presque oublier l’existence du « presque »
de la célèbre phrase sur l’esclavage des peuples des pays chauds, nuance évanouissante mais heureusement subsistante : « Il ne faut donc pas être étonné
que la lâcheté des peuples des climats chauds les ait presque toujours rendus
esclaves, et que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus
libres. C’est un effet qui dérive de sa cause naturelle5 ».
Ainsi, non seulement il y a une multitude de causes à l’œuvre dans
le processus historique pour Montesquieu, mais ces causes ne sont pas
en rapport constant, elles varient considérablement et ces variations font
également varier avec elles la part du hasard et aussi de la liberté humaine.
À la fois, le hasard est partout, à tous les étages, et, en même temps, la part
de ce hasard est variable, selon les étages, selon le rapport entre ces étages et
selon la force des régimes de détermination et de totalisation. Ainsi, il y aura
certes toujours du hasard mais cette part du hasard peut elle-même être
déterminée a priori, en examinant le degré de totalisation des ensembles
dans lesquels ce hasard s’inscrit, la capacité de liaison dont ces ensembles
font preuve.
Pour préciser davantage l’analyse, on peut, me semble-t-il, distinguer
chez Montesquieu quatre types ou plutôt quatre niveaux de hasard :
– Ce qu’on peut appeler le hasard initial qui concerne les conditions
de formation des totalités sociopolitiques, c’est-à-dire le contexte naturel et
géographique initialement donné ;
– Le hasard des évolutions : ainsi en particulier les évolutions démographiques qui sont très importantes pour Montesquieu ; ces évolutions
modifient les conditions de départ et prennent donc le relais du hasard
initial ;
– Le hasard individuel du caractère : par exemple, comme nous le verrons, la personnalité décisive de Charlemagne qui a permis de tenir ensemble
un empire autrement tout à fait improbable ;
– Enfin, le hasard de l’événement.
Développons maintenant ces quatre niveaux en commençant par le
premier, qui est la base de l’ensemble : celui que nous avons baptisé le hasard
initial.

5

L’Esprit des lois, éd cit., 3e partie, Livre XVII, ch. II, p. 295, mis en italiques par nous.
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Le hasard initial
Ce que j’appelle donc le hasard initial chez Montesquieu consiste en cette configuration aléatoire mettant initialement en présence des éléments hétérogènes,
plus précisément des populations humaines, avec des conditions naturelles et
géographiques déterminées, bases de formation des totalités sociopolitiques.
Comme le dit singulièrement, mais remarquablement, Montesquieu à propos
de lui-même dans une formule très frappante des Pensées : « […] je suis nécessairement homme et […] je ne suis Français que par hasard6 ». Être Français
suppose en effet un contexte naturel initial, résultat de hasards géologiques et
climatiques et berceau de formation de la nation française. Il s’agit du climat
et du terrain, mais aussi par exemple du voisinage d’autre puissances : ainsi la
Pologne est malheureusement située entre les États allemands et la Russie…
Or, ce hasard initial n’empêche pas qu’une formation sociopolitique puisse
agglomérer ces données pour constituer avec elles une totalité. C’est ce qui
fait toute l’importance de ce premier moment : ce qui était hétérogène et qui
est mis par hasard en présence mutuelle en vient à former une totalité sociopolitique dès lors que se constitue un couple adéquat nature/principe qui est
la base essentielle de cette totalité. Du coup, entre ces conditions initiales, la
forme du gouvernement et la législation s’opère une sorte de soudure comme
le déclare L’Esprit des lois : « Elles [les lois] doivent être tellement propres au
peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles
d’une nation peuvent convenir à une autre7. » Cette totalité, ainsi, aura capacité à plus ou moins intégrer le hasard dans ses évolutions.

Le hasard des évolutions
Le hasard des évolutions ou des processus : les évolutions démographiques en
particulier sont très importantes pour Montesquieu, pouvant modifier, voire
compléter, le hasard initial en donnant lieu à d’autres formations sociopolitiques comme par exemple les républiques selon les Lettres persanes : « Les
premiers Gouvernements du Monde furent Monarchiques : ce ne fut que par
hasard, et par la succession des Siècles, que les Républiques se formèrent8. »
Mais elles peuvent aussi introduire des distorsions avec la configuration
6

7
8
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Mes Pensées, éd. C. Volpilhac-Auger, n° 350, Paris, Gallimard, Folio Classique, 2014,
p. 143, mis en italiques par nous.
L’Esprit des lois, éd. cit., Livre I, ch. 3, p. 12, mis en italiques par nous.
Lettres persanes, Lettre CXXV de Rhedi à Rica, Œuvres complètes de Montesquieu, Société Montesquieu, Voltaire Foundation, Oxford/Istituto Italiano Per Gli Studi Filosofici,
Napoli, t. 1, 2004, orth. d’origine maintenue dans toutes les citations de cette édition,
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initiale, distorsions souvent lourdes de conséquences : outre les évolutions
démographiques – fatales aux républiques, une croissance excessive leur
faisant dépassant leur taille critique structurelle –, ce sont par exemple les
modifications du climat ou les migrations des populations.
Un exemple remarquable de distorsion est la Russie. C’est cette distorsion qui permet à Montesquieu de critiquer la politique de brutalité de Pierre
le Grand dont il estime qu’il aurait pu aussi bien procéder pacifiquement aux
réformes qu’il a entreprises puisque celles-ci correspondent selon lui à des
mœurs antérieures liées au climat russe et simplement recouvertes par des
influences relativement récentes de l’étranger9.
Cependant, il reste encore deux types de hasard qui vont à leur tour
jouer sur ces évolutions : celui des caractères et celui des événements qui, tous
deux, sont déterminants pour accélérer, retarder, ou infléchir les processus…

Le hasard individuel du caractère
Ainsi, par exemple, le caractère de Louis XIV a précipité l’évolution « despotique » de la monarchie française. Mais prenons un exemple positif : celui de
Charlemagne, l’une des grandes admirations de Montesquieu auquel il consacre
plusieurs chapitres dans le dernier livre de L’Esprit des lois. Voici un extrait qui
insiste sur la capacité de liaison ou encore de totalisation de son empire dont fit
preuve Charlemagne et qui fit son génie aux yeux de Montesquieu, capacité qui
ne fut pas en revanche le lot de ses successeurs dont le caractère était – à l’inverse
mais toujours par hasard – tout à fait contraire à leur situation :
Charlemagne […] mit un tel tempérament dans les ordres de l’état,
qu’ils furent contrebalancés, et qu’il resta le maître. Tout fut uni par la
force de son génie. […] L’empire se maintint par la grandeur du chef : le
prince était grand, l’homme l’était davantage. […] Il fit d’admirables
règlements ; il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se répandit sur toutes
les parties de l᾿empire. On voit, dans les lois de ce prince, un esprit de
prévoyance qui comprend tout, et une certaine force qui entraîne tout.
[…] Il savait punir ; il savait encore mieux pardonner. Vaste dans ses
desseins, simple dans l’exécution, personne n’eut à un plus haut degré
l’art de faire les plus grandes choses avec facilité, et les difficiles avec
promptitude. Il parcourait sans cesse son vaste empire, portant la main
partout où il allait tomber. Les affaires renaissaient de toutes parts ;
il les finissait de toutes parts. Jamais prince ne sut mieux braver les
dangers, jamais prince ne les sut mieux éviter. […]10.
9
10

Cf. L’Esprit des Lois, 3e partie, chapitre XIV du livre XIX.
Idem, éd. cit., Livre XXXI, ch. 18, t. II, p. 382–383, mis en italiques par nous.

75

J e a n-Luc Gu ic h e t

Le hasard de l’événement
Le hasard de l’événement peut être celui d’un malheureux coup de mousquet
qui tue le général en chef lors de la bataille décisive, ou encore une suite
de mauvais hivers déclenchant une famine générale etc. Mais également des
événements d’un tout autre ordre comme par exemple la prédication d’un
prophète qui va introduire une nouvelle religion, une décision politique
malheureuse, une prise de pouvoir… Prenons ce dernier exemple avec un
passage des Lettres persanes où Montesquieu évoque le despotisme oriental :
Qu’il ne faut point que les grands Evenemens y soient préparez par de
grandes causes : au contraire, le moindre accident produit une grande
revolution, souvent aussi imprevuë de ceux qui la font, que de ceux
qui la souffrent. Lorsqu’Osman Empereur des Turcs, fut déposé, aucun
de ceux qui commirent cet attentat, ne songeoit à le commettre : ils
demandoient seulement en supplians, qu’on leur fît justice sur quelque
grief : une voix qu’on n᾿a jamais connuë, sortit de la foule par hazard ; le
nom de Mustapha fut prononcé ; et soudain Mustapha fut Empereur11.

Cependant, en l’occurrence, le hasard fait-il alors tout dans l’événement ?
Non bien sûr. En pastichant une formule célèbre, on pourrait dire que le
hasard ne favorise que les événements historiques bien préparés, pour les
échecs aussi bien que les succès. Citons les Considérations sur les causes de la
grandeur des Romains et de leur décadence :
[…] si le hazard d’une bataille, c’est-à-dire, une cause particulière, a
ruiné un Etat, il y avoit une cause générale, qui faisoit que cet Etat devoit périr par une seule bataille : en un mot l’allure principale entraîne
avec elle tous les accidens particuliers12.

Même si donc le hasard est parfois décisif, c’est toujours en vertu d’une loi
générale, plus précisément ici du lien entre une cause particulière aléatoire
et une tendance de fond. La légalité du hasard se confirme pleinement.
Le hasard n’est pas une cause en lui-même mais une rencontre fortuite de
causes, qui, ici, se joue plus précisément dans le rapport entre l’événement et
la structure : la structure – combinaison de nature et de principe – poursuit,
du fait de sa logique propre et aussi du discernement ou non des hommes, un
11

12
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certain devenir qu’une cause particulière, une circonstance, autrement dit le
hasard, va précipiter, ralentir ou infléchir.
Cependant, bien que cette distribution en quatre niveaux ou types
de hasard chez Montesquieu apparaisse obéir à des critères homogènes, la
réalité du hasard est pourtant très variable selon la force de liaison dont sont
capables les différentes totalités qui l’encadrent. C’est-à-dire en particulier
selon les différents types de régime mis en place.

La distribution du hasard selon les types
de régime : l’exemple du despotisme
Malgré en effet cette homogénéité de traitement, il demeure la possibilité
d’une dilatation ou d’une contraction du hasard : ces différentes pulsations
du hasard résultent de la capacité d’intégration et de détermination interne
des régimes, c’est-à-dire de leur niveau de rationalité et de totalisation.
Un régime particulièrement, du fait de l’emprise du hasard initial qui
a présidé à sa formation, celui du climat torride, sera véritablement l’empire
du hasard : c’est le despotisme, règne cette fois de cet aléatoire particulier
qu’est l’arbitraire ou encore le caprice constant du pouvoir. Et cela non seulement au niveau du despote mais de tous les échelons du pouvoir puisque
précisément celui-ci ne s’y échelonne pas, mais reste tout entier absolu quel
que soit le niveau où il s’exerce. C’est ce qu’explique L’Esprit des lois :
Mais, dans le despotisme, où la loi n’est que la volonté du prince,
quand le prince serait sage, comment un magistrat pourrait-il suivre
une volonté qu’il ne connaît pas ? Il faut qu’il suive la sienne. Il y a
plus : c’est que la loi n’étant que ce que le prince veut, et le prince ne
pouvant vouloir que ce qu’il connaît, il faut bien qu’il y ait une infinité
de gens qui veuillent pour lui et comme lui. Enfin, la loi étant la volonté
momentanée du prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour lui,
veuillent subitement comme lui13.

Cet empire de la volonté immédiate et sans temporalité est donc empire de
l’arbitraire, excluant toute possibilité de réflexion ou de délibération, comme
l’établit clairement un chapitre antérieur du livre IV sur l’éducation : « L’extrême obéissance suppose de l’ignorance dans celui qui obéit ; elle en suppose
même dans celui qui commande. Il n’a point à délibérer, à douter, ni à raisonner ; il n’a qu’à vouloir14. » Le hasard prend ainsi dans ces régimes une sorte
d’existence monstrueuse et faisant office – certes utile – de repoussoir absolu.
13
14

L’Esprit des lois, éd. cit., Livre V, ch. 16, t. I, p. 74–75.
Idem, Livre IV, ch. 3, p. 40.
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Dans le despotisme, tout se fait donc au hasard, du fait d’un pouvoir
toujours absolu et incapable de se décliner, et qui frappe par conséquent
d’indétermination toute décision, réduite à une impulsion sans réflexion,
immédiate et instantanée, par fantaisie, caprice et crainte, toujours par passion. Paradoxalement, tout ce qui s’y fait à chaque fois est absolu et à chaque
fois aurait pu se faire autrement. Sans prévisibilité aucune, tout navigue
à vue, même les affaires du marchand pourtant si soucieux de prévoir et
contraint de commercer au jour la journée, en quelque sorte à l’instant l’instant. C’est que rien n’y est lié, tout s’entrecroise sans plan d’ensemble et les
événements ne sont qu’autant d’accidents. Tout y est séparé : non seulement
entre le palais qui enferme le despote et le reste du pays, mais au sein de
tous les rapports, même ceux des particuliers. Toujours dans L’Esprit des
lois : « Dans les Etats despotiques, chaque maison est un empire séparé15 » ou
entre hommes et femmes : « A la Chine […] les femmes y sont absolument
séparées des hommes16. » Cela se concentre dans le principe du despotisme
qui est la crainte. Il faut mesurer la différence de ce facteur passionnel avec
les autres que sont l’honneur et la vertu : la crainte est une passion très singulière puisqu’elle est totalement négative ; c’est précisément un facteur de
séparation : force non de liaison mais de déliaison, la crainte isole, brise les
rapports puisqu’elle pousse à se méfier de tout. Ce qui dilate nécessairement
la part du hasard. Et pourtant, en même temps, c’est ce qui assure une liaison
minimale dans cette si faible totalité sociopolitique : sans la crainte, l’empire
despotique vole immédiatement en éclats.
Montesquieu oppose à ce régime les gouvernements modérés où tous
les rapports sont liés autant que tout était dissocié dans le despotisme, d’où
la réduction à même mesure du champ possible du hasard à proportion de la
force de liaison de cette totalité.
Cependant, tous les régimes, même ceux modérés, sont exposés au
processus de la corruption qui précisément augmente le niveau de hasard –
et donc le poids des évolutions, de l’événement et du caractère par rapport
à la structure – en faisant de plus en plus tanguer les rapports de la machine.
Mais cette sorte d’entropie est elle-même déterminée et prévisible, étant liée
à la logique d’un devenir qui tient à l’unité ou aux contradictions dans le
couple nature/principe.

15
16
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L’application pratique : l’art de gouverner
Toutefois, quel que soit le degré d’intégration théorique du hasard
dans la compréhension de l’histoire après coup, il n’en demeure pas moins
que la condition concrète des hommes au sein de l’histoire en train de se
faire est inévitablement de toujours devoir compter avec l’insoutenable et
imprévisible légèreté du hasard qui défie toute prévisibilité certaine : partout,
l’on peut constater que les choses humaines ont du jeu, que rien n’est fatal,
que rien même ne se déroule jamais comme prévu.
Beaucoup de gouvernants plus ou moins s’y abandonnent. Ainsi, loin
d’un art, gouverner est souvent gouverner au hasard. Comme le relève Usbek
dans les Lettres persanes : « La plupart des Législateurs ont été des hommes
bornez, que le hasard a mis à la tête des autres, et qui n’ont presque consulté
que leurs préjugez, et leurs fantaisies17. » Mais peut-on maîtriser l’immaitrisable ? Peut-on gouverner le hasard ?!
La réponse semble tenir d’abord dans un art de l’éviction ou encore de
la prévoyance. Citons les Considérations sur la grandeur et décadence des Romains : « Une République sage ne doit rien hazarder qui l’expose à la bonne ou
à la mauvaise fortune ; le seul bien auquel elle doit aspirer, c’est à la perpétuité
de son Etat18. »
Mais à côté de ce traitement négatif ou préventif du hasard, y a-t-il
place pour une positivité du hasard dans l’art du pouvoir ?
L’exemple de Scipion apporte une réponse :
Sy par hasard quelque mauvais presage, avoit epouvanté l᾿armée, un
habile general en convertissoit le sens, et se le rendoit favorable : ainsy
Scipion qui tomba en sautant de son vaisseau sur le rivage d’Afrique
prit de la terre dans ses mains : Je te tiens, dit-il, ô terre d᾿Afrique, et
par ces mots rendit heureux un presage qui avoit paru sy funeste19.

L’art politique peut donc aussi être d’intégrer le hasard lorsqu’il est inévitable
en en convertissant le sens par une interprétation opportune. L’intégration
politique du hasard sera le fait d’une raison non seulement prévoyante mais
opportuniste qui, en quelque sorte, fera du hasard vertu.
17

18

19

Lettres persanes, éd. cit., 1e phrase de la Lettre LXXVI d’Usbek à Rhedi, p. 348, mis en
italiques par nous.
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, éd. cit.,
p. 154, mis en italiques par nous.
Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, Société Montesquieu, éd. cit.,
t. 8 (Œuvres et écrits divers I), 2003, p. 88, mis en italiques par nous. Notons qu’il ne s’agit
peut-être pas de Scipion mais de Jules César (cf. Suétone, Vie des douze Césars – Vie de
Jules César, 59).
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Conclusion
Le hasard chez Montesquieu est donc à la fois reconnu et contenu.
Reconnu car on ne doit jamais l’oublier puisque, omniprésent à tous
les niveaux de la causalité, vouloir l’évacuer serait en être encore plus sûrement victime.
Contenu car, même s’il ne perd jamais totalement son extériorité
constitutive qui fait son pouvoir d’irruption imprévisible dans la tranquillité
apparente d’un déroulement, il n’est pourtant pas un élément purement
extérieur et peut participer d’une rationalité et d’une intelligibilité globales
de l’histoire, voire de la possibilité d’action, même très étroite, des hommes
dans leur histoire.
Il y a ainsi chez Montesquieu une possibilité relative du hasard. Ce
qui rend le hasard possible, c’est l’indépendance toujours subsistante des
multiples causes en jeu dans les processus historiques. Ce qui le rend relatif,
c’est le fait que cette indépendance n’est jamais absolue, par l’englobement
de toutes ces causes contingentes et particulières dans un déterminisme de
totalité qui les subsume et les rapporte à des tendances globales. Car, comme
le montre Althusser, le geste de Montesquieu dans l’histoire de la pensée
politique est de lier ensemble ce qui était seulement associé dans un rapport
contingent, c’est-à-dire de totaliser l’espace du politique avec celui du naturel
et du devenir historique sous la dyade conceptuelle nature/principe. Or, ce
qui advient historiquement dans la vie de cette totalité, devenue analogue
à un individu, n’en est pas détaché et prend sens dans le rapport à son devenir. Ce qui prive le hasard de tout espace où se réfugier pour en quelque sorte
s’absolutiser. Le hasard se contentera donc de loger dans les détails, mais,
comme chacun sait, ce sera diaboliquement, les détails étant précisément
essentiels puisqu’ils peuvent faire l’essentiel, faire radicalement bifurquer un
processus, le retarder ou au contraire le faciliter, voire l’accélérer.
Il faut ajouter une dernière raison de se réconcilier avec le hasard : c’est
qu’il n’est non seulement pas possible mais pas souhaitable de l’éliminer car
le hasard est aussi un principe esthétique. On touche ici à une idée chez Montesquieu que l’on n’a pas encore rencontrée : celui d’un charme irremplaçable
du hasard qui est celui de la vie même, faite de nouveauté et d’inattendu.
Le hasard met du jeu dans l’existence et introduit l’élément essentiel de la
surprise. Citons l’Essai sur le goût :
Une chose peut nous surprendre comme merveilleuse, mais aussi
comme nouvelle, et encore comme inattendue […] C’est par-là que les
jeux de hasard nous piquent ; ils nous font voir une suite continuelle
d’événemens non attendus ; c’est par-là que les jeux de société nous
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plaisent ; ils sont encore une suite d’évenemens imprévûs, qui ont pour
cause l’adresse jointe au hasard20.

Par là, le hasard satisfait un besoin essentiel de nouveauté, revivifiant notre
désir de vivre engourdi par l’ennui du trop prévisible. C’est par là aussi que
l’histoire peut nous « piquer » en devenant récit : une histoire sans hasard
ne pourrait mobiliser les passions humaines, ni pour prendre intérêt à la
comprendre, ni pour – et encore moins ! – tenter d’y agir, car que serait une
histoire sans suspens… ?
u
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La nécessité, la liberté et le hasard
dans la philosophie de Diderot
Necessity, Freedom and Chance in Diderot’s Philosophy
A B S T R AC T : Diderot’s deliberations on freedom and necessity are originally placed in stoic
and Spinosian traditions, which regard the world holistically as one great entirety ruled by
universal determinism. Turning to Lucretius’ materialism and his concept of atom declination, which allows for the existence of freedom in the world, was an attempt to move beyond
the fatalism of those traditions.
Further deliberations by Diderot, which concern freedom and necessity refer, anonymously
yet most intensively, to Seneca (Ducunt volentem fata, nolentem trahunt), and to Spinosa,
with his perception of freedom as understood necessity. However, Diderot goes beyond
the great static entirety of Ethics, identified with Nature or with God, where universal
determinism excludes randomness, whose sphere is nevertheless limited by rational
cognition. By taking up this issue, Diderot approaches humanism. If God is free, because
He acts in accordance with the necessity of His nature, this can also be applied to a man.
Moving from the sphere of objective to subjective determinants of human fate, Diderot
points to the role of morality, disinterested, spontaneous aesthetic experiences and love,
which overlap the outside determinants and, together with the latter, create us as a whole. In
this whole freedom as understood necessity condition each other.
Using the Platonic category of enthusiasm which, in Diderot’s thought, went beyond stoic
apathy, was an important moment in exposing subjective aspects of determinism. His
enthusiasts are extraordinary people, who are capable of creating brilliant works of art, while
in politics they are able to do a great deal of good, but also a great deal of evil. Such persons,
as enthusiasts of freedom and tyrannicides, for example Brutus or Cromwell, appear in
history on the random principle. Diderot’s deliberations on chance in history herald the
pathos of the French Revolution.
K E Y WOR D S : Diderot • Spinosa • necessity • freedom • chance • French Revolution

N

ous suivrons dans cet exposé deux manières de procéder : diachronique
et synchronique qu’on peut appeler verticale et horizontale. En ce qui
concerne la première, nous voudrions montrer quelles étaient les sources du
fatalisme diderotien, ce qu’il en a retenu, ce qu’il en a fait et quelles perspectives il a ouvert pour ses successeurs.
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Or, Diderot se réfère à deux sources de son fatalisme : Zénon et Spinoza.
Le nom de Zénon y est plutôt symbolique, car celui–ci fut fondateur de l’école
stoïcienne. Cependant ses écrits se sont perdus et nous ne les connaissons
que d’une seconde main. Zénon représentait le fatalisme dans la philosophie
de la nature typique de la première phase du courant où dominait la philosophie de la nature. Disons tout de suite que Jacques Monod dans son ouvrage
devenu classique : Le hasard et la nécessité signale une tradition matérialiste
plus ancienne, car il cite en épigraphe Démocrite : « Tout ce qui existe dans
l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité »1. Cependant, chez Démocrite le hasard est conçu en tant que fait dont la cause reste inconnue. Le
continuateur de son matérialisme, Épicure a essayé d’introduire le moment
de la liberté dans son système en admettant certains atomes subtiles capables
de déclinaison dans leurs routes pendant que d’autres atomes devaient subir
le mouvement mécanique perpendiculaire subissant la loi de la pesanteur.
C’est un fait intéressant que Diderot, ce continuateur de la tradition épicurienne, ne se fonde pas sur sa conception de la déviation des atomes au point
initial de ses considérations sur la nécessité, la liberté et le hasard. Il s’en
souviendra bien plus tard et nous y reviendrons.
Cependant le nom de Zénon mentionné dans Jacques le Fataliste,
ainsi que l’article « Stoïcisme » de l’ Encyclopédie, nous indiquent la source
principale de son inspiration quand il commence à divaguer sur le hasard
et la nécessité. Diderot y constate que les stoïciens « étaient matérialistes,
fatalistes et à proprement parler athées »2. En ce qui concerne le matérialisme, Diderot associe la tendance totaliste des stoïciens, dont la catégorie
centrale est le grand tout3 à la tendance atomiste des épicuriens. En ce qui
concerne le fatalisme, il se tourne surtout vers le stoïcisme latin insistant sur
les problèmes anthropologiques, politiques et moraux. C’est Sénèque et ce
sont ses Lettres morales à Lucilius qui l’intéressent davantage. Ce qui peut
nous étonner, c’est la présence cachée de Sénèque dans Jacques le Fataliste.
Or, Diderot y cite à deux reprises l’aphorisme que nous avons retrouvé dans
les Lettres morales à Lucilius : Ducunt volentem fata, nolentem trahunt4.
Et voilà la paraphrase de cet aphorisme reprise par Jacques :

1

2
3

4
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J. Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne
Paris 1970, épigraphe.
D. Diderot, „Stoïcisme”, Encyclopédie IV; Oeuvres complètes, Paris 1976, t. VIII, p. 339.
Voir M. Skrzypek, La „matière universelle” et le „grand tout” dans les articles de Diderot
sur les philosophes anciens, dans: S.A. Coppola, A.M. Chouillet (dir.), La Matière et
l`Homme dans l`Encyclopédie, Paris 1998, p. 15–22.
Sénèque, Lettres morales à Lucilius, Paris 1987, t. 4, lettre 107, 11, édition bilingue (fr.- lat).
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Le calcul qui se fait dans nos têtes, et celui qui est arrêté sur le registre
d’en haut, sont des calculs bien différents. Est-ce nous qui menons le
destin, ou bien est-ce le destin qui nous mène ? Combien de projets
sagement concertés ont manqué et combien manqueront ! Combien
de projets insensés ont réussi et combien réussiront !5.

Dans la seconde citation, toujours anonyme, il y a une légère modification
de cet aphorisme : « Nous croyons conduire le destin, mais c’est toujours lui
qui nous mène » 6.
Comment Diderot comprenait le sens de cet aphorisme ? Or, il
y cherchait un équilibre entre la nécessité et la liberté observé dans la vie
pratique et dans ses propres dilemmes quotidiens, comme celui-ci : « Il est
dur de s’abandonner aveuglément au torrent universel, il est impossible de lui
résister » 7. Et encore cet aveu : « Je suis dans la chaîne générale sans pouvoir
ni ne la suivre ni la mener… Je suis assez monstre pour coexister mal à l’aise,
pas assez monstre pour être exterminé »8. Plus tard, à l’article « Volonté »,
il donne une notion plus précise de la liberté en y distinguant le libre et le
volontaire. Agir librement c’est avoir la conscience du choix rationnel. La
volonté seule, c’est l’attribut des fous et des hommes qui rêvent. Ce rôle de la
raison que Diderot introduit dans la formation de la conscience d’être libre,
nous fait penser à ses contacts avec le spinozisme.
Paul Vernière dans sa thèse classique sur Spinoza et la pensée française
avant la Révolution range cette argumentation de Diderot entièrement dans la
tradition du philosophe hollandais. Le nom même de Sénèque y reste absent.
Cette omission reste cependant justifiée par le seul fait que la présence de Sénèque dans les énoncés diderotiens sur le fatalisme sont toujours anonymes.
Je ne conteste pas les raisonnements et les faits établis par P. Vernière9, mais
je tends à y suppléer en insistant sur la présence dans l’œuvre de Diderot du
fatalisme stoïcien. Cependant, ce qui nous paraît énigmatique, c’est l’absence
du problème du fatalisme dans l’analyse détaillée des Lettres à Lucilius faite
dans l’Essai sur la vie et les écrits de Sénèque (1778). Et pourtant dans Jacques
le Fataliste, il y a d’autres fragments, outre celui de Ducunt volentem fata,
qui constituent des paraphrases des Lettres à Lucilius. On peut comparer,
à titre d’exemple, la lettre 99 de Sénèque dans laquelle il console Marullus
5
6
7
8
9

D. Diderot, Jacques le Fataliste, Paris 1953, p. 23.
Ibidem, p. 44.
Idem, Lettre à Sophie Volland, Correspondance, Paris 1956, t. 2, p. 273.
Ibidem, p. 269.
Voir P. Vernière, Spinoza et la pensée française avant la Révolution, Paris 1954, t. 2,
p. 555–611.
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après la mort de son fils, avec le fragment de Jacques le Fataliste, quand
celui-ci pleure la mort du capitaine :
Soumettons–nous à l’ordre universel lorsque nous perdons nos amis,
comme nous nous y soumettrons lorsqu’il lui plaira de disposer de
nous. Acceptons l’arrêt du sort qui les condamne, sans désespoir,
comme nous l’accepterons sans résistance, lorsqu’il se prononcera
contre nous10.

Se référant à la nécessité de la mort égale à tout le monde, la lettre 99 de Sénèque contient encore une idée que Diderot reprendra ailleurs en critiquant
la comédie des larmes feintes pareilles à celle d’un hypokrites, cet acteur
de la tragédie grecque qui jouait différents rôles dans le même spectacle en
changeant seulement de masque.
On a beaucoup écrit sur la présence, chez Diderot et Rousseau, des
thèmes sénéciens tels que l’apologie de l’état de la nature, la critique de
la civilisation, du luxe, de la propriété privée et des origines de l’inégalité
sociale. Plus récemment on a repris le thème de la dialectique du maître et
du valet chez Rousseau dans le contexte de la philosophie de Hegel. Je pense
à une étude pertinente de Guy Besse : J.J. Rousseau: maître, laquais, esclave
publiée dans le volume de Jacques D’Hondt: Hegel et le siècle des Lumières11.
Le nom de Sénèque y reste toujours absent. Cependant Sénèque s’étend largement sur la dialectique du maître et de l’esclave dans la lettre 47 à Lucilius.
Il y constate que celui qui a besoin d’un serviteur devient son esclave.
Nous avons analysé ailleurs12 les développements diderotiens renouant
avec les catégories sénéciennes d’être et de paraître, de proprium et d’alienum
pour désigner le déchirement moral de l’homme dans la société. Diderot
reprend ces catégories et leur donne une envergure nouvelle. Cela concerne
aussi d’autres formes du dédoublement de la personne humaine décrites
à l’aide de notions empruntées au théâtre, à cette comédie humaine, avec ses
danseurs de pantomime, ses fous et ses masques qui cachent les vrais visages
de l’homme sous l’apparence de l’autre de lui-même. En ce qui concerne
l’alienum de Sénèque, Diderot l’enrichit en lui associant l’idée platonienne
d’enthousiasme qui devient chez lui une aliénation d’esprit. Celle-ci n’est pas
10

11

12
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Voir Sénèque, Lettres à Lucilius, t. 4 , lettre 99, p. 129–131 et D. Diderot, Jacques le Fataliste, p. 63.
Voir G. Besse, J.J. Rousseau: maître, laquais, esclave; dans J.D’ Hondt (dir.), Hegel et le
siècle des Lumières, Paris 1974, p. 71–99.
Voir M. Skrzypek, Filozofia Diderota, Warszawa 1996, chap. II: «L’Homme dans le monde
des apparences». p. 87–108 et du même: Diderot, Balzac et la physiologie de l’amour, «La
Pensée» 2016, no 385, p. 118–131.
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une manie, une maladie mentale, mais un état psychique passager qui n’exige
pas une thérapie et passe subitement comme il est venu. Ce problème paraît
bien distinctement dans le Neveu de Rameau, la Religieuse et à l’article
« Théosophes ». Il y a enfin chez Diderot un cas de l’aliénation d’esprit qui
paraît dans une société gauchement organisée.
Ceci dit, je reviens au thème du fatalisme. Quand Diderot mentionne
deux maîtres spirituels de Jacques : Zénon (Sénèque) et Spinoza, il distingue la continuité de la tradition panthéiste ou matérialiste discutant les
problèmes du fatum, de la nécessité et de la liberté de l’homme. Adhérant
à leur déterminisme interprété d’abord comme le fatalisme, il tâche ensuite
de s’en libérer ou au moins de trouver la place à son entité de la liberté. Après
Zénon-Sénèque, c’est Spinoza qui lui sert de guide dans cet itinéraire intellectuel compliqué qui débouche sur le problème du hasard dans l’histoire.
Diderot ne cite pas directement l’Éthique, mais il semble tourner
autour des deux idées de Spinoza et notamment celle qu’on trouve dans la
définition VII de la première partie de cette œuvre :
Une chose est libre quand elle existe par la seule nécessité de sa nature,
et n’est déterminée à agir que par soi-même ; une chose est nécessaire
ou plutôt contrainte, quand elle est déterminée par une autre chose à
exister et à agir suivant une certaine loi déterminée13.

Cette définition concerne Dieu ou la nature. Ici tout est clair. Dieu ou la
nature constitue un tout qui est sa propre cause et il n’y a aucun être en
dehors de ce tout pour qu᾿il en souffre sa contrainte.
Diderot s’est approprié l’idée du déterminisme trouvée dans la proposition 48 de la partie II de l’Éthique
Il n’y a dans l’âme de volonté absolue ou libre ; mais l’âme est déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause, qui elle-même est déterminée
par une autre et celle-ci encore par une autre, et ainsi à l’infini14.

Diderot reprend cette idée dans Jacques le Fataliste quand il parle d’un grand
rouleau qui se déroule n’ayant ni le commencement ni la fin. Il s’étend plus
largement sur cette question dans le Rêve de d’Alembert, mais en y parlant de
la chaîne de causes qui n’a point eu de commencement et n’aura pas de fin, il
introduit l’enchaînement nécessaire des faits au niveau de molécules. Cela lui
permet de se distancier en même temps de la perspective stoïcienne et spinoziste. Il ne parle plus du grand tout qui soit parfait, donc immobile, mais de la
13
14

Spinoza, Éthique, Paris 1961, p. 20
Ibidem p. 69.
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matière universelle composée de molécules disposant de leur propre énergie
intérieure. Quand Diderot suit la tradition atomiste épicurienne et introduit
l’idée du mouvement des molécules dans la chaîne de causes dans le système
déterministe, il y fait un effort pour trouver l’union dialectique entre le tout,
ou la matière universelle, et l’atome pour en expliquer le mouvement : « Un
atome remue le monde ; rien n’est plus vrai ; cela l’est autant que l’atome
remué par le monde ; puisque l’atome a sa force propre, elle ne peut être sans
effet »15.
Dans la proposition 29 Spinoza ne nie pas l’existence du hasard. Notamment il dit : « Il n’y a rien de contingent dans la Nature ; toutes choses au
contraire sont déterminés par la nécessité de la nature divine à exister et à agir
d’une manière donnée »16. C’est à dire que chez Spinoza le hasard n’existe
pas objectivement. Il ne représente pas une manière d’extériorisation de la
nécessité spécifique. Le hasard et la nécessité s’excluent donc mutuellement.
Le fait contingent c’est ce qui nous reste inconnu. Sa connaissance l’élimine
entièrement, car son existence est tout à fait subjective. Le déterminisme de
Spinoza prend ainsi l’envergure fataliste. Cependant, ce fatalisme n’est pas
absolu, car la connaissance rationnelle de l’homme et des choses diminue
son étendue. Diderot en tant que philosophe matérialiste accepte entièrement
le déterminisme de l’Éthique, mais en tant que représentant de l’humanisme
des Lumières il s’inquiète du composant fataliste de la doctrine. À la théorie
abstraite de son prédécesseur se bornant au domaine de la connaissance, il
veut opposer l’activité humaine tendant à rétrécir le domaine du hasard.
Or, nous nous souvenons la première phrase de Jacques le Fataliste
ou Diderot nous renseigne que Jacques et son maître se sont rencontrés
« par hasard, comme tout le monde ». C’est ainsi que la pratique quotidienne
désarme ou omet la nécessité fatale de Spinoza.
Cependant la solution du problème de la liberté et de la nécessité
trouve une nouvelle formule plus proche de la définition VII de Spinoza. On
la trouve dans la lettre à G.H. Schuller écrite en 1664. Il en résulte que la
chose libre est celle qui existe et agit exclusivement par la force de la
nécessité de sa propre nature, cependant je nomme contrainte une telle
chose qui subit une détermination de la part d’une autre pour exister
et agir d’une certaine manière définie. Dieu par exemple existe d’une
manière à vrai dire nécessaire mais libre car il existe exclusivement par
force de la nécessité de sa propre nature17.
15

16
17
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Diderot en pouvait déduire que la connaissance de sa propre nature et de ses
nécessités ouvre le chemin à la liberté de l’homme tant qu’il est capable de
connaître sa propre nature. Disons tout de suite que Diderot veut connaître
la nature humaine en commençant par la physiologie.
L’itinéraire de sa pensée dans cette question ne se présente pas sous
forme d’une ligne droite. Il y a une série d’approches qui tantôt se complètent
et tantôt se contredisent. On a l’impression que Diderot aime beaucoup plus
la chasse que la proie. Cependant en simplifiant la chose on peut retracer
des lignes principales du développement de ses idées sur la nécessité et la
contingence. Or dans lettre à Voltaire du 11 juillet 1749 il déclare d’être
croyant quoiqu’il vive bien avec les athées car « selon eux, un homme qui
les offense ne les offense pas plus librement que ne les blesse une tuile qui se
détache et qui leur tombe sur la tête »18.
En 1755, à l’article « Droit naturel » Diderot élimine le fatalisme
de la vie sociale fondée sur la morale. Il affirme que la liberté constitue le
fondement de la société, car sans elle « il n’y aura ni bien ni mal moral, ni
juste ni injuste, ni obligation ni droit »19. En même temps il veut éviter le
subjectivisme manifeste, parce qu’il fait justifier la liberté en tant que don de
la raison, mais ce n’est pas la raison individuelle dont il s’agit mais une raison
générale du genre humain.
La tendance générale dans le développement des idées de Diderot sur
la causalité c’est le passage « de l’extérieur vers l’intérieur »20. C’est le passage
du centre de l’intérêt de la philosophie de la nature vers l’anthropologie et
l’esthétique. En ce qui concerne l’esthétique Diderot subit une brève période
de l’esthétique « objective » pour passer à l’époque du « relativisme » 21 quand
il devient fondateur du réalisme dans l’art. La présence de Spinoza et de sa
notion de la nécessité se manifeste à l’époque de la critique l’ « ère objective »,
et notamment à l’article « Laideur »22. Diderot y semble reprendre la thèse
formulée dans la lettre de Spinoza à Oldenburg : « Je n’attache à la nature ni
beauté ni laideur, ni ordre ni confusion. Les choses ne peuvent être dites en
effet belles ou laides, ordonnées ou confuses que par rapport à notre imagination »23. Et Diderot met cette idée dans le contexte de la nécessité :
18
19
20

21
22

23

D. Diderot, Correspondance, Paris 1955, t. 1, p. 78.
Idem, „Droit naturel”, Encyclopédie II, Oeuvres complètes, Paris 1976, t. 7, p. 25.
J. Chouillet, Des causes propres à l’homme; Approches des Lumières. Mélanges offerts
à Jean Fabre, Paris 1974, p. 61.
Voir idem, La formation des idées esthétiques de Diderot (1745–1763), Paris 1793, p. 132.
Selon P. Vernière, Spinoza et la pensée française avant la Révolution, Paris 1954, t. 2, p. 607:
le „curieux article Laideur de l’Encyclopédie n’a vraiment de sens que dans le contexte
spinoziste”.
Lettre à Oldenburg du 20 novembre1665; ibidem p. 607.
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Ce qui est nécessaire n’est en soi ni bon ni mauvais, ni beau ni laid en
lui-même ; ce qui n’est pas entièrement connu ne peut être dit ni beau
ni laid, ni bon ni mauvais. Or, on ne connaît ni l’univers entier ni son
but ; on ne peut donc rien prononcer ni sur sa perfection ni sur son
imperfection24.

Cependant, la lettre à Landois écrite en 1756 constitue un manifeste du fatalisme le plus conséquent non seulement dans l’ordre naturel mais aussi dans
l’ordre social et dans le fonctionnement du corps humain car « il n’y a qu’une
sorte de causes ; ce sont les causes physiques »25. La liberté est un « mot vide
de sens », parce que „nous ne sommes que ce qui convient à l’ordre général,
à l’organisation, à l’éducation et à la chaîne des événements. Puisque tout
est déterminé absolument, l’on ne peut confondre le libre avec le volontaire.
Par conséquent le bien ou le mal ne méritent pas la louange ou le blâme. « Le
malfaisant est un homme qu’il faut détruire et non punir »26. Il ressemble
à un ouragan qui nous remplit les yeux de poussière.
Ce qui est intéressant, cette façon de penser mène Diderot à la négation du hasard. En réfutant la thèse que le hasard fait ramasser tous les
maux pour les verser sur notre tête il s’en moque : « Où diable avez-vous pris
cet orgueil-là ? Mon cher vous vous accordez trop d’importance dans l’univers »27 Or, dans la tradition matérialiste depuis Démocrite, Spinoza jusqu’à
d’Holbach, le hasard c’est la nécessité méconnue. Observons à l’occasion que
dans la tradition hégélienne le hasard et la nécessité constituent deux faces
du même processus dialectique. L’un peut passer dans l’autre. Le hasard peut
inaugurer une série d’événements d’abord isolés dont la parution peut devenir de plus en plus intense et qui devient avec le temps dominant. Alors elle
constitue une nécessité. Dans ce processus dynamique tantôt prédomine le
nécessaire et tantôt le contingent. Les faits qu’on croit chaotiques se rangent
dans plusieurs chaînes (et non pas dans une seule) qui peuvent se toucher, se
croiser, converger, se fortifier ou se heurter.
Mais ce qui est vraiment important pour Diderot, c’est la libération de
la morale des entraves de la nécessité. S’il s’arrêtait sur cette position il aurait
dû aboutir à l’immoralisme typique de Sade. Conscient bientôt de ce précipice, il cherchera sa voie pour l’éviter. Il suit toujours le déterminisme, mais
il ne se borne pas à relever l’enchaînement des nécessités extérieurs, mais il
accentue les faits « propres à l’homme ». Ce changement de la perspective
24
25
26
27
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Idem, Correspondance, Paris 1955, t. 1, p. 78.
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objective vers la perspective subjective dans la compréhension de la nécessité
s’accomplit à l’époque des travaux sur le Rêve de d’Alembert, Jacques le
Fataliste et les Éléments de physiologie à la charnière des années 60–70.
En 1769 Diderot écrit à Mme de Maux :
J’enrage d’être empêtré d’un diable de philosophie que mon esprit ne
peut s’empêcher d’approuver, et mon cœur de démentir. Je ne puis
souffrir que mes sentiments pour vous, que vos sentiments pour moi
soient assujettis à quoi que ce soi28.

Dans Jacques le Fataliste Diderot fait accompagner les arguments en faveur
de la nécessité objective, ou physique, d’une série de faits subjectifs, c’est-à
– dire moraux, psychiques et en général anthropologiques. Il reprend le
thème de l’amour dans le contexte du fatalisme. C’est Jacques qui demande :
« Est-ce qu’on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux ? Et
quand on l’est, est-on maître d’agir comme si l’on n’était pas ? »29 Il reconnaît
le rôle du déterminisme objectif et subjectif dans la mesure égale, car dans
le grand rouleau „tous les deux étaient écrits l’un à côté de l’autre. Tout a été
écrit à la fois”30.
Il constate donc que le « destin est cauteleux »31, car parfois il nous
ment et puis dans la même situation il nous dit vrai. Vu cette inconséquence
du sort « on ne sait jamais ce que le ciel veut ou ne veut pas, et il n’en sait peutêtre rien lui-même »32. C’est pourquoi dans la vie quotidienne les hommes
agissent machinalement sans y penser :
On est fataliste, et à chaque instant on pense, on parle, on écrit comme
si l’on persévérait dans le préjugé de la liberté […] on est philosophe
dans le système et l’on reste peuple dans son propos33.

Dans Jacques le Fataliste Diderot tâche de montrer que l’homme constitue
un tout qui réunit le côté physique et le côté moral et que celui-ci devient la
cause active dans la chaîne des événements. Selon Jacques :
Quelle que soit la somme des éléments dont je suis composé, je suis
un ; or, une cause une n’a qu’un effet : j’ai toujours été une cause une,
28
29
30
31
32
33

Ibidem, Paris 1962, t. 7, p. 155.
Idem, Jacques le Fataliste, Paris 1983, p. 18.
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 91.
Ibidem, p. 114.
Idem, Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé l’Homme; Oeuvres complètes,
Paris 1875, t. 2, p. 373.
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et je n’ai qu’un effet à produire, ma durée n’est qu’une suite d’effets
nécessaires34.

Puisque la distinction d’un monde physique et d’un monde moral semblait
à Jacques „vide de sens” il se conduisait comme tout le monde en se réjouissant
du bien qu’on lui faisait et s’irritant contre le mal. Il était tantôt libre et tantôt
forcé de changer son comportement et ses opinions car « l’homme injuste est
modifié par le bâton ». Cependant malgré mille causes qui agissent sur nous
« nous sommes nous et pas une minute les mêmes »35.
L’idée de l’homme en tant que cause une prend sa signification plus
large dans le Rêve de d’Alembert. Diderot s’y étend sur les passions qui
constituent l’une des forces motrices de l’activité humaine, car la « volonté
naît toujours de quelque passion, de quelque projet pour l’avenir »36. Dans
les dernières œuvres Diderot se penche de plus en plus sur l’enthousiasme. Il
enrichit cette catégorie qu’il reprend de Platon et de Shaftesbury, et lui donne
une envergure romantique. Il en parle ainsi à l’article Théosophes :
L’enthousiasme est le germe de toutes les grandes choses, bonnes ou
mauvaises. Qui est-ce qui pratiquera la vertu au milieu des traverses
qui l’attendent, sans enthousiasme ? Qui est-ce qui se consacrera aux
travaux continuels de l’étude sans enthousiasme ? Qui est-ce qui sacrifiera son repos, sa santé, son bonheur, sa vie, aux progrès des sciences
et des arts et à la recherche de la vérité, sans enthousiasme ? Qui est-ce
qui se ruinera, qui est-ce qui mourra pour son ami, pour ses enfants,
pour son pays, sans enthousiasme ?37.

Mais comment naissent les enthousiastes et en général les héros et les grands
hommes ? Ils naissent par hasard grâce à la « molécule paternelle ». Dans les
Éléments de physiologie Diderot découvre un nouveau champ d’investigations concernant le déterminisme biologique et il profite de son savoir dans
la discussion avec Helvétius. Il y oppose la molécule paternelle au rôle de
l’éducation dans la formation de l’homme. Mais c’est précisément dans cette
Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé l’Homme qu’il formule sa
célèbre idée : « Je suis homme et il me faut des causes propres à l’homme »38.
Cette formule a été reconnue comme un tournant dans le déterminisme de
Diderot qui dépasse une étape réductionniste de son anthropologie. C’est
34
35
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seulement que ce tournant a été interprété parfois comme une atténuation de
son matérialisme,39 mais plus récemment on a constaté que « ce n’est pas là
être moins mais plus complètement, plus exactement matérialiste »40.
Cela concerne aussi l’enthousiasme qui devient l’apologie de l’activité
politique tendant à l’abolition de l’ancien régime. Dans ses apports à l’Histoire des deux Indes de Raynal, Diderot devient l’apologiste de la révolution
américaine mais aussi des honnêtes brigands et des flibustiers41. Dans le
poème un peu oublié sur les Eleuthéromanes ou enthousiastes de la liberté
il évoque les noms des anciens tyrannicides célébrés bientôt par la tradition
républicaine de Révolution Française et notamment Brutus et Mutius Scaevola. Dans le même poème il donne sa version de la terrible et trop connue
l’apostrophe du curé Jean Meslier sur les rois et les prêtres42.
Il faut rappeler que l’apologie de cette sorte d’enthousiasme dépasse
par son radicalisme la tradition platonicienne, néo-platonicienne – celle-ci
ainsi que celle de Shaftesbury et de Burke, dont Diderot est redevable surtout
dans son esthétique. Son enthousiasme politique dépasse aussi la doctrine
du stoïcisme qui veut se libérer des émotions. Si Diderot fait l’apologie de
Sénèque dans ses deux gros volumes publiés dans les dernières années de sa
vie : l’Essai sur la vie et les écrites de Sénèque (1778) et l’Essai sur les règnes de
Claude et de Néron (1782), c’est parce qu’il veut réhabiliter un philosophe victime de la tyrannie de Néron. Cependant, la vertu austère, même ascétique
des stoïciens convenait bien à l’esprit prérévolutionnaire. Elle se manifestera
dans quelques années plus tard dans la Vertu de l’Incorruptible Robespierre.
C’est parmi ces idées annonçant la Révolution Française qu’il faut
chercher des propos de Diderot sur le hasard dans l’histoire. Ses énoncés
concernant ce problème deviennent de plus en plus intenses depuis la réfutation d’Helvétius. Or, il pense que c’est le hasard qui peut faire paraître un
grand homme capable de bouleverser des empires. Dans les dernières pages
de Jacques le Fataliste celui-ci demande à son maître ce qu’il ferait de son
fils s’il y en avait un. Le maître dit qu’il en ferait un tourneur ou un horloger.
Alors Jacques demande : « Mais pourquoi ne sortirait-il pas un Cromwell de
la boutique d’un tourneur ? Celui qui fit couper la tête à son roi n’était-il pas
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J. Thomas, L’humanisme de Diderot, Paris 1938, p. 105, 213.
J. Chouillet, Des causes propres à l’homme; Approches des Lumières. Mélanges offerts
à Jean Fabre, Paris 1974, p. 60.
Voir M. Skrzypek, Diderot parmi les honnêtes brigands et les flibustiers; La recherche
dix-huititiémiste en France et en Pologne, Varsovie 2012, p. 93–104.
Voir D. Diderot, Les Eleutheromanes ou les furieux de la liberté. On trouve la reproduction
de ce texte en annexe à J. Meslier, Oeuvres complètes, Paris 1972, t. 3, p. 496.
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sorti de la boutique d’un brasseur, et ne dit-on pas aujourd’hui ?... »43. Le maître
terrifié l’interrompt brusquement : « Laissons cela », car il n’est pas curieux
d’une telle alternative et propose à Jacques de revenir plutôt à ses amours.
L’idée de la molécule paternelle est reprise dans Le Rêve de d’Alembert, ou Diderot constate qu’on est « heureusement ou malheureusement né.
On est irrésistiblement entraîné par le torrent général qui conduit l’un à la
gloire, l’autre à l’ignominie »44. Cette opposition du bien et du mal change en
une sorte de leur union dialectique quand ils sont associés à la catégorie de
l’enthousiasme considérée en tant qu’énergie de la nature. Diderot prêche la
libre extériorisation de cette énergie en préférant les hommes passionnés aux
hommes tièdes, incapables ni aux grands biens ni aux grands maux, comme
celui qui est en état de brûler la maison du voisin et en même temps emporter
des flammes sa bien-aimée. L’énergie de la nature est donc amorale. Mais
c’est seulement dans sa pensée esthétique que Diderot tâche de faire cette
apologie du crime qu’il trouve dans certains cas sublime.
Ce que Diderot dit du hasard qui fait émerger un grand homme dans
l’histoire peut devenir plus claire dans l’optique du Contrat social. Or, tout au
début du chapitre VII : « Du législateur », Rousseau y semble méconnaître ce
qu’il a dit de la souveraineté du peuple et de la volonté générale. Il confie la
législation démocratique à un homme rare qui connaît les faiblesses humaines
mais ne partage aucune ; qui veut rendre tout un peuple heureux, mais il
n’aspire pas au bonheur propre. Il veut rendre heureux tout le monde, mais il
ne songe qu’à la gloire posthume. En somme « Il faut des dieux pour donner
des lois aux hommes »45. Pendant que Rousseau reste pessimiste en ce qui
concerne la réalisation de la démocratie parfaite, Diderot est plus optimiste en
attendant du hasard un héros populaire concret, semblable à Cromwell. u
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Post-colonial studies of post-feudal legacy

F

or many political theorists belonging to the post-foundational tradition
(linking the post-Heideggerian left, the theory of discourse and
philosophies of the event1), the universal history project expresses only
Eurocentric imperialism. There is clear incoherence between the universalism
of European Enlightenment (and its main ideas, such as reason, freedom,
historicism and humanism) and its implementation in colonial practice,
where those ideas were the expression of white dominance. The era of the
collapse of grand narratives clearly implies the critique of Enlightenment
epistemologies, as expressed for instance in post-colonial archaeology,

1

O. Marchart, Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort,
Badiou and Laclau, Edinburgh 2007.
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Subaltern Studies school of historiography2 or in feminist thought. All these
standpoints are meant to bring about recovery of a marginalized group
and build up small narratives of localized subjectivities. Multiple strategies
have been created to escape the interpenetration of knowledge and power
(Foucault, Said) through signifying practices (Bourdieu), different forms of
anthropological linguistics (Foucault, Agamben, Spivak), or psychoanalysisbased theories which emphasise non-exclusivity of the apophantic theoretical
discourse. New accounts of the past fight against historical practices related
to colonialism and nationalism. Our research draws on “indigenous people”
who are the most proximal ones, both historically and culturally – that is,
the Polish nobility. Due to that closeness, this indigenous species is invisibly
dissociated from its heritage. The fact that we use the concept of nobility is
already inconvenient because it is shaped by the Western European definition
of class division. In this paper we juxtapose a post-colonial thought with
the growing scholarship concerning the ongoing relevance of post-feudal
legacy in mapping interpretative and mental frameworks of reality lingering
in European discourses. The post-feudal studies concentrate mostly on the
institutional aspects of reproducing the noble milieu in the core countries3.
However, there is an increasing interest in the same legacy in Central and
Eastern Europe (e.g. Hungary and Poland)4. The latter studies have shown
not only a very strong impact of post-feudal values on Central-Eastern
European societies (the evolution of intelligentsia elites, class dualisms
generating conflicts or even culture wars5, or shaping citizenship ideals),
2

3

4

5
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but most importantly a very different citizenship genealogy, class division
dynamics, and normative heritage as compared to core Western European
countries. This growing scholarship calls for philosophical reflection on the
feudal ghost haunting the peripheral Eastern Europe. This issue places our
research at the intersection of post-feudal and post-colonial studies (also
engaging the world system studies (East semi/peripheries and Western
core) and nesting orientalism studies), and it will necessarily need to make
use of such concepts as hybridity6, double colonialism7 and many others
acquisitions of post-colonial archeology. This present study opens a few line
inquiries concerning the core of any narration about otherness – the fight
for telling one’s own story in one’s own language. The playground of this
narrative is shared mainly by history and philosophy, but other perspectives
are called to be witnesses of this duel; firstly – literature, secondly – religious
studies. Both are responsible for the emergence of a hero, a new apostle of
truth or, to put it in Hegelian terms, the spirit of history.
In fact, the leading role in this story will be played by Hegel, acting as
the villain, denying a great part of the world its share in universality; while
the main location will be the Island of Saint-Domingue and the revolution
which resulted in establishing the independent republic of Haiti, which is
widely considered as the black spot in universal history. The indigenous
nobleman who appeared in Saint-Domingue as the militant arm of colonial
France under Bonaparte will act as the subject of double colonialism, while
the events which took place in 1802, resulting in the independence of Haiti,
will constitute the “evental site” (Badiou’s le site événementiel) of the short
story we are going to tell.
The mise-en-scène is authored (among others) by contemporary
theorists, particularly by Susan Buck-Morss in her article titled Hegel and
Haiti8 (lately developed into a book), and by Földényi in the book to which
we will devote the second act. Buck-Morss is focusing on the linker “and” in
the title of her essay, which brings together the phenomena which used to be
very close, but have been distanced from each other by science and by the
history of narrating them. However, it is not only Buck Morss who studied

6
7

8

Poland’s Elites, “Theory and Society”, 2009, 38(6), pp. 613–648; T. Zarycki, R. Smoczyński,
T. Warczok, The Roots of Polish Culture-Centered Politics: Toward a Non-Purely Cultural
Model of Cultural Domination in Central And Eastern Europe, “East European Politics
and Societies and Cultures”, 2017, 31(2), pp. 360–381.
H.K. Bhabba, The Location of Culture, New-York 2004.
G.C. Spivak, A Critique of Post-colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, Cambridge 1999.
S. Buck-Morss, Hegel and Haiti, “Critical Inquiry”, 2000, vol. 26, issue 4, pp. 821–865.
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that silence, as is shown by the fact that, comparably to “negationism”, Hegel’s
silence does not require adding silence “about what”. Within this issue the
most interesting voices belong to persons like Judith Butler or Alain Badiou,
who are neither Hegelians, nor experts in Colonial history (like Tavarès), but
their critique has a much wider aim. For the purpose of this article we will
concentrate on Badiou, mostly because his literal critique of Hegel’s disregard
for real slavery can be supplemented by applying his truth procedures to
“marginal” historical events9. We will start with his open criticism of Hegel᾿s
dialectic, presented in the article titled Hegel᾿s Master and Slave10. From the
first lines of the text Badiou shares his disappointment about the fact that,
despite the title “lordship and bondage”, this passage of the Phenomenology
of the Spirit (1807) “certainly does not really touch upon the real of slavery”11.
Nevertheless, Badiou approves its crucial importance: “[T]he dialectic of
master and slave in Hegel is an interesting, passionate figure, even from the
point of view of the theory of the other and its introduction into philosophy”12.
He remarks that the dualism of master and slave is based on a pure encounter
of two subjectivities, but whether “these two possibilities [to be either a slave
or a master] really constitute the fundamental relation of civilization [...] is
not really established”13. Nor do we know what is the historical determination
of who takes which position. Therefore, two subjectivities meet on their way
to self-recognition. We have a symmetrical structure:
9

10

11
12
13
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One of the consciousnesses affirms that a consciousness is ultimately
independent from life, and must be recognized precisely in this
independence; and, for consciousness as superiority over life to be
recognized all the way, it will have to take up the risk of death [...]
The other consciousness will assume that, ultimately, the real of selfconsciousness is life after all, since without life there is no consciousness; and thus it will protect life but, at the same time, will accept its
inferiority in relation to self-consciousness14.

And, within this symmetry, no one claims that one is right and the other
one is wrong. Hegel tries to deduce dissymmetry – i. e. domination – from
“the simple encounter with the other” but, according to Badiou, he fails: “the
dissymmetry must be introduced from the outside”15.
Symmetry turns into dissymmetry after the introduction of the third
term, that is the thing. The master lives independently from the thing, because he neglects the needs of life, whereas the slave occupies “himself with
material life to the master᾿s advantage”16. Therefore the slave produces the
thing without enjoying it, because the product of his work is destined to
enjoy the master. And, in consequence, he appears to be “the man of sublimation”, i.e. “repressed pleasure”17. Consequently, some sort of reversal takes
place: “the slave is led to defer the satisfaction of his immediate desire for the
sake of culture”18 while “the master is content with immediate enjoyment [...]
being an enjoyer without any creativity”19.
This is, of course, the exact place where Marxism is grounded in
Hegel: “[i]n the bosom of History the fundamental creativity is on the side
of the dominated and not on that of the dominating”20. But this exchange
is not political, and the fact that the slave becomes the master of the master
doesn᾿t mean that, within this dualism, some kind of political subjectivity
is born. Therefore, as Badiou asserts, on the basis of this passage from Hegel
we cannot explain the logic of slaves’ revolts,, such as those led by Spartacus
or Toussaint-Louverture21. On the contrary, historically this dualism refers
only to rule of aristocracy, while the rest, i. e. bourgeoisie, peasantry and
all the inferior classes share the position of the slave. Hegel’s standpoint is
14
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revengist, as if he was saying the words which Badiou puts into his mouth:
“All this is nice, but one will remember me, Hegel; I will exist eternally,
while no one will remember the Count So-and-So, who certainly enjoyed
in his life more than I did, but who, in view of universal history, is nothing
at all”22. And Badiou concludes that Hegel is much closer to this identity of
a theoretical slave, like everyone who is not a “lord”, than to “the producer of
sugar cane on the Caribbean Islands”23.
Contrary to Susan Buck-Morss, Alain Badiou does not investigate what
Hegel knew about Saint-Domingue, what he ignored and w h y he ignored
it, but he explains how the political revolution of the slave is theoretically
impossible “due to the very structure of the Hegelian development”24. The
r e a l slave is therefore not the one who works the thing and becomes the
subject of culture, but he is the thing himself or i t self, and Hegel never
escaped the Aristotelian figure of animated tool (“lowered to the thing he
handles. He is a thing among other things”25). Hegel has guided Marxism
by showing the reversal of roles where the slave creates and forms culture,
but this is not satisfying for Badiou, who expects more than an “indirect
and metaphorical relation to real History”26. Real History is an event. And
the change of optics which Badiou proposes is undoubtedly of an evential
nature. Any event triggers conflict and requires decisions. The sense of
conflict is typical for the experience of the event27, as it reveals the possibility
of acting differently to the narrative adopted so far, according to which the
“inhabitants of the situation” became accustomed to thinking and acting.
The positions of the master and the slave are variable. Subjectivity is born
not from labour and creativity, but from political decisions. This is called
a generic procedure which re-configures the symbolic order and generates its
own discourse. The subject will now become the procedure generator.
The Haitian revolution had to be silenced by Hegel not for the reasons
it was silenced in the 18th century France, as twenty percent of the French
economy income was based on the Saint-Domingue plantations, and
neither because the Enlightenment thinkers like Rousseau were themselves
economically dependent on the production of sugar cane (as Buck-Morss
notes), but because the slaves’ position, identity and subjectivity was
22
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founded on their slavery condition (a dystopic analysis by Judith Butler).
Badiou denounces here the ethics of the victims. He therefore denounces
the revolution of the slaves as victims of the ancien régime, which was still
in its rights miles away from revolutionary France; instead he advocates for
the revolution of the “producers of sugar cane in the Caribbean Islands”,
who discovered that the motto liberté, égalité, fraternité, expressing generic
ideals applied to them par excellence. If these ideas express l᾿esprit français,
then, paradoxically, African slaves from distant Haiti, fighting for their own
freedom, were more French by spirit than the native French against whom
the insurgent activity was directed.
Speaking about the event instead of the victim’s condition can
correspond to what Susan Buck-Morss called the “moments of clarity in
practice”. This expression appears when she asks for the reasons of rescuing
Haiti from oblivion, together with the event “the truth of which has managed
to slip away from us”. Her aim is to rescue („redeem” or “reconstitute”28) the
idea of universal history from the distortion made by the white domination
discourse. Therefore Buck-Morss juxtaposes Hegel’s moment of clarity with
that of others („Toussaint Louverture, Wordsworth, Abbé Grégoire”). And
by “others” she does not only mean those who play a part in theoretical
clarity, but also in “clarity in practice”. And she mentions, as an example,
“the Polish regiment under Leclerc’s command, which disobeyed orders and
refused to drown six hundred captured Saint Dominguans”29.
As we said at the beginning, Buck-Morss is the metteur-en-scène, the
director of that drama, but not necessarily in the positive way. Although she
generously ascribes that “moment of clarity” to the Polish legionnaires, she
unfortunately darkens this same clarity in the footnote, by saying: “Dessaline,
in gratitude, and in acknowledgement of what the Poles suffered at home (he
referred to them aptly as “the white negroes of Europe”, as Polish serfdom
was not distinguishable from slavery) allowed them to stay in Haiti after
independence”30. In the light of elementary knowledge about Polish history,
this statement is clearly spurious (the Polish edition regrettably repeats this
sentence without any comment). Firstly, because the metaphor of being
a negro did not refer to serfdom, but to the fact that Polish soldiers were
part of the French army due to the current non-existence of Polish statehood
since the 1795 partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth. If the
Polish soldier could share the condition of a slave, it is because of political
28
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dependence from foreign countries – Austria, Prussia and Russia, and not
due to his social status. Secondly, the suggestion that Polish serfdom could
not be distinguished from slavery is also disputable. For the above-mentioned
reason, the anti-serfdom policy needs to be analyzed in three different parts
of partitioned Poland, taking under consideration the particular decision
of the Partitioning Powers (the abolition of serfdom took place in Prussia,
Austria and Russia in 1807–1848, and 1861 respectively). If we want to speak
about Polish serfdom ad literam, we must be mindful of the “Proclamation
of Połaniec” issued by Władysław Kościuszko in 1794, as the last document
of independent Poland. It was the only Polish voice in the abolitionary
process guarantying limited freedom, ownership of land, right to legal help
in case of being abused by nobility, and was nullified after the downfall of
the Insurrection, together with the 3rd May Constitution (the latter, being the
first d e m o c r a t i c constitution in Europe, also addressed peasantry rights).
The only legitimized comparison of Polish serfdom and slavery has been
analyzed with reference to vast properties in the Eastern part of Poland (now
Ukraine), and concerns local populations (because of ethnic differences:
language and religion). But, regardless of our current opinion, one thing is
irrefutable; namely that among the Polish Legionnaires there were none who
could share that slavery condition in the 19th century Poland. The soldiers
sent to Saint-Domingue by Napoleon were not of peasant descent, but they
mainly originated from the stratum of impoverished nobles. Nevertheless,
we can turn a blind eye to this unfortunate footnote, because this issue is
marginal, but we will use it to develop this noble moment of clarity with
which we deal here, and we will continue along Susan Buck-Morss’ line,
following her words:
There are many examples of such clarity, and they belong to no side,
no one group exclusively. What if every time that the consciousness of
individuals surpassed the confines of present constellations of power
in perceiving the concrete meaning of freedom, this were valued as
a moment, however transitory, of the realization of absolute spirit?
What other silences would need to be broken? What undisciplined
stories would be told?31

Following this incentive, we will put on this stage the story of Polish nobles
becoming white negroes of Europe during the Haitian revolution. In this
drama the Poles will play two roles – the first one is the aforementioned
non-recognition, which wipes things out from History, the second is the
31
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universal potential of Polish nobility ethos32. The fact that this is an “undisciplined story” adds a fabulatory law to this clarity and vision, which occurs at
a “transitory” moment and has the power of breaking the theorist’s silence.
Therefore, it is not without reason that the choir of this drama includes two
poets who will become the lyrical I of the story – Adam Mickiewicz and
Fyodor Dostoyevsky. The first one will be quarrelling with Hegel in his lectures given at the Collège de France, the other will cry after reading Hegel’s
History in Siberia.

Mickiewicz – Haiti
In 1843, when discussing German idealism during the 21st lecture concerning
Slavic literature, given at the Collège de France, Adam Mickiewicz was saying:
German philosophers don’t realize that the fight left the sphere of
books and education a long time ago; that there are nations – that is
the French and the Polish nation, which have continuously been executing for centuries what German philosophy only states as an issue:
that, in order to put an end to the battle between minds, one must push
forward work initiated by the political folk (pol. ludy polityczne)33.

By the battle between minds Mickiewicz meant the discussion between
materialism and idealism, but it is the “political folk” or the “political
people” term referring to the French and the Poles, which is surprisingly
modern. In particular, in this lecture an equation is made between France
in the last years of restored monarchy and Poland under partition, which
means that it is not the actual politics that is taken under consideration,
but the autonomous practice of the p e o p l e [the Polish term ludy is the
translation of the Rousseauian le peuple – subject of the revolution] (even
under foreign domination). The second context to be encompassed is the
reference to practice – “life and force” – which is opposed to a philosophical
system or theory. Mickiewicz’s philosophy of practice is strictly related
to the historical experience of Poland, and to himself as a Pole in exile34,
and has an unquestionable theological realm, for Mickiewicz sees the only
escape from the conflict between materialism and idealism in the action
32
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which occurs as Deus ex machina. The reference to “God in the machine” is
not only proverbial, it corresponds to the ethical side of theory in practice.
We can therefore try to read Mickiewicz’s philosophy, critical towards the
German speculative philosophy, as another kind of “anti-philosophy” using
the typology which Badiou borrowed from Jacques Lacan.
As a representative of the nation whose state had been partitioned, and
thus – as Alain Badiou would say – was an element of a singular multiplicity,
Mickiewicz had a special perspective from which he perceived the geopolitical
situation at that time. For the anti-philosopher, constellations of subjective
life experiences are considered as inseparable from the truth. For Badiou,
anti-philosophers included, among others, Rousseau, Kierkegaard and
Nietzsche. According to their model of thinking, the truth is not possible
without a truth-telling person, without someone’s experience. As Badiou
writes: “For an anti-philosopher, the enunciative position is obviously a part
of the statement᾿s protocol. No discourse can lay claim to the truth if it does
not contain an explicit answer to the question: Who speaks?”35.
In the first book of Mr Thaddeus, or the Last Lithuanian Foray (1834)
Adam Mickiewicz mentions a Polish Legionnaire who comes back home and
tells his family a story more strange than fables
[…] how Jabłonowski had reached the land where pepper grows and
sugar is produced, and where woods are fragrant in eternal spring
bloom: there, with the legion of the Danube, the Polish general smites
the negroes, but sighs for his native soil36

It is not surprising to find this reference to our line of inquiry in a book
which is widely considered as the very essence of Polish patriotic mythology,
treasuring in its Olympus the divine Emperor Bonaparte (depicted on the
famous Father Robak’s snuffbox containing tobacco from Częstochowa,
sic!). It is not important that this myth ends in disillusionment, because
35
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disillusion itself can indicate rationalization, but on the other hand, it is
also an important topos of Polish mythology, related to the issue of being
betrayed by the Western countries (Rypson speaks about the “obsession
of foreign treachery against Poland”37). Poland under partition expected
a lot from “the spirit of history sitting on a horse”, from the very beginning
of Napoleon’s career, as his emerging legend was being spread by soldiers
and legionnaires, such as Wybicki or Dąbrowski, who had seen general
Bonaparte on the battlefield. General Dąbrowski formed three legions, the
first two in 1897, and the third, the Légion du Danube, in September 1799
(i.e. a few weeks before the coup d’état of the 18th of Brumaire). They were
formed mainly from Polish political migrants and soldiers who had deserted
from the Austrian army and had been caught by the French. In 1800-1801
they fought against the Austrians in the battle of Marengo. But after the
treatise of Lunéville, when the Poles realized that their interests had been
betrayed, some of them, including their general Karol Otto Kniaziewicz,
resigned. The remaining ones were regrouped into the 113th French demibrigade under the command of Władysław Franciszek Jabłonowski (the one
mentioned in Pan Tadeusz) and sent to the “land where pepper grows”. And
here our story becomes tangled, because it seems very ironic that the general
immortalized in Pan Tadeusz, who went to Saint-Domingue with the Polish
troops, was called “the little negro” (Murzynek). He was, in fact, a mulatto,
the illegitimate son of an English aristocratic lady Maria Delaire and her
servant, adopted at birth by Maria’s Polish husband Konstanty Jabłonowski.
Moreover, this young general who joined the Kościuszko’s Insurrection and
bravely stood out in the battles of Szczekociny and Maciejowice, as well as
in the defense of Saska Kępa in Warsaw, knew Bonaparte from the military
school in Brienne-le-château, where they both received their military
education38. Some gossip says that Napoleon bullied Jabłonowski because of
his skin colour. Jabłonowski could certainly dispute the title of the “first black
general” in the French army with Jacques Toussaint Louverture, leader of the
slaves’ insurrection in Haiti. In Polish literature one can even find a book
devoted to Jabłonowski, titled “Black General”39, but although he was sent to
pacify Toussaint-Louverture’s revolution, they never had an opportunity to
confront each other. Louverture was captured and sent to France in summer
1802, while in September of that year Jabłonowski contracted yellow fever,
shortly after his arrival on the island, and died. He shared that fate with
37
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general Charles Leclerc (+ November 1802) and a great number of the Poles
under his command.
We will shed here some light on the alleged betrayal of Leclerc by
the Poles, which, even though it probably did not happen, is crucial for our
paper’s argument. We refer here mostly to Sebastian Rypson’s book Being
Poloné in Haiti (2008), where he includes numerous historical accounts, but
most of all, as an anthropologist who was enchanted by that story, he is very
close to our interdisciplinary and – so to speak – metaphoric methodology40.
At the very beginning of his mission Jabłonowski was sent to the port
of St. Marc, occupied by Charles Belair, a general who had joined the slaves’
uprising, but was soon after deployed to Port au Prince, where he died a couple
of weeks later41. It was in St Marc that general Philibert Fressinet and general
Quantin, who took over the command from Jabłonowski, gathered Captain
Désiré’s unarmed black demi-brigade on the place d’Armes and ordered the
baionettage of 400 people. It was during that event, according to Haitian
historians, that the Poles refused to execute the order42. But it must be added
that the Polish first-hand testimony of those events, which is Wierzbicki and
Lux’s account43, did not confirm the Haitian version and refuted any form of
dereliction of duty on the Polish side. That is why in Stefan Żeromski’s Popioły
(1904) the Polish Legions were charged with the massacre and blamed for its
atrocity. Rypson concludes: “Whatever might have happened on that fateful
day will probably be shrouded in mystery forever, yet it seems that HaitianPolish relations underwent something of a change for the better”44.
Regardless of historical facts we need to establish two genealogies
of this mythic story– one is related to the Poles and their relationship with
Napoleon, the other is Haitian recognition of Polish sympathy. When
applying Badiou’s ontology to this genealogy we can agree that, in the
middle of the insurrection, both Haitian slaves and Polish Legionnaires
discerned the dawn of a new reality. They sensed their mutual conditions.
They recognized themselves in each other. And their sense of freedom united
them, despite the differences. In his letter addressed to general Quantin, the
leader of black insurgents, Jacques Dessalines, wrote:
40
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I warn you that I have in my possession many European soldiers who
are concerned, loyal and tormented because they are men who, like
me, have taken up arms for their own liberty, and they are considered
my friends45.

At the beginning of his account of the Polish-Haitian story, Rypson
describes secret meetings which triggered the slaves’ insurrection. During
those conspiratorial activities they had “all the trappings of a Vodou ritual”
(named after “Bois Caiman” – the place of the gathering), where sacrifices
were offered to Papa “Legba, Ogou Feray and Ezili Dantò”46. It is worth
noting the appearance of the latter Vodou spirit – Ezili Dantò, because she
would act as the deus ex machina of the analyzed mythology. Ezili Dantò
is one of many loa (spirits) of the Haitian Vodou. She is responsible for
independence and vengeance, and that is one of the reasons why she became
a symbol of the Haitian revolution, but one cannot tell whether her role
in the pantheon of Vodou spirits was attached to independence before the
revolution. Perhaps that was why Ezuli “appeared” at the ceremony in the
Bois Caiman, imparting a woman character47 of the revolution and, later,
she turned the attention of Haitians to the statue of the Virgin Mary of
Częstochowa, brought by Polish soldiers to Saint-Domingue. Catholic saints
used to be syncretized by Vodou religion regularly, but that merging of Ezili
Danto with the Black Madonna of Częstochowa was exceptional. The icon of
the Black Madonna wearing a robe covered with fleur-de-lys (a symbol of the
French monarchy, by the way) was crowned by Jan Kazimierz in 1656, after
the 1655 “miraculous defense” of Jasna Góra from the Swedish siege. The
tradition of soldiers carrying, in the pocket nearest to their heart, small silver
gorgets with the Image of the Black Madonna had been followed ever since.
Why that specific figuration of Virgin Mary gained substantial prominence
among Haitians has been an open question for anthropologists48. But at least
three important reasons can be discerned: Firstly, Ezili Danto is a mother,
although the child of the icon has been interpreted as Ezili’s daughter Annais
(and the question of maternity is related rather to Ezili Freda); secondly, the
Virgin Mary is represented as a dark skinned woman (thus it is called the
“Black Madonna”); thirdly, they both have scars on their faces49.
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Apart from these three physical similarities, the prime reason might
be related to veneration of the Black Madonna which, unlike other nationals
who fought in Haiti, was widespread among the Polish soldiers. From the
moment the insurrection was ritually launched in Bois, Caiman Ezuli “appeared” in the disguise of the Madonna on those Polish gorgets, which could
be perceived as a sign of shared ideals or interests. That theory could provide
the grounds for the legend about friendship between Polish Legionnaires
and Haitians, since there is no actual historical evidence to explain it50.
Finally, the last anthropological hint which should be included in our
reflection concerns the development of Polish identity among some Haitians,
who self-reported their alleged Polish ancestors. One thing, very important
for our reflection, deserves to be mentioned. Sebastian Rypson, sharing his
own empirical research, refers to names which, according to Haitians, were
formerly Polish – the modification logic they underwent (whether it is true or
false is beside the point) is based on adding the supposedly lost ending “ski”,
typical for Polish names. Rypson rightly notices that the root of the names
provided to him as examples of those of Polish origin resemble French rather
than Polish names, (Fleuri-, Dorlu-, Cheri-).The only feature which made
them Polish was the suffi x “–ska”. But what is even more puzzling is that, in
accordance with Polish grammatical rules, this form is a feminine version
of a surname. This fact is striking because there were no women among
Polish Legionnaires51. But what Rypson did not mention is that this suffi x
(-ski-/ska) is traditionally related to Polish names of noble origin, and is the
equivalent of French de or German von. All three of them mean that a given
person descends from a place whose names constitutes the morpheme of the
proper name. This, potentially, might be a proof that the majority of Polish
Legionnaires were members of the nobility. What is more, in accordance
with our hypothesis, the female ending may be a direct reference to the Black
Madonna of Częstochowa – often called Częstochowska.
Having made this quick research into the Polish-Haitian encounter,
we can interpret it within Badiou’s conceptual framework. The Poles will
act as a singularity, because they were deprived of their political state.
50
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Therefore, the great expectations associated with Napoleon᾿s operations
implied normalization of the Polish state of affairs, as it was the case with
the establishment of the Duchy of Warsaw. Under the Haitian colonial
conditions, black slaves acted as a radically singular multiple, and their
uprising manifested the desire for emancipation and normalization.
The Poles, confronted with that situation, took on radically new optics to
consider their own political condition. The question which arose was: should
one remain loyal to France associated with some political hopes, or should
one stand on the side of the oppressed? In the fate of the local slaves the
Poles perceived an analogy to their own situation, an eager fight for freedom
against an imperial power charged with social and political marginalization
of such a singularity.
That change of optics was undoubtedly of an evential nature. And,
like any event, it caused a conflict and required a decision. The decision can
only be “yes” or “no”; we deal here with binary logic52. The Poles in Haiti
who decided to betray France and join the slaves, those who said “yes” to
the insurrectional event, initiated a procedure in which creation of a generic
set was at stake. How can we understand this unexpected brotherhood of
nations which had previously had nothing in common?

Dostoyevsky – Siberia
The Hungarian philosopher L.F. Földényi opens the second act of this
spectacle with a very dramatic staging appearing in the title of his book:
Dostoyevsky reads Hegel in Siberia and Bursts into Tears53. This dramatic
scene introduces all the elements required to build up a myth deprived
of universality – a writer, the ends of the earth and a tragic sorrow. Why
did Dostoyevsky cry after reading Hegel? According to L.F. Földényi Dostoyevsky, who spent 4 years in exile in Siberia (Omsk and Semipalatinsk),
received from his friend, the town prosecutor Aleksander Yegorovich Vrangel54, Hegel’s Lectures on the Philosophy of History (1837). In that book, a few
words about Siberia must have caught Dostoyevsky’s attention and, at the
same time, cause him a profound disappointment. Hegel stated:
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We must, first of all, eliminate Siberia, the northern slope of Asia. For
it lies outside the scope of our enquiry. The whole character of Siberia
rules it out as a setting for historical culture and prevents it from attaining a distinct form in the world-historical process55.

Földényi explains that Hegel writes very little about Siberia, because before
turning to it, he describes Africa as falling outside history “[a]nd what he
says about Africa is equally valid for Siberia”56. According to Hegel, neither
Africa nor Siberia contribute to the rational. Dostoyevsky’s experience of
reading Hegel in Siberia was crucial for realizing that
no epoch of human history had ever refuted the fact of human suffering
so conspicuously as the era which commenced with the Enlightenment.
And the result of this was not the cessation of suffering, but merely the
concealment of its own roots in suffering57.

During his exile in Siberia Dostoyevsky wrote The House of the Dead – “the
Bible of the Rebellion”, says Földényi58. Since the 15th century Siberia had
been a land-made prison, inhabited by criminals and outcasts”, who no longer
[saw] any sense in returning to that place from whence they were expelled”.
But there was another face of Siberian “lost souls” and another Siberia or
“Siber” (pol. Sybir), which plays a memorable role in Polish history, namely
the one of Polish “political deportees”59. In that aspect those “deportees” were
55
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of Africans, which cannot be realized by the rational mind. Földényi speaks about Dostoyevsky’s “consternation” and “despair”, but most of all, of a possible conversion based
on the fact that “there are dimensions to life which cannot be compartmentalized into
history, and the criteria of existence within history cannot be the only proof of existence”.
L.F. Földényi, Dostoyevsky Reads Hegel in Siberia, op.cit., p. 39.
It is impossible to establish even approximate numbers of Poles sent to Siberia during
the partition of Poland and of those who, after gaining independence, were, left on the
other side of the river Bug following the treaty of Riga (1921). But especially after the two
great insurrections of the XIX century (the November uprising 1830–31 and the January
Uprising 1863–64) those numbers increased to tens of thousands. However, the story of
deportation of the whole nations (Tatars, Kazachs) started much earlier, in the 16th century
and lasted until the ones ordered by Stalin after 1940. The Stalinian massive deportations
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similar to Dostoyevsky, who was sentenced to death (a sentence changed
into 4 years of hard labour in Siberia) for his participation in socialist
anti-Tsar movements (the “Pietraszewski circle”). Siberia, apart from being
a prison camp, was also a place destined to isolate insurrectionists from the
rest of the people living in Poland under Russian partition. Polish nobles
were neither exterminated, nor tortured, but they were deprived of land,
privileges and the possibility to return to their country60. That neighborhood
(the vicinity of criminals and political prisoners) is particularly important
in Dostoyevsky’s works. It can be detected in Dostoyevsky’s account in
the “House of the Deaths”, where he emphasised his noble descent, but at
the same time reproached the same practices among the Poles “with their
aristocracy linked with contempt towards other convicts”61. It is worth
noting that Szymon Tokarzewski (functioning in Dostoyevski’s litearature
as T-ski), a Polish fellow prisoner of Dostoyevsky’s, whose diaries are another
source of knowledge about the life of convicts in Omsk, recalls such an event
with Dostoyevsky in the leading role:
How is it possible that this man [Dostoyevsky] could aspire for the
freedom of the people, he who accepted only one class, who granted
to only one class – nobility – the rights to stand for the people forever and everywhere? ‘Nobility’, ‘noble man’, ‘I -noble man’ […] he
repeated constantly. Whenever he addressed us, Poles, he was saying
‘we – nobility’ while I was always interrupting: – Excuse me, Sir,
I think that in this donjon there is no nobility, only people deprived
of rights, convicts. Thenceforth he was foaming at the mouth – And
you, Sir, are of course happy with being a convict, he yelled with anger
and irony62.

60
61

62

show how difficult it is to estimate the numbers which, according to Polish historians,
reached 1.5 mln, while in accordance with the NKWD archives, did not exceed 350,000
(G. Kucharczyk, Deportacje Polaków na Syberię w XX wieku, https://www.nck.pl/upload/
deportacje_polakw_na_syberi_w_xx_wieku433.pdf, 29.03.2020). Although it is generally
accepted that, from the reign of Peter the Great to the year 1918 the number of deportees
rose from 100,000 to 600,000, it is perhaps more significant that, in the years 1910–12
6% of the population of Siberia were Poles (see: J. Wiśniewski, Liczebność Polaków we
Wschodniej Rosjii na Syberii w latach 1914–1918. Zarys problematyki, [in:] Polacy na
Syberii. Od XIX do XXI wieku, ed. S. Leończyk, Warszawa 2019, p. 63).
See: W. Śliwowska, Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005.
M. Wilkołaska-Karpierz, Porównanie relacji pamiętnikarskich z zesłania na Syberię Fiodora Dostojewskiego i Szymona Tokarzewskiego, “Przestrzenie Teorii”, 2009, 11, p. 248.
Sz. Tokarzewski, Siedem lat katorgi, Warszawa 1918, pp. 167–168; M. Wilkołaska-Karpierz, Porównanie relacji pamiętnikarskich..., op.cit., p. 247; S. Mackiewicz, Dostojewski,
op.cit., p. 81.

111

U r s z u l a I dz i a k- S mo c z y ń s k a , Ba rt o sz P io t r Be dna rc z y k

Siberia and Africa (through the agency of Africans brought to Saint-Domingue
as slaves) appear as two stages (we refer to them, using Badiou’s terminology,
as evenemential sites) of double silence: the first related to geographical
margins and therefore also their natural or incoming inhabitants – the
second one affecting the Poles or, more accurately, the Polish revolutionists
whom history threw there. When reading Buck-Morss or Földényi from the
Polish perspective, one must be struck by the fact that there is a profound
difficulty in the process of achieving a Polish political subjectivity.
It seems that the possibility of the “Polish Lords’” (polskie pany)
revolution is denied out of hand. Susan Buck-Morss confers to the Poles
the “clarity in action” o n l y u n d e r t h e c o n d i t i o n that they share
the social status of slaves by living in serfdom. And the same attitude,
in accordance with Foldeny’s account, characterizes the perspective of
Dostoyevsky who, in the dualism of outlaws and political prisoners, accepts
only one dialectic, the ethical and literary one of the writer’s fascination with
the figure of the saint sinner. In fact, Dostoyevsky’s attitude towards Polish
political prisoners wasn’t pretty much tied to one sentence pronounced by
M-ski (probably Aleksander Mirecki) Je haisces brigands63. This exclamation
became the symbol of social distancing practices which were, according to
Dostoyevsky, characteristic for the Polish deportees in Siberia. Tokarzewski’s
anecdote could give the lie to this generalization, but we are not here in the
domain of true and false. We are in the domain of dialectic and recognition
by alienation.

The Pan & Cham dialectic
In our previous article we applied Badiousian ontology to the Polish case64,
referring to the Smoczyński and Zarycki‘s research of the totemic aspect (in
the Durkheimian sense) of the Polish nobility65. According to Smoczyński
and Zarycki, the totem represented the migration of symbolic content from
class (nobility) to class (intelligentsia). Merging the symbolic of nobility and
intelligentsia produces peculiar practices of social distance strategies66. This
peculiarity is caused by the fact that very different social milieux, and people
coming from all possible social classes are using the opposition “lord-yokel”
63

64
65
66
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S. Mackiewicz, Dostojewski, op.cit., p. 81; L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia
tragedii, transl. C. Wodziński, Warszawa 1987, p. 123.
U. Idziak, B. P. Bednarczyk, The Noble Family…, op.cit.
R. Smoczyński, T. Zarycki, Totem…, op.cit.
R. Smoczyński, I. Fitzgerald, T. Zarycki. The Intelligentsia Informed Habitus in Social
Distance Strategies of Polish Migrants in the UK, “Ethnic and Racial Studies”, 2017, 40(6),
pp. 951–968.
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(pol. pan-cham) to play a social game of difference. This dialectic has played
a very significant role in Polish literature (E. Orzeszkowa, Z. Kraszewski,
A. Dygasiński, S. Wyspiański, T. Dołęga-Mostowicz, S. Mrożek, L. Kruczkowski), historical studies67, but most of all, in everyday social practices.
This universality can be explained at different levels – genealogically, when
analyzing the social structure of Polish ancestors, politically, sociologically
etc. However, the most revealing thing is the linguistic aspect, because the
first term of the dialectic – “Pan” corresponds to the term “Sir” and is the
usual way of addressing strangers (Fr. vouvoyer). On the other hand, the
second term “Cham” originally denoted peasants, but recently its meaning
has been changed into a „boor”, regardless of the social positions one holds68.
In the choir of our drama the poet develops a more ancient genealogy of this
dualism – which complies with our suggestion that we deal here not only
with social practices, but also with mythological figures
We are all derived from Adam,
but I have heared that the peasants proceed from Ham
the Jews from Japhet, and we gentry from Shem;
hence we are lords over both, as the elder brothers.
Prawda że się wszyscy wywodzim of Adama
(Alem słyszał że chłopi pochodzą od Chama,

Żydowie od Jafeta, my szlachta od Sema
A więc panujem jako starsi nad obiema)69.

Mickiewicz is ignobly drawing on the famous biblical legitimization
of slavery70. Ham was the son of Noah who was cursed (through his son
Canaan) because he saw Noah’s nakedness (Gen 9, 20–27). The reason for
racial interpretation of the curse of Ham was that the Hebrew word hām
allegedly meant “hot” and “dark”. These two features somehow transferred
the curse put on Canaan and Ham into a different geographic ancestry placed
in Africa. The correctness of this etymology, present both in antislavery
and anti-racist writings, has recently been questioned and discussed by
67
68
69
70

J. Tazbir, Pokuszenie historyczne. Ze świata szabel i kontuszy, Łomża 2011.
Ibidem, p. 174.
A. Mickiewicz, Mr Thaddeus, 1916, p. 540.
Mickiewicz expressed his antislavery position in the lectures which we have already
mentioned. He said: “Philosophers have not done anything against slavery […] You see
how is it more difficult to love a slave than to write about slavery and how is it terribly hard
to widen our soul so it might embrace with equal love the tribes of the voiceless world”.
(A. Mickiewicz, Literatura Słowiańska, t. III i IV, Warszawa 1953).
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Goldenberg71, because it has a crucial meaning for the story of racism and the
prejudice against black colour of skin. However, etymology provides us with
another overview. Slaves come from distant lands; they are imported and,
as Weinberger notices, slaves are “ethnically other, conquered or devastated
peoples” (only in Muscovy were the Russian slaves Russian)72. That is the
reason why the South-Eastern Europe supplied Western Europe with slaves
during the Middle Ages, and a false etymological merger occurred between
“slavic” and “slave” in the English language73. Mickiewicz gives a very
different interpretation of that biblical myth, in which all the sons of Noah
(or, literally, of Adam) belong to the same nation (even the Jews). But an
unusual change deprives the Jews of their due part in the father’s blessing
bestowed on Sem, and demotes them to Japhet, while the Polish nobility
takes the best part of the patrimony. Nevertheless, this mythical genealogy of
social differences based on universality and equality offered by religion (“We
are the sons of Adam”) is presented as some kind of paternalism, making use
of the argument of seniority.
Concluding, this lord-yokel relationship taken from the Polish postnoble culture can be treated as a similar symmetry to that between master
and slave. In both cases the dissymetry is external to the nature of this
dialectic. In that anti-essentialist approach the two dualisms no longer have
any historical realm (lordship-yokel/slave); they both represent a game in
which one individual meets another and achieves universality.

Conclusions – the discourse of the apostle
We can draw a parallel between different versions of the lordship and
bondage dualism, colonial masters and African slaves, political prisoners
and brigands (outcasts) sharing their hardship in the same donjon in Omsk,
capitalists and the working class. In each of these dualisms history, literature
or political science stand for, and speak as the voice of the “silenced other”,
whose story has not been told – a criminal turns into Raskolnikov, a Haitian
slave becomes a Black Jacobin, a labourer obtains political subjectivity.
But both Buck-Morss and Földényi discover that there is another realm of
this life-and-death struggle: Hegel himself, or Western philosophy stand
unwillingly on the side of the lord, while on the side of the slave we have Siberia
and Africa. Their story is not untold – (because we do have Dostoyevsky’s
71
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73
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D. Goldenberg, The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity, and
Islam, Princeton 2005, pp. 144–149.
E. Weinberger, Karmic Traces, 1993–1999, New York 2000.
Ibidem, pp. 159–160.
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literature, and we know that Hegel, Rousseau, and others were reading works
of abolitionists and could have even supported the events occurring in the
colonial “hic sunt leones”) – but their story is untellable. This follows the
understanding of dystopic position by Foucault and Butler – they cannot
be freed from oppression because they are the result of oppression. Badiou’s
criticism of the nihilism of ethics, based on the discourse of the victim, is
another version of this problem.
The post-colonial discourse is paradoxical from the threshold. It
cannot and does not want to contribute to the (European) rational. Its song is
sung according to a different tune; its culture is oral, not written in archives;
its time is not linear, and its tongue is cut off. The insurrection of slaves,
whether it was led by Spartacus, Toussaint Louverture or Kościuszko, cannot
be part of the schema, because it was not carried out through work74, but
through religious practice. Hence, can we tell that it corresponds to what
was called by Badiou the discourse of the apostle? In his monograph about
Dostoyevsky, Mackiewicz told the story of how, on the way to Omsk:
In Tobolsk an aristocratic lady gave [him] a book, which Dostoyevsky
used to read for the rest of 4 years of his hard labour in exile; even
if he had the opportunity of reading something else, he did not take
advantage of it. […] Dostoyevsky is the direct pupil of the Apostles.
[…] Before the exile Dostoyevsky is a secondary writer and Gogol’s
apprentice; after the exile, Dostoyevsky becomes a genial writer, but
at that point he is the apprentice of the Apostles. He wanted to be
a Russian writer, but by his relationship with the Gospel he became
a universalist writer75.

This universality starts only at “this last moment of consciousness”, which
Michail Bachtin called the time of “crisis”. This time is shared by gamblers
playing roulette and by Tsar’s prisoners; both lead a „life beyond the pale
of life”, both are “carnavalised crews”76. According to Bachtin, this time
corresponds to the consciousness at the last moment before execution or
suicide; we can therefore truthfully say that Dostoyevsky experienced that
moment himself, on the 22nd of December 1849, the day of the execution of
the Pietraszewski circle members. Just before hearing the shots (or perhaps
was it after?) he and the other condemned had heard the French words vous
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75
76

A. Badiou, Hegel᾿s Master…, op.cit., p. 45.
S. Mackiewicz, Dostojewski, op.cit., p. 78–79.
M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, transl. N. Modzelewska, Warszawa 1970,
p. 262.
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serez graciés tous, tous77. With this “aristocratic” haughty French declaration
of “mercy” begins the procedure of universal truth. Is it therefore the mercy
(la grâce) of the Tsar or is it God’s mercy?
Respectively, the Polish poet’s works resound with that universalism
due to his feeling the sufferings of his fatherland. At the end of Pan Tadeusz,
when war finally breaks out, a young man cheerfully calls “God is with
Napoleon and Napoleon is with us!”78. When giving his Lectures at the
Collège de France, Mickiewicz himself used to call, even louder: “the word
of Napoleon reminded us about speaking in tongues [glossolalia]. There
were times when this peculiar man discovered the secret of the Apostles”79.
Napoleon, this godlike emperor, turns from being the spirit of the world
mounting a horse into an apostle of the alien tribe. This folie-à-deux of
a messiah and his prophet resulted in Mickiewicz being dismissed from
lecturing at the Collège de France. But Mickiewicz was very well aware that
he was neither a theologian, nor a preacher80; he knew that his only argument
(but does an apostle need an argument?) was the fact that the subject of his
lecture, the Slavic literature, was an objet petit:
I was called to make you know the spirit of an alien tribe, which
appears as the last to take part in European life, I discovered i n m y
ver y own position the plan of my task and the
m e a s u r e s t o a c h i e v e i t . My position as the translator of the
new spirit of the unknown tribe, although natural and clear, could
appear extraordinary and unbelievable, because I was forced to speak
in front of attitudes and cognitions which draw their strength from the
past81 [the emphasis has been introduced by us].

We would like to emphasise the intriguing specificity of this frankness
– Mickiewicz addressed the Europeans described as people building on the
past, on cultural grounds, theories, books, philosophies. Was Poland lacking
all those? No, but although it had great warriors, important books and
victorious history, it was not possible to hear their titles and names when
travelling to that country. The secret of that alien face of Slavic countries
does not lays in some West-European oblivion, but in immanent silence on
themselves, as if their secrets were sealed and guarded82. Are we to understand
77
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S. Mackiewicz, Dostojewski, op.cit., p. 47.
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Book XI, op.cit., p. 280.
Idem, Literatura…, op.cit., pp. 422–423.
Ibidem, p. 426.
Ibidem, p. 427.
Ibidem, p. 428.
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that as some kind of auto-orientalism of the Poles? Whatever is our answer
to this question, the poet’s answer is an “undisciplined story”:
It is not theories, nor books, nor deliberations that have awakened
the spirit of the Slavic people but invasions, slaughters, chains, exiles,
endless anti-religious practices that made them feel the need of active
religion and brought among the Slavs the Word of the epoch83.

The word of the new epoch is very characteristic for the evential
truth of Badiou, and confirms our hypothesis that Mickiewicz is an antiphilosopher. Apostleship, according to Badiou, differs from prophecy
and philosophy, because it does not require legitimization, nor is it based
on empirical or conceptual knowledge. It consists in a declaration which
fulfills the condition of adherence to the truth of the event (the Paulinian
pistis, understood not as a belief but rather as fidelity). The content of this
declaration is null, because the declaration is not apophantic, but rather
performative. ”What is actually declared is a fable” – says Badiou, but we
should rid that point de fable of its negative content. A fable is not opposed to
facts, because those were invalidated in the first place. A fable is not fiction.
The fact that Badiou uses the term fabuleux (fabulous) means that a fable is
something that reaches beyond.
Mickiewicz is the apostle of that fable of an alien tribe, of white
negroes of Europe whose revolution is permanent, because they are
constantly enslaved by non-recognition of the colonial reason. Their fable
draws its universality from suffering. Suffering forms their social status,
their historical achievements, their books and theories, and all the great
names ending with the noble ending – ski are vain and anonymous, like
the sound made by the Haitian goddess of independence, whose tongue has
been cut off. But the Slav/slave will never achieve this discursive position
because of the paradoxical status of being the count-so-and-so, or the count
T-ski or M-ski; a nation of Polish lords (Polskie pany) who once expressed,
in haughty aristocratic French, their distance from Russian outcasts and
who, according to their own military word of honor, executed the orders of
Napoleon in Saint Marc. The rest is silence or a myth.
u
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Ibidem, p. 435.
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Traktat Gorgiasza O niebycie, czyli o naturze
Świadectwa, wyciągi, polemiki
Gorgias’ Treatise ‘On Not-being or On Nature’ –
Summaries, Testimonies and Polemics
A B S T R AC T : Beginning with a thematic introduction, we present here, in a new Polish
translation, two extensive summaries of Gorgias᾿ treatise On Not-being or On Nature, which
seems to reverse Parmenides᾿ trinitarian identity of being – thinking – saying, namely:
“nothing is, if something is, it is unknowable, and if something is and is knowable, it cannot
be indicated to others”. We also cite several related early testimonies and polemics around
the sophistic approach to “not-being” and the resolution of this aporia undertaken by Plato
and Aristotle. In addition, we cite in translation those ancient testimonies which concern
Gorgias᾿ explanation of the natural phenomena of color and of fire through certain effluxes
and pores. Gorgias probably adopted these views from his master, Empedocles of Acragas.
K E Y WOR D S : Gorgias of Leontini • On Not-being or On Nature • Polish translation

Dlatego Platon w pewien sposób
nieźle ustawił sofistykę wokół niebytu.
Arystoteles, Metaph. E 2, 1026b 14

M

inęło już 25 wieków od narodzin Gorgiasza (ok. 483–ok. 380 p.n.e.),
który uwiecznił się w grecko-rzymskim antyku jako słynny sofista
i znakomity retor1. Pochodził z sycylijskich Leontynów, greckiej polis założonej przez kolonistów z Chalkis na Eubei. Należał do tego samego jońskiego
plemienia co młodszy odeń o sto lat znakomity uczony i filozof – Arystoteles
ze Stagiry (384–322). Znamienne jest to, że sława jednego i drugiego zaczęła
się w Atenach, dokąd przybyli ze swych dalekich i przeciwległych miast,
a później wiele podróżowali, choć z różnych powodów i celów.
1

Zob. materiały rocznicowej konferencja odbytej w ojczyźnie Gorgiasza: La forza del logos.
Gorgia a 2500 anni dalla nascita. A cura di L. Cardullo, F. Coniglione. Bonanno Editore 2019.
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Gorgiasz przybył w poselstwie do Aten (w 427 r.) i przemawiał publicznie z wielkim uznaniem w sprawie militarnego wsparcia swej ojczyzny
zagrożonej ze strony sąsiednich Syrakuz. W swym niebywale długim życiu
wędrował po całej Helladzie i wzbudził powszechny podziw jako mistrz
improwizowanych odpowiedzi na zadawane mu pytania i mów popisowych.
Nauczał mającej wzięcie sztuki słownej perswazji, co przysporzyło mu nie
tylko rozgłos, ale i olbrzymi majątek. Zaimponował w dwóch szczególnych
miejscach kultu, w Delfach, gdzie przed ołtarzem Apollona wygłosił Mowę
Pytyjską, oraz w Olimpii, gdzie w Mowie Olimpijskiej zalecał Hellenom zaniechania wzajemnych walk (mowy nie zachowane). Dzięki osiągniętemu bogactwu Gorgiasz, co niebywałe, sam sobie wystawił w Delfach posąg ze szczerego
złota, a jeszcze inny wniesiono mu później w Olimpii (82 A 7-8 DK). Przy nim
widniał laudacyjny epigram, odnaleziony tam w wykopaliskach w 1876 roku2.
Nauczanie sztuki retorycznej przez Gorgiasza nie spotkało się z uznaniem ze strony Platona i Arystotelesa. Platoński Sokrates w dialogu Gorgiasz
demaskuje taką retorykę jako pseudo-sztukę uczącą demagogii i pochlebstwa
na usługach schorzałej i niegodziwej polityki3. Z kolei Arystoteles ukazywał
niedostatki metodyczne retoryki Gorgiasza i sztuczność jego poetyzującego
stylu4.
Jedyne ocalałe w całości teksty wśród fragmentów tzw. Przedsokratyków w słynnej edycji Dielsa-Kranza (82 B 11-11a) to dwie zachowane mowy
epidejktyczne (popisowe) Gorgiasza, mianowicie Pochwała Heleny i Obrona
Palamedesa. Przedstawiliśmy je wraz ze wstępem w dokładnym polskim
przekładzie5.
Obecnie podajemy tu dokładne tłumaczenie dwóch streszczeń zaginionego pisma Gorgiasza O niebycie, czyli o naturze wraz ze wczesnymi
o tym ś w i a d e c t w a m i i polemikami. Tytułem wstępu do lektury tych
tekstów takie oto ogólne informacje.
Wspomniany traktat należał do wczesnej działalności Gorgiasza,
powstał podczas 84 Olimpiady (444–440), a więc jeszcze przed jego przyby2

3

4

5
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Zob. M. Wesoły, „Il bello e aureo” Gorgia. Un brillante successo in tutta l’Ellade, [w:] La
forza del logos, op.cit., s. 199–220.
M. Wesoły, Platona „Gorgiasz” – kompozycja dramatyczna, zarzewie agonu i sokratejska
wymowa, [w:] Kolokwia Platońskie. „Gorgias”, red. A. Pacewicz, Wrocław 2009, s. 15–29;
idem, Plato’s „Gorgias” as a Dramatic Requiem upon the Vindication of Socrates’ Life and
Death, „Diotima – Revue de Recherche Philosophique”, 39 (2011), s. 99–110.
Zob. M. Wesoły, Skąd się wzięła retoryka? Perspektywa Arystotelesa, [w:] Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badawcze, red. C. Mielczarski, Warszawa
2017, s. 13–58.
Przekład: M. Wesoły, Mowy epidejktyczne Gorgiasza: „Pochwała Heleny” i „Obrona Palamedesa”, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, 4 (8) (2014), s. 11–35.
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ciem do Aten i staniem się sławnym mistrzem w retoryce. W młodości na
Sycylii Gorgiasz był uczniem Empedoklesa z Akragas, twórcy wzniosłych
poematów: O naturze (Περὶ φύσεως) i Oczyszczenia (Καθαρμοί). Od tego mistrza przejąć mógł zainteresowania światem natury oraz kunszt poetyckiej
ekspresji, magicznego i uwodzicielskiego wpływania na ludzi. Wszelako
traktat Gorgiasza O niebycie jest wymyślną reakcją na dzieło Parmenidesa
z Elei i jego dwóch rzeczników, Zenona i Melissosa.
Parmenides w pierwszej części swego poematu O naturze (Περὶ
φύσεως) postulował pewną metodę badania o niewzruszonej prawdzie bytu
(to eon)6. Krótko mówiąc: „byt jest, ponieważ byt jest bytem”, z wykluczeniem
niebytu – nicości, czego tym trybem nie można dociec i uzasadnić. Prawdziwościowe słowo esti (jest) odniesione do swego imiesłowu eon uzasadnia się
tymże esti (einai) w funkcji tożsamościowej. Dla zachowania gry składniowej
i znaczeniowej tychże greckich wyrażeń wraz z ich negacjami (esti – ouk esti;
einai – me einai; to eon – to me eon), które w następstwie podejmie Gorgiasz,
nie należy w przekładzie stosować mylących określeń: „istnieje”, „istnieć”.
Parmenides stawiał przy tym tożsamość trynitarną „bycia (einai) – myślenia
(noein) i mówienia (legein)”, co będzie głównym przedmiotem Gorgiaszowej
kontrargumentacji.
W obronie brzmiącego paradoksalnie argumentu Parmenidesa na
rzecz jednego bytu stanęli dwaj jego rzecznicy: Zenon i Melissos. Pierwszy
z nich wykazywał jeszcze większe paradoksy z przyjęcia wielości, ruchu
i podziału7. Melissos zaś w piśmie O bycie, czyli o naturze (Περὶ τοῦ ὄντος
ἢ Περὶ φύσεως) podjął radykalne uzasadnienie bytu odwiecznego, bezkresnego, jednego i nieruchomego, co nie spotkało się z uznaniem także przez
Platona i Arystotelesa8.
Natomiast Gorgiasz na przekór tym argumentom w piśmie z odwróconym tytułem O niebycie, czyli o naturze (Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ Περὶ φύσεως)
przedłożył wymyślne zniesienie Parmenidesa tożsamości trynitarnej „bycia
– myślenia i mowy” podług trzech równie paradoksalnych tez, że „nic nie
jest, nic nie jest poznawalne ani też do zapodania innym”9.
6

7

8

9

Nawiązuję do interpretacji podanej w: M. Wesoły, Parmenides z Elei – physikos, „Przegląd
Filozoficzny”, 2001, 2, s. 61–63.
Zob. idem, Zenon z Elei. Doksografia i fragmenty, „Symbolae Philologorum Posnaniensium”, 23, 2013, s. 69–96.
Zob. idem, Melissos z Samos. Doksografia i fragmenty, „Peitho. Examina Antiqua”, 11,
2020, , s. 13–31.
Oto najnowsze źródłowe edycje tekstów i przekładów Gorgiasza: T. Buchheim, Gorgias
von Leontinoi. Reden. Fragmente und Testimonien, Hamburg 1989; S. Maso e C. Franco,
Sofisti: Protagora, Gorgia, Dissoi Logoi – Una reinterpretazione dei testi, Bologna 1995,
s. 103–177; D.W. Graham, The Texts of Early Greek Philosophy. The Complete Frag-
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Niezachowany ten traktat Gorgiasza znamy jedynie z dwóch późniejszych i różniących się streszczeń czy parafraz. Pierwsze z nich pochodzi
z trzeciej części rozprawki aporetycznej przypisywanej Arystotelesowi O Melissosie, Ksenofanesie, Gorgiaszu (De MXG, V–VI), natomiast autorem drugiego streszczenia jest Sekstus Empiryk w dziele Przeciw logikom (I 65–87).
Obydwie wersje prawie jednakowo oddają te trzy tezy nihilistyczne
Gorgiasza, choć Sekstus rzecz ujmuje w swej własnej terminologii. Dawniej
uważano relację Sekstusa za bardziej zrozumiałą i wiarygodną10, lecz w zakresie pierwszej tezy Gorgiasza większą wartość źródłową ma relacja z De
MXG, streszczając tzw. „dowód czy argument własny” (idios apodeixis, logos)
Gorgiasza przeciwko Parmenidesowi, że nie jest ani byt, ani niebyt, czyli
nic nie jest11. Stosował on tę samą co Parmenides grę wyrażeń („jest”, „być”,
„byt”) z wymyślną przy tym negacją bytu i niebytu. Uznanie niebytu –
będące odparciem solennego zakazu Parmenidesa (B 7) – bierze się z prostej
tożsamości: „niebyt jest, ponieważ niebyt jest niebytem”.
W „dowodzie własnym” Gorgiasza występują dwie paralelne i sprzeczne
wzajemnie konsekwencje: najpierw wywnioskowanie, że „niebyt i byt są tożsame”, a potem tego zanegowanie, że „niebyt z bytem nie jest tożsamy”, lecz
stanowi przeciwstawność.
Autor De MXG (naszym zdaniem Arystoteles) kwestionuje konkluzywność tego „dowodu własnego”, z którego wcale nie wynika, że „nic nie
jest”, a tylko to, że „niebyt jest”, a takoż – na odwrót – że „wszystko jest”.
Jedynie w tym punkcie autor De MXG podważa argument Gorgiasza, że
„nic nie jest”.
Dalej streszcza on – drugi dowód tejże tezy, na podstawie sprzecznych
konsekwencji wynikłych wzajemnie z założeń Zenona i Melissosa. Wywód
ma formę implikacyjną nie wprost; jako poprzednik występuje tu ogólne

10

11

12 4

ments and Selected Testimonies of the Major Presocratics. Part II, Cambridge 2010, s.
725–788; R. Ioli, Gorgia di Leontini, Su ciò che non è. Testo greco, traduzione e commento,
Hildesheim 2010; idem, Gorgia, Testimonianze e frammenti, Roma 2013; L.A. Bredlow,
Gorgias de Leontinos. De lo que no es, o de la naturaleza. Los testimonios. Edición crítica,
traducción y estudio introductorio, Barcelona 2016; Laks A. et Most G.W. (éd.), Les
débuts de la philosophie: des premiers penseurs grecs à Socrate. Paris 2016, s. 1273–1341
[wersja angielska: Early Greek Philosophy, Vol. VII 2, Cambridge MA 2016, s. 218–291];
Е.В. Афонасин, Горгий Леонтийский. Фрагменты и свидетельства, „Schole”, 2020,
Vol. 14, 2, s. 756–811.
H. Diels (Die Fragmente der Vorsokratiker, 82) z Gorgiasza O niebycie podał tylko wersję
Sekstusa Empiryka. Natomiast wersję z De MXG dołączył w swej edycji M. Untersteiner,
Sofisti. Testimonianze e frammenti, II, Firenze 1949 (dzieło z 4 woluminów wznowione
w jednym tomie: Sofisti. Testimonianze e frammenti. Testo greco a fronte, Milano 2009).
Zob. dokładniej M. Wesoły, La dimostrazione propria di Gorgia, „Peitho. Examina Antiqua”, 4 (2013), s. 159–186.

T r a k tat G orgi a sz a O n i e byc i e , c z y l i o nat u r z e

zdanie „jeśli [coś] jest, ...”, a następniki stanowią trzy sprzeczne wzajemnie
formuły (a) „to jest albo niezrodzone albo powstałe”, (b) „to jest albo jednem,
albo wielością”, (c) „to porusza się...” –
Dalsze wywody implikacyjne kwestionują następniki przez wielokrotne
użycie trybu tollendo tollens, aby osiągnąć ten sam wniosek, że „nic nie jest”.
Natomiast Sekstus w ogóle nie ujmuje eleackiego zaplecza, czyli wyzwania Gorgiasza pod adresem założeń Parmenidesa, Zenona i Melissosa.
Inaczej przedstawia pierwszą tezę Gorgiasza, wychodząc od triadycznego
założenia alternatyw w formie implikacyjnej: „jeśli coś jest, to jest albo
byt, albo niebyt, albo zarazem byt i niebyt” (Adv. Math. VII 66). Wywodzi
oddzielnie następstwa każdej z nich, najpierw krótko, że niebyt nie jest (67),
potem szerzej, że byt nie jest (68–72), a najkrócej, że nie jest byt i niebyt zarazem (75–76). Ten szerszy człon wnioskowań z poprzenika „jeśli byt jest, to…”,
wywodzi tollendo tollens następniki w formie przeciwieństw alternatywy:
zrodzony – niezrodzony (67–72), jeden – wiele (73–74)12. Stanowi to pewien
odpowiednik w De MXG wywodów zbijających tezy o bycie Melissosa
i Zenona. Jednak taka trójczłonowość założeń wydaje się pewnym przeformułowaniem samego Sekstusa podług jego metody sceptycznej wykluczenia
możliwych alternatyw. Argumenty Gorgiasza mają być dlań poparciem dla
odparcia kryterium prawdy.
Druga teza Gorgiasza, znosząca Parmenidesa tożsamość bytu i myśli,
głosi, że nawet gdyby coś było, to jest niepoznawalne. Poznawalność bowiem
wiąże się z myśleniem, które jest analogiczne z postrzeganiem. I tak, jeśli
rzeczy pomyślane nie są bytami, to bytu nie można pomyśleć (podług formuły: p → ~ q ≡ q → ~ p). Gdyby wszystko to, co postrzegane i pomyślane,
było realne, to fałsz byłby wykluczony. W tym względzie Gorgiasz zdaje się
odpierać pogląd Protagorasa o prawdziwości wszelkich postrzeżeń i mniemań (przykład rydwanów pędzących po morzu).
W trzeciej tezie Gorgiasz podważa także możliwość oznajmienia myśli
o bycie. Gdyby nawet coś było poznawalne, to nie jest do zapodania komuś
drugiemu. Każdy z oddzielnych zmysłów rozpoznaje tylko swe własne przedmioty. Jak wzrok nie poznaje dźwięków, tak i mowa (logos) nie jest tym samym,
o czym się wypowiada. Przedmioty zewnętrze są wyjawieniem dla mowy, ale
mowa nie jest ich wyjawieniem; mową przecież nie są przedmioty zewnętrzne.
Ponadto, mówiący i słuchający jakże mają dostąpić tego samego poznania,
skoro nawet ktoś jeden i ten sam nie postrzega wciąż tak samo tego samego13.
12

13

M. Wesoły, Le tecniche argomentative di Gorgia intorno alla tesi che nulla eiste, [w:] Gorgia
e la sofistica, a cura di L. M.Montoneri & F. Romano, Catania 1985, s. 311–341.
Zob. V. Caston, Gorgias on Thought and its Object, [w:] Presocratic Philosophy: Essays in
Honour of Alexander Mourelatos, ed. by V. Caston, D. Graham, Alderhot 2002, s. 205–232.
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Z tych trzech wyzywających tez Gorgiasza jedynie w relacji De MXG
„argument własny” został poddany krytycznej ocenie, natomiast dwie pozostałe tezy zostały tylko streszczone, nieco szerzej w wersji Sekstusa Empiryka.
Brzmiące kontrfaktycznie i paradoksalnie argumenty Gorgiasza
o niebycie spotkały się w następstwie z krytyczną reakcją różnych podówczas autorów. W piśmie hippokratejskim O sztuce (2) występuje polemika
z tym niedorzecznym poglądem o bycie niebytu.
W innym piśmie O naturze człowieka (1) wzmiankowany jest wywód
monistyczny, że wszystko jest jednym, zapewne aluzyjnie do Gorgiasza, który
poprawiać miał w tym względzie argument Melissosa, wykazując niebyt
i nicość14.
W związku z tym także słynny mówca Izokrates upatrywał w argumentach Gorgiasza i Melissosa erystyczne głoszenie na wskroś paradoksalnej
i bzdurnej tezy na podobieństwo sofistycznego zwodzenia.
Z kolei Platon określił sofistykę jako traktującą o niebycie, co uznał za
trafne także Arystoteles (zob. motto na wstępie). I tak Platon w Sofiście podjął
gruntowne odparcie nie nazwanego z imienia sofisty, ukrytego w „mrokach
niebytu”. Poszukiwany z powodu sofisty „niebyt” został przez Gościa z Elei
stwierdzony w formule tożsamościowej: „niebyt jest ontycznie niebytem”
(Soph. 258b-c). Na tej samej zasadzie tożsamości oparty był „dowód własny”
Gorgiasza w odparciu argumentu ontycznego Parmenidesa. Gość z Elei
naruszenie zakazu Parmenidesa nazwa „ojcobójstwem”, choć bez wzmianki
o tym, że sprawił to wpierw sofista Gorgiasz, z którym implicite polemizuje,
nie uznając niebytu jako „przeciwieństwa” bytu, ale jako jego „odrębność”
w obrębie najwyższych rodzajów (megista eide).
Także Arystoteles stwierdził, że stawiany archaiczne monizm bytu
należało na przekór zakazowi Parmenidesowi odeprzeć i przyjąć „niebyt”
(Metaph. 1089a2-5). Wspominał on anonimowo o takiej konsekwencji
z argumentu Parmenidesa, który stanowi „dowód własny” Gorgiasza. (Phys.
I 3, 187a1-6). Wszelako Stagiryta ujmował niebyt nie w sensie absolutnym,
a tylko jako „nie bycie czymś”. Także w Retoryce (II 24) i w Sofistycznych
odrzuceniach (5) wspominał Arystoteles anonimowo o tej osnowie argumentu Gorgiasza, który stanowi paralogizm przejścia od „nie bycia czymś”
do „bycia wprost (haplos) czy absolutnie”.
Na koniec przytaczamy w przekładzie te świadectwa antyczne, które
dotyczą wyjaśniania przez Gorgiasza zjawisk płomienia i postrzeżeń poprzez
tzw. wypływy i pory (kanaliki). Zapewne poglądy te przejął on od swego
mistrza Empedoklesa z Akragas.
14
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Dokładniej o tym M. Wesoły, To Correct the Argument of Melissus (De nat. hom. 1): an
Allusion to Gorgias?, „Eos”, 75, 1987, s. 13–19.
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ΓΟΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
GORGIASZ O NIEBYCIE CZYLI O NATURZE
1 Olympiodor, In Plat. Gorg. 9.4-16 (A 10 + B 2 DK)
W tych samych czasach żyli: Sokrates w trzecim roku 77 Olimpiady
[470–469], Empedokles pitagorejczyk, nauczyciel Gorgiasza, który u niego
studiował. Otóż Gorgiasz stworzy O naturze wytworne pismo (Περὶ
φύσεως σύγγραμμα οὐκ ἄκομψον) w czasie 84 Olimpiady [444–41]. Toteż
o dwadzieścia osiem lat lub nieco wcześniej urodził się Sokrates.
Inaczej w Teajtecie (183e) powiada Platon, że „będąc młody spotkał się
z Parmenidesem, który był znacznie starszy, i poznał męża o wielkiej głębi”.
Tenże Parmenides był nauczycielem Empedoklesa, nauczyciela Gorgiasza.
A Gorgiasz był znacznie starszy; jak bowiem się podaje, zmarł mając sto
dziewięć lat, toteż żyli oni w tych samych czasach.
2 Galen, De el. sec. Hipp. I 9
Wszystkie [pisma] dawnych [filozofów] zatytułowane były O naturze
(Περὶ φύσεως), księgi Melissosa, Parmenidesa, Empedoklesa, Alkmeona
oraz Gorgiasza, Prodikosa i wszystkich innych.
DWA STRESZCZENIA – PARAFRAZY
3 Arystoteles, De Melisso Xenophane Gorgia V-VI, 979a 12-980b 21.
[Trzy tezy nihilistyczne]
V (1) Powiada, że nic nie jest (οὐκ εἶναί φησιν οὐδέν); jeśli zaś jest, to
jest niepoznawalne (ἄγνωστον); a jeśli jest i poznawalne, to nie do ukazania
innym (οὐ δηλωτὸν ἄλλοις).
[Pierwsza teza: nic nie jest]
(2) A że [nic] nie jest (οὐκ ἔστι), zestawiwszy twierdzenia innych,
którzy o mówiąc bytach, przeciwieństwa (τἀναντία), jak się wydają, ukazują
w nich: jedni, że jedno (ἓν) jest, a nie wielość (οὐ πολλά), drudzy zaś, że
wielość, a nie jedno, i jedni dowodzą, że są niezrodzone (ἀγένητα), drudzy
zaś, że powstałe (γενόμενα); tak wnioskuje on podług jednych i drugich
(συλλογίζεται κατ᾿ ἀμφοτέρων).
(3) Musi bowiem – powiada – jeśli coś jest (εἴ τί ἐστι), ani nie być jednym, ani wielością, ani niezrodzonym, ani powstałym; niczego więc by nie
było (οὐδὲν ἂν εἴη). Bo gdyby coś było, byłoby jednym czy drugim z nich. Że
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zaś nie jest ani jedno, ani wielość, ani niezrodzone, ani powstałe, jedne [wnioski] jak Melissos, drugie jak Zenon, stara się wywieść (ἐπιχειρεῖ δεικνύειν), po
swoim pierwszym dowodzie (τὴν πρώτην ἴδιον αὐτοῦ ἀπόδειξιν), w którym
powiada, że nie jest ani bycie, ani nie bycie (οὐκ ἔστιν οὔτε εἶναι οὔτε μὴ εἶναι).
[Dowód własny]
(4) Jeśli bowiem nie bycie jest nie byciem (τὸ μὴ εἶναι ἔστι μὴ εἶναι),
to w niczym mniej niebyt nie byłby od bytu (οὐδὲν ἂν ἧττον, τὸ μὴ ὂν τοῦ
ὄντος εἴη). Niebyt jest bowiem niebytem, a byt bytem (τό τε γὰρ μὴ ὄν ἐστι
μὴ ὄν, καὶ τὸ ὂν ὄν), toteż w niczym więcej rzeczy są aniżeli nie są (οὐδὲν
μᾶλλον ἢ εἶναι ἢ οὐκ εἶναι τὰ πράγματα).
(5) Jeśli zaś niebycie jest, to bycie – powiada – nie jest, jako [tego]
przeciwstawność (τὸ ἀντικείμενον). Jeśli bowiem niebycie jest, to byciu
przypadnie nie być.
(6) Toteż w ten sposób – powiada – niczego by nie było, jeśli nie jest
tożsame (ταὐτόν) bycie i niebycie. Jeśli zaś jest tożsame, to i w ten sposób nie
byłoby niczego (οὐκ ἂν εἴη οὐδέν); bo i niebyt nie jest, i byt, skoro tożsamy
jest z niebytem (ταὐτὸ τῷ μὴ ὄντι). Taki więc jego własny argument (ὁ αὐτὸς
λόγος ἐκείνου).
[Brak konsekwencji w „dowodzie własnym”]
VI (1) Wcale nie wynika (οὐδαμόθεν δὲ συμβαίνει) z tego, co powiedział, że nic nie jest (μηδὲν εἶναι). To bowiem, czego dowodzi (ἃ γὰρ καὶ
ἀποδείκνυσιν), w ten sposób stawia się dialektycznie (οὕτως διαλέγεται):
(2) Jeśli niebyt jest, to albo jest mówiąc absolutnie (ἁπλῶς εἰπεῖν),
albo jest podobnie niebytem (ἔστιν ὁμοίως μὴ ὄν). To zaś ani nie wydaje się
takim, ani nie jest konieczne, lecz tak jak w dwóch przypadkach: raz bytu,
raz niebytu, ten jest, a to nie prawda, że jest niebyt.
(3) Dlaczegóż więc nie jest ani bycie, ani niebycie, ani obydwa, ani
żadne z nich nie jest? W niczym bowiem [mniej] – powiada – niebycie byłoby
od bycia, jeśli byłoby czymś i niebycie (εἴη τι καὶ τὸ μὴ εἶναι), gdy nikt nie
mówi, że niebycie w ogóle nie jest (εἶναι τὸ μὴ εἶναι οὐδαμῶς).
(4) Jeśli zaś niebyt jest niebytem, to i tak niebyt nie byłby podobny
do bytu (οὕτως ὁμοίως ἂν εἴη τὸ μὴ ὂν τῷ ὄντι); ten bowiem jest niebytem,
tamten zaś jest nadal (ἔστιν ἔτι) [bytem].
(5) Jeśli zaś orzec go absolutnie jest prawdą, jakże dziwne byłoby to,
że niebyt jest. Lecz nawet jeśli tak, to czyż raczej nie wyniknie (μᾶλλον
ξυμβαίνει), że wszystko jest, niżli nie jest (τὰ πάντα εἶναι ἢ μὴ εἶναι;)? To
samo bowiem tak swoim przeciwieństwem zdałoby się stawać (τοὐναντίον
ἔοικε γίνεσθαι).
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(6) Jeśli bowiem niebyt jest bytem i byt jest bytem, to wszystko jest
(ἅπαντά ἐστιν). I byty bowiem są, i niebyty; nie ma bowiem konieczności, że
jeśli niebyt jest, to i byt nie jest.
(7) Jeśliby na to ktoś przystał, że niebyt byłby, a byt nie byłby, to jednak w niczym mniej nie byłby (οὐδὲν ἧττον εἴη ἄν). Niebyty bowiem byłyby
podług jego argumentu (κατὰ τὸν ἐκείνου λόγον).
(8) Jeśli zaś tożsame (ταὐτόν) jest bycie i niebycie, to tak w niczym
bardziej nie byłoby, niż coś było (οὐδ᾿ οὕτως μᾶλλον οὐκ [εἴη] ἄν τι εἴη).
Jak bowiem on sam powiada, że jeśli tożsamy jest niebyt i byt, to i byt nie
jest, i niebyt, toteż nic nie jest (οὐδέν ἐστιν), a odwracając (ἀντιστρέψαντι)
to można podobnie powiedzieć, że wszystko jest; bo i niebyt jest, i byt, toteż
wszystko jest (πάντα ἐστίν).
[Argument z tez przeciwstawnych]:
[1. Ani niezrodzone, ani powstałe]
(9) Po tym swoim argumencie powiada: jeśli [coś] jest, to albo niezrodzone jest, albo powstałe (ἀγέννητον ἢ γενόμενον). I jeśli niezrodzone, to jako
bezkresne (ἄπειρον) zakłada w aksjomatach Melissosa (τοῖς τοῦ Μελίσσου
ἀξιώμασι); bezkres zaś nie może nigdzie być: ani w sobie samym, ani w czymś
innym. Dwojgiem bowiem w ten sposób byłby bezkres: będąc w sobie
i w czymś innym. Nie będąc zaś nigdzie, jest niczym podług argumentu
Zenona na temat przestrzeni (κατὰ τὸν Ζήνωνος λόγον περὶ τῆς χώρας).
(10) Niezrodzone więc przez to nie jest ani też powstałe. Powstawać
wszak nic nie może ani z bytu, ani z niebytu. Gdyby bowiem byt się przemieniał (τὸ ὂν μεταπέσοι), nie byłby już więcej bytem, podobnie, gdyby niebyt
powstawał, nie byłby już więcej niebytem.
(11) Nie mogłoby też powstawać z [nie]bytu; jeśli bowiem niebyt nie
jest, nic z niczego by nie powstawało (οὐδὲν ἂν ἐκ μηδενὸς ἂν γενέσθαι). Jeśli
zaś niebyt jest, to tak jak z bytu, tak też z niebytu nic nie powstaje.
(12) Jeżeli więc konieczne jest, jeśli coś jest, to albo jest niezrodzone,
albo powstałe, to zaś niemożliwe, by cokolwiek było (ἀδύνατόν τι καὶ εἶναι).
[2. Ani jedno, ani wielość]
(13) Ponadto jeśli [coś] jest, to powiada, że jednem jest lub wielością
(ἓν ἢ πλείω); jeśli zaś ani jednem, ani wielością, to niczego by nie było (οὐδὲν
ἂν εἴη). Otóż jednem nie byłoby, jako że byłoby bezcielesne (ἀσώματον), co
jest niczym nie mając wielkości, jak [dowodzi się] w argumencie Zenona (τῷ
τοῦ Ζήνωνος λόγου). Z bycia jednego nic w ogóle nie jest ani nie byłoby
wielości. Jeśli zaś nie jest jednem ani wielością, to nic nie jest.
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[3. Ani się nie porusza, ani nie rozdziela]
(14) Nic też się nie poruszałoby się (ἂν κινηθῆναί), powiada. W niczym bowiem poruszałoby się, nie byłoby nadal tak się mające, lecz byt byłby
niebytem, a niebyt stałby się bytem.
(15) Nadto, jeśli porusza się, i jeśli przemieszcza, nie będąc ciągły
(μεταφέρεται οὐ συνεχὲς ὄν), rozdziela się byt (διήρηται τὸ ὄν), to nie jest
tym samym (οὔτε τι ταύτῃ). Toteż, jeśli wszędzie (πάντῃ) się porusza, to
wszędzie się rozdziela.
(16) A jeśli tak, to wszystkim nie jest (πάντα οὐκ ἔστιν). Bo byłby wybrakowany (ἐκλιπὲς) – powiada – w tym, gdzie się rozdziela od bytu, mówiąc
tak zamiast tego, że rozdziela się od próżni (ᾗ διῄρηται, τοῦ ὄντος, ἀντὶ τοῦ
κενοῦ τὸ διῃρῆσθαι), jak w tzw. argumentach Leukipposa zostało napisane
(ἐν τοῖς Λευκίππου καλουμένοις λόγοις γέγραπται).
[Teza druga: niepoznawalne jest]
(17) Jeśli więc dowody głoszą, że nic [nie jest], to niepoznawalne jest
wszystko (εἰ μὲν οὖν οὐδέν, τὰς ἀποδείξεις λέγειν [εἶναι ἄγνωστα] ἅπαντα).
Winny bowiem być rzeczy pomyślane (τὰ φρονούμενα), a niebyt, jeśli nie
jest, nie może być pomyślany (μηδὲ φρονεῖσθαι).
(18) A jeśli tak, to powiada, że nic nie jest fałszem (οὐδὲν ἂν εἶναι
ψεῦδος), gdyby nawet rzekł, że na morzu współzawodniczą rydwany
(ἁμιλλᾶσθαι ἅρματα). Wszelkie bowiem rzeczy byłyby takimi.
(19) Bo rzeczy widziane i słyszane (τὰ ὁρώμενα καὶ ἀκουόμενα) są
przez to, że pomyślana jest (φρονεῖται) każda z nich; jeśli zaś nie przez to,
lecz tak jak w niczym bardziej są te, co widzimy (οὐδὲν μᾶλλον ἃ ὁρῶμεν
ἐστίν), tak też w niczym bardziej są te, co widzimy, od tych, o których myślimy (μᾶλλον ἃ ὁρῶμεν ἢ διανοούμεθα).
(20) Tak bowiem, jak tam wielu by je widziało (πολλοὶ ἂν ταῦτα ἴδοιεν),
tak tutaj wielu by o nich myślało (πολλοὶ ἂν ταῦτα διανοηθείημεν). Czy więc
są one bardziej takimi, a które prawdziwe, nie wiadomo. Toteż nawet jeśli są,
to dla nas niepoznawalne są rzeczy (ἡμῖν γε ἄγνωστα εἶναι τὰ πράγματα).
[Teza trzecia: nieoznajmialne jest]
(21) Jeśli zaś rzeczy są poznawalne (γνωστά), to jak – powiada – oznajmiłby je ktoś komuś drugiemu (δηλώσειεν ἄλλῳ)?
[Niekomunikowalność mowy i wrażeń zmysłowych]
To bowiem, co ktoś wie (εἶδε), jakże – powiada – wyraziłby to mową
(τοῦτο εἴποι λόγῳ)? Albo jak stałoby się to jawne dla słuchającego (ἐκείνῳ
δῆλον ἀκούσαντι), a nie dla widzącego (μὴ ἰδόντι)? Jak bowiem wzrok nie
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poznaje dźwięków (ἡ ὄψις τοὺς φθόγγους γιγνώσκει), tak i słuch nie słyszy
barw, lecz dźwięki (ἡ ἀκοὴ τὰ χρώματα ἀκούει, ἀλλὰ φθόγγους). Mówiący
zaś wypowiada (λέγει ὁ λέγων), ale nie barwę ani rzecz (οὐ χρῶμα οὐδὲ
πρᾶγμα).
(22) Czego więc ktoś nie zna (μὴ ἐννοεῖ), jakże od kogoś innego miałby
to poznać mową czy jakimś znakiem różnym od rzeczy (λόγῳ ἢ σημείῳ τινὶ
ἑτέρου πράγματος ἐννοήσειεν), chyba że widzi barwę lub słyszy dźwięk
(χρῶμα ἰδών, ἐὰν δὲ μος). Z zasady bowiem nie wypowiada barwy, tylko
mowę (δὲ χρῶμα, ἀλλὰ λόγον), toteż barwy nie można ujmować myślą, lecz
wzrokiem, ani też dźwięku, lecz słuchem (οὐδὲ διανοεῖσθαι χρῶμα ἔστιν,
ἀλλ᾿ ὁρᾶν, οὐδὲ ψόφον, ἀλλ᾿ ἀκούειν).
[Argument intersubiektywny]
(23) Jeśli i to możliwe, że mówiący poznaje i rozpoznaje (γινώσκει
τε καὶ ἀναγινώσκει λέγων), lecz jakże słuchający to samo ma pojąć (πῶς
ὁ ἀκούων τὸ αὐτὸ ἐννοήσει)? Boć nie może to samo być zarazem u wielu
i osobno [u każdego]; dwojgiem bowiem byłoby jedno (δύο γὰρ ἂν εἴη τὸ ἕν).
(24) Gdyby nawet było – powiada – u wielu to samo (ἐν πλείοσι καὶ
ταὐτόν), nic nie przeszkadza, by niepodobne jawiło się u nich (μὴ ὅμοιον
φαίνεσθαι αὐτοῖς), nie będąc sami we wszystkim podobni i nie w tym samym; jeśli bowiem coś byłoby takim, ale nie dwojgiem.
[Argument intrasubiektywny]
(25) Wydaje się bowiem, że nawet ten sam w sobie samym nie postrzega
podobnie w tym samym czasie (οὐδ᾿ αὐτὸς αὑτῷ ὅμοια αἰσθανόμενος ἐν
τῷ αὐτῷ χρόνῳ), lecz różne [rzeczy] słuchem i wzrokiem, i teraz i dawniej
różnie (ἕτερα τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ὄψει, καὶ νῦν τε καὶ πάλαι διαφόρως). Toteż
z trudem postrzegałby ktoś wszystko to samo, jak ktoś inny (σχολῇ ἄλλῳ
πᾶν ταὐτὸ αἴσθοιτό τις).
(26) W ten sposób nie jest, jedno jest poznawalne (ἕν ἐστι γνωστόν),
nikt nie oznajmiłby tego samego komuś drugiemu (ἂν αὐτὸ ἑτέρῳ
δηλώσειεν), przez to, że rzeczy nie są wyrażalne (τὸ μὴ εἶναι τὰ πράγματα
λεκτά) i że nikt nie pojmuje tego samego, co ktoś inny (οὐδεὶς ἕτερον ἑτέρῳ
ταὐτὸν ἐννοεῖ).
[Rozstrzyganie dawniejszych aporii]
Wszystkie takie i jeszcze innych dawniejszych [sofistów] są to aporie,
toteż w ich rozważeniu należy i te przebadać (ἅπαντες δὲ καὶ οὕτως ἑτέρων
ἀρχαιοτέρων εἰσὶν ἀπορίαι, ὥστε ἐν τῇ περὶ ἐκείνων σκέψει καὶ ταῦτα
ἐξεταστέον).
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4 Sekstus Empiryk, Adv. Math. VII 65-87 (82 B 3 DK)
[Trzy tezy]
(65) Gorgiasz Leontyńczyk był z tego samego oddziału odrzucających
(ἐκ τοῦ αὐτοῦ μὲν τάγματος) kryterium [prawdy], choć nie stosował ataku
podobnego (τὴν ὁμοίαν δὲ ἐπιβολὴν) do rzeczników Protagorasa. W piśmie
bowiem zatytułowanym O niebycie albo o naturze (Περὶ τοῦ μὴ ὄντος ἢ Περὶ
φύσεως) przedstawia kolejno trzy rozdziały (κεφάλαια): pierwszy i naczelny,
że nic [nie] jest (οὐδὲν ἔστιν); drugi, że jeśli nawet [coś] jest, to nieuchwytne
(ἀκατάληπτον) dla człowieka; trzeci, że jeśli nawet jest uchwytne, to niewyrażalne (ἀνέξοιστον) i niewyjaśnialne komuś innemu (ἀνερμήνευτον τῷ
πέλας).
[Pierwsza teza: nic nie jest]
(66) Że więc nic nie jest, wywodzi (ἐπιλογίζεται) w ten sposób: jeśli
bowiem [coś] jest (εἰ γὰρ ἔστι <τι>), to albo byt jest, albo niebyt, albo i byt
jest, i niebyt (ἤτοι τὸ ὂν ἔστιν ἢ τὸ μὴ ὄν, ἢ καὶ τὸ ὂν ἔστι καὶ τὸ μὴ ὄν).
Nie jest jednak ani byt, jak wykaże (παραστήσει), ani niebyt, jak przedstawi
(παραμυθήσεται), ani byt i niebyt, jak i tego dowiedzie (διδάξει). A zatem nic
jest (οὐκ ἄρα ἔστι τι).
[1. Niebyt nie jest]
(67) Tak oto niebyt nie jest (τὸ μὲν μὴ ὂν οὐκ ἔστιν). Jeśli bowiem niebyt jest, to będzie zarazem i nie będzie; o ile jako niebyt jest pojęty (νοεῖται),
nie będzie; o ile zaś niebyt jest, to znów będzie. Całkiem zaś niedorzeczne
jest bycie zarazem czegoś i nie bycie (τὸ εἶναί τι ἅμα καὶ μὴ εἶναι); nie jest
zatem niebyt.
Albo inaczej: jeśli niebyt jest, to bytu nie będzie; przeciwieństwa
(ἐναντία) bowiem są to wzajemne, i jeśli niebytowi przypadło bycie, to bytowi przypadnie niebycie. Nie jest zaś tak, że byt nie jest, zatem nie niebytu
nie będzie.
[2. Ani zrodzony, ani niezrodzony]
(68) Jednak i byt nie jest. Jeśli bowiem byt jest, to albo odwieczny
jest, albo zrodzony, albo zarazem odwieczny i zrodzony (ἤτοι ἀίδιόν ἐστιν ἢ
γενητὸν ἢ ἀίδιον ἅμα καὶ γενητόν). Nie jest zaś ani odwieczny, ani zrodzony,
ani tym i tamtym, jak wykażemy; a zatem byt nie jest. Jeśli bowiem odwieczny
jest byt (bo stąd trzeba zacząć), to nie ma żadnego początku (ἀρχήν).
(69) Wszystko bowiem zrodzone (γινόμενον πᾶν) ma jakiś początek,
to zaś, co odwieczne, jest niezrodzone, jako że nie ma początku. Nie mając
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zaś początku, jest bezkresne (ἄπειρόν). Jeśli zaś jest bezkresem, to nigdzie
(οὐδαμοῦ) nie jest. Bo jeśli gdzieś jest, odrębnym (ἕτερον) jest od tego,
w czym jest, i tak nigdy nie będzie bezkresny byt zawierający się w czymś;
większe jest bowiem od zawartego to, co zawierające, a od bezkresu nic nie
jest większe, toteż nie jest nigdzie bezkres.
(70) Ale też nie zawiera się w sobie samym. Tym samym (ταὐτὸν)
bowiem będzie to, w czym jest i to, co w nim, i dwojgiem stanie się byt:
miejscem i ciałem (τόπος τε καὶ σῶμα); to w czym, miejscem jest, to zaś
co w nim, jest ciałem. To wszak niedorzeczne; przecież byt nie jest w sobie
samym. Toteż, jeśli odwieczny jest byt, bezkresny jest, a jeśli bezkresny, to
nie jest nigdzie; jeśli zaś nie jest nigdzie, to nie jest. Stąd, jeśli odwieczny jest
byt, to byt nie ma początku.
(71) Nie może też być byt zrodzony. Jeśli bowiem powstał, to albo
z bytu, albo z niebytu powstał. Ale nie powstał z bytu; jeśli bowiem byt
jest, to nie powstał, lecz już jest. Ani też z niebytu; niebyt bowiem nie może
niczego zrodzić, gdyż z konieczności wymaga udziału jakiegoś oparcia to, co
powstaje (τὸ ἐξ ἀνάγκης ὀφείλειν ὑπάρξεως μετέχειν). Tak więc i byt nie jest
zrodzony.
[3. Ani zrodzony, ani niezrodzony zarazem]
(72) Podług tego samego nie może być jednym i drugim, odwiecznym
zarazem i zrodzonym; to bowiem wyklucza się wzajemnie, i jeśli odwieczny
jest byt, to nie powstał, a jeśli powstał, to nie jest odwieczny. Zatem, jeśli nie
jest ani odwieczny, ani zrodzony, ani jednym i drugim, to nie byłoby bytu.
[Ani nie jest jeden, ani wielością]
(73) Jeszcze inaczej: jeśli jest byt, to albo jeden jest, albo wielością
(ἤτοι ἕν ἐστιν ἢ πολλά); nie jest zaś ani jeden, ani wielością, jak zostanie
wykazane. Zatem byt nie jest. Jeśli bowiem jest jeden, to albo jest ilością
(ποσόν), albo jest ciągły (συνεχές), albo wielkością (μέγεθός), albo jest ciałem
(σῶμά). Czymkolwiek z nich jest, nie jest jeden, lecz ilościowo stale będzie
się rozdzielał, będąc zaś ciągły będzie rozcinany. Podobnie, pomyślany jako
wielkość, nie będzie nierozdzielny (ἀδιαίρετον); uznany zaś za ciało, będzie
trójwymiarowy, bo będzie mieć długość, szerokość i głębokość. Niedorzecznie zaś mówić, że niczym z nich nie jest byt. A zatem nie jest byt – jeden.
(74) Lecz nie jest też wielością. Jeśli bowiem nie jest jeden, to i nie
jest wielością. Wielość wszak jest złożeniem z jednostek, dlatego uchylając
jedno uchyla się też wielość. A zatem to, że nie jest ani byt, ani niebyt, z tego
zarazem jasne.
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[Ani nie jest byt, ani niebyt]
(75) Że zaś nie jest ani jeden, ani drugi, byt i niebyt, łatwo można
wyrozumować. Jeśli bowiem niebyt jest i byt jest, to tożsamym (ταὐτὸν)
będzie z bytem niebyt w byciu; dlatego też żaden z nich nie jest. Że bowiem
niebyt nie jest, można się zgodzić; wykazano zaś tożsamość z nim bytu; i ten
więc nie będzie.
(76) Ani też, jeśli tożsamym jest z niebytem byt, nie mogą być obydwa.
Jeśli bowiem obydwa, to nie tożsame, a jeśli tożsame, to nie obydwa. Z tego
wynika, że nic nie jest. Jeśli bowiem nie jest ani byt, ani niebyt, ani obydwa,
a poza nimi niczego innego nie można pomyśleć, to nic nie jest.
[Teza druga: nic nie jest poznawalne. Byt nie jest przedmiotem myśli]
(77) To, że gdyby nawet coś było, to dla człowieka jest niepoznawalne
i niepojmowalne (ἄγνωστόν τε καὶ ἀνεπινόητόν) – kolejno trzeba wykazać.
Jeśli bowiem rzeczy pomyślane (τὰ φρονούμενα) – powiada Gorgiasz – nie
są bytami, to byt nie jest do pomyślenia (οὐ φρονεῖται). I to podług wywodu
(κατὰ λόγον): jak bowiem, jeśli rzeczom pomyślanym przypadło być białymi
(τοῖς φρονουμένοις συμβέβηκεν εἶναι λευκοῖς), tak przypadnie rzeczom
białym być pomyślanymi (κἂν συμβεβήκει τοῖς λευκοῖς φρονεῖσθαι), tak też,
jeżeli rzeczom pomyślanym przypadło nie być bytami (μὴ εἶναι οὖσι), to z konieczności przypadnie bytom nie być pomyślanymi (τοῖς οὖσι μὴ φρονεῖσθαι).
(78) Dlatego zdrowe i utrzymane jest to następstwo: „jeśli rzeczy pomyślane nie są bytami, to byt nie jest do pomyślenia” (εἰ τὰ φρονούμενα οὐκ
ἔστιν ὄντα, τὸ ὂν οὐ φρονεῖται). Rzeczy zaś pomyślane (przyjąć to trzeba)
nie są bytami, jak to wykażemy; bytu zatem nie można pomyśleć. To, że
rzeczy pomyślane nie są bytami, staje się jasne.
(79) Jeśli bowiem rzeczy pomyślane są bytami, to wszelkie rzeczy
pomyślane są, jakby je ktoś pomyślał. A to niedorzeczne; bo nie jest tak, że
gdyby ktoś pomyślał, że człowiek lata lub że rydwany pędzą po morzu, to od
razu człowiek lata lub rydwany pędzą po morzu. Toteż rzeczy pomyślane nie
są bytami (οὐ τὰ φρονούμενά ἐστιν ὄντα).
(80) Zresztą, jeśli rzeczy pomyślane są bytami, to niebyty nie będą
pomyślane. Przeciwieństwom bowiem przypadają przeciwieństwa, a przeciwieństwem bytu jest niebyt. I przez to w ogóle, jeśli bytowi przypadło
być pomyślanym, to niebytowi przypadnie nie być pomyślanym. To jest
niedorzeczne. Bo i Scyllę i Chimerę, i wiele innych niebytów można sobie
pomyśleć. Nie jest zatem byt do pomyślenia.
(81) Tak jak rzeczy widzialne przez to zwie się widzialnymi, bo się je
widzi, a słyszalne dlatego słyszalnymi, bo się je słyszy, a nie odrzucimy rzeczy
widzialnych, bo się ich nie słyszy, a rzeczy słyszalnych nie pominiemy, bo się
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ich nie widzi (każda z nich bowiem swym własnym zmysłem, a nie czymś
obcym jest rozróżniana), tak też i rzeczy pomyślane; i jeśli nie są widziane
wzrokiem ani słyszane słuchem, to nie będą, gdyż ujmowane są właściwym
sobie kryterium.
(82) Jeżeli więc ktoś pomyśli, że po morzu pędzą rydwany, i jeśli tego
nie widzi, to powinien temu zawierzyć, że rydwany mogą pędzić po morzu.
Niedorzeczne to. Byt zatem nie jest do pomyślenia i do ujecia (φρονεῖται καὶ
καταλαμβάνεται).
[Teza trzecia: nic nie jest do oznajmienia]
(83) A gdyby nawet był do ujęcia, to niewyrażalny jest komuś innemu
(ἀνέξοιστον ἑτέρῳ). Jeśli bowiem byty są widzialne i słyszalne, i w ogóle
percypowane, to z nich te widzialne uchwytne są wzrokiem, inne słyszalne
słuchem, a nie na odwrót; jakże więc można oznajmić o nich komuś drugiemu (ἑτέρῳ μηνύεσθαι)?
(84) Tym bowiem, czym oznajmiamy, jest mowa (λόγος), mową zaś
nie są realne przedmioty i byty (τὰ ὑποκείμενα καὶ ὄντα). A zatem bytów
nie oznajmiamy komuś innemu (τὰ ὄντα μηνύομεν τοῖς πέλας), lecz mowę,
która odrębna jest od realnych przedmiotów (ἕτερός ἐστι τῶν ὑποκειμένων).
Jak więc to, co widziane, nie może stać się słyszane i na odwrót, tak też skoro
byt leży na zewnątrz (ὑπόκειται τὸ ὂν ἐκτός), to nie może stać się naszą
mową (οὐκ ἂν γένοιτο λόγος ὁ ἡμέτερος).
(85) Nie będąc zaś mową, nie może być wyjawiony komuś drugiemu (δηλωθείη ἑτέρῳ). Otóż mowa – powiada – bierze się z zewnątrz od
przedmiotów do nas docierających (ἀπὸ τῶν ἔξωθεν προσπιπτόντων ἡμῖν
πραγμάτων), czyli z rzeczy zmysłowych (τῶν αἰσθητῶν). Z napływu bowiem
smaku powstaje w nas podług takiej jakości niesiona mowa (ὁ κατὰ ταύτης
τῆς ποιότητος ἐκφερόμενος λόγος), a z odbioru barwy mowa podług barwy.
A jeśli tak, mowa nie jest przedstawieniem czegoś zewnętrznego (τοῦ ἐκτὸς
παραστατικός), ale to, co na zewnątrz, staje się oznajmieniem mowy (τὸ
ἐκτὸς τοῦ λόγου μηνυτικὸν γίνεται).
(86) Nie można nawet powiedzieć, że w ten sposób rzeczy widzialne
i słyszalne podpadają pod coś (τὰ ὁρατὰ καὶ ἀκουστὰ ὑπόκειται), tak jak
mowa (ὁ λόγος), aby mogły ze swego przedmiotu i bytu wyrażać realne
i byty (τὰ ὑποκείμενα καὶ ὄντα μηνύεσθαι). Bo jeśli nawet – powiada – mowa
podpada pod coś (ὑπόκειται), lecz różni się od innych podpadających przedmiotów, a najbardziej odbiegają ciała widzialne od mów. Innym bowiem
narządem ujmuje się przedmiot oglądu, i innym mowę. A zatem mowa nie
ukazuje (ἐνδείκνυται) tych wielu przedmiotów, jak i one nie mogą ujawniać
nawzajem swej natury (τὴν ἀλλήλων διαδηλοῖ φύσιν).
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(87) Przy tak postawionych przez Gorgiasza aporiach (ἠπορημένων),
upada związane z tym kryterium prawdy. Nie ma bowiem żadnego kryterium tego, co ani nie jest, ani nie może być poznane, ani przekazane komuś
innemu (τοῦ γὰρ μήτε ὄντος μήτε γνωρίζεσθαι δυναμένου μήτε ἄλλῳ
παρασταθῆναι).
5 Sekstus Empiryk, Hyp. pyrrh. II 57; 59; 64 = fr. 7 Bredlow
(57) Ci więc, którzy uważają, że tylko na myśleniu (διάνοια) polegać
trzeba w osądzie rzeczy, wpierw tego nie zdołają wykazać, jak uchwytne jest
bycie myślenia. Bo skoro Gorgiasz, mówiąc że nic nie jest (οὐδὲν εἶναι), powiada też, że nie ma myślenia, a niektórzy głoszą, że ono zachodzi, to jakże
rozsądzą tę rozbieżność?
(59) Przyjmując nawet, że myślenie jest osądem rzeczy, nie rozstrzygniemy, jak według niego mamy wyrokować. Wiele jest bowiem różnic wokół myślenia, skoro inne jest myślenie Gorgiasza, podług czego głosi on, że
nic nie jest, inne Heraklita, według czego powiada, że wszystko jest, inne zaś
tych, którzy głoszą, że pewne rzeczy są, inne nie są, to jak rozstrzygniemy tę
rozbieżność myślenia; nie wiemy ani nie zdołamy stwierdzić, czy przypada
podążyć za tym myśleniem, a za tym w ogóle nie.
(64) Trzeba jeszcze to rzec: albo rozsądzają oni rzeczy wszystkimi
zmysłami i wszelkim myśleniem, albo tylko niektórymi. Jeśli ktoś powie, że
wszystkimi, to założy niemożliwości tej wielkiej niezgody okazanej w zmysłach
i w umysłach. Zwłaszcza skoro Gorgiasza negacja myślenia jest taka, że nie
można polegać ani na zmysłach, ani na myśleniu, co wywróci ten argument.
6 Proklos, in Hes. Opp. 758 (B 26 DK)
Nie jest absolutnie prawdą to, co twierdził Gorgiasz, że niejawne jest bycie
nie dostępując mniemania, a słabe jest mniemanie nie dostępując bycia (τὸ
μὲν εἶναι ἀφανὲς μὴ τυχὸν τοῦ δοκεῖν, τὸ δὲ δοκεῖν ἀσθενὲς μὴ τυχὸν τοῦ
εἶναι).
POLEMIKI – NIEDORZECZNOŚĆ NIEBYTU
7 Hippokrates, De arte 2
(1) Wydaje mi się, że w ogóle żadna sztuka nie jest o niebycie (τέχνη
εἶναι οὐδεμία οὐκ ἐοῦσα); niedorzeczne jest przecież uważać coś z bytów
za niebyt (τῶν ἐόντων τι ἡγεῖσθαι μὴ ἐόν). O jakiejż to rzeczy z tych nie
będących (τῶν γε μὴ ἐόντων τίνα ἂν τίς οὐσίην) rozważając, mógłby ktoś
orzec, że jest? (ὡς ἔστιν). Jeśli można ujrzeć niebyty, tak jak byty (ἰδεῖν τὰ μὴ
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ἐόντα, ὥσπερ τὰ ἐόντα), to nie wiem, jak mógłby ktoś uznać za niebyty te, co
dostrzegalne są wzrokiem i poznawalne umysłem, tak jak są.
(2) Lecz jakże są te nie będące i skąd coś takiego? Wszak byty się
zawsze postrzega i poznaje (ὁρᾶταί τε καὶ γινώσκεται), niebyty zaś ani nie
są postrzegalne ani poznawalne. Poznawanie zatem zachodzi w wypadku
wyuczonych sztuk, a nie ma żadnej takiej sztuki, co nie jest postrzegalna
w jakiejś postaci (ἔκ τινος εἴδεος).
(3) Ja zaś mniemam, że sztuki te nazwy (τὰ ὀνόματα) swe otrzymały
dzięki tym postaciom (τὰ εἴδεα). Niedorzeczne jest bowiem utrzymywać, że
postaci te wzięły się z nazw (ἀπὸ τῶν ὀνομάτων) – to niemożliwe. Nazwy
wszak są z natury stanowione umownie (νομοθετήματά), a postaci nie są
ustanowione umownie, lecz są naturalnymi tworami (βλαστήματα).
8 Hippokrates, De nat. hom. 1
Zdają mi się bowiem nietrafnie pojmować ci, którzy to głoszą; wszyscy
bowiem posługują się wprawdzie tym samym pomysłem, chociaż nie twierdzą tego samego. Wszak w myśleniu tym czynią ten sam wniosek – mówią
bowiem, że „czymś jednym jest to, co jest, a tym jest jedno i wszystko” (ἕν
τι εἶναι, ὅ τί ἐστι, καὶ τοῦτ᾿ εἶναι τὸ ἕν τε καὶ τὸ πᾶν) – w słowach jednak nie
zgadzają się z sobą […].
Dlatego słusznie jest, by ten, kto trafnie przemawia, znał się na tych
rzeczach, podając zawsze dla siebie silniejszy argument, jeśli tylko poznaje
byty i trafnie je objaśnia (ἐόντα γινώσκει καὶ ὀρθῶς ἀποφαίνεται). Mnie
jednak tacy ludzie zdają się samych siebie obalać słowami swych wywodów
(ἐν τοῖσιν ὀνόμασι τῶν λόγων), wskutek braku pojętności, a poprawiać argument Melissosa (τὸν δὲ Μελίσσου λόγον ὀρθοῦν).
9 Izokrates, Hel. X 3 (B 1 DK)
Są tacy, którzy wielce wymądrzają się, jeśli biorąc niedorzeczne i paradoksalne założenie, potrafią powiedzieć o tym przyciągająco […].
Bo jakże przezwyciężyłby ktoś Gorgiasza, ośmielającego się mówić, że
nie ma żadnego z bytów (οὐδὲν τῶν ὄντων ἔστιν), albo Zenona próbującego
wykazać, że te same rzeczy możliwe są i znów niemożliwe, albo Melissosa,
który – chociaż z natury przypada mnogość rzeczy nieskończonych – że
wszystko jest jednym, starał się dowody wynaleźć? –
10 Izokrates, Antid. XV 268
Doradzałbym tedy młodym… nie wdawać się w wywody dawnych sofistów
(εἰς τοὺς λόγους τοὺς τῶν παλαιῶν σοφιστῶν), z których jeden głosił, że
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jest mnogość rzeczy nieskończona: Empedokles cztery oraz Waśń i Miłość,
Ion nie więcej niż trzy, Alkmeon tylko dwa, Parmenides i Melissos jeden,
a Gorgiasz w ogóle żadnego (παντελῶς οὐδέν).
Uważam bowiem, że są to brednie (τερατολογίας) podobne do sztuczek
magicznych w niczym nie użyteczne, choć przez głupców bywają podziwiane;
a ci, którzy chcą czynić coś pożytecznego, powinni z wszystkich tych ćwiczeń
odrzucić i wywody matackie, i działania nie wnoszące niczego w życiu.
APORIA NIEBYTU – ROZSTRZYGNIĘCIE PLATONA
11 Platon, Soph. 258b-259e
Teajtet: Jasne, że niebyt (τὸ μὴ ὄν), którego z powodu sofisty szukaliśmy, jest tym właśnie.
Gość: Czyż więc, jak rzekłeś, nie jest on wyzbyty żadnej istności
innych rzeczy i trzeba odważnie już stwierdzić, że niebyt pewnie jest mając
swoją naturę, tak jak wielkie było wielkim, piękne – pięknym, niewielkie
– niewielkim, i niepiękne – niepięknym, tak też niebyt podług tożsamości
(κατὰ ταὐτὸν) był i jest niebytem, zaliczanym do jednej formy (εἶδος ἕν)
z wielu bytów? Czy jeszcze co do tego, Teajtecie, mamy jakąś wątpliwość? –
Teajtet: Żadnej.
Gość: Wiesz zatem, żeśmy zakazowi Parmenidesa dalece się sprzeniewierzyli? –
Teajtet: W czym? –
Gość: Więcej niż on sam zakazywał badać, myśmy dociekając znacznie dalej dowiedliśmy mu.
Teajtet: Jakże to? –
Gość: Otóż gdzieś on powiada:
„Bo nigdy tego się nie wykaże, by były niebyty,
Lecz ty od tej drogi badania powstrzymaj myśl”.
Οὐ γὰρ μή ποτε τοῦτο δαμῇ, εἶναι μὴ ἐόντα,
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾿ ἀφ᾿ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα.
Teajtet: Powiada więc w ten sposób.
Gość: A myśmy nie tylko dowiedli, jak niebyty są (τὰ μὴ ὄντα ὡς
ἔστιν), lecz także ujawniliśmy postać, jaka przypada bytowi niebytu (τὸ εἶδος
ὃ τυγχάνει ὂν τοῦ μὴ ὄντος). Naturę bowiem odrębności (τὴν γὰρ θατέρου
φύσιν) ukazując właściwą i rozdzieloną na wszystkie byty względem siebie
wzajemnie, względem bytu każdy jej człon przeciwstawny (τὸ πρὸς τὸ ὂν
ἕκαστον μόριον αὐτῆς ἀντιτιθέμενον) odważyliśmy się orzec, że tym właśnie
jest ontycznie niebyt (ὡς αὐτὸ τοῦτό ἐστιν ὄντως τὸ μὴ ὄν).
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Teajtet: I we wszystkim, Gościu, wydaje mi się, że orzekliśmy najprawdziwiej.
Gość: Niech tedy nie mówi ktoś, że jako przeciwieństwo bytu niebyt
(τοὐναντίον τοῦ ὄντος τὸ μὴ ὂν) ujawniając odważamy się mówić, że jest
(ὡς ἔστιν). Myśmy bowiem z tym przeciwieństwem już dawno się pożegnali,
czy ono jest, czy nie, czy ma rację, czy w ogóle nie ma racji. To zaś, co teraz
stwierdziliśmy, że jest niebytem (εἶναι τὸ μὴ ὄν), niech albo przekona nas
ktoś, że nietrafnie mówimy, rzecz odpierając, albo póki tego nie zdoła, niech
sam sobie przyzna to, co my twierdzimy, że mieszają się z sobą rodzaje, i byt,
i odrębność (καὶ τό τε ὂν καὶ θάτερον), przez wszystkie i nawzajem przenikają; odrębność zaś uczestnicząc w bycie jest przez ten udział, a nie jest
tym, w czym uczestniczy, lecz różna, różna od bytu będąc, jest najwidoczniej
z konieczności byciem niebytu (εἶναι μὴ ὄν). Byt zaś przez udział w odrębności jest różny od innych rodzajów, różny od nich wszystkich będąc, nie
jest żadnym z nich ani te wszystkie prócz niego. Toteż bezsprzecznie byt
w niezliczonych razach nie jest, a inne rodzaje poszczególne i wszystkie
razem wielorako są, wielorako nie są.
Teajtet: Prawda.
Gość: A takimi przeciwstawieństwami (ταύταις δὴ ταῖς ἐναντιώσεσιν),
jeśli ktoś nie dowierza, niech sam sobie bada i powie coś lepszego od obecnych
twierdzeń. Jeśli tak wymyślając coś niby trudnego, zadawala się ciągnięciem
wywodów raz w jedną, raz w drugą stronę, to wiele trudu poświęcił rzeczom
niewartym, jak obecne wywody głoszą. Tamto bowiem wynaleźć nie było
czymś wybornym ani trudnym, to natomiast jest trudno zarazem i pięknie.
Teajtet: Cóż takiego? –
Gość: To, o czym przedtem mówiono, czyli dopuszczać tożsamości jako
możliwe w wypowiedziach (τὸ ταὐτὰ ἐάσαντα ὡς δυνατὰ τοῖς λεγομένοις), jak
to jest podług każdej odpierając wywnioskować (οἷόν τ᾿ εἶναι καθ᾿ ἕκαστον
ἐλέγχοντα ἐπακολουθεῖν), gdy ktoś mówi, że bycie odrębnym jest jakoś tożsamym, i gdy mówi, że bycie tożsamym jest odrębnym, to w tym i podług tego,
co mówi, to jakie z nich się stało. Wykazywanie, że tożsame jest odrębne jakoś
zarazem, a odrębne – tożsamym, wielkie – małym, podobne – niepodobnym,
i zadawalanie się takim ciągłym wyprowadzaniem przeciwieństw w wywodach, nie jest żadnym prawdziwym odpieraniem (ἔλεγχος) przez tego, kto od
niedawna zajmuje się bytami, widocznie będąc nowicjuszem (νεογενὴς ὤν).
Teajtet: Zaiste.
Gość: Otóż, mój drogi, czynienie oddzielenia wszystkiego od wszystkiego (τό γε πᾶν ἀπὸ παντὸς ἐπιχειρεῖν ἀποχωρίζειν) jest nie tylko niewłaściwe, ale i zupełnie czymś obcym Muzom i niefilozoficznym (καὶ παντάπασιν
ἀμούσου τινὸς καὶ ἀφιλοσόφου).
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APORIA NIEBYTU – ROZSTRZYGNIĘCIE ARYSTOTELESA
12 Arystoteles, Metaph. XIV 2, 1088b 35-a 10.
Wiele było powodów zboczenia na te przyczyny, zwłaszcza to stawianie
aporii na sposób archaiczny (τὸ ἀπορῆσαι ἀρχαϊκῶς). Zdawało się im bowiem, że wszystkie byty mają być jednym, samym bytem (πάντ᾿ ἔσεσθαι
ἓν τὰ ὄντα, αὐτὸ τὸ ὄν), jeśli ktoś tego nie rozwikła i nie pójdzie na przekór
argumentowi Parmenidesa: „Bo nigdy tego się nie wykaże, by były niebyty”.
Ale koniecznie niebyt trzeba dowieść, że jest (τὸ μὴ ὂν δεῖξαι ὅτι ἔστιν).
13 Arystoteles, Phys. I 3, 187a 1-6
Niektórzy poszli za obydwoma argumentami: za tym, że wszystko stanowi
jedno (πάντα ἕν), jeśli byt jedno oznacza (τὸ ὂν ἓν σημαίνει), jako że j e s t
n i e b y t (ἔστι τὸ μὴ ὄν), oraz za tamtym argumentem z dychotomii, wprowadzając niepodzielne wielkości (ἄτομα μεγέθη).
Oczywiście nie jest prawdą, że – jeśli byt oznacza jedno i niemożliwa
jest zarazem sprzeczność (ἅμα τὴν ἀντίφασιν) – to nie będzie zgoła niebytu;
nic bowiem nie przeszkadza, że niebyt nie jest absolutnie, ale że niebyt jest
jakimś niebytem (μὴ ἁπλῶς εἶναι, ἀλλὰ μὴ ὄν τι εἶναι τὸ μὴ ὄν).
14 Arystoteles, Rhet. II 24, 1402a 2-8
Zresztą podobnie jak w argumentach erystycznych, z paralogizmu [być] absolutnie i nie absolutnie, lecz czymś (παρὰ τὸ ἁπλῶς καὶ μὴ ἁπλῶς, ἀλλὰ τί),
powstaje sylogizm pozorny, np. w tych dialektycznych, że „niebyt jest, bo niebyt jest niebytem” (ἔστι τὸ μὴ ὄν, ἔστι γὰρ τὸ μὴ ὂν μὴ ὄν) i że „niepoznawalne
jest poznawalne, bo jest niepoznawalne poznawalne jako niepoznawalne”
(ἐπιστητὸν τὸ ἄγνωστον, ἔστιν γὰρ ἐπιστητὸν τὸ ἄγνωστον ὅτι ἄγνωστον).
15 Arystoteles, Soph. El. 5, 166b 37-167a
Paralogizm w orzekaniu absolutnie czegoś lub w pewnym aspekcie i nie
zasadniczo, gdy wyrażenie po części wzięte jest absolutnie; np. „jeśli niebyt
jest mniemalny, to niebyt jest” (εἰ τὸ μὴ ὄν ἐστι δοξαστόν, ὅτι τὸ μὴ ὂν ἔστιν).
Bo to nie to samo być czymś i być absolutnie (τὸ εἶναί τέ τι καὶ εἶναι ἁπλῶς).
Albo znów, że „byt nie jest bytem, jeśli nie jest czymś z bytów, np. jeśli nie
jest człowiekiem” (τὸ ὂν οὐκ ἔστιν ὄν, εἰ τῶν ὄντων τι μὴ ἔστιν, οἷον εἰ μὴ
ἄνθρωπος). Bo to nie to samo nie być czymś i absolutnie nie być (τὸ μὴ εἶναί
τι καὶ ἁπλῶς μὴ εἶναι). Zdaje się zaś takie wskutek zbieżności wyrażenia (διὰ
τὸ πάρεγγυς τῆς λέξεως), bo niewiele różni się być czymś od bycia, i nie być
czymś od nie bycia (τὸ εἶναί τι τοῦ εἶναι, καὶ τὸ μὴ εἶναί τι τοῦ μὴ εἶναι).
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TEOORIA PORÓW I WYPŁYWÓW
16 Platon, Menon 76a-e (A 92 DK)
Menon: Kolorem (χρῶμα) zaś co nazywasz, Sokratesie?
Sokrates: Zuchwalcem jesteś, Menonie, staremu człowiekowi zadajesz
trud odpowiadania, sam zaś nie chcesz przypomnieć sobie, co twierdzi
Gorgiasz, że jest cnotą (λέγει Γοργίας ἀρετὴν εἶναι). [...]
Sokrates: Chcesz tedy, bym podług Gorgiasza odpowiedział, abyś
mógł jak najlepiej za mną podążyć?
Menon: Chcę, jakżeby nie?
Sokrates: Zaliż powiadacie, że od rzeczy powstają pewne wypływy
(ἀπορροάς τινας τῶν ὄντων) podług Empedoklesa?
Menon: Zapewne.
Sokrates: A także pory, do których i poprzez które wypływy te przenikają (καὶ πόρους εἰς οὓς καὶ δι᾿ ὧν αἱ ἀπορροαὶ πορεύονται)?
Menon: Całkowicie.
Sokrates: Z tych wypływów jedne dostosowane są do pewnych porów
(ἁρμόττειν ἐνίοις τῶν πόρων), inne zaś są mniejsze lub większe?
Menon: Tak jest.
Sokrates: Zaliż widzenie (ὄψιν) zwiesz czymś takim?
Menon: Właśnie.
Sokrates: Spośród tych „pojmij, co mówię! (σύνες ὅ τοι λέγω)”, jak
mawiał Pindar (fr. 105a). Kolorem jest bowiem wypływ form współmierny
z oglądem postrzegalny (χρόα ἀπορροὴ σχημάτων ὄψει σύμμετρος καὶ
αἰσθητός).
Menon: Wspaniale zdajesz mi się, Sokratesie, wyrażać tę odpowiedź.
Sokrates: Chyba odpowiedziano tobie zgodnie ze zwyczajem. Sądzę
zarazem, pojmujesz, że na podstawie tego mógłbyś orzec, czym jest dźwięk
i zapach, i wiele innych takich doznań (καὶ φωνὴν ὃ ἔστι, καὶ ὀσμὴν καὶ ἄλλα
πολλὰ τῶν τοιούτων).
Menon: Najzupełniej.
17 Teofrast, De igne 73 (B 5 DK)
Rozpala się [ogień] zaś od szkła, od miedzi i srebra w pewien sposób obrobionych, a nie – jak twierdzi Gorgiasz i jeszcze inni sądzą – przez przenikanie
ognia poprzez pory (διὰ τὸ ἀπιέναι τὸ πῦρ διὰ τῶν πόρων).
Przeł. z greckiego M.A. Wesoły
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Il processo come pretesto.
Sul Palamede di Gorgia
The Trial as a Pretext. On Gorgias’ Defense of Palamedes
A B S T R AC T : The Defense of Palamedes is a discourse that includes some aspects close to
law, as the call for precautionary detention, and that, at the same time, seems to lack the
fundamental structures of judicial discourses as testimonies and references to laws. The
relation of this work with the archaic and classical era laws will be analyzed, like also the
logic of the argumentation that underlies the careful construction of the whole text and like
all the elements, presents and absents, which will help identifying the ultimate purpose of
Gorgias’ work. The result will be a highly rhetorical reading of the Defense in which Gorgias,
careful to make strong an initially weak speech, will be able to show how the mere art of
persuasion may be able to produce an effective discourse.
K E Y WOR D S : Gorgias • rhetoric • Greek trial • antilogy • principle of non-contradiction

I. Palamede (quasi) dimenticato

L

’Apologia di Palamede è una delle opere di Gorgia di Leontini che ci
sono giunte per intero, insieme all’Encomio di Elena e al Peri tou mē
ontos (d’ora in poi ptmo), quest’ultimo pervenuto in due sinossi (quella
dell’anonimo del MXG e quella di Sesto Empirico) sulla cui aderenza al
testo originario si dibatte ancora. In un contesto di limitata disponibilità
di testi è evidente che l’Apologia rappresenti una fonte fondamentale per la
conoscenza e la comprensione della produzione di Gorgia.
Quest’opera consta di un discorso di difesa svolto in prima persona
dall’eroe Palamede accusato da Odisseo, per vendetta1, di aver tradito i Greci
a favore dei Troiani.
1

Due sarebbero principalmente i motivi del risentimento e dell’invidia di Odisseo: in primis, seppur nelle varie versioni del mito, Odisseo era stato spinto ad andare in guerra da
Palamede che aveva disvelato la sua falsa pazzia; in secondo luogo Palamede aveva portato
del frumento dalla Tracia dopo una precedente spedizione fallimentare di Odisseo (Serv.
In Vergilii carmina commentarii II, 81). Palamede aveva anche partecipato con Odisseo
alla spedizione verso Delo per prendere le Oinotrope capaci di trasformare tutto in grano,
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Sarebbe pleonastico soffermarsi sulla narrazione del mito: un mito
complesso che sorprendentemente non ci è pervenuto da Omero ma per
la gran parte da autori posteriori a Gorgia. Palamede era un personaggio
molto noto ai Greci in quanto benefattore e protos heuretes2 e non stupisce
che venne ricordato anche dai tragici, soprattutto per essere stato vittima di
ingiustizia3. Al tempo stesso, Palamede non ha ottenuto un grande spazio
nella tradizione posteriore e pare non essere entrato fortemente nella memoria collettiva e nella conseguente produzione letteraria dove a predominare
è stato l’antagonista Odisseo.
Anche nel caso di Gorgia si deve registrare lo stesso effetto di dispersione, almeno fino al XXI secolo: il travagliato riconoscimento del sofista in
quanto autore rilevante per la storia del pensiero ha determinato una conseguente diffidenza nei confronti delle sue opere. Gorgia è stato riammesso
nella storia della filosofia grazie sostanzialmente al ptmo, e certamente non
per le operette epidittiche o retoriche di carattere non filosofico: tale atto
di riammissione si deve collocare all’inizio del ventesimo secolo per merito
della compilazione dei frammenti dei presocratici ad opera di Diels e Kranz
(in particolare dalle edizioni del 1906 e del 1912). Eppure, anche a fronte della
riammissione di Gorgia nella storia della filosofia, l’Apologia di Palamede
è comunque stata meno indagata rispetto all’Encomio di Elena: basti considerare che questa seconda operetta è stata oggetto di indagini particolari
già all’inizio del Novecento4, mentre il Palamede ha dovuto attendere vari
decenni prima di essere oggetto di attenzione specifica5.
Al di là di tale contesto storiografico, si deve rilevare che l’Apologia
di Palamede ha delle complessità proprie: infatti, è un’operetta piuttosto
lunga e di non facile e immediata decodificazione. Si tratta, soprattutto, di

2

3

4

5

14 4

olio e vino (Scholia ad Lycophron 581 = Cypria fr. 29.III Bernabé; vd. A. Bernabé (ed.),
Poetae Epici Graeci. Testimonia et Fragmenta. Pars I., B.G. Teubner, Stuttgart–Lepizig,
1996).
A lui i Greci attribuivano la scoperta delle lettere dell’alfabeto, del gioco della dama e dei
dadi, dei pesi e delle misure, dei numeri, della suddivisione del giorno in ore e le tattiche
di guerra.
Il Palamede di Eschilo, noto grazie allo scolio A Il. IV 319 (181N2); il Palamede di Sofocle
(478–481R) in cui a parlare è il padre Nauplio (a quanto sembra dal fr. 479R); e il Palamede
di Euripide (frr. 578–590N2).
Il primo articolo specialistico sull’Elena è stato quello di A. Diès, ‘Notes sur l’Eloge de
Hélène de Gorgias’, Revue de Philosophie XXXVII (1913), 192–206.
Il primo contributo specificatamente dedicato a Palamede è stato quello di A.A. Long,
‘Methods of Argument in Gorgias’ Palamedes’, in K. Boudoris (ed.), ‘He archaia sophistike’ – The Sophistic Movement. Papers Read at the First International Symposium on
the Sophistic Movement. Athens, 27–29 September 1982, Athenian Library of Philosophy,
Athens 1984, 233–241.
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un’opera retorica che pretende inserirsi in un contesto preciso: quello giudiziario. E proprio a partire dalla sua natura dicanica è necessario cominciare
a indagare.

II. La dike e il tribunale
Il testo si propone come l’autodifesa di Palamede6 e fin da subito si ha la
immediata cognizione che ci si trovi di fronte a un discorso giudiziario.
Infatti, nell’incipit del discorso Palamede afferma che “Ἡ μὲν κατηγορία
καὶ ἡ ἀπολογία κρίσις οὐ περὶ θανάτου [γίγνεσθαι]˙”, ossia “L’accusa e la
difesa non emettono un giudizio intorno alla morte” (trad. mia, 2012).
Sappiamo che nella produzione greca i primi termini di una opera sono
sempre indicativi del contenuto della stessa7: in questo caso specifico i primi
termini, κατηγορία e ἀπολογία, hanno il ruolo di indicare proprio ciò
che il lettore (o l’ascoltatore) troverà di seguito. Palamede, dunque, inizia
il proprio discorso affermando che l’accusa e la difesa non decidono della
morte di nessun uomo: infatti, è la vita stessa ad essere segnata il giorno
in cui comincia; semmai queste sono responsabili della modalità in cui la
morte avviene, ossia con più o meno onore. Palamede si sta rivolgendo alla
giuria e rispondendo all’accusa, da lui contestata, attraverso la sua propria
difesa: i due termini assimilati, accusa e difesa, appaiono dunque quanto
meno poco centrati, poco focalizzati se intesi nelle loro singolarità perché
alla difesa è contestato un ruolo decisionale rispetto a ciò che non chiede
e che anzi rifiuta, ovvero l’eventuale pena di morte. L’interpretazione di questo passaggio può essere aiutata dal riferimento ad Aristotele, in particolare
alla sua Retorica. In Rhet. 1358b11= I.3, lo Stagirita utilizza assemblando
i due termini come definizione di dike: “δίκης δὲ τὸ μὲν κατηγορία, τὸ δ᾽
ἀπολογία: τούτων γὰρ ὁποτερονοῦν ποιεῖν ἀνάγκη τοὺς ἀμφισβητοῦντας”,
“in un processo, abbiamo da un lato l’accusa, dall’altro la difesa: le parti in
causa devono di necessità sostenere o l’uno o l’altro di questi due ruoli” (trad.
M. Dorati 1996). Dunque, accusa e difesa sono parti costitutive del processo,
il processo si realizza tramite esse: in tal senso la definizione di processo
(dike) è proprio essere ‘accusa e difesa’, κατηγορία καὶ ἀπολογία. E per questo
6

7

Pare che Palamede fosse un abile oratore, vd. Ditti Cretese, I, 6: in ambasceria da Priamo,
Palamede attaccò Paride con un discorso che convinse la maggioranza del consiglio ma
Priamo non volle procedere senza prima essersi confrontato col figlio che poi giunse
a Troia con Elena.
A. Bernabé (ed), Fragmentos presocráticos Edición bilingüe de los textos, selección de testimonios, introducciones y notas de Alberto Bernabé, Abada, Madrid 2019, 380: “En un libro
antiguo, la primera palabra que se leía revestía particular importancia, ya que era como
una especie de clave, de fundamento, de aquello de lo que trataba el libro”.
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l’incipit dell’Apologia di Palamede potrebbe essere reso con questa traduzione: “Il processo non emette un giudizio intorno alla morte […]” (trad.
mia, 2019). Questa traduzione permette, formalmente se non nella sostanza,
di eliminare l’eventuale sbilanciamento di ruolo e di responsabilità di accusa
e difesa, e inoltre, assicura a Gorgia di inserire immediatamente l’operetta, e
il suo lettore, nel contesto di un processo.
Il processo, dunque, è proposto fin dall’inizio dell’opera come la
situazione in cui inserire il discorso di Palamede, al contrario del tribunale8
che rimane ignoto pur essendo presente nelle stesse parole dell’eroe che si difende. Di quale tribunale si tratti, Gorgia – e con lui Palamede – non fornisce
indicazioni e accenni: rimane, dunque, una mancata dichiarazione – o almeno indicazione – riguardo a quale tipologia di tribunale si debba pensare.
Primariamente, si può immaginare che il tribunale, dovendo essere stato
costituito a seguito dell’accusa di tradimento con chi era presente all’assedio
di Troia potrebbe o dovrebbe, per evidente scala gerarchica, essere stato
composto dagli eroi greci, presumibilmente dai re. Sarebbe, perciò, legittimo
pensare che la situazione processuale si realizzi nell’ambito di un tribunale
di epoca arcaica, come il protagonista, proveniente dal mito, inviterebbe
a far pensare; eppure, se si tiene conto della collocazione cronologica di Gorgia, c’è da considerare la possibilità che la situazione processuale si modelli
sull’esempio dei tribunali di epoca classica, che il sofista ben conosceva.
Detto in altri termini, il personaggio Palamede è legato ad una dimensione
arcaica del pensiero greco, ma l’autore del testo, Gorgia, vive nel contesto
classico e conosce le dinamiche giudiziarie della sua epoca. Del possibile
tribunale arcaico creato ad hoc per l’occasione creatasi durante l’assedio non
sappiamo nulla perché non si hanno né rimandi al diritto consuetudinario,
proprio dell’epoca arcaica del diritto9, né elementi concernenti la procedura.
Parimenti, se Gorgia avesse voluto fare esplicito riferimento a un processo
a lui contemporaneo, di epoca classica, avrebbe dovuto contestualizzare il
suo discorso all’interno di un procedimento specifico, una graphé (ovvero
un procedimento di natura pubblica), ed in particolare una eisanghelìa ossia
una graphé istruita per grandi danni alla città. L’eisanghelìa si avviava anche
8

9

14 6

Il mito, nelle sue varie versioni, non si sofferma su questo aspetto, ma Gorgia ne predispone
il discorso, almeno possibile, di fronte a un tribunale. Ditti Cretese fa un riferimento
generico ad un consiulium (II. 15).
La costruzione di un diritto più organico si andò delineando nei secoli successivi soprattutto grazie ai grandi legislatori che cercarono di organizzare il diritto soprattutto
con l’intenzione di regolamentare la prassi della vendetta. Sul diritto come superamento
della vendetta, cf. T. Saborit, I, Justicia vindicatoria, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid 2008.
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in caso di tradimento, e la pena prevista arrivava alla morte (in casi meno
gravi si dava l’esilio, o l’atimia ovvero la perdita dei diritti di cittadinanza).
Ma il testo non offre rimandi specifici alla prassi dell’eisanghelía10: tra l’altro
questa era un procedimento piuttosto complesso e articolato di carattere
penale (che includeva dunque una struttura dibattimentale costituita da
quattro discorsi, due di accusa e due di difesa, e da due votazioni) ma che
includeva anche delle restrizioni (come l’impossibilità di difesa in caso di
accusa gravissima e di pericolosità del soggetto), l’arresto e la non libertà
anche sotto garanzia. Di questo quadro giudiziario complesso non c’è traccia
nell’Apologia gorgiana.
Il tentativo di identificare il quadro processuale e legislativo entro cui
immettere il discorso di Palamede appare infruttuoso, se non addirittura
fuorviante, perché non vi sono motivazioni o coordinate per poter decidere
a favore di una opzione e, in più, come si vedrà, elementi più o meno generici
si intersecano senza creare alcun reale contesto in cui inserire il discorso di
Palamede.

III. Gli elementi mancanti
L’operetta produce fin da subito un clima di relativa incertezza perché non
appare chiaro il contesto giudiziario e di fronte a tale labilità una strategia
potrebbe essere quella di evidenziare gli elementi mancanti per poi successivamente valutare quelli invece presenti.
Nell’ottica privilegiata di poterla comparare nella forma con operette da
tribunale coeve, si deve registrare la mancanza di apparati propri delle opere
retoriche a carattere giudiziario. Se mettiamo a paragone il testo gorgiano
con altri, importanti per la ricostruzione della storia del diritto greco antico,
quali solo ad esempio le orazioni giudiziarie di Demostene, Isocrate, Iperide,
Iseo e così via, l’operetta di Gorgia appare scevra di elementi costitutivi fondamentali: in particolare, di due l’assenza appare immediatamente evidente.
In primis, mancano i testimoni e, infatti, si tratta di un logos amarturos.
Ricordiamo che Gorgia sta immaginando questo discorso: avrebbe potuto
agevolmente inserire figure testimoniali o trascrizioni di testimonianze11
dirigendo il suo discorso differentemente, e forse più potentemente. Gorgia
10

11

L’eisanghelía è un procedimento su cui si hanno poche informazioni, ma seguendo Aristotele, Athen. Pol. VIII, 4, fu istituita da Solone tramite una legge ed era di competenza
dell’Aeropago. Sull’eisanghelía e le sue mutazioni è fonte privilegiata l’orazione Per Euxenippo di Iperide.
Basti pensare, e.g., alle presenze testimoniale nel Contro Neera dello ps-Demostene, una
vera e propria cronaca di un processo, o nelle orazioni opposte Per la Corona di Demostene e il Contro Ctesifonte di Eschine.
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rimuove i testimoni, non vuole produrre un esempio di utilizzo delle testimonianze: non è il suo scopo, non è il suo obiettivo. Evidentemente la sua è
una scelta di semplificazione: senza le informazioni dei testimoni, l’apologia
di Gorgia acquista fluidità, argomentativa e stilistica, e si prospetta come un
discorso che debba autosostenersi. Gorgia sembra consapevole di sacrificare
in tal modo apporti potenzialmente validi al suo discorso e lo sottolinea con
una certa enfasi, non senza trovare il modo per rendere la sua riflessione
funzionale alla difesa. Infatti, al § 23 Palamede afferma che entrambe le
parti, accusa e difesa, sono sprovviste di testimoni, eppure questa lacuna
comune ha valore differente in quanto il suo non portare testimoni non è
una mancanza ma una conferma, dal momento che non vi possono essere
testimoni di qualcosa che non ha avuto luogo. Nel caso di Odisseo, invece, la
mancanza è significativa: infatti, se il tradimento fosse realmente avvenuto
sarebbe stato facile trovare testimoni (o falsi testimoni); dunque la mancanza
di testimoni è indicativa del non avvenuto tradimento.
In secondo luogo, all’Apologia manca il richiamo alle leggi. In molti
dei discorsi giudiziari che ci sono pervenuti vengono richiamati testi di
leggi12: la loro presenza è fondamentale in quanto le leggi sono il criterio di
giudizio da applicarsi durante un processo. Nel testo di Gorgia non vi sono
né richiamate le leggi (neanche consuetudini), né tantomeno riportato un
qualsivoglia decreto: Gorgia avrebbe potuto inserire uno di questi elementi,
tanto più che si rivolgeva ad un pubblico abituato allo svolgimento dei
processi con tali necessari inserimenti. Come altra opzione, avrebbe potuto
inventare una o più leggi da utilizzare nello svolgimento del discorso. Si ha
un esempio di inserzione di una legge creata ad hoc nelle Tetralogie di Antifonte in cui trova posto (nelle tetralogie Β e Γ) una legge che non risulta poter
trovare spazio nel sistema giuridico attico: la legge che vietava di uccidere ‘sia
giustamente che ingiustamente’. Una legge del genere non poteva esistere in
quanto era in aperto conflitto con le leggi che conosciamo dell’epoca: infatti,
era ammesso il phonos dikaios13 così come era evidentemente ammessa ed
utilizzata la pena di morte a dimostrazione che l’omicidio poteva essere giustificato in casi specifici (possibilità negata dalla legge che si mostra contraria
all’omicidio in ogni caso, sia giusto che ingiusto). Antifonte utilizza questa
12

13

14 8

C’è da considerare che nel caso dei tribunali popolari il richiamo alle leggi appariva come
una necessità in quanto coloro che erano sorteggiati per fungere da giudici erano nella
maggior parte dei casi ignari delle leggi e dei decreti.
Per l’omicidio legittimo è una fonte preferenziale il Contro Aristocrate [XXIII, 53] di
Demostene in cui è menzionata la legge che ne riconosce e ne regola i casi. Per un approfondimento cf. L. Pepe, ‘Osservazioni su phonos akousios e phonos dikaios’, Dike 11
(2008), pp. 139–165.
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legge per costruire un esercizio ‘al limite’, immaginando di fatto un processo
che con una legge di questo tipo obbliga l’oratore a trovare altri argomenti,
forti e persuasivi, che devono andare oltre la stessa legge e che devono essere
costruiti sulla base di una serie di concatenazioni di responsabilità fino
a spostare la colpa su terzi soggetti. Gorgia pare seguire la stessa linea di
Antifonte, ossia quella di creare un discorso efficace senza ausili esterni, in
cui la volontà di scagionare l’accusato si affida all’esclusiva potenza argomentativa. Allenare il discorso, prettamente retorico e non peculiarmente
giudiziario, mostrare la sua bravura: in questo senso appare chiaro l’intento
epidittico di Gorgia.

IV. L’esercizio antilogico
Gorgia ha contribuito allo svolgimento di una particolare forma logico-argomentativa in uso presso altri autori della sofistica: l’antilogia. L’antilogia
è un argomento duplice, ossia formato da due discorsi contrari che si realizzano nel loro richiamarsi a uno stesso principio, nel caso specifico allo
stesso contesto logico e giuridico. Proprio questo contesto consente che i due
discorsi si riconoscano reciprocamente come affermazione e negazione del
medesimo concetto o argomento: ‘Palamede è colpevole’ et ‘Palamede non
è colpevole’. Sul piano giuridico questo si traduce nell’affermare che accusa
e difesa, disquisendo su tesi contrarie, hanno necessità di richiamarsi allo
stesso principio, ossia allo stesso sistema di leggi e, dunque, la struttura
delle loro argomentazioni, nonché l’eventuale catena deduttiva che queste
mettono in atto, si deve ‘muovere entro’ e dipendere da questo sistema. Ma,
in una antilogia ad alto tasso retorico, il gioco sofistico si realizza in una falsa
adesione a questo modello perché i due discorsi sono solo apparentemente
afferenti allo stesso contesto e in realtà si sviluppano a partire da presupposti
diversi; si appoggiano, dunque, a due schemi, due sistemi differenti. Quando
le due tesi si scontrano sul piano di base, perché non condividono gli stessi
‘fondamenti’, allora non possono essere risolte.
Nel caso gorgiano, si può immaginare l’accusa a partire dal contenuto
della difesa ma non si può stabilire con certezza le dinamiche argomentative
delle due posizioni. Con l’Apologia, infatti, come per gli altri discorsi gorgiani, non abbiamo due discorsi ma un solo discorso che va, abitualmente,
contro quello che è il pensiero dominante o il sentire comune. Nel caso del
Palamede, l’eroe richiama spesso le accuse e interagisce con l’accusatore,
determinando in tal modo il meccanismo per cui la costruzione del suo
discorso appare come la riposta alla virtuale accusa. Si tratta dunque di una
antilogia con una parte mancante e solo virtualmente presente: eppure, si
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può essere sicuri che a non essere condiviso non è neanche il fatto principale
del contendere. Palamede nega i fatti e nega, così, l’impianto accusatorio
nel fondamento: dunque, la sua difesa non può che puntare a respingere le
accuse e a convincere la giuria attraverso un discorso altamente persuasivo.
Il fatto di costruire un corno dei due discorsi antilogici conferisce
a Gorgia una amplia, se non totale, libertà di argomentazione, in primis
per la mancanza della necessità di aderire o meno a uno schema concettuale definito. Infatti, Gorgia ha così l’opportunità di creare un discorso
libero da vincoli: il vincolo dato dal discorso di accusa, quello dato dalle
testimonianze e quello dato dalle leggi, ossia sciolto da tutti quegli elementi
che potrebbero rappresentare un limite oggettivo alla costruzione della sua
virtuale difesa. C’è solo spazio per la retorica, e di questa retorica è necessario rendere conto.
Il nostro approssimarsi alla retorica consente di sottolineare come
non si possa dare una costruzione retorica senza un sapiente impianto
logico; la retorica, infatti, non si riduce ad essere esclusivamente finissage
stilistico e ornamento estetico, ma si realizza in una proposta logica degli
argomenti. La Retorica aristotelica, nel primo libro, contiene già interamente questa prospettiva quando accerta che il sillogismo della dialettica
e quello retorico, l’entimema, sono l’uno il controcanto dell’altro e quando
poi ulteriormente specifica che la retorica produce tre tipi di discorso: il
deliberativo, il giudiziario e l’epidittico. Lo Stagirita argomenta sostanzialmente che la persuasione retorica è supportata dalla forza, dalla validità
logica degli argomenti: la retorica si esprime attraverso un sillogismo breve
(l’entimema, infatti, presenta dei troncamenti per arrivare subito a dichiarare le conclusioni), e con quella necessaria rapidità che è funzionale alla
retorica per ottenere la persuasione.
Chiarito, forse pleonasticamente, questo aspetto della retorica, si può
tornare a riflettere sul fatto che Gorgia deve produrre un discorso efficace di
per sé stesso, che non trova volontariamente appoggio in altri elementi fuori
dallo stretto ragionamento del discorso: lo stesso discorso deve essere molto
ben costruito per essere massimamente persuasivo, e dunque deve essere
logicamente efficace.
Gorgia immette nell’Apologia di Palamede un alto virtuosismo
compositivo, sia dal punto di vista argomentativo che logico: il tutto ben
presentato grazie ad una sua ulteriore caratteristica, ossia la sua pregevole
abilità oratoria.
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V. Le strategie logico-argomentative
Gorgia si dimostra abilissimo nel produrre argomentazioni logicamente
coerenti di sostegno al suo proprio discorso e di queste si cercherà ora di
renderne conto.
Il sofista utilizza in maniera molto ampia le strutture del demonstrandum e del quod erat demonstrandum. Si tratta di formule in cui il retore dichiara prima che dimostrerà una tesi ‘x’, e dopo averla dimostrata, sottolinea
al pubblico (o al lettore) la riuscita del suo discorso asserendo di ‘aver dunque
dimostrato che x’. Di questa maniera di argomentare si trovano tracce nel
Corpus Hippocraticum14 e in Platone15, anche se la prima vera e propria decodificazione, attraverso la specifica formula ὅπερ ἔδει δεῖξαι (“come dovevasi
dimostrare”), è presente in Euclide (2.5) e poi in Archimede nel contesto,
dunque, della dimostrazione matematica: Gorgia assorbe le modalità dell’argomentazione matematica applicandola al discorso epidittico16.
Inoltre, c’è da considerare il procedere logico delle argomentazioni tra
collegamenti ‘in serie’ e ‘in parallelo’, così come li ha definiti Tordesillas17.
In particolare, le due modalità sono accostate ai due argomenti ‘chiave’: l’argomento per cui Palamede sostiene il ‘non ho potuto anche qualora avessi
voluto è sviluppata in serie18, mentre il ‘non ho voluto anche qualora avessi
potuto’ è sviluppata da Gorgia in parallelo19. Quando l’ascoltatore si abitua
14

15

16

17

18

19

Morb. Sacr., 1: […] ὡς ἐγὼ ἀποδείξω ἕτερα οὐδὲν ἧσσον ἐόντα θαυμάσια οὐδὲ τερατώδεα
[…] (“ché io ne mostrerò altre che non sono meno meravigliose né straordinarie […]”,
trad. Vegetti, 1965). Sul demonstrandum cf. L. Rossetti, ‘Oltre il demonstrandum. La
dimensione metacognitiva dei testi paradossali nell’età dei sofisti’, Methexis XIX (2006),
pp. 125–138.
Men. 84a: […] ἀλλὰ δεῖξον ἀπὸ ποίας […] (“almeno dimostra da quale [lato]”, trad. mia,
2019); si trova nell’ambito della dimostrazione della duplicazione del quadrato.
Per una rassegna dei luoghi in cui si trova questa modalità argomentativa, rimando al mio
S. Giombini. Gorgia Epidittico. Commento filosofico all’Encomio di Elena, all’Apologia di
Palamede, all’Epitaffio, Aguaplano, Passignano sul T. 2012.
A. Tordesillas, ‘Palamède contre toutes raisons’, in La naissance de la raison en Grèce
[Actes du Congrès de Nice, mai 1987, sous la dir. De J.-F. Mattéi], Presses Universitaires de
France, Paris 1990, pp. 241–255. In serie è l’argomento in cui i singoli ragionamenti sono
collegati l’uno all’altro e per cui sono interdipendenti, mentre in parallelo gli argomenti
sono autonomi gli uni dagli altri.
Gli argomenti sono interconnessi e procedono considerando tutte le eventualità nella loro
serialità: la necessità di accordi tramite discorsi, la necessità di un incontro, la necessità
di un messaggero per decidere sull’incontro, la necessità eventuale di un interprete che
diventa poi testimone, la necessità di fiducia – un giuramento, un ostaggio, denaro (sul
denaro: quanto denaro, come trasportarlo e come nasconderlo, la necessità di complici, lo
svolgimento incredibile dell’impresa).
Gli argomenti, sciolti l’uno dall’altro e non interconnessi, sono i seguenti: tramare non
sarebbe stato conveniente dal punto di vista politico, tradire non sarebbe conveniente dal
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ad un determinato svolgimento del ragionamento, allora il retore, con il
probabile scopo di non annoiare, lo modifica. Il discorso gorgiano basato
sulla duplice maniera di argomentare basato sui due20 corni argomentativi,
il non avere potuto e il non avere voluto, è poi arricchito, necessariamente,
da argomenti tipici delle difese: la nobiltà d’animo, l’autoelogio, l’appello21.
Un ulteriore elemento da considerare è la presenza massiva della reductio ad absurdum, che è usata e sviluppata da Gorgia in tutte le sue opere.
La riduzione è una tecnica che tende ad annichilire l’avversario, dal punto
di vista logico, perché ha lo scopo di mostrare la contraddizione intrinseca
alla sua posizione (o alla sua ipotesi). Nel caso dell’Apologia, la motivazione
dell’utilizzo della reductio sta proprio nella consapevolezza che Palamede,
non potendo dimostrare la sua posizione, può solo perseguire la finalità di
smontare l’accusa. La messa in discussione dell’accusa non solo si distingue per essere la sola via percorribile dall’eroe per la sua difesa ma è anche
coerente col diritto greco, un diritto dove l’accusa è preponderante rispetto
alla difesa22. La reductio ad absurdum trova un suo precedente strutturato in
Zenone23 e i suoi paradossi, ma è stata utilizzata anche nell’ambito matematico da Euclide24.
In ultimo, si deve considerare che Gorgia partecipa anche alla protostoria del principio di non contraddizione fornendone una enunciazione al §
25 del Palamede25. In questo passo, Gorgia inserisce un tentativo di formula-

20

21

22

23

24

25
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punto di vista economico, tramare avrebbe tolto l’onore, tramare avrebbe eliminato la sicurezza di vivere in società e, infine, tramare non avrebbe eliminato sofferenze e pericoli.
Va sottolineato che nel discorso gorgiano non si dà una terza possibilità: le due concesse
si presentano come assolute e omnicomprensive: si può dire che in Gorgia tertium non
datur. L’indicazione degli argomenti in Gorgia si mostra come una costrizione del pensiero dell’ascoltatore e del lettore che viene condotto a pensare che non ci siano possibilità
intermedie o comunque diverse.
Qui si deve notare che la lunghezza delle prove del Palamede è sostanzialmente uguale
a quella dell’Elena seppur i due testi appaiono di diversa lunghezza: infatti, nel Palamede
l’argomento proprio della difesa va dal § 5 al § 21 e nell’Elena dal § 6 al § 21.
Nel diritto greco si arriva a un processo con la necessità di dimostrare l’innocenza. Si
noti, in oltre, che, per il proprio discorso, l’accusa anche a livello pratico aveva un tempo
maggiore a disposizione rispetto alla difesa.
Platone, nel Fedro (261d-e), identifica Zenone (chiamato ‘Palamede Eleatico’) come il
fondatore della dialettica intendendo di fatto che Zenone fondó l’antilogica e la riduzione
all’assurdo. Cf. S. Giombini – F. Marcacci, Dell’antilogia, in S. Giombini – F. Marcacci
(eds.), Il V secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti, Aguaplano, Passignano sul T. 2010, pp. 277–294.
Cf. F. Marcacci, All’origine dell’assiomatica: gli Eleati, Aristotele, Euclide, Aracne Editrice,
Roma 2018, in part. Il Cap. 7.
καίτοι πῶς χρὴ ἀνδρὶ τοιούτωι πιστεύειν, ὅστις τὸν αὐτὸν λόγον λέγων πρὸς τοὺς αὐτοὺς
ἄνδρας περὶ τῶν αὐτῶν τὰ ἐναντιώτατα λέγει; (“Dunque, come si deve credere a un uomo
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zione alquanto sottile del principio che possiamo considerare come un antecedente di pregio di quelle aristoteliche: tale enunciazione pecca di capacità
di astrazione (perché connessa comunque a uno specifico contesto) e non
si qualifica come definizione di carattere universale. C’è da aggiungere che
nella versione del ptmo di Sesto, al § 6726, si trova una ulteriore formulazione
che si presenta con un certo grado di astrazione e universalizzazione che
la rende ancora più forte nel paragone con le formulazioni dello Stagirita27.
È interessante notare che una formulazione non ben decodificata del principio la si trova anche nel primo discorso di difesa [2.3]28 della Tetralogia A di
Antifonte. A questa enunciazione manca un adeguato grado di universalizzazione nonché una conclusione di impossibilità ma la contraddizione, che
appare implicita, è potente nel contesto in cui è inserita: la sua presenza, ad
ogni modo, dimostra che il principio era applicato ed era anche richiamato
nei discorsi a riprova del fatto che il pubblico poteva recepirla senza alcuna
difficoltà.

VI. La presenza del diritto
Le opere di Gorgia contengono alcuni stimoli connessi direttamente al
mondo del diritto e della vita dei tribunali che Gorgia frequentava e che
erano di suo interesse, soprattutto vista l’attività oratoria che praticava in
Atene29. Non sorprende perciò che anche l’Apologia di Palamede contenga

26

27

28

29

simile che, rivolgendo lo stesso discorso alle stesse persone, sugli stessi argomenti, dice
assolutamente l’opposto?”; trad. mia, 2012).
Καὶ δὴ τὸ μὲν μὴ ὂν οὐκ ἔστιν. εἰ γὰρ τὸ μὴ ὂν ἔστιν, ἔσται τε ἅμα καὶ οὐκ ἔσται˙ ἧι μὲν
γὰρ οὐκ ὂν νοεῖται, οὐκ ἔσται, ἧι δὲ ἔστι μὴ ὂν, πάλιν ἔσται. παντελῶς δὲ ἄτοπον τὸ εἶναί
τι ἅμα καὶ μὴ εἶναι˙ (“E certo ciò che non è non è, poiché, se ciò che è è, sarà e insieme non
sarà; infatti, in quanto concepito come ciò che non è, non sarà, ma in quanto è ciò che
non è, a sua volta sarà. Ma è del tutto assurdo che qualcosa sia e non sia insieme”; trad,
R. Ioli, 2013). Se ne trova un’altra al § 72 dove si ha un breve passaggio sull’impossibilità
che qualcosa sia eterno e generato (non eterno) insieme; unitamente o spesso associato
a ἁτοπον (riferito all’assurdità del ragionamento).
Metaph. IV, 3, 1005b19-20 e 1005b16-27; IV 6, 1011b15-20. Sul principio di non contraddizione in Aristotele la bibliografia è vastissima: cf., e.g., G. Pasqualotto, Il principio di
non-contraddizione in Aristotele, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
Καὶ ἐμὲ ὡς δεινὸν μὲν παγχάλεπόν φασιν ἐλέγχεσθαι εἶναι, ὡς δ᾿ ἠλίθιον ἐξ αὐτῶν ὧν
ἔπραξα φανερὸν εἶναι ἐργασάμενον τὸ ἔργον (“Dicono anche che io sia tanto abile che
è difficilissimo accusarmi, ma altrettanto stolto per le stesse cose che appare evidente che io
sia l’autore degli atti di cui sono accusato”; trad. mia, 2012).
Di questi elementi rendo conto in S. Giombini, ‘Gorgia esperto di diritto’, in I. Pozzoni
(ed.), Schegge di filosofia antica e medioevale, Limina mentis, Villasanta 2015, pp. 65–77:
in sintesi si può notare che nell’Encomio di Elena si trova la differenziazione tra la pena
nel diritto civile e in quello penale (§ 7) e la prima riflessione sulla responsabilità giuridica
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un elemento concretamente connesso con la vita processuale ateniese di
epoca classica. Al § 35, in chiusura del suo discorso, Palamede si appella ai
giudici e li invita a prendere un’iniziativa: andare oltre i limiti della legge
e a prendere una decisione più saggia. Qui il paragrafo in analisi:
§ 35: εἰ μὲν οὖν ἦν διὰ τῶν λόγων τὴν ἀλήθειαν τῶν ἔργων καθαράν
τεγενέσθαι τοῖς ἀκούουσι <καὶ> φανεράν, εὔπορος ἂν εἴη κρίσις ἤδη
ἀπὸτῶν εἰρημένων˙ ἐπειδὴ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, τὸ μὲν σῶμα τοὐμὸν
φυλάξατε, τὸν δὲ πλείω χρόνον ἐπιμείνατε, μετὰ δὲ τῆς ἀληθείας τὴν
κρίσιν ποιήσατε […]
Dunque, se attraverso i discorsi la verità dei fatti potesse apparire
chiara e manifesta a chi ascolta, il giudizio risulterebbe ormai facile
in seguito alle cose dette; ma poiché non è così, sorvegliate la mia
persona, prendete più tempo, formulate il giudizio secondo la verità
[…] (trad. mia, 2012).

Palamede invita i giudici a considerare la misura della detenzione preventiva in attesa del verdetto. Questa prassi, che non è presente nel diritto
greco se non nel caso in cui si tema la fuga dell’accusato, ha qui una caratteristica peculiare: infatti, la detenzione a cui si appella Palamede ha lo
scopo precipuo di dare ai giudici il tempo necessario per emettere un verdetto pensato e scelto con cautela, e che soprattutto sia conforme a verità.
Ad essere messo in discussione è un aspetto proprio della prassi giudiziale
greca, ossia quella di avere tempi molto stretti per le votazioni e l’emissione
del verdetto. C’è un’assonanza di questo tipo di riflessione nella tragedia,
nello specifico nell’Ippolito (1320) di Euripide, quando Artemide sollecita
Teseo a riflettere sul fatto che egli ha agito con eccessiva fretta nel giudicare
il figlio Ippolito: Teseo non ha preso il tempo necessario al giudizio. Nell’Ippolito siamo in presenza di un giudizio che non si realizza nell’ambito
di un tribunale però c’è una chiamata generica al non aver fretta quando si
emette un giudizio e quando si assegnano colpe. Al contrario, Ippodamo
di Mileto, secondo le informazioni fornite da Aristotele (Pol. II8, 1267b40-1268a15), off re una analisi assolutamente aderente della situazione giudiziaria ateniese: egli era insoddisfatto della legislazione a lui contemporanea
in quanto essa includeva il prendere decisioni in fretta emettendo verdetti
secchi e inappellabili. Ippodamo non prospetta una soluzione specifica,
almeno in base alle informazioni dello Stagirita ma la sua critica al sistema
è ben defi nita.
dell’uso della persuasione attraverso le parole (§ 12) mentre nell’Epitaffio è presente un’analisi della relazione tra nomos e physis.
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Nel Palamede di Gorgia il richiamo è più tecnico e contestualizzato
perché avviene nel corso di un discorso rivolto a una giuria e prospetta la soluzione della detenzione cautelativa30. Oltre a Gorgia, è Platone ad occuparsi
dell’argomento nelle Leggi, IX 871e- 872 b31: in questo passo è prevista la
detenzione nei casi di omicidio a scopo di sicurezza, quando l’accusato, in attesa di giudizio, non intende nominare tre persone che garantiscano del fatto
che egli non si darà alla fuga, come si può leggere in particolare in 871e: «[…]
Nel caso, poi, che l’imputato non volesse nominare i suoi mallevadori, sarà la
stessa giuria a disporre la sua carcerazione cautelativa in attesa del verdetto
del processo» (trad. Radice, 1991). Platone, dunque, attesta la possibilità di
tenere in detenzione un accusato nelle fasi anteriori al processo, e lo prevede
nel caso specifico di omicidio, ma non riconosce a questa pratica né un valore punitivo né uno educativo: non si tratterebbe di uno stato definitivo di
privazione di libertà, né implicherebbe l’espulsione dalla città.
In definitiva, Gorgia anticipa Platone e in qualche modo riesce ad
avere una più amplia visione dell’uso della detenzione richiamandola in un
processo per tradimento.
La riflessione offerta da Gorgia nel passo del Palamede in questione
si inserisce nel contesto del diritto attico di epoca classica e non trova un
possibile inserimento nell’ambito del diritto arcaico per cui si caratterizza
come una critica alla prassi processuale contemporanea che Gorgia inserisce
sapendo bene che chi lo legge o lo ascolta ha chiari l’argomento e la problematica a cui si riferisce. Due sono le riflessioni che questo passaggio impone.
La prima è che non stupisce che un autore dell’epoca utilizzasse una sua
opera per proporre una critica alla propria società32: si tratta di una prassi
che ha sia una funzione civile ed intellettuale sia una funzione retorica (nel
momento in cui si cerca un raccordo col pubblico e le preoccupazioni presenti nel tessuto sociale). Allo stesso tempo va però considerato un secondo
aspetto: la presenza di questo richiamo ai limiti delle prassi giudiziarie non
30

31

32

Il testo […] τὸ μὲν σῶμα τοὐμὸν φυλάξατε […] contiene il verbo φῠλάσσω che indica il
sorvegliare in maniera diretta, il custodire.
Precedentemente Platone (IX 857 a-b) aveva previsto la possibilità della detenzione cautelativa in caso di furto: l’affermazione pare non confermata per l’utilizzo successivo di una
domanda ironica (IX 857 b-c). Cf. L. Rossetti, ‘Il ricorso della pena detentiva nelle Leggi di
Platone’, in O. Diliberto (ed.), Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto
romano, Atti del Deuxième colloque de philosophie pénale, Cagliari, 20–22 aprile 1989,
Jovene, Napoli 1993, pp. 347–369.
Si consideri che la critica alla contemporaneità anche sotto il profi lo giuridico e giudiziario non era un elemento estraneo agli intellettuali dell’epoca: sul caso della Medea di
Euripide cf. e.g. S. Giombini, ‘The Law in Euripides’ Medea’, Archai 22 (Jan.–Apr. 2018),
pp. 199–228.
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è sufficiente, o sufficientemente indicativo, per caratterizzare il testo gorgiano
come un testo in grado di rendere l’opera una fonte adeguata alla conoscenza
del diritto greco. Si tratta, in definitiva di una suggestione, una delle tante
di cui il sapiente Gorgia è capace di arricchire i suoi testi; si trovano, infatti,
disseminati nelle sue opere gli elementi più variati connessi alla filosofia, alla
gnoseologica, all’antropologica, alla cultura del tempo, alla logica, e così via33.

VII. Conclusioni
L’Apologia di Palamede non è facilmente collocabile nel contesto di una fase
specifica dello sviluppo del diritto greco. I pochi rimandi e le molte mancanze
escludono che l’opera possa essere stata scritta anche solo come modello per
un discorso da prodursi nell’ambito di un giudizio concreto. L’opera mostra
chiaramente la sua natura eminentemente retorica ed epidittica senza velleità
concrete o applicative in contesti decodificati come quelli processuali. Nell’opera è possibile riscontrare dinamiche ed elementi che rimandano all’ambito
giudiziale ma in un contesto libero, sciolto da vincoli che Gorgia si premura
di non fornire proprio per concentrare tutto il discorso sull’abilità retorica,
sulla velocità degli argomenti, sulla capacità di stupire il pubblico che viene
trasportato da argomenti, ritmi e modalità diverse. Il discorso trova la sua
arma migliore nella validità degli argomenti (che ovviamente sono costruiti
per apparire esaustivi e funzionanti) e nel costrutto logico-argomentativo:
è questa abilità che Gorgia intende mostrare.
L’opera, che solo apparentemente si sviluppa in un contesto giudiziario, inganna: non è un discorso da tribunale, non ne ha né le caratteristiche
né le intenzioni.
u
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Su questi aspetti rimando ancora una volta al mio Gorgia Epidittico, cit. 2012, nelle sezioni
dei commenti.
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Il fascino del Logos
Gorgia e il problema del Linguaggio
Enchanted by Logos
Gorgias and the Problem of Language
A B S T R AC T : Gorgias certainly is a triumph in linguistic rhetoric: he portraits the ambiguous relationship between human beings and the knowledge of reality. Following his works,
the Logos does not produce any objective or absolute, but obscure knowledge. The Logos
is not characterized by truth, but rather by the ability to persuade and deceive others, to
convince others using the art of rhetoric. Th is fact composes the core of the metalinguistic
attitude, which characterizes Gorgias’ texts.
Since the Logos in Gorgias does not seek absolute truth, it creates different truths, such
as illusions for platonians, skeptic material, rhetoric or similar exercises. The analysis of
the three main Gorgian works on Helen, Palamede and PTMO, are read and observed
prevalently through language; they are discussed not just in a rhetorical or logical sense,
but are anatomized in search for continuity in a bigger project: the “Gorgian Pragmatism”.
This Pragmatism is a philosophy which advises us to embrace those beliefs we fi nd most
functional for us.
While knowledge cannot be an agreement between the external world and human perception, Gorgias lays out another way to conceive this problem, which lies inside language. In
fact, language in itself is considered as the main subject for its power and use. We could
say that the reality of language is the only reality we might talk about, as the nucleus of
substance which characterizes human beings.
Many philosophers have tried to approach the problem of Sophists, and rehabilitated them
after a long history of discredit, maintaining the purpose of the research searching for
a peculiar philosophical content and a contribution for the posterity. I believe Gorgias can
reveal, at each level of his discourse, a theory of rhetorical arrangement aimed at clarification of the problem of language in human activity.
K E Y WOR D S : sophistry • rhetoric • logos • paradoxes • epistemology • persuasion • demonstranda • pragmatism

Gorgia e il suo tempo

N

el V secolo a.C., Pericle, protagonista della scena politica, aveva spinto
Atene verso un’egemonia incontrastata del mondo greco, avviando
una fase di rinnovamento architettonico e realizzando a pieno un regime
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di matrice democratica1. Con la crisi della società agricola e della vecchia
aristocrazia legata alle tradizioni, ad Atene cominciano a costituirsi nuovi
spazi di incontro e azione tra i cittadini che pian piano ingrossano le file
dei commercianti e che mirano a intensificare ed espandere l’economia della
polis. Il mutato quadro politico, caratterizzato dall’ideale dell’isonomia2,
non solo tende a garantire la tutela e i diritti della collettività attraverso
leggi e decreti che permettano ai tribunali di assumere un ruolo guida, ma
anche rende possibile l’emergere di qualità individuali incentrate sempre più
su abilità espositive, miranti a far valere la propria opinione nel dibattito
pubblico.
Secondo Tucidide, la democrazia era il sistema più adatto a trattenere
gli impulsi sovversivi delle masse popolari. In effetti, la massa (δῆμος) accettava la guida di un aristocratico (Pericle) per la sua cultura ed esperienza
politica, decisiva per definire il bene comune. Tucidide considera la natura
umana selvaggia e incontrollabile, essa deve dunque essere addestrata da
una personalità politica. È possibile esaminare elementi decisivi della democrazia come la connessione con la meritocrazia, ossia che un individuo è
autorizzato ad avanzare nella carriera per via del suo merito; e soprattutto
in una democrazia c’è parità in campo giuridico: la democrazia è in grado
di riconoscere i diritti e le esigenze dell’individuo, sostenendo la vita umana
nella sua espressione e nel suo valore concreto.
Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. καὶ ὄνομα
μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ᾿ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται·
μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον,
κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ
πλέον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ᾿ ἀρετῆς προτιμᾶται.3

1

2

3

158

Non a caso il termine “democrazia” (Δημοκρατία) compare per la prima volta nell’età
cosiddetta di Pericle, nell’anonima Costituzione degli Ateniesi, e per la verità in accezione
affatto negativa per influsso dell’avversa parte oligarchica (Ολιγαρχία), che era un sistema
di governo imposto da un piccolo gruppo di persone. Intellettuali, filosofi e politici hanno
sempre guardato alla storia della Grecia antica e in particolare alla democrazia di Pericle
come il miglior esempio e modello da prendere in considerazione, anche se sapevano che
questo modello era strettamente correlato a condizioni specifiche e non sempre eticamente
corrette dell’Atene del V secolo.
Significa “leggi uguali per tutti i cittadini”; infatti era stato usato da Clistene per designare
la legge comune che legava tutti i cittadini conferendo loro gli stessi diritti, premessa alla
democrazia. Per la dimensione integralmente politica del termine cfr. Gregory Vlastos
(1953), Isonomia, “The American Journal of Philology”, vol. 74, n. 4, pp. 337–366.
Tucidide, La guerra del Peloponneso, 2.37.
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Il nostro sistema politico non si propone di imitare le leggi di altri
popoli: noi non copiamo nessuno, piuttosto siamo noi a costruire un
modello per gli altri. Si chiama democrazia, poiché nell’amministrare si
qualifica non rispetto ai pochi, ma alla maggioranza. Le leggi regolano
le controversie private in modo tale che tutti abbiano un trattamento
eguale, ma quanto alla reputazione di ognuno, il prestigio di cui possa
godere chi si sia affermato in qualche campo non lo si raggiunge in
base allo stato sociale d’origine, ma in virtù del merito.4

L’evoluzione culturale e sociale della polis favorì lo sviluppo dell’oratoria giudiziaria e politica; l’oratoria si sviluppa, in senso politico, negli usi che
vengono fatti del “parlare in pubblico” all’interno dell’assemblea popolare,
in senso prettamente giudiziario, nell’ambito della vita processuale della
città e delle sue particolari caratteristiche strutturali (tribunali):
tutti i cittadini possono parlare nell’assemblea e contribuire quindi alle
decisioni politiche più importanti per la città, tutti i cittadini possono
far parte dei tribunali, che costituiscono lo spazio dove in concreto
vivono le leggi.5

La funzione degli oratori acquista sempre maggior rilevanza: l’arte di costruire discorsi6 incisivi e persuasivi, così come la dialettica, trovano terreno
fertile durante l’età di Pericle, che è ricordata senz’altro per il suo splendore
ma anche per la crisi dei valori tradizionali di cui i Sofisti furono contemporaneamente testimoni e fautori.
I Sofisti sono intellettuali, retori e maestri, innovativi e rivoluzionari,
che lo studioso Mario Untersteiner7 definisce “espressione naturale di una
coscienza nuova, pronta ad avvertire quanto contraddittoria e tragica sia la
realtà”.8 Egli, infatti, influenzato anche dall’opinione del filosofo Giuseppe
Rensi nel saggio Filosofia dell’assurdo,9 aveva interpretato la sofistica come
un movimento filosofico capace di sostenere e indagare l’implicita contraddittorietà del mondo. Questi maestri mettevano in atto abilmente tutti gli
4

5
6

7

8

9

D’Anna G. (a cura di) (1991), Tucidide, La guerra del Peloponneso 1–2, trad. di Mariella
Cagnetta, in Scrittori di Grecia e di Roma, Ed. Vittorio Speranza, Roma, p. 74.
Casertano G. (2004), Il Sofista, Guida Editori, Napoli collana “Parole chiave”, p. 12.
Fra i caratteri principali dell’oratoria vi è un’attenzione ossessiva per lo stile e l’uso frequente di vocaboli composti (particolarmente dei composti verbali).
Untersteiner ha dedicato le sue ricerche in particolare alla contraddittorietà e problematicità dell’essere, alla problematica del tragico in generale (Eschilo) e alla ricerca di una
coscienza etica che possa superare la contraddizione insita nel reale (Sofisti).
Untersteiner M. (1996), I Sofisti, presentazione di Fernanda Decleva Caizzi, Mondadori,
Milano, p. 537.
Cfr. Rensi G. (1991), La filosofia dell’assurdo, Adelphi, Milano.
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espedienti retorici che secondo la tradizione erano oggetto di insegnamento
nelle scuole: i loro manuali non spiegavano come si dovesse comporre un
discorso scritto, ma fornivano una serie di testi modello che riassumevano
possibilità e schemi di molte performance orali.
L’assemblea cittadina e i tribunali costituivano un uditorio al cospetto del quale non bastava vantare buone ragioni per ottenere successo,
ma occorreva trovare strategie per convincere10 quel pubblico sospettoso,
volubile, pieno di pregiudizi, spesso ostile ed emotivamente instabile. I due
poli entro cui si realizza la comunicazione oratoria sono da un lato πείθειν
(convincere) dall’altro ψυχαγωγεῖν (trascinare le anime). Sulla scorta degli
scritti pervenuti, appare evidente il virtuosismo dei Sofisti come scrittori
che introducono importanti innovazioni rispetto alla forma e non di meno
una componente giocosa contrastante con la tradizionale gravitas dei trattati
filosofici Περί Φύσεως:
i Sofisti sembrano aver dedicato le loro migliori energie a un tipo di
scrittura vistosamente innovativo, un tipo di scrittura che presenta
tratti giocosi e in cui il discorso tende a sviluppare una fortissima
tensione tra il contenuto dichiarativo di superficie e le inferenze che il
lettore si sente spinto a trarre.11

La comunicazione: un’arte strategica
ὑμᾶς δὲ χρὴ μὴ τοῖς λόγοις μᾶλλον ἢ τοῖς ἔργοις προσέχειν τὸν νοῦν,
μηδὲ τὰς αἰτίας τῶν ἐλέγχων προκρίνειν, μηδὲ τὸν ὀλίγον χρόνον τοῦ
πολλοῦ σοφώτερον ἡγεῖσθαι κριτήν, μηδὲ τὴν διαβολὴν τῆς πείρας
πιστοτέραν νομίζειν.12
Voi, però, dovete rivolgere la mente ai fatti, piuttosto che alle parole,
e non preferire le accuse alle confutazioni, né ritenere il poco tempo
giudice più saggio del molto, né considerare la calunnia più affidabile
della prova di fatto.13

I Sofisti confidavano, infatti, nelle molteplici potenzialità e nella forza
vibrante delle parole costruite ad arte, per svolgere al meglio il loro ruolo nei
contesti più disparati e occasionali, dovevano rivelarsi capaci di coinvolgere
sempre l’uditorio, anche con discorsi improvvisati sulla scorta di schemi
10
11

12
13

16 0

Sarà proprio la persuasione un aspetto caratterizzante della retorica gorgiana.
Rossetti L. (2006), Oltre il Demonstrandum. La Dimensione Metacognitiva dei Testi
Paradossali Nell’Età dei Sofisti, “Méthexis”, pp. 125–138, cit. p. 127.
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΜΗΔΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ, DK82 B 11 a (34).
Trad. di Ioli R. (2013), in Gorgia. Testimonianze e frammenti, op.cit., pp. 138–139.
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preordinati e consolidati: sono le cosiddette figure gorgiane, figure retoriche
prevalentemente di suono e di posizione di cui Gorgia faceva largo uso in
modo sistematico e caratterizzante, per dare andamento ritmico al discorso
fino a raggiungere un equilibrio ricercato.
La parola si configura ormai come potente arma dall’aspetto forbito;
essa può influenzare le azioni di ascoltatori inconsapevoli dei condizionamenti subiti. Gorgia, infatti, in virtù di adeguate argomentazioni, di vocaboli
opportunamente selezionati e collocati, della cangiante e duttile intonazione
della voce, di pause e ritmo mai casuali, di ogni altro raffinatissimo espediente retorico intendeva accrescere e valorizzare l’incisività dell’azione persuasiva. All’espressività delle parole nei risvolti persuasivi e orientativi del
pensare e dell’agire è dedicata l’opera di Gorgia che, ponendo l’accento sui
limiti conoscitivi dell’uomo, indica nella retorica e nello studio della parola
una sorta di discrimine interpretativo della realtà, ridotta così a fenomeno
mutevole in rapporto alla volubilità dell’uditorio.
Proprio nei confronti di Gorgia e dei Sofisti si accende la polemica
da parte di pensatori come Platone e Aristotele14 che “temevano” non il
vigore della parola in sé ma l’influenza morale e politica sull’educazione dei
giovani.15 Platone, in particolare, sottolinea il carattere non morale16 della
retorica gorgiana, che non sa (o non vuole) offrire garanzie di un buon uso
della persuasione. Nei suoi dialoghi, tuttavia, Platone considera i sofisti come
avversari da rispettare. Attraverso il confronto riporta posizioni legittime e
attendibili.
Come possiamo giustificare l’ipotesi che i Sofisti possano essere stati
veramente interessati a dimostrare e sostenere certe tesi? Purtroppo le posizioni dottrinali non sono palesi ed emergono solo ad un attento e sottile
esercizio ermeneutico.17 Casertano è fra coloro che rivalutano positivamente
i Sofisti valorizzandone il carattere innovativo, in quanto avrebbero com14

15

16

17

Nel primo libro della Metafisica di Aristotele i Sofisti non trovano posto poiché la fi losofia
è intesa come ricerca delle cause e dei principi primi; inoltre i sofisti, pur utilizzando il
principio di non contraddizione nei loro discorsi, non ne riconoscono la validità.
Cfr. Bianchi L. (1953), A proposito del giudizio di Platone su Gorgia, “Maia”, vol. IV, pp.
271–282; in modo particolare quando indica Gorgia come “il lontano responsabile della
dissoluzione e del caos politico di Atene”; più in generale sui sofisti, Platone riferisce che
il sofista assomiglia al fi losofo come il lupo al cane considerando il filosofo cane, il sofista
lupo, una sorta di cane degenerato dalla ricerca fi losofica: Platone Sofista 230e–231a;
Parmenide 128c e Leg. II 654e.
Dodds trova in Gorgia 504d la possibilità di un uso positivo della retorica e Walter Leszl
annovera anche i passi 480c–481b; 503b; 508c.
Si pensi, ad esempio, al passo del Palamede, in cui Gorgia inaspettatamente teorizza la
possibilità di accedere alla verità o addirittura il saldo possesso della verità.
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piuto una vera e propria “irruzione sulla scena culturale e politica della
Grecia antica”18. Mentre l’esperienza relativistica dei sofisti fa nascere “un
nuovo senso della storia”19, la letteratura si mondanizza e l’uomo non è più
connotato come “l’assorbimento passivo di una tradizione”, ma diviene
strumento di un “tipo di filosofia non astratto, avulso dalla vita concreta
e pratica dell’uomo”20. W. Jaeger, invece, si concentra sull’aspetto della
παιδεία e ritorna a una visiona tradizionalistica dei Sofisti: sostiene che non
vi sia profondità della motivazione metafisica ad accompagnare le idee dei
Sofisti su uomo, stato e mondo. Pur essendo abilissimi nell’uso del linguaggio, per Jaeger i loro contenuti non sono abbastanza soddisfacenti (solo il
piano formale è positivamente valutato).21
Le polemiche dei posteri si innestano nella rottura operata con la
tradizione filosofica22 vigente all’epoca: l’ontologia di Parmenide. Infatti, alla
fine del VI secolo a.C., secondo le testimonianze di Platone e Aristotele, nasce e si sviluppa una nuova scuola di pensiero, il cosiddetto Eleatismo23. Con
Parmenide di Elea il termine “φύσις”, che pur appartiene a un linguaggio
prefilosofico, acquista il nuovo significato di “Essere”. Egli dimostrò che l’Essere, opponendosi al Nulla, rifiuta ciò che non è, come pure nega il principio
del divenire cosmico e del molteplice, e asserisce che solo l’Essere può essere
pensato, instaurando il legame esistenziale tra pensiero e pensato.
18
19
20
21

22

23
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Casertano G. (2004), p. 10.
Ibidem, p. 16.
Ibidem, p. 17.
Cfr. Jaeger W. (1943), Paideia: The Ideals of Greek Culture, translated from the German
manuscript (Paideia: die Formung des griechischen Menschen.) by Gilbert Highet, New
York: Oxford University Press, trad. it. di Emery L., Setti A. (2003), Paideia. La formazione dell’uomo greco, Editore Bompiani nella collana “Il pensiero occidentale”. Jaeger,
pur ammettendo una spinta fi losofica nuova – “Erst mit den Sophisten tritt darin eine
Änderung ein.” (p. 206) –, cerca di incasellare il movimento sofistico come un fenomeno
essenzialmente educativo – “Die Sophisten sind ein im eigentlisten Sinne bildungsmäßiges
phänomen.” (p. 206). Nel paragrafo Der Ursprung der Pädagogik und des Kulturideals,
Jaeger precisa però che l’idagine sul tipo di paideia collegato all’insegnamento sofistico
è ancora aperta: “Man hat die Sophisten die Gründer der Erziehungswissenschaft genannt.
In der Tat haben sie die Grundlagen der Pädagogik gelegt, und die intellektuelle Bildung
geht großenteils noch heute dieselben Wege. Aber es ist noch heute eine offene Frage,
ob die Pädagogik eine Wissenschaft oder eine Kunst ist, und die Sophisten haben ihre
Erziehungskunst und – Theorie nicht eine Wissenschaft sondern eine Techne gennant.”
(p. 378).
Appare, tuttavia, aleatorio parlare di fi losofia in senso stretto prima di Platone. Sui termini φιλοσοφία e φιλόσοφος vedi gli studi di Nightingale A.W. (2007), Rossetti L. (2008),
Striker G. (1996).
Senofane di Colofone è ritenuto l’iniziatore dell’Eleatismo, tuttavia è Parmenide ad essere
considerato il vero protagonista della “scuola” ionica.
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εἰ δ᾿ ἄγ᾿ ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας,
αἵπερ ὁδοὶ μοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι˙
ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι,
Πειθοῦς ἐστι κέλευθος (Ἀληθείηι γὰρ ὀπηδεῖ),
ἡ δ᾿ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι,
τὴν δή τοι φράζω παναπευθέα ἔμμεν ἀταρπόν˙
οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν (οὐ γὰρ ἀνυστόν)
οὔτε φράσαις.24
Ebbene, io t’esporrò (e tu fai tesoro del discorso che odi)
Quali siano le sole vie di ricerca pensabili.
L’una che esiste e non può non esistere
È il cammino della Persuasione (infatti segue la Verità);
L’altra che non esiste e che è necessario logicamente che non esista,
e questa io ti dico che è una strada del tutto impercorribile.
perchè ciò che non è non puoi né conoscerlo (infatti questa conoscenza
è irrealizzabile)
né esprimerlo.

Attraverso la metafora delle due vie, Parmenide pone la struttura su
cui poggia la sua dottrina della Verità: l’essere è, il non essere non è, e risulta
l’identità tra Essere e pensare (logica conclusione delle premesse precedenti).
Calogero25 osserva nel dettaglio l’uso di εἶναι, per Parmenide concetto unico
che indica la possibilità dell’essere, la sua pensabilità, che è a sua volta la sua
esprimibilità.
I Pluralisti26, in particolare Leucippo27 e Democrito, avrebbero salvato
i fenomeni che l’ontologia parmenidea aveva condannato alla non esistenza
e i suoi seguaci all’assurdità dei paradossi. Tra la seconda metà del V secolo e i primi decenni del IV il rigore logico e l’autorità della spiegazione
parmenidea (incasellamento della realtà nella realtà unica di ciò che è) era
un modello a cui tutti i pensatori facevano riferimento. Questi cosiddetti
intellettuali pluralisti decisero di rinunciare a porre un unico principio per
la spiegazione di tutte le cose a favore di una pluralità di principi, cercando
24

25

26

27

DK 28B 2, Mauro Bonazzi, Loredana Cardullo, Giovanni Casertano, Emidio Spinelli,
Franco Trabattoni (a cura di) (2005), Filosofia antica, Raffaello Cortina Editore, Milano
collana “Bibliotheca”, p. 38.
Cfr. Calogero G. (1932), Studi sull’eleatismo, Tipografia del Senato, Roma collana Pubblicazioni della Scuola di fi losofia della R. Università di Roma III, pp. 18–30.
Ai Pluralisti Aristotele attribuì il merito di aver indagato per primi la causa del divenire
e i principi che compongono le cose. Anche Platone fa riferimento alla controversia tra
monisti e pluralisti (Sofista 245a 4-6).
Leucippo è considerato l’iniziatore della scuola atomistica e sappiamo dalle fonti che
Democrito fu suo allievo.
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di conciliare il principio parmenideo con quello eracliteo28 del continuo
divenire delle cose e della molteplicità.
La filosofia di Leucippo e Democrito29 si basa su una ricerca che mira
a praticare quella via che Parmenide aveva dichiarato “impraticabile e preclusa
a ogni ricerca”; ciò comporta una nuova visione in cui molteplicità e divenire
delle cose sono inquadrati in una rigida struttura meccanico-quantitativa.
Δημόκριτος δὲ καὶ Λ. ἐκ σωμάτων ἀδιαιρέτων τἆλλα συγκεῖσθαί φασι,
ταῦτα δ᾿ ἄπειρα καὶ τὸ πλῆθος εἶναι καὶ τὰς μορφάς […] ποιήσαντες τὰ
σχήματα τὴν ἀλλοίωσιν καὶ τὴν γένεσιν ἐκ τούτων ποιοῦσι, διακρίσει
μὲν καὶ συγκρίσει γένεσιν καὶ φθοράν, τάξει δὲ καὶ θέσει ἀλλοίωσιν.30
Democrito e Leucippo affermano che tutte le cose sono composte da
corpi indivisibili, infiniti per quantità e per forme […] ponendo come
base (degli atomi la varietà delle) forme, fanno derivare da queste il
cambiamento e la nascita; cioè, con la disgregazione e l’aggregazione
(degli atomi), spiegano la generazione e la distruzione, e con l’ordine e
la posizione (degli atomi) spiegano il cangiamento.31

Tuttavia, i sostenitori di Parmenide s’impegnarono con zelo per
difendere la dottrina della Verità e soprattutto Zenone si era cimentato
nella definizione di un ente perfettamente omogeneo con l’aiuto dei suoi
paradossi. Egli, infatti, aveva elaborato una serie di paradossi (il più famoso
è quello di Achille e la tartaruga) al fine di ottenere la “estenuazione della
fantasia di lettori e uditori obbligati a rappresentarsi una interminabile
successione di distanze sempre più piccole”; le argomentazioni zenoniane
si basavano sul principio della divisibilità in parti di ciò che è molteplice
e sulla grandezza32 che ammette la condizione della divisibilità, dunque per
assurdo l’esistenza del molteplice.

28

29

30
31

32

16 4

Eraclito tematizza i problemi connessi al loro divenire e alla loro identità raggiunta per
reciproca opposizione. Dalle fonti rinvenute il λόγος risulta legge della realtà ed essa si
mostra nella continua presenza e lotta fra elementi contrastanti. Cfr. gli studi di Emanuele
Severino.
Le loro tesi furono innovative; infatti, esclusero l’intervento divino nella formazione del
mondo, riportarono le qualità ad apparenza, tratteggiarono un nuovo ideale di saggezza
e negarono l’immortalità dell’anima.
Aristotele, De generatione et corruptione, A 1. 314a 21 – A 2. 315b 6, in DK 67A9.
Mauro Bonazzi, Loredana Cardullo, Giovanni Casertano, Emidio Spinelli, Franco
Trabattoni (a cura di) (2005), Filosofia antica, Raffaello Cortina Editore, Milano collana
“Bibliotheca”, trad. di G. Casertano, cit p. 58–59.
ΖΗΝΩΝΟΣ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ, DK 29B 1, SIMPL. Phys. 140, 34.
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δ ε ύ τ ε ρ ο ς δ᾿ ὁ καλούμενος Ἀ χ ι λ λ ε ύ ς . ἔστι δ᾿ οὗτος ὅτι τὸ
βραδύτατον οὐδέποτε καταληφθήσεται θέον ὑπὸ τοῦ ταχίστου˙
ἔμπροσθεν γὰρ ἀναγκαῖον ἐλθεῖν τὸ διῶκον, ὅθεν ὥρμησε τὸ φεῦγον,
ὥστ᾿ ἀεί τι π ρ ο έ χ ε ι ν ἀναγκαῖον τὸ βραδύτερον. ἔστιν δὲ καὶ οὗτος
ὁ αὐτὸς λόγος τῶι διχοτομεῖν, διαφέρει δ᾿ ἐν τῶι διαιρεῖν μὴ δίχα τὸ
προσλαμβανόμενον μέγεθος. τὸ μὲν οὖν μὴ καταλαμβάνεσθαι τὸ
βραδύτερον.
Secondo è l’argomento detto Achille: ‘il più lento non sarà mai
raggiunto nella sua corsa dal più veloce. Infatti è necessario che chi
insegue giunga in precedenza là dove si mosse chi fugge, di modo che
necessariamente il più lento avrà sempre un qualche vantaggio’.33

Come osserva Calogero, Zenone non elabora né sviluppa gli argomenti del maestro, bensì costruisce una solida barriera a sostegno delle sue
argomentazioni:
Il ‘soccorso’ che l’‘alleato’ Zenone arreca a Parmenide è dunque costituito dalla dimostrazione che le difficoltà che sembrano sorgere dalla
posizione dell’ente unico sono di gran lunga superate dagli assurdi
impliciti nella posizione delle realtà molteplici.34

Nel contesto di difesa o critica della dottrina parmenidea si inseriscono anche i maestri della sofistica che, nel loro stesso porsi nella società
e con i loro insegnamenti, proseguono l’opera di scardinamento del divieto
eleatico.

Gorgia e i filosofi del suo tempo
εἰ γὰρ τὸ ὂν ἔστιν, ἤτοι ἀίδιόν ἐστιν ἢ γενητὸν ἢ ἀίδιον ἅμα καὶ γενητόν˙
οὔτε δὲ ἀίδιόν ἐστιν οὔτε γενητὸν οὔτε ἀμφότερα, ὡς δείξομεν˙ οὐκ
ἄρα ἔστι τὸ ὄν.35
Poiché, se ciò che è è, certamente è eterno, o generato, o insieme eterno
e generato; ma non è né eterno né generato né entrambi, come mostreremo; dunque ciò che è non è.36

Nel PTMO, Gorgia ricorre alla stessa forma di ragionamento, quello per
assurdo, usato dagli avversari eleatici. L’essere è troppo contraddittorio
per poter essere. La conoscenza più che sulle credenze e i dogmi vorrebbe
33
34
35
36

DK 29A 26, ARIST. Phys. Z 9. 239b 14, Trad. di G. Casertano in Filosofia antica (2005), p. 36.
Calogero G. (1932), p. 91.
DK 82B 3, SEXT. adv. math. VII 65–87, 68.
Trad. di Ioli R. (2013), in Gorgia. Testimonianze e frammenti, op.cit., p. 106–107.
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sviscerare il mondo fenomenico, metterlo in discussione e polemizzare con
i mezzi che all’uomo appartengono e con quelli che attraverso la pratica può
scoprire. Per Calogero37 i sofisti sostituiscono una capacità di ragionamento
all’accettazione passiva dei contenuti morali, distruggendo però questi ultimi. Egli conduce un’indagine scrupolosa sul metodo e mostra una certa
simpatia per la mentalità critica introdotta dai sofisti.
Casertano circoscrive il nucleo centrale dell’attività dei Sofisti, ossia
quello di “far sembrare possibile un’impossibilità”,38 parlando di imitazione
e confutazione per far sì che ciò accada. I mezzi con cui i Sofisti potevano
rendere l’impossibile possibile sono poi gli stessi impiegati dai discepoli di
Parmenide per rendere il loro possibile come unico possibile: la creazione di
paradossi. Sembra, infatti, che Gorgia e Zenone partano da basi metodologiche simili seppur speculari.
Rossetti giunge a definire quello gorgiano un sapere di tipo “metacognitivo”, competenza di secondo grado:
[…] una modalità inedita, altamente creativa e, sin dall’inizio, altamente professionalizzata di fare cultura, di lanciare idee e di attuare
una paideia che aspira a mettere in moto il pensiero specialmente
a livello metacognitivo.39

La questione non sta nella legittimazione del paradosso che di fatto ne snaturerebbe la natura; bensì i paradossi servono a creare delle inferenze che
autorizzano a dire e sostenere in un certo modo ciò che si vuole e si mostra
come ineludibile. Così potrebbe anche darsi che nella polemica con l’Eleatismo, non solo Gorgia decostruisse con gli stessi mezzi la struttura logica
parmenidea ma anche ne svelasse il segreto: alle spalle di questo carattere
ineludibile di cui Parmenide si servì per dettare legge non vi è altro che una
natura paradossale che autorizza ad assolutizzare il non assolutizzabile. Ne
risulta un “inceppamento della mente”.
Qual è lo scopo se non quello “di costringere a pensare ma, di nuovo,
senza prefigurare ciò che veniamo indotti a pensare?”
Ancora, nell’analizzare lo stile e le problematiche filosofiche sofistiche,
Rossetti torna ad Antifonte40, figura di spicco nell’Atene del V secolo, e ne sot37

38
39
40
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Vedi confronto con Gorgia in Calogero G. (1932), Studi sull’eleatismo, “Tipografia
del Senato, Roma collana Pubblicazioni della Scuola di fi losofia della R. Università di
Roma III”, pp. 157–222.
Casertano G. (2004), p. 39.
Rossetti L. (2006), p. 133.
Antifonte di Ramnunte è ritenuto il primo, il più antico degli oratori attici. Nato ad Atene
verso il 480 a.C., fu esponente di rilievo dell’oligarchia e nel 411 fu l’animatore della cospirazione che condusse al governo dei Quattrocento.
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tolinea la maestria e originalità del discorso, la sottile vocazione all’indagine
sulla verità confondendo l’uditorio, ora con argomenti a favore di uno, ora
dell’altro, sempre in modo univoco.41 Non si ha, dunque, un criterio certo per
rivelare o svelare il vero: nelle Tetralogie si nota la componente arbitraria dei
due discorsi che sostengono determinate posizioni per concludere che non è
possibile elaborare un criterio univoco in base al quale dirimere la questione.
È chiaro che tra gli intenti dei testi paradossali non si annovera quello
di insegnare, o addirittura scoprire nuove questioni in campo conoscitivo,
bensì (e Rossetti la chiama “conoscenza di secondo grado”) compare un
piano diverso e più articolato che vuole andare oltre le ovvietà, oltre ciò che è
conosciuto o vuole porsi come tale, una comprensione che vuole rispettare e,
se vogliamo, assistere all’inafferrabilità degli oggetti del pensiero utilizzando
gli stessi mezzi con cui la realtà viene intrappolata in schemi, teoremi e teorie.
Si continua a discutere di situazione paradossali, seppur in cerca
di una logicità da cui possano scaturire tentativi di analisi il più possibile
appurata e sostenuta dalle fonti (per quanto le teorie degli scritti paradossali
rimangano nell’ombra).

Il λόγος: filo rosso della cultura greca
Rossetti prende in considerazione il “Discorso debole” delle Nuvole di
Aristofane, Prodico con l’Eracle al bivio, Il dialogo dei Meli di Tucidide e il
Sisifo, come esempi di discorsi apparentemente impeccabili, ma paradossali
seppur funzionali. Dunque: cosa intende Rossetti quando afferma che il vero
senso del discorso non è lì ma altrove? La sua trattazione ripercorre testi che
ben possiamo leggere e indagare con gli strumenti del pensiero critico. Ciò
che dovremmo ottenere da questa analisi comparativa è sostanzialmente un
rimando intenzionale che nasconda o meno un concetto seppur articolato
nel discorso non ancora ben definito o definibile. Si tratta della verità del
discorso. La conclusione a cui si può giungere è che, in effetti, la provocazione dei Sofisti, intellettuali e maestri della parola, creatori di paradossi,
arrivi a “coltivare il non-senso con una messa a punto quasi maniacale della
dimostrazione della ragionevolezza e fondatezza di ciò che, invece, è manifestamente assurdo”42.
41

42

Allo stesso tempo, Antifonte è anche l’inventore del “parlatoio”, un curioso luogo di
Corinto in cui egli accoglieva persone di cattivo umore per lo più tristi per tirarle su di
morale. Cfr DK 87 A 6, Plut. Vit. X orat. 1, p. 8383 C [Antiphon der Rhamnusier]. Questo
aspetto si collega all’approccio e alla potenza della psicagogia nonché all’utilizzo di mezzi
retorici persuasivi per poter guidare l’animo umano in un verso piuttosto che in un altro.
Rossetti L. (2006), p. 134.
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Esemplari sono le tre famose tesi gorgiane sulla realtà del nulla e l’irrealtà dell’essere, sull’inconoscibilità e l’incomunicabilità, e il caso di molti
paradossi zenoniani. Gorgia mira a rivalutare l’antica concezione sciamanica
della parola, indagando a fondo le pratiche a cui il λόγος può piegarsi. Il
suo è un λόγος “performativo”, efficace, che ha effetti sulla ψυχή individuale
e collettiva, capace di determinare passioni e azioni, piaceri e angosce ma
anche di plasmare la δόξα e di regolare il comportamento collettivo.43 La
“performance” di Gorgia viene indicata con il termine ἐπεδείξατο (voce
del verbo ἐπιδείκνυμι).44 Il termine che rinvia alla pubblica dimostrazione
di retorica allude allo sfoggio di abilità che il retore era solito compiere per
impressionare il pubblico, e per attirare nuovi allievi.
Nel mondo greco gli stessi verbi che indicano “dire” contengono
un riferimento alla collettività: λέγω non significa soltanto dire ma anche
“raccogliere” e ἀγορεύω ha la stessa radice di ἀγορά. E la parola, organizzata in discorsi, pervade la cultura ellenica sin dagli esordi letterari epici in
epoca arcaica. Già in Omero45, infatti, si definisce la potenza della retorica,
e gli eroi, prima ancora di combattere o nel corso stesso di duelli all’ultimo
sangue, si effondono in “parole alate” a motivare e scandire momenti salienti
dell’azione, che così trova piena legittimazione: lo scettro dell’oratore passa
di mano in mano nelle assemblee del popolo in armi come elemento distintivo e simbolico del prestigio riconosciuto a chi di volta in volta prende la
parola, contribuendo al dibattito in contrapposizione o in appoggio a quanto
precedentemente sostenuto da altri. Inevitabilmente lo scontro verbale, riflesso e talvolta surrogato di quello fisico, esprime ed esalta doti individuali
nell’eloquio forbito funzionale ad imporre il proprio punto di vista. Vince,
in genere, chi convince.

La retorica e i suoi insegnamenti
E non è detto, in questa prospettiva che poi si dipana nei secoli successivi
all’epoca arcaica della storia greca, evolvendosi e persino radicalizzandosi
nella medesima direzione, che le parole debbano essere innanzitutto veritiere: si pensi alla formula del Cratilo per il quale il λόγος è cosa duplice,
ἀληθής e ψευδής.46 Grazie al Gorgia platonico si può risalire alle teorie della
retorica e alla definizione di ῥητορικὴ τέχνη. Infatti, nella prima parte del
dialogo, dopo le serrate critiche mosse da Socrate nei confronti di Polo che
43
44
45
46
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Cfr. ΓΟΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ DK 82 B 11 (8).
Platone, Gorgia 447a 1–6.
Si legga Odissea 19, 203 per Odisseo e Nestore.
Platone, Cratilo 385b-d.
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non sa impegnarsi in una conversazione collaborativa, ma fa un elogio della
retorica, senza spiegare in cosa consista la sua tecnica, si entra nel vivo della
conversazione; Gorgia, che non si mostra affatto modesto, dichiara in risposta a Socrate di essere in grado di esprimersi in modo conciso, adeguandosi
allo stile dialogico.
È a questo punto che Socrate parla di ῥητορικὴ τέχνη, e chiede a Gorgia di cosa essa si occupi. L’affermazione di Gorgia, che la retorica47 si occupa
di “discorsi” è seguita da una seconda domanda di Socrate, cioè di che cosa
la retorica sia ἐπιστήμη (conoscenza).48 Qui, come sostiene Stauffer, è da
intendersi la conoscenza del retore, cioè la conoscenza dei discorsi; mentre,
secondo Zanetto49 e Nussbaum,50 “τέχνη” ed “ἐπιστήμη” al tempo di Platone
non sarebbero nettamente distinguibili. Dopo la confutazione socratica di
Polo, Stauffer prosegue con gli usi propri della retorica51 secondo l’indagine
di Socrate52: “rather than using rhetoric as a tool of exploitation, Gorgias
ought to use it to help himself and others by accusing himself and those
close to him whenever they stray from the path of justice.”53 In questo modo
Stauffer mostra come retorica, giustizia e filosofia, possano considerarsi un
insieme coerente.
Gorgia aggiunge che la retorica insegna a φρονεῖν και λέγειν.54 Tuttavia, per Gorgia φρονεῖν indica la comprensione di ciò che si dice, invece
Socrate si riferirebbe alla capacità di comprendere ciò che si dice riuscendo
a giustificarlo razionalmente. Sempre in risposta alle domande di Socrate,
Gorgia afferma che la retorica tratta “le cose umane più grandi e migliori”,55
ma, solo dopo che Socrate evidenzia l’ambiguità di questo “sommo bene”,
47

48
49

50

51
52

53

54
55

Molte sono le fonti che permettono la ricostruzione del Gorgia retore e oltre alla già citata
fonte platonica (Gorgia 448d–449a), si rimanda all’orazione di Alcidamante Sugli autori
di discorsi scritti o Sui Sofisti.
Platone, Gorgia 449c.
Cfr. Zanetto G. (1994), Gorgia di Platone, Editore Rizzoli Bur, Milano “classici greci
e latini”.
Cfr. Nussbaum M.C. (1986), The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy
and Philosophy [Fragility], Cambridge University Press.
Platone, Gorgia 480a6–d7.
Wesoły (in: Cardullo L. – Coniglione F. (2019), La forza del logos. Gorgia a 2.500 anni dalla
nascita. Bonanno Editore, Acireale collana “Cultura e formazione”) sostiene che il Socrate
platonico sia invidioso di Gorgia (soprattutto per le immense ricchezze che è riuscito ad
ottenere tramite i suoi insegnamenti) e nota la sua assenza nella riunione dei sofisti del
dialogo Protagora.
Stauffer D. (2006), The Unity of Plato’s’ Gorgias’: Rhetoric, Justice, and the Philosophic
Life, Vol. 26, Cambridge University Press, p. 80.
Gorgia 449e.
Gorgia 451d.
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emerge la vera concezione della retorica che non può agire allo stesso modo
per tutti56: convincere la folla (πείθειν τὰ πλήθη). Tale persuasione avviene
nell’animo di chi ascolta.57 Ancora più esplicitamente Gorgia si esprime
sulle capacità di persuadere indipendentemente dalla verità – poiché aveva
sacrificato la verità al plausibile (sostituto del vero o imitazione del vero?) che
è dunque l’oggetto della retorica58 – dato che la retorica può essere impiegata
per argomentare ciò che è giusto e ciò che non lo è.59 Questa capacità di
persuadere l’uditorio è intesa come insegnamento fondamentale, un grande
bene che procura libertà.
È, dunque, comprensibile, che la retorica si possa definire “strumento
di potere” nell’Atene democratica del V secolo, contesto in cui il discorso
politico anima la polis e determina quel successo per il quale si era disposti
anche a pagare cifre spropositate. Gorgia può considerarsi un “manager” di
se stesso che, intento a vendere un prodotto, ossia la conoscenza o le tecniche
oratorie, propone una filosofia che può plasmare tradizioni, miti, costumi,
e animare discorsi politici: in effetti Gorgia partecipava in maniera intensa
alla propria pubblicità, basti pensare che egli stesso fece collocare lungo la
via sacra di Delfi, dove erano situati tesori e monumenti, una statua d’oro.60
Ciò ci induce a pensare che Gorgia avesse una utilità sociale ampiamente riconosciuta. Tale aspetto porta a considerare l’opera dei Sofisti e di Gorgia, in
particolare, non troppo lontana dal tempo nostro e da quella comunicazione
di massa, in cui il linguaggio assume rilevanza sociale e politica.61
Gli studi riguardanti l’aspetto del linguaggio in Gorgia e quindi
il potere persuasivo del λόγος, dal punto di vista filologico e storico e dal
punto di vista filosofico, presentano convergenze e divergenze interpretative
ed elementi di novità interessanti. Nel confrontare le diverse modalità di
approccio al tema si nota che la maggior parte degli studiosi ha ben approfondito l’indagine sul concetto di πείθειν e sul καιρός; alcuni hanno indagato
l’aspetto della struttura materiale della parola (che agirebbe come un flusso
dall’esterno verso la mente)62 altri, invece, hanno sottolineato l’aspetto tec56
57
58
59

60

61
62
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Gorgia 452d-e.
Gorgia 452d-e.
Fedro 267a.
In merito a questo la studiosa Taglia A. (2014, XIV–XVIII) individua due aspetti: la persuasione su un sapere scientifico (πείθειν διδασκαλική) e la persuasione riguardo ad una
credenza (πείθειν πιστεύετε).
Cfr. Pausanias VI 17, 7 ss.; Cicero De Orat. III 32, 129; Plinius N. H. XXXIII 83 (vedi Ioli,
Gorgia. Testimonianze e Frammenti, pp. 56–57).
Cfr. Bonazzi M. (2010a), I Sofisti, Carocci editore, Roma.
Cfr. Mazzara G. (1983), Gorgia. Origine e struttura materiale della parola, “L’Antiquité
Classique”, pp. 130–140.
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nico, artificioso e complesso basato su figure retoriche che successivamente
saranno appunto dette “gorgiane”.
Seppur modellato sulla poesia, lo stile di Gorgia segue regole e norme
precise associate a una certa idea di ordine e usi del discorso con carattere
innovativo in grado di creare dal niente una risposta: inventare.63
Molti considerano Gorgia un prezioso contributo alla lettura dei presocratici, in particolare per quanto riguarda le critiche mosse all’ontologia ed
epistemologia dell’Eleatismo. Inoltre, studiosi appartenenti a diverse scuole
o ambiti leggono Gorgia adattandolo di volta in volta alla loro causa; sembra
così di poter trovare nei suoi testi, ambigui e paradossali, argomentazioni
che possono sostenere tesi fra loro in contraddizione. L’ostacolo principale
alla comprensione di Gorgia è sicuramente la natura elusiva dei suoi scritti
ma anche l’esiguità delle fonti.
L’oscurità del suo stile ha portato Aristotele a formulare il giudizio di
Gorgia retore e non filosofo poiché il suo linguaggio sfuggiva a quelle dinamiche comunicative necessarie alla trasmissione e articolazione del pensiero.

“Προβαλλετε”
Michael Bakaoukas64 evidenzia i “provocative aphorisms”, con l’intenzione
di fornire nuovi spunti al lavoro ermeneutico su Gorgia. Il punto di partenza
è certamente la potenza del λ ό γ ο ς e il distacco tra realtà e discorso sostenuto
nel PTMO, per cui non è il linguaggio che serve a rivelare l’oggetto esterno,
ma l’oggetto esterno che si rivela esplicativo del linguaggio. Inoltre, tre approcci di massima sono stati individuati da Kerferd e Untersteiner:65 Gorgia
avrebbe elaborato una parodia retorica delle dottrine filosofiche dando
risalto all’aspetto epistemologico oppure avrebbe attaccato le contraddittorie
dottrine ontologiche dei Presocratici con l’idea che i contrari siano in fondo
predicabili degli stessi soggetti o, ancora, il filosofo di Leontini si sarebbe
interessato al problema della predicazione e del significato, concentrandosi,
attraverso la retorica, sull’analisi del linguaggio nel suo esplicitare la realtà.
In particolare, Untersteiner considera Gorgia non come uno scettico, ma
63

64

65

Il Lessico della Suda attribuisce a Gorgia la maggior parte delle figure (tropi, metafore,
allegorie) ma le figure tipiche di Gorgia sono quelle di suono (raddoppiamento, epanalessi,
corrispondenze, omoteleuti).
Cfr. Bakaoukas M. (2001), Gorgias the Sophist on Not Being: A Wittgensteinian Interpretation, SORITES, 80–89, p. 80.
Cfr. G. B. Kerferd, Gorgias on nature or that which is not, “Phronesis” 1, 1955–6, 3–25;
M. Untersteiner (a cura di), Sofisti. Testimonianze e frammenti, II, Firenze, 1961; in Ioli,
R. (2009), Gorgia scettico? Una riflessione sulla presenza del sofista nelle opere di Sesto
Empirico, “Rheinisches Museum für Philologie”, 152 (H. 3/4), 331–357, nota 1 p. 331.
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piuttosto come una personalità tragica, che non voleva dissolvere il pensiero,
bensì aveva scoperto che esisteva la dissoluzione del pensiero. Poiché il testo
originale dell’opera sul Non Essere è andato perduto, la ricerca non può che
condursi da punti di vista alternativi: “seek to come to terms with alternative
views already on record”.66
Ancora, Poulakos seleziona i termini καιρός, παίγνιον e δυνατόν per
definire la retorica sofistica come: “the art which seeks to capture in opportune moments that which is appropriate and attempts to suggest that which
is possible”;67 ma la definizione di retorica si limita ai tre termini citati, senza
precisarne compiutamente lo statuto. Gorgia era un intellettuale di talento,
famoso per le sue esibizioni in pubblico ma soprattutto per la sua capacità
d’improvvisazione: “προβάλλητε”.68 Era solito, infatti, rispondere alle domande del pubblico senza tirarsi indietro, come sarebbe potuto accadere,
per mancanza di idee o semplice impreparazione. Questo suo rispondere ed
essere, allo stesso tempo, tremendamente convincente nei suoi argomenti ha
poi guadagnato al filosofo la fama che ancora oggi possiede:
d’altro canto proprio questa è a suo dire una delle peculiarità dell’esibizione oratoria: incitava a domandargli subito ciò che chiunque dei
presenti volesse, e garantiva che avrebbe risposto su tutto.69

Il confronto tra il metodo originale gorgiano e quello elenctico socratico avvia due diversi orientamenti, rispettivamente il sofistico-retorico e il
dialettico-filosofico. M. Wesoły70 insiste su questi confronti e considera fonti
latine che prima di lui non erano state valorizzate dagli studiosi. Cita anche
Valerio Massimo e Quintiliano in riferimento alla capacità di improvvisare
rispondendo a domande di qualsivoglia natura. Se Quintiliano accosta
Gorgia ad Omero, Ippia, Platone e Aristotele, allora Gorgia, rientrando nella
tradizione dei sapienti che hanno tramandato un certo tipo di conoscenza,
sarebbe figura di tutto rispetto nel campo della retorica e della cultura in
genere, a cui la posterità ha riconosciuto tale auctoritas da conformare al
66

67

68

69
70
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Mourelatos A.P. (2014), The pre-socratics: a collection of critical essays, vol. 156, Princeton
University Press, p. 1.
Poulakos J. (1983), Toward a sophistic definition of rhetoric, Philosophy and Rhetoric,
vol.16, n. 1, pp. 35–48; cit. p. 36.
Secondo Filostrato (DK 82 A 1, Vite dei Sofisti), Gorgia è l’inventore del discorso ex tempore.
Gorgia 447c (trad. Petrucci).
Cfr. “‘Il bello e aureo’ Gorgia. Un brillante successo in tutta l’Ellade” di M. A. Wesoły in
Cardullo L. – Coniglione F. (a cura di) (2019), La forza del logos. Gorgia a 2.500 anni dalla
nascita, Bonanno Editore, Acireale.
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suo metodo la produzione di discorsi. Infatti, Wesoły ritorna sullo studio
dei testi gorgiani e soprattutto sulle due orazioni, il Discorso Pitico e quello
Olimpico, molto menzionati nella tradizione antica. Si tratta di esempi di
ἐπίδειξις che possono chiarire le critiche sull’attività retorica e la capacità di
fare discorsi verosimili o paradossali. Afferma Wesoły che “il fattore cruciale
delle sue epideixeis non stava nella sfida sofistica del suo scritto Sul non ente,
ma piuttosto nella techne da lui definita “arte della persuasione”, superiore
a tutte le altre arti”.71 Le esibizioni oratorie improvvisate da Gorgia sono
un contributo originale che però non sempre è stato valutato dagli studiosi.
Wesoły, invece, ne sottolinea l’importanza e lo considera motivo di “gelosia
e invidia da parte degli altri sofisti e oratori”.72
Da Pausania (VI, 17,7-9), sappiamo che Gorgia si rese famoso per
i suoi discorsi, sia nelle feste olimpiche sia in quell’ambasceria di cui fu capo,
insieme con Tisia,73 presso gli Ateniesi. Sulla statua d’oro di Gorgia a Delfi
come tributo al solenne discorso che pronunciò (anzi, come attestano le
fonti, “fece riecheggiare”74), Platone ironicamente definisce Gorgia κ α λ ὸ ς
τε καί χ ρ υ σ ό ς, alludendo non solo alle sue cospicue ricchezze ma anche
a quell’ideale panellenico ormai adulterato del κ α λ ὸ ς κἀγαθός (bello
e buono), concetto che esprimeva la sintesi di due valori in uno. Ormai da
più parti viene abolita l’idea tradizionale di παιδεία (impartire verticalmente
delle conoscenze), sostituita da una nuova παιδεία la cui καλοκαγαθία intesa
come ideale di perfezione fisica e morale si basa anche sulla capacità dell’individuo di prevalere sugli altri nelle contese:75 “non più i valori tipici delle
società guerriere, come il coraggio e l’onore, ma proprio l’abilità sapienziale
e soprattutto l’eloquenza pubblica per farsi valere nelle assemblee e nei tribunali.”76 Da qui scaturisce anche il concetto di ἀρετή (virtù), che per i sofisti è
legata alle doti intellettuali della persona.

71
72
73

74
75

76

Cardullo L. – Coniglione F. (a cura di) (2019), p. 201.
Wesoły M. (2019), p. 206.
A Tisia una lunga tradizione attribuisce l’invenzione dell’arte della retorica anche se
è attestato che Gorgia raccolse maggiore gloria presso gli Ateniesi.
ἤχησεν.
Questa allusione al “Bello e aureo” Gorgia in riferimento alla kalokagathia è proposta
interpretativa sostenuta da M. Wesoły. Per il confronto platonico con la retorica gorgiana
si veda il testo: M. Wesoły (2011), Plato’s Gorgias as a Dramatic Requiem upon the
Vindication of Socrates’ Life and Death, “Diotima – Revue de Recherche Philosophique”,
vol. 39, pp. 99–110.
Wesoły M. (2019), p. 212.
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Gorgia, “genio della parola”
αἱ γὰρ ἔνθεοι διὰ λόγων ἐπωιδαὶ ἐπαγωγοὶ ἡδονῆς, ἀπαγωγοὶ λύπης
γίνονται.77
Infatti, gli incantesimi ispirati dal dio attraverso parole portano piacere
e liberano dal dolore.78

Le opere principali di Gorgia sono: ΓΟΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΟΝΤΟΣ
Η ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ (Sul non essere o Sulla natura)79, per cui si adotterà l’abbreviazione comune PTMO; ΓΟΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ (Encomio
di Elena); ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΜΗΔΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ (Difesa
di Palamede); e infine i due discorsi ΠΥΘΙΚΟΣ e ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ (a Delfi
e a Olimpia).
Gorgia fu allievo di Empedocle, condivise con lui l’interesse per
l’indagine sulla natura e la polemica contro l’Eleatismo.80 Empedocle fu
filosofo ma anche medico e mago.81 Secondo De Romilly, Gorgia prosegue il
cammino su un percorso che affranca la parola magica e poetica dall’ambito
divino che tradizionalmente era unico detentore di poteri soprannaturali.
Senza alcuna pretesa sul divino, il potere della parola risiede nelle capacità
umane ed è obiettivo del Sofista praticare il magico attraverso la parola. Da
qui nasce la fiducia nel potere psicagogico della parola che Gorgia realizza
a pieno nel suo stile (che gli antichi ritenevano molto vicino allo stile poetico)
e che teorizza esplicitamente nell’Encomio di Elena. La parola è protagonista
sia come λόγος poetico che magico, ma anche come λόγος argomentativo in
virtù del quale è possibile discolpare Elena.
77
78
79

80

81
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ΓΟΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ DK82 B 11 (10).
Trad. di Roberta Ioli (2013), in Gorgia. Testimonianze e frammenti, op.cit., p. 120–121.
I pluralisti avevano salvato i fenomeni, ora Gorgia si propone di salvare quella via che
Parmenide aveva affermato essere impraticabile (divieto parmenideo) sui tre livelli
dell’ontologia, della gnoseologia e dell’epistemologia; Platone, invece, risolve il non-essere
nel diverso (Cfr. Sofista).
La natura si compone di forze che dall’interno la muovono mescolando o separando le
quattro radici, in questa continua trasformazione nascita e morte sono puramente apparenti e tutto si configura come variazione di stato di un unico essere, di modo che il principio parmenideo rimanga premessa strutturale. Dunque, Empedocle solo formalmente
rispetta il divieto parmenideo poiché utilizza aggregazione e disgregazione. Il suo intento
principale è quello di render conto dei fenomeni che accadono nel modo più razionale
possibile.
DK 31A 1. DIOG. LAERT. VIII 51–77, 58–59: “φησὶ δὲ Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοις, ὅτι καὶ
ἰ α τ ρ ὸ ς ἦν καὶ ῥ ή τ ω ρ ἄριστος. Γοργίαν γοῦν τὸν Λεοντῖνον αὐτοῦ γενέσθαι
μ α θ η τ ή ν , ἄνδρα ὑπερέχοντα ἐν ῥητορικῆι καὶ τέχνην ἀπολελοιπότα˙ […] (59) τοῦτόν
φησιν ὁ Σάτυρος λέγειν, ὡς αὐτὸς παρείη τῶι Ἐμπεδοκλεῖ γοητεύοντι. ἀλλὰ καὶ αὐτὸν διὰ
τῶν π ο ι η μ ά τ ω ν […]”.
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Il saggio di Federica Mura82 intitolato Il mito di Elena tra filosofia
retorica e teatro apre la prospettiva sull’Elena di Gorgia con un’interessante
citazione di Marcel Detienne a proposito della mitologia: essa
non ha inizio in alcun luogo, e, come pensiero dell’origine, prosegue il
suo cammino fino al momento in cui si trasforma: per superarsi, come
dicono gli uni, o per morire, come pretendono gli altri.

Proseguendo nella lettura troviamo altre osservazioni a proposito
dell’aspetto “contraddittorio” o “ambiguo” del mito e soprattutto del contenuto del mito: “il mito, fin dalle sue origini, è una credenza che presuppone
come vero anche ciò che è contraddittorio”. La Mura introduce, dunque,
alla componente mitologica per proseguire con le premesse implicite nel
discorso gorgiano. La questione è che il mito non si contrappone al λόγος,
ma si rappresenta come sostrato per il discorso sull’esistenza umana.
Nella trattazione storico-filosofica di Mura Elena è personaggio principale (ma indistintamente la Elena di Omero, Stesicoro, Euripide, e Gorgia):
figura chiave, che assume le caratteristiche di uno strumento esplicativo, un
filo rosso che lega tutta un’indagine che non ha conclusione. Secondo le fonti
Stesicoro fu il primo a riabilitare la donna che molti avevano creduto causa
della guerra di Troia. Nella Palinodia di Stesicoro83 la riabilitazione si fonda
sul dispositivo retorico dell’εἴδωλον, che permette di sdoppiare l’immagine
della donna e salvare il reale come il positivo e l’illusione come negativo
e foriero di eventi disastrosi. Nella lettura di Mura l’εἴδωλον, figura doppia
che produce una separazione fra nome e realtà, crea un’ambiguità che ha
un’evidente connessione con Gorgia. Il mito ha la peculiarità di ammettere
nella sua narrazione perennemente in fieri molte contraddizioni mantenendo
una coerenza d’insieme.
Il secondo capitolo della monografia della Mura è incentrato sull’Encomio di Elena84 di Gorgia, iniziando però col chiarire tutto un contesto da cui
82

83

84

Mura F. (2005), Il mito di Elena tra filosofia, retorica e teatro: Stesicoro Euripide Gorgia, il
testo è pubblicato da www.fi losofia.it.
Il termine “palinodia” può designare, più che un genere specifico, l’atteggiamento di un
autore in un nella propria opera. Secondo la tradizione mitica, Tisia di Imera (VII – Vi
sec. a.C.), più noto con lo pseudonimo di Stesicoro, dopo essere stato momentaneamente
accecato da Dioscuri, avrebbe ritrattato le accuse infamanti rivolte a Elena per lo scoppio
della guerra di Troia componendo una Palinodia.
Attraverso il personaggio di Elena si avvia un confronto tra Euripide e Gorgia, dove Euripide è tragediografo dell’ambiguità, scrutatore dell’interiorità dell’animo umano, colui
che mise in discussione il mito e la società in cui viveva, e che aveva assimilato i canoni
dell’arte oratoria senza mai affievolire il proprio atteggiamento critico nei confronti
dell’insegnamento sofistico.
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non si può prescindere: i poteri e i limiti del divino, la nascita della tragedia, la
responsabilità (possibile o meno) dell’essere umano, la Necessità (volontà incontestabile e al di sopra dell’essere umano), la dinamica fra verità e opinione.
Gorgia si propone come l’iniziatore di un ulteriore processo di revisione del mito di Elena dove centrale è il problema gnoseologico85, cioè
vedere come l’uomo può arrivare all’atto conoscitivo e decidere della sua
validità o meno. Il destino umano è ignoto e in questo contesto si colloca
l’Encomio, opera con cui Gorgia vuole difendere Elena che è senza colpa
perché un destino, forze irrazionali, misteriose e ignote, l’hanno guidata
attraverso quegli eventi. L’Encomio è un’opera razionale, che segue un andamento logico e (forse) un “programma filosofico”. In sintesi, per Gorgia
Elena non è colpevole della sua condotta:
1. perché così vollero la sorte (τύχη), gli dei e la necessità (ανάγκη);
2. perché fu presa con la forza;
3. perché fu persuasa da parole;
4. perché fu travolta da amore.
ἢ γὰρ Τύχης βουλήμασι καὶ θεῶν βουλεύμασι καὶ Ἀνάγκης ψηφίσμασιν
ἔπραξεν ἃ ἔπραξεν, ἢ βίαι ἁρπασθεῖσα, ἢ λόγοις πεισθεῖσα, (ἢ ἔρωτι
ἁλοῦσα).86
Infatti, o per volere della sorte e ordine degli dèi e decreto di Necessità
ha fatto ciò che ha fatto, o perché rapita a forza, o persuasa con discorsi,
(o catturata da amore).87

Questa argomentazione così costruita è funzionale: κράτος, βία
e δύναμις sono applicabili al λ ό γ ο ς che insieme a ψ υ χ ή, δόξα, πείθω
costituiscono l’ossatura dell’Encomio.88 Plutarco89 riferisce un’affermazione
di Gorgia secondo la quale il poeta tragico opera un inganno o illusione che
solo lo spettatore preparato, cioè che sa immedesimarsi nell’azione scenica,
subisce. È questa la prima figura che Gorgia richiama: la scena procura
piacere estetico nel trasferire le emozioni dando all’uomo la possibilità di
liberarsi anche dalle ansie. Sempre in Plutarco si legge che coloro che ingannano sono molto migliori di chi non si fa ingannare dall’incanto, chi si lascia
ingannare è più saggio.
85

86
87
88
89
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E leggendo il PTMO si arriva a uno scetticismo gnoseologico e metafisico, dove l’esistenza
è attraversata dall’imponderabile, dall’incalcolabile. Così si apre un ampio spazio all’irrazionale che determina le vite umane.
ΓΟΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ DK82 B 11 (6).
Trad. di Roberta Ioli (2013), op.cit., p. 120–121.
Cfr. Volli U. (2012), Il logos è un potente signore, SPAZIO FILOSOFICO, vol. 04, pp. 59–70.
De Gloria Atheniensium V, 48c.
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Il discorso attorno ai termini chiave πείθω e ἀπατάω90 (come osserva
anche W. J. Verdenius)91 è orientato a magia e poesia92: “Poesia e magia sembrano costituirsi, come i più potenti mezzi di suggestione che caratterizzano
il λόγος”.93

Il λόγος come “caleidoscopio” della realtà
ἃ γὰρ ὁρῶμεν, ἔχει φύσιν οὐχ ἣν ἡμεῖς θέλομεν, ἀλλ᾿ ἣν ἕκαστον
ἔτυχε˙ διὰ δὲ τῆς ὄψεως ἡ ψυχὴ κἀν τοῖς τρόποις τυποῦται.94
Infatti le cose che vediamo possiedono non la natura che vorremmo,
ma quella che a ciascuna è toccata in sorte; e per mezzo della vista
l’anima viene modellata anche nel carattere.95

Gorgia annienta ogni forma di infamia e ci presenta Elena come vittima. L’Encomio può essere considerato un elogio – o, come scrive Mura, una
“autoesaltazione” – della retorica stessa. La parola seduce, incanta, è magica,
e la sua potenza è pari a quella di un Dio, per cui che Elena sia stata ingannata
dalla divinità o dalla parola non cambia per quanto riguarda la questione
della colpevolezza. Elena è vittima dell’incorporea, invisibile, evanescente parola. Infatti, il λόγος ha la capacità di persuadere e ingannare l’animo umano.
εἰ δὲ λόγος ὁ πείσας καὶ τὴν ψυχὴν ἀπατήσας, οὐδὲ πρὸς τοῦτο χαλεπὸν
ἀπολογήσασθαι καὶ τὴν αἰτίαν ἀπολύσασθαι ὧδε. λόγος δυνάστης
μέγας ἐστίν, ὃς σμικροτάτῳ σώματι καὶ ἀφανεστάτῳ θειότατα ἔργα
ἀποτελεῖ· δύναται γὰρ καὶ φόβον παῦσαι καὶ λύπην ἀφελεῖν καὶ χαρὰν
ἐνεργάσασθαι καὶ ἔλεον ἐπαυξῆσαι. ταῦτα δὲ ὡς οὕτως ἔχει δείξω.96
Se poi fu il discorso a persuadere e a ingannare l’anima, neppure in
questo caso è difficile difenderla e scagionarla dall’accusa. Il discorso è
un signore potente, che con un corpo piccolissimo e del tutto invisibile
le azioni più divine porta a compimento: può infatti far cessare la
paura, eliminare il dolore, infondere gioia, far crescere la compassione.
E come ciò avvenga, ora lo dimostrerò. 97
90

91

92
93
94
95
96
97

Significa “allontanarsi” e si riferisce al fatto che una persona viene deviata dal suo modo
di pensare senza che se ne renda conto.
In Verdenius W. J. (1981), Gorgias’ doctrine of deception. The Sophists and Their Legacy,
pp. 116–28: Gorgia ha basato la sua arte retorica su due principi, ossia la persuasione come
forma di inganno e le qualità poetiche del discorso.
Cfr. Platone, Gorgia 483e–484a; Menone 80a.
Mura F. (2005), p. 22.
ΓΟΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, DK82 B 11 (15).
Trad. di R. Ioli (2013), op.cit., p. 124–125.
ΓΟΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, DK82 B 11 (8).
Trad. di R. Ioli (2013), op.cit., p. 120–121.
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Gorgia accentua l’aspetto psicagogico, cioè di seduzione delle anime,
che la parola possiede come sua inquietante potenzialità, e sostiene che la
persuasione creata dalla parola assicura agli interlocutori un dominio non
violento, non tirannico ma forte come qualsiasi costrizione materiale, esalta
il valore assoluto dell’emozione e dell’illusione suscitate dalla parola.98
De Romilly rintraccia nel testo dell’Encomio termini specifici di
rimando al tema del magico: “λόγων ἐπωιδαὶ”, “δύναμις”, “μαγείας”,
“γοητείαι”, “ἁμαρτήματα”.99 Specialmente l’uso teorico e pratico del termine
γοητεύω mostra appunto l’incanto, il potere quasi divino, assoluto, a cui può
giungere la parola: si consideri a tal riguardo l’impiego platonico del termine.100 Ad esso sono associati i due sinonimi φαρμάττειν (incantare con filtri)
e κατεπαιδεύειν (incantare con formule magiche). La parola si allontana,
quindi, da quella che può definirsi “episteme” per avvicinarsi al φάρμακον,
dato che agisce sull’anima.
τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ἔχει ἥ τε τοῦ λόγου δύναμις πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς
τάξιν ἥ τε τῶν φαρμάκων τάξις πρὸς τὴν τῶν σωμάτων φύσιν. ὥσπερ
γὰρ τῶν φαρμάκων ἄλλους ἄλλα χυμοὺς ἐκ τοῦ σώματος ἐξάγει, καὶ τὰ
μὲν νόσου τὰ δὲ βίου παύει, οὕτω καὶ τῶν λόγων οἱ μὲν ἐλύπησαν, οἱ δὲ
ἔτερψαν, οἱ δὲ ἐφόβησαν, οἱ δὲ εἰς θάρσος κατέστησαν τοὺς ἀκούοντας,
οἱ δὲ πειθοῖ τινι κακῇ τὴν ψυχὴν ἐφαρμάκευσαν καὶ ἐξεγοήτευσαν.101
E tra la potenza del discorso e la disposizione dell’anima intercorre lo
stesso rapporto che tra la prescrizione dei farmaci e la natura del corpo.
Come infatti tra i farmaci alcuni espellono dal corpo certi umori, altri
certi altri; e gli uni pongono fine alla malattia, gli altri alla vita; così
anche tra i discorsi, alcuni procurano dolore, altri piacere, altri paura,
altri dispongono chi ascolta al coraggio, altri infine, con una malvagia
persuasione, l’anima avvelenano e la stregano.102

La retorica deve altresì attenersi al καιρός (il momento opportuno);
concetto molto caro alla cultura greca, che passa per i significati di opportunità, occasione, tempo debito. Secondo Diogene Laerzio,103 Protagora è stato
il primo a sottolineare l’importanza del καιρός. Per Gorgia solo affidandosi
al momento giusto è possibile parlare di tutto. Il καιρός non è solo il mo98

Come osserva McComiskey nell’Elena viene indagato il funzionamento non etico delle
arti persuasive sulla ψυχή umana.
99
Cfr. De Romilly J. (1973), Gorgias et le pouvoir de la poésie, The Journal of Hellenic Studies,
vol. 93, pp. 155–162.
100
Gorgia 483e 6; Menone 80a 2–3.
101
ΓΟΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, DK82 B 11 (14).
102
Trad. di R. Ioli (2013), op.cit., p. 122–123.
103
Gigante M. (a cura di) (1993), Vite dei filosofi, Editore TEA, p. 34.

178

I l fa s c i no de l L o g o s. G orgi a e i l probl e m a de l L i nguag gio

mento opportuno, ma anche il fulcro della retorica, e pertanto, la decisione
giusta nasce dalla forza di persuasione della parola, che attraverso il καιρός
fa nascere “ciò che si deve e quando si deve”: il καιρός unisce, dunque, νόμος
e δίκαιον.
Nel pensiero gorgiano il λόγος non rispecchia alcuna realtà perché
non è possibile una conoscenza che sia il prodotto di un accordo fra mondo
esterno e percezione umana. Gorgia però propone un superamento dell’impotenza conoscitiva: il λόγος, grande sovrano, ha come oggetto non la verità,
ma la verosimiglianza e l’illusione, necessita dell’accorto impiego psicologico
di finzioni, malie, incantesimi per narcotizzare l’anima, per rendere chiaro
ciò che prima era incredibile o non percepibile, per attuare ciò che prima era
impossibile o inconcepibile, per eliminare non il falso, ma l’apparenza, la
δόξα incerta e insicura.

Gorgia e il pragmatismo in filosofia e retorica
L’analisi dell’Encomio di Elena sembra essere per gli studiosi il punto di
partenza per uno studio interpretativo del linguaggio gorgiano; non manca,
però, il confronto con le altre opere: La Difesa di Palamede e il PTMO.104
Per superare la posizione di chi afferma che il discorso di Gorgia
è paradossale e mira a far risaltare solo l’arte della parola, si pone un primo
confronto con la Difesa di Palamede.105 Il carattere paradossale del discorso
viene ridimensionato dal momento che Gorgia nel Palamede, testo di carattere giuridico, elabora una linea difensiva per un innocente e riesce a demolire le accuse con un certo rigore logico del discorso così come nell’Encomio
dimostra l’innocenza di Elena, ritenuta colpevole, forzando gli elementi
della tradizione, quindi, innovando. Gorgia sembra offrire un resoconto
della funzione del linguaggio e ricollocare la parola, nel suo significato più
ampio di λόγος, all’interno di un agire che non solo utilizza le strutture del
linguaggio per scardinare quelle sicurezze a cui molti si erano affidati, ma
compie una sorta di auto-discorso o discorso riflettente per definirsi nell’atto
di compiersi. Questa teoria riguarda la funzione e la struttura del linguaggio. Gorgia presenta un quadro ordinato di inferenze delle azioni che nel
Palamede fa scattare il processo di auto-difesa. In quest’ultima opera, non
mancano i riferimenti all’aporia generata dal predicare l’essere di ciò che non
104

Per quest’ultima opera interessanti sono le riflessioni di R. Ioli che si concentra sulla
dimensione fi losofica di Gorgia.
105
Cfr. Li Vigni F. (2012), seminario “Linguaggio e Potere” tra Protagora e Gorgia: il discorso
ingannevole e il linguaggio del confronto, nel Primo Ciclo del Seminario “Linguaggio
e Potere”, presso Scuola di Roma dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici.
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è nella formula: ciò che non è è stato pronunciato da Odisseo come se fosse
stato. Viene dunque costruito un ragionamento per assurdo che smaschera
l’infondatezza di tutte le accuse contro Palamede.
ὅτι μὲν οὖν οὐ σαφῶς (εἰδὼς) ὁ κατήγορος κατηγορεῖ μου, σαφῶς
οἶδα˙ σύνοιδα γὰρ ἐμαυτῶι σαφῶς οὐδὲν τοιοῦτον πεποιηκώς˙ οὐδὲ
οἶδ᾿ ὅπως ἂν εἰδείη τις ὂν τὸ μὴ γενόμενον. εἰ δὲ οἰόμενος οὕτω ταῦτα
ἔχειν ἐποιεῖτο τὴν κατηγορίαν, οὐκ ἀληθῆ λέγειν διὰ δισσῶν ὑμῖν
ἐπιδείξω τρόπων˙ οὔτε γὰρ βουληθεὶς ἐδυνάμην ἂν οὔτε δυνάμενος
ἐβουλήθην ἔργοις ἐπιχειρεῖν τοιούτοις.106
Che dunque l’accusatore mi accusi non (sapendo) con certezza, con
certezza lo so; so infatti con certezza di non aver fatto nulla di simile.
Né so come qualcuno potrebbe sapere che è ciò che non è accaduto.
Ma se ha mosso la sua accusa ritenendo che le cose stessero così, vi
dimostrerò con duplice argomentazione che non dice il vero; né infatti
se avessi voluto avrei potuto, né se avessi potuto avrei voluto intraprendere simili azioni.107

Palamede si concentra sul tema della verità, quella che rende i fatti
autentici e dimostrabili attraverso l’arte del discorso. Palamede usa τόποι
retorici per sostenere i suoi argomenti progettati al fine di spostare l’attenzione del pubblico forense verso un’azione etica.108 La confutazione degli argomenti dell’avversario ha forma trilemmatica, poiché si viene a conoscenza
di un evento per averlo visto, per aver partecipato ad esso, per averlo udito da
chi lo ha vissuto. Si apre dunque quel divario incolmabile tra fatti e discorsi
che è ancora più chiaro alla luce delle tre tesi gorgiane del PTMO. La verità
di Palamede è una verità negativa che mostra l’insussistenza delle credenze
altrui piuttosto che la verità delle proprie. Poiché è necessario che i giudici109
106

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΜΗΔΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ DK82 B 11 a. (5).
Trad. di R. Ioli (2013), op.cit., p. 126–127.
108
A livello giudiziario, in Grecia la concezione delle prove era strettamente correlata alla
capacità di persuasione, prima della precisa dimostrazione dei fatti. In La retorica d’oggi
(2002) di Ezio Raimondi compare un’interpretazione moderna della retorica come moderna teoria del dialogo, che entra in gioco quando si mettono a confronto tesi che non
sono autoevidenti o dimostrabili (metodo logico-formale). Ampliando l’argomentazione
di Raimondi ma, allo stesso tempo, specificandola sul caso di Palamede, si può intersecare
l’idea di riconoscimento preventivo delle posizioni dell’avversario, l’accettazione di una
serie di premesse comuni, e la ricerca di consenso mediante argomenti che persuadano
l’uditorio, i giudici, e (anche) l’avversario a dubitare delle accuse e a convincersi sulle
ragioni e i diritti dell’altro, che utilizzando la retorica come difesa, contemporaneamente
accusa.
109
L’oratore sa che il dubbio ha presa sui giudici e per questo usa uno stile sotteso ad alternative continue, toni gravi e ritmo insistente e incalzante.
107
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focalizzino la loro decisione sui “fatti” e poiché è giusto che le azioni vengano
giudicate con il tempo necessario a giudicarle, il Palamede rimane sospeso
e non offre giudizio; offre però uno schema ambizioso e capzioso. Stefania
Giombini analizza in Gorgia Epidittico proprio questo schematismo gorgiano, strutturalmente fasciato da un primo “montaggio in serie” (vv. 6–12)
e successivo “montaggio in parallelo” (vv. 13–21). La studiosa sottolinea il
primato della domanda sulla risposta, la presunzione dell’attendibilità degli
argomenti proposti (che accompagna il ragionamento deresponsabilizzante),
e la scansione dei demonstranda (costituita dal demonstrandum e dal quod
erat demostrandum)110. Attraverso il metadiscorso dei demonstranda, Giombini sostiene un approccio improntato sulla logica e influenzato dal modus
operandi della matematica; inoltre, sostiene un progetto di macroretorica
all’interno della sfera di interesse gorgiana: il progetto macroretorico meglio
riuscito sarebbe proprio il PTMO.
Se nell’Elena e nel Palamede Gorgia ha proposto la validità del ragionamento e la sua riuscita nella forma logica della dimostrazione, si cerca
ora il dispositivo teorico di riferimento su cui queste costruzioni dovrebbero
basarsi. Un ideale teorico, ancor prima di un’utilità pratica, è possibile si
sia innestato sulla scorta di un ipotetico piano o tesi probabile che Gorgia
avrebbe sviluppato, ossia l’opera di “elevazione”. L’opera sul Non Essere contiene tracce di quest’impronta teorica, implicita negli altri suoi scritti. Mettendo da parte l’ipotesi del Gorgia nichilista111, ciò che rimane può a tutti gli
effetti essere visto come un pragmatismo di base che permea la struttura di
tutta la sua attività. Bruce McComiskey segue questa linea considerando gli
scritti gorgiani come affermazioni di stato disparate o contraddittorie ma,
anche, come contributi intrinsecamente correlati e coerenti con una teoria
della retorica (senza per questo affermare che Gorgia abbia sostenuto questo
ampio progetto intenzionalmente).112

110

Giombini S. (2018), Following Sextus: Demonstrative Argument in Gorgias Peri tou me
ontos, Peitho. Examina Antiqua, vol. 9, n. 1, pp. 13–29.
111
Franco Volpi nell’opera Il Nichilismo, torna all’etimologia del nichilismo e ritrova le sue
tracce un po’ ovunque nella fi losofia occidentale e, in tal senso, “Gorgia potrebbe essere
considerato il primo nichilista della storia occidentale”. Ancora in Wesoły M. (2013),
La ‘dimostrazione propria’ di Gorgia, ricostruisce il racconto di Gorgia sull’argomentazione meontologica e nichilista.
112
Cfr. McComiskey B. (1997), Gorgias and the Art of Rhetoric: Toward a Holistic Reading of
the Extant Gorgianic Fragments, Rhetoric Society Quarterly, vol. 27, n.4, pp. 5–24.
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Valutazioni critiche sulla figura di Gorgia
L’elemento stilistico-formale della prosa di Gorgia, evidente nelle opere di
tradizione diretta, è sfumato nel PTMO, se non del tutto assente. Per rintracciare la struttura portante dell’opera si seguono indizi, quali ad esempio la
struttura confutativa dialettica o zenoniana del discorso e lo stile polemico
ricco di riferimenti. Natali, anche sulla scorta degli studi di Mourelatos,
sottolinea una sorta di continuità:
l’unione tra una struttura logica dimostrativa rigorosa e uno stile
complesso e alto non è del resto tipico solo di Eraclito o Gorgia, ma è
tipico anche di coloro che hanno espresso in poesia le loro teorie sulla
natura, come Parmenide e Empedocle, nei quali il verso non è solo un
ornamento esteriormente aggiunto alla dimostrazione, ma aggiunge
una serie di registri espressivi complessi alla dimostrazione.113

Per la Ioli non vi è alcuna frattura tra il filosofo e il retore.114 La Ioli opera
una valutazione dialettica del PTMO, giustificata da un linguaggio usato come
strumento flessibile e una sperimentazione della lingua come corpo vivente. Il
PTMO non è una semplice antilogia ma un chiaro esempio di λόγος dialetticamente elaborato seppur paradossale; infatti, dietro il fallimento comunicativo
lascia intravedere la “plurivocità” di una dimensione creativa di cui la parola
può essere protagonista. Il fine a cui tenderebbe il PTMO non sarebbe quello di
mostrare che l’essere non esiste ma che le antilogie eleatiche sono confutabili,
così come confutabili sono il moltiplicarsi delle verità soggettive e il λόγος,
attraverso la parola, non può avere la pretesa di insegnare il vero assoluto. In
questo senso, il PTMO appare una prova consapevole di chi fa una riflessione
sul linguaggio e sul suo rapporto con la realtà e la conoscenza di essa.
Di simile opinione pare la studiosa Cassin,115 per cui la sofistica mostrerebbe i limiti della filosofia mettendo in discussione il linguaggio e la sua
113

Natali C. (1999), Aristotele, Gorgia e lo sviluppo della retorica, Tòpicos, vol. 17, pp.
199–229, cit. p. 210. Per Parmenide, consultare l’opera di Mourelatos A.P. (1970), The
Route of Parmenides: A Study of Word. Image, and Argument in the Fragments, New
Haven, London; dove Mourelatos discute sui concetti di persuasione, fedeltà, opinione,
convinzione e apparenza per chiarire la terminologia usata anche successivamente nella
critica al maestro del poema sulla Natura.
114
Cfr. Ioli R. (2013), op.cit., p. 10.
115
Cfr. Cassin B. (1980), Si Parmenide: Le traite anonyme” De Melisso Xenophane Gorgia”,
Cahiers de Philologie. Publication of Centre de Recherche Philologique de l’Universite
de Lille III, Lille: Presses Universitaires de Lille, vol. 4. In quest’opera la sofistica e in
particolare l’opera di Gorgia viene considerata “une ontologie maximale, poussée à bout”.
Approcciandosi al testo MXG, Cassin lo studio a fondo per comprendere i meccanismi di
trasmissione di un pensiero tanto equivoco.
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natura profonda.116 Nel crogiuolo di discussioni sull’essere o meno filosofi dei
Sofisti, se diamo ragione alla tradizione platonica e poniamo i Sofisti come
l’Altro del filosofo, allora il filosofo diventa l’Altro dei Sofista ed entrambi
acquistano pari dignità nella differenza che li accomuna, definendoli volta per
volta lo speculare dell’Altro. Le differenze sarebbero troppo nette per poter
offrire un resoconto reale nell’opposizione delle due parti. Tuttavia, è l’insolenza del sofista a caratterizzare la percezione filosofica di esso; eludendo la
censura e la rigorosità a cui si attengono i filosofi, la sofistica sposta perennemente in avanti i limiti posti dalla filosofia riposizionando e riproponendo
volta per volta quelle problematiche che la filosofia aveva creduto di risolvere.
Su questa linea, Gorgia offre una visione costruttivista del linguaggio, dove
i πράγματα (realtà percepite) condizionano i λόγοι sul mondo; la sua metodologia si fonda su un tentativo di studio e uso del linguaggio.
Di opinione diversa è, invece, la Giombini, la quale sostiene che
i discorsi gorgiani sono da ricondurre all’oratoria epidittica.117 La Giombini
scioglie il dilemma di Gorgia retore o filosofo con un’analisi che si accorda
ad un contesto in cui, come già esposto, la qualifica di filosofo non doveva
essere stata chiara né tanto meno richiesta o accettata da Gorgia. Dopo aver
individuato due macro-tematiche, ossia il tema della dubbia affidabilità di
ciò che è percepito e il tema dell’altrettanta dubbia affidabilità di ciò che
è comunicato, la studiosa chiarisce un elemento importante che è anche
premessa fondamentale e orientamento delle sue ricerche. Siccome il PTMO
è l᾿unico lavoro ontologico di Gorgia pervenuto dalla tradizione e poiché
dalle fonti disponibili non pare evincersi che l’argomento sia stato trattato
altrove, l’ipotesi su quelli che potrebbero essere state le reali intenzioni di
Gorgia rimangono oscure; per cui la Giombini arriva a sostenere che il
PTMO è un progetto di macro-retorica.
Il giudizio su Gorgia filosofo e retore è stato sempre condizionato
dall’equivoco di voler contrapporre l’argomentazione rigorosa e la persuasione ingannevole; tale dicotomia ha a sua volta generato pesanti critiche
sull’importanza della sofistica e di Gorgia. Rossetti affronta la discussione
orientandola verso il superamento della dicotomia tra il riconoscimento
dello spessore filosofico e il riconoscimento della bravura come scrittore
e retore; egli mira alla combinazione dei due elementi piuttosto che alla loro
scissione e incompatibilità, “smettendo di riconoscere l’uno alle spese dell’altro (o viceversa) e provando a interessarsi piuttosto al nesso che lega queste
116

Giombini su questo punto critica l’inconsistenza dell’ontologia una volta sottoposta alla
potenza del linguaggio.
117
Cfr. Giombini S. (2012), Gorgia epidittico, Editore Aguaplano, Passignano.
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due facce di una medesima realtà”. Certo, la costruzione potrebbe svilire il
contenuto come mero apparente sì che ad emergere non sia essenzialmente
l’elemento formale, ma “la capitolazione intellettuale”.118
L’elaborazione formale non può relegarsi, infatti, a “mero divertissement”, soprattutto in considerazione dello sfondo politico e della polemica
con la tradizione eleatica. Interesse del filosofo non sarà stato giocare in
modo disinteressato su questioni che di fatto avrebbero contribuito a determinarne la credibilità e la celebrità. Piuttosto l’apparenza è nell’elemento
giocoso, tramite attraverso cui scardinare con sottili e rapide modalità da
satira; assunti altisonanti avrebbero, al contrario, inficiato l’intento innovativo, bloccandolo sul nascere:
il PTMO proponeva un fiume di argomenti a favore di demonstranda
manifestamente indifendibili […] Gorgia parrebbe impegnato a sostenere che la nostra libertà e autonomia decisionale conosce dei limiti
paurosi.119

Suggestiva è l’interpretazione linguistica di Mourelatos e Kerferd120 che
attribuiscono a Gorgia una sofisticata “teoria del significato”;121 questo accade
poiché gli studiosi che si accostano a questa tematica hanno a disposizione più
cornici di interpretazione che non per questo facilitano quello che potrebbe
essere stato un resoconto sistematico di ciò che Gorgia intendeva. Risulta
sospetta la conclusione del PTMO – conseguenza della terza tesi – poiché
negando la comunicazione, la potenza della parola prospettata nell’Encomio
perde rilevanza. Sempre nell’Encomio, così come nel Palamede, chi parla ha il
potere di convincere l’uditorio, senza dover necessariamente trasmettere delle
conoscenze. Così Gorgia non fornisce una teoria della comunicazione ma ne
risalta le problematiche: la perdita del legame realtà esterna – realtà interna
permette alla persuasione di esercitare il suo dominio (scetticismo).
118

Rossetti L. (2006), p. 128: “[…] estenuazione e capitolazione intellettuale che viene generato dalla lettura. […] fortissima interdipendenza funzionale fra forma e contenuto”.
119
Rossetti L. (2006), p. 131.
120
Un’analisi accurata e approfondita del PTMO è lo studio di Kerferd intitolato Gorgias
On Nature or On That which is not. Per Kerferd il trattato è l’espressione dell’apparato
teorico gorgiano poiché il contenuto, per quanto oscuro, in realtà cela i nuclei polemici
fondamentali del V sec. a.C. Tuttavia, considerando che il PTMO è pervenuto in due
diverse forme riassuntive, quest’affermazione crea non pochi problemi a livello interpretativo. In realtà, molti –fra cui Rossetti– mirano a un uso congiunto dei due riassunti per
una ricostruzione soddisfacente delle tre tesi. Senza entrare nel merito di queste analisi,
è importante soffermarsi su quello che è il problema o la questione, sollevata da Gorgia,
a proposito del linguaggio.
121
Cfr. Bakaoukas M. (2001), op.cit., p. 82.
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Consigny, insoddisfatto dei tentativi di interpretazioni degli scritti di
Gorgia fatti sino ad allora, propone una posizione intermedia tra coloro che
ritengono di poter rivelare oggettivamente gli intenti del filosofo e coloro
che all’opposto ne dichiarano l’impossibilità. Egli pensa a una terza via,
polemizzando contro l’approccio oggettivo:
reading Gorgias as an anti-foundationalist who rejects the foundationalist claims of both logical and mythic thought. […] to see Gorgias
as an important contributor to the development of Greek culture.122

Fra gli adepti critica Schiappa123 e la convinzione che per conoscere i Sofisti
sia necessario partire dai fatti storici ricostruendo le loro idee all’interno di
un preciso contesto intellettuale: “understand sophistic thinking in its own
context as far as possible”.124 Attinti dalle fonti sui Sofisti i riferimenti, non
si può prescindere da una contestualizzazione nel quadro storico specifico
dell’Atene del V secolo a.C. (anche la Romilly è ancorata all’analisi storica).
Consigny, peraltro, contesta anche coloro che rifuggono da ogni tentativo
di captare l’intenzione originale dello scritto. La conclusione cui perviene
Consigny è che Gorgia avrebbe mostrato un modello fondazionalista non
capace di soddisfare le questioni quotidiane teoriche e pratiche.
Frank D. Walters sostiene, invece, un “fondazionalismo epistemico”
che riunifica finalmente la fi losofia con la retorica; attraverso una nuova
concezione del λόγος, infatti, i Sofisti si sarebbero introdotti nella tradizione
della filosofia come ricerca e tensione verso la conoscenza, opponendosi alla
tradizione precedente con un approccio critico e razionale (Λογισμός). Se
così fosse, si dovrebbe ritornare sui contenuti degli scritti appartenenti al
movimento della sofistica, connettendo imprescindibilmente l’aspetto formale con l’ipotetico nucleo conoscitivo a cui si fa riferimento. Per Walters,125
premessa di questa posizione è riconoscere che il discorso e le arti retoriche
sono intrinsecamente legate al problema della conoscenza.

122

Consigny S.P. (2001), Gorgias, Sophist and Artist, University of South Carolina Press,
Carolina, Preface.
123
Cfr. Schiappa E. (1991), Protagoras and Logos; A Study in Greek Philosophy and Rhetoric,
University of South Carolina Press, Columbia. Anche, Schiappa E. (1992), Rhetorike:
What᾿s in a Name? Toward a Revised History of Early Greek Rhetorical Theory, The
Quarterly Journal of Speech, vol. 78.
124
Consigny S.P. (2001), p. 11.
125
Cfr. Walters F. D. (1994), Gorgias as Philosopher of Being: Epistemic Foundationalism in
Sophistic Thought, Philosophy & rhetoric, pp. 143–155.
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Rivalutare e ricollocare filosoficamente Gorgia è possibile nell’ottica
di una retorica che non esclude la filosofia ma anzi se ne serve come base
concettuale: è un linguaggio che prende vita. Gorgia era un retore filosofo
che usava la retorica come strumento di comunicazione del pensiero e via
d’uscita pragmatica al nichilismo (attraverso il Λογισμός). Il PTMO è l’opera
teoricamente più densa, tramite la quale Gorgia potrebbe aver rivelato una
pars construens del suo pensiero. Il trattato rivendica l’autonomia del λόγος
e lo libera dalle catene dell’ontologia, dell’epistemologia e del linguaggio tradizionale. Seguendo un’interpretazione olistica, Gorgia può essere ritenuto
pragmatico nel senso greco del termine, ovvero quello di mettere in atto una
operatività comunicazionale. Una lettura continuativa di questo autore non
vuole né assottigliarne la portata o complessità filosofica né, tanto meno,
forzare interpretazioni testuali non attinenti alle fonti. Ogni tematica può
essere isolata e analizzata nei particolari ma non si potrà mai fare a meno di
una visione che cerchi di essere il più totale possibile non solo sui fatti storici
ma anche sulle opere tramandate che recano in sé collegamenti preziosi per
il lavoro ermeneutico di comprensione. Il linguaggio è potente ma il suo
uso è problematico. Muovendosi tra temi etici e non, moralità e immoralità,
Gorgia fa sì che le cose appaiano così come possono essere raccontate. Il
linguaggio non è solo un mezzo espressivo ma anche un metodo di indagine
per scandagliare tutte le possibilità del reale in cui l’essere umano è immerso
e trovare la linea più vantaggiosa allo sviluppo dei propri obiettivi. Sia che vi
fosse un impianto teorico (appunto illustrato nel PTMO) o che si sia trattato
di opere semiserie o scherzi, se non di pure esercitazioni o esibizioni per
attirare fama e clienti, il divario tra cose e percezioni delle cose non può
essere evitato. Gorgia potrebbe non aver fondato una filosofia ma è probabile
che abbia preso seriamente il suo lavoro e la sua indagine. I testi sono troppo
elaborati per essere considerati mere esercitazioni, le tematiche troppo
complesse e dalla lettura di questi testi, non può non emergere la spinta
al pragmatismo nella direzione in cui lo intende William James: “truth is
what works”. Il discorso può portare al raggiungimento di obbiettivi, può
cambiare i fatti che accadono (cambia le loro sembianza), può essere morale
o immorale in base a ciò che il contesto intende volta per volta come tale.
L’argomentazione sapientemente costruita può dar forza a qualsiasi posizione e riesce a piegare la realtà entro i confini che essa detta: Gorgia fu così
in grado di sviluppare e sostenere in maniera decisa i suoi argomenti. L’enfasi
gorgiana sul discorso come mezzo a cui sono limitati tutti gli sforzi umani,
sul potere della retorica e sulla nostra incapacità di ricorrere a qualche verità
o realtà assoluta per risolvere le questioni, si avvicina a quello che potrebbe
essere un approccio pragmatico: il linguaggio indica l’agire, è anzi l’agire
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poiché colui che parla allo stesso tempo compie un’azione e in quest’azione si
compie il pragmatismo. Lo sforzo di conoscenza e di sapere che compiamo
ogni giorno può essere visto come una metafora dell’impossibilità di pervenire a una verità che si esprima con la parola in quanto risulterebbe sempre
falsata e contraddittoria. In Gorgia si evidenzia la mancata corrispondenza
tra le cose e il pensiero, la consapevolezza di tale mancanza, la volontà di
conferire peso a ogni interpretazione e al tempo stesso di togliere peso a ogni
interpretazione che si presenti tale, l’esplicita volontà di sbarrare la strada al
dogma con ogni mezzo: l’ironia, le antitesi, la sospensione del giudizio, la
dimostrazione per assurdo e la dimostrazione dell’assurdo.
Questi espedienti diventano per Gorgia una forma di filosofia. u
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Gorgiasz: retoryka jako teoria i praktyka
Gorgias: Rhetoric as Theory and Practice
A B S T R AC T : This article examines, in detail and from a philosophical point of view,
two preserved speeches by Gorgias: Praise of Helen and Defence of Palamedes. Gorgias
formulates the original concept of the art of effective persuasion, based on knowledge of
human nature (strictly: on knowledge of habits, inclinations, mental laws, rules of emotional
response etc.), well-founded theory of knowledge and intriguing theory of logos. The impact
of this concept on Plato’s philosophy and on the entire ancient culture is highlighted, and
rhetorical heritage in specific issues and settlements is indicated.
K E Y WOR D S : Gorgias • rhetoric • logos • persuasion

N

ajbardziej znaczącym – z filozoficznego punktu widzenia – pismem
Gorgiasza z Leontinoi jest traktat O nie-bycie, czyli o naturze, do dziś
budzący spory co do sensu wyrażonych w nim tez i intencji autora. W artykule chciałbym jednak poddać filozoficznej analizie nie wspomniany traktat,
lecz dwa późniejsze zachowane w całości mowy Gorgiasza: Pochwałę Heleny
i Obronę Palamedesa1. Stanowią one świadectwo ostatecznych poglądów
Gorgiasza w kwestii możliwości poznania prawdy i wyrażenia jej w języku,
a w oparciu o te ostatnie sformułowana w nich została koncepcja retoryki
jako pewnej techne – „umiejętności metodycznego odkrywania tego, co
w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonywające”. Ta ostatnia definicja pochodzi oczywiście nie od Gorgiasza, tylko od Arystotelesa2,
który uważał ją za własną i nowatorską, ponieważ nikt wcześniej nie zwrócił
jakoby uwagi na dynamiczny charakter tej sztuki – na konieczność ciągłego
jej doskonalenia3. Moim zdaniem, Stagiryta przypisał tu sobie cudze zasługi.
1

2

3

Diels-Kranz (dalej jako: DK), 82 B 11 i B 11a; w polskim tłumaczeniu [w:] J. Gajda, Sofiści,
Warszawa 1989, s. 235–9 i 239–248.
Zob. Arystoteles, Retoryka 1355b 25, [w:] idem, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski,
Warszawa 1988.
Por. K. Tuszyńska-Maciejewska, Platon a retoryka. Od krytyki do modelu, Poznań 1996,
s. 18.
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Najbardziej fascynującym i budzącym podziw dokonaniem Gorgiasza było
bowiem sformułowanie oryginalnej i mającej duży wpływ na całą późniejszą
kulturę koncepcji sztuki skutecznego przekonywania, opartej na znajomości
natury ludzkiej (a mówiąc ściśle: na znajomości nawyków, skłonności, praw
kojarzenia, reguł emocjonalnego reagowania itp.), dobrze uzasadnionej
teorii poznania (mówiąc językiem współczesnym) oraz intrygującej, a przy
tym w większości elementów – spójnej – koncepcji języka. Retoryka stała się
nie tylko jednym z filarów antycznego wychowania; nie tylko skutecznym
narzędziem uprawiania polityki i obcowania z ludźmi; wygenerowała także
i zainspirowała konkurencyjną koncepcję f i l o z o f i i , nauki głoszącej odmienną teorię bytu, poznania, języka, a także propagującą konkurencyjny
model życia, w którym sprawność polityczna zastąpiona została ideałem
moralnym. Filozofia bowiem – taka, jaką wymyślił Platon4 i jaką rozwijano
w europejskiej kulturze po nim – wykuta została w ideowym boju z retoryką
i przez zaanektowanie niektórych jej osiągnięć. Do dziś wszelka fi lozofia
praktyczna i każda teoria sądów wartościujących bazuje w jakimś stopniu
na założeniach retoryki i na retorycznej techne5. Nasze wybory, oceny, refleksja nad dobrem i złem, wartościami, potrzebują uzasadnienia, a nie ma
ono charakteru formalnie poprawnej dedukcji czy indukcji. Jeśli chcemy
mówić o tym, co bardziej pożądane i rozsądne, stosujemy argumentację
perswazyjną. Nie da się inaczej – wiedział to i Platon, i Arystoteles; pierwszy
stosował ją praktycznie w swoich dialogach sokratycznych, drugi przedstawił jej teorię w Topikach.
Choć brzmi to kontrowersyjnie, retoryka Gorgiasza to jedno z najstarszych i zarazem największych osiągnięć filozofii greckiej. Chciałbym
przeanalizować Pochwałę Heleny i Obronę Palamedesa w świetle tej tezy.
Poddam je badaniu, którego celem będzie odkrycie metody, celu i filozoficznych założeń obu tych mów.
n
Jak można wnioskować z Platońskiego Gorgiasza, retoryka nie była sztuką
ściśle zdefiniowaną przez jej twórcę. Ale „ścisła definicja”, jak należy przypuszczać, stała się postulatem dyskusji dopiero w dialektyce sokratejskiej6.
4

5

6
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Por. R. Kraut, Introduction to the study of Plato, [w:] The Cambridge Companion to Plato,
red. R. Kraut, Cambridge 1992, s. 1.
Por. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz,
Warszawa 2002, s. 4.
Niektórzy twierdzą, że była dziełem Platona; por. np. Plato „Gorgias”. A Revised Text
with Introduction and Commentary, red. E. Dodds, Oxford 1959, s. 193.
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Zarówno Polos, jak i sam Gorgiasz w dialogu Platona charakteryzują retorykę
przez ocenę wartościującą, obszary jej zastosowania, wartość praktyczną
i przewagę nad innymi umiejętnościami7. Za umiejętność (techne) uważana
była retoryka zapewne jeszcze przed Gorgiaszem8, ale to Gorgiaszowi udało
się zaszczepić kulturze greckiej podziw dla tej sztuki, p r z e k o n a ć (nomen
omen) Greków o władzy, jaką daje temu, kto potrafi się nią posługiwać, że
istnieją specjaliści od jej nauczania i że w ogóle da się jej nauczać. W Pochwale Heleny (par. 8) w zwięzły, prosty i formalnie piękny sposób przedstawia Gorgiasz jedno z największych odkryć kultury antycznej dotyczących
człowieka: „Słowo jest wielkim mocarzem (logos dynastes megas estin), który
za pomocą małego i ukrytego organu (języka) wywołuje rzeczy na miarę
boską. Zdolne jest bowiem i strach uśmierzyć, i troskę odsunąć, radość
wzbudzić i współczucie pomnożyć”9. Teza ta zdefiniuje podstawowy cel
każdej literackiej twórczości w antyku: poetyckiej, fi lozoficznej, politycznej
itd. A dziedziny ludzkiej aktywności, które wymagają retorycznych umiejętności, obejmują, według Gorgiasza, każdą działalność intelektualną: naukę,
aktywność publiczną, prywatne dysputy10; we wszystkich tych dziedzinach
sprawdza się ona jako „wytwórca przekonań” (peithous demiourgos)11. Ważnym elementem opisu retoryki było określenie jej jako agonu – narzędzia
służącego walce12. Wynikały z tego ważne konsekwencje dla Gorgiasza
koncepcji retoryki: po pierwsze, jako narzędzie podlega ona ciągłemu doskonaleniu; po drugie, jest tylko środkiem do osiągania pozaretorycznych
celów, a więc sama w sobie jest moralnie indyferentna.
Dwie zachowane mowy Gorgiasza, Pochwała Heleny i Obrona Palamedesa, wchodzić mogły w skład dzieła Technai, podręcznika retoryki
zawierającego instrukcje i przykłady mów, których młodzi adepci tej sztuki
uczyli się na pamięć13. Niektórzy uczeni doszukują się wpływów enkomionu
Gorgiasza na mowę Heleny w Trojankach (914–65) Eurypidesa14. Z pewnością Pochwała Heleny stanowi kwintesencję wszystkiego, co retoryce
Gorgiasza możemy przypisać, jeśli chodzi o jej cel, metodę, środki formalne
i teoretyczne uzasadnienie. W istocie, jest ona „esejem o naturze i potędze
7

8
9
10
11
12
13

14

Zob. Platon, Gorgiasz 448e–449a, 452d–457c, [w:] idem, Dialogi, t. I, przeł. Wł. Witwicki,
Kęty 1999.
Por. K. Tuszyńska-Maciejewska, Platon a retoryka, op.cit., s. 17.
Przeł. K. Tuszyńska-Maciejewska.
Gorgiasz, Pochwała Heleny, par. 13.
Platon, Gorgiasz 453a.
Ibidem 456c.
Por. Arystoteles, O dowodach sofistycznych 183b 36, przeł. K. Leśniak, [w:] idem, Dzieła
wszystkie, t. I, Warszawa 1990.
Zob. W.K.C. Guthrie, The Sophists, Cambridge 1998, s. 192.
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logosu”15, a zarazem znakomitą ilustracją owej potęgi. Usprawiedliwia
Helenę jako ofiarę tyrana, któremu nikt nie jest w stanie się oprzeć i który
bierze w niewolę nie gwałtem, lecz po dobremu16. Przekonując – nie na
serio, jak wynika z ostatniego zdania enkomionu – o niewinności Heleny,
całkowicie na serio wygłasza Gorgiasz pochwałę sztuki przekonywania
(peitho, namowy) – retoryki. Pod względem formalnym nie ma w tej mowie
niczego, za co można by ją skrytykować. Mimo że napisana została jako
paignion (igraszka, rozrywka stworzona dla własnej przyjemności, a nie jako
prawdziwa mowa przed sądem), argumentacja jest logicznie poprowadzona
i przekonująca. Paradoksy nie służą tu celom erystycznym17, lecz zburzeniu
potocznych opinii (podobnie jak później u Platońskiego Sokratesa), na
przykład, że człowiek musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny nawet
wtedy, kiedy jest ślepym wykonawcą boskich planów. Gorgiasz obala to
utrwalone przez klasyczną grecką tragedię przekonanie, odwołując się do
innego uznanego poglądu:
Jeśli uczyniła to, co uczyniła z pierwszego powodu, obwiniający sam
godzien jest obwinienia, jako że woli boga nie mogą udaremnić ludzkie
względy. Na mocy bowiem prawa natury silniejszy nie doznaje przeszkód ze strony słabszego, lecz słabszy podporządkowuje się i ulega
silniejszemu, silniejszy prowadzi, słabszy zaś idzie za nim. Bóg zaś jest
silniejszy od człowieka i przez siłę, mądrość i wszystko inne. Jeśli więc
winę przypisać losowi i bogu, Helenę winno uwolnić się od niesławy18.

Stylowi mowy też nie można niczego zarzucić, nie jest sztuczny ani „koturnowy”19, a raczej – „zwarty”, w którym wypowiedź zmierza do celu, osiąga
go, jest łatwa do objęcia spojrzeniem i do zapamiętania20.
Jak już wspomniałem, Gorgiasz wyjaśnia w zakończeniu mowy, że
uważa ją za „retoryczną igraszkę”; dokładnie: „mowa ta jest pochwałą Heleny
a moją rozrywką (paignion)”21. Z pewnością nie należy traktować tych słów
jako wskazówki dla czytelnika, aby nie traktował poważnie przedstawionej
tam argumentacji. W jednym z pierwszych zdań mowy Gorgiasz deklaruje:
„Chcę, uczyniwszy podstawą mowy rozumowanie logiczne (logismos), obwinioną uwolnić od winy, a wykazawszy i uzasadniwszy prawdę, obwiniających
15
16
17
18
19

20
21
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L. Versényi, Socratic Humanism, London 1963, s. 44.
Por. Platon, Fileb 58a.
Por. Arystoteles, O dowodach sofistycznych 172b 10, 173a 7, 27.
Przeł. J. Gajda.
Arystoteles często krytykuje styl Gorgiasza, ale nie przywołuje w takich wypadkach
Pochwały Heleny; zob. Arystoteles, Retoryka 1405b 39, 1406b 15, 1416a 1.
Por. Retoryka 1409a 36n.
Przeł. J. Gajda.
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fałszywie uwolnić od głupoty”22, a w zakończeniu potwierdza: „Zmazałem
swą mową niesławę kobiety, przestrzegałem wiernie prawa, które przedstawiłem na początku mowy, starałem się obalić niesprawiedliwość potępienia
i głupotę mniemania”23. Rozrywką, zabawą, przyjemnością była więc owa
mowa dla samego autora, który nie chciał jej wygłaszać przed sądem ani
nie oczekiwał za nią wdzięczności czy nagrody. Sama mowa nie jest jednak
żartem, przestrzega zasad logicznej argumentacji i wiarygodnie tłumaczy
możliwe motywy ludzkich zachowań. A przy tym, deklarując oparcie enkomionu na własnych logismoi, konfrontuje się Gorgiasz z tymi wszystkimi
mędrcami, którzy – jak dla przykładu Parmenides – tradycyjnie przywoływali autorytet bóstw dla poparcia swoich tez. Autorytetem Gorgiasza jest
wyłącznie jego własny rozum.
Pochwałę Heleny rozpoczyna analogia: harmonijna struktura (kosmos) mowy opiera się na prawdzie, tak jak porządek państwa – na dobrych
obywatelach, ciała – na jego pięknej budowie, działania – na cnocie. Mamy
tu wykorzystane tak zwane schematy gorgiańskie – rymy, antytezy, równą
długość zdań, wyrazy pokrewne, rytm, akcent na końcu zdania – które
Platon sparodiuje w mowie Polosa24. Mamy następnie prezentację bohaterki,
ukazującą ją w jak najlepszym świetle – dla wytworzenia odpowiedniego
nastawienia do niej słuchaczy. Jednakże te wszystkie chwyty, które później
staną się toposami argumentacji retorycznej, nie powinny nam przysłonić
racjonalności argumentów, mających zmienić powszechne przekonanie
o winie Heleny, oraz oryginalności i spójności zaprezentowanej w tej mowie
koncepcji języka.
Zamysł i struktura mowy są następujące: postawić przed sędziami
oskarżoną i przedstawić ją w jak najlepszym świetle; przywołać znane
wszystkim fakty; wyliczyć i przeanalizować wszystkie m o ż l i w e przyczyny tego, co się zdarzyło (ponieważ p r a w d z i w e przyczyny nie są znane
ani oskarżycielom, ani obronie); wykazać, że żadna z możliwych przyczyn
nie obarcza winą Heleny. Pierwszy element jest chwytem retorycznym;
drugi czyni zadość procedurze sądowej; w trzecim Gorgiasz spełnia własną
obietnicę oparcia mowy na logicznym rozumowaniu (logismos), nie wahając
się czasem zaprzeczyć potocznym opiniom. W czwartym – wkracza w dziedzinę filozoficznej analizy języka, głosząc i uzasadniając poglądy, które
ukształtują antyczną kulturę słowa i wywrą wpływ nawet na jego intelektualnych przeciwników. Intencją wszystkich użytych w mowie argumentów
22
23
24

Przeł. J. Gajda.
Przeł. J. Gajda.
Zob. Platon, Gorgiasz 448c.
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(całkowicie w zgodzie z wyrażonymi w niej poglądami) jest tylko i wyłącznie
przekonanie słuchaczy.
Dlaczego Helena znalazła się w Troi? Gorgiasz wskazuje na pierwszą
alternatywę: z woli bogów (sc. losu, przeznaczenia) lub ludzi. Jeśli zaszła
pierwsza możliwość, to zadziałała siła, na którą żaden człowiek nie ma
wpływu – woli bogów nie można się przeciwstawić. Gorgiasz rzuca tu
pierwsze wyzwanie – mianowicie tradycji poetyckiej, w której człowiek,
będąc jedynie igraszką bogów, zawsze ponosił winę za swe czyny. Gorgiasz
przeciwstawia tej tragicznej wizji ludzkiego losu racjonalną koncepcję praw
natury. Tego, co konieczne, nie da się uniknąć; ale to, co się dzieje z konieczności (według praw natury), jest przeciwieństwem tego, co zaistniało
z wolnego wyboru. Przyroda i moralność to dwie odrębne dziedziny.
Jeśli zaś zaszła druga możliwość – a więc za ucieczkę Heleny
odpowiedzialni są ludzie, a nie bogowie – to (druga alternatywa) albo została
porwana siłą, albo zrobiła to z własnej woli. Jeśli porwana siłą, to stała się jej
krzywda, zasługuje na litość i współczucie, a winę ponoszą jej krzywdziciele.
Jeśli zaś nie została porwana, to co mogło ją skłonić do ucieczki? Oto trzecia
alternatywa: albo zrobiła to nakłoniona słowem, albo uległa miłości. Rozpatrzmy tę drugą możliwość (Gorgiasz zostawia ją w mowie na koniec): miłość
jest (kolejna alternatywa) albo siłą boską, albo słabością duszy – w obu
przypadkach czymś, co się człowiekowi przytrafia bez jego woli. Tym razem
Gorgiasz przywołuje tradycyjny pogląd na naturę Erosa, nie leży bowiem
w interesie obrony podważać przekonania, że miłość spada na kochającego
jak choroba25. Natomiast dokładne rozważenie pierwszej możliwości – że
Helena uległa namowie – daje Gorgiaszowi okazję do przedstawienia własnej koncepcji języka.
Czy słowo może z m u s i ć człowieka do zrobienia czegoś wbrew
jego woli? Racjonalnie rzecz ujmując – nie może, działanie pod wpływem
namowy nie wydaje się tym samym, co działanie z konieczności. Peitho
i Ananke stanowią przeciwieństwa, w greckiej mitologii pierwsza towarzyszy Afrodycie jako bogini miłosnej namowy i uwodzenia, druga jest
potężną personifi kacją zniewalającej siły przeznaczenia, nieuchronności
i konieczności. Platon, zgodnie z tradycją traktując je jako siły przeciwstawne, połączył ich działanie w swojej kosmologii, rozumną namowę
przypisując Demiurgowi, a konieczność – Naturze, tworzywu (ekmageion),

25
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Platon w Uczcie wyjdzie daleko poza tradycyjne przekonania Greków na temat Erosa (zob.
P. Paczkowski, Antropologia i metafizyka w Uczcie Platona, [w:] Kolokwia Platońskie:
Symposion, „Lectiones & Acroases Philosophicae” VII, 2 (2014), s. 83–103), co ilustruje
różnicę między f i l o z o f i c z n ą a r e t o r y c z n ą intencją tekstu.

G orgi a sz : r e t ory k a ja ko t e or i a i pr a k t y k a

które Demiurg kształtuje26. Gorgiasz jednak neguje przyjęte znaczenie słów
peitho i ananke, rzucając kolejne wyzwanie utrwalonym przekonaniom: kto
działa pod wpływem namowy, jest tak samo zniewolony jak ten, kto działa
pod wpływem fizycznego przymusu. To jest prawdziwy paradoks, teza
sprzeczna z powszechnym wyobrażeniem, zadziwiająca i prowokacyjna.
Gorgiasz toruje tu drogę późniejszym fi lozofom, takim jak Sokrates czy
kynicy.
Na czym polega ten paradoks? Na tym, że działanie pod wpływem namowy miałoby rzekomo nie być dziełem wolnym, a działający nie ponosiłby
za nie odpowiedzialności27. Helena uległa sile słów, równie zniewalającej jak
siła fizyczna, została z m u s z o n a przez mówiącego, by dać się przekonać
i podporządkować jego woli. Wina za wszystko, co zrobiła, spada więc
na niego. Zgodnie z powszechnym wyobrażeniem, działanie za namową
pozostaje działaniem d o b r o w o l n y m, namawiający nie zmusi mnie
do niczego bez mojej zgody na to. Sąd uwalnia od winy tylko taką osobę,
która popełniła czyn przestępczy wbrew swojej woli, zmuszona do tego, lub
w akcie tak zwanej chwilowej niepoczytalności. Gorgiasz przekonuje nas, że
działanie pod wpływem namowy ma dokładnie taki charakter: perswazja –
czynnik zewnętrzny – wprowadza w duszę słuchacza uczucia, emocje, sądy,
których wcześniej nie żywiła, nie jej własne, lecz obce. Słowa działają jak
lekarstwo lub trucizna, albo jak wrażenia zmysłowe, które mogą wywołać
strach i spowodować ucieczkę. Różnica polega na tym, że działanie logoi jest
n i e c i e l e s n e.
Słowa wywołują w naszej duszy różne stany emocjonalne: odwagę lub
strach, współczucie lub gniew, miłość lub nienawiść. Działanie słowa jest
fascynujące – nie uciekając się do fizycznej przemocy i nie przedstawiając
prawdziwych stanów rzeczy, wywoływać może realne skutki w świecie. To
działanie jest oszustwem, a mimo to – godnym podziwu i zdolnym tworzyć
największe dobro. Przykładem jest oddziaływanie poezji: zmyślona historia,
opowiedziana w sposób piękny, ujęta w miarę wierszową, wywołuje w słuchaczach uczucia przerażenia, litości, tęsknoty, chociaż wiedzą oni, że są
oszukiwani. W znanym paradoksie Gorgiasz charakteryzuje tragedię jako
sprawiedliwe oszustwo, a widzów – jako mądrych oszukanych: „Ten, kto
wprowadza w błąd, jest sprawiedliwszy od tego, kto nie wprowadza, a ten,
kto daje się w błąd wprowadzić, jest mądrzejszy od tego, kto się nie daje”28.
Istotą poezji jest to, że cudze szczęście i nieszczęście, opowiedziane słowami,
26
27

28

Zob. Platon, Timajos 48a.
Por. S. Broadie, The Sophists and Socrates, [w:] The Cambridge Companion to Greek and
Roman Philosophy, red. D. Sedley, Cambridge 2003, s. 78.
DK fr. 23, przeł. Wł. Tatarkiewicz.
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powoduje doznanie tych samych odczuć przez słuchacza29. Poezja oczarowuje, przekonuje i prowadzi. Tak jak poezja Tyrtajosa, według tradycji,
poprowadziła Spartan do zwycięstwa w wojnach messeńskich, odnawiając
w nich bojowego ducha30.
Władza słowa polega na zdolności wywoływania mniemań. Podobnie
jak widok przygotowującego się do bitwy wroga, albo jak głos surm, może
wzbudzić w nas strach i spowodować chęć ucieczki, mimo że w tej chwili
nic nam jeszcze nie grozi, tak słowo „najmniejszym i niewidocznym” narzędziem wywołuje w nas przekonania i skłania do (czasem: najbardziej
szalonych i nieracjonalnych) czynów. Gorgiasz przywołuje dla uzasadnienia
tej tezy nie tylko moc działania poezji. Siła słowa opierać się może na braku
wiedzy tego, kto jest słowem przekonywany:
Gdyby bowiem wszyscy we wszystkich sprawach pamiętali o tym, co
było, mieli wyobrażenie o tym, co jest i przewidywali to, co będzie,
wtedy słowo nie mogłoby być wszystkim jednakowo wspólne, wystarcza ono tym, którzy nie pamiętają przeszłości, nie badają teraźniejszości i nie domyślają się przyszłości31.

Przykładem dowolnego kształtowania mniemań są teorie „badaczy natury”
(meteorologoi), którzy rozprawiają o rzeczach niejawnych i niedających się
poznać; rozprawy sądowe, na których wyrokuje się o tym, co nieznane, rozstrzygając między sprzecznymi zeznaniami na podstawie ich kunsztu; wreszcie, pojedynki „filozofów”, w których zwycięża ten, kto sprawniej dyskutuje.
Natura logosu jest zatem taka: słowo jest niecielesne; może działać
na duszę i wpajać jej przekonania, niezależnie od tego, czy jest prawdziwe,
czy fałszywe; może prowadzić słuchającego i skłaniać do działań, których
z własnej woli by nie podjął. N i e c i e l e s n o ś ć logosu to, prawdopodobnie,
odkrycie Gorgiasza: realnie działająca siła, która ma moc leczenia lub zatruwania duszy, która działa na psyche tak, jak pharmakon – na ciało, a która
nie ma materialnego charakteru. Nieposługująca się fizyczną siłą, terrorem,
mieczem ani wojskiem, groźbami tortur, w ł a d z a kierowania ludźmi
i zmieniania świata. Ta teza przekonała nawet Platona, choć zaprotestował
29

30

31
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W słynnej definicji tragedii Arystoteles powie, że doprowadza ona, przez doznanie litości
i trwogi, do „oczyszczenia” (katharsis) z tych uczuć; Poetyka 1449b 27–8. Można tu dostrzec, jak sądzę, wpływ koncepcji Gorgiasza.
Tyrtajos był postacią historyczną, a walki, o których mowa, toczyły się w Lakonii na przełomie VIII i VII w. p.n.e. W tej kwestii istniał jednak spór między Ateńczykami a Spartanami; Ateńczycy twierdzili, że to oni wpadli na pomysł, aby bliskim klęski Spartanom
posłać, zamiast wojska, poetę.
Przeł. J. Gajda.
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on przeciw niezależności słowa od prawdy. Gorgiasz głosił pełną autonomię
logosu – ma on swój własny „organ”, a moc perswazyjna słowa, mówionego
czy pisanego, nie zależy od żadnych czynników materialnych, takich jak
siła głosu czy rozmiar liter. Gorgiasz bliski tu jest rozróżnieniu na „cielesne”
i „inteligibilne”, jednakże – w odróżnieniu od koncepcji Platona – niecielesny
logos nie odsyła do żadnego prawdziwego (inteligiblinego) bytu32. Takiego
„bytu” po prostu nie ma33; ale – co równie istotne dla poglądów Gorgiasza
– słowa w ogóle nie stanowią odbicia jakichkolwiek „rzeczy”. Odnoszą się
do naszych doznań zmysłowych, nazywają je, „znaczą”, ale są czymś innym
niż doznania zmysłowe i nie informują nas o ich naturze34. Moc perswazyjna
logosu nie zależy od tego, czy odnosi się on prawdziwie, czy nieprawdziwie
do czegoś innego – do bytu; ta moc, jak wspomniałem, ma charakter w pełni
autonomiczny. Trudno przy tym ocenić, czy w ramach tego poglądu da się
przedstawić jakąś spójną koncepcję prawdziwości logoi, mimo że Gorgiasz
przywołuje kategorie prawdy i fałszu w Pochwale Heleny, mówiąc na jej
początku, że chce wykazać i uzasadnić prawdę, a fałszywie obwiniających
uwolnić od błędu. Z pewnością prawdziwe nie mogą być nazwy35, ponieważ
słowo jest czymś zasadniczo różnym od rzeczy i wrażeń zmysłowych. Ale
najwyraźniej Gorgiasz uznawał istnienie prawdziwych i fałszywych opinii,
a te wyrażane są przecież w słowach. Na czym w ogóle polega „odniesienie”
słów? Tego Gorgiasz nie potrafi wyjaśnić w ramach swojej koncepcji języka.
Odkrywa, że rozumienie słów zachodzi inaczej niż poznanie przedmiotów
zmysłowych; że słowa odnoszą się do rzeczy, ale nie są do nich podobne; że
w słowach wyrażamy opinie o pewnych stanach rzeczy36 (faktach) i słowa
mogą przekonać do zmiany opinii. Ale w jakich okolicznościach? Mniemanie, jak już była o tym mowa, jest udziałem tylko tych, którzy nie pamiętają
o tym, co było, nie mają wyobrażenia o tym, co jest i nie przewidują tego, co
będzie.
Każdy sąd jest opinią, ale „prawdziwość” lub „fałszywość” opinii –
w świetle poglądów Gorgiasza – jest wtórna, bierze się z jej odniesienia do
prawdy jako tego, co w i d z i a n e. A ponieważ to odniesienie nie jest na32
33

34
35

36

Por. S. Broadie, The Sophists…, op.cit., s. 78.
Co jest, prawdopodobnie, główną tezą Gorgiaszowego Traktatu o niebycie; por. S. Blandzi,
Gorgiasza meontologia vs. nihilizm, „Argument” , vol. 2 (2/2012), s. 245–263.
O tym mówi trzeci argument Traktatu.
Jak wnioskujemy z Platońskiego Kratylosa, istniała w starożytności teoria, według której
nazwa może trafnie lub nietrafnie oddawać naturę nazywanej rzeczy, ponieważ nazwa
„naśladuje” rzecz.
Wydaje się, że właśnie to, w jaki sposób rozumie Gorgiasz owe „stany rzeczy” defi niuje
jego stanowisko jako przeciwne eleatom, a za to – bliskie Heraklitowi: rzeczy są płynne
i jako takie nie stanowią kryterium prawdziwej wiedzy.
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śladowcze, prawda nie jest cechą samego logosu – prawda należy wyłącznie
do sfery phainomena. Znowu narzuca się porównanie do poglądów Platona
(i znów – z istotnymi różnicami). Jeśli dobrze interpretuję naukę o Ideach,
sposobie ich poznawania i przekazywania tej wiedzy innym, Platon utożsamiał najwyższą filozoficzną mądrość z bezpośrednim noetycznym oglądem
Idei. Nie da się tej wiedzy p r z e k a z a ć w słowach (logoi), chociaż sztuka
dialektyczna (a więc pewien sposób posługiwania się słowami) pozwala
podprowadzić duszę do owego oglądu37. Najwyższa prawda u Platona sprowadza się zatem także do „widzenia”, tyle że jego przedmiotem są eide, a nie
phainomena. Rzeczy zmysłowe (doznania) nie są nośnikiem prawdy, lecz
specyficznym do niej odniesieniem – jej „naśladownictwem”. Co w koncepcji Platona, zauważmy, czyni je podobnymi do słów, do logoi. Jedne i drugie
są odbiciem prawdziwego bytu, ale to zarazem oznacza, że jedne i drugie
nie są, według Platona, autonomiczne. To jest najistotniejsza różnica między
Platońską a Gorgiaszową koncepcją języka. Platon żywił równie wielką wiarę
w perswazyjną siłę i leczniczą moc słów na duszę, co Gorgiasz. Tylko że ta
siła bierze się według niego z relacji logoi do prawdziwego bytu, to znaczy,
że jest ona z a p o ż y c z o n a od tego, co słowa „znaczą”. Przekonują nas nie
piękne s ł o w a, lecz P i ę k n o, które logoi mogą nam ukazać.
Zastanówmy się, w czym leży słabość oryginalnej „retorycznej”
koncepcji języka. W dialogu Platona Sokrates wpędza Gorgiasza w kłopot,
prowadząc go do przyznania, że retor może być skuteczniejszy w przekonywaniu od fachowców (np. od lekarza) tylko wobec tych, którzy sami
fachowcami nie są – którzy nie mają wiedzy38. To twierdzenie mogło być
kłopotliwe dla nauczyciela retoryki, jeśli został zmuszony do wygłoszenia
go w obecności swoich potencjalnych klientów, ale czy wskazuje ono na
jakąś aporię w koncepcji Gorgiasza? W świetle przytoczonych wyżej tez
wydawałoby się, że nie – Gorgiasz przyznaje przecież otwarcie, że słowa
mają moc perswazyjną tylko dlatego, że „najliczniejsi w najliczniejszych
sprawach” nie mają pamięci, wiedzy i zdolności przewidywania. Tylko że
ten f a k t – że przekonać można jedynie tych, którzy mają mniemania, a nie
wiedzę – osłabia tezę o słowie jako p o t ę ż n y m władcy. Mamy tutaj sytuację, z jaką spotkamy się później w praktyce pedagogicznej niektórych szkół
filozoficznych39: z jednej strony – mocna i urzekająca swoją radykalnością
teza (u Gorgiasza: słowo daje nieograniczoną władzę), z drugiej – praktyczne
37
38
39
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Tak odczytuję ustęp 341b–344e Listu VII oraz mistyczny fragment Uczty 210e–211a.
Zob. Platon, Gorgiasz 460a.
Przykładem może być teza Chryzypa o jedności cnót i niestopniowalnej różnicy między
cnotą a wadą, która została w późniejszym stoicyzmie złagodzona koncepcją postępu
moralnego.
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od niej odstępstwa, czyniące zadość faktom i zdrowemu rozsądkowi (ta
władza nie działa wobec każdego). Gorgiasz był świadom zarówno mocy,
jak i ograniczeń słowa; pierwszą doskonale wyjaśniała radykalna teza o jego
autonomii (i o nieistnieniu kryterium prawdy), ale ograniczenia wymagały
przyznania, że istnieje jakaś relacja słów do tego, o czym mówią – mimo że
natura logoi i rzeczy (wrażeń) zmysłowych jest zupełnie różna. I w tej kwestii
retoryka zadawalającej odpowiedzi nie udzieliła.
n
Obrona Palemedesa to tekst o innym charakterze niż Pochwała Heleny. Nie
mamy tu wyłożonej żadnej teorii, mamy za to doskonałą ilustrację retorycznej praktyki. Mowa ta pozwala zrozumieć, czego chciał nauczać Gorgiasz
– jakich metod, strategii i technik. A także wywnioskować, jakie założenia
leżały u podstaw retorycznego nauczania.
Postać Palamedesa wprowadziły do mitu trojańskiego poematy cykliczne, jest on symbolem szlachetnego bohatera, doprowadzonego do zguby
podstępem i niesprawiedliwym oskarżeniem. Gorgiasz dopisał się Obroną
Palamedesa do tradycji, przedstawiającej tę postać jako wzór mądrości
i roztropności. Palamedes rozpoczyna swoją mowę charakterystycznym dla
całego ruchu sofistycznego rozróżnieniem na to, co w życiu ludzkim pochodzi
z natury, a więc jest konieczne i nieuchronne, i to, co jest dziełem człowieka
– umowa i prawo, sprawiedliwość i niesprawiedliwość (sc. siła). Nieco dalej
Palamedes dodaje, że człowiekiem kierują dwa motywy: dążenie do korzyści
i unikanie przykrości; ludzie rozumni podejmują zatem tylko takie działania, które pozwolą im te cele osiągnąć. Uznanie tych założeń przez sędziów
daje szansę na sprawiedliwe rozstrzygnięcie przez nich sprawy, w której
poznają jedynie s ł o w a oskarżyciela i obwinionego. W oparciu o nie (tzn.
o założenia) można bowiem uzasadnić możliwość lub niemożliwość zajścia
sugerowanych faktów; prawdopodobieństwo lub nieprawdopodobieństwo
dokonania zarzucanych oskarżonemu czynów; skonfrontować domniemane
motywy przestępstwa i oskarżenia; ocenić prawdopodobieństwo dokonania
zbrodni. Inaczej – czyli bez uwzględnienia tych założeń – w sądzie zwyciężyłaby siła zamiast sprawiedliwości, sędziowie zaś, szkodząc niewinnemu,
skazując go na śmierć, zaszkodziliby jeszcze bardziej sobie, skazując się na
niesławę za życia. Cała mowa konsekwentnie realizuje tę strategię, uzasadniając zarówno fizyczną niemożliwość dokonania zbrodni zdrady, nawet
przy c h ę c i jej dokonania przez Palamedesa, jak i nieprawdopodobieństwo
chęci jej popełnienia przy ewentualnej m o ż l i w o ś c i jej dokonania. Argumentacja kieruje się też przeciw oskarżycielowi, analizując wartość jego
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świadectwa i możliwe motywy oskarżenia. Charakter zarzucanej zbrodni
sprawia, że Odyseusz nie mógł być jej świadkiem (chyba że był jej współuczestnikiem), a innych świadków nie przedstawił. Zatem oskarża na podstawie mniemania, a nie wiedzy. Nie ma żadnych dowodów40, a jak można
skazywać na śmierć na podstawie przypuszczeń? Zarzuca Palamedesowi
sprzeczne cechy: spryt (w sposobie dokonania zdrady) i głupotę (w chęci
zaszkodzenia zdradą sobie samemu i swoim bliskim). Wszystko wskazuje
zatem na złe intencje oskarżenia – nienawiść do oskarżonego.
W tej wzorcowej mowie obrończej Gorgiasz ustala ponadczasowe
reguły sprawiedliwego procesu: konieczność przedstawienia dowodów
spoczywa na tym, który oskarża, obwiniony nie musi (a często – nie może)
przedstawić dowodów swej niewinności; nie wolno skazywać na najwyższą
karę na podstawie przypuszczeń (a nawet, jak byśmy powiedzieli dziś, na
podstawie samych poszlak); skazanie z naruszeniem zasad sprawiedliwości
obciąża moralnie sędziów. Przede wszystkim jednak Gorgiasz daje tutaj
przykład umiejętności, które są niezbędne do wygrywania spraw w sądzie,
przekonywania innych podczas publicznej przemowy, ale także – które
powinny charakteryzować dobrego badacza natury41. A więc, po pierwsze,
umiejętność formułowania uzasadnionych założeń i wyprowadzania z nich
wniosków. Po drugie, podziału rozumowania na logiczne kroki i sprawnego
ich przechodzenia. Dobierania właściwych przykładów i stosowania przekonujących analogii; uogólniania i wskazywania wyjątków; odróżniania
faktów od hipotez, konieczności od możliwości, pewności od przypuszczeń,
stopni prawdopodobieństwa. Dalej: umiejętność wiarygodnego rozpoznawania psychicznej motywacji osoby działającej i znajomość sposobów, jakimi
wpłynąć można na nastawienie odbiorców mowy. Zdolność przewidywania
argumentów przeciwnika. Gorgiasz pokazuje zarazem, czego jest w stanie
nauczyć.
Tak rozumiana retoryka nie sprowadzała się tylko do sztuki panowania nad słowem. Była to również teoria samego słowa wraz z teorią mechanizmów ludzkiej mentalności i prawidłowości naszego myślenia. Retoryka
Gorgiasza podejmowała zatem zadania typowo filozoficzne; oczywiście – we
współczesnym sensie tego słowa. Możemy przypisać Gorgiaszowi takie filozoficzne osiągnięcia (lub podprowadzenie do nich), jak:
– odróżnienie sfery fenomenów i noumenów (koncepcja nie-fizycznego oddziaływania języka i niecielesnego charakteru znaczeń);
40

41
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Według mitu Odyseusz podrzucił Palamedesowi pieniądze, które tamten miał otrzymać
od Trojańczyków, mógł zatem przedstawić „dowód” zdrady.
W zgodzie z jego deklaracją, że retoryka daje przewagę w działalności politycznej, podczas
procesów sądowych, a nawet w studiowaniu przyrody; por. wyżej.
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– odróżnienie tego, co podlega prawom natury i dzieje się z konieczności, od tego, co wynika z umowy oraz z woli człowieka i podlega ocenie
moralnej;
– odkrycie pewnych prawidłowości w dziedzinie psychologii motywacji;
– odkrycie terapeutycznej mocy słowa i technik perswazyjnego oddziaływania na ludzi;
– zdefiniowanie twórczości literackiej przez sposób, w jaki oddziałuje
na odbiorców;
– wykorzystanie paradoksu w celu pobudzenia rozumu;
– wprowadzenie do badań nad metodami poprawnego wnioskowania
– przez respektowanie zasady niesprzeczności42.
Klasyczna filozofia grecka zawdzięczała Gorgiaszowej retoryce wiele,
choć ani Platon, ani Arystoteles nie byli chętni, aby to przyznać. Filozofia
przejęła wprost z retoryki przekonanie o mocy słowa i refleksję nad źródłami
owej mocy; rozwinęła też takie jej idee, jak analiza środków przekonywania
i sposobów wnioskowania; koncepcję natury ludzkiej jako podlegającej
kształtowaniu, a nawet wymagającej kształtowania – w dużej mierze
przez słowo; ogólną tendencję do analizowania praw rządzących światem
stworzonym przez człowieka. Bo chociaż Gorgiasz zaprzeczał możliwości
poznania prawdy o naturze rzeczy (z racji ich płynności i niemożliwości
uchwycenia ich natury)43, to robił wszystko, aby odkryć prawidłowości
w tej szczególnej dziedzinie rzeczy zmiennych, którą stanowi logos jako
twór kultury, oraz człowiek – jako istota podlegająca wpływom swojego
wytworu. To trudne zadanie, kiedy głosi się – jak to poetycko o poglądzie
Gorgiasza powiedział Untersteiner – „tragedię wiedzy”44. Pouczającą ilustrację tej trudności stanowić może jedna z najsłynniejszych retorycznych
zasad – kairos. Stosował ją zarówno Alkidamas, jak i Izokrates45 – o obu
wiemy, że byli uczniami Gorgiasza. Kajros to greckie bóstwo „stosownej
pory”; pitagorejczycy utożsamiali je z liczbą i jako zasadę (w znaczeniu:
właściwa miara, proporcja) umieszczali w tym samym regionie kosmosu,

42

43
44

45

Por. DK, 82 B 3 (= Sextus Empiricus, Adv. math., VII, 66): „A jest całkowicie niedorzeczne,
aby coś istniało i nie istniało jednocześnie” (przeł. J. Gajda). Jeśli Sekstus przytacza tu
dokładnie słowa Gorgiasza, to mielibyśmy do czynienia z pierwszym wyraźnym sformułowaniem zasady niesprzeczności.
Por. wyżej, przyp. 36.
Przytaczam za: W.K.C. Guthrie, The Sophists, op.cit., s. 199. Wypowiedź Untersteinera
dotyczy słów Gorgiasza, które przytacza Proklos, bez wskazania ich źródła i kontekstu: że
istnienie jest niepoznawalne, dopóki się nie przejawia, a zjawisko nie ma mocy, dopóki nie
istnieje (DK fr. 26).
Izokrates pisał o kairos w mowie Przeciwko sofistom, 13.

2 01

Pr z e m y s ł aw Pac z kow sk i

co mniemanie (doxa)46. W retoryce kairos oznaczał zdolność „wyczucia”
właściwego momentu (łac. opportunitas) i umiejętność znalezienia środków
perswazyjnych, których wymaga sytuacja (np. aktualny nastrój słuchaczy).
Jednym słowem, to talent do improwizacji (autoschediadzein). Gorgiasz
przywiązywał olbrzymią wagę do takiej indywidualnej zdolności wyczucia
chwili i umiejętności dostosowania się do niej, ale wiedział też, że nie da się
jej przedstawić jako rządzonej regułami techne47 (co zresztą czyni retorykę
pokrewną sztuce poetyckiej). A tak, jak nie da się sformułować reguł improwizacji, tak trudno sformułować wiedzę o tym, co „nie jest”. Post-sofistyczna
filozofia Platona potraktuje to jako aporię, z którą należy się uporać (tzn.
znaleźć euporia) i w ten sposób zdefiniuje obszar swoich autonomicznych
badań.
u
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Platoński Gorgiasz a kwestia
politycznego zaangażowania filozofa
Platonic Gorgias and the Question of Philosopher᾿s Political Commitment
A B S T R AC T : The article is an attempt to solve a dilemma in Platonic Gorgias, which is faced
by a philosopher living in the reality of Greek polis, where he has to choose between his
research interests and thus his absence from the current state policy, or the attitude of civic
involvement in matters of the state. In the light of the findings made, the philosopher, whom
Socrates embodies in Gorgias, refrains from participating in the political life full of perfidy
and demagogy at that time. However, he puts forward a postulate, or even a programme of
ethical improvement of citizens through individual didactic and educational work, which
creates a new concept of political activity oriented on values other than the pragmatic goals
of the then state activists.
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P

ytanie, co stanowi główny przedmiot uwagi autora dialogu Gorgiasz,
wydaje się banalne i niepotrzebne, skoro od lat wiadomo, że Platon
poświęca ten utwór ocenie ówczesnej umiejętności retorycznej. Wskazuje na
to już sam dobór rozmówców, którymi poza Sokratesem są reprezentatywni
przedstawiciele gorgiańskiej szkoły retorycznej z jej twórcą na czele, a także
fakt, iż relacjonowana w tym utworze dyskusja skupia się od początku na
możliwościach i wartości sztuki przekonującego wypowiadania się. A jednak uważny czytelnik Platońskiego Gorgiasza z czasem zaczyna odczuwać
niepokój, skoro rozmówcy, zamiast omawiać szczegółowo tajniki retorycznej
biegłości, niebezpiecznie wkraczają w obszar zagadnień etycznych, z podstawową w tym względzie kwestią sprawiedliwości i niesprawiedliwości
ludzkiego postępowania. Otwiera tę drogę sam Gorgiasz, który definiuje
retorykę jako sztukę wytwarzania przekonań „na temat tego, co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe”1, a skwapliwie podąża nią dalej Sokrates, w dalszej
dyskusji nie interesując się zupełnie „techniczną” stroną retorycznej per1

Platon, Gorgiasz 454b 7: ἅ ἐστι δίκαιά τε καὶ ἄδικα – przeł. W. Witwicki.
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swazji. Znaczący wydaje się moment, kiedy w trakcie konfrontacji dwóch
przeciwnych stanowisk w kwestii sprawiedliwości retora, i nie tylko retora,
pada imię Archelaosa, władcy na tronie macedońskim (470d 5), i tenże autokrata, który doszedł do władzy drogą przeniewierstw i zbrodni, uznany
zostaje przez Sokratesa za człowieka głęboko nieszczęśliwego, a przez jego
oponenta za ideał wręcz szczęśliwości ludzkiej. Sokrates nie reaguje wówczas tak, jak powinien, to znaczy nie odpowiada rozmówcy, który występuje
z tą kandydaturą, że Archelaos, stosujący inne zupełnie rodzaje perswazji,
z retoryką niewiele ma wspólnego, lecz zastanawia się, czy człowiek skalany
zbrodnią może być w ogóle szczęśliwy. Zbiegają się w tym momencie dwie
bodaj najistotniejsze kwestie etyczne i to one za sprawą Sokratesa zdominują
całą dalszą dyskusję.
Platoński Gorgiasz, przynajmniej w swym zasadniczym zrębie, nie
jest rozmową o retoryce, a jest nią z pewnością w mniejszym stopniu niż
późniejszy Fajdros, w którym to utworze przedstawia Platon cały program
nowej retoryki, opierającej się na kryteriach dialektycznych i podobno
dzięki temu bardziej skutecznej. Gorgiasz, w którym zainteresowanie samą
retoryką w mierzalny wręcz sposób ustępuje stopniowo na dalszy plan2, jest
w jakiejś mierze paralelą dla Fajdrosa, lecz w większym z pewnością stopniu
dla Politei, skoro jeden i drugi utwór podejmuje to samo pytanie o istotę
sprawiedliwości, z drobnym wszelako zastrzeżeniem, że inaczej niż w Politei, gdzie owa sprawiedliwość – δικαιοσύνη zyskuje wymiar, nazwijmy go,
„holistyczny”3, w interesującym nas dialogu Platona jest ona rozpatrywana
jako sprawiedliwość ludzkiego postępowania. W Gorgiaszu nie myśli jeszcze
Sokrates kategoriami całej tworzącej państwo zbiorowości. W swym pytaniu o szczęście jednostki i jego związek ze sprawiedliwym postępowaniem4
2

3

4
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Świadczy o tym już terminologia dotycząca retorycznej umiejętności, to znaczy określenia
„retor” (ὁ ῥήτωρ), następnie urabiamy od tego rzeczownika przymiotnik o treści „retoryczny” (ῥητορικός, ῥητορική, ῥητορικόν) i wreszcie żeńska forma tego przymiotnika
oznaczająca samą „retorykę” (ἡ ῥητορική), które to określenia pojawiając się w dialogu
Gorgiasz w sumie 136 razy, występują w przytłaczającej większości (105 wystąpień, co
stanowi ponad 77% całej uprzednio podanej liczby) na pierwszych dwudziestu spośród
osiemdziesięciu w sumie stron Gorgiasza.
W Politei sprawiedliwość oznacza całkowite podporządkowanie jednostki całości (τὸ
ὅλον), to znaczy organizmowi państwowemu, w którym owa jednostka liczy się tylko jako
wykonawca potrzebnych ogółowi określonych zadań; por. A. Śliwiński, Metaforyczne
ujęcie dobra państwa w politycznej teorii Platona, „Hybris” 17 (2012), s. 121–160; s. 154:
następuje tu przesunięcie w kierunku myślenia holistycznego. W ramach takiej wizji obywatele są więc całkowicie podporządkowani państwu. Ich szczęście staje się w zasadzie
problemem nieistotnym.
Por. M. Piechowiak, Sokrates sam ze sobą rozmawia o sprawiedliwości, [w:] Kolokwia
Platońskie. Gorgias, red. A. Pacewicz, Wrocław 2009, s. 91: Wśród spraw ważnych i naj-
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zbliża się nieco do stanowiska Arystotelesa, który zastanawiając się nad wartością ludzkich postaw życiowych na pierwszym miejscu stawia właśnie owo
szczęście jednostki (εὐδαιμονία). Arystoteles najwyższą wartość przypisuje
postawie badacza, oddającego się teoretycznej kontemplacji, co oznaczać ma
szczęście wręcz doskonałe (Etyka Nikomachejska 1177b 19–25), a dopiero
na drugim miejscu umieszcza aktywne życie uwikłanego w sprawy bieżące
polityka (1178a 9 nn.), będąc jednak zdania, że również filozof teoretyk
w sytuacji, gdy widzi taką potrzebę, może niekiedy „aktywizować się” jako
działacz polityczny5. Opozycja między czynnym życiem polityka a czysto
intelektualną aktywnością filozofa, rozwiązywana przez Arystotelesa w ten
kompromisowy sposób, wyraziście daje o sobie znać w Platońskim Gorgiaszu.
W tym właśnie dialogu Platona przed wskazanym powyżej dylematem
i związanym z nim pytaniem o stan życiowej szczęśliwości staje nie tylko
oddany swoim studiom filozof, lecz również bez reszty uwikłany w politykę
Archelaos, który jednak z uwagi na obrane przez siebie rozwiązanie skrajne
i jednoznaczne, w aspekcie osiąganego szczęścia życiowego oceniony zostaje
niejednoznacznie. Szczęścia tego wydaje się odmawiać mu Sokrates, podczas
gdy rozmawiający z nim retor-sofista przekonany jest o tym, że ów niegodziwy władca, zyskawszy wszystkie możliwe dobra, dostąpił najwyższego
błogostanu. O Sokratesie i podobnych mu badaczach teoretykach reprezentant sofistycznej retoryki, a jest nim w tym przypadku Kallikles, wypowie
się z kolei z najwyższą pogardą jako o ludziach w istocie nieszczęśliwych,
a w każdym razie niepoważnych i zupełnie nieporadnych w codziennych
sytuacjach życiowych.
Kallikles zdecydowanie przeciwstawia sposób życia filozofa wszelkiej
aktywności politycznej. Filozof ten, wyraźnie reprezentujący dialektyczną
szkołę dyskursu Sokratesa, jest według niego kimś, kto omija gwarne
ośrodki życia publicznego (τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς), a zaszywa
się w miejsca ustronne, by tam z grupą kilku młokosów prowadzić nie
przynoszące żadnego pożytku rozmowy6. Tego rodzaju badacze-teoretycy,

5

6

ważniejszych, na pierwszym miejscu jest sprawiedliwość i towarzyszące jej szczęście
jednostkowego człowieka, jednostkowej duszy, a nie państwa.
Por. M. Verhaegh, Contemplation and Politics in the Life of the Aristotelian Philosopher,
“Ethic@. An International Journal for Moral Philosophy”, 1/1 (2002), s. 25: “In short, the
philosopher may happily act as a statesman”.
Gorgiasz 485d 3 – e 2: ὑπάρχει τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ, κἂν πάνυ εὐφυὴς ᾖ, ἀνάνδρῳ γενέσθαι
φεύγοντι τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, ἐν αἷς ἔφη ὁ ποιητὴς τοὺς ἄνδρας ἀριπρεπεῖς
γίγνεσθαι, καταδεδυκότι δὲ τὸν λοιπὸν βίον βιῶναι μετὰ μειρακίων ἐν γωνίᾳ τριῶν ἢ
τεττάρων ψιθυρίζοντα, ἐλεύθερον δὲ καὶ μέγα καὶ ἱκανὸν μηδέποτε φθέγξασθαι; por.
D. Levy, Socrates vs. Callicles: Examination & Ridicule in Plato᾿s ‘Gorgias’, “The Journal of
the International Plato Society” 13 (2014), s. 28: “So Callicles’ position here seems to be that
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nieświadomi wszystkiego, w czym należy zdobywać doświadczenie (ὧν χρὴ
ἔμπειρον εἶναι), nie znając należycie ani praw, ani sposobów wypowiadania
się publicznego, stają się śmieszni (καταγέλαστοι γίγνονται), kiedy tylko
zabierają się do jakiejkolwiek polityki, nie ustępując zresztą w tym względzie
politykom, którzy przystąpiliby do rozważań teoretycznych (484c 8 – e 3).
Dodajmy, że Sokrates, który zostaje implicite opisany w powyższy sposób,
w zasadzie podziela tę opinię, przynajmniej w odniesieniu do swej własnej
osoby. Przyznaje, że „nie należy do polityków” (οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν), co
potwierdza okoliczność, w której przyszło mu, kiedy był prytanem, nadzorować jakieś głosowanie i wówczas, nie umiejąc poradzić sobie z tym dość
prostym zadaniem, naraził się na śmiech będących tam współobywateli7.
Sokrates wszelako jeszcze dalszy jest od akceptacji postawy życiowej strony
przeciwnej, to znaczy pełnej niepokoju „rozbieganej” życiowej aktywności
retora polityka, którą można określić charakterystycznym terminem
πολυπραγμοσύνη.
To specyficznej treści określenie, oznaczające zajmowanie się naraz
wieloma sprawami, zyskuje sobie w ówczesnym codziennym użyciu zdecydowanie niepochlebny sens natrętnej ciekawości, wścibstwa, nadgorliwości
i wręcz ingerowania w sprawy innych ludzi8, a w dialogu Gorgiasz daje
o sobie znać, kiedy Sokrates postawie fi lozofa, „który się swoimi sprawami
zajmował”, przeciwstawia życiową aktywność tego, kto „rozpraszał się w tysiącznych interesach za życia” (πολυπραγμονήσαντος ἐν τῷ βίῳ)9. Filozofa
przedstawia Sokrates jako kogoś „zajmującego się tym, co do niego należy”
(τὰ αὑτοῦ πράξαντος), co nasuwa kolejną paralelę z Platońską Politeją,

7

8

9
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the philosophers’ ‘ridiculous’ appearance is symptomatic of a more general moral failure,
one that also leads them to refrain from participation in politics and instead relegates
them to shadowy corners, where they do nothing but whisper in the ears of impressionable
youths”.
Gorgiasz 473e 6 – 474a 1: ΣΩ. ῏Ω Πῶλε, οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρυσι βουλεύειν
λαχών, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει με ἐπιψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ
ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν.
O tym, że dla Platona określenia πολυπραγμοσύνη i jemu pokrewne zyskują treść jednoznacznie niepochlebną, świadczą sytuacje z Politei, gdzie oznaczają one przeciwną słusznej postawie obywatelskiej niezdolność do skupienia się na swoich własnych obowiązkach
(433a 8–9, d 1–5), uznaną za zgubną dla państwa (434b 7, 444b 1 nn.) i spotykającą się
z naganą autora Politei (551e6). Jeszcze bardziej wyraziście ten ujemny sens określeń,
o których mowa, daje o sobie znać w mowie Izokratesa O zamianie majątku, gdzie ujmują
one, syntetyzując ich treść, złośliwe i natarczywe intryganctwo (Isocrates, Antidosis, 48,
98, 230, 237).
Gorgiasz 526c 3–5: μάλιστα μέν, ἔγωγέ φημι, ὦ Καλλίκλεις, φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ
πράξαντος καὶ οὐ πολυπραγμονήσαντος ἐν τῷ βίῳ, ἠγάσθη τε καὶ ἐς μακάρων νήσους
ἀπέπεμψε; przeł. W. Witwicki.
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i nakazuje w związku z tym zapytać, czy tym zadaniem będzie jednak i tutaj
określona aktywność polityczna. W Politei aktywnością tą jest sprawowanie
rządów nad całą obywatelską społecznością, w którym to kierunku nie idzie
z pewnością myśl polityczna, jaka zaznacza jednak swą obecność w Gorgiaszu. Co więcej, sam Sokrates – wydawałoby się, programowo apolityczny
– kwalifikuje tutaj jako polityka siebie samego. Stwierdza mianowicie, że
właśnie on jako jeden z nielicznych, czy nawet jedyny spośród Ateńczyków,
uprawia politykę w prawdziwym znaczeniu tego słowa10, politykę, jak można
rozumieć, odległą od ówczesnej praktyki życia politycznego, w którym
priorytet stanowiło niezmiennie osiąganie określonych strategicznych celów
w miejsce starań o intelektualne i etyczne doskonalenie obywateli11.
Tej praktyce, której przykładem staje się publiczna działalność
nieposzlakowanego, zdawałoby się, Peryklesa12, przeciwstawia Sokrates
wzorcowy dla siebie model indywidualnej pracy edukacyjnej mającej na celu
kształtowanie w osobie poddawanej takiemu pedagogicznemu oddziaływaniu jedynie słusznej postawy etycznej, zbawiennej dla harmonijnej koegzystencji całej ludzkiej społeczności. W dyskusji, którą toczy z Kalliklesem,
wykazuje, iż rzeczywiste dobro Ateńczyków leży nie w zaspokajaniu ich
wyrafinowanych często potrzeb konsumpcyjnych, lecz w dążeniu do tego,
by mogli dostąpić najcenniejszych etycznych wartości, jakimi są sprawiedliwość, mądrość, umiarkowanie i odwaga13. Sokrates zdaje sobie sprawę
10

11

12

13

Gorgiasz 521d 6–8: Οἶμαι μετ᾿ ὀλίγων ᾿Αθηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς
ἀληθῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν.
Krytyka tej polityki, odsuniętej od niepodważalnych wartości etycznych, wyraźnie
wybrzmiewa w słowach Sokratesa, kiedy mówi o przywódcach państwowych, którzy
„bez względu na rozumne panowanie nad sobą i sprawiedliwość, portami i dokami, i murami, i cłami, i daninami, i tym podobnymi głupstwami obepchali państwo” (ἄνευ γὰρ
σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ νεωρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων
φλυαριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν πόλιν – Gorgiasz 519a 1–4; przeł. W. Witwicki).
Perykles, jak utrzymuje Sokrates, mimo swych spektakularych politycznych dokonań nie
sprawił, że Ateńczycy stali się „dobrymi obywatelami” (ἀγαθοὶ πολῖται – 515c 7), lecz poprzez nadmierne rozdawnictwo dóbr uczynił z nich ludzi leniwych i tchórzliwych (ἀργοὺς
καὶ δειλοὺς – 515e 5), a ostatecznie również niewdzięczników, skoro bez dostatecznych
podstaw wytoczyli przeciw niemu skargę o defraudację środków publicznych (516a 1–2).
Por. H. Yunis, Plato᾿s Rhetoric, [w:] A Companion to Greek Rhetoric, red. I. Worthington,
Singapore 2010, s. 78: “Socrates defends the notion that the Athenians᾿ true interests lie
in the pursuit of justice and other virtues such as wisdom, moderation, and courage, not
in the gratification of their desires, however natural and refined those desires may be”.
Wszystkich, którzy sceptycznie odniosą się do tak skonkretyzowanych „wytycznych”
naprawczego programu edukacyjnego, jakiego zarys pojawiać się ma w przekazie Platońskiego Gorgiasza, przekona z pewnością to, że pojęcia etyczne, którym pryncypialne
w tym postępowaniu znaczenie przypisuje H. Yunis, rzeczywiście zaznaczają w Gorgiaszu
swą obecność ze zwracającą uwagę częstotliwością. Tak więc określenie sprawiedliwości
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z tego, że oddziaływanie mające na celu kierowanie współobywateli na drogę
etycznego samodoskonalenia nie dokona się w trybie wystąpienia retorycznego, którego adresatem jest zawsze określona polityczna zbiorowość, już
ze względu na to, iż żadne ludzkie zgromadzenie nie podda się uciążliwej
i wymagającej osobistego zaangażowania jednostki procedurze edukacyjnej.
Unika zatem zgromadzeń i swą „polityczną” działalność ogranicza do kontaktów z jednostkowymi przedstawicielami ateńskiej społeczności, będąc
zdania, że „zajmowanie się polityką może przekładać się tylko na pomaganie
pojedynczemu człowiekowi”14 – człowiekowi, który może odczuć i zrozumieć racje innego rodzaju niż konfrontacyjna i demagogiczna propaganda
ówczesnych politycznych wichrzycieli.
Można przyjąć, że Sokrates, formułując swój program „polityczny”
oparty na indywidualnej pracy edukacyjno-wychowawczej i ogłaszając tym
samym rozbrat z ówczesną retoryką, proponuje zarazem retorykę innego
rodzaju, tę mianowicie, która zwracając się nie do bezimiennego tłumu, lecz
do pojedynczego adresata, przemawia bezpośrednio do jego rozumu15, co
w przypadku większej ludzkiej zbiorowości, domagającej się przekazu prostego i nie popadającego w zawiłości dialektycznego myślenia, byłoby wręcz
niemożliwe. Tłumu nie można intelektualnie i etycznie doskonalić, tłumem
można jedynie kierować.
Platoński Gorgiasz jawi się zatem jako „pendant” tak w stosunku
do późniejszego Fajdrosa, gdzie – mimo braku w treści tego dialogu tak
istotnego w Gorgiaszu przesłania etycznego – również wybrzmi postulat
indywidualizowania treści i formy retorycznego przekazu stosownie do
naturalnych dyspozycji odbiorcy16, jak też, a nawet przede wszystkim, w sto-

14

15

16
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δικαιοσύνη występuje tu aż 16 razy, nazwa wiedzy ἐπιστήμη (którą można uznać za
odpowiednik określenia mądrości – por. Platon, Teajtet 145d 11 – e 7) oraz pochodne
tej nazwy – 21 razy, określenie roztropnej powściągliwości σωφροσύνη (z reguły razem
z nazwą sprawiedliwości – δικαιοσύνη) – 10 razy, wreszcie rzeczownik ἀνδρεία oznaczający męstwo czy też odwagę oraz jego pochodne – 21 razy. Dodajmy, że pojawiają się owe
terminy głównie w tych partiach dyskusji, w których artykułuje się etyczne credo edukacji
obywatelskiej, za jaką optują Platon z Sokratesem.
M. Matuszak,Sokrates jako jedyny prawdziwy polityk i polityki nauczyciel – Platon,
Gorgiasz 521d 5–7; [w:] Kolokwia Platońskie. Gorgias, op.cit., s. 95: Owo przekonanie
wypływa z wiary Sokratesa w to, że zajmowanie się polityką może przekładać się tylko
na pomaganie pojedynczemu człowiekowi, jak on sam „jedną jednostką będącemu”, i na
zachęcanie go do tego, by pragnął on własną swą duszę uczynić lepszą.
Por. J. Jaskóła, Prawda a jej sposób bycia – struktura prawdy, postawa. „Gorgiasz”, [w:]
Kolokwia Platońskie. Gorgias, op.cit., s. 135: Otóż politycy zwracają się do tłumu, „czyli
do nikogo”. Sokrates zwracał się do indywiduum, zatem do rozumu.
Platon, Fajdros 271c 10 nn.; Por. J.M. Day, Rhetoric and Ethics from the Sophists to Aristotle, [w:] A Companion to Greek Rhetoric, op.cit., s. 389: “The Phaedrus offers a way in
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sunku do Politei Platona, z której „holistycznym” programem unormowania
relacji społecznych nie pozostaje bynajmniej w sprzeczności wytyczna Gorgiasza, mówiąca iż „właściwym celem polityki winna być moralna naprawa
obywateli”17. Można zgodzić się z opinią, że ten właśnie dialog Platona,
mimo przeniesienia idei obywatelskiej edukacji politycznej na grunt relacji
dwustronnej między edukowaną w kierunku etycznej doskonałości jednostką a dialektykiem wychowawcą, staje się zapowiedzią czy wręcz wprowadzeniem do rozważań, które stanowią istotną treść Platońskiej Politei18.
Znamienne w tym względzie wydają się słowa, które w finale całej opisanej
w Gorgiaszu akcji „pajdeutycznej” kieruje Sokrates do poddawanego owej
terapii Kalliklesa. Wyraźnie wyróżnia on wówczas /1/ fazę przygotowawczą
dokonań życiowych przyszłego polityka, który w tym okresie życia winien
dołożyć wszelkich starań, by stać się „piękny i dobry” (καλὸς κἀγαθός)
poprzez wyrabianie w sobie etycznej doskonałości (ἀσκῶν ἀρετήν – 527d 2)
oraz /2/ jego aktywność późniejszą, kiedy to, należycie w owym względzie
przygotowany, będzie on już mógł zabrać się do politycznej działalności19.
Słowa te można traktować jako zapowiedź „politologicznych” rozważań
składających się na treść Platońskiej Politei, gdzie kwestia odpowiedniego
przygotowania przyszłych kierowników spraw państwowych również staje
się zagadnieniem priorytetowym, mimo braku tak silnego jak w Gorgiaszu
nacisku na aspekt etyczny tego przygotowania.
W Politei Platona głównym bodaj motywem całej akcji dyskursywnej
tego utworu staje się idea odchodzenia filozofa od spraw ludzkiej społeczności poprzez stopniowe wznoszenie się poznawcze ku Dobru Samemu, czyli
najwyższej rangi bytowi pojęciowemu, a następnie jego powrotu do ludzkiej
społecznej rzeczywistości, z wiadomą misją kierowania całością spraw państwowych. Nasuwa się pytanie, jak w aspekcie owej fi lozoficznej epanodos
i późniejszej ku ludziom „katabazy” przedstawia się apolityczna i zarazem
polityczna działalność filozofa, której przykład stanowić będzie postępowanie Sokratesa opisane w Platońskim Gorgiaszu. Otóż należy zauważyć, iż
w tym utworze Platona filozof, którego uosabia Sokrates, nie wznosi się jeszcze z ludzkiej „jaskini” na wyżyny bytu, co tym samym eliminuje wszelką
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between by recognising that awareness of your hearer᾿s character does not automatically
imply surrender to his values, but is the way to open his mind (and heart) to yours”.
D. Levy, Socrates vs. Callicles..., op.cit., s. 33: the proper political aim is the moral improvement of the citizens.
Por. M. Wesoły, Platona Gorgiasz – kompozycja dramatyczna, zarzewie agonu i sokratejska
wymowa, [w:] Kolokwia Platońskie. Gorgias, op.cit., s. 28: „Wraz z Gorgiaszem jesteśmy
u początków zamaszystej wizji politologicznej Platona”.
Gorgiasz 527d 2–4: κἄπειτα οὕτω κοινῇ ἀσκήσαντες, τότε ἤδη, ἐὰν δοκῇ χρῆναι,
ἐπιθησόμεθα τοῖς πολιτικοῖς.
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myśl o jego stamtąd do ludzi powrocie. Sokrates pełni swoją misję będąc
permanentnie obecny w ludzkiej rzeczywistości i zarazem z uwagi na swe
niepraktyczne zainteresowania jakoś w niej nieobecny, a przecież realizujący
swoją koncepcję polityki, która zmierza do etycznej naprawy jak największej
liczby jednostek tworzących społeczną zbiorowość – polityki, jaka stanowi
zaprzeczenie wszelkiej zorientowanej na doraźne cele retorycznej demagogii. Ten właśnie dialog Platona można uznać za jeszcze jedną, i może tę
właściwą, „apologię” Sokratesa jako misjonarza dobra i sprawiedliwości
w wymagającej naprawy społecznej rzeczywistości20. Należy uznać go za
utwór, w którym Platon nie decydując się jeszcze na rozwinięcie swej własnej
koncepcji politologicznej, składa hołd swemu wielkiemu nauczycielowi,
zamykając w ten wymowny sposób cały ciąg pisanych przez siebie dialogów
nazwanych „sokratycznymi”.
u
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Por. M. Wesoły, Platona „Fajdros”: zła i dobra erotyka, zła i dobra retoryka, potępienie pisma, [w:] Kolokwia Platońskie. Fajdros, op.cit., VI, 2 (2013), s. 29–55; s. 40: Sama sofistyka
i retoryka sprowadzona została do złudnej imitacji sztuki politycznej, do pochlebstwa
i schorzałej demagogii, której ofiarą był Sokrates (stąd dialog Gorgiasz uznać można za
„drugą jego apologię”).
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ABSTRACT : This study is an attempt at a logical analysis of Plato’s Gorgias, 519c–520e, on
the teaching of political virtue by the Sophists. The logical construction of Plato’s argument is
demonstrated on the basis of an earlier article of mine, in which my translation of the excerpt
in question differs in three main points from the generally accepted rendition. Based on my
suggested interpretation, I analyse the paradox posed by the statement that the Sophists’ pupils
are just if they act unjustly towards themselves. I continue with a step-by-step examination of
Plato’s syllogisms, proving that the Sophists are wrong to accuse their pupils of wickedness.
In fact, it is the Sophists themselves who are wicked, falsely promising to teach the pupils
virtue and make them good and well-living men. This is a deception, since Plato has proven
that virtue cannot be taught. In order to confute the Sophists’ claims, he uses dialectic and,
more specifically, the method of hypothesis. This refutation of the Sophists’ claims is similar
to Socratic elenchus, by means of which incorrect positions are disproved and the truth is
confirmed. Socrates made only one discovery, namely that he knew he knew nothing. His
line of argument serves to encourage the interlocutor to strive on towards the truth, and such
efforts are typically open-ended.
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his study* is a presentation of Plato’s arguments for confutation of the
Sophists’ standpoint on the teaching of virtue. His argument is a Socratic

* This work is based on the findings of my paper “Knowledge and Interpretation”, currently
under publication in the proceedings of the conference “On Socrates Again” held in Ioannina in October 2001. My warmest thanks to Professor John Lange of Queens College,
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elenchus through application of the dialectic method. Here it must be made
clear that Socrates did not invent dialectic in the strictest sense of the word,
namely that of the evidential process conducted with the use of syllogisms.
That was the exclusive invention of Plato. Aristotle credits Socrates with
inductive reasoning (e)paktikoi/ lo/goi), i.e. the inductive method, and general
definitions (o(ri/zesqai kaqo/lou) (Metaph., XII 4, 1078b). A common element
of inductive reasoning and general definitions is the concept of the similar
(o[moion) (Top., I 18, 108b 7). Universal definitions are arrived at once the
common characteristics of the parts have been discovered (logical analysis).
Thus in both cases we have inductive rather than deductive reasoning, i.e.
reasoning in itself. This is why Aristotle considers reason, that is syllogism,
to be the opposite of induction (Rh., I 2, 1356b 1-2). It should of course
be noted that definitions can also be created by way of division or dieresis,
as Plato does in his later dialogues and in Politicus in particular (material
analysis). However, dialectic, which is composed of deduction (paragwgh/)
and induction (e)pagwgh/), i.e. the path to and from the first principles, is
purely Plato’s achievement. Nevertheless, it should also be regarded as a perfected extension of the Socratic method. My translation diverges from and
contradicts the currently prevalent interpretation in important points. I also
provide a detailed analysis of Plato’s previously obscure syllogisms, as, in my
opinion, important parts of the text have been misinterpreted.
Briefly, the difference between my interpretation and the generally
held view, which I attempted in my last study, lies in the following three
basic points. According to the explanation generally accepted: 1) the students
a r e u n j u s t t o t h e i r t e a c h e r s, 2) the subject of the verb t e l l i n g
(e]legon) in the phrase “if they were telling the truth” (ei]per a)lhqh= e]legon) is
the Sophists, and 3) in order for a teacher who teaches anything other than
virtue – for example the trainer (paidotri//bhv) – to be treated unjustly, it is
necessary that he m u s t n o t h a v e a g r e e d with his pupils on the amount
of fees. Given that the teacher is in opposition to the pupil – the first one gives
while the other takes – as are Plato and the former representing philosophy
and dialectic while the latter stand for the antithetical aims and methods of
Sophistic and eristic debate, it is natural and reasonable that the two versions
should oppose each other.
This opposition is apparent in another way. Specifically, the following
two alternatives are possible: in the first extract the pupils are unjust either
to their teachers or to themselves or to both, while in the second the subject
of the verb t e l l i n g is either I or the Sophists. In both cases, however, there
is an antithetical relationship between I and the o t h e r, as the other may
be anyone other than myself. Finally, in the third extract the contradiction
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is obvious, since, according to the different readings, the trainer has either
made an agreement with his pupil or not. Thus, at the same points in the
translation it is my belief that: 1) the pupils a r e u n j u s t t o t h e m s e l v e s,
2) the subject of t e l l i n g is I, i.e. Plato, and 3) it is a necessary condition, in
order for the trainer to be treated unjustly, that he s h o u l d h a v e m a d e
a n a g r e e m e n t with his pupils. It is obviously impossible for contradictory interpretations to reflect the true meaning of Plato’s words, as the most
basic law of logic, non-contradiction, is broken. As it may appear during
the course of this analysis, existing explanations twist the philosopher’s true
meaning. As a result, not only do we lose sight of dialectic, the quintessence
of philosophy; we are also given a false picture of this great thinker.
The question here, therefore, is to what extent we can be certain of the
soundness of interpretation of a philosophical text in general and of Plato in
particular. The main object of this study is to present his dialectic, chiefly in
the form of hypothesis, which exists in a latent state. This form of hypothesis
is used to confirm or refute proposals.
The extract poses the following problem:
1. The Sophists, who claim to be teachers of virtue, often accuse their
pupils of acting unjustly towards themselves by depriving their teachers of
their fee and not returning other services done to them, in spite of having
benefited from these services.
This accusation arises from the following, more general formulations:
2. If the pupil has benefited from his teacher’s services, by becoming
virtuous, he must return the service. If he does not do so, by depriving his
teacher of the fee and being ungrateful towards him, he essentially acts unjustly towards himself, since he has behaved wickedly to his teacher.
The following statements are simpler and more general:
3. If one is benefited, one should return the benefit. Otherwise one acts
unjustly. Plato does not question this allegation. What is uncertain, however, is
when one returns the benefit and, in the final analysis, when one can be said to
benefit another person. The question, therefore, is under what circumstances
the action of benefaction takes place and when one is ungrateful. A similarly
structured question was raised in Meno (89d), where Plato disputes whether
virtue is knowledge. He does not, however, question the validity of the hypothesis: “If virtue is a science, that is knowledge, it could be taught”. If the
Sophists’ claim is accepted, the following paradox results:
4. The pupils are just if, in this case, they are unjust to themselves.
Therefore, in this case, in order for the pupils to be just, it is necessary that
they should be unjust to themselves. Thus the first contrariety emerges. The
Platonic text in question could be interpreted as follows. The Sophists accuse
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their pupils of, in effect, acting unjustly towards themselves by depriving the
former of their fee. This further means that the pupils – although they have
become virtuous through the Sophists’ teaching – give the impression by this
thoughtless, rash behaviour that they are not just and virtuous, which they in
fact are. Thus they present a false picture of themselves.
The Sophists use this argument in an attempt to defend themselves
and consolidate their position. In spite of this, Plato considers it groundless
and untenable; he goes on to refute it, thus revealing the deception being
practised on Athenian society. The philosopher considers this deception the
responsibility not so much of the Sophists but of a) the young who pay their
fees, b) their parents and guardians, who allegedly permit unsuitable people
to teach the young virtue, and c) above all, the city authorities, who allow the
Sophists in when they should chase them out (Men., 92a-b). Thus, the greatest responsibility is that of the cities, since when they are injured, the injury
is spread onto all their citizens (Lg., VI 768a). Therefore, the pupils are not
unjust to their teachers, but vice versa. This dispute highlights not only the
difference but also the diametrical opposition of platonic and sophistic philosophies, appearance (fai/nesqai) and being (ei)=nai), true opinion (a)lhqh/v
do/ca) and knowledge (e)pisth/mh). According to Aristotle, sophistry is apparent wisdom as opposed to philosophy, which is the actual wisdom. (Metaph.,
III 2, 1004b 17-27, Rh., I 1, 1355a 9). This means that their thinking moves
on two different levels in different or opposite directions.
The above paradox is very similar to that of the “liar”, a popular subject
in ancient Greek thought (Eubulides of the School of Megara, Plato etc.).
It is analysed by Aristotle in the Sophistical Refutations (A 25, 180b 2–8),
where he says that one cannot tell the truth and lie about the same subject
simultaneously. When one is said to tell the truth and lie at the same time, it is
difficult to distinguish when one is telling the truth or lying in general. There
is nothing therefore to stop someone’s words being lies in general but true
in a specific sense, although the speaker is not generally truthful. Modern
researchers who have studied this paradox include B. Russell and W. Quine.
Plato, however, who does not accept the truth of the Sophists’ claim,
focuses on the fact that the pupils act unjustly towards their teachers by withholding their fee and being ungrateful. However, the fact remains that, in
this case, a necessary requirement for the pupils to be unjust to themselves
is for them to be unjust to their teachers. According to popular opinion, the
reverse does not apply; it is not necessary for someone to act unjustly towards
himself in order to be unjust towards his teachers. In order for this to happen, the man who has acted unjustly must be admittedly just and good. In
every case, however, the pupils who act unjustly must therefore have injustice
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within them. This is why Plato speaks of “unreasonable reasoning” (lo/gon
a)logw/taton), and formulates the following paradox through this oxymoron:
5. “Now, what can be more unreasonable that this plea? That men, after
they have supposedly been made good and just, after all their injustice has
been rooted out by their teachers and replaced by justice, should be unjust
through something they have not?”
This phrase is equivalent to the following hypothesis:
6. It would be a most unreasonable thing for men, and specifically for
the Sophists’ pupils, if they were unjust through something they have not,
given that they have become just and good, having had injustice rooted out
with the help of their teacher and replaced by justice.
The following phrases are logically equivalent:
a) The Sophists’ pupils have become good and just.
b) The Sophists’ pupils have discarded injustice and gained justice.
7. This hypothesis leads to the following syllogism:
If people are just, they are unjust neither towards themselves nor others.
a) The pupils have become just, because with the help of the Sophists’
teaching they have rejected injustice and acquired justice.
b) Therefore the pupils have nowise been unjust to either their teachers
or themselves, and are therefore not wicked.
8. If they are nevertheless unjust, this means that they have not become
just. This is proven by the following syllogism:
a) If the pupils have become and remain just and virtuous, they have
not been unjust.
b) But the pupils have been unjust to their teachers by depriving them
of their fee.
c) Therefore the pupils neither were nor are just and virtuous, but
wicked.
Plato wishes to show that, if the Sophists’ claim – that their pupils have
become just and virtuous – is true, then they are unjustly accusing the latter
of wickedness; this would be self-contradictory, since a virtuous (a)gaqo/v) and
just person is good rather than wicked, evil or unjust. Thus, according to the
Sophists, in this case their pupils are both just and unjust. They are just if
they are unjust towards themselves, and unjust if they are not. The following
paradox has arisen:
a) If the Sophists’ claim that their pupils are just is true, then the latter
must necessarily be unjust towards themselves;
b) If the opposite claim – that their pupils are wicked and therefore evil
and unjust – is true, then the latter must necessarily not be unjust towards
themselves.
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This position may be summarised as follows:
a) The pupils are just, if they are unjust towards themselves, and
b) The pupils are not just or are unjust, if they are not unjust towards
themselves.
However, this further means that:
a) If the pupils are unjust towards themselves, they are just.
b) If the pupils are just, they are unjust towards themselves.
Here we see that the above hypotheses can be reversed and are therefore materially equivalent. Thus the paradox they constitute can take this final
form:
9. The Sophists’ pupils are just if and only if they are unjust towards
themselves. This paradox violates the basic principle of intellection, which
Aristotle called ‘most certain’ (bebaiota/th) (Metaph., III 3, 1005b 17-24).
Plato justifiably points out this obvious violation and consequently considers
the Sophists’ claims to be false. According to him, contradictory facts on the
same subject seen from the same viewpoint cannot co-exist (R., IV 436b, 439b).
The following example is also an eloquent one (R., III 408c): h(mei=v de\ kata\
ta\ proeirhme/na ou) peiso/meqa au)toi=v a)mfo/tera, a)ll᾿ /ei) me\n qeou= h)=n, ou)k h)=n,
fh/somen, ai)sxrokerdh/v: ei) δ᾿ ai)sxrokerdh/v, ou)k h)=n qeou=. Here the Athenian
philosopher says that, after what has been said before, we cannot believe both
their tales; if Asclepios was the son of a god, we shall maintain that he was not
covetous; if he was covetous, he was no son of a god. Here it is implied that
covetousness is inconsistent with the concept of godhood; therefore only one
of the two can hold true. This argument is similar to that in the excerpt under
discussion. “Just” and “unjust” are not complementary.
10. Plato’s paradox finally takes the following form:
“Does it not seem unreasonable to you for a man, if professing himself
to have made another good, to blame him for being wicked in spite of having
become and remaining good?” The Sophists’ phrase that their pupils remain
good and just, arises from their claim that their pupils act unjustly towards
themselves, since this is the one condition which has to be fulfilled in order
for them to remain good. The fact that the Sophists demanded money from
their pupils is “confirmed” by their view that they made their pupils good.
Otherwise they would not have made that claim. A few lines further on, Plato
draws the conclusion, that, according to the Sophists’ claims, their pupils
have not only become good due to them, but they also remain so (519e 4-5).
The fact that the Sophists have not abandoned that claim is proven by the fact
that their pupils are accused of not paying their fees. This again presupposes
that they made an agreement to be paid by their pupils almost simultaneously
with the “delivery” of virtue, that is, after making the pupils good and just – if
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we draw an analogy with what is said about teaching things other than virtue
(520c). The fact that the Sophists believe their pupils to have become virtuous
arises from their claim to have benefited the latter. This is also demonstrated
by the participles “depriving” (a)posterou=ntev) and “not rendering” (ou)k
a)podido/ntev), meaning depriving others of what was promised and not rendering what is owed.
At this point (Grg., 464b), Plato feels compelled to define the relationship between sophistic and rhetoric more clearly, as he considers these to
be interrelated and similar subjects. He juxtaposes them within the wider
framework of the two basic arts concerning the h e a l i n g of body and soul
respectively. He does not have a general name to hand for the former, but the
latter is called politics, and is subdivided into sophistic, rhetoric, legislation
and judicature (sofistikh/, r(htorikh/, nomoqetikh/, dikastikh/). The first art,
the one concerning the body, is subdivided into gymnastics, medicine, selfadornment and cookery (gumnastikh/, i)atrikh/, kommwtikh/, o)yopoiikh/). Plato
uses geometrical analogies directly connected to dialectic, since this makes
them all one. However, that whole, i.e. the one, is the Good (a)gaqo/n), which
Plato calls the end (te/lov) of dialectic (R., VII 532a-b, e, 540a). I will now go
on to interpolate this e x c u r s u s from Plato’s usual train of thought.
Plato considers the orators to be very close to the Sophists. What the
Sophists do regarding their pupils, the orators do to a far greater extent, since
they declaim demagogically through the whole city. Orators and Sophists differ as to their nature, but due to their many similarities and contiguous qualities they are wrongly considered to be one and the same (Grg., 465c, 520a).
A parallel is also drawn between the behaviour and work of the Sophists and
that of the orators who, although they claim to guard the city and care for it in
order to make it perfect, accuse it of being utterly wicked. Plato therefore feels
the need to define the relationship of sophistic to rhetoric more precisely, determining the ratio of one to the other both within the framework of personal
and social life, and in relation to the care of body and soul.
In order to achieve this, Plato uses gymnastics and medicine for the
care of the body, and judicature and legislation for that of – particularly the
political – soul. He asserts, without clear justification, that sophistic is better
than rhetoric. The reason for this may easily be found in the context. Both
sophistic and rhetoric harm the city, and their disciples are therefore wicked.
However, the orators cause more damage because they corrupt the whole
city, while the Sophists only corrupt individuals. The lesser of two evils is
thus, relatively speaking, good, as Aristotle maintains: “the lesser evil is good”
(to\ mei=on kako\n a)gaqo/n pwv ei)=nai, EN., V 1, 1129b 3). Plato gives the following equality of ratios: any relationship between sophistic and rhetoric will
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also exist between judicature and legislation, and between gymnastics and
medicine, because they have the same ratio.
This equality of ratios is expressed as follows:
sophistic
judicature
gymnastics
=
=
rhetoric
legislation
medicine
This representation poses an apparent problem which should be clarified.
A few pages earlier in the same dialogue (465c) different terms were used:
sophistic was compared to legislation rather than rhetoric, while rhetoric was
compared to justice, which is another name for judicature. The relationship
of gymnastics to medicine is also presented differently. In this earlier passage
Plato formulates these two analogies:
self-adornment sophistic
cookery
rhetoric
=
and
=
gymnastics
legislation
medicine
justice
However, a closer examination of this mathematical equation shows that
Plato, as an excellent geometrician, is in fact saying the same thing in a different way. Based on a fundamental quality, the four terms of an equation
are interchangeable, as Aristotle says (EN., 1131b 5-7). The relation between
self-adornment and cookery is omitted in the first equality of ratios.
If it is added, we have the following equation:
sophistic legislation
gymnastics
self-adornment
=
=
=
rhetoric
judicature
medicine
cookery
This is equivalent to the previous equation due to the fact that the terms
in all four equations are interchangeable. These four terms can also be put
into pairs to become two analogies. An additional proof of the equivalence
of this logical equation is supplied by Plato’s suggestion that gymnastics is
the counterpart of (a)nti/strofon), or corresponds to legislation, medicine to
justice and rhetoric to cookery (Grg., 464b, 465e). From this we conclude
that sophistic corresponds to self-adornment, since these are the only terms
omitted. Therefore, Plato is saying the same thing in a different way.
If we use their initials to represent these eight functions of body and
soul, the mathematical equations will become clearer:
S = sophistic, R = rhetoric, L = legislation, J = judicature, G = gymnastics,
M = medicine, C = cookery, A = self-adornment.
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According to 465c, we have:

According to 520b,

A S
C R.
= and
=
G L
M J

S L G
= =
R J M

in which S>R, L>J, G>M, as, for example, sophistic is better than rhetoric.
This difference is greater that one >1.
From this triple equality of ratios we take the first two pairs and form the
following equation:
Reversing the terms, we have:
S L
=
R J

S R
=
L J

Since, according to Plato,

Thus there is an equality of four ratios:

A S
C R , then A C
= and
=
=
G L
M J
G M

A S R C
= =
=
G L
J
M

It is worth noting that Plato uses the form of analogy which he calls the
“best of bonds” (ka/llistov desmo/v), which makes itself one with the things
it connects (Ti., 31c-32a). The one (e[n) is the Good (a)gaqo/n), and most probably dialectic itself. However, good is the unhypothetical principle, the a)rxh\
a)nupo/qetov, an essential element of dialectic, since it is the basic reference
point on the road of dialectic (R., VI 511b-c). Subsequently, dialectic is visible when using the method of synthesis and diaeresis, since this reciprocal
movement is observed in the analogy. With this digression on rhetoric on the
one hand and dialectic as synthesis and diaeresis on the other, we return to
the Sophists and the other form of dialectic, namely hypothesis.
The original question as to whether one can justifiably claim to have
benefited another when one is proven ungrateful, is examined though the
following hypotheses:
11. “I have always regarded public speakers and Sophists as the only
people who have no call to accuse the people that they themselves educate
of being wicked; as otherwise they must, in the same words, be also charging themselves with having been of no use to those whom they say they
benefit”.
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This extract is equivalent to the following hypothesis:
12. If Sophists, who claim to be the only teachers of virtue, accuse their
pupils of being wicked, they should, following the same reasoning, accuse
themselves too, as they have not benefited those whom they say they benefit.
The phrase “Sophists are the only people who claim to be teachers of virtue”,
is changed into “If certain people claim to be teachers of virtue, they are the
Sophists”, which in turn means: “All those who claim to be teachers of virtue
are Sophists”.
The above reasoning leads to this:
13. If the Sophists do not accuse themselves, they cannot accuse their
pupils.
In other words, the Sophists should also accuse themselves of wickedness. The fact that they are wicked, as Plato says in Meno (96a), emerges from
the Sophists’ own words, if their pupils reverse these according to the model
provided by Corax and Teisias, or by Protagoras and Euathlos. These are the
famous reciprocal arguments (argumenta reciproca). The Sophists’ accusation
that their pupils are wicked because they deprive them of their fee can be
reversed; the pupils may call their teachers wicked because the teachers are
acting unjustly towards them.
The pupils could speak as follows:
14. If we do not pay the fees, it is certain that you have been wicked and
unjust to us, for the following reasons:
a) You have not made us virtuous and just, as you promised. Otherwise
we would pay you. The fact that we refuse to pay you proves that you have not
made us virtuous. Thus, you are acting unjustly towards us in demanding a fee
from us and accusing us of being unjust to you. Consequently, you are wicked.
b) If you have made us virtuous and just, as you claim, you wrong us
again when you accuse us of being unjust to ourselves; a just man does not act
unjustly either towards himself or others.
Plato continues with the following hypothesis:
15. If the above reasoning were cogent, that the Sophists cannot accuse their pupils of wickedness without applying the same accusation to
themselves, it is obvious that only the Sophists would be allowed to confer
the benefit on their pupils without payment. This section, where we have
probability (ei)ko/v) – just as below where we have a sign (shmei=on) – is a brief
syllogism or enthymeme (e)nqu/mhma); according to Aristotle these words form
a brief syllogism (APr., II 27, 70a 3–11; Rh., II 24).
16. The above hypothesis leads to this syllogism:
a) If I were telling the truth – that only the Sophists cannot accuse their
pupils of wickedness without applying the same accusation to themselves,
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then only the Sophists would be allowed to confer the benefit on their pupils
without payment.
b) But I was telling the truth.
c) Thus it is obvious that only the Sophists are allowed to confer the
benefit without payment.
17. The fact that I was telling the truth arises from the following syllogism:
a) If the Sophists promise to benefit their pupils for payment and, specifically, to make the latter just and virtuous, and then demand a fee without
having kept their promise – i.e. without having benefited them – then they
should also accuse themselves of being partly responsible.
b) The promise has not been kept, since the pupils have not become
virtuous. This is proven by their refusal to pay the fees.
c) Therefore, the Sophists should also accuse themselves.
This means that, in order to escape the impasse they reached, the
Sophists should teach without payment. This option was open only to them,
as they alone claimed to teach virtue; no one else claimed to do so. In this
case, since material gain and profit would be absent, the question of injustice
versus justice would not arise. Plato goes on to refer to those who teach anything other than virtue, and sets forth the following hypotheses:
18. If teachers who taught anything other than virtue offered their
services to their pupils (e.g. by making them fast runners) without receiving
payment almost at the moment of rendering the service, although they had
agreed on the fees, then the pupils could only deprive them of their benefit
on condition that they were unjust rather than just.
Thus the three preconditions mentioned above are necessary, but not
sufficient. It does not therefore necessarily follow that, if a man does not
pay his teacher for a service rendered, he deprives him of the benefit; there
may be other reasons for his not paying, such as impoverishment, illness,
an accident or circumstances beyond his control. In general, when there are
causes independent of his volition, he does not withhold the benefit even if
the above conditions are fulfilled. For this reason Plato considers withholding
of the fee possible rather than certain, a fact expressed through the potential
optative (i]swv a]n a)posterh/seie th\n xa/rin). The teacher will be deprived of
the benefit if the pupil is unjust and receive it if he is just. In the former case
the pupil proves ungrateful, while in the latter he is grateful. Withholding
of the benefit, therefore, concerns any rendered service other than that of
virtue. Plato’s conclusion that someone who has been taught anything other
than virtue may withhold the benefit is proven by the following syllogism, on
which the truth of the above hypotheses is based:
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19.
a) If someone is unjust, he may act unjustly.
b) If someone is taught anything other than virtue, injustice is not
taken away from him (if he was unjust in the first place); only the opposite of
the specific quality he has been taught is taken away. If, for instance, someone
has become fast, it is not injustice (the opposite of justice) that is taken away,
but s l o w n e s s, which is the opposite of s p e e d. In this case, therefore, he
continues to be unjust.
c) Thus, if someone has been taught anything other than virtue, he
may act unjustly (i.e. deprive his teacher of the benefit) if he originally carried injustice within himself which was not taken away; he may therefore act
unjustly.
As this hypothesis provides the cause, it proves the preceding ones;
their authority is derived from it, thereby revealing the causal nexus. Plato
goes on to examine what happens when one teaches virtue.
20. He sets out two hypotheses which are equivalent, and therefore
one:
a) If one takes away injustice from another person, one need not fear
being unjustly treated.
b) If one really has the power of making people good, that benefit alone
may be freely bestowed without risk.
These two hypotheses are in fact one, as there is corresponding material equivalence between the following statements, based on which the two
hypotheses become one:
c) “If one removes injustice”
d) “If one really had the power of making people good”
These statements are also equivalent:
e) … one need not fear being unjustly treated.
f) … that benefit alone may be freely bestowed without risk.
Thus, Plato phrases the same hypothesis in two different ways, and
goes on to expound the position on giving advice on both virtue and other
subjects, with and without payment.
21. There is no disgrace in taking money for giving advice on subjects
other than virtue, such as “building.” The phrase “advice on subjects other
than virtue” (a]llav sumboula/v) means, “all advice other than that concerning virtue”. This can further be translated as “no advice on virtue” and “all
advice on non-virtue”.
22. It is a disgrace for a man to decline to give advice on virtue except
for a payment in cash, perhaps because he does not possess virtue in the first
place, but only claims to have it.
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23. The reason is that this – giving advice on virtue – is the only sort
of service whichmakes the person so served desire to render one in return.
This gives rise to the final hypothesis, which proves all the previous
ones; this is why it is called the “unhypothetical principle” (a)rxh\ a)nupo/qetov,
Rep., VI 511b 6–7) and “sufficient” (i(kano/n, Phaed., 101c 1). It is the one
from which all previous hypotheses derive their authority.
24. If the benefactor receives in return a roughly equivalent service
from the beneficiary, then it is a good sign that he has served the latter; otherwise it is not.
The meaning of the sign (shmei/on) is surmised from Heraclitus’ phrase
(Fr. 93), that the Oracle “neither tells nor hides, but signifies” (ou]te le/gei ou]te
kru/ptei a)lla/ shmai/nei). This is an enthymeme (e)nqu/mhma), as we have seen.
This implies that return of the service is neither a necessary nor
a sufficient precondition for one to claim he has benefited another. This is
because there may be gifts and return services proceeding from wicked rather
than honest motives. Laocoon’s phrase in Virgil’s Aenead concerning the
Trojan horse has become proverbial: “Beware of Greeks bearing gifts” (Timeo
Danaos et dona ferentes). Nor can non-return of the service be considered
proof that the person has not benefited, as he is either ungrateful or unable to
fulfil his commitment.
The phrase “otherwise, not” (ei) de\ mh/, ou)) is analysed in the following
hypothesis:
25.
a) If the benefactor does not receive in return a roughly equivalent
service from the beneficiary, it is not a good sign that he has benefited him.
b) The Sophists did not receive an equivalent service from the pupils
they claim to have benefited.
c) Therefore, it is not a good sign – in other words it is not probable –
that the Sophists have benefited their pupils.
This means that it is not only uncertain, but actively improbable that
the Sophists have benefited their pupils; in other words, that they have taught
them virtue and made them virtuous, eliminated their injustice and instilled
justice in them. From this we conclude that the Sophists’ claim to be teachers
of virtue is baseless, since there is no “sufficient proof ” (i(kano\n tekmh/rion,
Gorg., 487d 4), i.e. no reasoned defence.
These facts result from the general rule on the criteria of benefiting
referred to above. Plato’s earlier remarks apply, more specifically, to the teaching of virtue: this is the only secure benefit and there is therefore no danger
that the benefactor may be treated unjustly bywithholding the benefit. Thus,
it is certain beyond doubt that whoever teaches virtue in such a way as to
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make his pupils virtuous, will be repaid by return of the benefit. Based on this
reasoning the following syllogism may be constructed:
26.
a) If one teaches virtue, making one’s pupils virtuous, then one will
certainly not be treated unjustly; this means that the service owed will be
rendered to one.
b) By deliberately depriving their sophist teachers of the fee, the pupils
have not returned the service owed.
c) Therefore, the Sophists have neither taught virtue nor made their
pupils virtuous.
In Meno, Plato uses a different syllogism to prove that the Sophists are
not teachers of virtue, and that virtue cannot be taught. It is finally proven
that men become virtuous by divine fate. We will refer to these syllogisms
further on. In Meno (96a-b), Plato proves that the Sophists are not teachers of
virtue for the following reasons: 1) they are not recognised as such by others,
and more specifically by their pupils; 2) they do not know what virtue is,
and 3) they are wicked with regard to the subject they profess to teach, i.e.
virtue. These are the three preconditions which must be fulfilled in order for
someone to be called a teacher of virtue. The Sophists do not meet any of
these requirements; therefore they cannot be called teachers of virtue. It is
worth noting here that wickedness, the characterization which the Sophists
used to apply to their pupils, has now turned against themselves; they are
called wicked. The hypothetical syllogism in this context could be expressed
as follows:
27.
a) If one is a teacher of virtue one must: 1) be recognised as such by his
pupils; 2) know what virtue is, and 3) not be wicked.
b) The Sophists, who claim to be teachers of virtue, do not meet any of
these requirements.
c) Therefore, the Sophists are not teachers of virtue.
Plato goes on to prove that even those who are accepted as virtuous,
good men (kaloi\ kai\ a)gaqoi/) are not teachers of virtue. They claim that
virtue can sometimes be taught and sometimes not. Consequently, based
on this admission, we cannot draw the required conclusion that virtue can
always be taught. Thus, good men as a whole are not teachers of virtue. It
is obvious that good men fulfil only one and a half of the three conditions
necessary for someone to be called a teacher of virtue. The one is that they
are not wicked and the half is that they are not always accepted as teachers
of virtue, but sometimes are accepted and sometimes not. As not all of the
necessary conditions are fulfilled, good men cannot be called teachers of
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virtue. However, only these two categories of people, the Sophists and good
men, could be called teachers of virtue in part. Therefore, if these two groups
of people cannot teach virtue, there is no one else who could do so. Thus Plato
formulates the following hypothetical syllogism (Men., 96b):
28.
a) If there are teachers of virtue, they can only be those who claim to
teach it, i.e. the Sophists or good men.
b) It has, however, been proven that neither the former nor the latter
are teachers of virtue as a whole.
c) Therefore, there are no other teachers of virtue.
Since there are no teachers of virtue, Plato concludes that virtue cannot
be taught. Here it should be noted that if someone is a teacher of virtue, it follows that he makes his pupils “virtuous”. In other words, all pupils taught virtue
become virtuous without exception. If only some, and not all of them become
virtuous, this means that virtue cannot be taught. (In other words, the teaching
cannot be held wholly responsible for the result.) This results from the phrase
“If it can sometimes be taught and sometimes not” (Men., 96b), from which it
may be concluded that other factors enter into the equation.
Finally, Plato proves that virtue is acquired through divine fate. He
had previously tried to prove whether virtue could be taught or not with the
use of a different method, but abandoned the attempt after encountering
insurmountable difficulties. To be precise, he formulated the hypothesis that:
“If virtue is knowledge, then it could be taught, otherwise it could not.” (Men.,
87c). In the course of his investigation he expressed his reservations and said
that he did not believe virtue to be knowledge. His distrust is expressed in the
following hypothesis:
29. If there is something good, and yet separate from knowledge, possibly virtue would not be knowledge. But if there is no good which is not
contained in knowledge, it is most probably knowledge (Men., 87d).
This question remains unanswered and the syllogism is not completed.
In spite of this, however, Plato continues to believe in the validity of the above
hypothesis, namely that if virtue is knowledge, then it could be taught, otherwise it could not (Men., 89d). In spite of its failure, this hypothesis indirectly
has a successful outcome; it establishes that virtue is wisdom in part and not
as a whole. This indicates that men are not good by nature. Thus we have the
following syllogism:
30.
a) If virtue is wisdom, either in whole or in part, then men do not
become good by nature (Men., 89a), because wisdom is reason (lo/gov) and
intellect (nou=v) (Lg., XII 963e).
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b) Virtue is partly wisdom, since wisdom is one of the four parts of
virtue: courage, wisdom, temperance and justice (a)ndrei/a, fro/nhsiv, swfrosu/
nh, dikaiosu/nh) (Prt., 359a-b; Phd., 69b-c).
c) Thus men do not become good by nature (Men., 89a).
However, the major premise of this syllogism, i.e. “If virtue is wisdom
either in whole or in part, men do not become good by nature”, is not selfevident, but needs to be proven.
The following hypothesis may therefore be expressed as follows:
31.
a) If wisdom is a part of something, then that thing cannot be acquired
by nature.
b) Wisdom is a part of virtue.
c) Therefore, virtue is not acquired by nature.
This means that the concepts of w i s d o m and v i r t u e are not coexistent but subordinate, since one is contained within the other. If, on the
contrary, these concepts were coexistent, in other words, if virtue as a whole
were knowledge, as Protagoras claimed (Prt., 361b), then it could be taught
and therefore would not be acquired by nature. Based on the question whether
virtue as a whole is wisdom, Plato formulates the following hypotheses:
32.
a) If virtue can be taught, it is wisdom.
b) If virtue is wisdom, it can be taught.
These two hypotheses are not logistically interchangeable, and therefore they are not logically, but only materially equivalent. On these grounds,
Plato proves that men do not become good by nature. However, he has proven
that men do not become good through learning, either, since virtue cannot
be taught. Based on these two conclusions, Plato reaches the final conclusion,
namely that virtue is acquired through divine fate. Thus he formulates the
following disjunctive syllogism (Men., 99e – 100a):
33.
a) If someone acquires virtue, it happens through teaching, by nature
or due to divine fate.
b) It has been proven that virtue cannot be acquired either through
teaching or by nature.
c) Therefore virtue is acquired due to divine fate.
Divine fate (qei/a moi=ra) here is connected in particular, according to
Plato’s philosophical beliefs, with chance and good fortune. His idea is that
the truth of sentences in general may be due either to chance or to human
intervention (h(gemoni/a). In the former case we have a true opinion (a)lhqh=
do/can) while in the latter, knowledge (e)pisth/mhu). It has, however, been proven
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that virtue as a whole is not knowledge; it must therefore be, in part, a true
opinion. As a result, its validity or the lack thereof is also dependent on chance
(Men., 99a). This does not of course imply that each individual is not responsible
for his actions or omissions. I believe that it would not be incorrect to translate
“divine fate” as “d i v i n e g r a c e”, since Plato is considered a forerunner of
Christianity (Ivanka 2017), and it is true that he approaches monotheism.
The role of chance, on the contrary – as the subject is described in
Book X of The Republic (617c–619c) – is limited to giving each individual
his opportunity to choose freely the kind of life he wishes to lead. This
decision is irreversible. He must of necessity (e)c a)na/gkhv) follow this path,
while simultaneously bearing the burden of his responsibilities. Thus chance
and necessity are related concepts. This is also demonstrated by the fact that
Plato calls the three Fates, Lachesis, Clotho and Atropos, d a u g h t e r s o f
N e c e s s i t y. Chance (tu/xh) and necessity (ei(marme/nh) are at the limits of
freedom. Hegel and Marx express themselves in a similar way when they
define freedom as the understanding of necessity. The choice of life is the
individual’s most imsportant decision (krati/sth ai[resiv). This is why each
person should neglect all other lessons and devote himself immediately
and entirely to discovering the right person, who will make him a knower
(i.e. a morally informed person), so that he can not only tell good life from
the evil one, but can always choose the best possible option. The amount of
virtue one acquires is commensurate with the degree to which one honours
or dishonours it. Virtue is masterless (a)de/spoton), i.e. free, as it has no master
(Herter 1975). This means that no one can govern it so as to give it to another
person at will, in other words to teach it.
It would seem that the concept of divinity is clearly different from that
of nature and chance (Lg., III 682a). They are, however, closely related, because
human nature can be mixed with divine power (Lg., III 691e), since man shares
in divine fate (Prt., 322a). In The Republic (II 366c), it appears that Plato not
only repeats but also elaborates on his views in Meno. Specifically, virtue
cannot be gained either by nature or with the help of knowledge. Plato adds
that nature and knowledge prevent a man from being unjust because they act
as inhibitions, making the individual avoid injustice. In other words, it is very
difficult, if not impossible, for a knowledgeable man or one gifted with divine
nature to be unjust. However, these aspects do not guarantee that someone will
acquire justice and become just; this is the work of divine fate alone.
It is worth noting here that virtue (i.e. good) and dialectic have the
concept of the middle way (meso/thv) in common. A perfect life is neither
healthy (u(gieino/v), nor unhealthy (nosw/dhv), neither rich nor poor, but the
mean thereof (me/sov). For “the body which displays all these qualities in
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intermediate degree is by far the most sober, and soundest as well, for the
one sort makes men’s souls vain and overbearing, the other tame and abject.”
(R., I 619a, Lg., V 728e). This golden mean is also the chief characteristic of
dialectic (Plt., 262b, 265a and Phlb., 17a, Ti., 32b). Could this be considered
as one more proof of the affinity of good for dialectic, which produces
knowledge? In some sense, yes, because both are considered as being the
cause of knowledge and truth (R., VI 508e, VII 517c). This return of reality
is the true philosophy (R., 521c), which is the dialectic (Sph., 253e). Thus
we have assimilation of thinking to the thought (Ti., 90d). Aristotle says
the same thing: “It must be itself that thought thinks (since it is the most
excellent of things), and its thinking is a thinking on thinking… and in the
theoretical knowledge the logos, or the act of thinking is the object (Metaph.,
XII9, 1074b 30 – 1075a 3). “As then, the thought and the object of thought
are not different in the case of things that have no matter, they will be the
same, i.e. the thinking will be one with the object of its thought” (Ibid., 1075a
3-5. The translation is from W.D. Ross). This means that thinking (νοῦς,
νόησις) and the object of thinking (νοούμενον) are identical. With this way
we may say that the idea of Good and the Dialectic are the same. Dialectic
is a process of thinking and ends to the Good. According to Plato we use
dialectic when we attempt without perceptions of sense but only with reason
to find out the very essence of each thing till we apprehend by thought itself
the essence of the idea of Good. Processing in this way we arrive at the limit
of the intelligible world. This is only a rest during our long journey (Rep. VII
332a-e), since the Idea of Good is in the region of the known world the last
thing to be hardly seen (Rep. VII 517b-c). With this sense the journey i.e. the
dialectic is the Good itself and so mean and end coincide just as in Plato’s
lectures On the Good. That the object of thinking is the mind (nou=v) results
also from Plato when he speaks of the assimilation of thinking being to the
thought (Tim. 90d, Theaet., 176b). This happens to the wise man: “But he
who has been earnest in the love of knowledge and of true wisdom and has
exercised his intellect more than any other part of him must have thought
immortal and divine, if he attain truth” (Tim. 90b-c. The translation is from
B. Jowett, cf. Kalfav 1997, p. 494, note 887).
However, all the statements concerning virtue made above apply on
condition that we know its substance; their truth depends on our knowledge
of its definition (Men., 100b, Prt., 361a). This view is based on the following
considerations:
34. If we attempt to examine what virtue is, then it will become obvious
to what extent it may be taught or not. This is on condition that, in order for one
to know the quality of a thing, one must first know what that thing is (Phdr.,
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237b-c). This requires knowledge of dialectic, which serves as an instrument
of learning (R., VII 518c). Dialectic, i.e. the logical arrangement of arguments,
presupposes in its turn the existence of ideas (R., VI 520e–511e, Prm., 129e).
However, it is not at all certain whether ideas exist or not, since their existence
was not proven in the early dialogues, but simply assumed (Phd., 100b). The
assumption of the substance of ideas is the primary hypothesis, and perhaps
the “unassumed principle” (a)rxh\ a)nupo/qetov), on which depends the truth
of all the other hypotheses on which our knowledge is based; consequently,
our knowledge cannot be certain. Later, in Timaeus (51d-e), Plato proves the
existence of ideas with the following hypothetical syllogism:
35.
a) If reason (nou=v), whose peak is knowledge (e)pisth/mh), differs from
a true opinion, forming two distinct kinds, then there exist forms (ei]dh), that
is beings in themselves (o]nta kaq< au(ta/), which can only be apprehended
through reason; otherwise the things we perceive using our bodily senses
would be most stable (bebaio/tata).
b) However, it is true that these are two different things, since they
differ as to origin and behaviour.
c) Therefore ideas exist.
The fact that a true opinion differs from knowledge has been developed
in detail in at least three platonic dialogues, specifically in Meno (98a–99a),
Theaetetus (201c) and The Republic (V 477a-d, VII 534a). The definition of
knowledge as a true opinion with reason (do/can a)lhqh= meta\ lo/gou), finally
proves insufficient and the proof is circular. This is because the “taking of
reason” (lo/gon lamba/nein), i.e. dialectic, means that the difference between
one thing and another must be discovered, for only then does one become
knowledgeable. Thus reason is the knowledge of difference (e(rmhnei/a th=v
diaforo/thtov) (Tht., 208e–209a). Subsequently, in order to understand the
difference between two things, knowledge or science is a prerequisite. The
answer to the question “what is knowledge” would be as follows: “true belief
with knowledge of difference” (do/ca o)rqh\ meta\ e)pisth/mhv diaforo/thtov, Tht.,
210a). This means that knowledge is a true opinion with the addition of
knowledge of difference, a circular definition. Thus we fall into the logical
fallacy of petitio principii (Ph., 242b 20; AnPr., I 23, 41a 24, 34, 40b 32); our
conclusion is taken for granted. This is why Plato himself calls this definition
of knowledge “utterly silly” (panta/pasin eu]hqev, Tht., 210a 7). Here, in other
words, we have reached the limits of human understanding. Thus we have
come to the knowledge of ignorance, the enquiry of Socratic refutation. This is
the nature of dialectic enquiry, introduced by Socrates and perfected by Plato,
used as a method. Socrates himself, faithful to his conviction that he knows
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only one thing, i.e. that he knows nothing, never discovered any definition of
meaning. However, the discovery and refutation of falsity is de facto a proof
of truth. The words “elencho” and “elenchus” denote the search for truth as
much as for falsity. This means that we are trying to learn if something is true
or false (Ep., VII 344b, Tht., 150b).
It should finally be noted that dialectic is also brought to light in another
way: specifically, by synthesis and diaeresis (collection and division). Apart from
synthesis and diaeresis of the hypotheses themselves, Plato attempts to do the
same with the arts. When we examined them, we saw that they form equivalences, which are an expression of dialectic. These equivalences are closely connected to the synthesis and diaeresis of the arts, that is, dialectic (Phdr., 266b).
Thus, Plato divides the arts into two categories: those relating to the healing
of a) the body, and of b) the soul. He calls the latter political arts. Each of these
categories is subdivided into a) genuine and b) flattering arts, i.e. those whose
object is images. The genuine political arts are legislation and judicature, while
the false ones are sophistic and rhetoric. The true arts of the body are gymnastics
and medicine, while the false ones are self-adornment and cookery. This division is apparent in the following table, in the horizontal and vertical sections:

ARTS
Body

Soul (political)

Gymnastics

Legislation

therapy
true

Medicine

Judicature

Self-adornment

Sophistic

Cookery

Rhetoric

flattering
(false)

Te/xnai
sw/matov
gumnastikh/

yuxh=v (politikai/)
nomoqetikh/

qerapei/a
gnh/siai
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i)atrikh/
kommwtikh/

dikastikh/
sofistikh/

kolakeutikai/

o)yopoii/a
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Διαίρεσις τῆς διδασκαλίας, τῆς ἀγωγῆς, τῆς ἀρετῆς,
τῆς ἐνδείξεως καὶ τῆς διαλεκτικῆς εἰς ἐναντιότητας
Α. Διδασκαλία ὡς εὐεργεσία (χάρις)
οὐκ ἀρετή
ἀρετή
οὐκ αἰσχρόν
αἰσχρόν
συμβουλεύειν
μὴ συμβουλεύειν
εἰ λαμβάνοι ἀργύριον
εἰ μὴ λαμβάνοι ἀργύριον
ἅμα
μὴ ἅμα
συνθέμενος μισθόν
ἄνευ μισθοῦ

ἀντικείμενον διδ.
αξιολόγησις
μετάδοσις
δίδακτρα
πότε; (χρόνος)
συμβόλαιον

Β. Ἀγωγή (τροφή)
γυμναστική (σώματος)
μουσική (ψυχῆς)
πάλη
ὄρχησις λόγος−μύθος ὠδή−μέλος
γυμνικοί−ἱππικοί
μουσικοί

Πρὸς ἀρετήν
παιδεία
ἀγωνία

Γ. Ἀρετή: 1. Εἴδη ἀρετῆς
πολλοί (ἀνθρωπίνη)
ὀλίγοι (θεία)
ἄρρενες
φύλακες (οἱ φιλόσοφοι)
θήλεις
φυλακίδες (αἱ φιλόσοφοι)

ποσότης-ποιότης
πόλις (δημοσία)
οἰκία (ἰδία)

2. Μετάδοσις τῆς αρετῆς
σοφιστής, ρήτωρ
φιλόσοφος
παραδίδειν
προτρέπειν, παράδειγμα
τάχιστα
διά μακρῶν
ἀργύριον
φιλία
εἰκῆ (τυχαίως)
τάξει, ὀρθότητι, τέχνη
πονηροί καὶ ἄθλιοι
ἀγαθοί καὶ εὐδαίμονες

διδάσκαλος
οἰκείωσις
διάρκεια
ὄφελος
τρόπος
βίος
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Δ. Ἔνδειξις: 1. Εἴδη ἐνδείξεως
ἔναρθρος, δήλωσις
ἐνδιάθετος, ἀλήθεια
λόγος
(δόξα)
(νόησις)
τελειότης
γραπτός
προφορικός
μάθημα,
διαλεκτικός
εἰκόνες
ἐριστικός
εἰκασία
πίστις
διάνοια
ἐπιστήμη
δυνάμεις ψυχῆς
παιδιά(μῦθος)
προπαιδεία
παιδεία
πορεία λόγου
2. Λόγω διαμάχεσθαι
ἐριστική
διαλεκτική
(σοφιστική, ρητορική)
(Σωκρατικός έλεγχος)
εἰκῆ φύρειν
συγκρίνειν−διακρίνειν
εικός, πιθανόν
ἀληθές, σαφές
πειθώ
διδαχή (ἔμφρων πειθώ)
ἄλογον
μετά λόγου ἀληθοῦς
μεταπειστόν
ἀκίνητον πειθοῖ
ἀπό τύχης
ἀνθρωπίνη ἡγεμονία
κακόν (ἄκρα)
ἀγαθόν (μέσον)
Ε. Διαλεκτικὴ (εἰς ἑαυτὴν – εἰς ἄλλο): 1. ἐκφάνσεις
παιδιά (μορφή)
σπουδή (περιεχόμενον)
ἐξωτερικός
ἐσωτερικός
ἐξωτερικός
ἐσωτερικός

τέχνη
ἐνέργεια
ἐγκυρότης
ἀποτέλεσμα
νοῦς−σῶμα
ἕξις
ὀρθόν
ἀρχή

μέθοδος
διδασκαλία
ἄσκησις
(γυμνασία)

2. Τρόποι διαλεκτικῆς
ἀπ᾿ ἀρχῆς (παραγωγή)
ἐπ᾿ ἀρχήν (ἐπαγωγή)
ἀρχή
διαίρεσις
συναγωγή
μεταβολή ἀνά
(ἀφαίρεσις, τομή)
(πρόσθεσις, δεσμός)
ὑπόθεσις λόγον
ὑπόθεσις (ἐπὶ τελευτήν)
ὑπόθεσις (ἀπὸ τελευτῆς)
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Division of teaching, education, virtue, indication and dialectic into
opposites
A. Teaching as a benefit (service)
nonvirtue
not shameful
advising
if money is received
simultaneously
for a fee

virtue
shameful
not advising
if money is not received
not simultaneously
without a fee

object of t.
evaluation
transmission
payment
when? (time)
contract

B. Education (nurture)
gymnastics (of body)
wrestling
dancing
athletics – horse race

music (of soul)
speech – tale song – tune
musical

to goodness
education
competitions

C. Virtue: 1. Kinds of virtue
many (human)
men
women

few (divine)
guardians (philosophers)
guardians (philosophers)

quantity – quality
city (public)
home (private)

2. Transmission of virtue
Sophist, orator
handing on
as fast as possible
money
by chance
wicked and evil

philosopher
urging, example
long-term
friendship
orderly, rightly, with art
only good and well-living men

teacher
teaching
duration
benefit
approach
life
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D. Indication: 1. Kinds of indication
external (articulated) internal (residing in the mind)
logos
statement (opinion)
truth (noesis)
perfection
written
oral
math., eristic
dialectic
images
conjecture belief understanding knowledge spiritual strengths
playfulness (myth)
preliminary
education route of the reason
2. Debate
artless, contentious
with art., dialectic
(sophistic, rhetoric)
(Socratic elenchus)
chance guesswork
to combine and separate
surmise, possible
true, clear
persuasion
teaching (wise persuasion)
unreasonable
with true reasoning
alterable by persuasion immovable by persuasion
by chance
with human intervention
evil (extremes)
good (mean)

art
action
validity
result
mind – body
habit
truth
principle

E. Dialectic (itself – other): 1. Connotations of dialectic
playfulness (form)
external
external

seriousness (content)
internal
internal

method
teaching
exercise (practice)

2. Ways of dialectic
from principle
(deduction)
division
(abstraction, section)
hypothesis
(to the end)
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to principle
(induction
collection
(addition, bond)
hypothesis
(from the end)

method
synopsis
proportional
hypothesis
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1.

T

here are different varieties of logic. The three which might seem most
pertinent in this case are the propositional calculus (or sentential calculus), predicate logic (or quantification theory, presumably of the first order),
and modal logic, since considerations of necessity, somehow – presumably
logically – construed, might be involved. You formulate some arguments in
the prepositional calculus. The first question here, and I do not think it is
clear in Plato, is what logic, if any, of those at your disposal, would be appropriate as a translation of the Greek text, or, as I do not read Greek, an English
translation of the Greek text. In short, we have the argumentation in a native
language, not in a symbolic form. This raises the ‘translation problem” – not
the translation from Attic Greek to, say, modern Greek or contemporary
English, but from the Attic Greek into a logic developed much later, and related to later languages and interests. Such a translation may be possible, but
it is a problem (translation is always a problem). Confining oneself to a native
language might be safer than trying to force the relationships and subtleties
of a native language into perhaps overly simple, or perhaps reductionistic
forms. Semantic entailments might not be governed by truth-functional
limitations. For example, in the usual understanding of the prepositional
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calculus, a legitimate substitution instance of a formula such as ‘p  q’ is
taken to be true if and only if either the first proposition is false or the second
proposition is true (‘or’ here is understood in the sense of inclusive disjunction, i.e., the disjunction is true if and only if either or both of the disjuncts
are true; this is opposed to an exclusive disjunction which is true if and only
if exactly one of the disjuncts is true). This is extremely counterintuitive.
It also contradicts a number of linguistic intuitions, in such a way as to
produce statements likely to be regarded by native speakers as simply absurd
or clearly false. There are serious justifications for this procedure, which we
need not enter into here, but it does raise the question as to whether or not
the “logic” does justice to what it is supposedly representing.
Consider the following:
1) If Plato is a Greek, then Alexander is a Macedonian.
2) If Plato is a Greek, then Alexander is a Frenchman.
3) If Plato is a Frenchman, then Alexander is Macedonian.
4) If Plato is a Frenchman, then Alexander is a Frenchman.
In the prepositional calculus, as usually understood, statements 1, 3 and
4, proceeding, would count as true, and only statement 2 would count as false.
‘’ is a truth-functional connective, not a semantic connective. If the four
conditional statements above are normally construed, a native speaker would
presumably take them either as nonsense, and thus as lacking truth-values, or
as false, interpreting the ‘if, then’ relationship either as logical or nomological. For example, ‘Plato is a Greek’ does not logically entail that ‘Alexander is
a Macedonian’. Similarly, there is no law of nature to the effect that we know of,
which nomologically links Plato’s ethnicity with Alexander’s ethnicity.

2.
There seem to be at least five different understandings of what might count
as a paradox.
1) A paradox might be something which merely seems surprising or anomalous. For example, the Heisenberg Uncertainty Principle, to the effect that one
cannot simultaneously establish both the location and velocity of a subatomic
particle, might be regarded as paradoxical, or Schrödinger’s Cat, which cat
is supposedly neither dead nor alive until one looks, might be regarded as
paradoxical. But these things are presumably neither contradictions in terms,
nor logical contradictions, nor substitution instances of ‘p. ~ p’. Similarly, if an
individual who is usually very thoughtful should suddenly begin to behave in
a rude manner, it might be regarded as unexpected, surprising or paradoxical,
but no contradiction in a logical sense would be involved.
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2) Consider a proposition such as ‘p  ~ p’. This is logically equivalent to
‘~ p v ~ p’, which is logically equivalent to ‘~ p’. Thus, it looks as though ‘p’
were entailing its own negation. To be sure, “material implication” is not an
implication. What gives us ‘~ p’ is not ‘p’, but the whole formula ‘p  ~ p’.
Compare: “If Plato is a Macedonian”, then Plato is not a Macedonian’. The
whole formula here might be regarded as a paradox.
3) A more normal construal of a paradox, in the strong sense, would
be a substitution instance of a formula resembling ‘p ≡ ~ p’; namely the
one understood as ‘p if and only if ~ p’, and the ‘if and only if ’ might
be understood as the material biconditional (which is true if and only if
both terms have the same truth value, either both true or both false), as
a logical biconditional (each term logically entailing its own negation), or
as a nomalogical biconditional (each term nomalogically requiring its own
negation). In such a paradox, in the strong sense, each term involves the
negation of the other.
A putative example of a logical paradox in the strong sense is: This
statement is false. If the statement is true, it seems it must be false; and if it
is false, since it says it is false, it must be true. To be sure, there are at least
two other ways of handling this anomalous situation; first, the ordinarylanguage approach, and, second, the semantic approach, via linguistic levels.
In the ordinary-language approach, the locution, out of context, is regarded
as deviant, and not admissible.
A locution such as ‘This statement is false’ is acceptable in such a context as ‘Plato is a Macedonian’, followed by ‘This statement is false’, where
the second statement is not self-referential, but clearly refers to the preceding
statement. (It might be noted that self-referentiality is not always deviant of
objectionable. For example, ‘This statement is written in English’ could be
both self-referential and true.)
In the semantic approach, one distinguishes between levels of discourse, and one is permitted to refer to one level only in terms of another
level, or a metalevel. For example, one refers to locutions only on the metalevel, and, similarly, predicates such as ‘true’ and ‘false’ are metalinguistic
predicates and can occur appropriately only on a metalevel. For example,
Plato is a Greek (Object-level discourse).
The statement ‘Plato is a Greek’ is true (metalevel discourse). Thus,
‘This statement is false’ would lack a truth value altogether. It would not be
well formed. For example, “This statement” is false, would be unintelligible.
For example, “this statement” is not a statement (in the objective language),
and so it cannot have a truth value.
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Your problem, of course, is to try to figure out, and it may not be clear,
what sort of paradox, if any, is involved in your concerns with Plato. It is
my guess that the sort of paradox involved in Plato is not a logical paradox,
or is not best construed as a logical paradox, but is, or is best construed as,
a “pragmatic paradox”. (This is not to deny that one might somehow work
almost any anomaly into the form of a logical paradox, if one wished to do
so. The problem, I suspect, is to come up with an interpretation which can
most naturally be related to the text).
4) Pragmatic paradox. An excellent example of pragmatic paradox might
be taken to be the “Liar’s Paradox”, in which Epimenides, a Cretan, tells us
that all Cretans are liars. Here we would not have a logical paradox. For
example, the fact that all Cretans are liars, if true, does not imply that everything said by any Cretan at any time is a lie. For example, a good liar tells
many truths, and thus sets his audience up for the important lie, which then
will presumably be taken more seriously because it is uttered by a person
noted for his truth telling. Good liars make a point of telling truths most of
the time. Similarly, if a Macedonian said that all Cretans are liars, we would
presumably regard him as mistaken, but not as guilty of a logical contradiction. The anomaly of Epimenides telling us that Cretans are liars is that
Epimenides is himself a Cretan, but that is a contingent fact about Epimenides, the person, and not a proposition which enters into the logistic matrix.
Another example of a pragmatic contradiction would be an individual who
lights up a cigarette while telling us about the health hazards of smoking.
There is no logical contradiction here, but his behavior seems to undercut his
advice, or whatever. In a pragmatic contradiction we usually have some sort
of discrepancy between words and actions, between presumed motivations
and behaviors.
Note: One could make out a case that the Epimenidean case is not
even a pragmatic contradiction, since the fellow is presumably kidding us,
making a joke, entertaining the audience and so on, and does not intend
to be taken seriously. If this is the case, i.e. he has no intention to be taken
seriously, he may be perfectly consistent in what he intends doing; namely,
perfectly consistent in his intent, say to shock, delight, confuse, befuddle and
amuse.
It might be noted in passing that not all paradoxes are contradictions
and not all contradictions are paradoxes. The first point we have mentioned
already, but, to illustrate it again, the principle of compounding velocities
fails where the speed of light is concerned. For example, the speed of light is
constant regardless of whether one is in motion towards the source of light
or away from the source of light. This is very paradoxical, but it is not a con240
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tradiction. It is, as far as we know, a fact of nature. With respect to the second
point, most contradictions would not count as paradoxes. For example,
‘Plato is a Greek and it is not the case that Plato is a Greek’ is a contradiction,
but it would not seem to be a paradox. A paradox usually involves something
surprising or anomalous. For example, the assumption that every property
determines a class, and that class membership is a property, and that there
is a class of all classes which are not members of themselves will generate
a contradiction, namely, that the class of all classes which are not members
of themselves must both be a member of itself and cannot be a member of
itself. (Russell’s Paradox). There are, as you know, many paradoxes. Several
are mentioned, for example, in William and Martha Kneale’s The Development of Logic (Oxford, at the Clarendon Press, first published in 1962).
5) I am listing herewith a fift h sort of situation, which might be regarded
as a paradox. This is the situation where one has an implicitly contradictory premise set, which seems anomalous, and then one derives an explicit
contradiction from the premise set. This may be the closest thing to what
you may have in mind. To be sure, whether or not one calls this a paradox
would seem to be a matter of interest or choice. For example, a contradictory
premise-set, in itself, is not likely to be regarded as paradoxical. On the other
hand, one discovers that it is contradictory when one sees that it entails
a contradiction, and one finds this charming, or the contradiction seems
unexpected or interesting. I discuss this sort of thing later in these notes.
At this point, particularly in connection with this “fift h sort” of situation, I think some observations are in order. In the sort of situation in which
you appear to be interested, there seem to be three phases involved:
Phase 1: The phase of “pragmatic paradox”, where, say, the Sophist’s
actions are discovered to be self-frustrating, self-defeating,
or such. For example, he teaches a student to be dishonest
and then is victimized by the dishonesty of the student,
who refuses to pay his fees, or something like that. There
is no logical contradiction here, as logical contradictions
require truth-value-bearing entities, say, propositions or
statements.
Phase 2: Socrates, or someone, notes, or thinks he notes, a situation
which can be propositionalized in such a way as to construct
a premise-set, which will entail an explicit contradiction.
Phase 3: Socrates, or someone, constructs an argument, presumably
a sloppy argument, or an incomplete argument, which he
then attributes, probably mistakenly, to the Sophist.
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I will illustrate how this might proceed with an invented example:
Phase 1: Individual1 wishes to be healthy but continues to consume
large amounts of alcohol and smoke heavily.
Phase 2: Someone notes that Individual1 wishes to be healthy but yet
continues to consume large amounts of alcohol and smoke
heavily, and this someone realizes that there is a self-restorative behaviour involved, a conflict between a supposed
motivation and a form of activity. There is some sort of the
conjunction, implicit or explicit, of truth-value-bearing entries, say, propositions or statements.
Phase 3: Someone decides to propositionalize this situation in such
a way as to construct a contradictory premise-set, from which
an explicit contradiction may be derived.
He might do so along the following lines:
1. Individual1 wishes to be healthy (premise).
2. Individual1 consumes large amounts of alcohol and smokes heavily
(premise).
3. If Individual1 consumes large amounts of alcohol and smokes
heavily, then it is not the case that Individual1 wishes to be healthy
(premise).
4. It is not the case that Individual1 wishes to be healthy. 2, 3, modus
ponens.
5. Individual1 wishes to be healthy and it is not the case that Individual1
wishes to be healthy, 1, 4, conjunction.
The argument could be formulated more plausibly by using the predicate calculus, but it can be formulated with fewer steps in the prepositional calculus,
as above. The form then, in the prepositional calculus, would be:
1. p
(premise)
2. q
(premise)
3. q  ~ p (premise)
4. ~ p
(2, 3, modus ponens)
5. p. ~ p
(1, 4, conjunctions)
Note: The third premise, above, is necessary to generate the conclusion, but it
could certainly be regarded as false. Then the argument, while valid, would
be unsound (an argument is sound if and only if it is valid and has a true
premise-set). Indeed, Individual1 wants to have it both ways. To make the
argument plausible, rather than merely valid, one would seem to require
additional premises, perhaps to the point of involving ourselves with psychological theory, dividing motivations into tiers, conscious and subconscious,
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considerations pertaining to self-destructive tendencies, etc. In short, an
argument which seems simple may not really be simple at all. For example,
in your context, Socrates is simply assuming that the nonpayment of fees is
wicked, or such. Technically, if one is going to have a complete argument,
and one that is also plausible or interesting, it seems these suppressed premises, and there may well be several of them, should be spelled out to be made
explicit. For example, suppose the student believes that, in certain instances,
the nonpayment of fees is morally obligatory. He might think, for instance,
that it is immoral to pay an instructor for immoral teaching, and his duty
is to discourage such people from teaching antisocial subject matters. He
might also have a theory that it is morally acceptable not to pay individuals
who have red hair or are wearing purple himations, and the Sophist has red
hair and is wearing a purple himation.
I suspect that some, or perhaps all of the “contradictions” in Platonic
text here might be best construed as “pragmatic contradictions”, and not
as logical contradictions. Another concept of the pragmatic contradiction
is that it is a self-frustrating form of behavior and, if we interpret it that
broadly, propositions, statements and such need not even enter into a pragmatic contradiction. For example, let us suppose we have an individual who
thinks that he is silly, doubtless correctly, but also wants to be successful in
that culture. Then, let us suppose we have an individual who thinks that he
is silly, doubtless correctly, but also wants to be successful in that culture,
so he does not wear a yellow hat. He is not successful, of course, because
he is looked down on, and discriminated against, for not wearing a yellow
hat. He may be a noble, sensible fellow, but he is also guilty of pragmatic
contradiction. For example, he should either wear a yellow hat or give up
the desire to be successful in that culture. (He may, of course, wage a campaign against yellow hats, or something like that but, in such a case, he is
not guilty of pragmatic contradiction because he recognizes that he cannot,
at present, achieve success in the culture without a yellow hat. Therefore he
has to change the culture first. Another example of pragmatic contradiction
without propositions being explicitly involved is the fellow who wants to
eat his cake and have it, too. Many people live in pragmatic contradiction,
for example a woman who wants to be both slender and yet eats like a hippopotamus, a fellow who recognizes the health hazards of alcohol and yet
drinks excessively, and so on.)
Let us consider two cases which are closer to the Platonic concerns:
Case 1: We have a Sophist, let us call him Sophist1, who successfully
teaches a pupil how to be clever, get ahead, etc. He shows the
pupil, for example, how to be a “winner” in an immoral, ma2 43
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terialistic, competitive society, by emphasizing prudential selfinterest, even at the expense of moral propriety, the welfare of
others, etc.
Case 2: We have a Sophist, let us call him Sophist2, who claims to teach
a pupil to be good, i.e. , to be honest, pay his debts, etc.
Naturally, in both cases the teacher does not yet get paid. Socrates
seems to think, incidentally, that there is something immoral in taking money
for teaching people to be good. He does not prove that, as far as I know. (Are
we to gather that teachers in day-care centers, in nursery schools, in kindergartens, etc., i.e. the ones whose main job is to socialize the current crop of
little invading barbarians, should not be paid?) Also, he seems to think that
the teacher of goodness (and he seems to implicitly recognize, contrary to
the hypothesis, that goodness can be taught) will be rewarded in kind, and
thus, in a sense, paid, because the pupil will be good, the gifts of virtue will
be exchanged, the teacher will be appreciated, esteemed, treated well, etc.
In the first case, I think we have a situation which can be construed as
one of pragmatic contradiction. In the second case, I think we have a situation where the teacher is simply mistaken. In short, he failed to teach the
pupil to be good. I do not see a pragmatic contradiction in the second case.
We can infer, of course, that the teacher did not manage to teach the pupil
how to be good. It does not follow, of course, that the failure of one teacher
to impart virtue proves that virtue cannot be taught. Deductively the inference is invalid. It does, of course, afford some inductive evidence for the
nonteachability of virtue. On the other hand, the overwhelming amount of
evidence is on the other side, namely that virtue can be taught. It is socialization; it is taught by parents in particular, but also by other adults, siblings,
peers, life experiences, etc. To take virtue as an inexplicable gift of the gods
or the result of recollecting forms in another existence in certainly not the
most plausible hypothesis here.
Let’s consider the first case:
Sophist intends to tutor his charge in sharp or corrupt practices. He, being a man of the world and so on, should then recognize that he is leaving
himself open to be the victim of such practices on the part of the student.
An analogy would be that if a fellow teaches someone how to pick pockets,
he must risk having his own pocket picked by that person. Assuming that
he does not wish to have his pocket picked, he should realize the danger to
himself in imparting these antisocial skills, and refuse to impart those skills,
unless, say, he is paid far more than he is likely to lose by having his pocket
picked. There are two differing possibilities here: first, if the teacher knows
he will not be paid, will be betrayed, etc. and objects to these things, he is
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clearly guilty of pragmatic contradiction. For example, a fellow who does not
wish to be burned and yet thrusts his hand into a fire is guilty of pragmatic
contradiction. But presumably the teacher does not know he will not be
paid. This brings us to the other possibility. Should he have anticipated this
development? It seems he should have recognized its likelihood, if not its
inevitability. In such a case I think we could also assign pragmatic contradiction. Similarly, a fellow who realizes the danger of being burned should not
thrust his hand into the flame. Probabilities are involved here, however. For
example, if the teacher thinks there is a 95% probability, or such, that he will
be paid, it might be rational, if not moral, to instruct his pupil. It is not clear,
of course, that pragmatic contradiction is involved if the teacher is simply
stupid or uninformed. Similarly, if a child does not know that putting his
finger into the flame will hurt, then the child, though ignorant, is not guilty
of pragmatic contradiction. In any event, it seems the teacher we have called
Sophist1 would be well advised to collect his fee in advance. And if he does
not get his fee, it is hard to feel sorry for him. One might suppose that it
served him right. Poetic justice, etc.
Let us consider the second case.
Here Sophist2 is well-intentioned, wants to teach the pupil to be good, etc.
On the other hand, the pupil does not pay him for the instruction. I do
not see any contradiction here, pragmatic or otherwise. We may certainly
infer that the claim of the teacher to teach goodness is counter-exampled
in at least this single case. This does not mean, of course, that he might not
be successful in his other instructions, with his other pupils, etc. (Indeed,
considering the success, wealth, etc, of many Sophists we may suppose that
their instruction paid off, had value, etc. If it was prized in the free, open,
unconstrained, competitive market, it presumably satisfied needs, demands,
etc.) Also, it seems unfair to lay a student’s failure on the doorstep of the
teacher, at least inevitably. The teacher can teach, but he cannot learn for the
student. Learning is the student’s responsibility. Similarly, a musician can
play music but he cannot hear it for the audience. They have to listen, and
hear it for themselves.
As noted, there are several senses of the word ‘paradox’. It seems to
me that if paradoxes are involved in sophistic teaching, they would either
be paradoxes in the innocent sense of being surprising or unexpected developments, say, not being paid for services rendered, or paradoxes in the
sense of “pragmatic paradoxes”, for example engaging in a behavior which is
self-frustrating, self-defeating or such. A Sophist of the Sophist1 sort might
be involved in a paradox of the first sort; a Sophist of the Sophist2 sort might
possibly be involved in a paradox of the second sort. It does not seem that
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either Sophist is involved in a paradox of the number –2 or number –3 sort
earlier alluded to.
Some sort of case might be made out for a paradox of the number –2
sort, the ‘~ p  p’ sort, but I think that would be stretching things. It might
go like this:
If a Sophist teaches virtue, then it is false that a Sophist teaches virtue.
This proposition is logically equivalent to ‘It is false that a Sophist
teaches virtue’, yet the statement does not follow from the first term, but only
from the conditional as a whole, and the conditional as a whole really amounts
to no more than the assertion that it is false that a Sophist teaches virtue,
which seems to be merely making an assertion, not providing an argument. It
may look like some sort of argument, but it seems more like simply asserting
something, and even like the fallacy of begging the question.
The full-blown, strong-sense, logical paradox, e.g., a paradox of the
‘p ≡ ~ p’ sort, the ‘p if and only if not-p’ sort, does not seem to be involved
here. In short, I do not think a paradox of the Barber sort, or of the Russell
sort, is involved here. I suspect the texts involved would not consent to such
an interpretation, or recasting. It is an independent question whether or not
such an effort, with sufficient labour and ingenuity, might be made plausible.
I suspect that would ultimately be injudicious, and probably a mistake.
If we are dealing with entailment issues and not material implications,
or with semantic issues and not truth-functional issues, one might, to be
fairer to the text, need a different logic. I am not sure of that, however. A good
deal would seem to depend on whether or not one needs single-proposition
entailments. For example, ‘a is a circle’ logically entails ‘a is a geometrical
figure’, but the analyticity of the conditional ‘If a is a circle, then a is a geometrical figure’ would not be clear if it were formalized as ‘C  G’. Again,
I think your best bet might be to avoid possible pitfalls of risky “translation”
into a symbolism, and to confine yourself to natural-language argumentation. To be sure, this probably depends on the argument, the context, etc.
One could, of course, construct arguments which would entail contradictions.
For example:
1. The Sophist teaches virtue.
2. If the Sophist teaches virtue, then his pupil is virtuous.
3. It is false that his pupil is virtuous.
4. It is false that the Sophist teaches virtue. 2, 3, modus tollens.
5. The Sophist teaches virtue and it is false that the Sophist teaches
virtue. 1, 4, conjunction.
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This has the form:
1. p
(premise)
2. p  q
(premise)
3. ~ q
(premise)
4. ~ p
2, 3, Modus Tollens
5. p. ~ p
1, 4, Conjunction
One could also derive an infinite number of contradictions from this premise-set, as it is inconsistent. Another contradiction would be derived as
follows:
1. The Sophist teaches virtue.
2. If the Sophist teaches virtue, then his pupil is virtuous.
3. It is false that the pupil is virtuous.
4. His pupil is virtuous. 1, 2, modus ponens
5. His pupil is virtuous and his pupil is not virtuous. 4, 3, conjunction
This has the form:
1. p
(premise)
2. p  q
(premise)
3. ~ q
(premise)
4. ~ q
1, 2, Modus Tollens
5. q. ~ q
4, 3, Conjunction
From a contradiction, of course, all propositions, whether or not contradictory in themselves, may be derived.
For example:
1. p. ~ p
2. p
1, Simplification
3. ~ p. p
1, Commutation
4. ~ p
3, Simplification
5. p v q
2, Logical Addition
6. q
4, 5, Disjunctive Syllogism
And here ‘q’ could be any proposition whatsoever, whether contingent,
contradictory, or analytic. (To be sure, an analytic proposition, one true in
virtue of its meaning alone, can be derived form any proposition whatsoever,
whether contingent, contradictory, or analytic.) So it is not hard to generate
contradictions from these materials. Perhaps this is the sort of thing you are
looking for. This is a far cry thing, like Russell’s Paradox, but I suppose you
might count it as some sort of paradox. I myself am not enthusiastic about
taking every contradictory premise-set as a paradox, but I suppose one could
take some of them as paradoxes.
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For example:
S is a swan and it is false that S is a swan, does not seem like a paradox.
Similarly:
1. S is a swan
2. If S is a swan, then Plato is a Greek
3. If Plato is a Greek, then Alexander is a Macedonian
4. If Alexander is a Macedonian, then it is false that S is a swan,
is a contradictory premise-set, but it does not seem the sort of thing one
would call a paradox.
I am not sure that recourse to symbolism in Platonic cases represents
much of an advance over a careful restatement of the original texts themselves. One technique, however, is to propose “models” of arguments. You can
control the logic of a model, and it can be very helpful, if fair to the original
text. In short, the original text may be redundant, confused, and obscure,
but sometimes you can construct a “model” of a contained, implicit, or
neighbouring argument, and thus shed light on at least the gist or drift of the
original argument. Perhaps that is what you would like to do. If you do want to
claim logical paradoxes in cases of this sort, you should make certain that the
premise-set is inconsistent, and then derive at least one explicit contradiction
from the premise-set. For example, there is nothing paradoxical, in anyone’s
book, about an instance of a valid argument form, such as, say, modus tollens.
Incidentally, Socrates, does not sometimes seem very fair to me. For example,
in asserting things like: “you have made him good a n d h e s t i l l i s; yet he
remains wicked” (Italics mine). Obviously no one, including any Sophist, is
going to maintain that his pupil is both good and not good at the same time,
in the same respect, etc. Similarly, the whole Socratic oddity of forms seems
unilluminating. For example, acts of injustice are due to injustice. This does
not seem even as illuminating as the explanation that a soporific powder’s
capacity to induce sleep is due to the powder’s sleep-inducing capacity (Cf.
Moliére). Are acts of carpentry due to carpentry, acts of motoring due to
motoring, acts of kicking due to kicking, etc? And how would injustice act
in the world? How would it bring about an act of injustice? How could it do
work, whence the energy, how the effect, etc.?
A proposition such as “‘A’ is just if and only if it is not the case that ‘A’ is just”
is an outright contradiction.
For example: p ≡ ~ p
is logically equivalent to: ‘(p  ~ p) . ( ~ p  p)’ ,
which is logically equivalent to ‘(~ p v ~ p) . (~ ~ p v p)’,
which is logically equivalent to ‘~ p. (~ ~ p v p )’,
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which is logically equivalent to ‘~ p . (p v p )’,
which is logically equivalent to ‘~ p . p’,
which is logically equivalent to ‘p . ~ p’.
Thus, it would be logically equivalent to ‘A is just and it is not the case that
A is just’, a substitution instance of the contradictory from ‘p . ~ p’. But is it
fair to impose such an absurdity on the Sophists? It does not seem so to me.
If the pupil turns out to lack virtue, obviously the teaching has failed, and
he cannot simultaneously be regarded as having virtue. It doesn’t seem you
can have it both ways, even if you are Socrates. I wonder if Aristotle, who had
a good head for logic, ever pointed out this sort of thing to Plato. Or perhaps
Plato just wants us to think about these things, and his job is more to get us
to do philosophy, rather than to convert us to a particular set of philosophical propositions. (My colleague, Professor Henry G. Wolf, now retired,
had some interesting ideas along those lines, seeing Plato, I think, largely in
terms of stimulatory, intellectual drama, an individual out to challenge and
test the reader, and excite him, and stimulate him, to see through and attack
a variety of positions. In short, as I understand Dr. Wolz, a good deal of the
faulty, and sometimes preposterous logic in the dialogues was intentional,
part of an ingenious plot to provoke the stimulating and redemptive activity
of philosophical dialectic. An interesting book of his is Plato and Heidegger:
In Search of Selfhood.)
In passing, since you speak of disjunction, dilemmas and such,
I might mention that there are two generally recognized types of dilemma,
i.e. constructive and destructive.
The argument forms are as follows:
Constructive Dilemma: (p  q) . (r  s)
pvr
qvs
Destructive Dilemma:
(p  q) . (r  s)
~qv~s
~pv~r
It does not follow, of course, that a subject is not teachable if teachers
do not exist. A subject is teachable if it can be taught. This does not require
the existence of actual teachers. For example, archery is the sort of thing that
can be taught, even if no one is teaching it these days. Similarly, archery is
teachable even if no one is a student of archery these days. Let us suppose
there is some secret of stained-glass windows, which was lost in the Middle
Ages. Presumably the secret is such that it could be taught, even if it is no
longer taught. Similarly, if the secret is rediscovered, or shows up in some
newly discovered manuscript, one could start teaching the technique again.
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I have not, at least on the whole, tried to draft particular arguments
pertinent to the various points, which you reference in your notes. I think,
on the other hand, that I have supplied enough notation here and, more importantly, enough background considerations, to give you some of the sort of
approach which analytic philosophy or, better still, an analytic philosopher,
might take with respect to these issues. I hope I have been of some help. On
the other hand, I suspect that a certain amount of risk is involved here, in
attempting to formalize arguments on the basis of texts, in which a number
of premises may be suppressed or taken for granted. I will set forth one argument, in the propositional calculus, as a sort of gesture in the direction of
formalization.
N: Virtue is acquired by nature
T: Virtue is acquired by teaching
D: Virtue is acquired by divine dispensation
Plato’s argument seems very poor to me, seeming to rely on a premiseset which seems either false or nonsensical, or both. For example, it seems
obvious to me that virtue can be taught, because we see it being taught all
about us, everywhere, for centuries. Similarly, the notion of a “divine dispensation” seems cognitively unintelligible, or simply nonsensical to me.
What is the divine, which divine, how would it work, what is it like, etc.
Also, if virtue is a gift from some mysterious source, there would seem to
be little point in striving to attain it. To be sure, I suppose one could always
petition that it would be granted to one, but which god or gods would one
ask? Any one of them, all of them? The virtue of Ares might not be the virtue
of Aphrodite, etc.
1. N v (T v D)
(premise)
2. ~ N
(premise)
3. ~ T
(premise)
4. T v D
1, 2, Disjunctive Syllogism
5. D
4, 3, Disjunctive Syllogism
The following argument is valid:
1. (x) Px
2. (x) (Px  Jx)
3. (x) [(Px . Jx) ≡ (Px . ~ Jx)]
4. Py
1, Existential Instantiation
5. Py  Jy
2, Universal Instantiation
6. Jy
4, 5, Modus Ponens
7. Py . Jy
4, 6, Conjunction
8. (Py . Jy) ≡ (Py . ~ Jy)
3, Universal Instantiation
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9. [(Py . Jy)  (Py . ~ Jy)] . [( Py . ~ Jy)  (Py . Jy)] 8, Equivalence
10. (Py . Jy)  (Py . ~ Jy) 9, Simplification
11. Py . ~ Jy
7, 10, Modus Ponens
12. ~ Jy . Py
11, Commutation
13. ~ Jy
12, Simplification
14. Jy . ~ Jy
6, 13, Conjunction
15. (x) (Jx . ~ Jx)
14, Existential Generalization
Line 15 is a contradiction. This may be demonstrated by the following argument:
1. (x) (Jx . ~Jx)
2. Jy . ~Jy
1, Existential Instantiation
3. ~Jy . Jy
2, Commutation
4. Jy
2, Simplification
5. ~Jy
3, Simplification
6. Jy v (p . ~ p)
4, Addition
7. p. ~ p
5, 6, Disjunctive Syllogism
In the above arguments:
Px:
x is a pupil of a Sophist
Jx:
x is just to himself
~Jx:
x is not just to himself
The conclusion of the first argument above, of course, is that there exists at
least one entity which is just to himself and not just to himself. It might be
noted that line 3 above, toward the top of the page, is not a contradiction. For
example, consider the following argument:
1. (x) [(Px . Jx) ≡ (Px . ~Jx)]
2. (Py . Jy) ≡ (Py . ~ Jy)
1, Universal Instantiation
3. (x) [(Px . Jx) ≡ (Px . ~Jx)] 2, Existential Generalization
Neither line 1, directly above, nor line 3, just above, is a contradiction. For
example, the conclusion, line 3, just above, could be true, and would be true
if nothing had the property of being a student of a Sophist. As an analogy,
consider the following formula in the prepositional calculus: (p . q) ≡ (p . ~q)
This formula would be false if ‘p’ were true, but if ‘p’ were false, it
would be true. A biconditional formula is true if both sides have the same
truth value, e.g. both sides are true or both sides are false. Things would be
different if, say, we had a formula like ‘(Ex) (Px ≡ ~ Px)’. For example, then:
1. (x) (Px ≡ ~ Px)
2. Py ≡ ~ Py
Existential Instantiation
3. (Py  ~ Py) . (~ Py  Py)
2, Equivalence
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4.
5.
6.
7.
8.

(~ Py v ~ Py) . (~ ~ Py v Py)
(~ Py v ~ Py) . (Py v Py)
~ Py . Py
Py . ~ Py
(x) (Px . ~ Px)

3, Implication
4, Double Negation
5, Tautology
6, Commutation
7, Existential Generalization

Or:
8. Py
7, Simplification
9. ~ Py . Py
7, Communication
10. ~ Py
9, Simplification
11. Py v (p . ~ p)
8, Addition
12. p. ~ p
10,11, Disjunctive Syllogism
One would commonly telescope some of these steps, but I have chosen,
for better or for worse, to make them explicit. I hope the above arguments
are intelligible. I have used “~” for negation; “.” for conjunction; “v” for inclusive disjunction; “” for the material conditional (if, then); and “≡” for the
material biconditional (if and only if). It must be clearly kept in mind that
the material conditional and the material biconditional are truth-functional
connectives, not semantic ones. For example, a material conditional is true
if and only if either the antecedent is false or the consequent is true; and
a material biconditional is true if and only if both terms have the same truth
value, either both true or both false.
For ‘(x)( Px’) to be true, it is necessary that there is at least one entity
which has the property “P.” For ‘(x) Px’ to be true, it is necessary that all the
entities have the property “P.” The first formula is presumably weaker, and the
second formula is presumably much stronger than you would like them to be.
‘(x) [(Px  Jx) . (Px  ~ Jx)]’ does not imply that anyone has the property “P.” Indeed, it logically implies that no one has the property “P.” For
example, this formula is logically equivalent to ‘(x) (Px  (Jx . ~ Jx)’, which is
logically equivalent to ‘(x) ~ Px’, e.g. everything is not “P,” or nothing is “P”.
For example:
1. (x) [Px  (Jx . ~ Jx)]
2. Py  (Jy . ~ Jy)
1, Universal Instantiation
3. ~ Py v (Jy . ~ Jy)
2, Implication
Line 3 here is logically equivalent to ‘~ Py’. Consider the following: p
p v (q . ~ q)
These two formulas are interdeducible, i.e. each of them logically
implies the other. If the numerator formula is true, the denominator formula
has a true disjunct and thus is true. If the denominator formula is true, it has
to be true because ‘p‘ is true, as a contradiction is always false. Accordingly,
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if the denominator formula is true, the numerator formula must be true.
Thus the two formulas are interdeducible, each of them implying the other.
To continue, one may derive the nonexistence of anyone with property “P”
from the formula, as follows:
3. ~ Py v (Jy . ~ Jy)
2, Implication
4. (~ Py v Jy) . (~ Py v ~ Jy)
3, Distribution
5. (Py  Jy) . (~ ~ Py  ~ Jy) 4, Implication
6. (Py  Jy) . (Py  ~ Jy)
5, Double Negation
7. (Py  Jy) . (~ ~ Jy  ~ Py) 6, Contraposition
8. (Py  Jy) . (Jy  ~ Py)
7, Double Negation
9. Py  ~ Py
8, Hypotherical Syllogism
10. ~ Py v ~ Py
9, Implication
11 ~ Py
10, Tautology
12. (x) ~ Px
11, Universal Generalization
I hope that all this is of some help. Some of your arguments have the following forms:
1. A  (B . C)
2. ~ B (not B)
3. ~ B v ~ C
2, Logical Addition (not-B or not-C)
4. ~ (B . C)
3, DeMorgan Transformation
5. ~ A
1,4, Modus Tollens
You have an argument which might be set out as: (A v B)  C
A
C
This is a valid argument. For example:
1. (A v B)  C
2. A
3. A v B
2, logical addition
4. C
3, 1, modus ponens
An argument is invalid, as you know, if and only if it is logically possible for
the premise-set to be true and for the conclusion to be false. An argument is
valid if and only if it is logically impossible for the premise-set to be true and
for the conclusion to be false. Interestingly, it follows from this criterion for
validity that a contradiction implies all conclusions, and that any analytic
conclusion (logically a true conclusion) is implied by all premise-sets.
I gather that another argument is to be read: p  ~ q
q
~p
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This is a valid substitution instance of modus tollens. Some purists might
want you to have it as follows:
1. p  ~ q
2. q
3. ~ ~ q
2, Double Negation
4. ~ p
3,1, Modus Tollens
but that seems a bit pedantic to me. To be sure, some folks might worry about it.
Two propositions are materially equivalent if and only if they have the
same truth value. This is very different from logical equivalence. For example:
‘Berlin is the capital of Germany’ and ‘Athens is the capital of Greece’ are
materially equivalent. Similarly, ‘Berlin is in Germany’ and ‘Athens is in
Greece’ are materially equivalent, but not logically equivalent.
Two statements are logically equivalent if and only if they must, of
logical necessity, have the same truth value. Alternatively, two statements
are logically equivalent if and only if they are interdeducible. It might also be
noted that logical equivalence and synonymy are different relations. All synonymous statements are logically equivalent, but not all logically equivalent
statements are synonymous. For example:
‘p’ is logically equivalent to ‘p v (p . q)’ but they would not have the same
meaning. All logically true statements, incidentally, are logically equivalent,
and all inconsistent statements are logically equivalent, but obviously they
would not have to have the same meaning, i.e. would not have to be synonymous. For example:
substitution instances of ‘p  p’ and ‘q v ~ q’ would be logically equivalent, and
substitution instances of ‘p . ~ p’ and ‘q . ~ q’ would be logically equivalent,
but synonymy would not have to be involved.
Some other remarks:
Let us suppose that virtue is really the result of either (1) “divine fate” or
(2) “divine grace”.
(1) The “divine fate” approach suggests determinism, for better of for worse.
Alcibialdes was fated to betray Athens, and so on. He couldn’t help it. And
I am not sure that the day is saved by supposing that, as in the myth of Er,
folks get to freely choose their lives. If that was true, why would so many
folks choose to be short lived of diseased, to be lowly laborers, to live in
poverty and so on? Is their choice free? Why would it not be fated as much
as the choices in terrestrial life, etc? If “divine fate” is involved anywhere,
it seems it should be involved anywhere from side to side and from top to
bottom, so to speak.
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(2) The “divine grace” approach doesn’t seem to be of much help either.
The notion of “divine grace” seem unPlatonic in the first place, as it seems
to invoke the notion of a personal divine entity who manages the world
and people. Plato’s demiurge seems amoral, and is presumably impersonal.
And the form of the Good, as far as I know, is not a artificial entity in
any personal sense. Presumably it is, in its glory, placidly and sublimely
indifferent to the “realm of becoming”, to the “pollutions of mortality”
and such. Also, if it weren’t, then one would fi nd oneself involved, as in
Christian theology, with questions of predestination and so on, the divine
entity provisioning reality, and organizing it in virtue of its decisions to dispense its “grace”, favors, or such. Plato’s notion about blaming teachers for
the failures of students sounds like something coming out of a department
of education, and is no more plausible. Suppose one would try to teach
Jones to play the violin. If Jones fails to master the violin, either through
indolence, unwillingness to practice, simple lack of talent, or whatever, this
does not mean that the teacher can’t teach the violin. One’s proficiency at
teaching the violin, morality or anything else should not be impugned by
occasional failures on the part of students. One “can’t win them all”. As
a teacher you are certainly well aware that reciprocity is involved in the
pedagogical relationship.
Plato’s notion of the unteachability of virtue is counterexampled by
each generation. Virtue, morality, etc. are taught and, on the whole, successfully, since otherwise we would live in a worse jungle than we do. Further, it
is my impression, for example, to her (ie, virtue) traits are now more likely
because of given instruction and example, than re-collecting the form of
virtue from some experience gained of supranatural existence.
I do not think Plato is always fair to his opponents. It seems to me that
they must have often been competent, moral, well-intentioned, intelligent
people. The paradoxes in which he seems determined to involve them often
seem labored, strained and a bit silly. In the actual dialogue, where Plato is
not pulling the strings, it seems they would have responded to him simply
and clearly, and probably successfully. He seems more concerned to destroy
them than to understand them. There is an expression in English to the effect
that one might “demonize” an opponent; namely present him in such a way
as to suggest that he is corrupt, witched, unprincipled, dishonest and so on.
It seems to me that Plato has a tendency, on the other hand, to “clownize”
his opponents, which word I have invented, but which suggests that he is
concerned to make them seem like clowns, buffoons or fools. Whereas this
may have some propaganda value in culture wars, it seems distinctly short
on philosophical charity, or even philosophical civility.
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The question of time might enter into some of these matters. For example, one might be just at one point and unjust at another. This is obvious,
but it might also have some application to your concerns. For example, if
Jones is just at time t1, and unjust at time t2, there is no contradiction involved, no more that the fact that you, say, were twenty years old at one time
and thirty years old at another time.
By definition nothing corresponding to a contradiction can exist, in
the same respect, at the same time and so on. For example, it is logically
impossible to be red and not red, at the same place, at the same time, in
the same respect and so on. Similarly, it would be logically impossible for
someone to be just and not just at the same time, in the same respect and
so on. Thus, the most Plato can do is to attempt to show that the claims of
the Sophists might be inconsistent, self-defeating, or so on. And to do that,
it seems he would have to be a great deal more explicit about the nature
of justice, etc. than he is. The theory of forms seems almost to be an act of
faith, driven by the desire to justify objectivity claims, possibly particularly
in moral matters. Hopefully, one can justify substantial objectivity in moral
matters without recourse to nonaturalistic hypotheses of a peculiar and
unconformable nature. Intuition seems to be the methodology, but the resolution of intuitional conflict is notoriously problematic. Platonic metaphysics
seems to be an unreliable and tenuous ground for epistemology. (Many folks,
of course, regard Plato’s arguments for the existence of forms as inconclusive, at best. Some might even regard them as transparent rationalizations
concocted to support a hypothesis to which one is independently and previously committed, perhaps more on religious or psychological grounds than
on rational grounds).
There is one thing I find hard to follow: your identification of dialectic
(or a version of it) with the “idea of Good” which, I take it, is the Form of
the Good. I would have supposed that dialectic (in an advanced form) is the
m e a n s whereby one attains the vision of, or understanding of the Form
of the Good, and would not itself b e the Form of the Good. This seems
a bit like conflating the airplane with the airport, or the railroad with the
depot, namely the vehicle used to get somewhere with the destination desired. But then I may have misunderstood you here. Philosophers are good
at misunderstanding one another. It is one of the things they do best. The
“Ithaca poem” in your earlier work is a wonderful poem, even in translation. Doubtless it is even better in Greek. In this sense, the end might be the
means, and the means the end, meaning that the journey is what counts,
not just arriving at a particular destination. Perhaps that is what you had in
mind with the “identification” of dialectic with the “idea of Good”. But, even
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if it is true that the journey is the “end” of the bonum, so to speak, it would
be an independent question whether Plato identified a version of dialectic
with the Form of the Good. This seems to me unlikely. For example, dialectic
presumably requires a rational mind to do it, rather like carpentry (doing
carpentry) requires carpenters, whereas the Form of the Good is presumably
independent, eternal, sublime, venerable, changeless and so on.
Consequently, it seems very strange to think of i d e n t i f y i n g good
with dialectic (or knowledge). Dialectic presumably has to do with reasoning, thinking, arguing, seeking and such. It is presumably an activity. On the
other hand, Good, as a target or a goal, is presumably not an activity but, in
Platonic terms, an eternal imperishable, changeless, ideal form. It does not
depend, presumably, on human activity. Similarly, whereas knowledge may
be a g o o d , it would seem incorrect to identify it with the good. Presumably, knowledge requires an object, and the knowledge is not identical with
the object. Knowledge is mind-dependent, whereas the Platonic Good, as
I understand it, is not mind-dependent. To conflate knowledge with “the
Good” seems to be a conflation of two different realms, the epistemological
and the ontological.
It seems a very strange idea to me, the “mean” being applied in such
a way as to suggest that the perfect life is neither healthy nor sick. One
supposes that the “mean” is inappropriately applied in such a case. Surely
a perfect life would involve perfect health, among other things. To think of
a perfect life as one in which one was neither healthy nor sick suggests a life
in which one is not healthy but, on the other hand, is not badly off enough to
count as actually sick. It suggests a dismal life of physiological and medical
mediocrity.
A classical characterization of Socratic elenchus is that it can establish
falsity, but not truth. For example, it can reveal inconsistencies, but it has no
way to establish what the truth is. It seems to require, for its pragmatic value,
an a s s u m p t i o n that the bulk of working morality is sound. It would be
nice, of course, if this could be independently established, particularly as the
morality of ancient Athens does not seem to be as that of other parts of the
world and other times. If you knew that ‘p’ was true, and ‘q’ logically entailed
‘~ p’, then you would be justified in rejecting ‘q’. On the other hand, if one
meets someone who thinks that ‘p’ is obviously false, he would not be likely
to take ‘q’ ‘s incompatibility with ‘p’ as an argument against ‘q’.
I have tried to make clear, at least from the point of view of analytic
philosophy, a number of semantic and logistic issues which seem to be involved in your interesting project. In particular, I have given attention to
certain problems of translation, formalization, and limitation of various
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logics with respect to such considerations. The safest thing to do, it seems
to me, is to produce ordinary-language surrogates, or models, for the arguments involved, as you have done, thus resolving, hopefully not arbitrarily,
the obscurities, or perhaps even careless opacities, of the Platonic text. Plato
was a gifted poet, and probably would have been barred from his Republic,
if it had ever been realized. Aristotle, pretty obviously, with his predicate
logic, could have done a much better job of presenting clear arguments. Just
because an argument looks simple, namely, it is short, does not mean that it
is simple. Similarly, the standard symbolic logics, e.g. the prepositional calculus and, say, the first-order functional calculus, occasionally have a rather
problematic relation to the logic of ordinary language. For example, ‘All
unicorns are blue’ and ‘All unicorns are not blue’ would both count as true
in “modern logic”, given the non-existence of unicorns, but this would, at the
least, be accounted peculiar in normal discourse. My colleague, Professor
Alex Orenstein, has done some very interesting work in developing symbolic
forms which are much closer to ordinary-language presuppositions, but this
work, as yet, is on the whole unfamiliar to the logistic community. From
my point of view, I think you would do better to propose model ordinarylanguage arguments to advance your project.
I am not commenting in any detail on the paper for a variety of
reasons. For one thing, it is my surmise that it is now well on its way to
a deserved publication. I congratulate you on what seems to me its depth
and quality. To be sure, I am not a Platonic scholar, and my opinion is not
of great interest or value in the complex, and to me somewhat arcane, area
of Plato studies, a milieu in which you are obviously at home and where, as
far as I can tell, you are thriving. Thank you very much for your interesting,
impressive, carefully written and extensively documented article pertaining
to Plato on Dialectic and Democracy, which I have enjoyed reading. It is
a remarkable piece of well-argued scholarship. I found it informative, and
I have little doubt I will find it useful as well. I am, of course, not a Plato
scholar, but it seemed very good to me, and, knowing you, I am sure that it is
objectively good.
u
Joh n L a ng e – profesor dr, emerytowany. Przed przejściem na emeryturę profesor fi lozofii
w Queens College, C.U.N.Y. (City University of New York). Karierę akademicką rozpoczął
na początku lat 50-tych, a tytuł doktora uzyskał w 1963 r. na Uniwersytecie Princeton. Jego
prace były publikowane w renomowanych wydawnictwach uniwersyteckich, takich jak:
Princeton University Press czy Stanford University Press. Główne zainteresowania: obszary
epistemologii, fi lozofii historii i fi lozofii antycypacji, eksplorujące intelektualne terytoria
wykraczające poza typowe granice dyscyplin, takie jak reprogenetyka, klonowanie,
inżynieria genetyczna, sztuczna inteligencja, sztuczne życie, nietypowe wspólnoty moralne
i kryteria tożsamości, zarówno w odniesieniu do jedności osoby, jak i jedności gatunku.
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Czy negacja bytu jest negacją rzeczywistości?
O relatywnym nie-Bycie, czyli o naturze:
Gorgiasz vs. Parmenides
Is Negation of Being Negation of Reality?
On the Relative non-Being or on the Nature: Gorgias vs. Parmenides
ABSTRACT : Gorgias’s treatise On the non-Being or on Nature is available to us in two perfect
reports by Aristotle and Sextus Empiricus. Unfortunately most translators and commentators,
who reduce the verb estin to “exist” render the entire treatise nihilistic. When Gorgias says
ouden estin, which means that “nothing can be said to be”, that “no thing is” but not that
“nothing exists”. In this approach, we have an erroneous treatment of esti as an absolute
existential predicate, which leads to a complete nullification of all reality. Plato’s considerations
in Cratylus, Theaetetus, and Timaeus on the essence of variabilism proved extremely helpful
for our current analysis of the sense of Gorgias’s treaty. The verb einai/esti together with
menein, emmenai, pelein, estanai/estos are stative verbs that designate constancy, eternity of
an object, something that is immutable, unlike dynamic, processual verbs such as “become”,
which reflect the dual order of reality. Plato, who presented Heraclitus’s claim that “everything
flows” and “nothing persists” (ouden menei) confirms that einai and menein are synonymous.
These verbs are not applicable to things of this world, as those are in constant flux. Things not
so much “are” as they “become”. As Plato says (Timaeus 28a), “What is it that always is, but
never comes to be, and what is it that comes to be but never is?” (transl. R. Wakefield). In his
polemic with Eleatism, Gorgias was inspired by fragment B6 of Parmenides’s poem: “Being
persists […] nothing it is not” (t’eon emmenai … meden d’ouk estin). Gorgias’s position is not
an open attack on Parmenides’s transcendent Truth-Being, but a claim of the non-cognizability
of such an object. Gorgias objects to the elimination of the non-being of becoming as absolute
Non-being, and argues that in earnest in favor of relative non-Being qua something different
and becoming as the only reality, which through comparison with absolute Being is notthis-Being, but not non-relative Non-being, as the Eleatics seem to have claimed. Gorgias᾿s
position appears to be the apology of non-Being which exists, that is of becoming; at the same
time, it is a direct charge on the substantiality of things in general. Gorgias᾿s position can be
recapitulated as nothing is sc. true, there is no truth-criterion in things, therefore, everything
is opinion. It is reinforced further by meontological, i.e. anti-Eleatic emphasis: no thing is
something, because it is not even one (oud’ hen). Therefore, nothing is being (substance),
because everything is becoming. Thus the title of Gorgias᾿s treatise can be treated as an
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antithesis to that of Melissus᾿s would emphasize the “non-beingness” of nature, the nonsubstantiality of things. Therefore, if Gorgias᾿s text was polemical, and it questioned (while at
the same time maintaining the positivity of becoming as non-Being) only the immutability of
things, and thus we cannot speak of the existence or the cognizability of natures/essences of
things (pragmata), which “no more are [true] than are not”, and with respect to which “no one
can intellectually grasp the same thing as someone else”. In his theory of Ideas, Plato aimed at
a preservation of phenomena (sodzein ta phainomena) it was also Gorgias’s idea, but without
the ontological grounding.
KEYWORDS: Gorgias • Parmenides • Zeno’s dialectics • Aristotle • Sextus Empiricus • Being
• relative non-Being • becoming

W zestawieniu z najbardziej oczywistymi danymi doświadczenia zmysłowego doktryna Parmenidesa dochodzi więc do przeciwstawienia sobie wzajem bytu i istnienia: to, co jest, nie istnieje, względnie – gdy zechcemy
jeszcze przypisać istnienie powstającym i ginącym
bytom świata zmysłowego – to, co i s t n i e j e, nie j e s t.
E. Gilson, Byt i istota, przeł. P. Lubicz i J. Nowak,
Warszawa 1963, s. 22.

O

d początku filozofii greckiej postrzegano rzeczywistość jako wieczny
proces stawania się, jako ruch nieskończonej aproksymacji do bytu, tj.
pełni istoty (ge/nesiv ei)v ou)si/an), bądź jako dialektyczny ruch uobecniania
się i zanikania rzeczy-fenomenów, w którym ich powstawanie z bezkresu
(a]peiron) i moment aktualizacji był zaledwie przemijalnym punktem tego
zawracającego ku bezkresowi ruchu ich unieobecniania się, zanim Arystoteles zdecydował się związać właściwe rozumienie natury (fu/siv) z wiecznymi
niezmiennymi gatunkowymi formami, które za pośrednictwem zindywidualizowanych, immanentnych czynników celowych (e)ntele/xeiai) mogły
doprowadzać stające się jestestwa do kresu (te/lov), czyli aktualizacji swojej
istoty, spełnionego stania się względnie samodzielną substancją.
Arystoteles odkrywa więc byt w sferze stawania się (do tej pory byt
i stawanie się stanowiły dwa nierówne sobie odrębne porządki rzeczywistości), dokonując tym samym „zbalansowania” dwu tradycji, monistycznej
i dualistycznej: dominującego przedeleackiego „wariabilizmu”, w którym to
udatnym terminie streszcza się cała (ówcześnie pojmowana) natura stawania
się, oraz eleacko-platońskiej tendencji wykluczania tejże niestałej natury
(jako nie-Bytu) z pojęcia prawdziwej natury, którą stanowić może jedynie
transcendentny Byt.
Arystotelesowski byt (jednostkowa substancja), wprawdzie Bytem
eleackim nie jest (to rodzaje i gatunki są wieczne), ale z racji osiągalnej samodzielności oraz istotowej tożsamości jest tym, czym jest, mianowicie zaktualizowanym określonym jestestwem. Stagiryta dostrzega, iż w procesach
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stawania się działa fundamentalne prawo przechodzenia od stanu możności
do aktu, którego to prawa wariabiliści zdają się nie dostrzegać. Owa możność
substancjalnej realizacji nie jest jakąś nieokreśloną możliwością, z której wyłania się coś z gruntu nieprzewidywalnego. Stawanie się jest zawsze procesem
przejścia stającej się istoty od stanu (aktu) w potencji do formy aktu jako
takiego, od stanu zwinięcia do rozwinięcia w postać finalnej pełnej realizacji.
Gorgiasz z Leontini jest autorem traktatu O nie-Bycie, czyli o Naturze.
Co możemy wywnioskować już z samego tytułu tego traktatu? W jego złożonym sformułowaniu Peri\ tou= mh\ o]ntov h} peri\ fu/sewv zawarte są dwa terminy: to\ o]n i fu/siv, przy czym pierwszy z zastosowaniem typu negacji, która
negacją bezwzględną nie jest: to\ mh\ o]n. Taka właśnie postać tytułu stanowiła
wyraźną aluzję do pism Parmenidesa i Melissosa1. Wiele pism presokratyków
nosiło tytuł O naturze (Peri\ fu/sewv) i do takich zaliczno też w antyku traktat
Gorgiasza. Dzieło tak zatytułowane, ale w którym oś rozważań stanowi zastosowany po raz pierwszy imiesłów nominalny to\ e)o/n, napisał najsłynniejszy
z eleatów – Parmenides2. Jego poemat mógłby być zatytułoway Peri\ tou= o]ntov,
albowiem zrównywał pojęcia fu/siv oraz e)o/n w postać jednej prawdziwej
natury. Eleata Melissos pisze apologetyczną księgę pod tytułem O Naturze,
czyli o Bycie: Peri\ fu/sewv h} peri\ tou= o]ntov. Tytuł traktatu Gorgiasza można
więc rozumieć jako antytezę do tytułu Melissosa, mającą uwydatnić „nie-bytowość” natury, tj. niesubstancjalny z natury sposób istnienia rzeczy, bo jeśli
„nic nie jest jednym per se”, to a fortiori „nic nie jest czymś”, co jednakowoż
nie oznacza nicości tychże rzeczy (ta\ o]nta, pra/gmata). Gorgiasz powątpiewa
przede wszystkim w poznawalność wszelkiej natury jako istoty rzeczy czy
1

2

Zastosowana tu partykuła przecząca mh/ wyraża negację względną, i nie dochodzi tu jeszcze
do głosu oderwane pojęcie „niebyt” wykoncypowane na gruncie spekulatywnej metafizyki
i teologii. Gorgiasz w tytule chce tylko zaznaczyć, iż n i e Byt stanowi jedyną prawdziwą
naturę, ale że istnieje inna jeszcze realna natura, której z pojęcia rzeczywistości nie sposób
wykreślić. Ta właśnie różnicująca negacja (np. w zdaniu: „potrzebuję nie-krzesło, ale stół”),
w odróżnieniu od negacji przekreślającej, została przez N. Hartmanna sformułowana jako
tzw. beziehende Negation, w przeciwieństwie do negacji radykalnej, konstatującej (konstatierende Negation), którą sygnalizuje partykuła ou)k. Gorgiasz nie zamierza więc w swoim
traktacie mówić o totalnej negacji rzeczywistości, czy też o bezwzględnym niebycie, tylko
o różnej w z g l ę d e m absolutnego Bytu gignetycznej naturze (sc. nie-t y m-Bycie). Charakteryzuje się ona pełną zmienności dynamiką, która jest bezpośrednio przez nas doświadczana.
Wyjątkowość Będącego (to\ e)o/n), wyrażonego formą imiesłowu teraźniejszego, prócz tego,
że jest słowem stosowanym zamiennie z prawdą (a)lh/qeia), polega na tym, iż w liczbie
pojedynczej nie jest ono jednym spośród wielu będących rzeczy (ta\ o]nta), albowiem je
wszystkie transcenduje (różnica ontologiczna). Gramatyczna forma tego imiesłowu (e)o/n),
wyrażająca pozaczasowe trwanie, odzwierciedla językowo pozaświatowy i ponad czasowy
(transcendentny) wieczno-trwały charakter Prawdo-Bytu, osadzonego w wiecznoczasie
(a)iw/n, łac. aeon).
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rzeczywistości, czyli istot/natur rzeczy fundujących otaczający nas świat.
Jeżeli więc pismo Gorgiasza miało charakter polemiczny, kwestionowało
ono (przy zachowaniu nie-Bytu jako różnej względem Bytu natury) stałość
zawartą w rozumieniu natury, stabilność gwarantującą rzeczy określoność,
człowiekowi zaś jej poznawalność. Metafilozoficznie biorąc, stałym wszelako
odniesieniem polemiki Gorgiasza jest pojęcie bytu w ogóle. Jego antysubstancjalizm można by generalnie wyrazić tak: zarówno pozaświatowy parmenidejski Byt-transcendens, jak i wewnątrzświatowy byt-substancja, są to
bytowości, których natura pozostaje poza wszelkim poznawczym zasięgiem.
Nie oznacza to zarazem całkowitego wykreślenia z obrębu rzeczywistości
wiecznie s t a j ą c e j s i ę natury, która Bytem n i e jest (to\ mh\ o]n). Istnieje
bowiem dynamiczna (względem wieczno-trwałego Bytu) inna jeszcze natura,
charakteryzująca się permanentną niestabilnością i zmiennością.
Problematycznej przeto możliwości poznania natury poświęcony jest
Gorgiaszowy trylemat prezentowanych i dowodzonych w nim twierdzeń,
w których autor sprowadza do aporii tezy dotyczące poznawalności bytu
w ogóle, w tym takich bytowości, które jakoby niepodzielne, miałyby (jako
niejawna natura) stanowić kres i podstawę fenomenalnego świata stawania się.
W związku z tym warto przytoczyć mało znaną opinię Izokratesa3,
ucznia Gorgiasza, który przestrzega młodych, by nie trawili czasu na studiowaniu poglądów dawnych sofistów (czytaj: filozofów), między którymi panuje
ogromna rozbieżność już co do liczby proponowanych bytów. Jeden mówił
o nieskończonej ich liczbie (a jeśli tak, to w grę wchodziłyby jedynie atomy
Leukipposa albo stanowisko eleaty Melissosa4 w pierwszej fazie dociekań,
kiedy jeszcze nie doszedł do poglądu o jedności wszystkiego), Empedokles
wprowadzał cztery, a może nawet sześć (cztery tzw. „żywioły”, a prócz tego
„waśń” i „jednanie”), Ion nie więcej niż trzy, Alkmajon tylko dwa, Parmenides
zaś i Melissos jeden (dosłownie jedno sc. Będące), wreszcie Gorgiasz żadnego
zgoła bytu (dosłownie „ani-jedno”), sugerując, że w ogóle nie da się wskazać
żadnego pretendenta:
[…] ei)v tou\v lo/gouv tw=n palaiw=n sofistw=n, w(=n o( me\n a]peiron to\ plh=qov
e]fhsen ei)=nai tw=n o]ntwn, )Empedoklh=v de\ te/\ nei=kov kai\ fili/an e)n
au)toi=v, ]Iwn d’ ou) plei/w triw=n, )Alkme/wn de\ du/o mo/na, Parmeni/dhv de\ kai\
Me/lissov e{n (sc. o]n), Gorgi/av de\ pantelw=v ou)de/n (sc. o]n)

3
4
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Isocrates, Peri\ a)ntido/sewv, (15) 118, 21–25, [w:] Isocrates, Orationes, Lipsiae 1927, s. 165.
Za tą drugą ewentualnością przemawiałaby wzmianka o poglądach Melissosa z mowy Isokratesa Pochwała Heleny, gdzie także mówi się o „nieskończonej liczbie rzeczy” (a)pei/rwn to\
plh=qov pefuko/twn tw=n pragma/twn).
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Stopniowa redukcja na przytoczonej przez Izokratesa liście liczby
proponowanych przez filozofów bytów-natur, prowadzi – by tak rzec – od ich
nieskończoności (a]peiron) do „zera”. Wyraża je Gorgiaszowe „nic” (ou)de/n),
które ma dwojaki sens: etymologicznie biorąc, znaczy: „ani-jedno” (ou)d/-e[n),
zaś dystrybutywnie: „żadna rzecz”, czyli żadne bytujące, będące c z y m ś , bo
jeśli coś nie jest nawet j e d n y m, nie może być c z y m ś , bytem (p. n.).
Przytoczmy w dwu polskich przekładach owe trzy Gorgiaszowe tezy,
z których teza pierwsza: ou)de\n e]stin, dosłownie: „nic nie JEST”, tłumaczona
jest (również w translacjach innojęzycznych) anachronicznie tak: „nic nie istnieje” (resp. „niczego nie ma”). Dwie następne brzmią już nie tak absurdalnie
i mają taki sens: „jeśli zaś JEST, to jest niepoznawalne, a jeśli jest poznawalne,
to jest niekomunikowalne”. Stwierdzenia te zachowały się w dwu wiernych
przekazach doksograficznych, mianowicie u Sekstusa Empiryka5, a wcześniej
w przypisywanym Arystotelesowi tryptyku O Melissosie, Ksenofanesie i Gorgiaszu (dalej skrót: MXG) 6. Ta anachroniczna, egzystencjalno-nihilistyczna
wykładnia narzucona relacji Sekstusa wygląda tak:
W tym bowiem, co napisał o niebycie, czyli o naturze, opracował po
kolei trzy główne punkty: pierwszy, że nic nie istnieje, drugi, że jeśli
coś istnieje, to jest dla człowieka niepoznawalne, trzeci, że jeśli nawet
coś zostało pojęte, to nie może być wyrażone ani zakomunikowane
drugiemu7

Równie niehermeneutyczne przełożenie dotyka relacji MXG8:
(Gorgiasz) powiada, że nic nie istnieje. Jeżeli zaś istnieje, to jest niepoznawalne. Jeżeli zaś nawet bywa poznawalne, to jednak wiedza o tym
nie może być przekazana innym9

Zaznaczmy od razu, że stwierdzenie „nic nie JEST”, nie jest równoznaczne z „nic w ogóle nie istnieje”, „niczego nie ma”, albowiem nie można
powiedzieć, że JEST, o czymś, co powstaje i ginie, co ustawicznie stając się,
5

6
7

8

9

Sexti Empirici, Opera, vol. 2. Adversus dogmaticos (Adv. Mathem. VII–XI), Lipsiae 1914.
Polski przekład: Sekstus Empiryk, Przeciw logikom, przeł. I. Dąmbska, Warszawa 1970.
Arystoteles, O Gorgiaszu, [w:] Arystoteles, Pisma różne, przeł. L. Regner, Warszawa 1978.
Sexti Empirici, Opera, vol. 2. Adversus dogmaticos (Adv. Mathem. VII–XI), 203, 31 – 204, 4,
s. 16: e)n ga\r t%= e)pigrafome/n% Peri\ tou= mh\ o]ntov h} Peri\ fu/sewv tri/a kata\ to\ e(ch=v kefa/laia
kataskeua/zei, e{n me\n kai\ prw=ton o[ti ou)de\n e]stin, deu/teron o[ti ei} kai\ e]stin, a)kata/lhpton
a)nqrw/p%, tri/ton o[ti ei) kai\ katalhpto/n, a)lla\ toi/ ge a)ne/coiston kai\ a)nermh/neuton t%= pe/lav.
Aristotle, On Gorgias, 979a 12–14, [w:] Aristotle, Minor Works, transl. W.S. Hett, London
1936, s. 496: ou)k ei)=nai/ fhsin ou)de/n: ei) d’ e]stin, a]gnwston ei)=nai: ei) de\ kai\ e]sti kai\ gnwsto/n,
a)ll’ ou) dhlwto\n a]lloiv.
Arystoteles, O Gorgiaszu, op.cit., s. 415.
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zmienia się. W języku greckim istnieje grupa czasowników – synonimów:
ei)=nai (ep. e]menai), me/nein, e)mme/nai, e(sta/nai (part. e(stw/v), pe/lein, które
desygnują trwałość i niezmienność pewnej klasy rzeczy. Zalicza się do tej
klasy transcendentnych bytowości właśnie parmenidejski Byt, platońska
idea, neoplatoński Nous oraz ponadbytowe (trans-transcendentne) Jedno,
które z racji jego absolutnej wieczno-trwałości bycia określano jako monh/.
Do stałości bytowej pretenduje generalnie „istota” (ou)si/a), w tym też każda
ujęta definicyjnie istota rzeczy (to\ ti h)=n ei)=nai e(ka/stou), tj. uzyskiwana dzięki
właściwej słowu „jest” funkcji apofantycznej (sc. ujawniającej prawdę rzeczy),
które to słowo (jako stały element formy predykacji) stanowi, uogólniając,
uniwersalny warunek orzekalności.
Myśl filozoficzna Protagorasa cechowała się poznawczym minimalizmem (epistemologicznym i ontologicznym), zaś Gorgiasza sceptycyzmem
i wynikającym z tej postawy agnostycyzmem. Jedna i druga opowiadała
się całkowcie za przedeleackim wariabilizmem gignetycznej rzeczywistości
i na tym poprzestawała, rezygnując z dociekań nad niejawną (traktowaną
a limine jako niepoznawalną) naturą jawiących się rzeczy, ograniczając
pojęcie natury do tychże podległych ruchowi i zmianie rzeczy, zamkniętych
„w okowach” wiecznego procesu stawania się.
Dla Protagorasa rzeczywistość obiektywna jest niedostępna. Doznajemy jej jedynie w postaci indywidualnych subiektywnych wrażeń i przedstawień. Pozostając w obrębie podmiotu zmysłowości nie wykraczamy poza
zamknięty krąg subiektywnej receptywności. Tutaj kończy się osobliwy
Protagorasowy sceptycyzm, przechodzący niespodziewanie w drugą skrajność, którą jest „panaletheizm”, teza, iż „wszystko jest prawdą”10, wszelkie
indywidualne mniemania na podstawie subiektywnych doznań są na równi
prawdziwe. Sekstus Empiryk podaje, że Protagoras należał do filozofów,
którzy odrzucali kryterium, ponieważ powiedział, że wszystkie przedstawienia i wszystkie mniemania są prawdziwe, a prawda należy do
rzeczy względnych, skoro wszystko, co się komuś jawi albo komuś
wydaje, natychmiast istnieje ze względu na niego samego11.

10

11
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Pozornie „ontologiczne” wsparcie, ale trybem przeinaczenia, uzyskuje ta teza Protagorasa
przez implicite odwołanie się do Parmenidesa. Skoro jest tylko Byt, a poza nim nic, zaś Byt to
Prawda i vice versa (to\ e)o/n), nie można mówić o niczym, nie można wypowiadać nieprawdy
(fałsz jest niemożliwy), wszystko, co pomyślę i wypowiadam jest prawdą (le/gein t’ e)o/n), bo
mówiąc, zawsze mówi się coś (le/gein ti). Z tym stanowiskiem rozprawia się Platon w dialogu
Eutydem (283e – 284d). Dla Parmenidesa tylko to, co JEST (to\ e)o/n; w języku Platona o]ntwv
o]n) może być pomyślane i poznane, nie zaś, że cokolwiek pomyślę i wypowiadam – to jest.
Sekstus Empiryk, I, 60, Przeciw logikom, przeł. I. Dąmbska, Warszawa 1970, s. 16–17.
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Jeśli więc Protagoras poprzestaje na nieuznawaniu istnienia obiektywnych stanów rzeczy, Gorgiasz idzie dalej. Jest realistą i nie stanowi dlań
problemu istnienie zewnętrznej, obiektywnej rzeczywistości. Rzecz jednak
w tym, że nie jest ona rzeczywistością inwariantną, światem stałych form
substancjalnych, jest zmienna, w której inwariantne jest jedynie to, że rzeczy
nie bytują/trwają, a ustawicznie się stają. O niczym, czyli żadnej z nich, chociaż istnieją, nie można powiedzieć, że jest albo trwa, że zatem jest czymś,
sc. określonym i stałym. Co więcej, nic nie jest czymś, bo a fortiori „ani jednym jest (oud’ hen)”. Rzeczy tego świata stanowią dla Gorgiasza rzeczywistość
jedyną, ale skoro jako stające się „nie bardziej są, niż nie są”, „nie bardziej są
prawdziwe, niż nie są prawdziwe” (p. n.), musimy wykluczyć ich substancjalność, z czego wynika całkowity brak poznawczego oparcia, brak kryterium
prawdy w r z e c z a c h. A jeśli tak się rzeczy mają, należy zanegować możliwość prawdy, możliwość jej poznania nadto z racji nieuchwytywalności natur
rzeczy, czy takowe natury/istoty istnieją, czy też nie.
Dochodzimy tu do historycznego zaplecza filozofii Gorgiasza i jej
doktrynalnego sedna, jako że wpisuje się ona explicite w tradycję sceptycyzmu Ksenofanesa (inicjującego wedle przekazu Sekstusa ten kierunek) oraz
„starej” przedeleackiej filozofii wariabilnego stawania się szkoły Heraklita,
głoszącej iż „nic nie trwa, bo wszystko płynie (ou)de\n me/nei pa/nta r(ei))=)”. Nie
można w tym miejscu pominąć wpływu nowopowstałej ontologii eleatów,
z którą łączy Gorgiasza przekonanie o niebytowej naturze świata stawania
oraz entuzjazm do wypracowanej przez Zenona dialektyki. To właśnie
dialektyka, respektująca zasadę niesprzeczności, stanowi precyzację pojęcia
filozofii (dotąd w sposób nieostry definiowanej), w której praktykowaniu
Gorgiasz osiąga porównywalne z Zenonem mistrzostwo (metoda apagogiczna i elenktyczna)12. Postulowana przez eleatów nieredukowalność dwu
natur, prawdziwej i pośledniej: bytu i stawania się, prawdy i mniemania,
w wyartykułowaniu Platona jako dualizm tego, co jest prawdą, resp. bytem
(o]ntwv o[n) i tego, co wydaje się prawdą, resp. bytem (dokou=n o[n), wszystko to,
jest przez Gorgiasza poddawane ciągłej dialektycznej testacji.
12

W parafrazie Sekstusa argumentacji Gorgiasza (204, 11–12) spotykamy klarowne sformułowanie zasady niesprzeczności: pantelw=v de\ a]topon to\ ei)=nai/ ti a[ma kai\ mh\ ei)=nai („zgoła niedorzecznym być c z y m ś zarazem i nie być”). Jeżeli przyjąć, że Sekstus wiernie przytoczył
wypowiedź Gorgiasza, to można by mu przypisać pierwsze przed Arystotelesem sformułowanie zasady niesprzeczności (dwa zdania sprzeczne nie mogą być zarazem prawdziwe).
Gorgiasz kwestionuje prawo wyłączonego środka, które mówi, że z dwóch zdań sprzecznych
jedno musi być prawdziwe. Dla Gorgiasza żadnego ze zdań sprzecznych nie można przyjąć za
prawdziwe. Użycie zaimka ti w funkcji orzecznika pojawia się już w pierwszym wniosku (204,
8): ou)k a]ra e]sti ti (“[nic] nie jest zatem c z y m ś”) jako potwierdzenie jego pierwszej tezy:
ou)de\n e]stin sc. ti (p. n.).
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Najbliższe stanowisku Gorgiasza pozostają tezy dwu myślicieli: Ksenofanesa, głoszącego niepoznawalność natur rzeczy oraz Heraklita, wedle
którego „nic nie t r w a” (ou)de\n me/nei), które to twierdzenie zbieżne jest z Gorgiaszowym „nic nie j e s t (ou)de\n e]stin), a jeśli jest, jest niepoznawalne”. Wedle
Sekstusa Empiryka:
Ten (sc. Ksenofanes) nie twierdzi, że jest możliwe kryterium prawdy,
ponieważ nie ma niczego uchwytywalnego w naturze rzeczy badanych.
(Ou(=tov me\n dh\ ou)\ fhsin ei)=nai krith/rion a)lhqei/av dia\ to\ mhde\n ei)=nai
katalhpto\n e)n th= fu/sei tw=n zhtoume/nwn)13.

Natomiast w odniesieniu do filozofa z Efezu Platon w Kratylosie powiada: „kaq/< (Hra/kleiton a]n h(goi=to ta\ o]nta i)e/nai te pa/nta kai\ me/nein ou)de/n
(401d); Le/gei pou (Hra/kleitov, o[ti pa/nta xwrei= kai\ ou)de\n me/nei (402a)”14.
Platon w Timajosie (27d-28a) stawia pytanie: „Czym jest to, co zawsze
jest i nigdy nie powstaje (ti/ to\ o)/n a)ei/, ge/nesin de\ ou)k e[/xon), a czym jest to, co
zawsze staje się i nigdy nie jest (ti/ to\ gigno/menon me\n a)ei/, o}n de\ ou)de/pote)”.
Przeciwieństwo między tym, co jest zawsze, a tym, co zawsze staje
się i nigdy nie jest, polega na zasadniczym przeciwstawieniu tego Samego
Innemu, które nim nie jest, jako od Bytu różne.

Protagoras w Teajtecie Platona
Powiada (Protagoras) przecież gdzieś, że miarą wszystkich rzeczy
(xrhma/twn) jest człowiek; istniejących, że są, i nieistniejących, że
nie są. Nieprawdaż, tak jakoś powiada, że jaką się każda rzecz mnie
wydaje, taką też i jest dla mnie, a jaką się wydaje tobie, taką jest znowu
dla ciebie15

Przekład Witwickiego (jak zresztą wszystkich tłumaczy) jest mylący; rzeczy,
o których tu mowa to nie „obiektowe” p r a g m a t a, ale konkretne c h r e m a t a (rzeczy użyteczne, potrzebne, np. pieniądze), a człowiek nie wyrokuje
o istnieniu czy nieistnieniu rzeczy w ogóle, tylko o ich przydatności i użyteczności (utylitarne kryterium prawdy). Gdyby cały fragment miałby być spójny
pierwsze zdanie głosiłoby: miarą rzeczy jest człowiek, tych wydających się, że
i jak/jakie są, i tych nie wydających się, że nie są. Tak jednak nie jest, i cały
fragment rozpada się na dwa odrębne zdania, z których pierwsze w poprawnym parafrazującym przekładzie głosi:
13
14

15
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Sexti Empirici, Opera, vol. 2. Adversus dogmaticos (Adv. Mathem. VII–XI), I, 202, 52, przeł. S.B.
Platon, Kratylos, 401d. Stanowisko wariabilistów (pa/nta kinei=sqai) i jego przeciwników
dyskutuje Platon obszernie w Teajtecie (180d – 183b).
Platon, Teajtet, 152a, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1959.
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Miarą wszelkich użytecznych (resp. użyteczności i poręczności) rzeczy
(c h r e m a t a) jest człowiek, tych będących (takimi), że (nimi) są,
i tych niebędących (takimi), że (nimi) nie są16.

Dalsze fragmenty dialogu Teajtet dotyczące stanowiska Protagorasa
przytaczam w przekładzie W. Witwickiego, natomiast dotyczące Gorgiasza,
najpierw w tłumaczeniu Witwickiego, następnie we własnym, skorygowanym.
Spostrzeżenie zatem bytu dotyczy i jako nieomylne jest wiedzą? (152c).
i to będzie dla tej myśli wystarczające, że to, co wydaje się bytem,
i powstawanie jest wytworem zmiany (153a).
Stoisz mocno przy tym przekonaniu, czy też raczej myślisz, że nawet
tobie samemu ta sama rzecz zawsze się jednakową nie wyda, bo ty sam
nigdy nie jesteś jednaki? (154a).
i daleko do tego, żeby – co się każdemu wydaje – to to też istniało;
przecież wprost przeciwnie: nie istnieje nic z tego, co się tylko wydaje...
Jakiż argument zostaje dla tego, który spostrzeżenie uważa za wiedzę
i sądzi, że co się każdemu wydaje, to też istnieje dla tego, komu się
wydaje (158a).
A zatem mnie posłuchaj, co by o tych sprawach powiedzieli ci, którzy
sądzą, że to, co się każdym razem wydaje, to też jest i prawdą dla tego,
któremu się wydaje (158e).
Nieprawdaż, ja spostrzegając w ten sposób nigdy się niczym innym nie
stanę, bo inny przedmiot inaczej się spostrzega i inne spostrzeżenie
innym robi i odmienia tego, który spostrzega. Ani to coś, co na mnie
działa i mnie takim robi, nigdy działając na kogo innego, nie zrobi go
takim samym, jak ja, ani samo się takie samo nie stanie. Bo ono pod
16

Do takiego przekładu tej maksymy skłania wyrażenie chremata, które jest kluczowe dla
oddania ogólnego utylitarystycznego stanowiska sofistyki w ogóle. Sofiści nauczali bowiem
praktycznej sprawności i skuteczności działania w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza
politycznego. Dalszą część przytoczonego passusu należy uzupełnić fragmentem 178b,
w którym chremata nie są już wymienione: „Wszystkiego miarą jest człowiek (Pa/ntwn me/tron
a]nqpwpo/v e)stin), nieprawdaż, Protagorasie? Miarą rzeczy białych, ciężkich i lekkich – nie
wyjmując żadnej tego rodzaju. Człowiek ma w sobie ich kryterium; jak czuje, tak mniema,
zaczem uważa je za prawdziwe dla siebie i za istniejące” (przeł. W. Witwicki). Stanowisko
Protagorasa jest więc sensualizmem skrajnie subiektywistycznym: każde indywidualne subiektywne odczucie staje się podstawą oceny, nazwane błędnie kryterium i miarą. Słowem,
na podstawie subiektywnego odczucia Protagoras ocenia doznania. Jednakże, z filozoficznego i naukowego punktu widzenia, pojęcia miary, normy i kryterium to paradygmaty wykraczające poza subiektywność, mające walor obowiązywalności obiektywny i uniwersalny.
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wpływem innego człowieka coś innego urodzi i samo stanie się inne.
Jest tak. Zatem ani ja nie będę taki sam, jak przedtem, ani ono nie
zostanie takie samo (159e-160a).
Przeto, jeśli ktoś mówi o czymś, że ono istnieje, to powinien powiedzieć, dla kogo ono istnieje, czy ze względu na kogo, czy w stosunku
do czego istnieje albo powstaje. A żeby coś samo w sobie istniało albo
się stawało, tego ani samemu mówić nie należy, ani przyjmować, kiedy
ktoś drugi tak mówi...
Nieprawdaż, kiedy coś na mnie działa, istnieje dla mnie, a nie dla kogoś
innego, wtedy ja je postrzegam, a inny nie... Zatem prawdziwe jest dla
mnie moje spostrzeżenie, przecież zawsze dotyczy mojej istoty (ousia);
ja sędzią jestem, według Protagorasa, ja oceniam te rzeczy, które są dla
mnie, że istnieją i że nie istnieją te, których dla mnie nie ma (160bc).
Skoro więc nieomylny jestem i nie mogę podrwić głową, kiedy chodzi
o to, co istnieje albo staje się, to chyba i wiedzę posiadam o tym, co
spostrzegam (160cd).

Gorgiasz w Teajtecie Platona
Choć imię Gorgiasza nie pada ani razu w tym dialogu, to w kontekście
prezentacji stanowiska Protagorasa daje się wydzielić sformułowania ontologiczne, które a fortiori można przypisać już nie Protagorasowi, ale właśnie
Gorgiaszowi. Jest charakterystyczym podejściem Platona, że kiedy w swoim
dialogu dyskutuje stanowisko wielkiego myśliciela, np. Parmenidesa czyni to
z uwzględnieniem całej eleackiej formacji. Tak jest i tu, w przypadku wielkich
sofistów; przy okazji explicite prezentowania sensualistycznego stanowiska
Protagorasa, problem ontologicznego uwikłania tej teorii zostaje podjęty
implicite, tzn. bez imiennego odniesienia do Gorgiasza.
Jest:
Ja powiem i wcale nie liche słowo. Bo przecież j e d n o ś ć s a m a
w sobie nie jest niczym i nie możesz jej nazwać
a n i c z y m ś, a n i j a k i m ś17, ale jeśli ją nazwiesz wielką, wyda się
i małą, a jeżeli ciężką, wyda się i lekką […], bo jedność sama w sobie
nie jest niczym; ani czymś nie jest, ani jakimś. A tylko z ruchu i zmiany,
i zmieszania się wzajemnego powstaje wszystko, o czym mówimy, że
istnieje. Niesłusznie tak mówimy, bo n i e i s t n i e j e n i g d y n i c,
a z a w s z e s i ę t y l k o s t a j e (przeł. W. Witwicki)18.
17

18
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Witwicki błędnie traktuje hen (orzecznik) jako podmiot i ouden (podmiot) jako orzecznik.
Taka konstrukcja powtarza się kilkakrotnie (p. n.).
Platon, Teajtet, op.cit. Wszystkie dalsze cytaty pochodzą z tego samego wydania.
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Powinno być:
Ja powiem i wcale nie błahe słowo, że n i c n i e j e s t j e d n y m
s a m y m p r z e z s i ę, a n i c z y m ś p o p r a w n i e n i e m o ż e s z t e g o n a z w a ć, a n i j a k i m ś c z y m ś, lecz jeśli nazwiesz
wielkim wyda się i małym, jeśli ciężkim, wyda się i lekkim i wszystko
w ogóle tak, jako że nic nie jest jednym, ani czymś, ani jakimś, a tylko
z ruchu i zmiany, i zmieszania się wzajemnego powstaje wszystko,
o czym mówimy, że jest, niesłusznie tak mówiąc, bowiem n i g d y
n i c n i e J E S T, a z a w s z e s t a j e s i ę (152d).

Jest:
Idźmy dalej za poprzednią myślą, więc nie zakładajmy, ż e b y i s t n i a ł j a k i ś j e d e n b y t s a m w s o b i e (przeł. W. Witwicki).

Powinno być:
Idźmy dalej za poprzednim wywodem, nie zakładając ż a d n e g o
s a m e g o p r z e z s i ę j e d n e g o b ę d ą c y m, resp. b ę d ą c e g o
j e d n y m (153e).

Jest:
W s z y s t k o j e s t r u c h e m, a p o z a t y m n i c n i e i s t n i e j e (przeł. W. Witwicki).

Powinno być:
W s z y s t k o j e s t z m i a n ą, a p o z a t y m n i c n i e J E S T (156a).

Jest:
Inne rzeczy tak samo, twardość i ciepło, i wszystko w ogóle w ten sam
sposób pojmować należy; w s z y s t k o t o s a m o p r z e z s i ę
n i c z y m n i e j e s t,… a tylko w obcowaniu wzajemnym wszystko
i wszelkiego rodzaju powstaje z ruchu (przeł. W. Witwicki).

Powinno być:
Inne rzeczy tak samo […] i wszystko w ogóle w ten sam sposób pojmować należy, że n i c n i e j e s t s a m y m p r z e z s i ę (156e) […]
a tylko […] w obcowaniu wzajemnym wszystko się staje i wszelkiego
rodzaju jest z ruchu (157a).
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Jest:
Tak że z tego wszystkiego, jakeśmy to na początku powiedzieli, n i c z y m n i e j e s t j e d n o s a m o w s o b i e, l e c z z a w s z e
p o w s t a j e p r z e z c o ś, z a c z e m i s t n i e n i e w o g ó l e t u
n a l e ż y s k r e ś l i ć, chociaż myśmy i dopiero co nieraz się nim posługiwać musieli – to skutkiem nawyku i niewiedzy19 (przeł. W. Witwicki).

Powinno być:
Tak, że co się tyczy tego wszystkiego, jak to na poczatku powiedzieliśmy, n i c n i e j e s t j e d n y m s a m y m p r z e z s i ę, l e c z
z a w s z e s t a j e s i ę c z y m ś, p r z e t o ‘ b y c i e ’ (to\ ei)=nai)
w o g ó l e n a l e ż y w y k r e ś l i ć (157a).

Jest:
To powiedz mi znowu, czy ci się to podoba, że n i e i s t n i e j e
n i c, t y l k o p o w s t a j e z a w s z e ”; i to, co dobre, i to, co piękne,
i wszystko, cośmy przed chwilą przeszli? (przeł. W. Witwicki).

Powinno być:
To powiedz mi znowu, czy ci się to podoba, że n i c n i e j e s t
c z y m ś, ż e t y l k o s t a j e s i ę z a w s z e (dosłownie że nie ma
bycia czymś, lecz zawsze stającym się (to\ mh/ ti ei)=nai a)lla\ gi/gnesqai
a)ei/) (157d).

t \e)o/n e)mme/nai […] mhde\n d \ou)k e]stin
Parmenides, fr B6
Teza Gorgiasza nie powstała ot tak sobie, dla żartu. Jest odpowiedzią udzieloną Parmenidesowi i jej bezpośrednim punktem zaczepienia jest niewątpliwie fragment B6 poematu Parmenidesa, a dokładniej, pierwsze zdanie tego
fragmentu:
xrh\ to\ le/gein te noei=n t ) e)o\n e]mmenai: e]sti ga\r ei)=nai,
mhde\n d ) ou)k e]stin : ta\ s ) e)gw fra/zesqai a]nwga.
19
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Dalszy ciąg cytatu: „Otóż tak nie trzeba, powiadają mędrcy; nie należy dopuszczać ani
‘czegoś’, ani ‘czyjegoś’, ani ‘mojego’, ani ’tego’, ani ‘owego’, ani innej żadnej nazwy, która by
coś ustalała, tylko zgodnie z naturą mówić należy o rzeczach ‘powstających’ i ‘robiących się’,
i ‘ginących’, i ‘zmieniających się’. Tak, że jeśliby ktoś ustalał cokolwiek w mowie, łatwo zbić
jego stanowisko”.
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Fragment ten, będący b e z p o ś r e d n i ą kontynuacją fr. B2, spotykał się
zawsze (podobnie jak B2) z trudnościami jego zrozumienia, wynikającymi
(1) z rutynowego nanoszenia na każde napotkane e s t i n nieadekwatnego
z n a c z e n i a egzystencjalnego oraz (2) z nierozpoznawania gramatycznych
f u n k c j i greckiego czasownika „być” (w tym przypadku funkcji werytatywnej, tożsamościowej, werytatywno-predykatywnej i potencjalnej), na których
bazowała eleacka i platońska logika. Daleki od hermeneutycznej wnikliwości
i koherentności, utrwalony powszechnie sens tego zdania sprowadza się do
takiej ogólnej, acz mylnej konstatacji: „Trzeba to mówić i myśleć, że byt jest
(resp. istnieje), jest bowiem bycie (resp. byciem), nic(ość)/niebyt natomiast
nie istnieje”20.
Nasuwa się stąd symplifikujący wniosek, iż wszystko poza Bytem jest
Niebytem, czymś ontycznie pustym, jednakże (1) powiedzenie „jest nieby20

Early Greek Philosophy, vol. V, [w:] Western Greek Thinkers, Part 1, edit. and transl. by
A. Laks, Glenn W. Most, London 2016, s. 41. Autorzy najnowszego wydania presokratyków
proponują następujące możliwości tłumaczenia tego fragmentu: “It is necessary to say and
to think that this is being; for it is possible that it is” (Or: “for being is”), “While nothing is
not”. Albo: “It is necessary to say and to think this: that being [i.e. that which is] is”. Podają
dwie jeszcze możliwości przekładu: “It is necessary to say that this, and to think that this, is
being,” oraz: “It is necessary to say this and to think this viz. that being is”. Dodają na koniec
słuszną uwagę: “But it is difficult to suppose that a nonsubstantivized infinitive could be the
subject of a verb”.
J. Barnes, The Presocratic Philosophers, London 1979, s. 124: “What is for saying and for
thinking of must be, for it is for being, but nothing is not”.
J. Mansfeld, Über das Sein Die Fragmente des Lehrgedichts. Übersetzung und Gliederung,
Stuttgart 1985, s. 9: „Man soll es aussagen und erkennen, dass es Seiendes ist; denn es ist [der
Fall], dass es ist, nicht aber, dass Nichts [ist]”.
G.S. Kirk, J.E. Raven, The Presocratic Philosophers, Cambridge 1962, s. 270: “That which can
be spoken and thought needs must be; for it is possible for this, but not for nothing, to be”.
G.E.L. Owen, Eleatic Questions, “Classical Quarterly”, vol. 10, 1960, no. 1–2, s. 94: “What can
be spoken and thought of must exist, whereas nothing cannot”.
J. Beaufret, Parménide. Le poeme, Paris 1955, s. 81: “Nécessaire est ceci : dire et penser de
l᾿ étant l᾿ être; il est en effet être, le néant au contraire n᾿est pas”.
J. Burnet, Early Greek Philosophy, London 1930, s. 129: “It needs must be that what can be
spoken and thought is; for it is possible for it to be, and it is not possible for what is nothing
to be”.
H. Diels w pierwszym wydaniu fragmentów presokratyków (Die Fragmente der Vorsokratiker,
Zürich 1903, s. 121) tłumaczy tak: „Das Sagen und Denken muss ein Seiendes sein. Denn das
Sein existiert, das Nichts existiert nicht“. W trzecim wydaniu (idem, 1912) czytamy: „Dies ist
nötig zu sagen und zu denken, dass nur das Seiende exsistiert“. Począwszy od piątego wydania
(idem, 1934, s. 232) czytamy: „Nötig ist zu sagen und zu denken, dass n u r das Seiende ist;
denn Sein ist, ein Nichts dagegen ist nicht“. Zależności wymienionych translacji fr. B6 od pierwotnego wydania H. Dielsa są ewidentne. Są to np. uwikłania egzystencjalne czasownika „być“,
podmiotowe, a nie predykatywne rozumienie słowa „nic“, niedostrzeżenie rzeczownikowego
charakteru to legein (gerundium) jako podmiotu pierwszej części analizowanego fragmentu.
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tem” zakłada już z góry p o j ę c i e „niebytu”, którego u Parmenidesa jeszcze
nie było i (2) wyrażenie „jest niebytem” jest dwuznaczne, sugeruje bowien
„niebyt” jakoby istniejący i/lub nieistniejący (co miałoby wynikać z fragmentu B2 w. 7). Po myśli Parmenidesa należałoby precyzyjniej wyrazić się
tak: wszystko poza Będącym (=Bytem) nie jest Bytem, dosłownie n i e-Bytem
jest (to\ mh\ o]n), resp. Bytem nie jest (B2 w. 7). Nie mamy tu zatem do czynienia
z wskazaniem na jakiś bezwzględny Niebyt (to\ mhdamw=v o]n) jako absolutne
przeciwieństwo Bytu, którego filozofia grecka w ogóle nie przyjmowała, ale
na coś innego, co oznacza otwartość na domyślenie nie czegoś zgoła nieistniejącego, ale czegoś od Bytu Różnego. Wszelako tylko to, co Będące (Byt) może
być pomyślane i poznane, czego nie można powiedzieć o n i e -Będącym, co
Gorgiasz ujmuje następująco: tak jak Parmenides twierdził o n i e -Bycie, iż
nie można go poznać ani wyrazić, to to samo można powiedzieć o Bycie.
Rekonstruując refleksję Gorgiasza nad pierwszym zdaniem fragmentu
B6 Parmenidesa można powiedzieć, że wydziela on główną tezę eleaty na
podstawie frazy: t \e)o/n e)mme/nai, że „Będące trwa”, albowiem jedynie Byt JEST,
będąc tym, co nie podlega żadnej zmianie, powstawaniu i ginięciu. Natomiast
orzecznikowa fraza mhde\n d< ou)k e]stin stanowi prefigurację (anty)tezy Gorgiasza, ale w celu jej pełnego wyartykułowania zostaje przezeń przekształcona
w postać ogólnego twierdzenia ou)de\n e]stin. Nie wyczerpuje to jednak całościowego sensu pierwszego zdania (p. n.). Decydująca dla jego zrozumienia
jest bowiem środkowa fraza e]sti ga\r ei)=nai, wobec której tłumacze okazują
się bezradni. Parmenides wyakcentowuje bowiem z jej pomocą, nie istnienie
Będącego, ale jego samotożsamość: Będące (Byt) JEST znaczy, że aBędące jest
Będącym, Byt jest tym, c z y m jest (p. n. przekład). Zaproponowana korekta
jest zasadna. To, że słowo „jest” w praktyce eleatów i megarejczyków (po
części też Platona) nie oznacza istnienia, ale orzeka tożsamość, poświadcza
sam Gorgiasz, prezentując swój „dowód własny” (MXG 979a 24–33). Biorąc
za wzór tożsamościową formułę Parmenidesa, że „Byt jest Bytem”, uznaje za
równoważną (semantycznie) formułę, iż „n i e -Byt jest n i e -Bytem” (p. n.).
Biorąc to wszystko pod uwagę, z uwzględnieniem niedostrzeżonych
dotąd niuansow gramatyki, przekład fragmentu B6 prezentuje się następująco:
Trzeba, by mówienie (to\ le/gein) stało myśleniem (=odbiorem) Będącego sc. Prawdy (te noei=n t’e)o\n e]mmenai)” [poetycko: „żeby mówienie
stało Prawdo-braniem”], „jest bowiem prawdą, że [Będące] JEST (sc.
tym, czym jest/Będącym)”, niczym zaś nie jest (resp. to, że jest niczym,
jest niemożliwe); nalegam na ciebie” – poucza bogini – „by wszystko
to zostało wysłowione”.
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Zauważmy, że środkowa część zdania e]sti ga\r ei)=nai nie jest potwierdzeniem
istnienia Bytu, co jest a limine oczywiste, ale jego samo-tożsamości.
Z logicznego punktu widzenia forma powyższego zdania przedstawia strukturę werytatywno-predykatywną, którą kolejno tworzą użycia
werytatywne, tożsamościowe i potencjalne czasownika „być”. Natomiast
z gramatycznego punktu widzenia pierwsza część fragmentu, notorycznie
przekładana jako: „Trzeba to mówić i myśleć...” opiera się na błędnym
potraktowaniu rodzajnika to\ jako zaimka wskazującego tou=/to, nie zaś jako
właśnie rodzajnika do czasownika le/gein, tworzącego formę rzeczownika
odsłownego to\ le/gein. Byłaby to pierwsza koniektura. Druga dotyczy trzeciej
części fragmentu, w którym mhde\n nie jest podmiotem, ale predykatem wyrażającym niemożliwość nie bycia Będącego. Po czym bogini rozwija swoje
pouczenie tak:
Od tejże pierwszej drogi poszukiwania (prw/thv ga/r s’ a)f’ o(dou= tau/thv)
będę ciebie odwodzić, atoli by następnie od tej (e]peit’ a)po\ th=v), po której
błądzą śmiertelni, nie wiedzący nic, dwugłowi. [...] zarazem głusi jak
i ślepi, oszołomieni, niezdolne do [prawdziwego] osądu plemię (a]krita
fu=la), dla których być i nie być mieni się tym samym i nie tym samym.

Zatrzymajmy się na frazie, rozpoczynającej się od prw/thv. Byłoby niedorzeczne, wręcz absurdalne, skojarzenie tej „pierwszej drogi” z drogą Prawdy,
nakreśloną we fr. B2 jako pierwszej z dwu dróg. Jest bowiem tak, że fraza B6
w. 3 stanowi bezpośrednie nawiązanie do tej, która ją poprzedza: „Od pierwszej...” znaczy bowiem „od pierwszej z brzegu”, czyli ostatniej z wymienionych.
Wersja prw/thv utrzymuje się jako niepodważona do tej pory. Jednakże większą jasność może wnieść kolejna koniektura polegająca na rozdzieleniu tego
wyrazu. Wyodrębniamy w ten sposób przysłówek czasowy „najpierw”, który
koresponduje z przysłówkiem „potem”/„następnie” z poniższego wiersza. Zaproponowana lekcja jest bardziej prawdopodobna i jednoznaczna: „Najpierw
od tej (pr%\ th=v ...), ... by następnie (e]peita) od tej, ...” (p. w.).
Parmenides nie skupia się na dowodzeniu istnienia Bytu, byłoby to
absurdalne dla czegoś tak oczywistego, co wiekuiście i bezwzględnie trwa.
Jego teza nie mówi,
że byt istnieje, lecz raczej: że to, co jest (sc. Będące), jest tym, czym
jest (sc. Będącym), i jeśli nie ma przestać być, nie może stać się czymś
innym. [...] Krótko mówiąc, byt jest tu określony jako identyczny
z samym sobą i nie podlegający zmianie21. [...] Twierdzenie to dotyczy
21

Zob. E. Gilson, Byt i istota, przeł. P. Lubicz i J. Nowak, Warszawa 1963, s. 22. Nawiasy są
moim dodatkiem (passim).
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wszelkich bytów w ogóle: zniesienie tożsamości jakiegoś bytu z samym
sobą równoznaczne jest z jego unicestwieniem22.

W ten sposób Parmenides staje się fundatorem ogólnej filozofii bytu, na
gruncie której stwierdzenie tożsamości obiektu jest równoznaczne uznaniu
jego istnienia. Zbędnym i sztucznym zabiegiem okazuje się tu wydzielanie
wyzbytego z treści esse existentiae jako pierwotnego (z nadania Boga-Stwórcy)
elementu, względem wtórnego mu esse essentiae. Gilson niejednokrotnie daje
do zrozumienia, by nie narzucać greckiej ontologii egzystencjalnej wykładni
bytu. Nazywa to wprost deprecjacją czasownika „być” na korzyść czasownika
„istnieć” (exister), a nawet: „spontanicznym awansem słowa ‘istnieć’ spowodowanym uprzednią degradacją słowa ‘być’”23. Ową transformację existere
w synonim esse tomista egzystencjalny tłumaczy w sposób potoczno-realistyczny: rzeczy poznawane w doświadczeniu zmysłowym istnieją, otrzymują
bowiem bycie dzięki temu, że mają początek.
Istnienie stanowi więc jedyny sposób bycia, jaki podpada pod nasze
doświadczenie, i dlatego właśnie o wszystkich bytach (tj. entia creata
– przyp. S.B.) bezpośrednio przez nas spostrzeganych właściwą jest
rzeczą mówić, że istnieją24.

„Istnienie” zatem oznacza jedynie przygodny sposób egzystowania, ściśle
odniesiony do jego początku25. Natomiast dla filozofów greckich bycie Bytem
nie oznacza jego istnienia, ale istotowość, że mianowicie to, co jest, jest tym,
czym jest, tzn. wykazuje trwałą samo-tożsamość i równość w sobie. I jeszcze
raz Gilson:
W doktrynie, w której tożsamość z samym sobą jest warunkiem
i znamieniem rzeczywistości, byt nieodzownie jest czymś jednym, tym
samym, niezłożonym i nie podlegającym żadnej zmianie. Są to nie tyle
atrybuty bytu, co raczej a s p e k t y t o ż s a m o ś c i (podkr. S.B.). Co
jest tożsamym z samym sobą jest czymś jednym26.

We fragmencie B8 Parmenides istotnie przytacza obszerną listę przymiotów/predykatów Będącego, z których najważniejsze to: bycie jednym,
22
23
24
25

26
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Ibidem, s. 23.
Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 14.
Ibidem, por. s. 15; „Ex-sistere oznacza więc – jak o tym świadczą najbardziej utarte wyrażenia
łacińskie – nie tyle sam fakt istnienia, ile jego aspekt genetyczny. Dlatego to właśnie najczęściej
spotykane znaczenie słowa existere – to ‘zjawiać się’, ‘ukazywać się’, ‘wywodzić się z’, [...] exalio-sistere. Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 23.
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dosłownie, że „jest ono [sc. to, co Będące] jedno” (w. 6), bycie niepodzielnym
(w. 21), samotożsamym, dosłownie: „tożsame w tożsamym trwając” (w. 29),
bycie równym w sobie, dosłownie „sobie zewsząd jest równe” (w. 49).
Platon w dialogu Parmenides skupia uwagę na pierwszym z wymienionych wyżej atrybutów tego, co naprawdę Będące, podczas gdy Parmenidesowi chodziło o uwydatnienie jego samo-tożsamości. Założenie pierwszej
hipotezy ei) e[n e)stin, błędnie tłumaczone: „jeżeli Jedno istnieje”, odsyła implicite do właściwego podmiotu tej hipotezy, którym jest owo „Będące” z poematu Parmenidesa. Jest ono „jedno” (liczbowo), przy czym pełni zarazem
funkcję orzecznika „bycia jednym” Będącego. Mając to na uwadze pierwsza
teza hipotezy I Parmenidesa głosi: „jeżeli [Będące] jest jedno (jednym?), to
czy [jako] Jedno (to\ e[n) nie mogłoby być tym samym, co Wiele? (ei) e[n e)stin,
a]llo ti ou)k a}n ei}h polla\ to\ e[n)”27. Ujawnia się tu dwuznaczność zawarta już
potencjalnie w B8, w. 6 (p. w.), co do której Platon czyni zaraz aluzję w wieńczącym pierwsze założenie pytaniu. Jest jeden Byt, który jednak, mimo iż
jest jednym (sc. w kontraście do wielości), jest orzekalny wielorako (vide B8).
Zatem rozważając jedno-Byt w jego byciu jednym i Będące jako Jedno, Platon
dostrzega, iż eleata niejako stawia znak równości między Będącym i Jednym.
Oczywiście Będącemu nie brakuje jedności i spójności (sunexe/v, w. 6), ale
należy także, twierdzi Platon w Parmenidesie, Jedno i Będące od siebie
odróżniać (142c; 143a–b 7). Ale w grę wchodzi inne jeszcze, subtelniejsze
rozróżnienie. Oddajmy głos Platonowi:
I ono (sc. Jedno) nie będzie tożsame ani z innym, ani z samym sobą,
ani też nie będzie mogło być różne od siebie samego, ani od innego
(139b). Ono samo, nie mogąc w żaden sposób być różne, nie będzie
różnym od niczego. Słusznie. Ani też nie będzie tożsame ze sobą. Jakże
to nie? Bo nie ta sama jest natura Jednego i nie ta sama przecież tożsamego. Cóż zatem? To, że jeśli coś staje się tożsamym z czymś (innym),
nie staje się Jednym (139d). Jeśli więc Jedno będzie tożsame z sobą,
nie będzie jednym z sobą. W ten sposób będąc Jednym (resp. Będące
Jedno) nie będzie Jednym28. [...] Zatem to niemożliwe, iżby Jedno było
różne od różnego i tożsame z sobą (139e)29.
27

28

29

Platon w sformułowaniu tej tezy określa skrótowo Będące (Byt) jako Jedno, które to Jedno
przyjmuje od tego momentu postać urzecznikowioną. Precyzując: Platon określa ideę
(ei)=dov), tj. Byt skrótowo „Jednym”, zatem ogólne założenie drugiej części dialogu należałoby
rozumieć: „Jeżeli Jednym (sc. ei)=dov) jest”. Dla zaznaczenia substantywności Jednego
stosowna jest pisownia “Jedno” dużą literą.
Zdanie to można rozumieć i tak: „W ten sposób B ę d ą c e J e d n o (tj. Jedno hipotezy II)
nie będzie J e d n y m” (sc. s a m y m , tj. Jednym hipotezy I).
Zob. też: Platon, Sofista (254d): I prawda więc, że każde z nich obu (tj. spoczynek i ruch) jest
czymś różnym (e[tero/n e)stin), samo zaś jest toż-same z sobą samym (au)to\ d’ e(aut%= tau)to/n).
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Chodzi więc o rozróżnienie między tożsamym (tau)to/n) i tożsamym (identycznym) z sobą samym (e(aut%= tau)to/n), czyli autorelatywem oraz samym
(‘to\’ au)to/), spotęgowanym do postaci samo Samo (au)to\ to\ au)to/: Alkibiades
I, 130d). Pierwszy termin tożsamość, podobnie jak równość, jedność i podobieństwo mogą obejmować dwa lub więcej elementów, stąd jako relatywy
nie nadają się do wyrażenia absolutności eidosu. Również nieadekwatna jest
identyczność z sobą samym; jest wprawdzie strukturą jednoelementową, ale
poprzez odniesienie A do samego siebie jako A, formuła „A jest A” zalicza się
już do formy predykacji. Stąd słuszna jest uwaga Heideggera o „zapośredniczeniu w obrębie identyczności”30.
Nota bene Platon, formułując hipotezę I nie projektował teologii apofatycznej, ale nadając eidosowi bezrelacyjny status au)to\ to\ au)to przysłużył się
tym samym neoplatonikom dla wyrażenia Absolutu.
Pierwszeństwo Jedna wobec Bytu (idee) jako najwyższej Zasady
odsłania nam Platon w Państwie, gdzie nazwane jest ono Dobrem, transcendentnym względem idei, które są transcendentne w odniesieniu do świata
gignetycznego. Zamienność Jedna i Dobra jako synonimów poświadcza
Arystoteles i cała tradycja platonizmu. U podstaw tego myślenia leży pitagorejsko-platońska filozofia matematyki. Jedynka w świecie liczb nie jest liczbą,
albowiem je wszystkie poprzedza i każdorazowo ugruntowuje jako zasada
jedności. Analogicznie, w Parmenidesie (143a 7-8), Jedno wzięte tylko
myślowo (t$= dianoi/# mo/non) jako oddzielone Samo Jedno (au)to\ to\ e[n) bez
bycia sc. czymś, to Jedno „bez tego, w czym ono uczestniczy” (a]neu tou/tou
ou[ mete/xein). Takie czyste Jedno w sobie, czyli bez uczestnictwa w byciu czymś
(ou)si/a), jest całkowicie nieorzekalne (hipoteza I Parmenidesa). Natomiast
jako Jedno Będące (e{n o]n), partycypujące w byciu (dosłownie mające związek
z istotą: ou)si/av met-e/xei), staje się dostępne predykacji (hipoteza II). Jeśli więc
Parmenidesowi chodziło o zaakcentowanie samo-tożsamości jedno-Bytu,
Platon (po przesunięciu akcentu na jego „samość”) wydziela z jedno-Bytu
czyste przed-bytowe Samo Jedno jako zasadę samo-bytu idei. To właśnie niewyrażalna (niepredykatowalna) Samość poprzedza i warunkuje tożsamość
Bytu. Byt, czyli idea, jest jednym (e[n) samym (au)to to\ ei)=dov) w sobie (kaq’
au)to/), zaś jej istotowość (ou)si/a) udziela określoności klasom rzeczy, które
w niej uczestniczą. Platoński Parmenides dzieli się na dwie części, z których
pierwsza (krytyczna) jest prezentacją aporii wynikłych z przyjęcia (w dotychczasowej teorii idei) założeń eleacko-sokratejskich: eidos jako jedno-Byt
sam w sobie, czyli bez relacji do innych idei i do swoich odwzorowań. Część
druga (dialektyczna) dialogu nie jest wykładem teorii ostatecznych zasad
30

278

M. Heidegger, Identität und Differenz, Pfullingen 1957, s. 5, s. 18.
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tzw. niepisanej nauki Platona. Jego merytoryczny podtytuł brzmi bowiem:
O ideach, logiczny. Przedmiotem roztrząsań drugiej części tego dialogu nie
jest więc Jedno w rozumieniu neoplatońskim, ale idea (to\ ei)=dov au)to/) jako
Jedno w relacji do samej siebie oraz do innych idei (e[n sc. ei)=dov pro\v ta)=lla
sc. ei]dh). W Sofiście mówi się już wyraźnie o wspólnocie, korespondencji
(koinwni/a) idei, ich splataniu się (sumplokh/). Tworzą one całość, ejdetyczną
logo-sferę, w której pewne idee wiążą się ze sobą, inne zaś nie: „dlatego też
z wzajemnych relacji idei wynikł nam logos” (259e 5-6).
Dążąc do zapewnienia idei absolutnej czystości, integralności i separacji (xwrismo/v) od rzeczy świata zmysłowego, Platon oparł się na Parmenidesowym modelu tożsamości jedno-Bytu. Konsekwencje tego pomysłu okazały
się dla teorii idei nader aporematyczne. Stanowisko Platona w pierwszej
części Parmenidesa, włączając explicite samokrytyczną hipotezę I drugiej
jego części, określiłem niegdyś jako atomizm ejdetyczny, idee bowiem na tym
etapie prezentują się nie inaczej jak atomy, lub lepiej… monady!
Kilka wariantów wyjaśnienia relacji idee – rzeczy, które podaje młody
Sokrates Parmenidesowi (partycypacji rzeczy w idei, immanencji idei w rzeczy, idei jako myśli w duszy czy też podobieństwa) nie osiągają zamierzonego
celu. Problem wyeksplikowania sposobu uczestniczenia wielości egzemplifikacji w jednej idei mnoży jedynie trudności i grozi „rozpadem” samej idei,
która w myśl założenia Sokratesa winna zachować status eleackiego jedno-Bytu. Albo poszczególna rzecz uczestniczy w całej albo w części jakiejś idei
(131a). Jeśli Sokrates wybiera pierwszą możliwość, wówczas idea, która jest
jedna i ta sama (e{n a]ra o}n kai\ tau)to\n), jest jako całość w każdym z wielu
oddzielonych partykulariów, i stąd staje się oddzielona od siebie samej (au)to\
au(tou= xwri\v: 131c). Jeśli zaś Sokrates wybiera drugą możliwość, wtedy jednolita idea okazuje się rozdzielona na części, a zatem nie jest już jedna (131c).
Sokrates stwierdza, że właściwie nie potrafi zrozumieć, jak partykularia mogą
uczestniczyć albo w całości, albo w części pewnej idei.
Więc widzisz, Sokratesie, jaka to wielka aporia, jeśli zakłada się, że są
idee oddzielone same dla siebie (ei]dh o]nta au)ta\ kaq’ au(ta\). [...] jeśli
zawsze odróżnisz i założysz jedną ideę każdego rodzaju rzeczy (e{n ei)=dov
e[kastou)31.
Nieprawdaż, że które spośród idei dzięki wzajemnemu stosunkowi są
takie, jakie są, te mają byt/istotę ze stosunku wzajemnego, nie zaś ze
stosunku do odwzorowań u nas32.
31
32

Platon, Parmenides, 133a – 133b, op.cit.
Ibidem, 133d.
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Dostęp do transcendentnych idei wydaje się przeto niemożliwy. I jak zrazu
słyszy się, powiada Platon, iż ktoś jest zdolny wyróżniać ideę samą w każdej
dziedzinie rzeczy, to popada w zakłopotanie i wadzi się z myślami, że przecież „ani idea/eidos nie JEST, a jeśli nawet jest, to z wielkiej konieczności dla
natury człowieka musiałaby być niepoznawalna (135a)”. Nie wspominając
o sceptyckim klimacie całego dialogu, reminiscencja sceptyckich tez Gorgiasza jest w przytoczonym wyżej cytacie uderzająca.

Dygresja gramatyczna
Tytułem koniecznego komentarza należy wspomnieć o funkcji potencjalnej
czasownika estin, której statystyczna częstotliwość użycia w grece sytuuje się
za dominującym użyciem predykatywnym. Przykładowo, założenie eleaty
Zenona ei) polla/ e)sti może być wówczas tłumaczone: „jeżeli wielość jest
możliwa”, z domyślnym „do pomyślenia” (noh=sai). Estin w tej funkcji jest
zawsze zrelatywizowane do podmiotu myślenia, możliwości pojęcia, czyli nie
znaczy po prostu, że coś istnieje, ale że jest do pomyślenia. Za kanoniczną
formę tego użycia możemy uznać ei)si noh=sai w B2 w. 2 Parmenidesa, dalej
negację możliwości wyraża samo ou)k e]stin w w. 5, zaś w w. 7, gdzie, mówiąc o niemożności poznania nie-Będącego, wyraża się tę modalność przy
zastosowaniu koniunktiwu. Inny z przykładów, które można mnożyć, to: ]
Estin e)pisth/mh tiv…, fraza rozpoczynająca księgę Gamma Arystotelesowej
Metafizyki, tłumaczona bez wyjątku jako: „Istnieje pewna wiedza/nauka,
która rozpatruje byt jako byt...”, zamiast: „jest możliwa nauka, która...”, bo
chodzi o naukę, która jest w planie Arystotelesa, ma być dopiero wypracowana. W sposób naturalny z duchem języka greckiego i gramatyki słowa estin
(jego priorytetowych funkcji, a nie semantyki) możnaby dodać, iż założenie
ei) polla/ e)stin opiera się na strukturze werytatywno-predykatywnej, a więc
nieegzystencjalny przekład może brzmieć i tak: „jeżeli rzeczy są mnogie”,
parafrazując: „załóżmy za/jako prawdę wielość rzeczy”. Z kolei fraza polla\
ou)k o]nta, która jest wnioskiem powiada tylko tyle: „wielość rzeczy jest nie do
przyjęcia”. Oczywiście, by to explicite rozumieć, należy przywoływać kontekst
historyczny eleackich zmagań z wariabilizmem: ustawicznie zmieniające
się rzeczy (domena stawania się) ze swej strony istnieją, ale pozbawione są
względnej stałości i określoności (nawet numerycznej), słowem, skoro brak
im natury substancjalnej, są nieuzasadnialne i w konsekwencji niepoznawalne. Warto przywołać raz jeszcze (p. w.) rozważania Platona z Teajteta
(152d – 157a): „nic nie jest jednym ani czymś ani jakimś” (152d).
W przekładach i komentarzach panuje wszechwładnie znaczenie
egzystencjalne w rozumieniu czasownika ei)=nai. Powiada się więc: „nic nie

280

C z y n e g ac ja by t u j e s t n e g ac ją r z e c z y w i s t o ś c i ? …

istnieje”, „jeżeli istnieje”, co od razu na wstępie otwiera pole interpretacji
totalnie nihilistycznej: „niczego nie ma”. Tego typu interpretacja zasadza
się na wprowadzonym bezpodstawnie pojęciu czystego (wyzbytego z treści)
istnienia (existentia), produktu kreacjonistycznej metafizyki (ściślej: teologii) i egzystencjalizmu, który jako a-teistczna konsekwencja tej pierwszej
ukonstytuował ostatecznie mentaność nihilistyczną naszych czasów. Ta
egzystencjalistyczno-nihilistyczna formacja okazuje dziś trwałość nie tyle
jako doktryna filozoficzna, ile właśnie jako rzutujący silnie na translacje
sposób myślenia, którego piętno odciska się w bezrefleksyjnym oddawaniu
czasownika „być” wyłącznie przez „istnieć” (pochodnym od existere). Wedle
koncepcji creatio ex nihilo następowało bowiem momentalne zaistnienie
świata (ens creatum) wolą stwórczego Boskiego fiat! Istotowość przygodnego
ens creatum, czyli jego essentia jest możliwością (possibilitas), która aktualizuje
się dopiero w następstwie jego zaistnienia33. Natomiast w myśleniu greckim,
przed-kreacjonistycznym, aktualizacja jest zawsze naturalnym rozwinięciem
apriorycznie istniejącej istoty w możności.
Przedstawmy dwa przykłady dominujących translacji. W charakterystyczny dla naszych czasów sposób traktują one (a właściwie trywializują
i deformują) terminy i argumentacje Gorgiasza, nadając im ton egzystencjalny
i nihilistyczny. Przytoczmy najpierw tekst grecki. Po wyliczeniu trzech tez
Gorgiasza Sekstus tak oto referuje jego pierwszą argumentację (204, 4–14):
o[ti me\n ou)=n ou)de\n e]stin, e)pilogi/zetai to\n tro/pon tou=ton: ei) ga\r e}sti <ti>,
h]toi to\ o}n e]stin h} to\ mh\ o]n, h} kai\ to\ o}n e]sti kai\ to\ mh\ o]n. ou]te de\ to\ o}n
e]stin, w(v parasth/sei, ou]te to\ mh\ o]n, w(v paramuqh/setai, ou]te to\ on} kai\
<to\> mh\ o]n, w(v kai\ tou=to dida/cei. ou)k a]ra e]sti ti. kai\ dh\ to\ me\n mh\ o}n ou)k
e]stin. ei) ga\r to\ mh\ o}n e]stin, e]stai te a[ma kai\ ou)k e]stai: $(= me\n ga\r ou)k
o}n noei=tai, ou)k e]stai, $)+ de\ e]sti mh\ o]n, pa/lin e]stai. pantelw=v de\ a]topon
to\ ei)=nai/ ti a[ma kai\ mh\ ei]nai: ou)k a]ra e]sti to\ mh\ o]n. kai\ a]llwv, ei) to\
mh\ o}n e]sti, to\ o}n ou)k e]stai: e)nanti/a ga\r e)sti tau=ta a)llh/loiv, kai\ ei) t%=
mh\ o]nti sumbe/bhke to\ ei)=nai, t%= o]nti sumbh/setai to\ mh\ ei)=nai. ou)xi\ de\ ge
to\ o}n ou)k e]stin: <toi/nun> ou)de\ to\ mh\ o}n e]stai. kai\ mh\n ou)de\ to\ o}n e]stin.
Now that nothing exists, he argues in the following fashion: If anything
exists, either it is the existent that exists or the non-existent, or both
the existent and the non-existent exist. But neither does the existent
exist, as he will establish, nor the non-existent, as he will demonstrate,
nor both the existent and the non-existent, as he will also make plain.
Nothing, therefore, exists. Now the non-existent does not exist. For if
the non-existent exists, it will at one and the same time exist and not
33

Słowem, w obrębie „bytu” stworzonego uznano różnicę między esse existentiae i esse
essentiae za dystynkcję nie formalną, ale par exellence realną, z prymatem esse existentiae.
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exist; for in so far as it is conceived as non-existent it will not exist, but
in so far as it is non-existent it will again exist. But it is wholly absurd
that a thing should both exist and exist not at one and the same time.
Therefore the non-existent does not exist. Moreover, if the non-existent
exists, the existent will not exist; for these are contrary the one to the
other, and if existence is property of the non-existent, non-existence
will be a property of the existent. But it is not the fact that the existent
does not exist; neither, then, will the non-existent exist34.
To, że nic nie istnieje, uzasadnia w ten sposób: jeżeli bowiem coś
istnieje, to albo jest bytem, albo niebytem, albo [zarazem] jest bytem
i niebytem. Ale ani byt nie istnieje – jak pokaże, ani niebyt – jak dowiedzie, ani byt i niebyt, jak też wyłoży; a więc w ogóle nic nie istnieje;
A najpierw to, że niebyt nie istnieje; jeśli bowiem niebyt istnieje, to
równocześnie będzie istniał i nie istniał; o tyle bowiem, o ile pojmuje
się go jako nie istniejący, nie będzie istniał; o ile zaś istnieje niebyt, to
znów będzie istniał. Całkowicie jednak jest absurdalne, by coś miało
istnieć i zarazem nie istnieć. Nie istnieje przeto niebyt. Z drugiej
strony, jeśli niebyt istnieje, to byt nie istnieje. Ten bowiem sprzeczny
jest względem tamtego. I jeśli istnienie przysługuje niebytowi, to
bytowi będzie przysługiwać nieistnienie. Nie jest tak jednak, żeby byt
nie istniał, ani też przecież niebyt nie będzie istniał. Lecz i byt zgoła
nie istnieje35.

Powinno być:
Że więc nic nie JEST (sc. czymś), uzasadnia w ten sposób: jeśli bowiem
jest (czymś), to albo jest Będącym (=Bytem), albo nie-Będącym (=nie-Bytem), albo (dualistycznie – przyp. S.B.) zarówno i Bytem i nie-Bytem. Nie jest zaś możliwy ani Byt, jak pokaże, ani nie-Byt, jak dowiedzie, ani zarówno i Byt i nie-Byt, jak też to wyłoży. (sc. Nic) zatem nie
jest czymś (ti). A najpierw to, że nie-Byt nie jest możliwy. Jeśli bowiem
nie-Byt jest możliwy, to zarazem będzie i nie będzie: jeśli bowiem jest
pojmowany jako nie będący (ou)k o}n), nie będzie w ogóle możliwy (ou)k
e]stai), a jeśli jest nie-Będącym (mh\ o]n), to znów będzie możliwy.
Całkowicie zaś niedorzeczne to, bycie czymś i zarazem nie bycie
(mh\ ei)=nai); nie jest przeto możliwy nie-Byt. Z drugiej strony biorąc,
jeśli nie-Byt jest możliwy, to Byt nie jest możliwy: przeciwne są one
bowiem nawzajem, bo jeśli nie-Bytowi przysługuje bycie (to\ ei)=nai), to
Bytowi będzie przysługiwać nie-bycie (to\ mh\ ei)=nai). A przecież nie jest
tak, że Byt zgoła nie jest możliwy: ani tak, że nie-Byt zgoła nie będzie
możliwy. A przecież i Byt zgoła nie jest możliwy.
34
35
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Argumentacja Gorgiasza
Przejdźmy do szczegółowej analizy tez Gorgiasza. W jego finezyjnych w stylu
Zenona wywodach dialektycznych nie widać, iżby usiłował on forsować
i potwierdzić fałszywie imputowaną mu tezę, że „nic w ogóle nie istnieje”, ale
że jego zamierzeniem było coś wręcz przeciwnego, właśnie antynihilistyczne
wykazanie pozytywności nie-Bycia. Wyjdźmy od tego, co w przekazie MXG
określane jest jako jego „argument własny” (i)di/a au)tou= a)po/deiciv). Uzasadnianie swojej podstawowej tezy podważającej wszelkie „jest” w odniesieniu
do rzeczy i sądów o nich, słowem, wszelkie „bycie czymś” (ou)de\n e)/]stin),
potwierdzone wnioskiem, iż (nic/żadna rzecz) „nie jest zatem czymś” (ou)k
a]ra e]sti ti), rozpoczyna od wykazania z pomocą tożsamości „nie bycia”
z sobą, że bycie nie będącym jest dopuszczalne na równi z byciem będącym.
Zrównuje, powołując się na taką samą w obu przypadkach tożsamościową
formę („‘nie będące’ jest ‘nie będącym’” i „‘będące’ jest ‘będącym’”) wartość
„bycia” i „niebycia” (979a 25-28), a w konsekwencji wydaje się, jakby zrównywał Parmenidejski e)o/n z tak gorliwie przez eleatę odseparowywaną od niego
jego negacją: „Wcale nie mniej” (ou)de\n h(=tton) nie (ten) byt jest (to\ mh\ o]n), niż
byt (to\ o]n), a mówienie o „byciu (rzeczy)” (ei)=nai [ta\ pra/gmata]) jest „wcale
nie bardziej” (ou)de\n ma=llon) uprawnione jak o ich „nie-byciu” (ou)k ei)=nai ta\
pra/gmata)36, z racji, jak można domyśleć się, właśnie ich płynności, stawania
się. Jest to wyraźna, z pozycji realności stawania się jako jedynej rzeczywistości, polemika z Parmenidesem i opowiedzenie się po stronie zwolenników
zmienności (tj. stawania się jako nie-Bytu, który jako różny względem Bytu
realnie egzystuje), wobec których eleata implicite kieruje zarzut, iż tak samo
traktują „być” i „nie być”, a powinni je rozróżniać, jako że nie jest to to samo:
ou) tau)to/n (B6, 8-9): oi(=v to\ pe/lein te kai\ ou)k ei)=nai tau)to\n neno/mistai kou) tau)to/n.
Gorgiasz chce jednakże wykazać, że nie tylko /a/ nierozóżnianie, ale i /b/
rozróżnianie „będącego” i „nie będącego” („bycia” i „nie bycia”) prowadzi do
zanegowania wszelkiego „bycia czymś”, czyli potwierdzenia jego podstawowej
tezy ou)de\n e])stin. /a/ Jeśli się je rozróżni, i za co innego uzna „bycie” i „nie bycie”,
to zasada niesprzeczności każe usunąć „bycie”. Zaakceptowaliśmy bowiem bycie „nie bycia”, a wobec tego „bycie” jako jego przeciwieństwo (to\ a)ntikei/menon)
musi ustąpić, „wypada mu nie być” (mh\ ei)=nai prosh/kei), i musimy zaakceptować nie bycie „bycia”. /b/ Do tej samej konsekwencji prowadzić ma utożsamienie „bycia” z „nie byciem”, już samo to bowiem czyni je nie będącym,
36

Ta druga część zdania dosłownie powiada: „tak że rzeczy nie bardziej są, niż nie są, resp. nie
bardziej są prawdziwe, niż nie są (w[ste ou)de\n ma=llon ei)=nai h} ou)k ei)=nai ta\ pra/gmata). Dobitniej, choć nieco paradoksalnie, można wyrazić to tak: rzeczy są takie, jakie natychmiast już
nie są takimi w ciągłym procesie zmiany.
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a w konsekwencji wyklucza z orzekalności na równi z „nie będącym”. Jeśli się
przeto przyjmie równoważność (tau)to/) bycia z nie byciem, to zarówno (ani)
nie będącym się nie będzie, jak i (ani) będącym. Pierwsze wykluczone zostaje
z racji immanentnej negacji w „nie będącym”, drugie – jako dotknięte tą samą
negatywnością z racji zrównania z „nie będącym”.
Wątpliwość budzić może owo „zrównanie” wyrażone słowem tau)
to/ (dosłownie „takie samo”) z datiwem: tau)to/ t%= mh\ o]nti, które tłumacz
oddaje przez „byt schodzi się razem z niebytem”37. Czy to oznacza, że „byt”
jest tym samym, co „niebyt”? Byłoby to identyczne z twierdzeniem Hegla:
„Czysty byt i czyste Nic są tym samym”38. Otóż Gorgiasz nigdzie takiej tezy
nie stawia (jedynie na podstawie błędnych tłumaczeń można by mu znów
coś takiego imputować) i gdyby tak rozumieć powyższe miejsce, można
postawić Gorgiaszowi zarzut niekonkluzywności: z tożsamościowych
stwierdzeń, że „niebyt jest niebytem” i „byt jest bytem” nie wynika wzajemna zastępowalność „bytu” i „niebytu”. Chce on jednak tylko podkreślić
ich równoprawność w „byciu” i w „nie byciu”, żeby je na równi wykluczyć,
ale w roli reprezentantów negatywnych i pozytywnych predykatów rzeczy
(pra/gmata), które mając coś z bycia i nie bycia, „nie bardziej są niż nie
są”. W ten sposób Gorgiasz chce uzasadnić niemożliwość lub przynajmniej
trudność orzekania (tak negatywnego jak pozytywnego) rzeczy, których
„niebyt nie jest niebytem, a byt bytem”, co stanowi istotę jego antysubstancjalistycznej i antyesencjalistycznej filozofii. Trzy etapy tego uzasadniania
dokładnie prezentuje przekaz Sekstusa39, którym należy uzupełnić zwięzłe
streszczenie rozumowań przekazane w MXG.
I. Przygotowane do odrzucenia założenie możliwości orzekania, czyli
jakiejkolwiek charakterystyki rzeczy, wyraża Gorgiasz jednym słowem e]sti,
tzn. „jest” (ei) ga\r e]sti), które to słowo, wyrażające stałość, niesie zarazem
z sobą naturalne uzupełnienie orzecznikowe: „jest czymś”. Wydawca Bekker
dodał tu istotnie zaimek nieokreślony ti, który jednak powszechnie traktuje
się jak podmiot: „jest coś” („coś istnieje”). Zaimek ten występuje zaraz potem,
gdy Gorgiasz wygłasza swój pierwszy wniosek: nie jest możliwe żadne bycie
czymś, dosłownie: „[nic] nie jest zatem czymś” (ou)k a]ra e]sti ti), co polski
tłumacz przekłada błędnie: „a więc w ogóle nic nie istnieje”40. W dalszym
37
38
39
40
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ciągu jednak Gorgiasz nie neguje istnienia czegokolwiek, nie głosi skrajnej
tezy nihilistycznej, że „żadne ‘coś’ nie istnieje”, tylko zbija po kolei wszystkie
typy określeń orzecznikowych, których logicznie wyróżnia trzy: /1/ bycie
będącym, /2/ bycie nie będącym, /3/ bycie i będącym i nie będącym.
Wychodzi od typu /2/, z orzecznikami negatywnymi, którego podważenie powinno być najprostsze: że „nie można ‘być nie będącym’”. Właściwie
twierdzenie to nawet nie wymagało specjalnego uzasadniania jako intuicyjnie
prawdziwe, bardziej przekonujące bezpośrednio niż jakiekolwiek argumenty,
jakie można byłoby na jego poparcie wysunąć. A ponadto głoszone i dowodzone było dostatecznie przez eleatów. Kiedy jednak Gorgiasz zdecydował się
na argumentowanie, dopuszcza się pomieszania poziomów języka, dopatrując się w formule „jest nie będącym” sprzeczności między łącznikiem „jest”,
a predykatem „nie będący”, z uwagi na występujący tu ten sam czasownik,
raz w formie twierdzącej e]stin, raz przeczącej mh\ o]n. Inna argumentacja jest
taka: gdybyśmy założyli „bycie nie będącym”, prawo niesprzeczności zmusiłoby nas do przyjęcia „nie bycia będącym”, to zaś jest wykluczone (bo są to
e)nanti/a), a skoro tak, to odpada i „bycie nie będącym”. Wykluczenie „nie
bycia będącym” jest zupełnie w duchu Parmenidesa.
Jeszcze więcej odniesień do nauki eleatów zawiera z konieczności
krytyka predykatów pozytywnych /1/, podważa bowiem ich podstawowe
twierdzenie. Prowadzi ją Gorgiasz w dwóch cyklach argumentów:
/A/. Cykl pierwszy, w którym mówi o genezie „Będącego”, rozbija
na trzy punkty: nic nie jest Będącym, dosłownie: „nie jest zatem możliwy
Byt” (ou)k a]ra e]sti to\ o]n), bo wtedy jest /a/ albo wiecznym (niepowstałym),
/b/ albo powstałym, /c/ albo jednym i drugim.
/a/ Argumentując przeciw wieczności, rozprawia się z Melissosowym
pojęciem apeironu. To, co wieczne, nie ma bowiem początku i końca (jeden
i drugi oddawany tym samym terminem a)rxh/: mh\ e]xon de\ a)rxh\n a]peiro/n
e)stin), pozbawione więc jest granic (por. niemal identyczną wypowiedź
Platona: a]peiron a]ra to\ e[n, ei) mh/te a)rxh\n mh/te teleuth\n e]xei41). A wobec bycia
bezgranicznym można łatwo postawić wiele zarzutów, co też Gorgiasz nie
zawahał się wykorzystać. W ten sposób Melissos pojęciem a]peiron wyświadczył parmenidejskiemu jedno-Byciu wątpliwą przysługę. Usiłował je podnieść do rangi nieskończoności, ale zawarte w tym pojęciu znaczenie braku
granic wystawił ów Byt na prostą krytykę, tym więcej, że uprzestrzenniając
go, utożsamił jakby z fizycznym wszechbyciem, co poświadcza Arystoteles:
41

Platon, Parmenides, 137d. Można sądzić, że sceptyczna hipoteza I tego dialogu, dowodząca
niepoznawalności jedno-Bytu Parmenidesa, ale wziętego jako samo Jedno w oddzieleniu od
bycia (ou)si/a), w efekcie więc nieorzekalnego, może stanowić pewną reprodukcję „eleacko
– antyeleackich” argumentacji dialektycznych Zenona – Gorgiasza.
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„Parmenides miał ujmować to, co jest jednym pojęciowo, Melissos materialnie, dlatego pierwszy uznawał je za ograniczone, drugi za nieograniczone”42.
Argumenty Gorgiasza sprowadzają się istotnie do fizycznego aspektu tego,
co jest bezgraniczne, a przede wszystkim jego przestrzenności. Musi ono być
„gdzieś” (pou), a więc przez coś obejmowane (e)mperiexo/menon), a przecież
nieskończone przez nic obejmowane być nie może. Ujęte zaś lokalnie samo
w sobie, bez odniesienia do czegoś innego, co by je obejmowało, musiałoby
zarazem być miejscem i wypełniającym to miejsce ciałem, a to niemożliwe.
Wykluczenie tego ex promptu widocznie zakładało milczące odniesienie do
dualizmu przestrzenno-masywnego atomistów.
/b/ Krytyka „bycia powstałym” (czyli nie odwiecznym) doskonale
współgra z eleackim zwalczaniem zmiany. Na obydwa argumenty, iż nie
może być powstawania ani z „będącego”, ani z „nie będącego” przystałby
Parmenides i jego zwolennicy. /c/ Wreszcie już krótko rozprawia się Gorgiasz
z ewentualnością bycia i wiecznym, i powstałym zarazem, wskazując na
wykluczanie się jednego z drugim.
Gorgiasz mógłby na tym zamknąć wywody tego punktu stwierdzając,
że „Będące nie jest możliwe (ou)k a}n ei]h to\ o]n)”. To mu jednak nie wystarcza,
chce bowiem dalej polemizować z argumentami eleatów. Skupia się teraz
na ich pojęciu Jednego jako jedności „Będącego”, przygotowując drugi cykl
argumentacji:
/B/ W wywodach zwalczających od tej strony „bycie Będącym”,
przeprowadza nowe, tym razem dwuczłonowe rozgałęzienie: Jeśli coś „jest
[będącym]” (ei) e]stin [to\ o]n]), to jest /a/ albo jednym, /b/ albo licznym.
/b/ Temu drugiemu poświęca tylko jedno zdanie, wynikające zresztą
z uzasadnionego wcześniej twierdzenia o niemożliwości bycia jednym. Jeśli
się nie jest jednym, nie jest się i licznym, wielość składa się bowiem z jednostek, a więc zniesienie jednostek znosi ją także.
/a/ Główna część rozważań dotyczy „Będącego” jako jedności, co stanowi centrum nauki eleatów. W rozwiniętej argumentacji przeciw bytowi jako
jedności wykorzystuje Gorgiasz z pewnością paradoksalne wywody Zenona,
które nawet współcześni odbierali jak krytykę jedności. Interesujące w tej
kwestii jest świadectwo Simplikiosa, który donosi, że Aleksander z Afrodyzji
przejął od Eudemosa z Rodos informację, jakoby Zenon negował (dosłownie:
znosił) Jedno (w(v a)fairou=ntov to\ e[n). Zaprzeczenie przez Zenona wielości
miało się zasadzać na uprzedniej konstatacji niemożliwości dowiedzenia
Jednego. Simplikios mówi też o zakłopotaniu Zenona wobec (fizykalnie
42

286

Arystoteles, Metafizyka, A 5, 986a, 18–21: Parmeni/dhv me\n ga\r e]oike tou= kata\ to\n lo/gon e(no\v
a[ptesqai, Me/lissov de\ tou= kata\ th\n u[lhn: dio\ o( me\n peperasme/non, o( d’ a]peiro/n fhsin ei)=nai au)to/.

C z y n e g ac ja by t u j e s t n e g ac ją r z e c z y w i s t o ś c i ? …

ujmowanej) eleackiej tezy o Jedności (peri\ tou= e(no\v a)porou=nta). W rezultacie
przyjął on takie rozumowanie: to, co ma rozmiar, jest zawsze podzielne, ma
więc części i stąd nie może być rzeczywistym Jednym, bo w ten sposób Jedno
zmniejszałoby się do nicości. Zatem, aby coś było prawdziwym Jednym, musi
być niepodzielne (a)diai/reton)43.
W relacji Sekstusa Gorgiasz rozpatruje cztery typy jedności, tzn.
(wciąż orzecznikowo) czym może być coś jednego: ilością (poso/n), połączeniem (sunexe/v), wielkością (me/geqov), ciałem/rozciagłością (sw=ma), z których
każdą możliwość zaraz wyklucza. Czyni to sprowadzając każdy przypadek
do wielości na zasadzie jakiegoś rodzaju podzielności. Skoro zaś części wynikłe z podziału okazują się będącymi, Będące nie będzie jednością (ou)k a]ra
e)sti\n e{n to\ o]n). W MXG argumentacja jest bardziej rozwinięta, z włączeniem
kwestii ruchu i nawiązaniem przy tym do Zenona, którego imię nawet pada
niewiele wcześniej przy kwestii podzielności.
Wszystkie możliwości „bycia czymś” zostały jakoby wyczerpane,
wszystkie ze skutkiem negatywnym, dowodzenie meontologicznej tezy o niemożności bycia czymkolwiek zamknięte. Jakiż stąd wniosek? Czy pozostaje
kategoryczne nihilistyczne „nic” (ou)de/n), do czego zmusza notoryczne podstawianie sensu egzystencjalnego: „nic nie istnieje”, „niczego nie ma”? Nie
da się wtedy uniknąć poczucia absurdalności twierdzenia greckiego „sofisty”,
albo egzystencjalnego paradoksu istnienia i nicości. Właściwy sposób wyrozumienia podstawowej intencji Gorgiasza wskazuje nam znów gramatyka.
Tadeusz Sinko tak oto streszcza pogląd Gorgiasza, popisującego się – jego
zdaniem – dialektyką: „Nie ma żadnego kryterium prawdy, czyli że prawda
jest niepoznawalna”44. Ściślej mówiąc, to, co grecki retor neguje, to kryterium
prawdy w ogóle, możliwość kryterium prawdy w niestabilnych rzeczach, jak
też w stabilnym, acz niedostępnym poznawczo transcendentnym Bycie.
Istotnie, gdyby poszukiwać podmiotu dla owego newralgicznego
i intrygującego ou)de/n („żadne”), pod które, jako pod negatywny zaimek
rzeczowny „nic”, zwykło się podsuwać wykluczoną całkowicie z bycia rzeczywistość, to w najbliższym kontekście (pięć wierszy wyżej) znajdujemy u Sekstusa stosowny rzeczownik-podmiot krith/rion. Zdanie brzmi w przekładzie:
Gorgiasz z Leontinoj należał do tych, którzy odrzucali kryterium
(prawdy), lecz nie na podstawie zarzutu podobnego do tych, (jakie
wysuwali) zwolennicy Protagorasa45.
43
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Streszczam za: K. von Fritz, Zeno of Elea in Plato’s Parmenides, [w:] Schriften zur griechischen
Logik, Bd. 1, Stuttgart 1978. s. 99–100.
T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, t. 1, Warszawa 1959, s. 471.
Sekstus Empiryk, Przeciw logikom, op.cit., s. 18.
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A zatem wyraz ou)de/n potraktować należy jak formę przymiotnikową zaimka
negatywnego rodzaju nijakiego w roli przydawki do neutrum to\ krith/rion.
Nikt – o ile wiadomo– nie zwrócił dotąd na ten fakt dostatecznej uwagi, bo
nawet Tadeusz Sinko w Zarysie dwanaście wierszy wyżej od swojego trafnego
spostrzeżenia, rutynowo z przyzwyczajenia tłumaczy tezę Gorgiasza: „że nic
nie istnieje, że choć coś istnieje”, itd. Gdyby już z góry chodziło o negację
eleackiego Bytu, w miejsce podmiotu „kryterium” powinno by się znaleźć
właśnie to\ o]n. Niemożliwość wszelkiego orzekania, o którą tu chodzi (eksponowana w pierwszej tezie i uzasadniana z pomocą to\ o]n w formie pozytywnej
oraz negatywnej to\ mh\ o]n) należałoby więc rozumieć w sensie werytatywnym:
„nic nie jest kryterium” (zamienne z „nic nie jest prawdą”). To spostrzeżenie
potwierdzają zresztą końcowe słowa z relacji Sekstusa, gdzie słowo ou)de/n
zostaje explicite połączone z krith/rion: ou)de\n a}n ei]h krith/rion.
II. Odrębne omawianie tezy o niemożności poznania prawdy, po
uzasadnieniu pierwszej tezy, byłoby więc zasadniczo zbyteczne. Dla kompletności wykładu Gorgiasz je jednak podejmuje, przy czym ogranicza się
ono zasadniczo do refutacji intrygującej po dziś dzień filozofow sentencji
B3 Parmenidesa: to\ ga\r au)to\ noei=n e)sti/n te kai\ ei)=nai, przez wyprowadzanie
z niej paradoksalnych konsekwencji. W samym natomiast sformułowaniu:
a)nqrw/p% a)kata/lhpton, a)nepino/hton (Sekstus), a]gnwston (MXG) widoczne
jest nawiązanie do Ksenofanesa, który głosi, iż „nie ma niczego ujmowalnego w naturze rzeczy badanych” (mhde\n ei)=nai katalhpto\n e)n t$= fu/seiętw=n
zhtoume/nwn). Podkreślić należy używanie w innych fragmentach Ksenofanesa
tego samego terminu a)kata/lhpton przy określaniu „nieuchwytności” rzeczywistych istot rzeczy, za którą eleata obwinia zmysłowość.
Gorgiasz postępuje ewidentnie tym tropem wykładając pogląd o niepojmowalności natury/istoty rzeczy: zdany tylko na fenomeny, człowiek nie
jest w stanie dotrzeć do istotnej prawdy rzeczy, czyli do bytu. Motyw niemożności jasnego, pewnego i uświadomionego poznania wprowadza Ksenofanes
w następującym fragmencie:
A co dotyczy pewności (to\ safe/v – jasności), nie było męża, ni będzie,
co by ją posiadł […]. A gdyby nawet przypadkiem najtrafniej sądził,
to nigdy sam tego świadom nie będzie. O wszystkim jest tylko mniemanie (do/kov)46.

46
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Należałoby więc jego zdaniem zrezygnować z przekonania o poznawalności natur i istot rzeczy (niezależnie czy istnieją, czy też nie), a pozostać przy
mniemaniach, co wywieść można także jako jedną z konsekwencji pierwszej
tezy Gorgiasza o niemożliwości poznania hipotetycznego „bytu”. Stanowisko
Ksenofanesa – Gorgiasza możemy zatem zrekapitulować następująco: „nic
nie jest sc. prawdą, bo wszystko jest mniemaniem”, wzmocnione meontologicznym (antyeleackim) akcentem Gorgiasza: „nic nie jest sc. bytem, bo
wszystko jest stawaniem się”.
Przywołana sentencja Parmenidesa (to\ ga\r au)to\ noei=n e)sti/n te kai\
ei)=nai) dotycząca związku takożsamości myślenia-noein i bycia (myślenia
w sensie greckim jako percepcji umysłowej) stanowi dodatkową, zarazem
może najważniejszą, oś antyeleackiej krytyki Gorgiasza, która zmierza ostatecznie do wykazania niemożliwości takiego związku.
Wedle parafrazy zawartej w MXG Gorgiasz uruchamia swoją polemikę następująco: „wszystko, co pomyślane powinno być” (a[panta dei=n ga\r
ta\ fronou/mena ei)=nai). Nie przedstawia dlań zbytniej trudności wykazanie
paradoksalnych konsekwencji ze sformułowanego przez siebie stwierdzenia:
wszystko, co się pomyśli, musiałoby być prawdziwe. I tu wymienia Gorgiasz
niedorzeczne pomysły, którym trzeba byłoby przyznać bycie. Do tego
dochodzą informacje dostarczane przez zmysły, które nieraz nas zwodzą.
Myśląc o nich nie byłoby powodu, dlaczego mielibyśmy pewne wyróżniać,
skoro wszystkie są (ei) toia/d’ e)sti/). Ale to stwierdzenie zaraz kwestionuje,
bowiem: „nie jest wszak oczywiste, które naprawdę są” (poi=a de\ ta)lhqh=,
a]dhlon). Zwróćmy uwagę, że również argument ze złudzeń zmysłowych
może mieć genezę Ksenofanejską
W relacji Sekstusa znów rozumowanie zostaje rozparcelowane na
rozpatrywane kolejno dopełniające się ewentualności, wedle schematu „albo
– albo”, który przechodzi we wniosku w „ani – ani”. Albo /1/ pomyślane n i e
j e s t tym, co Będące, albo /2/ pomyślane j e s t tym, co Będące.
/1/ Najpierw: „jeśli rzeczy pomyślane nie są będącymi, to ‘Będące’
(sc. Byt) nie jest przedmiotem myśli” (ei) ta\ fronou/mena ou)k e]stin o]nta, to\ o}n
ou) fronei=tai). A przecież to, co pomyślane, Będącym nie jest. Możemy dodać,
że tak się właśnie przeciwstawia (por. Kant) to, co tylko pomyślane, temu,
co rzeczywiste. Wniosek jasny, ewidentnie przeciwny tezie Parmenidesa:
„pomyślane Będącym nie jest”.
/2/ Druga ewentualność: „jeśli to, co pomyślane, jest będące, to
wszystko, co pomyślane, (prawdziwie) jest” (ei) ta\ fronou/mena/ e)stin o]nta,
pa/nta ta\ fronou/mena e]stin). /a/ I tutaj nasuwają się rozliczne paralogizmy,
znane nam dobrze choćby z kursu logiki. Można sobie pomyśleć różne fikcje, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego. /b/ Skoro „nie będące
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(czymś)” wyklucza się z „będącym (tym)”, to owo pierwsze nie powinno
być przedmiotem myśli, a przecież daje się pomyśleć bycie czymś z całą
pewnością nierzeczywistym, jak np. baśniowymi postaciami. Nie można
więc ograniczać „pomyślanego” tylko do „będącego”. /c/ I jeszcze dodatkowy
argument, mający rozwiać wątpliwości, gdyby ktoś chciał włączać jako kryterium spostrzeżenia zmysłowe: to, że czegoś absurdalnego nie widać albo nie
słychać, nie przesądza o jego niebyciu i będzie musiało pozostać, z tej racji, że
pomyślane, będącym.
I ogólny wniosek, równoznaczny z drugą tezą: „Będące przeto jest nie
do pomyślenia i nie do ujęcia” (ou)k a]ra to\ o}n fronei=tai kai\ katalamba/netai).
Innymi słowy, nie można pomyśleć bytu ani go ująć w tym, czym on jest.
III. Jeśli idzie o trzecią tezę o niemożności przekazania wiedzy o tym,
co się ewentualnie poznało, to zwięźle i nader jasno zostaje ona przedstawiona w podsumowaniu w MXG:
Wobec tego, jeżeli coś jest, to nie jest poznawalne, a jeżeli bywa poznawane, to nikt nie mógłby przekazać wiedzy o tym drugiemu, ponieważ
rzeczy nie są słowami (podobnie jak myśli nie są słowami – S.B.),
i ponieważ nikt nie może ująć myślą tego samego, co ktoś inny47.

Przy dowodzeniu tej tezy Gorgiasz wysuwa wiele słusznych spostrzeżeń na
temat stosunku języka do rzeczywistości. Mówiąc tylko się mówi, a nie mówi
się barw, czy rzeczy (le/gei o( le/gwn, a)ll’ ou) xrw=ma ou)de\ pra=gma). Tak samo
nie myśli się barw czy dźwięków, tylko się je widzi lub słyszy. Toteż nie przekazuje się w mowie rzeczy, tylko słowa. Skoro przyjmuje się byt jako będący
czymś poza nami (sc. transcendentny), nie stanie się on naszym słowem (e)pei\
u(po/keitai to\ o}n e)kto/v, ou)k a}n ge/noito lo/gov o( h(me/terov), tzn. nie stanie nigdy
w relacji (logos) do nas i nasz logos o nim (z braku referencji – logos) nie
będzie możliwy. Słowo nie stawia przed nami tego, co jest poza nami (ou)x
o( lo/gov tou= e)ktov parastatiko/v e)stin). Ciała widzialne zdecydowanie różnią
się od słów (plei/st% dienh/noxe ta\ o(rata\ sw/mata tw=n lo/gwn). Są to stwierdzenia, pod którymi z pewnością podpisałby się ostatni apologeta stawania
się, radykalny heraklitejczyk Kratylos, o którym Arystoteles wzmiankuje
tylko tyle, iż miał powiedzieć, że „nie można nawet raz wejść do tej samej
rzeki” (Met. 1010a 15). Tę metaforę można zinterpretować jedynie tak: skoro
nic nie JEST, bo wszystko jest w ruchu i ustawicznie się staje, to również
47
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orzeczenia z zastosowaniem słowa „jest” nie będą sądami, ale z konieczności
tylko mniemaniami, które i tak natychmiast dezaktualizują się. „Wszystko się
nazywaniu wymyka, bo przecież płynie” (Teajtet 182d).
Wariabilizm nie musi jednak oznaczać płytkiego spojrzenia na zmysłowo daną rzeczywistość, że jest ona zmienna i ruchoma, ale może wynikać
z głębokiej intuicji, iż natura do samych swych posad jest dynamiczna i poznawczo niezgłębialna.
Gdyby chcieć przypisać Gorgiaszowi nihilistyczną tezę, którą imputuje
mu translatorska i interpretatorska tradycja, iż „nic w ogóle nie istnieje/ niczego nie ma”, to musiałaby być ona gramatycznie sformułowana inaczej, jeśli
w ogóle na gruncie myślenia greckiego byłoby to możliwe (!), a mianowicie
„wszystko jest niczym” (ou)de\n to\ pa=n). Ale mówiąc tak, nie wyrażalibyśmy
wcale absolutnego nieistnienia wszech-rzeczywistości (gignetycznej i transcendentnej), tylko głęboki pesymizm co do wartości świata, jego marności
w ogóle. Oddaje to biblijna sentencja vanitas vanitatum et omnia vanitas,
wyrażająca przekonanie o ulotnej wartości naszego życia i świata rzeczy.
Jakiż podmiot, zapytajmy poważnie, mógłby być autorem tak radykalnie nihilistycznego stwierdzenia, iż nic w ogóle nie istnieje. Nie mógłby
przecież ogłosić tej rewelacji Gorgiasz jako również nieistniejący. A skoro nie
on i nikt z ludzi, to jedynie mógłby to rzec biblijny Bóg przed stworzeniem
świata.
Gdyby, w końcu, sens tezy Gorgiasza „nic nie JEST”, z domyślnym
poprzednikiem: „skoro wszystko się staje to...” był taki, jaki się jej przypisuje:
„nic nie istnieje”, wtedy należałoby potraktować ją jako żart „sofisty”. Tak jednak nie jest i za nieudany żart, tyle że z Gorgiasza-filozofa, należałoby uznać
taką właśnie chybioną translację, katastrofalną dla rozumienia jego traktatu.
u
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Być, czyli być możliwym – przyczynek
do interpretacji wczesnej filozofii
Martina Heideggera
Being, i.e. Being-possible Contribution to the Interpretation
of Martin Heidegger’s Early Philosophy
A B S T R AC T : This paper aims at analyzing one of the fundamental existentials of Heidegger’s
phenomenology, namely the existential of possibility. I attempt to prove, that the fundamental function it performs in the Dasein dynamics is making-possible (Ermöglichung). Our
starting point is Tugendhat’s interpretation of Heidegger’s possibility. It is an interesting
reading, but it misses the ontological side of possibility. Secondly, I point out the relation
between possibility and the existentials of meaning, project and interpretation. Meaning,
which is the aim of Dasein project, serves as the framework of possibilities’ space. This space
is articulated by interpretation and revealed as the world. I distinguish the world from a set
of relations connecting some things, and I attempt to demonstrate it as the dynamic space
which makes all these ontic relations and all Dasein referring possible. To sum up, makingpossible is seen as drawing the paths to entities.
K E Y WOR D S : Heidegger • possibility • phenomenology • meaning • world • making-possible

G

dy myślimy o możliwościach, niemal zawsze stawiamy je w opozycji do
rzeczywistości. Przez to nabierają one charakteru onirycznego, mglistego, stają się czymś nierzeczywistym, rzeczywistością jeszcze niepełną.
Postrzegamy je niczym owoce wrzucone do jednego kosza, z którego tylko
najzdolniejsi potrafią wybrać te najlepsze. Zagadkowy jest również ich
status ontologiczny. By mogły zaistnieć, muszą – w rzeczy samej – przestać
istnieć. Co by się jednak stało, gdybyśmy możliwość ujęli nie jako coś, co
rzeczywistości nie dorasta, ale co ją przerasta i dopiero umożliwia? Taką
drogą zdaje się kroczyć Martin Heidegger. Niemiecki fenomenolog wykracza poza zwyczajowy krąg myślenia o możliwości i rezygnuje z widzenia
w niej tylko modalności czy logicznej alternatywy. Podkreśla to wielu komentatorów, ale niewielu wychodzi poza Heideggerowskie sformułowania,
które wcale nie są jasne. Bo czym miałaby być tak ujęta możliwość? Celem
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tego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie. We wczesnej
fi lozofii Heideggera możliwość staje się podstawowym egzystencjałem,
czyli sposobem bycia Dasein1. Postaramy się więc wydobyć i rozjaśnić
funkcję, jaką pełni ona w jego strukturze. Już samo mówienie o funkcji
wprowadza nas w zupełnie inny obszar dyskursu, sugerując, że możliwość
będzie cechowała pewna aktywność. Tę aktywność określi Heidegger
jako umożliwianie. Zanim jednak dotrzemy do tego punktu, przyjrzymy
się bliżej jednej z nielicznych solidnych interpretacji kwestii możliwości
u Heideggera autorstwa Ernsta Tugendhata. Propozycja ta stanie się dobrym punktem wyjścia dla naszych dalszych badań, które poprowadzą nas
w stronę relacji łączących możliwość z sensem, wykładnią i światem. Dzięki
temu dotrzemy do funkcji umożliwiania, która odsłoni się jako wytyczanie dróg prowadzących do bytu. Przez prawie cały czas będziemy nasze
rozważania prowadzić na poziomie ontologicznym (poziomie bycia), który
warunkuje ujawnienie się poziomu ontycznego (poziomu bytu). Tylko taka
perspektywa zagwarantuje nam pozostanie w ramach dyskursu ontologii
fundamentalnej i pozwoli spojrzeć na możliwość od strony nieco innej niż
tradycyjna.

Ernsta Tugendhata wykładnia możliwości
Tugendhat konstruuje swoją interpretację poprzez analizę wyrażeń, które
odnoszą się do możliwości. Zanim jednak wkroczy na tę ścieżkę, pozwala
sobie na przywołanie obszernego cytatu z Bycia i czasu, który i dla nas
posłuży za punkt wyjścia:
Jestestwo nie jest czymś obecnym, czego dodatkową własnością byłoby,
że coś może, lecz jest pierwotnie byciem-możliwym. [...] Bycie-możliwym, którym jestestwo zawsze jest egzystencjalnie, różni się równie
głęboko od pustej, logicznej możliwości, jak od przygodności czegoś
obecnego, czemu może się ‘zdarzyć’ to lub owo. Możliwość w sensie
modalnej kategorii obecności oznacza coś j e s z c z e n i e rzeczywistego i n i g d y n i e koniecznego. Charakteryzuje ona coś t y l k o
możliwego. Ontologicznie stoi niżej niż rzeczywistość i konieczność.
Możliwość jako egzystencjał natomiast to najbardziej pierwotny i ostateczny pozytywny określnik jestestwa2.
1

2

29 6

W toku pracy będę używał słów „jestestwo” i Dasein zamiennie nie wchodząc w spory
translatorskie.
M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2004, s. 184 (wyd. oryg. M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1967, s. 143–144). Przy każdym odwołaniu do przetłumaczonego na język polski tekstu Heideggera będę przywoływał w nawiasie odnośne strony
w wydaniu oryginalnym. Czynię to ze względu na dokonywane przeze mnie okazjonalnie
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Ostatnie zdanie tego fragmentu wyznacza swoisty horyzont rozumienia
możliwości, która zostaje umieszczona na poziomie bycia i staje się egzystencjałem, jednym z momentów współkonstytuujących strukturę Dasein. Z tej
perspektywy patrzy na problem możliwości Tugendhat i tego punktu widzenia my również będziemy się trzymać. Autor Wykładów o etyce analizując
ten ustęp wskazuje na dwa kluczowe punkty. Po pierwsze twierdzi, że „samo
bycie rzeczywistym (Wirklichsein) ma być rozumiane jako bycie możliwym
(Möglichsein)”3, co oznacza, że dostrzega on a w a n s, którego doczekała się
możliwość w filozofii Heideggera. Nie chodzi tu jednak o to, że możliwość
to od teraz rzeczywistość, ale o to, że żywiołem Dasein jest możliwość, że
stanowi ona jego rzeczywistość. Po drugie, Tugendhat podkreśla, że choć
Heidegger odróżnia możliwość od pustej alternatywy i przygodności, to nie
mówi, na czym ta różnica ma polegać4. Z jednym i drugim twierdzeniem
należy się w naszym mniemaniu zgodzić. Tugendhat idzie jednak dalej i stawia tezę, że sens pierwszego twierdzenia uzależniony jest od sensu drugiego,
ale sensu tego Heidegger nie rozjaśnia. Aby ten brak nadrobić, Tugendhat
posługuje się analizą językową i przywołuje dwa zdania, które mają wyrażać
możliwość: (1) „Mogę (mógłbym) teraz przerwać wykład”5 oraz (2) „Sufit
w sali wykładowej może (mógłby) teraz runąć”6. Dla obu tych wypowiedzi
wspólne jest słowo „mogę” (kann) [resp. „mógłbym” (könnte)], które – według Tugendhata – w obydwu wypadkach przyjmuje odmienny sens. Aby
to wykazać, próbuje on tak przeformułować zdania, by rozpoczynały się od
wyrażenia „jest możliwe, że...” (es ist möglich, daß...)7. Okazuje się, że pierwsza wypowiedź nie ulega tak łatwo transformacji. Mówiąc „jest możliwe, że
przerwę wykład” od razu wprowadzamy, obce zdaniu sprzed modyfikacji,
odniesienie do warunków empirycznych8. Z kolei drugie ze zdań takie odniesienie posiadało już przed zmianą. Na tej podstawie Tugendhat wnioskuje
o odmiennych znaczeniach, jakie posiada słówko „mogę” w obu wyrażeniach
i uznaje, że „mogę” z pierwszego zdania ma sens predykatywny (prädikativ),
a to, które pojawia się w zdaniu drugim – sens werytatywny (veritativ)9.

3

4
5
6
7
8
9

modyfi kacje przekładu oraz przez wzgląd na czytelnika, który mógłby chcieć skonfrontować tłumaczenie z oryginałem.
E. Tugendhat, Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung – Sprachanalytische Interpretationen, Frankfurt am Main 1979, s. 214.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 215. Warto wspomnieć, że na te analizy powołuje się w swojej pracy M. Potępa,
jednak nie tylko nie wchodzi on w polemikę z Tugendhatem, ale w swoim omówieniu
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W dalszej części swojej analizy Tugendhat skupia się już tylko na predykatywnym użyciu „mogę”. Ma ono, według niego, wyrażać jakąś zdolność
podmiotu oraz pewną sposobność (Gelegenheit) do podjęcia działania10. To,
czy przerwiemy wykład, czy będziemy go dalej prowadzić, zależy od tego,
czy zechcemy to zrobić. Oczywiście wykład może być przerwany przez jakieś
inne zdarzenie, ale analizowane zdanie wyraża działanie mojej woli (Wille),
mojego chcenia i nie odnosi się do warunków empirycznych. Chcenie,
o którym mowa, nie jest jednak ślepym dążeniem. Tugendhat łączy je nierozerwalnie z namysłem (Überlegung) nad potencjalnym działaniem11. Przy
czym nie jest to zwykłe roztrząsanie środków i celów, ale swoiste zapytanie
o całość naszego bycia, o to, „kim chcemy być”12. Predykatywny sens „mogę”
ma w sobie zawierać zarówno aspekt chcenia jak i namysłu, i to ten sens ma
się również kryć za Heideggerowską możliwością ujętą jako egzystencjał.
W ten sposób zostaje rozjaśniony sens możliwości jako odmiennej
od modalności czy logicznej alternatywy. Na tym jednak autor Wykładów
o etyce nie poprzestaje i próbuje umieścić swoje rozstrzygnięcia w kontekście
myśli Heideggera. Odwołuje się najpierw do fragmentu, w którym fryburski
filozof konstatuje, że jestestwo jest „już zawsze ‘poza sobą’, nie jako odniesienie do innego bytu, którym n i e jest, lecz jako bycie ku możności bycia, którą
samo jest”13. Tugendhat widzi w tych słowach antycypację analiz czasowości
i twierdzi, że chodzi tu o „ustosunkowanie się mnie [samego – M.W.] do
mojego przyszłego bycia”14. To ustosunkowanie ma być czymś na kształt
przerzucania pomostu (Brücke) pomiędzy Teraz (Jetzt), a Zaraz (Gleich),
pomostu, który byłby warunkiem możliwości wszelkiego odnoszenia się
do czegoś przyszłego (Künftige). Właśnie to, zdaniem Tugendhata, chciał
wyrazić Heidegger za pomocą pojęcia możliwości egzystencjalnej15. Wydaje
się, że zostaje tu odwrócony transcendentalny porządek Bycia i czasu. To
„odniesienie do przyszłości (Zukunftsbezug) wyłania się najpierw z pełnego
namysłu twierdzenia ‘ja mogę’”16, a nie odwrotnie. Tugendhat ujmuje przyszłość tradycyjnie, jako coś, co dopiero nadejdzie, co się do nas zbliża. Sama
możliwość, jako swoisty namysł nad tym, kim chcę być, ma dopiero pozwo-

10
11
12
13
14
15

16

29 8

dochodzi jedynie do tego punktu, a dalsze kwestie pomija (zob. M. Potępa, Fenomenologia
faktycznego życia, Warszawa 2004, s. 223).
E. Tugendhat, Selbstbewußtsein..., op.cit., s. 215.
Ibidem, s. 218.
Ibidem, s. 219.
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 245 (s. 192).
E. Tugendhat, Selbstbewußtsein..., op.cit., s. 221–222.
Ibidem, s. 222. Mówiąc o możliwości egzystencjalnej, ma on na myśli możliwość jako
egzystencjał.
Ibidem.
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lić na odnoszenie się do przyszłości. Namysł staje się tym, z czego wyłania
się przyszłe działanie, jest obszarem gry naszych zamiarów i intencji, które
mają poprzedzać czyn17. Na Heideggerowskie twierdzenie, że „jestestwo jest
stale czymś ‘więcej’, niż faktualnie jest”18, Tugendhat odpowiada, że owo
„‘więcej’, jest konstytutywne dla celowego działania”19, które zawsze musi
być przez zamiar poprzedzone. Możliwość egzystencjalna odsłania się tutaj
jako głęboki namysł nad całością naszej osoby, jako namysł, który otwiera
naszą przyszłość.
Reasumując, predykatywny sens słowa „mogę” ma wskazywać na
pewną zdolność do działania zgodnego z naszą rozważną wolą. Egzystencjalna możliwość rysuje się jako świadomy i staranny namysł, który jest
warunkiem rozsądnego działania kształtującego naszą osobowość. W ten
sposób ujmuje Tugendhat możliwościowy charakter rzeczywistości c z ł o w i e k a. Jej swoistość opiera na namyśle łączącym Teraz z Zaraz, na namyśle
umożliwiającym podjęcie przemyślanego kroku. Jednak dzięki takiemu
zabiegowi możliwość traci swój ontologiczny charakter – sama ma charakter bytowy i warunkuje coś o takim samym charakterze. W dalszym toku
naszych rozważań zaproponujemy z gruntu odmienną interpretację, ale nie
odrzucimy wszystkich aspektów możliwości, na które wskazał Tugendhat.
By wrócić na poziom ontologiczny, będziemy musieli zrezygnować z wiązania możliwości z namysłem, ale przez cały czas będziemy się trzymać ujęcia,
które odnosi ją do całości bycia Dasein, a nie jedynie do poszczególnych
momentów jego egzystencji.

Możliwość a sens
By osiągnąć cel, musimy przede wszystkim rozjaśnić związek zachodzący
między możliwością a wybranymi egzystencjałami. W tej części zajmiemy
się fenomenem sensu. O jego miejscu w naszych analizach zadecydował
poniższy fragment:
‘Sens’ oznacza ‘z uwagi na co’ pierwotnego projektu, na podstawie którego można coś pojmować jako to, czym to coś jest, w jego możliwości.
Projektowanie otwiera możliwości, tzn. coś, co umożliwia. Wydobyć
‘z uwagi na co’ projektowania oznacza: otworzyć to, co umożliwia coś
zaprojektowanego20.
17
18
19
20

Ibidem.
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 187 (s. 145).
E. Tugendhat, Selbstbewußtsein..., op.cit., s. 222.
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 407 (s. 324). Przekład nieznacznie zmieniony.
W tłumaczeniu B. Barana czytamy o projekcie, „na podstawie którego można pojmować
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Projekt (Entwurf) to struktura jednego z momentów otwartości Dasein,
rozumienia (Verstehen), które Heidegger opisuje jako „r z u t o w a n i e (entwerfen) s i e b i e n a j a k ą ś m o ż l i w o ś ć, trzymanie siebie każdorazowo
w postaci p r o j e k t u (Entwurf) w jakiejś możliwości”21. Rozumienie nie
ma charakteru epistemologicznego, ale zapewnia jestestwu możliwościowy
charakter bycia – „rozumieć to tyle, co móc”22. Egzystencjalny projekt nie
ma nic wspólnego z planowaniem czy szkicowaniem, ale jest ruchem wyrzucania jestestwa w możliwość. To swoisty ruch wprzód, który nie oznacza
przestrzennej zmiany miejsca, ale opisuje ontologiczny dynamizm jestestwa,
które – paradoksalnie – jest sobą tylko w ten sposób, że wychodzi z siebie ku
swojemu sensowi. Fenomen sensu odsłania się jako cel i podstawa projektu.
Powyższy cytat wskazuje, że jego związek z możliwościami jest niepodważalny, ale natura tego związku pozostaje w mroku. By go rozjaśnić, musimy
się bliżej przyjrzeć fenomenowi sensu.
Heidegger nie rozumie sensu tradycyjnie, ale jako to, „w czym utrzymuje się zrozumiałość czegoś”23. Sens obejmuje sobą to, co jest już przez nas
rozumiane, ale co musi być rozumiane wyraźnie, co ma zostać w y ł o ż o n e.
Nie chodzi tu o językowe i precyzyjne określenie tego, co rozumiemy. Rzecz
w tym, że wszystko, co rozumiemy, zawsze rozumiemy już j a k o coś. Ta
struktura „jako” to struktura wykładni rozumienia. Żadna rzecz nie może
zostać zrozumiana bez odniesienia do czegoś innego, co już jest (przed)
rozumiane. Niezbędny jest kontekst powiązań z innymi rzeczami. Spostrzeżony na stole przedmiot, który nazywamy piórem, może zostać zrozumiany
j a k o przedmiot służący do pisania tylko wtedy, gdy rozumiemy, czym jest
pisanie, kartka, atrament, etc., czyli gdy poruszamy się w jakimś kontekście.
Wykładnia nie dodaje tylko znaczenia do obecnej rzeczy, nie jest jedynie
wskazanym, choć niekoniecznym, aspektem rozumienia, lecz wydobywa
powiązania, które rozumienie otworzyło. Wykładnia ufundowana jest na
trzech charakterach: na wstępnym zasobie (Vorhabe), wstępnym oglądzie
(Vorsicht) i wstępnym ujęciu (Vorgriff ). Pierwszy z nich można dookreślić
jako przestrzeń całokształtu powiązania, w którym wykładnia się porusza,
to swoiste tło wszystkich jej ruchów. Drugi oznacza perspektywę, z której
odnosimy się do omówionego już poprzednio wstępnego zasobu. Z kolei
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możliwość czegoś jako tego, czym to coś jest” (oryg. „des [...] Entwurfs, aus dem her etwas
als das, was es ist, in seiner Möglichkeit begriffen werden kann“).
M. Heidegger, Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Warszawa 2009,
s. 298 (wyd. oryg. M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, GA 24, Frankfurt am Main 1975, s. 392).
W. Rymkiewicz, Ktoś i nikt – wprowadzenie do lektury Heideggera, Wrocław 2002, s. 110.
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 194 (s. 151).
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trzeci charakter wskazuje na to, że wykładnia zawsze musi obrać jakąś
pojęciowość, która ma być aplikowana do tego, co wykładane. „Sens jest
ustrukturowanym przez wstępny zasób, wstępny ogląd, i wstępne pojęcie
‘z uwagi na co’ projektu, które pozwala rozumieć coś jako coś24”. Sens to taka
konstrukcja, która obejmuje to, czemu wykładnia narzuca strukturę „jako”.
Jest jednością całości powiązań, w którą projekt wyrzuca Dasein, to całość
tego, co artykułowane – „p o j ę c i e s e n s u obejmuje formalne rusztowanie
tego, co koniecznie należy do tego, co rozumiejąca wykładnia artykułuje”25.
Mamy tu więc do czynienia ze swoistym stelażem otwartości Dasein, który
utrzymuje w jedności przestrzeń zrozumiałości. Bez niego żaden projekt nie
mógłby dojść do skutku. Byłby wybieganiem w próżnię.
Dla nas najistotniejsza jest w tym miejscu przestrzeń zrozumiałości.
Heidegger pisze, że „wykładnia nie polega na przyjęciu do wiadomości
czegoś rozumianego, lecz na opracowaniu możliwości zaprojektowanych
przez rozumienie”26. Przestrzeń zrozumiałości, którą obejmuje sens odsłania się jako przestrzeń możliwości. Ale wykładnia nie jest przyjmowaniem
czegoś do wiadomości (Kenntnisnahme), nie jest zabiegiem refleksyjnego
uświadamiania sobie czegoś27, ale ruchem bycia, który odpowiada za to, że
wszystko, co rozumiemy, zawsze rozumiemy w ramach pewnej całości. To,
co rozumiane j a k o coś, wcale nie musi oznaczać rozumienia tematycznego.
Ontycznie możemy nie być w stanie wypowiedzieć tego, co rozumiemy,
a jednak ontologicznie będzie to już ustrukturyzowane poprzez „jako”, które
tematycznie można wyodrębnić. Opracowanie możliwości, o którym mówi
Heidegger, można zrozumieć właśnie jako ujmowanie w strukturę „jako”.
Projekt umieszcza Dasein w horyzoncie jedności możliwości, która dzięki
24

25

26
27

Ibidem, s. 194 (s. 151). Przekład nieznacznie zmieniony. B. Baran tłumaczy „‘na co’
projektu” (w oryg. „Woraufhin des Entwurfs”), chociaż w innym miejscu (ibidem, s. 407)
dotyczącym tej samej problematyki tłumaczy Woraufhin jako „z uwagi na co” (zob.
pierwszy cytat przywołany w tej części). Obie propozycje są poprawne, ale ujednolicenie
wydaje się w tym wypadku ważne, ponieważ wskazuje na to, że Heidegger posługiwał się
jednym zwrotem.
Ibidem, (s. 151). Przekład nieznacznie zmieniony. Tłumacz Bycia i czasu przekłada „[...]
rusztowanie tego, co jako konieczne wchodzi w skład artykulacji przez rozumiejącą wykładnię” (oryg. „[...] Gerüst dessen, was notwendig zu dem gehört, was verstehende Auslegung artikuliert“). Przekład B. Barana, choć stylistycznie lepszy, niepotrzebnie mówi
o „wchodzeniu w skład”, co może sugerować rozważania nad rozmaitymi (ujmowanymi
metafizycznie) składnikami.
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 190 (s. 148).
Jak chciałby chociażby, podążający za Gadamerem, J. Grondin, który określa zadanie
wykładni jako „refleksyjne podniesienie do poziomu świadomości własnej prestruktury
rozumienia” (J. Grondin, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, przeł. L. Łysień,
Kraków 2007, s. 124).
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wykładni zostaje uwyraźniona i opracowana. Możliwości jako przestrzeń
zrozumiałości to swoisty cel projektu i horyzont rozumienia jestestwa.
Ostrze analizy musimy teraz skierować właśnie na tę p r z e s t r z e ń, która
odsłoni się przed nami jako świat28.

Możliwość a świat
Analizując fenomen wykładni zwróciliśmy uwagę na to, że każdy przedmiot
rozumiany jest zawsze w pewnym kontekście. Wszystko, co rozumiemy,
rozumiemy j a k o coś, a to coś samo jest częścią szerszej całości powiązań.
Odsłania się tutaj sieć wzajemnych odniesień, którą Heidegger nazywa
oznaczonością (Bedeutsamkeit), a która ma stanowić strukturę świata. Ta
struktura nie jest jednak zamkniętą i niedostępną całością niezależną od jestestwa. Chociaż każdą rzecz rozumiemy ze względu na inną, ostatecznym
„ze względu na” (Worum-willen) jest jestestwo jako bycie-w-świecie29. To
ono stanowi zwieńczenie oznaczoności, ponieważ każde rozumienie dokonuje się niejako w interesie jestestwa. Każde rozumienie jest w rzeczywistości samorozumieniem. Rozumiejąc pióro jako coś służącego do pisania,
rozumiemy przecież siebie jako mogących posłużyć się piórem w taki czy
inny sposób. Przedmioty wkraczają w nasze pole widzenia zawsze w kontekście naszej możliwości odniesienia się do nich. Wszystko, co rozumiemy,
rozumiemy ze względu na możliwości. Ale rzeczy nie mają możliwości podobnie, jak nie mają świata – „krzesło nie m a świata”30, napisze Heidegger.
Tylko jestestwo ma możliwości i tylko ono ma świat. Ten ostatni nie jest
statycznym zbiorem powiązań czy możliwości, ale jako taki sprawia, że dla
Dasein jakiś byt (łącznie z nim samym) może coś znaczyć, że może stać się
dlań jawny, że może b y ć. Jako całokształt związku znaczeniowego czy też
całokształt powiązania, świat jest tym, co pozwala wiązać byty z byciem-w-świecie, jest tym, poprzez co Dasein wiąże się też ze sobą31.
Chociaż na gruncie Bycia i czasu fenomen świata dochodzi do
głosu poprzez analizy powiązaniowego sposobu bycia rzeczy poręcznych,
28

29
30
31
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Na podobne znaczenie świata w fi lozofii Heideggera wskazuje również Tugendhat.
Niestety ogranicza on je tylko do przestrzeni rozumianej praktycznie, co uniemożliwia
interpretację ontologiczną [zob. E. Tugendhat, Heideggera pytanie o bycie, [w:] idem,
Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1999, s. 139].
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 108 (s. 84).
Idem, Podstawowe problemy..., op.cit., s. 179 (s. 236).
Zob. D.R. Sobota, Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie, t. 2, Bydgoszcz
2013, s. 497 oraz świetne i nadal aktualne analizy K. Michalskiego, który, rozpatrując powiązaniowy sposób bycia narzędzia, dochodzi do analogicznych wniosków (K. Michalski,
Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, s. 59–63).
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to w późniejszych pismach Heidegger starał się fenomen ten rozpatrywać
w innym kontekście32. Nie pociąga to jednak zasadniczej zmiany koncepcji,
a jedynie wyeksponowanie odmiennej perspektywy. Być może fryburskiemu filozofowi zależało na odcięciu się od jednostronnego odczytania,
które określałoby świat jako układ pragmatycznych odniesień33. W O istocie
podstawy, tekście z 1929 roku, czytamy:
Jeśli ontyczne powiązanie rzeczy użytkowych, narzędzi, identyfikuje
się ze światem, a bycie-w-świecie ujmuje jako obchodzenie się z tymi
rzeczami, to rozumienie transcendencji jako bycia-w-świecie w sensie
‘podstawowego ukonstytuowania jestestwa’ na pewno nic nie da34.

Jak w takim razie powinniśmy pojmować fenomen świata? Ten sam tekst
mówi nieco dalej o świecie jako o tym, „z czego jestestwo o - z n a c z a
s o b i e (sich zu bedeuten gibt), do jakiego bytu i jak m o ż e się odnieść”35.
O-znaczanie byłoby wprowadzaniem jakiegoś bytu w krąg oznaczoności,
w krąg powiązań z Dasein. Tym samym zapewniona zostaje jestestwu
ontologicznie możliwość ontycznego odnoszenia się. Nieprzypadkowo Heidegger zapisuje słowo „może” kursywą podkreślając, że zostaje dzięki temu
u m o ż l i w i o n a możliwość nawiązania ontycznej relacji z jakąś rzeczą,
którą można wybrać teraz spośród innych. W ten sposób jestestwo zbliża
się do siebie (Auf-es-zukommen), bo wprowadzanie w krąg oznaczoności
określa też Dasein. Jestestwo rozumie samo siebie, widzi siebie jako mogące
sięgnąć po dany byt. Wspomniany już ruch wykraczania poza siebie, jest
ruchem ku światu rozumianemu jako to, skąd płynie możliwość odnoszenia
32

33

34

35

Według O. Pöggelera, takie rozpatrywanie świata daje jedynie pierwszą i decydującą wskazówkę odnośnie jego struktury, ale nie stanowi ono rozstrzygnięcia problemu (O. Pöggeler,
Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, Warszawa 2002, s. 58).
Takie interpretacje proponują np. D.R. Cerbone, World, World-entry, and Realism in
Early Heidegger, „Inquiry”, 38, 1995, s. 411–413 czy M. Okrent, Heidegger’s Pragmatism,
Ithaca and London 1988, s. 42–43.
M. Heidegger, O istocie podstawy, przeł. J. Nowotniak, [w:] M. Heidegger, Znaki drogi,
op.cit., s. 50, przyp. 16 (wyd. oryg. M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes, [w:] M. Heidegger, Wegmarken, op.cit., s. 155, przyp. 55). Tłumaczenie nieznacznie zmienione, tytuł
oddaję jako O istocie podstawy, a nie – jak proponuje tłumaczka – O istocie racji, oraz
modyfi kuję przekład fragmentu opatrzonego przez Heideggera cudzysłowem, który J.
Nowotniak oddaje jako „podstawową strukturę bytowania” (oryg. Grundverfassung des
Daseins). W kolejnych cytatach z tego tekstu będę konsekwentnie tłumaczył Dasein jako
„jestestwo”, a nie jako „bytowanie”.
Ibidem, s. 51 (s. 157). Przekład zmodyfi kowany. Proponuję mówić o „odnoszeniu się”
zamiast o „ustosunkowaniu się” (sich verhalten) oraz o „o-znaczaniu” zamiast „uzmysławianiu sobie” (sich zu bedeuten geben). Ponadto zdecydowałem się zmienić stylistycznie
lepsze „w oparciu o co” na zgodniejsze z literą tekstu „z czego” (aus dem her).
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się do bytu odmiennego od jestestwa, to ruch wychodzenia ku swoim możliwościom. Pisze Heidegger, że „wysuwanie-przed-siebie świata to pierwotny
projekt (Entwurf) możliwości jestestwa, dzięki którym – pozostając w obrębie bytu – może się ono doń odnosić”36. Pierwotny projekt możliwości,
który jednocześnie jest podejmowaniem ich, to nic innego jak wybieganie
w świat. Świat jako całość możliwości umożliwia odnoszenie się jestestwa
do bytu. Moglibyśmy nazwać teraz tę całość „pulą możliwości”37, lecz pod
warunkiem, że nie uznamy jej za zbiór ontycznych możliwości jestestwa czy
bytowych relacji38. Jako taki zbiór, świat sam byłby pewnym bytem, a jest
raczej pewną totalnością, która ontyczne odniesienia dopiero umożliwia. To
swoisty na-rzut (Überwurf) na byt39, dzięki któremu byt może się dopiero
ujawnić. Kwintesencja możliwości tkwi właśnie w pojęciu świata rozumianym jako totalność możliwości, jako umożliwianie tego, co jest dla nas
w codziennym obejściu możliwe40.
W tym miejscu pojawia się problem wyboru możliwości. W Byciu
i czasie czytamy, że Dasein „jest zawsze na łonie takiej czy innej możliwości,
ciągle n i e jest tą inną i wyrzeka się jej w egzystencjalnym projekcie”41. Prima
facie cytat ten nie wzbudza żadnych kontrowersji. Zaprojektowanie się na
możliwość to określenie się od jej strony, wkroczenie w nią, b y c i e nią, co
przemawia właśnie za tym, że możemy wybrać tylko jedną możliwość, a pozostałe musimy odrzucić. Ale zgodnie ze słowami Heideggera, możliwości
36
37
38

39

40

41
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Ibidem, s. 52 (s. 158).
D.R. Sobota, Źródła i inspiracje..., op.cit., s. 499.
Bardzo mocno łączy świat z możliwościami również W. Rymkiewicz, który wskazuje na
to, że właśnie w świecie natrafiamy na związki łączące rzeczy, na związki, które są de facto
naszymi możliwościami (zob. W. Rymkiewicz, Ktoś i nikt..., op.cit., s. 87). Wydaje się
jednak, że niezbyt wyraźnie stawia on granicę między ontycznym a ontologicznym sensem możliwości. Podobne stanowisko zajmuje M. King podając przykład kobiety, która
„utrzymuje [...] możliwości przed sobą j a k o ś w i a t, który zamieszkuje” (M. King,
A Guide to Heidegger᾿s Being and Time, Albany 2001, s. 62). Najbardziej radykalnie do
tej kwestii podchodzi B. Ferreira. Chociaż wiąże on możliwości ze światem, to traktuje je
jako ontyczne możliwości pewnych czynności (Verrichtung) – np. pisania, tańczenia, jedzenia – które razem miałyby tworzyć pewną całość naszego życia (B. Ferreira, Stimmung
bei Heidegger, „Phaenomenologica” 165, Dordrecht 2002, s. 84–85).
M. Heidegger, O istocie..., op.cit., s. 52 (s. 158). J. Nowotniak tłumaczy Überwurf jako
„nakładanie”.
Podobnie widzi tę kwestię R. Rożdżeński, który, chociaż ujmuje Dasein jako człowieka,
a jego możliwości sprowadza do poziomu ontycznego, to odczytuje fenomen świata jako
całokształt podstawy dla spełniania tak rozumianych możliwości (zob. R. Rożdżeński,
Kant i Heidegger a problem metafizyki, Kraków 1991, s. 78–80). Być może gdyby zdecydował się on ująć możliwości od strony ontologicznej, doszedłby do podobnych wniosków,
co nasze.
M. Heidegger, Bycie i czas, s. 358 (s. 285).
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mogą b y ć tylko w projekcie, bo „projekt (Entwurf) rzucając (Werfen) podrzuca (vorwirft) sobie możliwość jako możliwość i jako takiej pozwala b y ć”42.
Możliwości nie można porównać do dań, które znajdujemy w karcie menu.
Czy można więc mówić o wyborze jednej możliwości kosztem innych43?
Nie jesteśmy w stanie odrzucić możliwości, bo jeśli coś jest możliwością, to
znaczy, że już się na to zaprojektowaliśmy i że już tym jesteśmy. Możliwość –
podkreślmy za Tugendhatem – jest zawsze możliwością całości naszego bycia.
Mówiąc o odrzuceniu innych możliwości naszego bycia, interpretowalibyśmy
możliwość jako logiczną alternatywę. Wydaje się, że wyrzekanie się (sich
begeben) możliwości nie polega na odrzuceniu jakiejś możliwości, ale na tym,
że Dasein zostało już w jakąś możliwość rzucone i nie może tego zmienić.
Będąc jedną możliwością musimy wyrzec się jednocześnie bycia inną. Rysuje
się przed nami nierozerwalny związek projektu z rzuceniem44. Zawsze jesteśmy już rzuceni w świat, na który się projektujemy (wy-rzucamy). Wolność
projektu nie polega na przebieraniu wśród możliwości, ale na „sprostaniu
temu, że nie wybraliśmy innych i że wybrać ich nie możemy”45. Heidegger
pokazuje, że przestrzeń dziania się wolności nie leży przed wyborem tej czy
innej możliwości, ale w sprostaniu (Tragen) temu, jaką możliwością jesteśmy.
Możliwość zawsze została już wybrana46.
Wydaje się, że powyższy akapit rozwiązuje problem wielości możliwości, ale aktualne pozostaje pytanie, dlaczego Heidegger często mówi o jestestwie projektującym się na wiele możliwości47. By odpowiedzieć, musimy
rozciągnąć – co do tej pory czyniliśmy jedynie implicite – pojęcie możliwości
również na inne egzystencjały, które Heidegger nazywa też możnościami
bycia (Seinkönnen)48. W Byciu i czasie czytamy np., że „jako możność bycia
bycie-w jest zawsze możnością-bycia-w-świecie”49 albo, że „rozumienie jako
42
43

44

45
46

47

48

49

Ibidem, s. 187 (s. 145).
Za taką dowolnością w wyborze możliwości optuje np. K. Sipowicz (K. Sipowicz, Heidegger: degeneracja i nieautentyczność, Warszawa 2005, s. 46).
Aspekt ten podkreśla również – w kontekście rozważań nad wolnością – R. Strzelecki.
Chociaż mówi on o wachlarzu możliwości, nie spuszcza przy tym z oczu ich ontologicznej
strony, co bez wątpienia stanowi zaletę jego analiz (R. Strzelecki, Odpowiedzieć Byciu.
Odpowiedzieć Innemu, Kraków 2014, s. 74–76).
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 359 (s. 285).
Na związek możliwości z modalnością konieczności wskazuje W. Rymkiewicz w: Ktoś
i nikt..., op.cit., s. 103).
Np. gdy czytamy, że Dasein „projektuje siebie na możliwości, w które jest rzucone”
(M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 358 (s. 284).
Heidegger pisze, że „tylko w projekcie, rzutowaniu siebie na pewną możność bycia, jest
tu-oto ta możność bycia, ta możliwość j a k o możliwość” (idem, Podstawowe problemy...,
op.cit., s. 298 (s. 392)).
Idem, Bycie i czas, op.cit., s. 185 (s. 144).
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możność bycia samo ma możliwości już z góry wyznaczone przez sferę tego,
co w nim z istoty daje się otworzyć”50. Każdy sposób bycia to możność bycia,
przy czym nie chodzi tutaj o sposoby, na jakie jestestwo zaledwie m o ż e być.
Dasein, o ile j e s t, zawsze już j e s t tymi sposobami bycia. Chociaż Heidegger wyodrębnia różne fenomeny, to nie stanowią one oddzielnych jednostek.
Każde bycie-w jest zawsze byciem-w-świecie, a każde rozumienie jako moment bycia-w zawsze jest rozumieniem nastrojonym i artykułowanym przez
mowę. Świat, pewna całość możliwości umożliwiająca ontyczne odniesienia,
ma w swoim centrum Dasein jako bycie-w-świecie. Każda możliwość jest
naszą własną możliwością, ponieważ możliwość odniesienia do jakiegoś
bytu jest możliwością rozumiejącego, nastrojonego i artykułowanego
w mowie odniesienia się do bytu. Rozumienie, jako ruch, który w swoisty
sposób wyrzuca jestestwo w jego możliwość, wyrzuca je też zawsze w możliwość takiego czy innego rozumienia. Różne możliwości to tylko momenty
wziętej jako całość możliwości bycia-w-świecie. Możliwość nie stoi gdzieś
na zewnątrz Dasein, ale jest w każdym jego charakterze bycia, a pamiętać
trzeba, że ten charakter bycia, który nazywamy możliwością, został przez
Heideggera naznaczony jako „najbardziej pierwotny i ostateczny”51. Możliwość jako podstawowa możność bycia wydaje się tym sposobem bycia, który
umożliwia dynamikę wszystkich innych sposobów bycia, który nie pozwala
jestestwu dookreślić się, domknąć w jego bytowości i stale wytycza dalszą
drogę jego bycia, stale motywuje jego bycie. Jest tym ciągłym wychyleniem
Dasein poza siebie, tak że ciągle jest ono w drodze ku sobie. I chociaż brzmi
to paradoksalnie, to ten sam opis można zastosować do naszego ontycznego
poruszania się pośród otaczających nas rzeczy. Człowiek stale gdzieś dąży,
ciągle czegoś chce, nigdy nie ustaje w swoim ruchu. Ale to, co przed nim
„leży”, czego chce, do czego zmierza, stanowi w pewnym sensie niezbywalną
treść jego życia. To możliwościowy charakter Dasein dopuszcza do głosu
ontyczne możliwości i sprawia, że stają się motorem ludzkiego życia.
Finalnie, świat nie odsłania się więc jako coś zewnętrznego wobec
jestestwa, ale jako jego charakter, który „egzystuje, tzn. ma sposób bycia
jestestwa”52. Jako taki, staje się nieodłącznym momentem naszego bycia,
tym momentem, który pozwala wyłonić się wiązaniom łączącym Dasein
z innymi bytami i który tym samym umożliwia ujawnienie się zarówno
jestestwa, jak i innych bytów. Na poziomie ontycznym te wiązania to relacje
łączące jestestwo z jego otoczeniem, czyli możliwości poruszania się wśród
50
51
52
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rzeczy. Są one wyrazem, postacią „ze względu na”, czyli jestestwa53. Świat
jako egzystencjał nie jest zbiorem tych relacji, a raczej całością możliwości
bycia-w-świecie, z której te relacje mogą się dopiero wyłonić. Tę całość ujmujemy jako interesującą nas tutaj możliwość, której charakter odda jej funkcja
umożliwiania (Ermöglichung).

Możliwość jako umożliwianie
Pojęcie umożliwiania pojawia się we wczesnych tekstach Heideggera rzadko,
ale zawsze w kontekście rozważań nad charakterem możliwości. Spotkaliśmy
się z nim we fragmencie, którym rozpoczęliśmy nasze analizy sensu. Przeczytaliśmy tam, że projektowanie otwiera możliwości, które umożliwiają
coś, co zostało zaprojektowane54. Tym, co zostało zaprojektowane, jest bycie
jestestwa55. Niestety, na kartach Bycia i czasu nic więcej o naturze umożliwiania nie znajdziemy. Aby rozjaśnić ten termin, sięgniemy po wykłady
z przełomu lat 1929/1930 zatytułowane „Podstawowe pojęcia metafizyki:
Świat – skończoność – samotność”. Ich ostatni paragraf porusza kwestie projektu i możliwości. Czytamy tam, że projekt „ma charakter u w a l n i a n i a
d o t e g o, c o m o ż l i w e (des Enthebens in das Mögliche), a mianowicie
[...] do tego, co możliwe w jego możliwym umożliwianiu, czyli: możliwego
rzeczywistego (ein mögliches Wirkliches)”56. To uwalnianie (Entheben) jest
czymś w rodzaju odciążania, które jednak nie polega na zdjęciu ciężaru, ale
raczej na przesunięciu go w przestrzeń umożliwiania. Projekt ma zabierać
(fortnehmen) projektującego, ale tak, by mu go oddać poprzez przesunięcie
go w możliwe w zakresie tego, w jakim ono umożliwia. Zagadkowe możliwe
rzeczywiste nie zostaje przez Heideggera stematyzowane i możemy jedynie próbować wydobyć jego sens podążając za duchem tekstu. Niemiecki
fenomenolog pisze, że projekt uwalniając do umożliwiającego możliwego
(ermöglichende Mögliche) „nie w i ą ż e ani z tym, co możliwe, ani z tym,
co rzeczywiste, ale z u m o ż l i w i a n i e m (Ermöglichung), tj. z tym, czego
możliwe rzeczywiste zaprojektowanej możliwości żąda dla siebie od możliwości dla swego urzeczywistnienia”57. Możliwe rzeczywiste, które wydaje się
53
54
55
56

57

B. Ferreira, Stimmung bei Heidegger, op.cit., s. 89.
M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 407 (s. 324).
Ibidem.
Idem, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, GA 29/30,
Frankfurt am Main 1992, s. 528. Wszystkie fragmenty w przekładzie własnym. W miejscu
tym chciałbym jeszcze podziękować Panu Profesorowi J. Mizerze, który zgodził się poświęcić swój czas i przejrzeć tłumaczone przeze mnie fragmenty. Jego rady i sugestie były
niezwykle pomocne, za co pozostaję mu bardzo wdzięczny.
Ibidem.
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tym, co się w projekcie urzeczywistnia (być może samym projektującym),
potrzebuje do tego urzeczywistnienia czegoś, co Heidegger nazywa umożliwianiem. Zostaje więc ono dookreślone tutaj jako coś, co wprowadza w to,
co rzeczywiste.
To, co rzeczywiste zostaje przez Heideggera ujęte jako granica
(Schranke) tego, co możliwe. Bez tej granicy, możliwość nie miałaby żadnego
znaczenia, byłaby pusta i zupełnie nieokreślona.
Możliwe nie staje się bardziej możliwe przez nieokreśloność, tak jakby
wszystko, co możliwe, w sobie odnajdywało miejsce i schronienie
(Unterkunft), ale to, co możliwe wzrasta w swojej możliwości i sile
umożliwiania poprzez o g r a n i c z e n i e58.

To, co rzeczywiste, jako granica możliwości, jest następnie „dającą się wypełnić r o z p o s t a r t o ś c i ą, tj. tym ‘w całości’, z którego zawsze odnosi się
nasze odnoszenie59”. Ograniczanie, które przydaje możliwości siły, zdaje się
polegać na wprowadzaniu możliwości do pewnej całości, w której znajduje
ona swoje miejsce i którą dopełnia. Dlatego też projekt zostaje przez Heideggera określony jako dopełniający (ergränzend) w sensie „tworzenia pewnego
‘w całości’”60. Odbiera on projektującemu jego samego, po to, by go oddać
poprzez związanie z możliwym. To związanie dopełnia pewną całość, która
jest całością możliwych wiązań (mögliche Bindungen), w ramach której „to,
co rzeczywiste jako rzeczywiste zaprojektowanego możliwego może się urzeczywistnić”61. Ta całość wskazuje na to, co wcześniej zostało już powiedziane
o świecie, dzięki któremu może się ujawnić byt. Określa ją też Heidegger
jako „zawsze możliwą związywalność (Verbindlichkeit)”62, która stale pozostaje otwarta na nowe wiązania, dlatego projekt nieustannie ją dopełnia, nie
pozbawiając jej przy tym charakteru „w całości”. To nieustanne dopełnianie
zwiększa możliwości poruszającego się wśród bytów jestestwa. Każde nasze
zachowanie się, każde odniesienie, wyrasta w horyzoncie tych możliwych
wiązań, w które projekt swoiście wyrzuca projektującego.
Przed nami rozpościera się więc pewna przestrzeń, która otwiera
drogi do bytu. Sam projekt jako taki „nie ma w ogóle żadnego przedmiotu,
58
59
60
61
62
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lecz jest o t w i e r a n i e m - s i ę n a u m o ż l i w i a n i e (Sichöffnen für die
Ermöglichung)”63. Przedmiot może się ujawnić dopiero dzięki projektowi,
który tym samym nie może kierować się w stronę czegoś ontycznie określonego. Umożliwianie wyznacza drogę do bytu, „[...] jest wytyczaniem (Vorzeichnung) urzeczywistniania [...]”64, wykreśla, szkicuje możliwe wiązania,
w których może poruszać się jestestwo. W ten sposób umożliwia ujawnienie
się bytu. Dlatego Heidegger określa też projekt jako „d z i a n i e s i ę [...]
r ó ż n i c y m i ę d z y b y c i e m i b y t e m”65. Projekt różnicuje bycie i byt,
wkracza w ich „pomiędzy”, a robi to poprzez otwarcie na wykreślanie sposobów, na jakie jestestwo może odnosić się do siebie i do innych bytów, co
jednocześnie jest tworzeniem świata (Weltbildung), który ujawnia się teraz
jako przestrzeń umożliwiania. Heidegger opisuje ten proces wkraczania
między bycie a byt za pomocą zaczerpniętego od Schellinga słowa Lichtblick,
które możemy przetłumaczyć jako „rozbłysk”. Projekt jest:
rozbłyskiem w możliwe-umożliwiające (Mögliche-Ermöglichende) w ogóle.
Ten rozbłysk rozdziera mrok jako taki, daje możliwość owego świtu powszedniego dnia, w którym zrazu i zwykle spostrzegamy byt [...]66.

Projekt stale rozdziera kurtynę mroku wydobywając sens, w którym jestestwo się porusza. To błysk, który ciągle wyrywa nas z tego, czym jesteśmy
i wpisuje nas nieustannie na nowo w otwierające się za każdym razem inaczej
umożliwianie. Dzięki temu, świat ciągle się zmienia, a sens rzeczy nigdy nie
jest ustalony raz na zawsze, ale nieustannie przesuwa swoje granice.
Możliwość w swojej funkcji umożliwiania odsłania się jako wytyczanie dróg ujawniania się bytu. Projekt, otwierając się na nie, jednocześnie je
kształtuje. Możliwość nie jest czymś gotowym, leżącym przed jestestwem.
Umożliwianie dzieje się wraz z rozbłyskiem projektu. Wyjaśnia to pewną
dwuznaczność, którą można dostrzec już w Byciu i czasie. Heidegger, opisując ruch projektu, mówi czasami o projektowaniu możliwości, a czasami
o projektowaniu na możliwości. Nie ma tu niekonsekwencji, projektowanie
możliwości jest jednocześnie podejmowaniem możliwości. Projekt, który
określiliśmy jako ruch przesuwania punktu ciężkości projektującego, sam
również zmienia swój punkt ciężkości, bo przesycony jest możliwością. Leży
to w naturze samego umożliwiania, które wytyczając kolejne drogi odkrywania bytu, otwiera się jednocześnie na dalsze umożliwianie.
63
64
65
66
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Ibidem.
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Zakończenie
Zanim podsumujemy efekty naszych analiz, do przemyślenia pozostaje
jeszcze jeden problem. Skoro projekt, rozumiejąc byt, rzutuje go na jego
możliwość, to co z rozumieniem bycia i jego możliwością? Do odpowiedzi
na to pytanie może nas przybliżyć koncepcja uwarstwienia (Schichtung)
projektów67. Byt rozumiemy rzutując go na bycie, bycie poprzez rzutowanie
go na czasowość, ale czasowość nie ma już żadnej „wyższej” instancji, jest
samoprojektem (Selbstentwurf)68. Czy jednak nie ma tutaj żadnej niekonsekwencji? Raz mówimy o projektowaniu na możliwości, a raz o projektowaniu na bycie? To nie błąd, chcemy właśnie pokazać, że bycie w swoim
najgłębszym wymiarze jest możliwością, a czasowość pierwotnym wymiarem umożliwiania:
Ponieważ tym, co źródłowo umożliwiające, źródłem samej możliwości
jest czas, zatem sam czas czasuje się jako coś najwcześniejszego jako
takie. Wc z e ś n i e j n i ż w s z e l k i e m o ż l i w e Wc z e ś n i e j
jakiegokolwiek rodzaju jest c z a s, gdyż stanowi on podstawowy
warunek Wcześniej w ogóle. Ponieważ zaś czas jako źródło wszelkich
umożliwień (wszelkich możliwości) jest czymś najwcześniejszym, to
wszelkie możliwości jako takie mają pod względem swojej funkcji
umożliwiania charakter Wcześniej, tzn. apriori69.

Możliwość jako „wcześniej”, nigdy nie jest czymś, czego jeszcze nie ma, ale
zawsze już j e s t p r z e d wszystkim innym. Jej źródłem jest czasowość, która
czasuje się od przyszłości, poprzez byłość, ku współczesności. Możliwości są
więc tym, ku czemu zmierzamy, ale i tym, czym zawsze już jesteśmy. Czasowość sama jest pierwotną możliwością, ponieważ jest sensem bycia, jest tym,
w czym utrzymuje się jego zrozumiałość, jest jego możliwością. Sama jest dla
siebie motorem i napędem, sama się motywuje, czyli sama z siebie wytycza
sobie drogę do bycia.
W tym kontekście zrozumiałe staje się twierdzenie Heideggera, zgodnie z którym „w sferze ontologicznej wyżej od wszystkiego rzeczywistego stoi
to, co możliwe”70. Możliwe tworzy drogi do tego, co rzeczywiste, określając
tym samym to, co rzeczywiste. Jestestwo poruszając się po drogach możliwości ciągle trafia do tego, co rzeczywiste, ale trafia tam niejako na warunkach
samej możliwości. Jak pisał Heidegger, „projektując, jawno-bycie w nim
67
68
69
70
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[Da-sein in ihm, tzn. w człowieku – M.W.] rzuca go ciągle w możliwości
i utrzymuje w ten sposób p o d p o r z ą d k o w a n e g o (unterworfen) temu,
co rzeczywiste”71. Człowiek, choć od strony swojej ontologicznej konstytucji
określony jest najgłębiej przez możliwości, jako byt poruszający się wśród
bytów zawsze odnosi się do tego, co rzeczywiste. Dzieje się tak dzięki samej
naturze możliwości, która umożliwia jego bycie jako bycie-w-świecie właśnie, czyli jako bycie bytu, który odnosi się do bytów.
Możliwość, którą wyraża zdanie „mogę przerwać wykład” jest możliwością ontyczną. Wbrew Tugendhatowi nie będziemy jej jednak wiązać
z rozważnym działaniem, ponieważ zdanie to wcale nie musi wyrażać
mojej pełnej namysłu woli. Bez wątpienia jednak wyraża zależność decyzji
ode mnie. Ale to, c o i j a k mogę zrobić, jest wyznaczone przez możliwość
egzystencjalną, która określa najgłębiej mój byt i moje bycie. Moglibyśmy więc, w duchu metody Tugendhata, próbować oddać jej charakter
wskazując na zdanie „M o g ę móc przerwać wykład”. Zdanie to jednak
na poziomie ontycznym nie ma sensu. Może lepiej byłoby więc posłużyć
się pozorną tautologią i powiedzieć, że możliwe jest tylko to, co jest
m o ż l i w e? W stosunku do wykładni Tugendhata udało nam się dokonać
jeszcze jednego. Niejako za jego radą połączyliśmy możliwość z czasowością, ale zrobiliśmy to całkowicie odwrotnie. Tugendhat, by dokonać tego
powiązania, musiał Heideggera „postawić na głowie”. My przywróciliśmy
porządek Bycia i czasu i możemy teraz zgodzić się z autorem Wykładów
o etyce mówiąc, że możliwość umożliwia odniesienie do przyszłości, ale
tylko dlatego, że sama czasowość jest pierwotną możliwością. Istotne jest
też to, że zaproponowane ujęcie możliwości rozciąga się na sferę ontyczną.
Każda ontyczna możliwość (np. tańczenia) umożliwia mi bycie takim czy
innym (np. tańczącym), umożliwia mi ontyczne określenie się, bez którego
nie mógłbym być. Tugendhat o tym nie zapomniał, ale ostatecznie zapoznał aspekt ontologiczny.
Możliwość w najgłębszym swoim wymiarze odsłoniła się więc przed
nami w swej funkcji umożliwiania. Okazała się tym, co wypełnia sens każdego projektu, który, rzutując jestestwo na jego możliwość, otwiera mu drogę
71

Idem, Die Grundbegriffe der Metaphysik..., op.cit., s. 531. Heidegger mówi wprost, że gdy
używa słowa Da-sein, chodzi mu o pewien byt (a nie o strukturę Dasein, którą było Da-sein jeszcze w Byciu i czasie), który otwiera się (aufbrechen) na bycie. Zapisując jednak
to słowo z dywizem, sugeruje związek z Da-sein z Przyczynków do filozofii. B. Baran
i J. Mizera, tłumacze Przyczynków, zdecydowali się oddawać je jako „jawno-bycie”. Propozycja ta wydaje się trafna i zdaje się też pasować do zaproponowanego w tym miejscu
przekładu, jednak z zastrzeżeniem, że tekst, który analizujemy, powstał sześć lat przed
Przyczynkami i znaczenie Da-sein może różnić się od tego, jakim Heidegger posługuje
się w swoim secundum opus magnum.
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do rzeczywistości. W ten sposób zostaje też dopełniony świat jako całość,
jako swoista przestrzeń umożliwiania, która pozwala na ujawnienie się bytu
poprzez wyznaczanie powiązań łączących byt z jestestwem. Powiązania te
nigdy nie są neutralne, ale zawsze pociągają za sobą określone bycie-w-świecie, ponieważ s ą właśnie z e w z g l ę d u n a to bycie-w-świecie. Dopiero
na tym gruncie rozpoczyna swoją pracę wykładnia pozwalając ujawnić
się jestestwu j a k o będącemu tak czy inaczej. To jest właściwa przestrzeń
dziania się bycia-w-świecie, które swoją możliwość zawdzięcza z kolei czasowości będącej źródłem wszelkiego umożliwiania, będącej jego najbardziej
pierwotną przestrzenią. Zrozumiałe staje się teraz twierdzenie, że najgłębszy
wymiar bycia to właśnie bycie-możliwym, że j e s t e m oznacza m o g ę. u
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Erscheinen und Genese
Einige Fragen zur Phänomenologie Martin Heideggers
Appearing and Genesis. Some Questions Concerning
Martin Heidegger’s Phenomenology
A B S T R AC T : In my paper I try to show how Heidegger’s philosophy describes the relation
between the notion of appearing (Erscheinen) and the notion of genesis or origin (Ursprung).
I try to elucidate Heidegger’s approach in a phenomenological way in order to propose
a perspective which makes it possible to combine the standpoints of two main figures of
current debate concerning Heidegger’s work: Thomas Sheehan and Richard Capobianco.
I argue that Heidegger’s main question is not the question of being (Seinsfrage), but it
should rather be understood as the question of the origin of phenomenality. After sketching
Heidegger’s phenomenological interpretation of origin as such, I try to show that the early
transcendental approach, which combines the question of phenomenality with the question
of meaning and understanding, is not abandoned in the later thought, but it is deepened
through the new notion of appearing as genesis. Using this approach I locate Heidegger’s
analysis in a broader context of contemporary phenomenological discussions concerning
the problem of phenomenality of phenomenon.
K E Y WOR D S : phenomenon • phenomenality • genesis • appearing • world • origin

1. Einführung

D

er hier präsentierte Aufsatz stellt einen Versuch dar, die ganze Philosophie Heideggers am Leitfaden des Begriffspaars „Erscheinen” und
„Genese” bzw. „Ursprung” phänomenologisch zu interpretieren. Mein Ziel
besteht nicht in einer historischen Analyse des Denkwegs Heideggers, die
zur Enthüllung der verborgenen Tiefe dieses Denkens wesenhaft u n f ä h i g ist, sondern – sich in der Nähe des Texts Heideggers befindend – die
phänomenologisch orientierte Interpretation darzubieten. Die Bedeutung
dieser Art der Interpretation soll in ihrem Vollzug selbst gezeigt werden.
Was mir in jedem Schritt dieses Aufsatzes begleitet, ist folgende Intention:
d a s W e s e n der Phänomenologie phänomenologisch erneut zu denken
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und er-denken. Es geht also nicht um eine philologische Darstellung der
Geschichte der Phänomenologie, die etwas Gemeinsames in der Phänomenologie von Husserl, Heidegger, Fink, Patočka, Ingarden, Sartre, Richir
usf. erblickte, sondern um eine Frage: was ist Phänomenologie von einem
phänomenologischen Standpunkt aus? Deshalb ist das nicht nur die Frage
nach dem, was Phänomenologie sei, sondern auch nach dem, was Phänomenologie sein könnte1. Heidegger’sche Philosophie dient mir dazu, zu zeigen,
wie der primär von Husserl formulierte philosophische Entwurf, a u s d e r
P h ä n o m e n o l o g i e s e l b s t radikalisiert und entwickeln sein kann.
Diese Perspektive schaltet das Erfordernis der ausführlichen Lektüre
der Texte Heideggers nicht aus. Wir müssen die möglichste Treue diesen
Texten opfern und ihren Gehalt nicht verdunkeln und trüben. Obwohl diese
Treue conditio sine qua non einer echten phänomenologischen Interpretation
ist, besagt sie nicht – am Ende – die W o r t -treue, sondern die S a c h -treue.
Ein vorliegender Text muss eigentlich überschritten werden, um in seinem
echten philosophischen Gehalt aufbewahrt werden zu können. Im Fall der
phänomenologischen Interpretation haben wir eine soz. z w e i b a h n i g
v e r l a u f e n d e Bewegung: von dem Text h e r a u s zu den „Sachen selbst”
und aus den Sachen selbst in dem Text h i n e i n zurück.
Die phänomenologische Tradition ist von einem Paradox geprägt: Obwohl sie – wie der Name selbst andeutet – mit der Frage nach dem Wesen der
Phänomene wesentlich verbunden ist, stellt sie diese Frage sehr oft nicht auf
eine explizite Weise. Ich argumentiere, dass auch die Heidegger‘sche Phänomenologie, trotz eines beharrlichen Versuchs, die Frage „was ist Phänomen?”
zu entwickeln und zu beantworten, den Sinn der P h ä n o m e n a l i t ä t in
der Dunkelheit und Vieldeutigkeit hält. Das heißt aber nicht, dass sie keinen
Beitrag zu den zeitgenössischen phänomenologischen Reflexionen leisten
kann. Im Gegenteil, die phänomenologisch orientierte Interpretation kann
die – hauptsächlich tief verborgenen – Potentialitäten dieser Phänomenologie entdecken. Die Frage, die nicht auf eine besondere oder ausgezeichnete
Gegebenheitsweise sich richtet, die nicht mit „Sonderprobleme” sich beschäftigt, die ja nicht in der verschiedenen phänomenologischen D i s z i p l i n e n sich spaltet, sondern nach dem W e s e n d e r P h ä n o m e n a l i t ä t
fragt, zeichnet insbesondere die Beschäftigungen der dritten Generation
der Phänomenologen aus, zu welcher Denker wie Jean-Luc Marion, Marc
Richir oder Michel Henry gehören2. Diese Frage nach der Phänomenalität
ist eine Radikalisierung der Phänomenologie, die jedoch keinen Bruch mit
1
2
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den früheren phänomenologischen Ansätzen darstellt, sondern sie ist die
W e i t e r e n t w i c k l u n g dessen, was – mehr oder weniger deutlich – in
vielen von diesen Ansätzen schon angelegt war und und bedeutet in diesem
Sinne eine Rückkehr zu ursprünglichen Tendenzen der Phänomenologie3.
Von diesem Standpunkt aus lässt sich der Heidegger’sche Denkweg als
e i n G a n z e s auffassen. Das ist die Perspektive, die ich in meinem Aufsatz
nehme. In diesem Aufsatz – ganz abgesehen davon, ob diese Sicht r e i n
h i s t o r i s c h gerecht sei – ist die Phänomenologie Heideggers als die F r a g e
n a c h d e r P h ä n o m e n a l i t ä t verstanden. Neben diesem Moment wird
auch eine andere Auszeichnung dieser Phänomenologie präsentiert. Ich
möchte auch argumentieren, dass die Heidegger‘sche Philosophie, als auch
die phänomenologische Tradition, auf eine mehr oder weniger explizite
Weise nach der G e n e s e bzw. nach dem U r s p r u n g d e r P h ä n o m e n e
fragt. Wie diese Hypothese, die ich hier notwendig nur auf Heidegger’schem
Entwurf beschränke, kann gerechtfertigt sein kann und welche Implikationen sie hat – das wird an den angemessenen Stellen gezeigt.
Meine Hypothesen darüber, dass Heideggers Phänomenologie wesenhaft die Frage nach der Phänomenalität und nach der Genese der Phänomene ist, haben zumindest vier Vorteile. (1) Sie ermöglichen den Denkweg
Heideggers i n s e i n e r G a n z h e i t zu denken. (2) Sie ermöglichen die
Vieldeutigkeiten, die in der Heidegger’schen „Seinsfrage” stecken, gewissermaßen beiseite zu lassen. (3) Sie bereiten den geilen Erdboden für die
phänomenologische Entwicklung der Fragen, Motive und Resultaten dieses
Denkwegs vor. Und wenn sie rein phänomenologisch bearbeitet werden,
können sie (4) die Schwierigkeiten der Haupttendenzen der gegenwärtigen
Heidegger-Interpretationen abschwächen – insbesondere es wird gezeigt,
wie die zwei gegenwärtig stark beeinflüssigen Auslegungen, nämlich die von
Thomas Sheehan und Richard Capobianco, die von sich selbst ganz ferngelegen sind, in der Annäherung gebracht werden kann.

2. Gegenwärtiger Streit um die Sache
der Heidegger’schen Philosophie
Die Philosophie Heideggers stellt immer noch eine Herausforderung und
zugleich eine Kampfansage für vielen Kommentatoren und Philosophen dar.
Obwohl die ersten Vorlesungen dieses Denkers vor hundert Jahren gehalten
sind, bleibt die Frage nach der S a c h e d i e s e s D e n k e n s immer noch
3

Vgl. J. Patočka, Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie, [in:] idem, Die Bewegung der menschlichen Existenz, Wien 1990,
S. 286.
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ein Rätsel. Meiner Meinung nach ist es nicht genug, diese Frage einfach mit
dem Wort „Sein” zu beantworten. Dass die Grundfrage Heideggers die sog.
Seinsfrage ist, ist eine unerschütterliche Wahrheit. Heideggers Philosophie
ist die Philosophie des Seins. Gut, aber was bedeutet hier das Sein? „Das
Sein” oder „das Seyn”? „Das Seiendsein” oder „die Wahrheit des Seins”?
„Die Seiendheit” oder „das Anwesen”? Es ist für mich unbestreitbar, dass die
sog. „Seinsfrage” mit einer – vielleicht unabsetzbaren – Vieldeutigkeit belastet ist. Ich stimme mit Sheehans Interpretation überein, dass der Terminus
„das Sein” zu vieldeutig und zu irreführend ist und infolgedessen es nicht
effektiv in der Gewinnung der Klarheit bezüglich des „Werkes” Heidegger
gebraucht sein kann, obzwar ich gegen die Radikalität Sheehans bin, die die
Eliminierung des „Sein-Diskurs” postuliert4. Deshalb geht es darum nicht,
den Begriff des Seins bzw. des Seyns bzw. der Wahrheit des Seins und andere
Synonyme dieses „Grundwortes” völlig auszuschalten und keinen Gebrauch
davon zu machen, sondern es geht eigentlich darum, einerseits den ganzen
semantischen Reichtum des „Seins” aufzubewahren, andererseits die Vieldeutigkeiten, die mit diesem Wort in Heideggers Philosophie verbunden
sind, aufzulösen und a l s V i e l d e u t i g k e i t e n erst deutlich zu machen.
Dafür genug es nicht, nur die verschiedenen Bedeutungen des „Seins” aus
den Texten Heideggers herauszuschlagen. Diese Bedeutungen müssen phänomenologisch, d. h. aus d e n S a c h e n s e l b s t, verstanden und – wenn
es notwendig ist – phänomenologisch übersetzt werden, um die eigentliche
Klarheit und Deutlichkeit zu gewinnen.
In der gegenwärtigen Heidegger-Literatur gibt es zwei Ansätze, die
durch eine aüßerste Polarität gekennzeichnet sind, die beiden nicht mit
einem Sonderthema wie Technik oder Gestell, oder Ethik usf. sich beschäftigen, sondern nach dem „Es” fragen, wonach die ganze Philosophie
Heideggers strebt. Einerseits gibt es eine Lektüre von Thomas Sheehan, die
am völligsten in seinem Buch, das im Jahr 2015 veröffentlicht ist, Making
Sense of Heidegger. A Paradigm Shift, präsentiert ist. Andererseits haben
wir die Werke von Richard Capobianco, dessen letztes Buch – Heidegger’s
Way of Being – die summarische Auffassung der Ganzheit der Philosophie
Heideggers darstellt. Wenn mein Ziel hier keinen Bericht von diesen zwei Interpretationen zu geben ist, muss ich mich nur auf eine kurze Beschreibung
dieser zwei Positionen beschränken.
Thomas Sheehan stellt in seinem Buch einen Versuch dar, ein neues
Paradigma der Heidegger-Interpretationen zu gründen. Seinen Resultaten
können in fünf Hauptthesen ausgedrückt sein:
4
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1. Heideggers Philosophie ist phänomenologisch von Anfang bis
Ende5.
2. Heideggers Terminus „Sein des Seienden” soll phänomenologisch
als „das bedeutsame Anwesen” (meaningful presence) für uns, d. h. als das
Anwesen eines Dinges für uns im Licht unseren Möglichkeiten und Interessen, verstanden sein6.
3. Heideggers Grundfrage betrifft jedoch nicht dieses phänomenologisch begriffene Anwesen, sondern auf dem U r s p r u n g bzw. der H e r k u n f t dieses bedeutsamen Anwesens abzielt7.
4. Die Antwort auf diese G r u n d f r a g e (im Gegensatz zur L e i t f r a g e der Metaphysik) ist bei Heidegger durch verschiedene Namen ausgedrückt: die Welt, die Zeit, die Zeitlichkeit/Temporalität, der Gegend, das
Offene, die Lichtung usf.8
5. Dieser Ursprung des bedeutsamen Anwesens ist mit der Ek-sistenz
bzw. dem Da-sein zu identifizieren (Ek-sistenz als das Offenhalten des Offenen)9.
Ich möchte nicht hier meine Vorwürfe gegen diese Position vorstellen, obwohl sie müssen einmal deutlich formuliert werden. Jetzt möchte
ich nur auf zwei positive Aspekte dieser Interpretation achten, die einer
phänomenologischen Entwicklung des Ansatzes Heideggers dienen können. Sheehan zeigt einleuchtend und überzeugend, dass Heidegger mit
der Frage nach dem Sein nicht die Frage nach der Realität des Realen im
Blick hat10, sondern nach dem E r s c h e i n e n bzw. dem A n w e s e n des
Anwesenden gefragt hat. Meiner Meinung nach ist die Position Sheehans
in diesem Aspekt jedoch nicht eingehend und erkenntnisreich genug,
weil Sheehan nicht nur die verschiedenen Phänomene, die bei Heidegger
selbst, obzwar nicht konsequent, unterschieden werden, unifiziert (z. B.
Sheehan stellt in einer Reihe die Worte wie „Anwesen”, „Anwesung”,
„Anwesenheit”11, was, meiner Meinung nach, ein Irrtum ist), sondern
auch den Reichtum und immanente Vieldeutigkeit dieses semantischen
Feldes alles „Erscheinen”-Wortes zu einfach reduziert. Ich möchte später
zeigen, wie dieses Erscheinen-Denkens mit vielen essenziellen Komplikationen verbunden ist. Trotzt dieses Vorwurfs, was akzentuiert hier werden
5
6
7
8
9
10
11
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muss, ist die Betonung der Frage nach der Phänomenalität. Vielmehr zeigt
Sheehan, dass Heideggers Grundfrage die Frage nach dem Ursprung ist.
In diesem Sinne kann ich sagen, dass die Interpretation Sheehans mit hier
präsentierter Auslegung übereinstimmt.
Richard Capobianco setzt sich dieser phänomenologischen Lektüre
ganz entgegen. Laut Capobiacno ist eine solche Lektüre, die alle Bemühungen
Heideggers zu dem Denken des Seins als Sinn, d. h. in Bezug auf sinnproduzierenden Aktivitäten des menschlichen Daseins zu reduzieren versucht,
eine falsche Lektüre, die nicht genügende Gründe in den Texten hat12. Laut
Capobianco ist die Sache selbst des Heidegger‘schen Denkens das Seyn als
Manifestation, das durch Namen wie φύσις, αλήθεια, ursprüngliches Λόγος,
Ereignis, Lichtung, Gegend (Gegnet) oder ”Es gibt” ausgedrückt wird. Heideggers Ansatz ist – im Licht dieser Perspektive – ein Streben, das Sein als
der kosmische Aufgang und Verschwinden alles Dinges, alles Seienden zu
begreifen.
Die Hauptdifferenzen, die zwischen Sheehan and Capobianco bestehen, liegen vor allem in zwei Hinsichten. (1) Laut Sheehan ist das Sein des
Seienden als das Sich-zeigen eines Dinges die eigentliche Bedeutung des Erscheinens bzw. der Phänomenalität bei Heidegger. Heidegger fragt nach dem
Ursprung der Möglichkeit einer solcher Phänomenalität, die nichts anderes
als das bedeutsame Erscheinen der Dinge für uns ist. Dieser Ursprung der
Möglichkeit liegt in der ontologischen Struktur des menschlichen Daseins.
Was Heidegger durch „die Lichtung”, „die Welt” oder „die Zeit” versteht,
ist nichts anderes als d a s w e s e n t l i c h e m e n s c h l i c h e Ve r m ö g e n
d i e D i n g e a l s d i e s e o d e r j e n e s z u v e r s t e h e n und dadurch
sie zu phänomenalisieren. Capobianco weist dagegen aus, dass das Seyn
nicht auf dem menschlichen Dasein reduzierbar ist und – in einem gewissen
Sinne – von diesem Dasein unabhängig west. Capobianco sagt: „Seyn als
Manifestation ist strukturell früher als Sinn und ist seiner ontologischen
Bedingung. Seyn geht dem Sinn voraus und es überstieg den Sinn. Seyn ist
zum Sinn irreduzibel”13. Man kann sagen, dass für die beiden Kommentatoren Heidegger nach d e m U r s p r u n g d e r M ö g l i c h k e i t d e s
S i n n e s fragt. Eine Differenz liegt darin, dass laut Sheehan dieser Ursprung
in der ontologischen Struktur des Daseins zu lokalisieren ist, während laut
Capobianco in der „früheren” Bewegung der φύσις, die diese Struktur erst
ermöglicht, müssen wir der eigentliche Ursprung suchen. (2) Aus Sheehans
12
13

318

R. Capobianco, Heidegger’s Way of Being, Toronto 2014, S. 101.
Ibidem, S. 4: „Being qua Manifestation is structurally prior to, and the ontological condition of meaning. Being structurally preceeds and exceeds meaning. Being is irreducible to
meaning”.

E r s c h e i n e n u n d G e n e s e . E i n ig e F r ag e n z u r P h ä nom e nol o gi e…

Perspektive ist das Erscheinen auf dem Erscheinen-f ü r - u n s reduzierbar,
während für Capobianco bedeutet das Erscheinen nichts anderes als die
Bewegung der φύσις, die nicht auf dem Erscheinen-f ü r - u n s und ihren
existenzialen Bedingungen reduzierbar ist. Beide Autoren zeigen jedoch –
ganz abgesehen davon, ob das auf einer expliziten oder impliziten Weise
geschieht – das im Zentrum des Heidegger’schen Entwurfs die Frage nach
der Phänomenalität und nach dem Ursprung steht.
Ein Mangel, der beiden Ansätze charakterisiert, ist der Mangel der
Fragen, die den Status und Sinn des Erscheinens und Ursprungs a l s s o l c h e s betreffen. Meiner Meinung nach drücken die beiden Ansätze viele
wertvöllige Einblicke aus, die aber ihrerseits phänomenologisch unentwickelt
bleiben. Ich möchte eine solche Position in diesem Aufsatz darstellen – oder
besser: eine solche Position vorbereiten – die die zwei oben kurz charakterisierten Perspektiven gewissermaßen vereinigt. Ich denke, dass die Frage nach
dem Erscheinen als Erscheinen-für-uns und ihren existenzial-ontologischen
Bedingungen der Ansatzpunkt des Heidegger’schen Entwurfs darstellt, die
aber zu den ursprünglicheren Fragen führt, deren Resultat ein Konzept der
Phänomenalität als W e l t b e w e g u n g ist. Dieses Konzept ist aber nicht ein
Bruch mit dem früheren Konzept der Phänomenalität, sondern soz. seine
Ve r t i e f u n g und R a d i k a l i s i e r u n g. Wenn wir Heidegger von diesem
Standpunkt aus lesen, scheint uns die Spannung zwischen beiden Interpretationen zugleich stärker und schwacher. Sie ist stärker, weil sie endlich zwei
verschiedene Begriffe des Erscheinens im Blick haben. Sie ist schwacher, weil
zwischen diesen zwei Begriffen keinen Widerspruch besteht, sondern sie
gehören zusammen. Wie – das ist erst aufzuzeigen.

3. Heideggers Phänomenologie des Ursprungs
Eine vorläufige Bestimmung der ganzen Philosophie Heideggers lautet:
P h ä n o m e n o l o g i e d e s U r s p r u n g s. Diese – im Grunde tautologische – Bestimmung trifft den Kern dieser Unternehmung. Der Autor
von Sein und Zeit vollzieht jedoch keine ausführliche phänomenologische
Analyse des Ursprungsphänomens. Deshalb ist es berechtigt und notwendig
die Frage zu stellen: wie versteht Heidegger den Ursprung in seinem Wesen?
Eine zureichende Antwort auf diese Frage kann aufgrund der fragmentarischen Charakteristik des Ursprungs, die bei Heidegger selbst präsentiert ist,
nicht gegeben wird. Vielmehr bedarf es, nicht nur dem Text Heideggers treu
zu sein, sondern es ist notwendig über ihm phänomenologisch zu gehen. Für
diese Aufgabe gibt es hier jedoch keine Stelle, und deshalb muss ich mich auf
die allgemeinen Bemerkungen beschränken.
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In seiner frühen Vorlesung, die in WS 1919/20 unter dem Titel
Grundprobleme der Phänomenologie gehalten ist, versucht Heidegger die
Idee der Phänomenologie mit der Idee des Ursprungs streng zu verbinden.
In dieser Vorlesung definiert Heidegger die Phänomenologie als „die Ursprungswissenschaft, die Wissenschaft vom absoluten Ursprung des Geistes
an und für sich”14. Obwohl findet das Wort „Ursprung” in aller möglichen
Varianten („ursprünglich”, „Ursprünglichkeit”, „Ursprungsverstehen”,
„Ursprungsidee” usf.) auf den Karten dieses Textes mehr als hundertmal
statt, konstatiert Heidegger in einem kurzen Notiz zu dieser Vorlesung,
dass die Ursprungsidee, worüber er so oft spricht, durch eine fundamentale
Unklarheit belastet ist15. Trotz dieser fundamentalen Unklarheit, die die
Wichtigkeit der Grundprobleme der Phänomenologie keineswegs anfechtet,
kann man – ohne in das Gehalt dieser Vorlesung ausführlich nicht einzugehen – verschiedene Grundentscheideungen über das Ursprungsphänomen
herausholen und herausinterpretieren. Die ausführlichste Kennzeichnung
des Ursprungs findet man dort auf einer negativen Weise formuliert. Diese
frühe Charakteristik, meiner Meinung nach, ist für die ganze Philosophie
Heideggers bindend und sie wird nimmer durch ihm verlassen. Was ist dann
der Ursprung n i c h t?
„Der „Ursprung” ist nicht ein letzter einfacher Satz, ein Axiom, aus
dem alles abzuleiten wäre, sondern ein ganz Anderes; nichts Mystisches,
Mythisches”16; „Sie [d. h. Phänomenologie] sucht den echten lebendigen
Ursprung nicht in einem letzten leeren Allgemeinen”17, „Ursprung nicht ein
allgemeines Prinzip, eine Kraftquelle”18, „Das Ursprungsgebiet der Philosophie ist kein letzter Satz, kein Axiom. Es ist auch nicht die Idee des reinen
Denkens (wie Cohen und Natorp meinen). Auch nichts Mythisches oder
Mystisches (d. h. nur religiös Erfahrbares)”19. Der Ursprung ist bei Heidegger
nicht als etwas Logisches oder Transzendental-Logisches, oder Biologisches,
oder Physikalisches, oder Ontisch-Metaphysisches. Diese letzte negative
Bedeutung des Ursprungs, dass sie keineswegs ontisch-metaphysisch verstanden werden kann, ist in späteren Werken von Heidegger immer starker
betont: „Man kann es [das Anwesenlassen] Ursprung nennen, vorausgesetzt
14

15
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17
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dass aller ontisch-kausale Beiklang ausgeschlossen ist”20. Deshalb kann der
Ursprung nicht mit dem höchsten Seienden, mit einem wirkenden, bewirkenden Seienden, mit „dem Seiendsten” oder mit causa prima identifiziert
sein und seine Bewegungsweise nicht die der Kausalität ist. Entspringenlassen heißt nicht Bewirken.
Was ist dann der Ursprung? Welche Charakteristik ist ihm zugeschrieben? In derselben Vorlesung können wir auch positive Entscheidungen
finden, die das ganze Ursprungsdenken bei Heidegger bestimmen. Wir lesen
dort:
Der ‚Ursprung‘ ist […] etwas, dem wir in immer strenger werdender
Betrachtung, die sich zugleich selbst erhält, nahezukommen suchen
und zwar auf verschiedenen Zugängen – und zwar näherkommen
in einer wissenschaftlichen, urwissenschaftlichen Methode und
nur in ihr […] Der Ursprung und das Ursprungsgebiet haben eine
ganz ursprüngliche Weise des erlebenden Erfassung zum Korrelat.
Jetzt stehen wir ihm noch ‚fern‘. Was diese ‚Ferne‘ zum Gegenstand
der Phänomenologie heißt und was ‚Nahebringen‘, ‚Näherkommen‘
heißt sollen wir verstehen lernen. Wir stehen dem Gegenstand der
Phänomenologie sogar so fern, daß wir noch gar nicht wissen, wo
er liegt – eine räumliche Redeweise, ihr Sinn aber ist jetzt schon roh
verständlich21.

Erstens, man kann hier bemerken, dass der Ursprung dort mit der
Idee der Phänomenologie so zusammengesetzt ist, dass die phänomenologische Methode die e i n z i g e Zugangsweise zum Ursprung ist. Wenn die
Phänomenologie – durch den Vollzug deren, was ich „die ursprüngliche
phänomenologische Integration” nenne – in den Ursprung und in ihm integriert würde und dadurch die Phänomenologie selbst als Phänomenologiesierung verstanden den Rang des „Ursprungsereignisses” bekommt, können
wir dann „rückblicklich” sagen, dass die phänomenologische Methode (die
keine wissenschaft liche, präskriptive22 „Technik” ist) nichts anderes als eine
ausgezeichnete Weise des S e l b s t e r s c h e i n e n s des Ursprungs ist. Zweitens, der Ursprung ist als etwas fern bestimmt, als etwas, was in die Nähe
gebracht sein muss und als etwas, wozu wir erst näherkommen soll. Ist der
Ursprung, laut Heidegger, nur etwas, was „fern” von uns liegt? Warum der
20
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Ursprung liegt fern? Ist der Ursprung als solcher nicht nur etwas Entferntes
und Ferngelegenes, sondern auch Entfernendes? Der Ursprung scheint nicht
nur so in der Ferne gelegt zu sein, sondern das Entfernen konstituiert seine
Seinsweise. In diesem Sinne spricht Heidßegger von dem Ursprung in einer
späteren Vorlesung: „Alles Entspringen und alle Genesis […] ist […] Degeneration, sofern alles Entspringende entspringt, d. h. gewissermaßen entläuft,
sich von der Übermacht der Quelle entfernt”23. Die Grundbewegung des
Entsprungenen, nämlich das Entspringen, ist nichts anderes als Entfernen.
Das ist der Grund, denn wir müssen erst zum Ursprung näherkommen.
Der zweite wesentliche Moment, der zum Wesen des Ursprungs laut
Heidegger zu gehören scheint, ist ein Moment der Verborgenheit des Ursprungs. In der vorher bemerkten Vorlesung von 1919/20 betont Heidegger,
dass der gesuchte „Ursprung des Lebens an sich” nicht in diesem Leben
selbst vorgegeben ist. Je mehr Heidegger das Thema Verborgenheit untersucht, desto mehr er sie als der Grundzug des Ursprungs erkennt. In seiner
Hölderlin-Interpretation ist diese Tatsache mit großen Klarheit gezeigt:
Denn zunächst zeigt sich der Ursprung in seinem Entspringen. Das
Nächste des Entspringens ist aber sein Entsprungenes. Der Ursprung
hat dieses aus sich entlassen, so zwar, daß er sich in diesem Entsprungenen selbst nicht zeigt, sondern hinter seinem Erscheinen sich
verbirgt und entzieht24.

Zum Wesen des Ursprungs gehört Sichverbergen und Entziehen. Sichverbergen – aber wohinter? Zuerst können wir sagen: hinter dessen, was aus
dem Ursprung entspringt, hinter dem Entsprungenen. In dem oben zitierten
Fragment versteht Heidegger dieses Sichverbergen als Sichverbergen hinter
dem Erscheinen des Entsprungenen. Eine der Bedeutungen, die Heidegger
der Verborgenheit zuschreibt, ist dann das Verstellen25. Der Ursprung ist
durch Entsprungenes verstellt. Wenn aber das Entsprungene aus und durch
den Ursprung wird, was es ist, sollten wir hier vielmehr vom S i c h - v e r s t e l l e n sprechen. Der Ursprung verstellt s i c h s e l b s t, wenn es durch
das Erscheinen verstellt ist, welches Erscheinen aus diesem Ursprung selbst
kommt.
Sichverstellen des Ursprungs ist aber nicht die einzige Bedeutung seiner
wesentlichen Verborgenheit. Der ursprünglichere Sinn dieses Sichverbergens
wird bei Heraklit im Fragment 123 ausgedrückt: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.
23

24
25
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M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, Frankfurt am Main 1975,
S. 438.16–19.
Idem, Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt am Main 1981, S. 92.18–23.
Idem, Parmenides, Frankfurt am Main 1982, S. 54.24–26.
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Dieser Satz muss als der Leitgedanke des Denkwegs Heideggers betrachtet
werden. In diesem Sinne bedeutet die Verborgenheit bzw. das Sichverbergen
des Ursprungs nicht nur das Sichverstellen hinter dem Entsprungenen. In
einer Bildsprache spricht Heidegger über diesen Sinn des Sichverbergens so:
Was wäre, wenn die an das Licht der Erde hervorkommende Quelle
ohne die Gunst der im Unterirdischen ihr zufließenden Wasser bliebe?
Sie wäre nicht die Quelle. Sie muß den verborgenen Wassern gehören,
welches Gehören sagt, daß die Quelle ihrem Wesen nach in die sich
verbergenden Wasser geborgen und nur aus ihnen her die Quelle
bleibt26.

Verbergen heißt in diesem Sinne Bergen und Verwahren27. Der Ursprung verbirgt sich, indem er sich birgt und verwahrt. Das Entsprungene
kommt aus der Tiefe des Ursprungs „ans Licht der Erde” und der Ursprung –
um Ursprung zu sein – muss in sich das Entsprungene verbergen, um es aus
sich selbst zu befreien, und so sich selbst aufzubewahren. Aufbewahrung des
Ursprungs heißt, dass er in sich das Entsprungene verbirgt und verbergen
muss. Was hier zu betonen ist, ist die Tatsache, dass laut Heidegger dieses
Sichverbergen nicht das Sichverbergen v o r dem Menschen bedeutet. Dass
die φύσις nicht vor dem Menschen sich verbirgt, sondern diese Verbergung
gehört zum inneren Wesen der φύσις, ist bei Heidegger sehr klar gesagt28.
Verborgenheit konstituiert das Wesen des Ursprungs. Aber warum? Was ist
der „Wesensgrund” dafür, dass der Ursprung wesenhaft s i c h verbirgt?
Was Heidegger immer zeigen möchte, ist eine Wesenstatsache, dass
der Ursprung durch Ü b e r m ä ß i g k e i t konstitutiv gekennzeichnet ist.
Was bedeutet das? Negativ zu sagen: der Ursprung ist nichts Einfaches und
Primitives29. Wenn Heidegger die innerlich komplizierte Struktur der Sorge
erörtert, die freilich ein einheitliches und ganzheitliches Phänomen ausmacht, aber eine strukturelle Mannigfaltigkeit enthält, schreibt er explizit:
Die Unableitbarkeit eines Ursprünglichen schließt aber eine Mannigfaltigkeit der dafür konstitutiven Seinscharaktere nicht aus. Zeigen sich
solche, dann sind sie existenzial gleichursprünglich. Das Phänomen
der Gleichursprünglichkeit der konstitutiven Momente ist in der On26

27
28
29

Idem, Heraklit. 1. Der Anfang des abendländischen Denkens. 2. Logik. Heraklits Lehre
vom Logos, Frankfurt am Main 1979, S. 137–17–23.
Ibidem, S. 139.13–16
Ibidem, S. 140.23–26.
Deshalb scheint mir ein Versuch, die in der Polnischen Heidegger-Literatur im Text von
Wawrzyniec Rymkiewicz zu finden ist, das Adjektiv „ursprünglich” als primitywny zu
übersetzen, ganz irreführend. W. Rymkiewicz, Formy istnienia, Warszawa 2015, S. 27.
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tologie oft mißachtet worden zufolge einer methodisch ungezügelten
Tendenz zur Herkunftsnachweisung von allem und jedem aus einem
einfachen ‚Urgrund‘30.

In dem Kunstwerk-Vortrag spricht Heidegger über den Anfang, der
aber mit dem Ursprung in der Heidegger’schen Terminologie gleichgesetzt
sein kann31:
Der echte Anfang ist als Sprung immer ein Vorsprung, in dem alles
Kommende schon übersprungen ist, wenngleich als ein Verhülltes.
Der Anfang enthält schon verborgen das Ende […]. Das Primitive
ist, weil ohne den schenkenden, gründenden Sprung und Vorsprung
immer zukunftlos. Es vermag nichts weiter aus sich zu entlassen, weil
es nichts anderes enthält als das, worin es gefangen ist32.

Der Ursprung immer vorspringt das, was ihm entsprungen ist. Das
durch Heidegger hier indizierte Phänomen bedeutet also nicht nur, dass der
Ursprung nicht-primitiv und nicht-einfach ist, sondern dass er ü b e r f l ü ß i g ist. Nur überflüßig seiend, kann der Ursprung sich verwahren durch
Sichverbergung. Dieser Sachverhalt ist durch andere Fragmente bestätigt,
die, meiner Meinung nach, etwas Zentrales im Denken Heideggers darstellen. In Sein und Zeit lesen wir: „Der ontologische Ursprung des Seins des
Daseins ist nicht ‚geringer’ als das, was ihm entspringt, sondern er überragt
es vorgängig an Mächtigkeit, und alles ‚Entspringen’ im ontologischen Felde
ist Degeneration”33 und in Die Grundprobleme der Phänomenologie:
Wenn wir die Zeitlichkeit als die ursprüngliche Verfassung des Daseins
und somit als den Ursprung der Möglichkeit von Seinsverständnis
bestimmen, dann ist die Temporalität als Ursprung notwendig reicher
und trächtiger als alles, was ihm entspringen mag. Hierin bekundet
sich ein eigentümliches Verhältnis, das in der ganzen Dimension der
Philosophie relevant ist, daß innerhalb des Ontologischen höher als
alles Wirkliche das Mögliche ist. Alles Entspringen und alle Genesis
im Felde des Ontologischen ist nicht Wachstum und Entfaltung,
sondern Degeneration, sofern alles Entspringende entspringt, d. h.
gewissermaßen entläuft, sich von der Übermacht der Quelle entfernt34.

30
31

32
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M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1984, S. 131.33–40.
Idem, Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“, Frankfurt am Main 1999,
S. 3.23–24.
Idem, Holzwege, Frankfurt am Main 1977, S. 46.17–22.
Idem, Sein und Zeit, op.cit., S. 334.12–15.
Idem, Die Grundprobleme der Phänomenologie, op.cit., S. 438.8–19.
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Die Zeitlichkeit des Daseins, worüber im ersten Zitat die Rede ist, ist
die transzendental-ontologische Bedingung der Möglichkeit aller möglichen
Seinsweise des D a s e i n s, und die Temporalität, die das Thema des zweiten
Fragments ist, ist die Bedingung der Möglichkeit aller möglichen Seinsweisen
des N i c h t d a s e i n s m ä ß i g e n. Zeitlichkeit und Temporalität, die in dem
transzendentalen fundamentalontologischen Ansatz die ursprünglichsten
Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung repräsentieren, insofern sie die
Bedingungen der Möglichkeit des Seinsverständnisses sind35, übersteigen
das, was aus ihr kommt oder was in ihnen gegründet ist. Die Zeitlichkeit
ist die Bedingung der Möglichkeit jeder Seinsweise des Daseins. Wenn das
Dasein so und so faktisch existiert, existiert in e i n e r b e s t i m m t e n
Möglichkeit und nicht in a l l e r Möglichkeiten. In diesem Sinne spricht
Heidegger von der „Degeneration”.
In den durch Heidegger präsentierten Kennzeichnungen des Ursprungsphänomens gibt es aber eine Ambiguität. Ist der Ursprung als etwas,
woraus etwas entspringt, also ein Seiendes oder eine Stelle verstanden, oder
als dieses E n t s p r i n g e n s e l b s t ? M. a. W.: ist der Ursprung t o p o l o g i s c h oder k i n e t i s c h zu begreifen? In dem oben Gesagten zeichnete ich
verschiedene Bewegungen des Ursprungs aus: Entfernung, Sichverstellen,
Sichverbergen, Entziehen oder Degeneration. Sind diese Bewegungen selbst
der Ursprung? Heidegger bezieht sich auf Ursprung zuweilen als auf einem
Ort, wenn er z. B. den Ursprung als „Ursprungsgebiet”36, „Ursprungsdimension”37 oder „Ursprungsfeld”38 erörtert. Manchmal ist aber der Ursprung als
die B e w e g u n g d e s U r s p r u n g s verstanden. Das ist nicht nur eine
sachliche Konsequenz, sondern sie hat auch eine sprachliche Begründung.
In der deutschen Sprache heißt der Ursprung eigentlich der Ur-sprung. Heidegger verweist sehr oft auf diese Etymologie39. In dem Kunstwerk-Vortrag
ist diese kinetische Bedeutung des Ursprungs explizit exponiert: „Etwas
erspringen, im stiftenden Sprung aus der Wesensherkunft ins Sein bringen,
das meint das Wort Ursprung”40. Der Ursprung erweist sich einmal als ein
O r t und andersmal als eine B e w e g u n g – deswegen ist sie in einer topologische-kinetische Ambiguität verwickelt. Hat eine dieser Bedeutungen
35

36
37
38
39

40

Vgl. der Begriff der potenzierten transzendentalen Frage in: idem, Zu eigenen Veröffentlichungen, Frankfurt am Main 2018, S. 352.32–353.1.
Idem, Grundprobleme der Phänomenologie, op.cit., S. 27.8.
Idem, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt am Main 1991, S. 20.14.
Ibidem, S. 20.21.
Z. B.: idem, Zum Ereignis-Denken, Frankfurt am Main 2013, S. 285.19–20, idem, Überlegungen II–VI (Schwarze Hefte 1931–1938), Frankfurt am Main 2014, S. 224.17, 225.24.
Idem, Holzwege, op.cit., S. 65.38–66.
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einen Vorrang? Ist diese Ambiguität bei Heidegger zu entwickeln? Sollen wir
diese Ambiguität überhaupt eliminieren? Meine These lautet: obwohl diese
Zweideutigkeit nicht entwurzelt sein kann und soll, darf man einen Vorrang
der kinetischen Bedeutung des Ursprungs zusprechen. Zuerst muss ich mich
jedoch den anderen Fragen zukehren. Ich muss die Formalität der bisherigen
Analysen vermindern und eine Frage stellen: Heidegger stellt die Frage nach
dem Ursprung – aber Ursprung d a v o n ? Laut Sheehans These betrifft diese
Frage das „bedeutsame Anwesen” des Dinges für uns, d. h. den Ursprung
des Sinnes. Bei Capobianco ist diese Frage als die Frage nach dem Seyn als
Ursprung aller Seienden in ihren Seiendheit verstanden41. Ich denke, dass
die beiden Ansätze nur scheinbar unverträglich sein. Sowohl Sheehan als
auch Capobianco sagen, dass die Antwort auf die Grundfrage Heideggers
mit demselben Set der Namen ausgedrückt werden kann: Lichtung des
Seins, Offenbarkeit des Seins, ἀλήθεια, ursprüngliches Λόγος, Gegend,
Gegnet, Offene usf. Sie verstehen aber unter diesen Namen manchmal etwas
ganz anderes. Ich möchte jetzt diesen Streit nicht entscheiden, sondern ich
will auf eine Tatsache verweisen. Die Antwort auf die Grundfrage ist mit
den Namen gegeben, die sowohl t o p o l o g i s c h e („Lichtung”, „Gegend”,
„Offene”), als auch k i n e t i s c h e Konnotationen („Offenbarkeit”, „Geben”,
„Anwesenlassen”) haben. „Lichtung”, „Gegend”, „Offene”, „Offenbarkeit”,
„Es gibt”, „Anwesenlassen” – alle diese Namen sind die Namen des Ursprungs. Aber – des Ursprungs-orts oder Ur-sprungs? Zuerst ist zu sagen:
die Heidegger‘sche Grundfrage zielt nicht auf die Offenbarkeit des Seienden ab, sondern auf die „Offenbarkeit als solcher”42 die – an vielen Stellen
– „Offenbarkeit des Seins” oder „Wahrheit des Seins” genannt ist. Das ist
ein Leitfaden, der der Entdeckung der Hauptaufgabe des Heidegger’schen
Denkens dienen kann. Die Grundfrage Heideggers ist z u g l e i c h die Frage
nach der Offenbarkeit als solcher und nach dem Ursprung. Wie kann man
diese zwei Formulierungen der Grundfrage Heideggers als Formulierungen
einer und derselben Frage zu deuten? Um diese Frage zu beantworten, muss
ich früher das Problem der Offenbarkeit bzw. des Erscheinens bei Heidegger
kurz erörtern, um zu zeigen, dass in der Problematik der Phänomenalität
einen Schlüssel zur Interpretation der ganzen Ursprungsphänomenologie
Heideggers gelegt ist.

41
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R. Capobianco, Heidegger’s Way of Being, op.cit., S. 7.
M. Heidegger, Zur Sache des Denkens, Frankfurt am Main 2007, S. 38.9–12.
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4. Zwei Begriffe des Erscheinens. Erscheinen als Genese
In dem § 7 von Sein und Zeit gibt Heidegger eine ausführliche Charakterisierung des Sinnes des Phänomens. Die bekannte Definition des Phänomens als
„das-an-ihm-selbst-Zeigende”, das den anderen, abgeleiteten Bedeutungen
des Phänomens, wie Erscheinung und Schein entgegengesetzt ist, ist aber
durch eine Vieldeutigkeit belastet. Man kann sagen, dass das Phänomen in
diesem ursprünglichen Sinne im § 7 von Sein und Zeit d r e i Bedeutungen
hat: (1) Phänomen als „das-an-ihm-selbst-Zeigende”43, (2) Phänomen als
„das-an-ihm-selbst-Zeigen”44, (3) Phänomen als ausgezeichneter Begegnisart von Dinge45. Wenn Heidegger das Phänomen in den zwei ersten Bedeutungen nimmt, übersieht er das, was bei Patočka „die phänomenologische
Differenz” genannt ist46, d. h. die Differenz zwischen dem Erscheinendem
und dem Erscheinen als solchem. Dritte Bedeutung des Phänomens verweist
dagegen auf die Zugangsweise bzw. eine Weise, auf welcher die Dinge uns
begegnen. Ganz abgesehen davon, dass § 7 von Sein und Zeit mit vielen theoretischen Problemen und Schwierigkeiten belastet ist, können wir sagen, dass
der Erscheinensbegriff, welcher hier operativ ist, das Erscheinen-f ü r - u n s
bedeutet. Laut Heidegger gibt es verschiedene Weise der Gegebenheit der
Dinge für uns – die Namen wie „Vorhandenheit” oder „Zuhandenheit”
bezeichnen die mögliche Erscheinungsweise der Dinge für uns, d. h. für
seinsverstehendem Dasein47. Was ist die Bedingung der Möglichkeit eines
solchen Erscheinens-für-uns? Sich-zeigen des Dings für uns ist möglich nur
aufgrund des Sich-zeigens des Seins. Dieses Sich-zeigen des Seins, die der
„Grund” und „Sinn” des vulgären Phänomens konstituiert, ist aber auch als
Sich-zeigen-für-uns verstanden. Das Sein zeigt sich uns im Seinsverständnis,
oder besser: das Seinsverständnis is in einem Sinne dieses Sein selbst. Was
hier von Bedeutung ist, dass dieses Sich-zeigen des Seins, welches Sinn immer noch expliziert sein muss, nur aufgrund der ursprünglichen Zeit bzw.
Zeitlichkeit des Daseins, die das Seinsverständnis bedingt, möglich ist. In der
durch Sheehan anvisierten Interpretation ist diese ganze Sache schematisch
so vorzustellen: (1) Wir begegnen die Dinge immer bedeutsam, d. h. in der
Als-Struktur (λόγος τίνος), (2) Diese Begegnung ist nur möglich, wenn wir
die Dinge in einem sinngebenden Kontext (in einer „Umwelt”) erfahren, weil
43
44
45
46
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Idem, Sein und Zeit, op.cit., S. 28.
Ibidem, S. 31.3.
Ibidem, S. 31.3–4.
J. Patočka, Vom Erscheinen als solchem. Texte aus dem Nachlass, Freiburg/München
2000, S. 161–162.
M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, op.cit., S. 29.17–18.
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die Begegnung der Dinge nichts anderes als die Synthesis eines Dinges mit
einer möglichen Sinn ist und deshalb muss ein Feld der Möglichkeiten schon
erschlossen sein. (3) Um die Dinge bedeutsam zu begegnen, d. h. als mit
einer Möglichkeit synthetisierte, müssen wir schon eine solche ontologische
Verfassung haben, die eine solche Synthesis ermöglicht. Diese Verfassung ist
bei Heidegger als In-der-Welt-sein bezeichnet mit ihren Strukturmomente:
Verstehen, Geworfenheit und Verfallen. (4) Die Bedingung der Möglichkeit
dieser Verfassung und ihrer Ganzheit liegt endlich in der ursprünglichen
Zeitlichkeit des Daseins.
In der Periode von Sein und Zeit bestimmt Heidegger das Urphänomen der Zeitlichkeit bzw. der Welt im Hinblick auf die ontologische Struktur
des Daseins. Die Welt, die den Dingen erscheinen lässt, ist ein Existenzial48.
In der Zeitlichkeit bzw. der Weltlichkeit sucht Heidegger das Wesen der
Phänomenalisierung des Phänomens, die – um eine Definition Richirs zu
gebrauchen – „das, worin und wodurch ein Phänomen zum Scheinen (paraître) und Erscheinen (apparaître) kommt” bedeutet49. Da ich qua Dasein so
existenzial-ontologisch strukturiert bin, kann ich die Dinge als bedeutsame
Dinge begegnen bzw. können sie mir als bedeutsame sich zeigen. In diesem
Ansatz liegt aber eine Schwierigkeit bzw. Ambiguität: steckt in einer solchen
Perspektive ein Residuum des Subjektivismus? In Vom Wesen der Wahrheit
(aber nicht nur) spricht Heidegger deutlich, dass der Subjektivismus der
neuzeitlichen Philosophie schon in Sein und Zeit verlassen ist50, dass es hier
keinen Platz mehr für die Philosophie der Subjektivität gibt. Wenn wir die
Welt bzw. die Zeitlichkeit, also die ursprüngliche Phänomenalisierung als
die Struktur der Existenz klären, verfallen wir dadurch in einem, vielleicht
verborgenen, Art des Subjektivismus? Die Nachfolger Heideggers sind nicht
in dieser Hinsicht einstimmig. Patočka und Fink kritisieren den Ansatz Heideggers, dass er das Urphänomen der Welt auf eine menschliche Struktur
reduziert, und er dadurch die „asubjektive” oder „präsubjektive” Relevanz
der Welt nicht sieht51. Andererseits akzentuiert die Interpretation Sheehans,
dass die existenziale Struktur nicht etwas Subjektives ist, weil sie kein Pro48
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Ibidem, S. 237.8–14„Die Welt ist Daseinsmäßiges. Sie ist nicht vorhanden wie die Dinge,
sondern sie ist da, wie das Da-sein, das wir selbst sind, ist, d. h. existiert. Die Seinsart des
Seienden, das wir selbst sind, des Daseins, nennen wir Existenz. Es ergibt sich rein terminologisch: Die Welt ist nicht vorhanden, sondern sie existiert, d. h. sie hat die Seinsart des
Daseins”.
M. Richir, Phénomèns, temps et êtres. Ontologie et phénoménologie, Grenoble 1987,
S. 19–20.
M. Heidegger, Wegmarken, Frankfurt am Main 1976, S. 202.9–11.
Z. B. E. Fink, Sein, Wahrheit, Welt. Vor-Fragen zum Problem des Phänomen-Begriffs,
Den Haag 1958, S. 123–134.
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dukt unserer freien Aktivität ist, sondern wir – als Dasein – sind immer
in unseren Ek-sistenz g e w o r f e n . Auch Alexander Schnell interpretiert
die ontologische Verfassung des Daseins als etwas Asubjektives52. Obwohl
ich mich diese Sache nicht entscheiden hier kann, soll ich auf einen Aspekt
dieses Streits bemerken.
Was hier ohne Diskussion ist, ist dass die Weltlichkeit bzw. die Zeitlichkeit die S t r u k t u r des Daseins ist. Wir leben, streng zu sagen, nicht
in d e r Welt, sondern in e i n e r Welt, d. h. in einer bestimmten Umwelt.
Die, durch Heidegger als Weltlichkeit charakterisiertes Phänomen, ist nicht
das Weltganze, ist nicht φύσις oder κόσμος, sondern es ist eine existenziale
formale Struktur, die die jeweiligen Umwelten bilden läßt und in sie „konkretisiert” ist53. In dieser Hinsicht kann es sichtbar werden, was eigentlich
in der Philosophie nach Sein und Zeit geschieht. Heidegger selbst begreift
diesen Übergang als die Transition von „Seinsv e r s t ä n d n i s” zu „Seinsg e s c h e h n i s”54. Laut Interpretatoren wie Sheehan ist der Heidegger‘sche Auffassung des Ursprungs der Sinnhorizonte (der Umwelten, d. h. sinngebenden
Kontexte) in seiner ganzen Philosophie in der Struktur der Sorge zu sehen,
und d. h.: in einer S t r u k t u r und nicht in einem/dem G e s c h e h n i s 55.
Es ist unbestreitbar, dass Heidegger selbst zwischen die U n i v e r s a l i t ä t d e r S t r u k t u r e n und E i n z i g k e i t d e s E r e i g n i s s e s
oszilliert56. Dass diese Einengung der Sinngenese auf die s t r u k t u r e l l e
Genese unzulänglich ist, versuche ich zu zeigen. Ein Beweis dafür, dass die
Phänomenalität des Phänomens, d. h. seine Genese, nicht auf eine Struktur
reduzierbar ist, sondern dass sie etwas Ereignishaftes bzw. Geschehnishaftes
bedarf, ist u. a.57 ein neuer Begriff des Erscheinens, der im Jahr 1932 Heidegger explizite eingeführt hat, nämlich das Erscheinen als γένεσις. Der Begriff
des Erscheinens als γένεσις ist laut Heidegger keine Sache des Willkürs
oder einer Beliebigkeit, sondern er entspricht dem ursprünglichen Sagen
der Griechen. In einem Spruch des Anaximander, der immer wieder durch
Heidegger interpretiert ist, spricht der griechische Denker über γένεσις und
φθορᾱ des Seienden im Ganzen (τὰ ὄντᾰ). Geläufig sind diese zwei Worte
als „Entstehen” und „Vergehen” (wie bei H. Diels der Fall ist) übersetzt.
Heidegger findet diese Übersetzung unangemessen und liegt eine neue
52
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A. Schnell, Was ist Phänomenologie?, op.cit., S. 164.
Vgl. E. Tugendhat, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlin 1970, S. 400.
M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Frankfurt am Main 1983, S. 219.3–4.
R. Polt, Meaning, Excess, and Event, „Gatherings: The Heidegger Circle Annual”, 2011, vol.
1, S. 40.
Ibidem, S. 40.
Anderer Beweis soll in dem Konzept der Seinsgeschichte gesucht werden.
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Übersetzungsweise vor. Allein, die ursprüngliche Bedeutung des γένεσις ist
Herkommen im Sinne des „Sich-zeigens”, „Erscheinens”58. Was heißt aber
Erscheinen?
Erscheinen ist das Auftauchen, nicht das Gesehen- und Aufgefaßtwerden, sondern als Charakteristik des Geschehens des Seienden als
solchen, und demzufolge das Vernehmen und Habbarwerden eines
Seienden. Erscheinen – in der Erschienenheit sich halten bzw. daraus
sich entfernen. Erscheinen – wie wir sagen: ‚ein neues Buch erscheint‘
oder ‚der Vereinsvorsitzende dankt den erschienenen Gäste für ihr
Erscheinen‘59.

Ich muss hier zwei Sache bemerken. (1) Erscheinen als γένεσις ist
nicht als Erscheinen-für-mich verstanden, sondern als etwas ursprünglicheres, was jedoch („demzufolge” ist in dem Zitat wichtig!) die Gegebenheit
eines Dinges für mich ermöglicht. (2) Vielmehr ist dieses Erscheinen in dem
Spruch des Anaximander nicht nur als Erscheinen eines Dinges, d. h. eines
einzelnen Seienden verstanden, sondern als Erscheinen des S e i e n d e n i m
G a n z e n. Erscheinen des Seienden im Ganzen können wir auch als „Offenbarkeit des Seienden im Ganzen” bzw. „Offenheit des Seienden im Ganzen”
verstehen, worüber der Vortrag Vom Wesen der Wahrheit ausführlich
spricht, und welche als „Welt” in dem strengen Heidegger’schen Sinne zu
verstehen ist60. In demselben Sinne spricht Heidegger über Erscheinen im
Kontext des Fragments 123 von Heraklit. Dieses Fragment, der oben schon
zitiert wird, lautet: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ. Dieser Satz ist geläufig als „Die
Natur liebt es, sich zu verbergen” übersetzt. Heidegger gibt die verschiedenen
Versionen der alternativen Übersetzungen dieses Fragments vor:
„Das Walten der Dinge hat in sich selbst das Streben, sich zu verbergen” (1929/30)61
„Das Seiende hat in sich das Streben, sich zu verbergen” (1932)62,
„Das Sein [Das Sein des Seienden im Ganzen63] liebt es, sich zu verbergen” (1939)64,
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M. Heidegger, Der Anfang der abendländischen Philosophie. Auslegung des Anaximander und Parmenides, Frankfurt am Main 2012, S. 6.21–22..
Ibidem, S. 7.9–15.
Idem, Zu eigenen…, S. 291.36–37.
Idem, Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Frankfurt am
Main 1983, S. 40.22–23.
Idem, Der Anfang…, op.cit., S. 20.16–17.
Idem, Wegmarken, op.cit., S. 370.26.
Ibidem, S. 370.28.
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„Das Aufgehen dem Sichverbergen schenkt’s die Gunst” (1943)65,
„Das Wesen des Seins liebt es sich zu verbergen” (1943)66,
„Das Aufgehen hat als zugehörige Notwendigkeit die Verborgenheit”
(1969)67,
„das Sichverbergen ist das innerste Wesen der Bewegung des Erscheinens” (1969)68.
Insbesondere ist die letzte Kennzeichnung der φύσις in meinem Aufsatz von Bedeutung. Hier spricht Heidegger explizit von der „Bewegung des
Erscheinens”, von φαίνεσθαι. Ist dann φύσις und φαίνεσθαι zu identifizieren?
Ja, für Heidegger ist die φύσις mit dem Erscheinen in dem ursprünglichsten
Sinne gleichzusetzen69. Wir haben dann eine Reihe der Gleichsetzungen:
Erscheinen = Sein = φύσις = φαίνεσθαι = γένεσις. In diesem Sinne kann die
Bewegung des Erscheinens das Erscheinen-für-mich nicht mehr bedeuten.
Auch die Verborgenheit, die das Wesen eines solches Erscheinens ausmacht,
ist, als schon gesagt wird, nicht die Verborgenheit v o r d e n M e n s c h e n,
eine soz. „Unsichtbarkeit”, sondern eine ursprünglichere Verborgenheit, die
zum φύσις selbst gehört, und nicht erst im Verhältnis zum Menschen konstituiert ist70. Deshalb finde ich die in Making Sense of Heidegger präsentierte
Interpretation vom Begriff des Sichverbergens, die es auf im Verhältnis zum
menschlichen Wissen bestehende Unbekanntheit reduziert71, falsch. Das
Sichverbergen, λήθη der ἀλήθεια, ist, als wir sehen können, nicht nur in
Bezug auf Menschen gedacht.
Mit dem Begriff der γένεσις haben wir einen neuen Begriff des
Erscheinens bzw. der Phänomenalität und dadurch einen neuen Grund,
diese Phänomenalität zu denken, geworden. Besteht aber zwischen dem
späteren und früheren Heidegger ein radikaler Abbruch? Ist der Begriff des
Erscheinens, der mit dem Als-Struktur des menschlichen Verstehens ganz
und gar verbunden ist, welches letzten Bedingungen in der Zeitlichkeit und
Temporalität zu suchen sind, mit dem Begriff der γένεσις überhaupt unvereinbar? Ist hier einerseits ein vom Menschen abhängiges Erscheinen und
andererseits ein vom Menschen unabhängiges Erscheinen (als Capobianco
versucht zu zeigen) gemeint?
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Idem, Heraklit…, S. 110.11–12.
Ibidem, S. 121.1–8.
Idem, Seminare, Frankfurt am Main 1986, S. 343.30–31.
Ibidem, S. 343.24–25.
Idem, Einführung in die Metaphysik, op.cit., S. 108.8–9.
Idem, Heraklit…, op.cit., S. 140.22–23.
T. Sheehan, Making Sense of Heidegger, op.cit., S. 76.
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In der Terminologie Heideggers gibt es die Worte – oder besser: den
ganzen semantischen Zusammenhang – welche die Rolle des „Melders” hier
spielt, insbesondere: das Anwesen und die Seinsgeschichte. Als schon gezeigt
wird72 (und Heidegger selbst bestätigt diese Tatsache73), müssen wir in einer
Interpretation von Heidegger immer zwei Begriffe deutlich unterscheiden
(was nicht nur in der Heidegger-Literatur ein Mangel ist, sondern auch
bei Heidegger selbst74), nämlich den Begriff des A n w e s e n s und den der
A n w e s e n h e i t. Der zweite Begriff ist statisch zu begreifen und als „bloße
Vorhandenheit” zu verstehen75. Das ist das, mit dem die Metaphysik, deren
Leitfrage die Frage nach dem Seienden als Seienden ist, sich beschäftigt, d. h.
Sein als Seiendheit. Der Grundzug des Begriffes des Anwesens ist dagegen
„das Hervorkommen in das Unverborgene, das Sichstellen in das Offene”76.
Als Hernandez stichhaltig gezeigt hat, das Anwesen ist als An-wesen zu verstehen, d. h. als An-kommen77 und An-gehen, d. h. in der Relation mit dem
menschlichen Dasein78. Das Anwesen ist das Anwesen-für-Menschen. Auch
der Begriff der Seinsgeschichte verbirgt in sich ein Moment des notwendigen
Bezugs zum Menschen und zu den geschichtlichen Auslegungen des Seins.
Insofern bleibt im späten Denken Heideggers einer Rest der transzendentalen Philosophie79.
Heidegger‘sche Frage nach dem Erscheinen ist nicht auf dem einzelnen
Ding, auf dem Erscheinen eines Einzeldinges orientiert, sondern sie fragt
nach dem Erscheinen des Seienden im Ganzen, was ich als φύσις interpretiert
habe. Jetzt versuche ich das Gewicht dieses Begriffes in dem phänomenologischen Zusammenhang auszuweisen. Mit der Unterscheidung zwischen
dem Erscheinen als Sich-zeigen für mich aufgrund der Zeitlichkeit und dem
Erscheinen als Genese, als Hervorkommen in das Offene, kommen wir einer
wichtigen Distinktion, die in der phänomenologischen Denktradition eine
wichtige Stelle nimmt, näher. Diese Distinktion ist insbesondere bei drei
72
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Backman, Carman, Dahlstrom, Harman, Marder Polt (2019), p. 166. J. Backman, T. Carman, D. Dahlstrom, G. Harman, M. Marder, R. Polt, Beyond presence? „Gatherings. The
Heidegger Circle Annual”, 2019, vol. 9, S. 145–174.
M. Heidegger, Wegmarken, op.cit., S. 342.18–21.: „Das andere Wesensmoment der οὐσία
aus: die Anwesung. Sie aber ist für den griechischen Seinsbegriff das Entscheidende: wir
versuchen, ihr Eigenstes im Wort dadurch zu verdeutlichen, dass wir statt Anwesenheit
Anwesung sagen”.
Idem, Zollikoner Seminare, Frankfurt am Main 1987, S. 129.8–10.
Idem, Wegmarken, op.cit., S. 342.22.
Ibidem, S. 342.24–25.
Idem, Was heißt Denken?, Frankfurt am Main 2002, S. 122.8–9.
J. P. Hernandez, How Presencing (Anwesen) Became Heidegger’s Concept of Being, „Universitas Philosophica”, 2011, vol. 57, S. 237.
Vgl. ibidem, S. 235–236;
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Denkern deutlich gemacht und als solche phänomenologisch untersucht,
nämlich bei Eugen Fink, Jan Patočka und gegenwärtig bei Renaud Barbaras.
Diese Unterscheidung ist explizit bei Heidegger selbst nicht vorhanden,
obwohl sie kann phänomenologisch aus seinen Texten herausinterpretiert
werden. Um welche Unterscheidung geht es hier? Um die Distinktion zwischen dem kosmischen Erscheinen aller Dinge, die mit ihrer I n d i v i d u i e r u n g gleichzusetzen ist, und dem Erscheinen als Erscheinen-für-mich, sein
Anwesen-für-uns, Sichpräsentieren. Eugen Fink spricht in diesem Kontext
vom „Vorschein” und „Anschein”80, Patočka gebraucht die Begriffe wie
„primäre” und „sekundäre Manifestation”81 und Renaud Barbaras spricht
über proto-phénoménalisation als Ur b e w e g u n g (proto-mouvement) und
representation82. In diesem ersten Sinne können wir das Erscheinen als vom
Subjekt unabhängige, den Subjekt oder das Verstehende nicht implizierende
Bewegung sprechen83. Was von Bedeutung ist: Fink präsentiert diese Idee
nicht nur in seinen eigenen Texten, sondern auch während des Heraklit-Seminars, das er mit Heidegger mitgehalten hat:
Die neuzeitliche Philosophie denkt im Unterschied zur antiken Philosophie das Erscheinen nicht so sehr vom Hervorgang des Seienden in
das Offene des allgemeinen Anwesens, sondern als Gegenstandwerden
und Sichpräsentieren für ein Subjekt84.

Was ist die Auszeichnung eines solchen antiken Erscheinungsbegriffs?
Einerseits, dass er mit der Bewegung der Individuierung gleichzusetzen ist.
Vielmehr, jedes Ding ist als dieses oder jenes bestimmt. Zum Dingsein eines
Dinges gehört Bestimmtheit. Bestimmtsein heißt: Begrenztsein. Grenze ist
bei Griechen als πέρας gedacht und diese ist mit dem Begriff des εἶδος streng
in eins zu denken. Zweitens, die Möglichkeit der Bestimmtheit und Individuierung besteht in der ursprünglicheren Synthesis, die alle Dinge zum
Ganzen macht. Die Vielheit der Dinge und ihre Interrelation ist die Bedingung der Möglichkeit ihrer Individuation. Deshalb ist das Erscheinen nur
e i n e s Dinges ganz und gar ausgeschlossen. Die Dinge sind v o r a u s in das
80
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E. Fink, Sein, Wahrheit, Welt…, op.cit., S. 92–104.
J. Patočka, Vom Erscheinen als solchem…, op.cit., S. 247.
R. Barbaras, Dynamique de la manifestation, Paris 2013, S. 207–214.
J. Patočka, Weltganzes und Menschenwelt, [in:] idem, Der Bewegung der menschlichen
Existenz. Phänomenologische Schriften II, , Stuttgart 1991, S. 261. K. Novotný, Die Welt
und das Ereignis des Erscheinens. Bemerkungen zu einem zeitgenössischen kosmologischen
Ansatz, [in:] Wohnen als Weltverhältnis. Eugen Fink über den Menschen und die Physis,
eds. C. Nielsen Freiburg/München 2019, S. 202.
M. Heidegger, Seminare, op.cit., S. 140.16–20.
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Ganze gesammelt und versammelt85. Dieses Ganze können wir schlechthin
als „die Welt” bestimmen. Die Welt ist die alles versammelnde Bewegung
der Individuierung.
Diese Urbewegung des Erscheinens ermöglicht erst das Erscheinen als
Erscheinen-für-mich. Es bleibt aber die Frage, die ich gegenüber Heidegger
stellen möchte. Es ist deutlich, dass das Erscheinen in dem primären Sinne
das Erscheinen-für-mich möglich macht – wir selbst sind individuierten
Seienden. Und wenn unsere Bestimmtheit durch die Möglichkeit und
Notwendigkeit des Phänomenalisierens ausgezeichnet ist, muss diese Möglichkeit a u s d e m p r i m ä r e n E r s c h e i n e n k o m m e n. Wie aber
das Erscheinen der Welt „verlängert sich” (ein Begriff Barbaras’86) und das
Erscheinen-für-mich wird? Ist dieser Prozess notwendig oder zufällig? Ich
denke, dass im Konzept der „Seinsgeschichte” bzw. der „Seynsgeschichte”
und im Konzept des „Brauchens des Seyns” eine Antwort schon gegeben
ist. Das Seyn west nicht ohne Menschen, d. h., dass im Seyn selbst eine
Notwendigkeit ist, zum Menschen, die aus dem Seyn „kommt” (seine Wesensherkunft hat), sich zuzukehren und durch ihm verstanden und ausgelegt
zu „werden”. Diese Perspektive setzt eine Fixierung der Urtatsache der Gegebenheit-für-mich voraus, d. h. sie geht von dieser Fixierung aus, um diese
Urtatsache zu erklären. Deshalb ist diese Perspektive, die in der Periode
von Sein und Zeit repräsentiert ist, die notwendige Perspektive, die erst den
Horizont für die spätere Fragestellung gibt.
Es bleibt aber die Frage, wie kann dieser Urprozess, diese Urbewegung
des Erscheinens, in welcher die Dinge individuiert und bestimmt werden,
mit dem Problem der „Sinnbildung” verhaftet sein? Ist dieser Prozess an
sich s i n n l o s oder v o r s i n n h a f t und es nur durch die menschlichen
Auslegungen sinnhaft wird? Die Individuierung des Seienden erklärt die
Korrelation zwischen dem Menschen und dem Seienden n i c h t . Von der
Tatsache, dass der Mensch individuiert ist, kann nicht einen Schluss gezogen
wird, dass er zu einem Ding sinnhaft verhalten kann. Diese Urbewegung
muss jedoch an sich schon die Möglichkeit einer solchen Korrelation enthalten. Obwohl können die beiden Bewegungen unterscheiden sind, können
sie nicht abgetrennt werden. Es scheint mir, dass, um die Sinnhaftigkeit
unseres Verhaltens zu retten und um nicht in einen naiven vorkritischen
Realismus zu verfallen, müssen wir das Erscheinen als Individuierung und
Erscheinen als sinnhaftes Erscheinen vielmehr als zwei Momente e i n e r
u n d d e r s e l b e n B e w e g u n g denken. In einer Interpretation von
Richard Polt ist die Grundaufgabe der Heidegger’schen Philosophie als die
85
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Idem, Heraklit…, op.cit., S. 278–18–21.
K. Novotný, Die Welt und das Ereignis des Erscheinens…, op.cit., S. 202.
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Frage nach dem S i n n u n d E x z e s s (meaning and excess) und nicht nur
nach dem Sinn (als bei Sheehan der Fall ist verstanden)87. Ich möchte sagen,
dass diese Perspektive einen anderen Ausweg hat: sie kann nach dem Exzess
i m S i n n fragen, nach seine, Maldineys Wort zu gebrauchen, „Transpassibilität”/”Transpossibilität”88.
Fragt Heidegger nach dem Sinn (Sheehan), Sinn und Exzess (Polt und
radikaler Capobianco) oder nach dem Exzess im Sinn? Meiner Meinung nach
ist diese letzte Perspektive nicht nur phänomenologisch das angemessenste,
sondern auch sie lässt einige Schwierigkeiten vermeiden. Sheehans Fehler
besteht in der Begrenzung des Heidegger‘schen Ansatzes zur Untersuchung
der Strukturen, die immer etwas F e r t i g e s sind. Es geht nicht darum, diese
Strukturen auszuschließen, sondern sie genetisch er- und aufzuklären. Deshalb bleibt Sheehans Perspektive unfähig, das Ursprungsdenken bei Heidegger eigentlich aufzufassen89. Capobianco scheint dagegen diese genetische
Dimension besser zu sehen. Insofern aber seine bloße „Deklarationen”, dass
das Seyn „die ontologische Bedingung des Sinnes” und „strukturell früher”
ist, unklar bleiben (was bedeutet „ontologisch”, was bedeutet „strukturell”
und „früher”?), ist seine Interpretation phänomenologisch nicht fruchtbar
genug. Dass Heidegger nicht bei dem schlichten Transzendentalismus, der
die Möglichkeiten des Verstehens der Dinge in der ontologischen Struktur
des Daseins sucht (als Sheehan meint), bleiben wollte und zugleich er nicht
das Sein bzw. das Seyn als etwas Vormenschliches und vom Menschen
Unabhängiges fand (als Capobianco meint), kann in Bezug auf Heideggers
Texte bewiesen sein. Gegen Sheehans Meinung, dass das Da-sein mit der
Lichtung identifizierbar ist, sprechen zwei Fragmente: „Er [der Mensch] ist
nicht die Lichtung selber, ist nicht die ganze Lichtung, ist nicht identisch mit
der ganzen Lichtung”90 und „Das Dasein ist die Lichtung für die Anwesenheit als solche und ist sie zugleich durchaus nicht, insofern die Lichtung erst
das Dasein ist, d. h. es als ein solches gewahrt”91. Gegen Capobiancos Mei87
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R. Polt, Meaning…, op.cit., S. 34.
L. Tengelyi, Erfahrung und Ausdruck, Dordrecht 2007, S. 242.
Man kann sogar sagen, dass dieser „Strukturalismus” Heideggers, der den Ursprung
als Bedingung bzw. Grund der Möglichkeit versteht, zur „Verlorenheit” des Wesens des
Ursprungs führt. Das ist eine wichtige Bemerkung, die ihrerseits entwickeln sein muss,
die wir bei Fink finden können. S. R. Bruzina, Edmund Husserl & Eugen Fink. Beginnings
and Ends in Phenomenology 1928–1938, New Haven/London 2004, S. 167–173. Vgl. auch
M. Heidegger, Überlegungen…, op.cit., S. 225.24–25.: „Nicht An-messung an Dasein als
„Struktur”, sondern Zu-messung des Da-seins als Ur-sprung”.
Idem, Zollikoner Seminare, op.cit., S. 223.13–15.
Idem, Reden und andere Zeugnisse eines Lebenweges, Frankfurt am Main 2000,
S. 631, 32–34.
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nung, dass die Lichtung vom Menschen unabhängig ist, spricht der Begriff
der Seinsgeschichte, die mit dem Sein selbst identifiziert ist92, und der oben
geführte Begriff des Anwesens, der immer eine Referenz zum Menschen hat.

5. Der Ursprung der Phänomenalität
Was aber mit dem Ursprung? Wie können wir diese zwei Thema eng
zusammendenken? Ich denke, dass die in meinem Aufsatz eingeführten
Grundbegriffe der Heideggerschen Philosophie, wie Zeitlichkeit, φύσις oder
Seinsgeschichte die Ursprungsfiguren sind. Zugleich haben wir gesehen,
wie diese Grundbegriffe mit dem Problem Phänomenalität am strengsten
verbunden sind. Ein Beweis dafür, dass zwischen Ursprungsdenken und
Phänomensdenken bei Heidegger eine starke Affinität, ja eine Identität im
Sinne des Zusammengehörigkeit, besteht, kann vielfache Gestalten annehmen. Es ist möglich zu zeigen, wie jeder Wesenscharakter des Ursprungs,
der in der phänomenologischen Untersuchungen Heideggers zum Ausdruck
gekommen hat, findet seine „Entsprechung” in Heidegger‘schen Analysen
der Phänomenalität des Phänomens. Am Rande: die Beschreibung des Ursprungsphänomens bei Heidegger ist defizient und muss durch dementsprechende phänomenologische Eidetik des Ursprungs erweitern bzw. korrigiert
werden. Deshalb versuche ich, obwohl nur oberflächlich, aufzuweisen, wie
das Heidegger‘sche Konzept der Phänomenalität durch einen Wesenscharakter des Ursprungs durchgedacht ist, nämlich durch den Charakter der
Übermässigkeit.
Ein Ursprung, um der Ursprung zu sein, muss ü b e r m ä s s i g bzw.
ü b e r f l ü s s i g sein. Ursprung übersteigt immer das Entsprungene. Der
Prozess der Phänomenaliesierung ist auch durch eine Übermäßigkeit (Exzess) gekennzeichnet. Was heißt das eigentlich? Ein Phänomen ist immer
durch eine Unbestimmtheit „umstellt”. Es kommt aus einer – vielleicht nur
relativen – Unbestimmtheit und geht in der Unbestimmtheit wieder, es erscheint und verschwindet. Wenn es vergeht, gibt es nicht nichts, sondern ein
– sozusagen – neuer Sinngestalt. Nur unter der Bedingung der immanenten
Übermässigkeit der Phänomenalität gibt es die Möglichkeit des Eintritts des
N e u e n in unseren Erfahrung. Nur wenn die Phänomenalisierung nicht
in einer bestimmten Gestalt seine Erfüllung findet, sondern sie immer ein
„Mehr” darstellt, das unabsetzbar ist, kann immer etwas Neues auftauchen.
Das ist, meiner Meinung nach, eine Richtung, in welcher Heidegger explizit
oder implizit geht, wenn er die innerste Übermässigkeit sowohl als Prinzip
92
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Idem, Nietzsche II, Frankfurt am Main 1997, S. 489.15–16: „Die Seinsgeschichte ist das
Sein selbst und nur dieses”.
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des Bewegens des Ursprungs, als auch die „Ursache” seiner Verborgenheit
erkannt. Φύσις ist nicht etwas Begrenztes, sondern sie ist ἄπειρον, das
Grenzlose und d. h. das Übermässige, das immer über jedes Erscheinende
waltet93: „Was ist im Wort φύειν sogleich mitgenannt. Das ist die Überfülle,
das Übermaß des Anwesenden”94. Und in Bezug auf ἀλήθεια:
Entscheidend ist bei all dem, klar zu sehen, daß die Privation, das α
der ἀλήθεια dem Übermaß entspricht. Privation ist nicht Negation. Je
stärker das wird, was das Wort φύειν bezeichnet, umso mächtiger wird
die Quelle, aus der es entspringt, die Verborgenheit in der Unverborgenheit95.

Deshalb ist der Prozess der Phänomenalisierung nicht auf das sinngebende und sinnstiftende Dasein reduzierbar, obwohl diese Sinngebung
und Sinnstiftung in einer vorgebenden Sinnordnung diesem Urprozess
entspringen. Wie sollen wir diese verwickelten Relationen zwischen der
ursprünglichen Bewegung der Phänomenalisierung und der menschlichen
ontologischen Möglichkeit, etwas so und so zu verstehen, muss hier nicht
weiter erörtert wird. Es gibt hier nur Anzeige.
Ich möchte die Philosophie Heideggers als die Frage nach dem Ursprung der Phänomenalität begreifen. Heißt das aber, dass der Ursprung
der Phänomenalität in Bezug auf der Phänomenalität etwas ganz Anderes
ist? M. a. W.: ist hier ein D u a l i s m u s zwischen dem Ursprung und der
Phänomenalität zu proklamieren? Mit dieser Frage begegnen wir eine der
schwierigsten Fragen der Phänomenologie, die natürlich hier nicht völlig zu
erörtern ist. Ist der Ursprung der Phänomenalität e t w a s a n d e r e s als
diese Phänomenalität s e l b s t? In welchem Sinne ist hier die Differenz zwischen Ursprung und Phänomenalität zu verstehen? Rein phänomenologisch
zu sagen: es gibt keinen Ursprung ohne das Entspringenlassen. M. a. W.:
der Ursprung, der nichts „produziert”, ist kein Ursprung. Der Ursprung der
Phänomenalität ist nicht etwas, was vor diesem Urprozess der Phänomenalisierung existiert und nachfolgend diesen Urprozess beginnt. Der Ursprung
der Phänomenalität ist auch keine Relation zwischen zwei vorhandenen Seienden. Der Ursprung der Phänomenalität ist vielmehr die Genese der Phänomenalität, die nicht außer der Phänomenalität geschieht, sondern i n i h r
Heidegger hat diese Tatsache im Auge, wenn er den Ursprung als „Anwesenlassen” und als „Es gibt” bestimmt. Es gibt nicht etwas, was vor und außer
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Idem, Der Anfang…, op.cit., S. 30–2–4.
Idem, Seminare, op.cit., S. 331–8–9.
Ibidem, S. 331.22–26.
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der Phänomenalität stattfindet, was dieser Phänomenalität vorangeht, wenn
diese Phänomenalität mit der φύσις und ἄπειρον gleichzusetzen ist. Φύσις
ist der Ursprung seiner selbst, die keines An-sich-Existierendes voraussetzt.
Der Urspr u ng der Phä nomena l it ät ist d ie Phä nomenal i t ä t d e s U r s p r u n g s. In dieser Bewegung, ja Ur -bewegung, kommen
alle Dinge zum Vorschein und Anschein, kurz: werden sie offenbar. Welt (=
φύσις) phänomenalisiert sich (= weltet), wenn er die Dinge (= Phänomene)
aus sich, durch sich und in sich offenbart.
Diese Auffassung der Heidegger’schen Problematik führt aber zu den
anderen Fragen, die hier nur gestellt sein kann. Ist dann der Unterschied,
der für Heidegger sehr wichtig ist, nämlich der Unterschied zwischen der
„Offenbarkeit des Seienden” und der „Offenbarkeit des Seins” aufzuheben?
Ist die Offenbarkeit des Seienden nichts anderes als ein Moment der Offenbarkeit des Seins (= der Welt), ein Moment einer und derselben Bewegung?
Hat Dahstrom Recht, dass die Differenz zwischen die Offenbarkeit des Seins
als solches und die Offenbarkeit des Seienden problematisch ist, weil die
Funktion der ersten die Offenbarung des Seienden ist? Ist diese Differenz:
Offenbarkeit des Seienden und Offenbarkeit des Seins ohne weiteres zu akzeptieren? Müssen wir in der Konsequenz nicht auch der Unterschied „ontische”-„ontologische” Wahrheit verlassen? Wie können wir diese Differenzen
in einer anderen Sprache als in der Heidegger’schen zu formulieren? Ich lasse
diese Fragen offen.
u
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Czy na gruncie ontologii Heideggera
można sformułować pytanie o krzywdę?
Can we Address the Question of Wrongdoing
in Terms of Heidegger’s Ontology?
A B S T R AC T : The paper aims to elucidate how Heidegger’s ontology enables us to address
the question of wrongdoing – which goes beyond the simple binarism of metaphysics and
ethics – in terms of exceeding the possibilities of a given being, which causes its essential
deformation. The problem of ontological difference is of key significance in this regard,
because deterioration of the condition of a being has to concern its ontological dimension
and not only the ontic one. Moreover, according to Heidgeger, such a change is not merely
a lack, which leads to establishing a non-private concept of harm.
K E Y WOR D S : Heidegger • ethics • wrongdoing • ontological difference • deformation

N

ieustanne ponawianie pytania o etykę u Martina Heideggera1 wydaje
się być podyktowane przekonaniem, że jego radykalna dekonstrukcja
szeregu kategorii filozoficznych nie mogła pozostać bez wpływu też na tę
dziedzinę, tak ważną dla funkcjonowania wspólnoty, w której żyjemy. On sam
odżegnywał się od bezpośredniego formułowania zasad dotyczących właściwego moralnie postępowania, ponieważ – jak pokazywał – namysłu wciąż
domagają się kwestie bardziej źródłowe w porządku myślowym2. W literaturze przedmiotu poszukiwanie normatywnego kontekstu filozofii Heideggera
1

2

Bez trudu znajdziemy kilka prac wydanych w samym 2018 roku poświęconych tej
tematyce, zob. S. Sikka, Heidegger, Morality and Politics: Questioning the Shepherd of
Being, Cambridge 2018; F. Jaran, On the Ontological Origins of Ethics A PhilosophicalAnthropological Approach, „Philosophy Today”, 2018, vol. 62, no. 3, ss. 785–801; F. Schalow, New Frontiers in Heidegger’s Original Ethics – Hermeneutics and the Δόγος of the
Environmentalist Argument, „Heidegger Studies”, 2018, vol. 34, ss. 299–314.
Heidegger formułował te uwagi przede wszystkim w odniesieniu do problemu etosu
i krytyki wartości oraz idei światopoglądu (zob. np. M. Heidegger, List o humanizmie,
przeł. J. Tischner, [w:] idem, Znaki drogi, przeł. S. Blandzi i in., Warszawa 1999, passim;
M. Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz (GA 26),
Frankfurt am Main 1978, s. 21.
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odbywa się więc poprzez analizę określonego korpusu pojęć z jego prac, które
mają istotny p o t e n c j a ł etyczny3. Podzielając przeświadczenie o etycznych
implikacjach myśli Heideggera, również podejmę tu tę kwestię, ale uczynię to
z innej perspektywy, niż jest zazwyczaj przyjęte. Zapytam o kategorię s p o z a
słownika filozofii Heideggera – o krzywdę. Spróbuję odpowiedzieć, czy zaproponowane przez Heideggera rozwiązania ontologiczne umożliwiają określenie
tego, c z y m j e s t k r z y w d a. Powinno pozwolić to odsłonić niedostrzegane
wcześniej aspekty Heideggerowskiego projektu filozoficznego.

Czynnik egzogenny
Stawiając pytanie o normatywność filozofii Heideggera w kontekście
krzywdy, przyjmuję rozumienie etyki jako refleksji nad tym, j a k n a s z e
p o s t ę p o w a n i e w p ł y w a n a i n n e b y t y4. Odchodzę tym samym od
prób włączenia myśli Heideggera w tradycję etyki traktowanej jako sztuka
dobrego życia lub namysł nad właściwym modelem egzystencji, ku czemu
są oczywiście przesłanki w jego pracach5. Problem krzywdy każe obrać inny
punkt widzenia, skoncentrowany na naszym oddziaływaniu na innych.
Przesuwa punkt ciężkości z troski o siebie (rozumianej jako samodoskonalenie) na kształtowanie kondycji otaczających nas bytów6.
Choć krzywda jest kategorią implikowaną ontologii Heideggera, nie
jest przy tym pojęciem, które on sam krytykował lub się wobec niego dystansował, jak na przykład wobec pojęcia „duszy”7. Równocześnie krzywda
3

4
5
6

7
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Niech przykładem będzie tu analiza pojęcie współbycia (Mitsen) – F. Olafson, Heidegger
and the Ground of Ethics. A Study of Mitsein, Cambridge 1998, passim; R. Strzelecki, Ethos
i wolność: w poszukiwaniu etycznej wymowy „Bycia i czasu” Martina Heideggera, Kraków
2006, s. 40–51.
P. Singer, Practical Ethics, Cambridge 2011, s. 20.
Zob. J. Filek, Etyka. Reinterpretacja, Kraków 2014, s. 208–211.
Etyka troski czy etyki środowiskowe, które często nawiązują do fi lozofii Heideggera
(zob. np. J. Paley, Heidggger and Ethics of Care, „Nursing Philosophy”, 2000, no. 1(1),
ss. 64–75; B. Zimmermann, Über die Möglichkeit einer Ethik der Pflege im Anschluss
an Martin Heidegger (online: http://www.izpp.de/fi leadmin/user_upload/Ausgabe_6_12012/19_1-2012_B-Zimmermann.pdf); M. Czobor-Lupp, Heidegger᾿s Contribution to an
Ethic of Care and Responsiveness. APSA 2010 Annual Meeting Paper. Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=1642117; M. Hoły-Łuczaj, Radykalny nonantropcentryzm.
Martin Heidegger i ekologia głęboka, Warszawa–Rzeszów 2018) choć także wykazują
zainteresowanie problematyką relacji z innymi bytami, to skupiają się na pozytywnym
aspekcie, w jaki sposób umożliwiać inność, pozwalać być. Aspekty negatywny – sproblematyzowana krzywda – nie jest poruszany.
Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 58–61, 72; idem,
Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Warszawa 2009, s. 173–174; idem,
Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz, op.cit., s. 19.
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nie jest terminem, na którym spoczywałby duży bagaż tradycji – wręcz
przeciwnie, stanowi raczej pojęcie filozoficznie niesprecyzowane, które nie
narzuca określonego horyzontu poznawczego. W związku z tym oprę się
na znaczeniu ze Słownika języka polskiego, zgodnie z którym krzywda to
„szkoda moralna, fizyczna lub materialna wyrządzona komuś niezasłużenie;
też: nieszczęście lub obraza dotykające kogoś niesłusznie8”. Pochodzenie
rzeczownika „krzywda” od przymiotnika „krzywy” w języku polskim jest
faktem etymologicznie oczywistym9. Warto dodać, że leksem „krzywy” miał
w przeszłości dwa znaczenia: „nieprosty” oraz „fałszywy, zły”, które zachowało się w np. w zwrocie „krzywe spojrzenie” i „krzywoprzysięstwie”.
Krzywda to zatem rodzaj ubytku, który przekłada się na pogorszenie
kondycji bytu. Nie jest to rodzaj incydentu, który można zbagatelizować,
jak w przypadku przykrości, którą nam sprawiono. Wyrządzona krzywda
rzutuje całościowo na określony bytu, zniekształcając go – odbierając to, co
mu właściwe. To wypaczenie, które w nim rezonuje.
Krzywda jest więc pojęciem wpisującym się w rejestr etyczny, które
zarazem wymaga skierowania się ku problematyce ontologicznej. Trudno
przeprowadzić tu rozgraniczenie między tymi dwoma dziedzinami, precyzyjnie rysując linie demarkacyjną między ontologią a etyką10. Kategoria
krzywdy wymaga jednak na pewno cofnięcia się od ocen sytuujących się
stricte na poziomie etycznym do namysłu o charakterze ontologicznym, co
wydaje się spójne z logiką właściwą rozważaniom Heideggera – ontologia to
dla niego poziom metaetyczny (co nie znaczy bynajmniej anty-etyczny)11.
Należy zastrzec, że pytając o ujęcie krzywdy zgodne z ontologią
Heideggera, nie szukam w jego pracach pojęcia (np. Verletzung), które
byłoby dla niej ekwiwalentem, ale szukam – by posłużyć się wyrażeniem
autora Dróg lasu – r z e c z y m y ś l e n i a. Innymi słowy, próbuję znaleźć
u Heideggera współbrzmiące rozważania, niosące podobne intuicje, które
pozwolą zastanowić się, czym jest źródłowo myślana krzywda – krzywda
w porządku bycia.

8

9
10
11

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, online: https://sjp.pwn.pl/slowniki/Krzywda.
html.
Zob: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927, s. 276 i 654.
Por. R. Strzelecki, Ethos i wolność…, op.cit., s. 7–8.
Zob. S. Geniusas The Question of Ethics in Heidegger’s Being and Time, [w:] Existenzphilosophie und Ethik, red. H. Feger and M. Hackel, Berlin 2013, s. 314 (Geniusas wskazuje
tu na odmienność „anti-ethical” oraz „ante-ethical”); F. Nelson, Heidegger and the Questionability of the Ethical, „Studia PHÆNOMENOLOGICA”, 2008, no. 8, s. 416.
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Przekroczenie możliwości
Pytanie o etykę u Heideggera zazwyczaj odwołuje się do problematyki Bycia
i czasu lub krytyki techniki. Rozważając kwestię krzywdy, wyjdę od rzadziej
omawianego pojęcia „eksploatowania” (Fördern), łączącego się z tym drugim polem badawczym.
Eksploatowanie nazywa towarzyszący technice pęd ku możliwie
największemu pożytkowi, przy możliwie najmniejszym nakładzie sił12. Eksploatowanie polega na chęci uzyskania maksymalnego efektu przy minimum
uwagi i troski poświęcanej danej rzeczy. Z jednej strony mamy więc w tym
przypadku brak dbałości o (inny) byt, z drugiej oczekiwanie od niego możliwie
najpotężniejszego rezultatu, nieliczącego się z jego własnymi ograniczeniami.
Heidegger, aby lepiej opisać to zjawisko, kontrastuje w Pytaniu o technikę dawne rolnictwo z jego współczesną postacią. Dawniej rolnik uprawiał
ziemię w ten sposób, że chronił ją i pielęgnował. Siejąc ziarno, pozostawiał
zasiew siłom wegetacji i strzegł jego wzrostu. Działanie rolnika nie „wyzywało” (tj. nie rzucało wyzwania) ornej gleby tak, jak czyni to nowoczesne
rolnictwo – które Heidegger nazywa „zmechanizowanym przemysłem
spożywczym”13 – dążącym do jak największego, doraźnego zysku, którego
uzyskanie niszczy ziemię, przekraczając jej możliwości.
Tu dochodzimy do kluczowego momentu: według Heideggera technika,
eksploatując rzeczy, każe im wyjść poza zakres ich możliwości. W Przezwyciężeniu metafizyki czytamy:
Brzoza nigdy nie wykracza poza swoje możliwe. Pszczeli ród mieszka
w swoim możliwym […]. Dopiero […] (t)echnika każe wyjść Ziemi
poza narosły krąg jej rzeczy możliwych w coś, co nie jest już niczym
możliwym i dlatego jest czymś niemożliwym14.

Możliwości są tym, co najbardziej własne i swoiste bytu – są tym, co leży
w jego istocie. Eksploatacja właściwa technice nie tyle więc prowadzi tylko
do wyginięcia różnego rodzaju bytów, ile ich drastycznego przekształcenia,
w wyniku którego ich tożsamość ulega zwyrodnieniu.
Do takiej właśnie dystynkcji odwołuje się Heidegger w Rozmowach
na polnej drodze. Mędrzec, który jest tu rzecznikiem „innego myślenia”15,
12

13
14
15

34 2

M. Heidegger, Pytanie o technikę,[w:] idem, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Kraków
2002, s. 18.
Ibidem.
Idem, Przezwyciężenie metafizyki, [w:] idem, Odczyty i rozprawy, op.cit., s. 86.
I. Schüssler, Posłowie wydawcy, [w:] M. Heidegger, Rozmowy na polnej drodze, przeł.
J. Mizera, Warszawa 2004, s. 251.
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odróżnia unicestwienie (Vernichtung) od zniszczenia (Zerstörung). To
pierwsze jest według niego czymś totalniejszym niż zniszczenie, które oznacza wyginięcie lub usunięcie. Unicestwienie jest bowiem całkowitą zmianą
istoty16. Co ważne, może dotyczyć ono bytów ludzkich („Unicestwienie,
które ma na myśli, dotyczy człowieka17”) oraz pozaludzkich („Obejmujący
Ziemię proces unicestwienia18”).
Ta istotowa deformacja bytu wydaje się odpowiadać temu, co mamy
na myśli, mówiąc o wyrządzaniu krzywdy. Krzywdząc, wy-krzywiamy byt:
odrywamy go od tego, co mu właściwe i przekształcamy, uniemożliwiając
mu jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie. Weźmy za przykład zdradę
przyjaciela. Osoba, która miała dostęp do najgłębszych pokładów zaufania,
sprowadziła je do zasobu, dzięki którym osiągnęła własną, samolubną korzyść. Takie nadwyrężone zaufanie do innych ludzi nie tyle zmniejsza się,
ile ulega degeneracji: w jego miejsce pojawia się podejrzliwość i sceptycyzm
uniemożlwiające nawiązanie nowych relacji19.
Krzywda nie stanowi więc jedynie przygodnej modyfikacji – to
istotowa deformacja. W tym sensie krzywda to też coś więcej niż brak dobrostanu. W tę stronę idzie Heideggerowska wykładnia (z 1936 roku) pojęcia
zła u Schellinga, a ściślej rzecz ujmując, fenomenu choroby, ilustrującego
złośliwość zła (die Bosheit des Bösen)20. Choroba, zauważa Heidegger za
Schellingiem, zawiera nie tylko brak [coś brakującego (etwas Fehlendes)],
lecz i coś fałszywego (Falsches). W tym „fałszu”, podkreśla Heidegger, nie
chodzi o niesłuszność (Unrichtigen), ale o sens podrobienia, wypaczenia
i odwrócenia (der Verfalsuchng, Verdrehung und Umkehrung)21. „Choroba”,
jak konkluduje Heidegger, to więc „nie tylko zaburzenie, lecz przerzucające
się na stan ogólny i zapanowujące nad nim wywrócenie [całego] jestestwa
(Verkehrung des ganzen Daeins)22”.
Choroba nie jest więc tylko ustąpieniem pewnego stanu (jakim jest
16

17
18
19

20

21

22

M. Heidegger, Samotrzeć na polnej drodze, [w:] idem, Rozmowy na polnej drodze, s. 19–21, 159.
Por. M. Hoły-Łuczaj, Radykalny nonantropcentryzm. Martin Heidegger i ekologia głęboka,
Warszawa 2018, s. 245–246.
M. Heidegger, Samotrzeć na polnej drodze, op.cit., s. 21.
Ibidem, s. 19.
Por. B. Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2002, s. 92: „W śladzie zostawionym przez zdradę
tkwi coś jeszcze: ostrzeżenie przed możliwością następnej. Rodzą się więc: podejrzliwość,
nieufność, niemożność zawierzenia innemu”.
M. Heidegger, Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809), przeł. R. Marszałek,
Warszawa 2004, s. 227–228.
Ibidem, s. 228 (por. M. Heidegger, Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809),
Frankfurt am Main 1988, (GA42), s. 248).
M. Heidegger, Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809), op.cit., s. 228.
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zdrowie), ale zaistnieniem w jego miejsce nowego stanu, o znacząco innych
parametrach – rana to coś więcej niż brak zdrowego miejsca w ciele, ból
to coś więcej niż brak przyjemności. Na tej zasadzie można powiedzieć, że
krzywda to coś więcej niż brak dobrostanu – mielibyśmy tu więc nie-prywatywną koncepcja krzywdy23. Zakłada ona, że w wyniku doznanej krzywdy
formuje się nowa, inna kondycja bytu (por.: „W unicestwieniu powstaje coś
własnego i tylko jego własnego”24), która nie jest już tak harmonijna jak
pierwowzór. Krzywda czyni z bytu jego karykaturę: eksponuje, a właściwie
redukuje go do kilku cech, które stają się jego słabościami.
Krzywda to zatem przekroczenie właściwiej bytowi miary25, które
narusza jego integralność, wypaczając jego możliwości istoczenia się. Nie
tyle pozostają one niewykorzystane lub utracone (jak w zniszczeniu), ile
zwichnięte (co dzieje się w unicestwieniu). Można powiedzieć, że wskutek
krzywdy w bycie nie dźwięczy pustka, ale rozlega się „fałszywy ton, który
rozchodzi się po całości”26.
By pełniej opisać sens metamorfozy, jak niesie w sobie krzywda,
i zarazem lepiej osadzić tę kwestię w ontologii Heideggera, warto jeszcze
wskazać inny wymiar odmienności unicestwienia i zniszczenia.

Pogorszenie kondycji a różnica ontologiczna
Heidegger rozgraniczając unicestwienie, a więc deformację bytu, od jego
zniszczenia, tj. częściowej lub całkowitej atrofii, sugeruje, że nie każde
pogorszenie kondycji bytu odbiera mu jego właściwość. By spróbować to
zrozumieć, odnieśmy się do opisu butów chłopki ze Źródła dzieła sztuki.
Jest to jeden z najbardziej znanych fragmentów z prac Heideggera –
prawdziwie poetycki, wielowymiarowy, niedający się zamknąć w jednej in23

24
25

26
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Byłoby to zgodne Heideggerowską krytyką zła jako privatio boni, które odwołuje się do
idei obecności. Ta krytyka, co warto mieć na uwadze, łączy się też z dążeniem Heideggera
do określenia niesubstancjalnego charakteru bycia, które nie jest jednak tylko nie-bytem.
Zob. R. Capobianco, Heidegger and the Critique of the Understanding of Evil as Privatio
Boni, „Philosophy and Theology”, 1991, no. 5(3), s. 175–186.
M. Heidegger, Rozmowy na polnej drodze, op.cit., s. 21.
Idea „miary” jako jednostki właściwego etycznie postępowania sięga samych początków
filozofii, a nawet wcześniej. Już Solon zalecał, aby nie czynić „nic ponad miarę”. U Heideggera pojęcie miary (Maß) pojawia się w różnych pracach (F. Jaran, C. Perrin, The Heidegger
Concordance, London 2013, s. 57–58) i było już łączone z możliwością etycznego odczytania
jego koncepcji (W. Marx, Gibt es auf Erden ein Mass? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik, Hamburg 1983; D. Kleinberg-Levin, Gestures of Ethical Life: Reading
Hölderlin’s Question of Measure After Heidegger, Stanford 2005; C. Yates, Poetizing and the
Question of Measure. „Studia Philosophiae Christianae”, 2013, 49 (4), 87–108).
Idem, Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809), op.cit., s. 228.
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terpretacji. W kontekście prowadzonych tu rozważań warto zwrócić uwagę
jak dla tożsamości opisywanej pary butów – która występuje niejako na
dwóch planach: obrazu Vincenta Van Gogha i Heideggerowskiej egzegezy –
ważne jest, że są one schodzone, podniszczone. Czytamy: „Z wnętrza ciemnego otworu znoszonego narzędzia-butów […]”27. I dalej: „Skórę pokrywa
wilgoć i lepkość gleby”28.
Buty nabierają takiego wyglądu w wyniku używania, które bez
wątpienia odciska piętno na danej rzeczy, prowadząc do pogorszenia jej
kondycji29. Mimo to, tego rodzaju ubytku nie traktujemy jako krzywdy.
Może się nasunąć wniosek, że tak jest, ponieważ kategoria krzywdy wydaje
się nieadekwatna do diagnozy relacji artefaktami czy też rzeczami użytkowymi. Z drugiej jednak strony, jak pamiętamy, u Heideggera zjawisko
unicestwienia nie ogranicza się tylko do człowieka, ale może dotyczyć też
bytów pozaludzkich. W związku z tym zaryzykuję inną tezę: takie zniszczenie nie jest krzywdą, ponieważ powstało w rezultacie działania, które nie
odbiera danemu bytowi (w tym wypadku butom) właściwych im możliwości
istoczenia się, ale – wręcz przeciwnie – pozwala im się istoczyć jako butom
właśnie30. Dzięki niemu buty odkrywają się jako to, co służy noszenia,
27

28

29

30

M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera, [w:] idem, Drogi lasu, przeł. J. Gierasimiuk i in., Warszawa 1997, s. 20. Lucyna Falkiewicz tłumaczy to wyrażenie dosłowniej,
pisząc: „[…] rozdeptanych (ausgetretenen) butów […]”, zob. Martin Heidegger, O źródle
dzieła sztuki, przeł. L. Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia”, 1992, nr 5, s. 23; por. M. Heidegger,
Der Ursprung der Kunstwerkes (1935–1936), [w:] idem, Holzwege, Frankfurt am Main
1977 (GA 5), s. 19.
M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, op.cit., s. 20. Tak buty się przedstawiają w odbiorze samego Heideggera. Na obrazie Van Gogha, co dziwi fi lozofa, buty „nie są nawet oblepione
grudami ziemi z roli lub z polnej drogi” (s. 20).
Można oczywiście wskazać tu za filozofią zen pewien ideał właściwego używania, pozwalającego istoczyć się (o czym dalej w tekście i przypisie numer 28) i równocześnie niepozostawiającego niszczycielskiego śladu, do którego warto dążyć: „Powiedział: ‘Nie, to jest nóż,
którego używał mój ojciec i jego ojciec, a który nigdy nie był ostrzony. Ale my wiemy, gdzie
należy ciąć zwierzę, by możliwie ograniczyć jego cierpienie – przez stawy, gdzie spotykają
się dwie kości. Nóż przechodzi przez staw, a łączące się w nim kości same ostrzą nóż. W tym
właśnie punkcie zwierzę czuje najmniej bólu. Przez trzy pokolenia nie ostrzyliśmy noża.
Rzeźnik, który musi ostrzyć swój nóż, zwyczajnie nie zna swojej sztuki’ – użył słowa ‘sztuka’
– ‘Nie zna swojej sztuki i nie wie, jak ją uprawiać z miłością’”. Osho, From False to the Truth:
Answers to the Seekers of the Path, bmw: The Rebel Publishing House GmbH, 1988 (online:
https://www.spiritual-short-stories.com/a-zen-butcher-buddhist-story-by-osho/.
Warto w tym miejscu odnieść do koncepcji właściwego używania (eigentliche Brauchen),
którą Heidegger stematyzował w pracach Co zwie się myśleniem? oraz Powiedzenie
Anaksymandra. Heidegger, przystępując do charakterystyki używania, odróżnia je od
korzystania, użytkowania, zużywania i spożytkowywania (Benützen, Ab- und Ausnützen), które są dla niego zdeformowanymi postaciami używania. Ich wynaturzenie
wynika z tego, że dezawuują status ontologiczny używanego bytu. Tymczasem „właściwe
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usprawnia ludzkie poruszanie się, zapewnia ochronę stopom, a nie jest, na
przykład, jedynie towarem, który należy jak najszybciej sprzedać, zanim
wyjdzie z mody31.
Odniesienie się do kwestii możliwości naruszenia lub zachowania
właściwości istoczenia się w kontekście krzywdy skłania, aby uznać, że
pytanie o nią w filozofii Heideggera można sensownie zadać tylko wtedy,
gdy rozgraniczymy poziom ontyczny i ontologiczny. Możliwe są bowiem
sytuacje, gdy na poziomie ontycznym następuje pogorszenie, ale ontologicznie byt odsłania się – może istoczyć się jako on właśnie, co jest udziałem
heideggerowsko-vangoghowsko-chłopskich butów.
By nie ograniczać się do przykładów dotyczących jedynie bytów pozaludzkich, rozważmy sytuację, gdy ktoś podejmuje się wyprawy w wysokie
góry. W jej wyniku dochodzi do istotnych obrażeń z poziomu ontycznego
– fizycznych (odmrożone policzki, palce, ogólne osłabienie organizmu), jak
i psychicznych (znużenie, stres) – ale równocześnie wyprawa pozwala tym,
którzy się na nią decydują, istoczyć się: spełniać się, otwierając też na dalsze
wyzwania. Dlatego nie ma tu mowy o krzywdzie. Inaczej jest w przypadku
napaści, pobicia, gwałtu. Tu dochodzi do pogorszenia kondycji danej rzeczy
zarówno na poziomie ontycznym, jak i ontologicznym: pojawia się lękliwość,
zamkniętość, obawa przed drugim człowiekiem utrudniająca codzienne
funkcjonowanie.
Można pokusić się jeszcze o wskazanie innego wariantu krzywdy,
jakim jest poprawa stanu ontycznego, prowadząca jednak do niewłaściwości
istoczenia. Byłoby nią na przykład uwięzienie w „złotej klatce”. Zilustrujmy
to sytuacją Zosi-pasterki – jednej z bohaterek II części Dziadów Adama
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używanie nie degraduje tego, co używane, lecz określa się, dopuszczając to, co używane,
w jego istotę” (M. Heidegger, Co zwie się myśleniem?, op.cit., s. 123). Byt w używaniu,
w przeciwieństwie do użytkowania, nie traci, lecz zyskuje swoją tożsamość metafi zyczną.
Por. M. Hoły-Łuczaj, Radykalny nonantropcentryzm…, op.cit., s. 252–254.
Heidegger rozwinął krytykę fenomenu mody podczas seminarium prowadzonego w Le
Thor. Stwierdził tam: „Jeden z istotowych momentów dzisiejszego sposobu bycia bytów
to ich zastępowalność (Ersetzbarkeit), fakt, że każdy byt staje się istotowo zastępowalny.
Dziś bycie to bycie-zastępowalnym (Ersetzbar-sein). Idea naprawiania stała się myślą
antyekonomiczną. Jest to istotowe dla wszelkiej konsumpcji, że już jest skonsumowana
i dlatego wzywa do zastąpienia […]. Istotowe dla zjawiska, jakim jest moda, nie jest już jak
kiedyś zdobienie, ale zmienialność modeli z sezonu na sezon” (M. Heidegger, Seminare,
Frankfurt am Main 1986, s. 351–352). „Zastępowalność” czyni z rzeczy namiastkę bytu.
Z istoty staje się ona jedynie pewnym ontologicznym surogatem – ersatzem. Taką właśnie
diagnozę stawia Heidegger, charakteryzując nastawienie do rzeczy właściwe czasom
nowoczesnej techniki: Tym, co stałe w rzeczach dostawianych jako nagie przedmioty
wykorzystania, jest zamiana (Ersatz) (M. Heidegger, Cóż po poecie?, przeł. K. Wolicki, [w:]
M. Heidegger, Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 249).
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Mickiewicza. Dziewczyna tak tłumaczy, dlaczego błąka się po ziemi, nie
mogąc dostąpić zbawienia: „Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski/
Imię moje u was głośne/ Że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia/ I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę/ Umarłam nie znając troski”32. Zosia sama
sobie zadała krzywdę, odmawiając zaangażowania się w relacje, w których
jest ryzyko doświadczeń trudnych, nieraz bolesnych. Ontycznie jej sytuacja
była jak najlepsza (do momentu śmierci rzecz jasna), a jednak ontologicznie
doszło tu do nadwyrężenia, które okazało się na tyle znaczące, że uczyniło
ją istotą zwichniętą.
Rozważając możliwość osadzenia problemu krzywdy w ontologii Heideggera, należy poruszyć jeszcze kwestię asymetrii wpisanej w to zjawisko.
Jakkolwiek bowiem spektrum d o z n a w a n i a krzywdy nie jest zawężone
do ludzi, co starałam się pokazać, to w y r z ą d z i ć krzywdę może jedynie
człowiek. Tropy prowadzące ku takiemu stwierdzeniu można odnaleźć
w Rozprawie o Schellingu. Heidegger zaznacza tu, że zwierzę nie może być
złe, jakkolwiek zdarza nam się tak mówić. Niemożność wyrządzenia zła
łączy on z tym, że zwierzę „nie jest zdolne przekroczyć jedności swego określonego szczebla w przyrodzie”, człowiek natomiast jest taką istotą, która
„potrafi z d e f o r m o w a ć [podkr. MHŁ]” ontologiczne „spojenie swojego
jestestwa”33. Dalej Heidegger komentuje to, mówiąc:
Dlatego człowiekowi pozostaje wątpliwy awantaż, że może upaść
niżej niż zwierzę34, tymczasem zwierzę niezdolne jest do wypaczenia
zasad, ponieważ dążność do podstawy nie dochodzi w nim do jasności
samowiedzy […]35.

Niezdolność do przekroczenia miary przez zwierzęta – i, dodajmy,
pozostałe byty pozaludzkie – wiąże się w ontologii Heideggera z niemożnością odsłaniania przez nie sensu bycia. Choć w nich samych bycie istoczy, to
dzieje się to w skrytości – żaden inny byt niż człowiek nie ma ontologicznej
struktury jestestwa, która jest do tego niezbędna36. Byty pozaludzkie nie
mogąc przekroczyć miary, nie mogą wyrządzić krzywdy. Są one w stanie
doprowadzić do zniszczenia zarówno innych bytów pozaludzkich, jak i czło32
33
34

35
36

A. Mickiewicz, Dziady, cz. II.
M. Heidegger, Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809), op.cit., s. 229.
Podobna uwagę Heidegger czyni w wykładach wygłoszonych w roku akademickim
1929/30, mówiąc, że „człowiek może staczać się poniżej poziomu zwierzęcia; żadne zwierzę
nie może stać się tak zdeprawowane jak człowiek”, M. Heidegger, Die Grundbegriffe der
Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Frankfurt am Main 1983 (GA 29/30), s. 286.
Idem, Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809), op.cit., s. 229.
Szerzej o tym Heidegger mówi w pracy, Przyczynki do filozofii. Z wydarzania, przeł.
B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996, s. 273, 280.
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wieka (spadające drzewo może spowodować śmierć znajdujących się w jego
pobliżu przechodniów), ale nie do ich unicestwienia, czyli wypaczenia ich
swoistości.

Podsumowanie
Krzywda to ingerencja w byt, która skutkuje zaburzeniem jego integralności
i deformacją – krzywda jest jego wy-k r z y w i e n i e m . Ontologia Heideggera pozwala pomyśleć krzywdę jeszcze bardziej źródłowo, choć sam filozof
nigdy nie podjął bezpośrednio tego zagadnienia. Jego koncepcja przekroczenia możliwości bytów, do jakiej jest zdolny człowiek, kulminująca w unicestwianiu, czyli totalnym zniekształceniu istoty, niesie pokrewne sensy do
tych wskazanych powyżej.
Równocześnie jednak ontologia Heideggera skłania, aby problem
krzywdy usytuować na planie różnicy ontologicznej – odmienności wymiaru ontycznego i ontologicznego – co pozwala lepiej wyjaśnić, dlaczego
nie każde, nawet znaczące, pogorszenie kondycji bytu stanowi krzywdę. Są
nią niekorzystne przemiany zachodzące w zakresie jego możliwości istoczenia się, a nie pozbawienie go walorów z poziomu ontycznego. Ważne w tym
względzie jest odróżnienie unicestwiania do zniszczenia. Zniszczenie czy
też wyginięcie skutkuje zniknięciem bytu, podczas gdy jego unicestwienie
powoduje jego istotowe zwyrodnienie. Tak też krzywda nie stanowi jedynie
rodzaju braku (deprywacji), jaki zachodzi w bycie, ale jest wypaczeniem
(dewiacją) jego tożsamości. W tym sensie z ontologią Heideggera zgodna
byłaby nie-prywatywna koncepcja krzywdy, analogiczna do jego ujęcia zła,
które zarysował w odniesieniu do filozofii F.W.J. Schellinga
Współmyśląc z Heideggerem problem krzywdy, dostrzegamy, jak
ważny jest dla niego problem miary w relacjach z innymi bytami. Zachowanie u-miaru bynajmniej nie nakazuje tu żadnego rodzaju rodzaj apatii czy
bezruchu. Wręcz przeciwnie, dla Heideggera jedynie w żywym obcowaniu
z innymi bytami może odsłonić się ich sens37. Kluczowe jest to, by nie przekraczać ich miary – nie wyrządzać im krzywdy.
u

37
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Por.: „[W] powstrzymywaniu się od wszelkich operacji i od używania rzeczy dokonuje się
postrzeganie czegoś obecnego”, M. Heidegger, Bycie i czas, op.cit., s. 79.
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Kruche rusztowanie świata
Doświadczenie choroby a granice analityki
egzystencjalnej
Fragile Framework of the World
Experience of Disease and Limits of Existential Analytic
A B S T R AC T : The present article constitutes an experimental attempt to analyse the problem
of disease in the perspective of Martin Heidegger’s existential analytic. The objective is not
to elaborate on the phenomenology of disease, but rather to identify a potential place of the
issue in the analytic, which, consequently, reveals its fundamental limits. At fi rst, existential
analytic may appear to be an excellent tool for describing the experience of disease in comparison to classical metaphysics. Therefore, the question is posed why Heidegger remains
silent about the problem. The deconstructive reading of Sein und Zeit shows that worryabout-disease cannot be seen as either fear (Furcht) or anxiety (Angst), and that this concept
indicates the limitations of such a dualism. The worry is finally recognized as a specific
Grundstimmung. Then the present analysis attempts to exceed the discovered limits and
indicates that the problem of disease could not be adequately addressed by Heidegger, as
he did not problematize the body in its transcendental dimension. Susceptibility to disease
presupposes the embodiment of being-in-the-world. Being changed by a disease may be even
more unbearable than the threat of death. If Heidegger’s characteristic of Dasein is organised around the problem of fi nitude and mortality trauma, the revelation of this ignored
dimension leads to rethinking the specificity of the human being.
K E Y WOR D S : phenomenology • deconstruction • existential analytic • Martin Heidegger •
disease • body • worry

Wprowadzenie

H

eidegger, pisząc o dynamice upadania i bycia właściwego, używa
charakterystycznej metafory „rusztowania”1. Podkreśla on, że bycie-w-świecie nie jest „sztywnym rusztowaniem”, które stanowiłoby ramę dla
będącego tak czy inaczej Dasein, gdyż to „domniemane ‘rusztowanie’ samo

1

Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, s. 226.
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współstanowi […] sposób bycia jestestwa”2. Inaczej mówiąc: Dasein i świat
są momentami jednej egzystencjalnej struktury i każda modyfikacja bycia
Dasein z konieczności modalizuje sposób, w jaki otwarty jest dla niego
świat. W oryginale Heidegger używa tu terminu das Gerüst3, co oznacza
zarówno „rusztowanie”, jak i „szkielet konstrukcji”. Chodzi więc ogólnie
o pewną strukturę nośną, bez której cały budynek – od podstaw aż do najdrobniejszych detali – nie mógłby powstać i się utrzymać.
Metafora ta, choć zdecydowanie marginalna w całym Sein und Zeit,
doskonale świadczy z jednej strony o transcendentalnej orientacji Heideggera
sprzed „zwrotu”, z drugiej zaś pokazuje zasadniczą transgresję, której dokonuje on wobec klasycznego transcendentalizmu. I tak jak szkielet budynku
jest konieczny do wzniesienia i utrzymania całej konstrukcji, tak ontologiczna struktura bycia-w-świecie jest warunkiem możliwości napotkania
całego bogactwa bytów, które na co dzień nas otacza i zajmuje. Zarazem
jednak Heidegger zaznacza w przytoczonych słowach – bycie-w-świecie nie
jest „sztywnym” rusztowaniem. Przez to zastrzeżenie nagle Heidegger rozbija on obraz, który metafora „rusztowania” mogłaby zrodzić w wyobraźni
czytelnika. Tak Heidegger dystansuje się więc od tradycyjnego transcendentalizmu, zwłaszcza typu kantowskiego. Bycie-w-świecie nie jest nieruchomą,
aprioryczną strukturą podmiotu, ale samym egzystencjałem, sposobem jego
bycia. Dasein jest więc warunkiem wszelkiej jawności, perspektywą, w której
zjawia się świat, ale taką perspektywą, która sama jest w owym zjawiającym
się świecie. Dlatego Rymkiewicz komentuje: „Dasein jest widokiem, a widok
ten polega na tym, że patrzenie jest ontologicznym uczestnictwem”4. Dasein
jest więc takim rusztowaniem, które pozostaje w ciągłym ruchu i dynamicznie zmienia całą fundowaną budowlę. Jest wreszcie rusztowaniem kruchym,
które prędzej czy później ulegnie zawaleniu.
Jest rzeczą osobliwą, że Heidegger tak obsesyjnie wraca do tematu możliwości ostatecznego zawalenia się rusztowania bycia-w-świecie, czyli śmierci,
a nie problematyzuje wprost w całym Sein und Zeit tematu stopniowego kruszenia się elementów tego rusztowania, jakim byłoby doświadczenie choroby.
Niniejsze analizy stanowić będą próbę przerwania tego milczenia
i zbadania jego przyczyn. Będzie nas tu interesować doświadczenie choroby
w sensie somatycznym, któremu spróbujemy się przyjrzeć w perspektywie
analityki egzystencjalnej z Bycia i czasu. Celem jest tu nie tyle wypracowanie fenomenologii choroby i zbadanie problemu samego tego typu do2
3
4
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Ibidem.
Zob. idem, Sein und Zeit, Tübingen 1967, s. 176.
W. Rymkiewicz, Ktoś i nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera, Wrocław 2002, s. 165.
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świadczenia (gdyż wydaje się, że do tego znacznie konkretniejszych narzędzi
dostarczałyby późniejsze odmiany fenomenologii, jak chociażby ta w wersji
Maurice’a Merleau-Ponty’ego), co raczej rzucenie światła – za pośrednictwem
postawionego tu problemu – na pewne przemilczane, wysoce dyskusyjne założenia refleksji Heideggera. Będziemy więc próbować przemyśleć problem
choroby z wnętrza analityki egzystencjalnej, jakkolwiek ona sama – przez
swoje milczenie w tej sprawie – opierałaby się takiej możliwości.

I. Prze-światowienie
Analizy Heideggera dotyczące kolejnych egzystencjałów Dasein często
prowadzone są w opozycji do klasycznej metafizyki. Tradycja zazwyczaj
myśli w paradygmacie „ontologii tego, co obecne”5, tj. ujmuje bycie rozpatrywanych bytów od razu na sposób Vorhandenheit – statycznej obecności.
Arystotelesowskie pojęcie substancji stanowi modelowy przykład takiego
„obecnościowego” myślenia. Zanim więc przejdziemy do zlokalizowania
potencjalnego miejsca dla problemu choroby w analityce egzystencjalnej,
zastanowić się należy krótko: jak daje się w ogóle ująć choroba w optyce
klasycznej Ontologie des Vorhandenen?
Pytanie to nie jest oczywiście tożsame z pytaniem o zmianę, choroba
jest zmianą, ale pewnego specyficznego typu. Dynamika zmiany w klasycznej metafizyce była rozważana w optyce teleologicznego modelu aktualizującej się formy. Choroba oczywiście nie może być rozważana jako aktualizacja
formy, przeciwnie, jest zmianą typu degeneracyjnego, która właśnie raczej
uniemożliwia spełnienie lub dalsze spełnianie możliwości wyznaczanych
przez formę danego bytu. Św. Tomasz, inspirowany myślicielami arabskimi,
rozważania nad zmianą przeniósł na nowy poziom dzięki sproblematyzowaniu złożenia bytowego istoty i istnienia nieujętego w myśli Arystotelesa.
Dzięki tej parze pojęć możliwe było pomyślenie zmiany radykalnej: zaistnienia lub obrócenia się istniejącego w nicość. Ten poziom analiz nadal jednaknie pomaga nam ująć problemu choroby, gdyż choroba – w przeciwieństwie
do śmierci – nie jest kresem chorego bytu. Byt taki nadal przecież utrzymuje
się w istnieniu, chociaż coś znaczącego się w nim zmienia. Śmierć może
być w końcu skutkiem choroby, ale zmarły nie jest już przecież określany
jako „chory”. Mówimy jedynie, że ten oto zmarły był chory, chorował, ale
bezsensowne byłoby określenie martwego jako „chorego”.
Wydaje się, że jedyną możliwością pomyślenia choroby w paradygmacie klasycznej ontologii jest ujęcie jej jako zmiany charakterystyk danego
5

Zob. M. Heidegger, Bycie…, s. 165.
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bytu, czyli zmiany w obrębie jego atrybutów. Byt taki nadal zachowuje swą
tożsamość, jako że funduje ją substancjalne podłoże atrybutów, modyfikacji
ulegają tylko pewne jego własności, zaliczane do tego, co Heidegger nazywał
„kategoriami” (w opozycji do „egzystencjałów”). Takie myślenie zdradza
wszystkie typowe cechy Ontologie des Vorhandenen. Opiera się na wizji
świata jako ogółu bytów, z których jeden, aktualnie rozpatrywany, ulega degeneracyjnej modyfikacji pewnej – lub pewnych – własności. Zmiana dotyka
więc jednej z wielu substancji, reszta uniwersum pozostaje na nią obojętna.
Sytuacja wygląda diametralnie inaczej, gdy opuścimy już teren myślenia „obecnościowego” i pytanie o chorobę postawimy na gruncie analityki
egzystencjalnej. Nie oznacza to oczywiście, że poprzednie ujęcia były błędne.
Ontologia obecności jest prawomocna o tyle, o ile jest świadoma własnych
granic, wtórności własnego ujęcia. Byt ujmowany na sposób Vorhandenheit
to byt uprzedmiotowiony, sprowadzony do roli korelatu poznania, ustatyczniony, gotowy do objęcia go teoretycznym namysłem. W tym sensie
również nauka zakłada „obecnościowe” ujmowanie bytu. Nie oznacza to
więc w żadnym razie, by naukowe ujęcie danej choroby było błędne, jest ono
słuszne, ale tylko w pewnych ramach, gdyż nie pozwala oddać adekwatnie
ontologicznego wymiaru tegoż problemu.
Analityka egzystencjalna, dokonując transgresji poza ontologię obecności, odkrywa świat w jego ontologicznym wymiarze. Świat taki, pojęty jako
„światowość”, jest momentem struktury bycia-w-świecie właściwej Dasein.
Na tym fundamentalnym poziomie świat nie jest już zbiorem bytów, ale ogółem relacji pomiędzy bytami, które stają się zrozumiałe dopiero w kontekście
odesłań do innych bytów. Byty napotykane w potocznym otwarciu na świat
(w potocznym „obchodzie”, Umgang) nie są przedmiotami poznania, ale
bytami – w szerokim sensie – użytkowymi (poręcznymi, Zuhanden). Każdy
byt poręczny dany jest w kontekście pewnych powiązań z innymi bytami
(Bewandtnis). Każdy element tej sieci odsyła do kolejnego elementu. Byt
poręczny nie ma substancjalnej tożsamości samej w sobie, jego „co”, wyznacza jego „do czego”. Ta drabina odesłań ma swój punkt docelowy i jest
nim zawsze Dasein, pierwotne „ze względu na co” wszelkich sieci bytów
poręcznych6. Tym samym świat nie jest nagi i obojętny, ale jest sensowny
dla tego, kto otwiera jego horyzont. To właśnie ma Heidegger na myśli, gdy
pisze, że strukturą świata jest Bedeutsamkeit, „oznaczoność”, z którą zawsze
jesteśmy już zżyci7. Zgodnie z interpretacją Marlène Zarader, „oznaczoność”
należałoby traktować jako ogólną „teksturę sensu” (texture de sens) otwar6
7
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tego świata, sensu krążącego w samych napotykanych rzeczach dla tego, kto
rzeczy owe napotyka8. Bycie-w-świecie ma charakter zarówno faktyczności
(jestestwo odnajduje się już zawsze w pewnej konfiguracji swoich relacji
ze światem), jak i możliwości (konfigurację tę może dynamicznie zmieniać – w stopniu, na jaki pozwala zastana faktyczność). Te dwa momenty
bycia Dasein Heidegger ujmuje poprzez paradoksalne określenie „rzuconej
możliwości”.
Doświadczenie choroby w tej perspektywie nie byłoby już modyfikacją
atrybutów jednej substancji w uniwersum. Skoro to Dasein otwiera horyzont
światowości i stanowi oś, wokół której organizuje się sensowność otwartego
świata, to nie jest możliwa modyfikacja Dasein, która nie modyfikowałaby –
chociażby w pewnym stopniu – jego relacji ze światem i struktury samej jego
światowości. Doświadczenie takie dotyczyłoby więc całej struktury bycia-w-świecie, rekonfigurowałoby w mniejszym lub większym stopniu całą tę
strukturę9. Coś, co niegdyś było możliwością, teraz staje się niemożliwe. Coś,
co niegdyś było możliwe, acz zbędne, teraz staje się konieczne. Pewne byty
poręczne, niegdyś dostępne do użycia na wyciągnięcie ręki, teraz tracą zastosowanie. Inne byty poręczne, niegdyś w ogóle niedostrzegane w horyzoncie
światowości, teraz stają się elementem codzienności (wystarczy tu wskazać
leki, protezy, aparaturę medyczną…). Widzimy więc, że choroba w tej optyce
nie jest jakąś modyfikacją atrybutów pewnego bytu wobec obojętnego
uniwersum, ale jest wstrząsem tego konkretnego uniwersum, które dane
jestestwo otwiera i organizuje, wstrząsem całego jego rusztowania. Choroba
przejściowa, tymczasowa przypadłość, stanowiłaby jedynie tymczasową
modyfikację bycia-w-świecie. Jednakże przypadek choroby przewlekłej nie
jest tylko wstrząsem rusztowania świata, jest jego trwałym uszkodzeniem.
Świat chorego staje się inny, pole światowości nabiera innych możliwości
i wyznacza inne konieczności. Za sprawą takiej redystrybucji możliwości
i konieczności dochodzi do trwałej modyfikacji światowości, trwałego,
degeneracyjnego prze-światowienia.
Osobliwa postać transcendentalizmu Heideggera, w której Dasein
z jednej strony jest warunkiem światowości, a z drugiej strony samo jest-w-świecie, pozwala więc pomyśleć problem choroby z wrażliwością na głębię
8
9

Zob. M. Zarader, Lire Être et temps de Heidegger, Paris 2012, s. 157.
Dlatego właśnie Claude Romano podaje przykład choroby jako doświadczenia „wydarzenia”, które nie tyle dzieje się w świecie, co raczej ustanawia nowy świat (zob. C. Romano,
L’événement et sa phénoménalité, [w:] idem, L’aventure temporelle, Paris 2010, s. 29).
Romano twierdzi jednak, że nie tylko metafizyka klasyczna, ale i sam Heidegger nie był
w stanie z właściwą radykalnością przemyśleć problemu wydarzenia. Spór ten przekracza
jednak tematycznie ramy niniejszego artykułu.
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wpisanego w nią dramatu w sposób zupełnie obcy ontologii obecności.
Tym bardziej nasuwa się więc pytanie – dlaczego Heidegger tak uporczywie
milczy na ten temat?

II. Poza lęk i trwogę
Pacjent A odbiera wynik badania, okazuje się ono potwierdzać przypuszczaną chorobę. „Co teraz będzie z moim życiem?” – rozpaczliwe pytanie zaczyna odtąd organizować wszystkie jego myśli. Chory B, który od pewnego
czasu wie, że rozwija się u niego przewlekła, nieuleczalna choroba, myśli
wciąż, ile jeszcze będzie mógł żyć w sposób zbliżony do swego „normalnego”,
„dawnego” życia. Pacjent C ma niepokojące, niespecyficzne symptomy, gorączkowo wykonuje kolejne badania, by określić, co właściwie mu dolega.
Każdy z tej trójki jest przerażony myślą o swoim dalszym losie, drży w obawie o kształt swej przyszłości. Postawmy prowokacyjne pytanie: jak Heidegger nazwałby te ontyczne, psychologiczne obawy z ontologicznego punktu
widzenia? Te nastroje mają ontologiczną strukturę „lęku” czy „trwogi”? To
właśnie te dwa kontrastowe pojęcia organizują bowiem Heideggerowską
teorię nastrojów10.
Heideggerowski „lęk” (Furcht) to nastrój, który ujawnia nagle nasze
bycie-w-świecie w jego byciu-zagrożonym11, konfrontuje nas z naszym
rzuceniem-w-świat, naszym tu-oto, gdyż ujawnia jego podatność na zranienie. W tym sensie obawa związana z chorobą jak najbardziej mogłaby
być uznana za lęk. Problem pojawia się jednak, gdy weźmiemy pod uwagę
moment „przed czym” ontologicznej struktury lęku. Owo „przed czym” jest
bowiem „zawsze czymś spotykanym wewnątrz świata i ma sposób bycia czegoś poręcznego, obecnego lub „współjestestwa”12. Choroba nie jest żadnym
bytem wewnątrzświatowym – ani poręcznym, ani obecnym. Jest i rozwija się
w strukturze samego Dasein, bytu „światowego”. Choroba, która dotknęła
kogoś innego, bliskiego nam, może budzić lęk, jest ona bowiem zjawiskiem
wewnątrzświatowym. Choroba dotykająca nas samych nie może zaś w tym
sensie wzbudzać lęku, gdyż dotyka nas jako byt światowy, zaczyna kruszyć
samo rusztowanie świata, który znamy.
10

11
12
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Heidegger wylicza też różne inne modalności lęku, jak przestrach czy groza, zob. M. Heidegger, Bycie…, s. 182–183. W Grundbegriffe der Metaphysik rozwija też szeroko problem
doświadczenia nudy. Jednakże w wewnętrznej ekonomii analityki egzystencjalnej to właśnie lęk i trwoga stanowią dwa podstawowe punkty odniesienia, a ścisła różnica między
nimi generuje dynamikę wielu analiz Dasein.
Zob. M. Heidegger, Bycie…, s. 181.
Ibidem, s. 180.
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Widzimy więc, że obawy wyzwalane przez doświadczenie własnej choroby nie mogą mieć z całą pewnością struktury lęku. Zdawać by się mogło,
że muszą zatem przybierać charakter trwogi (Angst). Również w wypadku
trwogi tym, o co się trwożymy, jest nasze własne bycie. Po pierwsze jednak,
w odróżnieniu od lęku, „przed czym” trwogi to nie żaden wewnątrzświatowy
byt, ale samo owo bycie-w-świecie. Cechą dystynktywną trwogi jest bowiem
całkowita nieokreśloność jej „przed czym”, trwoga właściwie nie wie, czego
się trwoży13 i nic wewnątrzświatowego nie jest w stanie tego opisać. Tymczasem w wypadku doświadczenia choroby sytuacja jest diametralnie inna
– związane z nią obawy wywołane są przez konkretne zjawisko chorobowe
ze specyficznymi objawami, które daje się mniej lub bardziej wyczerpująco
opisać medycznie.
Po drugie, w momencie trwogi świat zdaje się „zapadać w sobie”14,
przechodzi w stan kompletnej nieoznaczoności. Moment ów jest metodologicznie „użyteczny” analityce egzystencjalnej, gdyż to właśnie w tym
doświadczeniu – wobec zapadającego się świata – ujawnia się sama naga
struktura światowości. Rozpuszczeniu ulegają zarazem więzi, które łączyły
jestestwo ze światem, traci ono wszystkie światowe określenia15. Tymczasem
w doświadczeniu choroby sytuacja wydaje się być znowu diametralnie inna.
Chory pyta siebie „jak dalej będzie wyglądało moje życie?”, nie zderza się
więc z nicością świata, ale z koniecznością życia w porządku prze-światowionym przez chorobę. Jego obawy nie rozpuszczają jego więzi ze światem,
ale brutalnie konfrontują go z koniecznością bycia w świecie podług nowych,
trudnych do zaakceptowania zasad.
Po trzecie wreszcie, dlaczego właściwie trwoga trwoży się samego
bycia-w-świecie? Odpowiedź na to pytanie wyłania się stopniowo z analiz
Heideggera, lecz w końcu staje się jasna: trwoga odsłania nasze rzucenie-w-śmierć16, demaskuje więc nasze bycie-w-świecie jako bycie-ku-śmierci.
Gdzie indziej Heidegger wprost pisze, że specyfi ka nastroju trwogi polega
na konfrontacji z nicością17. Ostatecznie więc trwoga okazuje się być trwogą
przed śmiercią pojętą jako najbardziej własna i nieuchronna możliwość
naszego bycia-w-świecie. Tymczasem obawy wynikłe ze stanu chorobowego wcale nie muszą być obawami przed śmiercią. Dana przewlekła
choroba może trawić pacjenta przez wiele lat, nie musi być wyrokiem
13
14
15
16
17

Ibidem, s. 238.
Ibidem, s. 238.
Ibidem, s. 240.
Ibidem, s. 317.
Idem, Czym jest metafizyka? , przeł. K. Pomian, [w:] idem, Znaki drogi, przeł. S. Blandzi
i in., Warszawa 1995, s. 15.
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szybkiej śmierci. Można tu też przytoczyć przypadki stanów wywołanych
przez chorobę lub wypadek, które skutkują np. koniecznością amputacji
kończyny, utratą sprawności motorycznej itd. Wszystkie te przypadki są
dla poszkodowanych traumą tak wielką, że niewypowiadalną żadnymi
słowami, a przecież wcale nie musi tu pojawić się trwoga śmierci. Obawy
wynikające z doświadczenia choroby mogą więc przejść w trwogę, ale wcale
nie muszą. Można wręcz powiedzieć, że nieredukowalna osobliwość takich
obaw ujawnia się właśnie w wypadkach choroby niezagrażającej życiu bezpośrednio, a mimo to traumatycznej dla pacjenta, wówczas bowiem jasne
staje się, że obawy takie nie dają się sprowadzić do trwogi.
Analizy egzystencjalne Heideggera teoretycznie chcą być egzystencyjnie neutralne. W praktyce jednak wartościujący ton w Byciu i czasie
pojawia się w wielu miejscach związanych z napięciem między Verfallen
a Eigentlichkeit. Samo rozróżnienie na lęk i trwogę również nie jest neutralne
i wpisuje się w ogólny dualizm biegunów upadania i bycia właściwego. „Lęk”
bowiem, jak pisze Heidegger, to trwoga „upadła w świat”18. Dasein u swej
podstawy fundamentalnie jest w trwodze. Próbując wymknąć się traumie
trwogi, ucieka ku światu. Łatwiejszy bowiem jest do zniesienia konkretny
lęk przed czymś wewnątrzświatowym niż nieokreślona i wszechobejmująca
trwoga. Jeśli Heidegger chciałby odpowiedzieć, że obawa wynikająca z choroby jest lękiem, a nie trwogą, to oczywiście widziałby w takim doświadczeniu jedynie daleki, upadły derywat pierwotnej trwogi. Jak już jednak
powiedzieliśmy, obawa taka nie może mieć struktury lęku.
Jeden z nielicznych fragmentów Sein und Zeit, który daje się zinterpretować jako mniej lub bardziej bezpośrednia aluzja do problemu choroby,
dotyczy przypadku tzw. „fizjologicznie wywołanej trwogi”19. Heidegger
konstatuje bowiem, że trwoga w stanie „czystym”, najbardziej „właściwa”20,
występuje nadzwyczaj rzadko, a w praktyce faktycznego bycia znacznie częściej wywołuje ją właśnie pewne „uwarunkowanie fizjologiczne”. Heidegger
nie precyzuje w żaden sposób, jak należy rozumieć tę enigmatyczną uwagę,
jednak przyjmijmy eksperymentalnie, że chodzi właśnie o taką trwogę, która
wynika z konkretnej przyczyny, z choroby. Jeśli założyć, że istnieje jakiś podtyp trwogi „wywołanej fizjologicznie”, to znów jest to doświadczenie cenione
znacznie niżej przez Heideggera niż jakaś domniemana trwoga „właściwa”,
czysta. Ponadto Heidegger wspomina, iż trwoga tego typu jest możliwa
również tylko dlatego, że Dasein u podstaw swego bycia jest już pierwotnie
18
19
20
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w trwodze21. Stąd, nawet jeśli w tym miejscu Heidegger skłonny jest uznać
obawy dotyczące choroby za trwogę, a nie za lęk, to wciąż byłyby one czymś
wtórnym, gorszym. Po poczynionych wcześniej uwagach widzimy jednak,
że zaklasyfikowanie tego typu doświadczenia jako trwogi rozmija się z jego
fenomenalną prawdą. Doświadczenie takie przecież, jak powiedzieliśmy,
dotyczy czegoś wyraźnie określonego, rekonfiguruje świat, zamiast zupełnie
go anihilować, i wreszcie – wcale nie musi dotyczyć śmierci.
Postawione na początku rozdziału pytanie okazuje się więc być problematyczne dlatego, że doświadczenie choroby nie daje się opisać ani przez
pojęcie lęku, ani trwogi, a przecież na tym dualizmie bazuje wewnętrzna
ekonomia analityki egzystencjalnej. Fenomen obawy-przed-chorobą należy
więc ująć w jego specyfice i nieredukowalności do żadnych odmian lęku czy
trwogi. Doświadczenie to należałoby ująć jako jeden z Grundstimmungen.
Tak Heidegger nazywa fundamentalne nastroje, z których wyrosnąć może
filozoficzna refleksja22, nastroje mogące dogłębnie pochwycić (greifen) naszą
myśl. Takim nastrojem w Sein und Zeit była trwoga, zaś w Grundbegriffe der
Metaphysik – nuda. W kolejnym rozdziale zobaczymy więc, gdzie zaprowadzi nas refleksja wyrastająca z obawy-przed-chorobą.
Postawienie centralnego tu problemu w łonie analiz Heideggera okazuje się być wniesieniem jakiegoś obcego elementu, który nagle blokuje tryby
całej tej interpretacyjnej machiny. W tym sensie nasza lektura okazuje się być
dekonstrukcjonistyczna w ścisłym sensie, jakiego używał Jacques Derrida.
Dekonstrukcja to takie odczytanie tekstu, które problematyzuje zakładane
przezeń wyjściowo binarne opozycje pojęciowe. W ten sposób demaskuje
niewystarczalność początkowej dystynkcji i umożliwia wyłonienie się tzw.
indécidable23, nierozstrzygalnika, pojęcia niedającego się trafnie wyjaśnić
przez żadne z pojęć wyjściowych. W tym sensie przedstawiona tu koncepcja
obaw związanych z doświadczeniem choroby jest nierozstrzygalnikiem
względem pojęć lęku i trwogi. Wydaje się zatem, że w tym momencie natrafiamy na granicę analityki egzystencjalnej, na jakiś dziwny, przemilczany,
niepokojący rejon, który Heidegger usiłuje konsekwentnie zbywać lekceważeniem lub milczeniem. Spróbujmy jednak przekroczyć odkrytą tu granicę
i zobaczyć, skąd owo milczenie może wynikać.

21
22

23

Zob. ibidem, s. 242.
Idem, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Frankfurt am
Main 1983, s. 10.
Zob. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z H. Ronsem, J. Kristevą, J-L. Houdebinem i G. Scarpettą, przeł. A. Dziadek, Katowice 2007, s. 42.

359

Ba rt o sz P io t r Be dna rc z y k

III. Wyparta podstawa
Pacjent D cierpi na nieuleczalną chorobę neurodegeneracyjną. Lekarze
zapewnili go, że nie grozi mu w obecnym stanie śmierć, że może przeżyć
jeszcze wiele lat, choć jego stan będzie się nieuchronnie pogarszał. Po roku
D, pogrążony w depresji i samotności, coraz bardziej zmuszony do wycofywania się z życia towarzyskiego i zawodowego, popełnia samobójstwo.
Pacjent E trafił do szpitala po tragicznym upadku z wysokości. Stwierdzono u niego przerwanie rdzenia kręgowego skutkujące nieodwracalną
tetraplegią. Stan jego zdrowia określono jednak jako stabilny. Niezdolny
do samodzielnej egzystencji, skazany na ciągłą pomoc rodziny i personelu
medycznego, zaczyna szukać kontaktu do kliniki eutanazyjnej.
W obu przytoczonych przypadkach pacjenci nie zostali skonfrontowani bezpośrednio ze śmiercią i mają w perspektywie wiele możliwych
lat życia. Dlaczego więc z własnej woli wybierają śmierć? Odpowiedź pozostaje całkowicie niezrozumiała z perspektywy analityki egzystencjalnej.
Przecież to właśnie perspektywa śmierci, konfrontacja z nicością, stanowić
ma największą traumę, to przed nią Dasein ucieka w objęcia świata, w porządek Się, nawet w potoczny lęk, byleby wymknąć się horrorowi trwogi.
Czyżby jednak istniało doświadczenie bardziej przytłaczające niż śmierć,
doświadczenie tak skrajnie traumatyczne, że to paradoksalnie perspektywa śmierci wydaje się być wobec niego wyzwalająca, a nicość zdaje się
być oddechem?
Agata Bielik-Robson nazywa formację transcendentalną (linię Kartezjusz-Kant-Fichte-Husserl) formacją „lęku przed wpływem”24. Przejęty
przez nią termin Blooma, który tu nabiera egzystencjalnego wymiaru,
nazywa orientację filozoficzną, która żywi się lękiem przed naporem świata.
Podmiot w tej wizji stanowi silną strukturę, która wymyka się opresji
generowanej przez świat, na różne sposoby ją neutralizując. Heidegger zaś
doprowadza myślenie transcendentalne do tak skrajnego punktu, w którym
niejako obraca się ono przeciw swej własnej strategii obronnej. Dasein jest
warunkiem światowości, ale samo nieuchronnie jest wciągnięte w świat.
Odkrycie będącego-w-świecie jestestwa, którego bycie ów świat otwiera,
ale zarazem jest przezeń wciąż zagrożone, wydaje się przywracać pierwotną
i nieredukowalną więź ze światem, której tak bali się poprzedni transcendentaliści. Zadziwiający wydaje się więc fakt, iż analityka egzystencjalna
pozostaje niezdolna do przemyślenia przywołanych wcześniej przypadków
sytuacji granicznych.
24
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Należy jednak zaznaczyć, że w samym Sein und Zeit pojęcie choroby,
mimo że nie jest teoretycznie opracowane, zostaje wspomniane kilkukrotnie. Najpierw relacja choroba-objawy zostaje przywołana jako prosta,
neutralna egzemplifikacja pojęcia „przejawu”25 (1). Gdzie indziej „choroba”
pojęta zostaje wyłącznie w kontekście problemu „tracenia życia”, a zatem –
w zorientowaniu na śmierć26 (2). Tym samym doświadczenie choroby zostaje
sprowadzone do problemu bycia-ku-śmierci, co – jak wspomnieliśmy – nie pozwala ująć choroby w jej swoistości. Heidegger sam zadaje pytanie: „[a]le może
chorobę i śmierć w ogóle […] trzeba pierwotnie pojmować jako fenomeny
egzystencjalne?”27. Sam jednak skupia się wyłącznie na drugim problemie,
pierwszy zbywając milczeniem. Kolejny raz zagadnienie choroby pojawia
się przy analizie struktury Mitsein i „troski” o innego28 (3). Doświadczenie
choroby innego nie pozwala jednak, jak wspomnieliśmy, w pełni uchwycić
specyfiki tego fenomenu, gdyż pozostaje względem nas czymś zewnętrznym,
wewnątrzświatowym. Można powiedzieć, że Heidegger w różnych miejscach
swych analiz zbliża się do zagadnienia choroby, ale za każdym razem ostatecznie wykonuje unik, stosując rozmaite techniki. W odniesieniu do przytoczonych fragmentów byłaby to odpowiednio neutralizacja (1), redukcja (2)
oraz uzewnętrznienie (3) problemu. Nasuwa się więc znów pytanie – czym
motywowane są te uniki?
Możemy tu wreszcie przedstawić naszą tezę. Punkt pustki i bezbronności teoretycznej projektu Heideggera wobec przedstawianych tu problemów wynika z tego, iż przemilczał on problem cielesności. Oczywiście,
można powiedzieć, Heidegger robi to w sposób celowy, gdyż w ten sposób
odsuwa groźbę popadnięcia w refleksję na poziomie ontycznym. Analogicznie przecież nie mówi on rozmyślnie o „duszy”, by nie wikłać się w klasyczne
dualizmy antropologiczne. Taka uwaga jest jak najbardziej słuszna, ale
uzasadnienie metodologiczne znajduje tylko abstrahowanie od ontycznego wymiaru cielesności. Tymczasem fenomenologiczny rygor wierności
doświadczeniu wymaga podjęcia tegoż problemu w innym jego wymiarze.
Chodzi oczywiście o transcendentalny, ontologiczny aspekt cielesności.
Obrońca projektu Heideggerowskiego na zarzut tego typu również
znalazłby odpowiedź. Wawrzyniec Rymkiewicz konstatuje, że wprawdzie
Heidegger nie posługuje się słowem „ciało”, ale fenomenologia cielesności
jest implicite zawarta w jego projekcie29. Przytacza tu on fragment, w którym
25
26
27
28
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Heidegger wprost stwierdza, że wytwarzane narzędzia dopasowane są do
ciała użytkownika30, przyznając w ten sposób, że Dasein, wokół którego
organizuje się cała sieć odesłań bytów poręcznych, jest ucieleśnione. Można
powiedzieć, że ponieważ analiza dotyczy tu poziomu ontologicznego,
sposobu bycia narzędzia, ciało zostaje rozpoznane w jego transcendentalnej
funkcji. Warto przytoczyć też inny fragment, w którym Heidegger właściwie
jedyny raz rozpoznaje transcendentalną funkcję percepcji31. Analizy z Sein
und Zeit rzeczywiście w kilku miejscach wyraźnie wskazują na rysującą się
w tle fenomenologię cielesności. Dlaczego więc, mimo to, tak problematyczne
pozostaje przemyślenie na ich gruncie rozpatrywanych tu doświadczeń?
Powiedzieliśmy, że Heidegger – wbrew formacji „lęku przed wpływem” – akcentuje w szczególny sposób „więź” jestestwa ze światem. Okazują
się oni być momentami jednej struktury ontologicznej, nie ma jestestwa
bez świata i odwrotnie. Opis w pełni wierny fenomenologicznie odkrytemu
wymiarowi wymagałby jednak dodania, iż bycie-w-świecie ma charakter na
wskroś cielesny. Dasein rodzi się i umiera jako ucieleśnione, nie zna siebie
inaczej niż w kondycji ucieleśnienia. To tylko i wyłącznie w oraz poprzez
ciało jestestwo może odnajdywać się w świecie, działać w nim, realizować
swe projekty, podejmować swą własną faktyczność. Nie ma bycia-w-świecie
bez jego cielesnego wymiaru.
Tradycyjna ontologia, myśląca bycie na sposób Vorhandenheit,
widziała w człowieku byt złożony, ściśle podzielony na duszę i ciało. Ten
dualizm przybierał w historii myśli zachodniej niezliczone odmiany. Świat
rozpoznawany był w swej materialności, ciało człowieka ujmowano w ten
sposób jako materialne, a więc należące do świata. Ale człowiek był zarazem
duszą, a więc ów świat nieskończenie przekraczał. Jakościowa przepaść
między ciałem a duszą pozwalała zachować od świata bezpieczny dystans.
Należymy do świata – poprzez ciało – ale z drugiej strony wykraczamy ku
jakiemuś innemu porządkowi. Choroba ciała w takiej optyce byłaby czymś
„znośnym”, degeneracją „niższego” komponentu naszej złożonej natury,
która nie zagraża bezpośrednio naszej tożsamości. W tradycyjnej antropologii czy myśleniu rozwijanemu na gruncie chrześcijaństwa to przecież dusza
pozostaje nośnikiem tożsamości i to ona trwa po śmierci ciała. Dlatego
w tej perspektywie znacznie większym problemem niż choroba somatyczna
wydaje się choroba psychiczna, która na gruncie dyskursu religijnego wciąż
pozostaje tematem tabu. Klasyczny dualizm duszy i ciała w zarysowanej tu
perspektywie jawi się jako strategiczna samo-wykładnia, która ma na celu
30
31

362

Zob. M. Heidegger, Bycie…, s. 91.
Zob. ibidem, s. 436.

K ruc h e ru sz t owa n i e ś w i ata . D o ś w i a d c z e n i e c horoby a gr a n ic e…

jedynie zamortyzowanie traumy, na którą narażony jest byt ucieleśniony,
i oczywiście musi zostać odrzucona.
Analityka egzystencjalna zdaje się dostarczać doskonałych narzędzi
do ostatecznego wyjścia poza naiwne myślenie dualistyczne. Na poziomie
ontologicznym nie ma bowiem w strukturze jestestwa podziału na jakąś
wewnętrzną „duszę” i zewnętrzne „ciało”, jest ono całe dynamicznym procesem transcendowania samego siebie, jest całe w-świecie. Nie ma w nim
żadnego jakościowo innego nośnika tożsamości, który wymykałby się presji
świata. Dlaczego więc – spytajmy po raz kolejny – refleksja w formie zaproponowanej przez Heideggera nie radzi sobie z przemyśleniem przywołanych
tu doświadczeń?
Analityka egzystencjalna jest fenomenologią w tym sensie, że pyta
o świat z perspektywy bezpośredniego doświadczenia i usiłuje mu być
wierna w swym opisie. Heidegger był jednak świadomy, że takie przedsięwzięcie jest obarczone wielkim ryzykiem, gdyż właśnie owo doświadczenie
„zrazu i zwykle” jest zafałszowane, upadające Dasein wplątuje się w system
gotowych wykładni, które nie pozwalają oddać prawdy „rzeczy samych”.
Przekłamania względem samych zjawisk czy nieadekwatne ich ujęcia w dotychczasowej fi lozofii, a więc na płaszczyźnie „ontologicznej”, wynikały
z zafałszowanej perspektywy na płaszczyźnie „przed-ontologicznej”32. Filozofia jest radykalizacją pewnej naturalnej skłonności bycia Dasein i dlatego
powtórzyć może – w innej formie i na innym poziomie – błędne ujęcia,
którymi i podług których Dasein „zrazu i zwykle” żyje. Postawa „wybiegającego zdecydowania” – pozwalająca odważnie skonfrontować się z prawdą
o własnej skończoności i podjąć zastaną faktyczność – nie jest zatem tylko
sprawą praktyki życia, ale jest zarazem „narzędziem” metodologicznym.
Jedynie w tej postawie pytające Dasein z całą wyrazistością może dostrzec
własne struktury egzystencjalne i w niezafałszowany sposób spojrzeć
na własne bycie-ku-śmierci. Oczywiście przyznać trzeba Heideggerowi
wielki sukces wielu aspektów tego bezprecedensowego przedsięwzięcia
fi lozoficznego. Wydaje się jednak – w świetle poczynionych wcześniej
uwag – że jest jeszcze pewien wymiar jestestwa, o którym najwyraźniej
nawet zdecydowane Dasein, gotowe do konfrontacji z własną skończonością, wolałoby zapomnieć. I to wobec tego problemu samo-wykładające
się jestestwo, analizując własne bycie, skłonne jest stosować wspomniane
wcześniej techniki unikania i neutralizacji kluczowego tu problemu. Tym
wypieranym i skrajnie traumatycznym wymiarem jest oczywiście ucieleśnienie bycia-w-świecie.
32
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Świat w swej cielesności nie tylko jest wokół nas. On nas na wskroś
przenika. Wyjawienie cielesnego wymiaru bycia-w-świecie pozwala
odkryć poziom najpierwotniejszej więzi z tym, co nas otacza. Rzucone-w-świat Dasein zastaje rzeczywistość w pewnej konfiguracji, ale – dzięki
rozumieniu i swojemu możliwościowemu charakterowi – może ową
konfigurację w pewien sposób aktywnie zmieniać. Może wreszcie przyjąć
postawę Eigentlichkeit i realizować swoje własne projekty, a nie iść gotową
drogą przewidzianą przez Się. Mówiąc ontycznie: może żyć po swojemu.
Wszystko to jest przecież jednak możliwe, gdyż Dasein jest ucieleśnione.
Samo użycie narzędzi zakłada – co przyznaje Heidegger w przytoczonych
wcześniej słowach – ucieleśnienie użytkownika. Każda, nawet najbardziej
banalna aktywność podjęta w polu światowości, ma charakter ucieleśniony, to właśnie ciało – w swym transcendentalnym wymiarze – stanowi
rusztowanie świata.
Cała dynamika Verfallen i Eigentlichkeit zakłada cielesność jestestwa.
Heidegger definiuje człowieczeństwo poprzez skończoność, która to dopiero
je umożliwia, gdyż „[b]ardziej pierwotna niż człowiek jest skończoność
jestestwa w nim”33. Bycie właściwe zakłada skonfrontowanie się z własną
skończonością i perspektywą własnej śmierci. Perspektywa ta ma moc
indywidualizującą34, gdyż stanowi możliwość, która nie daje się odebrać
przez Się. Ale przecież śmierć może dotyczyć Dasein o tyle tylko, o ile jest
ono – na poziomie ontologicznym – ucieleśnione. Wyjawiana w momencie
trwogi kruchość bycia-w-świecie jest możliwa, ponieważ cała ta struktura
ma pierwotnie wymiar cielesny.
Heidegger stwierdzał w przytoczonych wcześniej słowach, że „wywołana fizjologicznie trwoga” ma charakter czegoś wtórnego wobec „trwogi czystej”. Jeśli utożsamić tu pierwszy termin z obawami wynikającymi z choroby,
oznaczałoby to, że obawy te dotyczą pewnego wtórnego poziomu. Inaczej
mówiąc, cielesność jest czymś wtórnym wobec skończoności. Prowadzone
tu analizy sugerują jednak, że jest dokładnie odwrotnie, i że to cielesność jest
warunkiem możliwości bycia-skończonym, albo że przynajmniej możemy
tu mówić o współ-pierwotności tych egzystencjalnych momentów.
Ciało jest „nasze”, ponieważ w nim i poprzez nie możemy realizować
własne projekty i zmieniać otoczenie na swój sposób. Ta radykalna „mojość”
ciała daje poczucie dystansu od otoczenia, pozwala nam bowiem je aktywnie
kształtować. Co jednak, gdy – jak w przytoczonych przypadkach – choroba
zaczyna trawić ciało, utrudnia nam kontrolę nad nim lub całkowicie ją unie33
34
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możliwia? Zdrowe ciało pozwala na bycie aktywnymi użytkownikami rzeczywistości, co daje nam wobec niej pewien dystans, przestrzeń „oddechu”.
Choroba tymczasem redukuje ów dystans, co w konsekwencji prowadzi do
coraz dalszego załamywania się „mojości” ciała.
Przyjęcie istnienia jakiegoś duchowego nośnika tożsamości jest
filozoficznym wybiegiem umożliwiającym uporanie się z traumatycznością takiego doświadczenia. Opis wierny rzeczom samym pozwala jednak
pokazać, że choroba jak najbardziej stanowi zamach na „sobość” jestestwa.
Odbiera mu jego potencjalne projekty, wzmaga moc bieguna faktyczności
kosztem ustawicznej redukcji bieguna możliwości. Nie pozwala być we własny sposób, gdyż wszelka „własność” ulega tu wywłaszczeniu. Zanikający
dystans pomiędzy chorym a otoczeniem, jego coraz słabsza samo-kontrola
i uzależnienie od świata: to wszystko stanowi traumę zupełnie innego typu,
niż doświadczenie śmierci i nicości.
Śmierć jest możliwością niemożliwości, przyjście śmierci oznacza
kres wszelkich możliwości, z tym że umarły nie uczestniczy już w ich
zaniku.Dopóki one trwają – dopóty nie jest umarłym. Tymczasem zanik
kontroli nad ciałem wskutek procesu chorobowego – przy zachowaniu
stanu świadomości – oznacza bycie w pozycji bezsilnego świadka wobec
obumierania własnych możliwości i wobec coraz dalszego wciągania
w masę niekontrolowalnego bycia świata, duszącej faktyczności, której
w żaden sposób nie jesteśmy już w stanie aktywnie podejmować. To doświadczenie wchłaniania przez niekontrolowalną masę cielesności świata,
poczucie bezbronności i bezradności wobec załamującej się „mojości” ciała,
ta skrajna radykalizacja pierwotnej, cielesnej więzi ze światem – to wszystko
wydaje się być potencjalnie traumą jeszcze większą niż trauma skończoności35. W pewien sposób tłumaczyłoby to, dlaczego w wyżej wspomnianych
przypadkach chorzy woleli wybrać śmierć z własnej woli, nawet jeśli sama
z siebie bezpośrednio im nie zagrażała. Decyzja ta stanowiła bowiem
realizację jednej z niewielu możliwości, którą byli jeszcze w stanie sami
podjąć. Ta radykalna traumatyczność tego typu doświadczenia dla Dasein
tłumaczyłaby zarazem, dlaczego nawet analityka egzystencjalna wolałaby
o nim milczeć.

35
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Zakończenie
W rozdziale pierwszym analityka egzystencjalna ujawniła się nam jako
niezwykle efektywne narzędzie do opisu doświadczenia choroby, problemu
zupełnie niezrozumiałego z perspektywy ontologii klasycznej. Choroba
okazała się być w tej perspektywie doświadczeniem degeneracyjnego prze-światowienia, które rekonfiguruje zastane możliwości i konieczności.
W drugiej części dotarliśmy jednak do punktu impasu i granicy analityki
egzystencjalnej, która nie była w stanie ująć odpowiednio doświadczenia
obaw związanych z chorobą. W trzeciej części próbowaliśmy przekroczyć
ową granicę i dotarliśmy do wypartej podstawy bycia-w-świecie, jaką jest
jego cielesny wymiar. Doświadczenie choroby okazało się być doświadczeniem zamachu na „mojość” ciała, utrata kontroli nad ciałem okazała się
być traumą totalnego osaczenia przez niekontrolowalne bycie świata w jego
cielesności – faktycznością, której nie jesteśmy już w stanie aktywnie odpowiadać. Tym samym owo doświadczenie osaczenia i utraty kontroli ujawnia
się jako trauma przekraczająca nawet zatrwożenie w obliczu nicości.
Skoro zaś Dasein, ten podstawowy, ontologiczny wymiar bytu ludzkiego, definiowane było przez Heideggera poprzez skończoność i trwogę, to
czy przypadkiem wskazanie na jeszcze bardziej pierwotny i traumatyczny
wymiar bycia nie wyprowadza nas już poza analitykę egzystencjalną ku jakiejś innej fenomenologii? Fenomenologia taka nie unieważniałaby wyników
analityki Heideggera, ale rozwijałaby refleksję dotyczącą aspektu naszego
bycia, którego analityka nie była w stanie odpowiednio podjąć. Fenomenologia ta definiowałaby ludzkie bycie już nie w horyzoncie traumy śmierci,
lecz w horyzoncie radykalnej obawy przed byciem-pochłoniętym przez
niekontrolowaną masę cielesności świata, które spełnić się może właśnie
w chorobie. W tej optyce na nowo należałoby przemyśleć również egzystencjalne znaczenie ciała zdrowego oraz doniosłość tak niedowartościowanej
przez Heideggera nauki i technologii – bo przecież to właśnie dzięki nim
zyskujemy dostęp do coraz to nowych terapii, stanowiących potencjalne
odpowiedzi na trawiące nas choroby. A tym samym – technologia medyczna
poszerza zakres i efektywność możliwych sposobów podejmowania faktyczności. Wreszcie, w tej perspektywie trzeba byłoby na nowo postawić problem
bycia właściwego, które przecież realizować się może tylko w i poprzez nasze
ciało uwikłane w cielesność świata.
Postawione tezy pozostają oczywiście dyskusyjne i wymagałyby
pogłębionych badań, jak również dialogu z pozostałymi reprezentantami fenomenologicznej tradycji. Celem niniejszych analiz było jedynie wskazanie
granic analityki egzystencjalnej i zasygnalizowanie pewnego zasadniczego
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problemu, którego konsekwentne przemyślenie wiedzie wyraźnie poza owe
granice. Pozwoliło to wskazać, co leży poza nimi, ukazać możliwy punkt
wyjścia takiej refleksji i samą jej możliwość. Bo przecież – jak podkreślał
Heidegger – „[w]yżej od rzeczywistości stoi możliwość. Zrozumienie fenou
menologii polega wyłącznie na ujęciu jej jako możliwości”36.
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Krzysztofa Michalskiego w świetle
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Krzysztof Michalski᾿s Heidegger and Contemporary Philosophy
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A B S T R AC T : The subject of this article is the influence of Jan Patočka on the intellectual
development of Krzysztof Michalski. On the basis of the correspondence between the two
thinkers, the author analyses to what extent Patočka influenced, in particular, the theses
of Michalski᾿s doctoral dissertation, devoted to Martin Heidegger᾿s thought. In particular,
the author emphasizes Heidegger᾿s dispute with Husserl over subjectivity and subjectobject structure, the relationship between phenomenology and ontology, the comparison
of the Husserllian world of living (Lebenswelt) and Heidegger᾿s concept of the world, the
question of finiteness, the question of truth, as well as the question of transgression of
transcendentalism, to which the relationship between epoché and reduction is connected.
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N

a początku lat siedemdziesiątych młody doktorant fi lozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, Krzysztof Michalski, poszukiwał kogoś, kto mógłby
pokierować jego badaniami nad myślą Heideggera. Jego ścieżki początkowo
prowadziły do Józefa Tischnera, co zapoczątkowało jedną z ważniejszych
filozoficznych znajomości w Polsce drugiej połowie XX wieku. Poproszona
o pomoc Irena Krońska poleciła mu także Jana Patočkę, czeskiego filozofa,
najmłodszego i zarazem ostatniego ucznia Husserla, słuchacza wykładów
Eugena Finka i Martina Heideggera. Dnia 4 stycznia 1973 roku Michalski napisał swój pierwszy list do Patočki, w którym prosił go o podjęcie się funkcji
recenzenta swego doktoratu1. Być może, za sprawą rekomendacji Krońskiej,
1

Por. Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz
z listami Tadeusza Krońskiego), przeł. W. Starzyński, D.R. Sobota, Warszawa 2018, s. 239.
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którą Patočka znał jeszcze jako Irenę Krzemińską z czasów przedwojennych,
przyjął on propozycję Michalskiego. Choć oficjalnie nigdy nie został recenzentem wzmiankowanej pracy, jego wpływ na ostateczny kształt rozprawy
Michalskiego pozostał, jak się wydaje, niebagatelny.
Ta pierwsza wymiana korespondencji zaowocowała systematycznymi
kontaktami zarówno listownymi, jak i osobistymi (Michalski przynajmniej
raz odwiedził Patočkę w Pradze). Kontakty między filozofami trwały aż
do tragicznej śmierci czeskiego filozofa w marcu 1977 roku. Jako rzecznik
Karty ’77 został poddany wielogodzinnemu przesłuchaniu przez tajną policję po spotkaniu z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Holandii,
Maxem van der Stoelem.
Z treści korespondencji między Patočką a Michalskim wynika, że
początkowo raczej zdystansowana postawa czeskiego fi lozofa do swego polskiego ucznia dość szybko zmieniła się w relację znacznie bardziej serdeczną
i przyjacielską. Zbadanie wpływu, jaki Patočka wywarł na Michalskiego,
w szczególności na kształtowanie się jego postawy fi lozoficznej i życiowej,
wymagałoby uwzględnienia różnorakich kontekstów i źródeł. Rezygnując
z takiego szerokiego zadania, w dalszej części artykułu chciałbym skupić
się na przebadaniu wpływu Patočki na fi lozoficzny rozwój Michalskiego,
biorąc za podstawę wątki zawarte w listach, jakie między sobą wymieniali,
a które po raz pierwszy zostały opublikowane w języku niemieckim w czasopiśmie „Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology”, w 2007 roku2. Ich polskie wydanie w roku 2018 zostało wzbogacone
o korespondencję Patočki z Tadeuszem i Ireną Krońskimi.
Michalski obronił doktorat w czerwcu 1974 roku, wydanie książkowe
jego rozprawy pt. Heidegger i filozofia współczesna ukazało się w roku 1978.
Mając na uwadze wpływ Patočki na ostateczny kształt opublikowanego
tekstu Michalskiego, warto uwzględnić uwagi z listów między nimi pisanych
także po obronie doktoratu. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, iż
część z nich mogła zostać wzięta pod uwagę podczas prac Michalskiego nad
wspomnianą książką, nawet jeśli w tym czasie Patočka wyrażał swoje opinie,
nie odnosząc się już bezpośrednio do tekstu Michalskiego3. W roku 1998
ukazało się drugie, zmienione wydanie dzieła z 1978 roku. We wstępie do

2

3
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Wszystkie cytowania z korespondencji między Krzysztofem Michalskim a Janem Patočką
pochodzą z tego wydania, chyba że zaznaczono inaczej.
“Studia Phaenomenologica. Romanian Journal for Phenomenology” 7, 2007, s. 99–161.
Odwołania do oryginałów zawsze według tego wydania.
W istocie także listy pisane krótko przed obroną nie mogły już mieć wpływu na kształt
samej dysertacji, biorąc pod uwagę, że odpowiednio wcześniej musiała ona zostać przedłożona do recenzji.
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niego autor pisze jednak: „Poza paroma drobnymi poprawkami tekst Heideggera i filozofii współczesnej pozostawiam bez zmian. Dołączam do niego
natomiast napisany niedawno esej o Apokalipsie […]”4. Na potrzeby niniejszej analizy uwaga ta pozwala traktować wydanie drugie jako równoważne
pierwszemu (rzecz jasna z wyłączeniem eseju Krótka historia Apokalipsy
i jej zeświecczenia5).

Problem rozumienia podmiotu jako fenomenologicznie
wyróżnionego miejsca ujawniania się sensu bytu
A. List Patočki do Michalskiego z 31 maja/1 czerwca 1973 roku
Formuła pierwszych listów sugeruje, że Patočka otrzymał od Michalskiego
obszerne fragmenty dysertacji, obejmujące nie mniej niż cały późniejszy
pierwszy rozdział zatytułowany „Heidegger i fenomenologia”6. Wskazuje na
to tematyka dwu pierwszych listów, które praktycznie w całości stanowią zbiór
uwag do relacji między heideggerowską i husserlowską wersją fenomenologii,
a także do krytyki myśli Husserla. Zakres tej pierwszej partii zamykał się
prawdopodobnie późniejszym podrozdziałem 8. pt. „Sens bycia i styl”7. Do
niego bowiem, jak się wydaje, Patočka odnosi się jako do „§13, ‘Źródła stylu
literackiego S.u.Z.’”8.
Można odnieść wrażenie, że krytyczne stanowisko Heideggera wobec Husserla zostało przedstawione przez Michalskiego w formie znacznie
ostrzejszej niż ta, która doczekała się publikacji. Patočka – w znacznie większym stopniu zżyty z Husserlem niż z Heideggerem – bardziej dojmująco
odczuwał ostrze krytyki skierowanej ku swemu starszemu nauczycielowi.
Niektóre sformułowania sugerują, iż uznaje on tę krytykę za sformułowaną
nie tyle przez Heideggera, co samego Michalskiego. Być może należy
uwzględnić tutaj obie okoliczności – i nadmiernie krytyczne ujęcie z jednej
strony, i większą wrażliwość na krytykę z drugiej strony.
Tak czy owak, Patočka wysyła dwa listy dzień po dniu, w drugim
starając się nieco złagodzić własne krytyczne stanowisko wyrażone w pierwszym. Większość kwestii podejmowanych w tych listach przez Patočkę
4
5
6

7
8

K. Michalski, Wstęp, [w:] idem, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998, s. 13.
Idem, Krótka historia Apokalipsy i jej zeświecczenia, „Gazeta Wyborcza” nr 185, 8.08.1998.
A także tekst Michalskiego recenzji Heideggera wykładów o Schellingu. Por. List Jana
Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 31 maja/1 czerwca 1973, s. 241. (Według noty w Korespondencji… „recenzja nie została opublikowana, ale zachowała się w ineditach zbiorów
Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.” – por. przyp. 5, s. 241).
K. Michalski, Heidegger…, s. 56–58.
List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 2 czerwca 1973, s. 243.
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dotyczy zagadnienia podmiotowości. W ostatecznej wersji tekstu ogólna teza
Michalskiego głosi, że Heidegger konsekwentnie – zgodnie z ogólną postawą
fenomenologii – odrzuca założenie o strukturze podmiotowo-przedmiotowej,
które u Husserla skutkuje redukcją sfery rzeczowej do sfery przedmiotowej,
a tym samym do tego, co rozporządzalne przez podmiot. Zarzut Heideggera
(i Michalskiego) wobec Husserla jest zatem taki, że wbrew głoszonym przez
siebie zasadom, Husserl narzuca badanym fenomenom pewną strukturę (mianowicie podmiotowo-przedmiotową), o której zasadność w ogóle nie pyta.
Interesujące jest, że Patočka odwraca ten zarzut Heideggera (i Michalskiego) wobec Husserla, kierując go w stronę samego Heideggera:
zorientowanie Dasein w jego byciu na własne bycie uniemożliwia (czyni
bezsensownym) pytanie o „jak” jakiegoś bytu niezależnie od sposobu, na
jaki jestestwo pozwala mu być9. Stanowi to ogromne dowartościowanie
istoty człowieka10, który jednak całkowicie dysponuje zjawialnością bytu.
Dodatkowo, owa zjawialność świata dokonywana jest przez byt przytomny
na sposób mitycznego gestu ucieczki od siebie i powrotu do siebie w sheroizowanej ontologii egzystencjalnej11. „Czy nie byłoby – pyta Patočka – bardziej
‘ludzkie’ wyróżnienie istoty człowieka przez to, że odnajduje się w nim po
prostu ‘realizację’ struktury odsłaniania świata?”12 I to zwyczajnie (można by
rzec), fenomenologicznie, na mocy istoty ukazywania się13. Innymi słowy to,
co Michalski uznaje za postęp w stosunku do Husserla – zwrot ku ontologii,
Patočka przedstawia jako gest skutkujący dokładnie tym, co Heidegger wraz
z Michalskim zarzucają Husserlowi: bezzasadną immanentyzacją tego, co
ontologiczne.
Do tego dochodzi jeszcze zarzut Patočki wobec Heideggera dotyczący
bezzasadnego odrzucenia przezeń nauki jako wiedzy nieugruntowanej
ontologicznie. Ma to związek z tym, co Michalski uznaje za jedno z najważniejszych osiągnięć Heideggerowskiej radykalizacji fenomenologii: zakwestionowanie ideału niezaangażowanego obserwatora, który łączy on z tendencjami tradycji nowożytnej (kartezjańskiej), osadzającej rozumienie (czy
właśnie nierozumienie, zapomnienie) bycia w zapośredniczeniu o refleksję
samoświadomości. Ideał samoświadomości podmiotu ma z kolei ścisły
związek z supremacją nieskończoności i dążeniem do absolutyzacji myślenia
i poznania. Patočka, jak wynika z jego listów, zasadniczo zgadza się z Mi9

10
11
12
13
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Dosł. „außerhalb des Seinlassens des Daseins”, List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 31maja/1czerwca 1973, s. 241; (Także: Brief Nr. 2 vom 31.5.1973/1.6.1973, s. 100).
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Ibidem.
Por. ibidem.
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chalskim co do wagi Heideggerowskiego zwrotu ku skończoności. W tym
jednak miejscu wskazuje on na pewną oczywistość, która fenomenologowi
powinna dawać do myślenia: że mianowicie człowiek – nawet jeśli faktycznie
odnosi się każdorazowo do bytu w całości i uchwytuje konkret z uwagi na
ową całość – traktuje niekiedy rzeczy w czysto obiektywny sposób. „[…] czy
jest to ontologicznie zupełnie nieugruntowane?”14 – pyta Patočka. Słabością
Heideggera jest zapomnienie o cielesności, co w pierwszej kolejności odpowiada za niemożliwość konkretnej wiedzy na temat człowieka – psychologii,
socjologii i antropologii – a nade wszystko historii: Dasein jest „wprawdzie
dziejowe, jednak ontyczna tradycja i jej ciągłość są mu zgoła obojętne”15.
Ogólnie rzecz biorąc, Patočka wskazuje, że teoretyczny zabieg nakierowania
Dasein na własne bycie nie wnosi niczego, czego nie można by uzyskać bez
tego nakierowania, a jednocześnie popada w problemy analogiczne do tych,
które Michalski zarzuca Husserlowi: immanentyzację i subiektywizację16.
Z jednej strony, konkluduje Patočka, Husserla należałoby krytykować nie
tyle za subiektywizm, ile za brak krytyki podmiotowej (subiektywnej) refleksji – tyle że odnosi się to i do heideggerowskiego subiektywizmu bycia
(Seinssubjektivismus)17. I z tego powodu, z drugiej strony, sugeruje, że Dasein nie dlatego jest ontologiczne, że rozumie w ł a s n e bycie, lecz dlatego, że
w ogóle rozumie bycie18.
B. List Patočki do Michalskiego z 2 czerwca 1973 roku
Mimo wszystko przedwczesna byłaby próba zestawienia wywodu Michalskiego z powyższymi argumentami przed przytoczeniem argumentów
i uwag z drugiego, wysłanego przez Patočkę ledwie dzień później, listu
„korygującego”. Po pierwsze Patočka uznaje w nim, że Michalski (a nie
Heidegger!) niesłusznie krytykuje Husserla za uczynienie podmiotu czymś
przedmiotowym, przeciwstawiając mu egzystencję, która nigdy nie może być
przedmiotem. „Przedmiotem w jakim sensie?”19 pyta Patočka, wskazując że
istnieje takie możliwe rozumienie „przedmiotu”, w którym to stwierdzenie
14
15

16
17
18
19

Ibidem, s. 242.
Ibidem. Warto może wskazać na kontekst tego zarzutu, niezwykle ważnego, szczególnie
w tym czasie, dla Patočki, u którego dojrzewa właśnie konceptualizacja kwestii sygnalizowanej od dawna w jego rozważaniach, a wyrażonej później w postaci Esejów heretyckich
z filozofii historii (por. J. Patočka, Eseje heretyckie z filozofii historii, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz, Warszawa 1998).
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 2 czerwca 1973, s. 243.
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jest słuszne, ale też i takie, w którym „przedmiot” oznacza przedmiot – czyli
temat – refleksji. Krytyka Husserla, jakiej dokonuje Michalski – stwierdza
Patočka – idzie w kierunku uznania, że „[…] fenomenologiczna podmiotowość jest podmiotowością ujmowaną w zdystansowanej refleksji, o g l ą d a n ą za pomocą chłodnego spojrzenia”20. Ale to samo dotyczy Dasein.
Jeśliby bowiem Dasein nie mogłoby być „przedmiotem” w tym znaczeniu, to
nie dałoby się o nim myśleć21. Z drugiej strony husserlowskie Ja jest właśnie
czymś takim, jak jestestwo22: „niczym więcej niż jawnością siebie samego”23.
Nie jest substancją oczekującą na odkrycie, lecz samo jest ujawniające. Jeśli
zatem można mu przypisać charakterystykę obecności, to równie dobrze
i w tym samym sensie należy ją zastosować do jestestwa24. O tyle też, podsumowując, albo (jeśli „obecny” jest tożsame z „niereflektowalny”) nie da
się pomyśleć Dasein, albo czyste husserlowskie Ja opiera się tego rodzaju
krytyce, która imputuje mu bezkrytyczne utożsamienie bycia z obecnością25.
Kolejny argument sugeruje, że nawet jeśli „fenomenologia jest t e o r i ą
w y k a z y w a l n o ś c i (A u s w e i s b a r k e i t )”26, samo wykazywanie może
dokonywać się na różne sposoby. Może to być mianowicie czysto pasywne
przedstawianie, ale też aktywny obchód z rzeczami. Patočka przywołuje
Heideggerowski przykład używania młotka, w którym ukazuje się młotek
w swoim byciu. Wbijanie jest jakimś rodzajem oglądu, którego specyficznie
odkrywający charakter można uchwycić w refleksji27.
Patočka wskazuje następnie – i należy to uznać za jeden z najważniejszych momentów całej argumentacji – że istotą Heideggerowskiej krytyki
myśli Husserla jest zakwestionowanie pojęcia absolutnej podstawy podmiotowej. Za właściwy ciężar i sens tej krytyki Patočka uznaje zatem nie
tyle to, że wychodzi ona z obszaru ontologicznego, lecz to, że jest krytyką
w obszarze fenomenologii28. Wzmacnia zatem sens owej krytyki ukazując jej
immanentny, a nie heterogeniczny charakter. Stwierdza:
20
21
22

23

24

25
26
27
28
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Ibidem.
Por. ibidem.
Używam przekładu Bogdana Barana, z uwagi na jego największe rozpowszechnienie
w polszczyźnie, co pozwala na założenie, że czytelnik od razu rozpozna zestaw sensów, do
którego odsyła oryginał.
Ibidem; dosłownie „nichts als Offenbarkeit seiner selbst” (Brief Nr. 2 vom 2.6.1973, s. 102),
czyli jak gdyby „niczym jako otwartością samego siebie”.
Por. ibidem. W oryginale pojawia się określenie vorhanden (por. Brief Nr. 2 vom 2.6.1973,
s. 102), które rozumiem jako „obecny”. Jego użycie przez Patočkę nie wydaje się bowiem
bezpośrednio odwoływać do znaczenia nadawanego temu słowu u Heideggera.
Por. ibidem, s. 244.
Ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
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Wydaje mi się, że Heideggerowski impet przeciwko Husserlowi nie
czerpie swojej siły z ontologii, lecz stąd, że Heidegger b y ł b a r d z i e j
f e n o m e n o l o g i e m n i ż s a m t w ó r c a f e n o m e n o l o g i i 29.

Ontologia jest poniekąd tym, ku czemu prowadzi konsekwentna postawa
fenomenologiczna. Rys ontologiczny ujawnia się przy analizie sposobu ujawniania przedmiotów, którego nie da się – powiada Patočka – zredukować do
noez, lecz który należy ująć w kontekście rozumienia bycia30. Czyni to też
koncepcję Heideggera odporną na krytykę ze strony „kartezjanizujących”
fenomenologów, którzy mogą wbrew jego intencjom postrzegać analitykę
egzystencjalną jako rodzaj dogmatycznej metafizyki człowieka31.
Wygląda zatem na to, że Patočka miał do dyspozycji tekst Michalskiego, w którym ten ostatni przedstawiał Heideggerowską krytykę Husserla
jako heterogeniczną: prawdopodobnie Michalski sugerował, że Heidegger,
stojąc na pozycjach ontologicznych, przeciwstawia koncepcję egzystującego,
a zatem nie-przedmiotowego i nie-obecnego (nie-poręcznego) Dasein, takiej
wizji Husserla, w której podmiot pozostaje jak gdyby czysto pasywnym polem ujawniania się przedmiotów – polem o charakterze bytu (absolutnego)!
Domysły te zdaje się wspierać krótki list z 29 czerwca 1973 roku, w którym
Patočka, po pierwsze, wyraźnie stwierdza, że radykalizm krytyki wymierzonej w Husserla jest raczej zasługą Michalskiego niż Heideggera. Heidegger
bowiem nie tyle czyni punktem wyjścia swojej koncepcji krytykę ujęcia
bycia jako obecności, jakie rzekomo miałby reprezentować Husserl, ile raczej sugeruje, że „husserlowski transcendentalny podmiot jest ontologicznie
nieokreślony lub niedookreślony”32. W tym samym liście Patočka rozważa,
po drugie, możliwość ugruntowania fenomenologii na ontologii, wskazując
na problematyczność takiej koncepcji i podsuwając odmienne rozumienie
tej relacji, zgodnie z którym ontologię można ukonstytuować na gruncie
fenomenologii (co – raz jeszcze – sugeruje, że w tekście Michalskiego nadesłanym Patočce, funkcjonowała raczej ta pierwsza opcja). Dodatkowo,
uwaga Patočki o nadmiernym dowartościowaniu33 istoty człowieka pozwala
domyślać się w pierwotnym tekście Michalskiego czegoś w rodzaju naiwnie
subiektywistycznej interpretacji heideggerowskiego jestestwa. Szczególnie,
że sugerowana alternatywa właściwie odnosi się do tego, jak Patočka rozumie
istotę projektu Heideggera. Tymczasem ostateczny kształt pierwszego rozdziału Heideggera i filozofii współczesnej przedstawia się zgoła odmiennie.
29
30
31
32
33

Ibidem; podkr. P.K.
Por. ibidem.
Por. ibidem, s. 244–245.
List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 29 czerwca 1973, s. 246–247.
Por. wyżej, s. 372.
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C. Ostateczny kształt zagadnienia podmiotowości w ujęciu Michalskiego
Michalski rozpoczyna swoją opublikowaną rozprawę od ogólnego szkicu
metody fenomenologicznej, wskazując, że jest ona
analizą i opisem samego procesu zjawiania się czegoś, badaniem
stosunku różnych perspektyw i sposobów prezentacji do tego, co
w nich dane, nie analizą przedmiotu, lecz analizą projektu wszelkiego
możliwego spotkania z przedmiotem34.

Następnie przechodzi on do omówienia cech charakterystycznych fenomenologii Husserla (m.in. świadomości intencjonalnej, epoché, rozróżnienia na
transcendencję i immanencję itp.)35. Omawia jej założenia, z których najistotniejsze jest nieuzasadnione przekonanie o ontologicznej i logicznej uniwersalności struktury podmiotowo-przedmiotowej: to właśnie z nim związana
jest koncepcja podmiotu transcendentalnego, stanowiącego wypełnienie
ideału niezaangażowanego obserwatora36. Następnie Michalski wyłuszcza
antynomiczność konsekwencji przyjętych przez Husserla założeń. Pokazuje,
że koncepcja podmiotowości ujętej jako czysta immanencja zawiera w sobie
moment problematyzujący ją samą, skoro jako instancja konstytuująca
sens staje się ona albo nieuchwytna dla samej siebie, albo – jeśli uchwytna
w doświadczeniu bezpośrednim – to niewyrażalna, skoro niemożliwe jest jej
– jako konstytuującej – ukonstytuowanie w obszarze sensu. W podsumowaniu prezentacji Husserlowskiej koncepcji fenomenologii, Michalski ujawnia
problematyczność założeń Husserla i to problematyczność rozpatrywaną
z punktu widzenia samej metody fenomenologicznej: przyjęcie struktury
podmiotowo-przedmiotowej bez odpowiedniej jej analizy, stanowi wykroczenie Husserla przeciwko głoszonej przez niego samego bezzałożeniowości
metody fenomenologicznej37.
Po omówieniu i wskazaniu wewnętrznych trudności fenomenologii
Husserla Michalski wprowadza myśl Heideggera, którego filozoficzny program, ujawniony zrazu w Sein und Zeit, określony zostaje jako „program
fenomenologii radykalizujący ujęcie Husserlowskie czy inaczej: program
będący próbą radykalnej realizacji idei fenomenologii, zawartej w Badaniach logicznych”38. Przy czym radykalizacja ta ma – jak się okazuje w wyniku prezentacji wstępnych struktur Bycia i czasu – dwa lub trzy główne
34
35
36
37
38
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K. Michalski, Heidegger…, s. 17; określenie to Michalski przypisuje Patočce.
Por. ibidem, s. 19nn.
Por. ibidem, s. 23nn.
Por. ibidem, s. 26nn.
Ibidem, s. 30.
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wymiary. Po pierwsze, jest próbą uchwycenia sensu procesu zjawiania
się, bez przesądzania o podmiocie (odrzuca zatem założenie struktury
podmiotowo-przedmiotowej, skupiając się na zbadaniu tego, co leży u jej
podstaw); po drugie, rezygnuje z ideału niezaangażowanego obserwatora na
rzecz hermeneutycznej struktury koła; po trzecie wreszcie, przesuwa akcent
z badania procesu poznawania na egzystencję39. Jest to dokładnie ten sposób
rozumienia relacji Heideggera do Husserla, jaki zasugerował w swoich komentarzach Patočka40.

Kwestia skończoności
W rzeczonych komentarzach pojawia się również kwestia podobieństw
między Husserlowską koncepcją świata przeżywanego41 a sposobem rozumienia świata, prezentowanym przez Heideggera. W drugim z omawianej
wyżej pary listów Patočka tłumaczy się z krytyki koncepcji każdorazowego
odniesienia Dasein do jego własnego bycia. Nie chodzi o to – powiada –
jakoby możliwe było rozumienie bycia niezapośredniczone przez jestestwo.
Rzecz raczej w tym, że zapośredniczenie ma charakter takiego otwierania,
które sytuuje Dasein od razu w świecie. Otóż wynika z tego, że nawet jeśli
świat jest dany jestestwu jako jego świat, to jednak jest mu zarazem dany
jako taki świat, w którym odkrywają się lub dają się odkrywać nieskończone
horyzonty w s p ó ł - konstytuujące ów świat. Da się to – zdaniem Patočki –
porównać do tematyki świata przeżywanego u Husserla, który również jest
subiektywnie doświadczanym światem zjawisk, ale zarazem danym jako
racjonalna konstrukcja. Jeśli tak, to „subiektywność świata życia jest zapomnieniem jego ukrytych horyzontów”42, których ujawnialność jest źródłem
racjonalności.
Podkreślenie problematyczności kwestii subiektywizmu sugeruje,
że w przesłanym do Patočki tekście swojej rozprawy doktorskiej Michalski przypisywał taki subiektywizm albo Husserlowi, albo Heideggerowi
(względnie obu myślicielom). W liście z 5 grudnia 1973 roku znaleźć
39
40

41

42

Por. ibidem, s. 55–56. Pierwszy i trzeci punkt można w zasadzie utożsamić.
Choć, jak się okaże, źródłem tych sformułowań Michalskiego niekoniecznie musiały być
listy.
Czy też świata życia, jak chce tłumacz Korespondencji… (Lebenswelt) (List Jana Patočki
do Krzysztofa Michalskiego z 2 czerwca 1973, s. 245.
Ibidem; tłumaczenie nieco zmienione. W oryginale zdanie to brzmi: „Die Subjektivität der
Lebenswelt ist Vergessenheit ihrer verborgenen Horizone […]“ (Brief Nr. 3 vom 2.06.1973,
s. 104). Tłumacz polskiego przekładu uznał „ihrer” za odnoszące się do „Subjektivität”.
Tymczasem powinno ono odnosić się do „Lebenswelt”, na co zdaje się wskazywać kontekst.
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można potwierdzenie tego domniemania: Patočka stwierdza tam, że teza
Michalskiego, jakoby „wczesne stanowisko Heideggera było ‘szczytem
subiektywizmu’”, jest przesadzona43. Tymczasem w książce Michalskiego
znaleźć można tę kwestię w formule zgodnej z sugestią czeskiego filozofa.
Na przykład w rozdziale Fenomen świata, czytamy że
samozrozumienie Dasein nie jest dla Heideggera uchwyceniem
własnego wnętrza w akcie refleksji – rozumiemy […] siebie odnosząc
się tak lub inaczej do innych bytów […]. Można to również tak powiedzieć: Dasein zawsze znajduje się w pewnej sytuacji44.

Dość dobrze widać owo zagadnienie także w analizie nastrojowości, w której, wskazując na egzystencjał rzucenia, Michalski stwierdza, że
człowiek odkrywa w nastroju swoje własne otwarcie na świat. Co
znaczy: skoro świat jest miarą, wedle której pojawiają się zjawiska,
człowiek odkrywa, że skazany jest na odkrywanie bytu wewnątrzświatowego45.

W obu przypadkach zatem świat jako moment strukturalny egzystencjału
bycia-w-świecie ukazany jest jako to, co jestestwo zastaje; jako to, co wyznacza moment, do którego musi się ono odnieść. Jest to ów subtelny, nieledwie
dialektyczny czy też quasi-dialektyczny aspekt relacji jestestwa do świata,
który można by określić jako moment różnicy immanentnej jestestwu. Za
jej sprawą świat – pozostając, jak się rzekło, momentem strukturalnym
egzystencji (w pewnym sensie efektem projektu rozumienia i nastrojowości
otwierania otwartości bycia) – jest zarazem tym, wobec czego i z czego
określa się ona w swoim byciu. Wynika to z tego, że „projektowanie […] –
konstytucja b y c i a bytu, jawność bytu jako bytu – ma pewne z góry zakreślone granice. Jest s k o ń c z o n e i skończoność ta stanowi jego specyfikę”46.
Skończoność bycia Dasein wyznacza mu granicę projektu i granicą tą jest
ono samo. „Można więc powiedzieć, że przytomność zastaje siebie samą,
43

44
45
46
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List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 5 grudnia 1973, s. 256. Uwaga może
dotyczyć zarówno tych właśnie omówionych, jak i dalszych partii tekstu Michalskiego.
W liście z 29 czerwca 1973 roku Patočka prosi bowiem Michalskiego o kolejne fragmenty
i prośba ta nie pozostała bez odzewu, czego świadectwo odnaleźć można w liście z 1
września 1973 roku: „Parę dni temu – pisze tam Michalski – wysłałem Panu Profesorowi
drugi rozdział mojej pracy”. (List ten odnalazł się już po wydaniu Korespondencji…,
publikujemy go w niniejszym tomie „Archiwum Historii Filozofi i i Myśli Społecznej).
Por. s. 393.
K. Michalski, Heidegger…, s. 72.
Ibidem, s. 82.
Ibidem, s. 172.
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a więc zastaje także ukonstytuowane już w pewnej mierze bycie tego, co
jest”47.
Skończoność egzystencji staje się zatem gwarancją ontologicznej godności rzeczy, uniezależnia je bowiem od istoty człowieka. Teza ta współbrzmi
z tym, co wyrazi później Heidegger w Liście o „humanizmie” w kontekście
problemu wartości48. Wartości stanowią motyw roszczenia człowieka do
władania tym, co jest, określają przyporządkowanie rzeczy człowiekowi
i w tym sensie stanowią podstawę ich subiektywizacji. Natomiast podkreślana już w Byciu i czasie skończoność jestestwa, jego rzucenie w zastany
świat, neutralizuje tę relację (może ją nawet odwraca), nadając rzeczom
niezależność. Niezależność ta – dość subtelna i skądinąd dość problematyczna – nie daje się jednak określić mianem „obiektywizmu” w tej mierze,
w jakiej implikowałby on „subiektywizm” jako swoje przeciwieństwo. Takie
przeciwieństwo możliwe jest dopiero wraz z ukonstytuowaniem struktury
podmiotowo-przedmiotowej, stąd też pozostaje z całą pewnością ontologicznie późniejsze (o ile w ogóle mające sens) w stosunku do struktur, o których
mówi się w ramach analityki egzystencjalnej. Michalski uwydatnia kwestię
skończoności także w innych miejscach swojej pracy. Nie tylko gwarantuje
ona – jego zdaniem – niezależność rzeczy od jestestwa, ale też – z drugiej
strony – stanowi moment konstytutywny Dasein: „Egzystencja jest zatem
z istoty ograniczona – ale też ograniczenie to nie jest jej brakiem, lecz właśnie konstytuuje ją jako egzystencję”49. Skończoność, kres, „skon” wyznacza
zatem fundamentalną strukturę bycia, determinując zarówno wolność,
jak i płynącą z niej możliwość zapytywania (zapytywania, czyli myślenia).
Albowiem
zdaniem Heideggera pytanie jest świadectwem ludzkiej skończoności, ale skończoność nie jest czymś negatywnym, przeciwnie: to
właśnie ona stanowi warunek wszelkiej naszej wiedzy, wszelkiego
rozumu, a tym samym warunek pojawienia się wszystkiego, co
w ogóle jest50.

Jako taka skończoność staje się żywiołem takiego zapytywania, które nie
ma kresu, niweluje zatem tendencję do udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi,
która mogłaby rościć sobie pretensje do absolutności (ale też – inaczej rzecz
ujmując – staje się żywiołem, przestrzenią, miejscem nieskończoności).
47
48

49
50

Ibidem, s. 173.
Por. M. Heidegger, List o „humanizmie”, przeł. J. Tischner, [w:] idem, Budować, mieszkać,
myśleć, red. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 111.
K. Michalski, Heidegger…, s. 41.
Ibidem, s. 262.
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Kwestia skończoności pojawia się w przywoływanym wyżej ósmym
liście Patočki z 5 grudnia 1973 roku w jeszcze innym kontekście. Przedstawia
on tam myśl Heideggera jako głos, będący wyrazem nadchodzącej epoki
dziejów, w której na plan pierwszy wychodzi powtórzenie skończoności51.
Skończoność nie tylko jest tym, co łączy wczesną i późną („pierwszą i drugą”)
filozofię Heideggera52, ale też tym, co stanowi fundamentalną różnicę pomiędzy nim a Husserlem. O ile bowiem, powiada Patočka, „fenomenologia
Husserla próbowała w nowy sposób ugruntować nieskończoność Ducha”53,
o tyle sensem ontologii fundamentalnej było „wykazać fenomenologicznie,
że transcendentalna fenomenologia w rozumieniu Husserla jest rzeczą
niemożliwą”54. Że, co więcej, „fenomenologia jest taką fenomenologią skończoności albo nie ma jej wcale”55.

Zagadnienie prawdy, transcendentalizmu
i intencjonalności
List z 5 kwietnia 1974 roku w całości poświęcony jest kwestii prawdy i stanowi niewątpliwie komentarz do przesłanego Patočce przez Michalskiego
fragmentu tekstu (jak się wydaje była to jakaś wersja całości lub fragmentu
rozdziału IV, pt. Heidegger i filozofia). Podobnie jak w innych przypadkach,
także i tu Patočka wskazuje na subtelność różnic pomiędzy Husserlem i Heideggerem. Albowiem również u Husserla – powiada – prawda nie sprowadza
się do kwestii łącznika, lecz związana jest z całościowym stanem rzeczy56.
Prawda jest „przede wszystkim przeciwieństwem czystego domniemania,
pustej intencji”57, a „‘jest’ lub ‘nie jest’ kopuli zależy od wypełnienia intencji
i jego modi”58.
Michalski zdaje się iść za tą sugestią, kiedy stwierdza:
Podobnie jak Heidegger, i Husserl widzi odpowiedniość, z którą
mamy do czynienia z okazji prawdy wiedzy nie jako odpowiedniość
oderwanych od siebie rzeczy i wiedzy, lecz jako odpowiedniość dwóch
sposobów prezentacji rzeczy: rzeczy domniemanej i ‘samo obecnej’59.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
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Ibidem.
Ibidem, s. 255.
Ibidem.
Por. List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 5 kwietnia 1974, s. 265.
Ibidem.
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K. Michalski, Heidegger…, s. 215.
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„U Heideggera idzie to jeszcze dalej”60, powiada Patočka, a owo „dalej” polega na tym, że prawdę ujmuje „jako odsłanianie i ujawnianie”61. Wydaje się,
że Michalski miał w tej kwestii pewne pytania lub wątpliwości (zasadne, jak
przyznaje Patočka62), stąd poddaje się mu pod rozwagę możliwość rozpatrywania prawdy nie tylko z uwagi na przeciwieństwa prawdziwy/fałszywy, lub
prawidłowy/nieprawidłowy, lecz także z uwagi na przeciwieństwo źródłowy/
pochodny63. Można wtedy zapytywać Dasein (owo „będące, do którego
bycia należy zrozumienie bycia i które w swoim byciu ma do tego bycia
ontologiczny stosunek”64) nie o sposób jego rozumienia własnego bycia lub
o sposób, na jaki brak mu tego rozumienia. Bardziej zasadnie będzie zapytywać o źródłowość, względnie wtórność jego rozumienia własnego bycia65.
Także w tym wypadku nie ma wątpliwości, że Patočka miał wpływ
na ostateczny kształt dzieła Michalskiego. Trudno bowiem nie dostrzec
zbieżności pomiędzy uwagami Patočki a tym, co w swoim dziele Michalski
pisze o upadaniu jako biegunie (ale nie przeciwieństwie) autentyczności66;
o ucieczce w codzienność, która nie tylko sugeruje możliwość swojego
przeciwieństwa, ale także na swój własny zakrywający sposób odkrywa;
o zdecydowaniu jako autentycznej postaci prawdy; wreszcie w jakimś sensie
także o falowaniu (wznoszeniu się i opadaniu) jako kondycji czy też charakterystyce prawdy.
Z zagadnieniem prawdy łączą się jeszcze dwa istotne wątki. Po
pierwsze, w przywoływanym wyżej liście z 5 grudnia 1973 roku wspomina
Patočka o prawdzie w kontekście pewnej hipotezy, dotyczącej transcendentalizmu i późnej filozofii Heideggera. Pozycja prawdy staje się jeszcze
bardziej fundamentalna, że jest nie tyle pewnym aspektem czy momentem
rozumienia (w egzystencjalnym sensie), ile raczej tym, co jako otwartość
stanowi podstawę rozumienia bycia. Taka zmiana miałaby być efektem
próby Heideggera „wyjścia za pomocą środków filozofii transcendentalnej
(interpretowanej jako ontologia fundamentalna) poza nią samą”67. Warto
pamiętać o tej sugestii Patočki, czytając podrozdział szósty rozdziału III,
zatytułowany „Przekroczenie filozofii transcendentalnej”68. Michalski
wskazuje tam na dojście analizy transcendentalnej do kresu własnych możli60
61
62
63
64
65
66
67
68

List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 5 kwietnia 1974, s. 265.
Ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Ibidem.
Por. ibidem, s. 265–266.
Por. K. Michalski, Heidegger…, s. 220.
List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 5 grudnia 1973, s. 256.
Por. K. Michalski, Heidegger…, s. 202–207.
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wości zapytywania: kiedy bowiem odkrywa ona jawność bycia jako warunek
możliwości bytu, to musi skonstatować zarazem własną niemożność zapytania o warunki możliwości samej owej jawności. „Okazało się przecież, że
jako poszukiwanie racji, podstaw, warunków możliwości jest ona [sc. analiza
transcendentalna] postacią ludzkiej egzystencji, ta zaś – wykraczając ku
byciu samemu – zakłada jawność tego, ku czemu wykracza”69.
Drugie zagadnienie pojawia się w kontekście prezentacji problemu
prawdy niejako mimochodem, niemniej jest ono dla tradycji fenomenologicznej niesłychanie ważne. Chodzi o intencjonalność. W przytaczanym
wyżej fragmencie listu z 5 kwietnia 1974 roku, intencjonalność wskazana
zostaje jako to, co wiąże się istotowo z prawdą w fenomenologii Husserla70.
Zagadnienie to powraca jednak później, już po obronie doktoratu przez
Michalskiego71, w kontekście opublikowanego przez niego artykułu w „Tekstach”72. Artykuł ten jest w istocie nieco zmienioną wersją podrozdziału 5A
rozdziału drugiego opublikowanej później monografii Heidegger i filozofia
współczesna73. Można zatem przypuszczać, że znajdował się on już w obronionym doktoracie. Trudno ocenić, czy Patočka miał do czynienia z tym
fragmentem wcześniej, czy też spotkał się z nim dopiero w formie artykułu;
kontekst zdaje się sugerować raczej to drugie (w liście z 29 sierpnia 1974 roku
pisze on np.: „Artykuł jest piękny i źródłowy”74).
W swoim komentarzu do tego fragmentu rozważań Michalskiego
Patočka zwraca uwagę na kwestię nastrojowości75, po czym przechodzi do
zagadnienia intencjonalności. Nie zgadza się z tezą, jakoby Heidegger w sposób radykalny odrzucał koncepcję intencjonalności. Wskazuje, że nawet jeśli
o czymś nie mówi się wprost i literalnie, nie oznacza to jeszcze, że nie jest to
obecne w tekście implicite76. Według Patočki,
Heidegger nie zaprzecza intencjonalności w sposób a b s o l u t n y,
a także nie zawsze to czyni. Próbuje on iść głębiej i bardziej źródłowo,
jednak np. w O istocie podstawy intencjonalność jest wyraźnie wspo69
70
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74

75
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Ibidem, s. 204.
Por. List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 5 kwietnia 1974, s. 265.
Patočka gratuluje udanej obrony w liście z 17 lipca 1974 roku (por. List Jana Patočki do
Krzysztofa Michalskiego z 17 lipca 1974, s. 275).
Por. K. Michalski, Uczucie i fenomenologia, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 2(14)1974, s. 106–120.
Por. idem, Heidegger…, s. 77–91.
List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 29 sierpnia 1974, s. 277. Dosłownie: „Brief
ist schön und radikal” (Brief Nr. 18 vom 29.8.1974, s. 125), zatem może raczej „gruntowny”
w sensie zbliżającym się do „radykalny”.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
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mniana jako coś, z czym się on liczy. I w ten sposób czyni w innych
miejscach. To, że nastroje są poza intencjonalnością, rozumie się samo
przez się, jednak j a k – to musi właśnie zostać pokazane. Jak to zrealizować poza opisem, tj. porównaniem i odjęciem77?

Warto to chyba powiązać z koncepcją, o której wspomina Patočka w jednym
ze znacznie późniejszych listów. W liście z 16 stycznia 1976 roku pisze o własnych pracach nad artykułem o fenomenologii i kartezjanizmie78:
Chodzi o ustalenie, jak mogłaby wyglądać Husserlowska tematyka
przezwyciężenia kryzysu nauki, gdyby nadano fenomenologii taką
formę, która pogłębia intencjonalność do transcendencji i uwzględnia
problematykę wolności79.

W treści swojego artykułu Patočka nawiązuje do myśli Heideggera, u którego – zdaniem czeskiego filozofa – owo „pogłębienie intencjonalności do
transcendencji” ma faktycznie miejsce i może być łączone z anonsowaną
w pierwszej z przytoczonych powyżej wypowiedzi tendencją do „pójścia głębiej”. Ale nawet bez takiego połączenia obu wątków uwaga z 1974 roku daje
się usytuować w kontekście rozprawy Michalskiego. We wzmiankowanym
podrozdziale 5A rozdziału drugiego znaleźć można miejsce bez wątpienia
dające się zidentyfikować jako to, do którego odnosi się Patočka. Na stronie 79 Michalski pisze: „Heidegger, jak wiemy, odrzuca Husserlowski punkt
wyjścia, a przez to i teorię intencjonalności”80. Przy czym stwierdzenie to
uzupełnione zostaje uwagą: „Intencjonalność nie jest bowiem dla niego, jak
pamiętamy, oczywistym faktem, lecz p r o b l e m e m”81. Nasuwa się zatem
wniosek, że owa uzupełniająca uwaga dopisana została przed wydaniem
książki jako złagodzenie radykalizmu stwierdzenia o odrzuceniu intencjonalności, na skutek interwencji Patočki. Otóż wniosek taki byłby fałszywy.
W artykule z 1974 roku, który miał przed oczyma Patočka pisząc swoje
uwagi, także bowiem znajdują się oba sformułowania ujęte w dokładnie
takich samych słowach. Wynika z tego, że – z jednej strony – ostrożne sformułowanie Michalskiego nie jest wynikiem uwag jego czeskiego mentora
oraz że – z drugiej strony – Patočka pisząc swój list uznał uwagę za niewystarczające złagodzenie mocnego wydźwięku pierwszego stwierdzenia.
77
78

79
80
81

Ibidem.
Artykuł ten w tym samym roku ukazał się w wydawnictwie samizdatowym jako Karteziánství a fenomenologie, [w:] Sborník venovaný K. Kosíkovi k 50. Narozeninám, Praga
1976.
List Jana Patočki do Krzysztofa Michalskiego z 16 stycznia 1976 roku, s. 306.
K. Michalski, Heidegger…, s. 79.
Ibidem.
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Być może czeski filozof miał w pamięci radykalne nastawienie Michalskiego
w tej kwestii82 i uznał zastrzeżenie za zabieg czysto retoryczny? W każdym
razie wydaje się, że ta kwestia nie została przez Michalskiego uwzględniona
przy opracowywaniu ostatecznej wersji Heideggera i filozofii współczesnej.

Przekroczenie transcendentalizmu a wolność
Na koniec warto przywołać list Krzysztofa Michalskiego z 15 grudnia 1976
roku83. List ten jest o tyle cenny, że stanowi ostatnie znane w chwili obecnej
świadectwo kontaktu między czeskim mistrzem i młodym polskim uczniem.
Jednocześnie zawiera on krótkie, ale znaczące uwagi dotyczące zarówno filozoficznej relacji Michalskiego i Patočki, jak i w szczególności problematyki
podejmowanej w niniejszym artykule. Michalski pisze mianowicie, że pod
wrażeniem lektury dwu artykułów Patočki: Die Subjektivität der Husserlschen… oraz Epoché und Reduktion84, w dużym stopniu przepracował swój
doktorat85. Przy czym wydaje się, że w kontekście inspiracji w pewnym sensie
ważniejszy dla Michalskiego jest ów drugi artykuł, pierwszy bowiem znany
był Michalskiemu dość wcześniej, docenił go jednak dopiero pod wpływem
lektury Epoché und Reduktion86.
Wątkiem łączącym wszystkie trzy teksty (Epoché… oraz dwa artykuły,
których tytuł rozpoczyna się od słów Die Subjektivität der Husserlschen…)
jest – przy wszelkich różnicach sposobu podejścia do tematu i rozłożeniu
punktów ciężkości – próba uchwycenia relacji między sferą jawności
a subiektywnością w filozofii Husserla. Przy czym każdorazowo, w sposób
mniej lub bardziej zaakcentowany, Patočka wprowadza perspektywę przekroczenia transcendentalizmu Husserla, w najważniejszych rysach tożsamą
z projektem Heideggera. Patočka pokazuje, że odkryta przez Husserla w Badaniach logicznych sfera fenomenalna sprowadzona zostaje następnie, wraz
z ewolucją jego koncepcji w kierunku transcendentalizmu, do podmiotowej
82

83

84

85
86
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Np. na s. 61. pisze Michalski: „[…] w oczach Heideggera intencjonalność okazała się
całkiem niezrozumiała […]” (ibidem, s. 61).
List ten (wraz z dwoma innymi, z których jeden przywoływałem wcześniej), niestety,
odnaleziony został na tyle późno, że nie znalazł się w wydanej korespondencji. Skany
wszystkich trzech otrzymałem, dzięki uprzejmości prof. Ivana Chvatíka, dyrektora Archiwum Jana Patočki w Pradze, dosłownie w przeddzień odebrania zbioru Korespondencji… z drukarni. Publikujemy je (za zgodą Wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku)
w niniejszym tomie „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.
W kwestii adresów bibliograficznych obu tekstów, w tym problematycznej identyfi kacji
pierwszego tytułu (który może odnosić się do dwu różnych tekstów Patočki) patrz niżej,
przypis w opublikowanym przekładzie listu z 15 grudnia 1976, s. 394.
Por. niżej, List Krzysztofa Michalskiego do Jana Patočki z 15 grudnia 1976, s. 394.
Por. ibidem.
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konstytucji. Przekroczeniem tej perspektywy pozostaje natomiast zwrot
w kierunku pytania o Apriori samej świadomości i rozpoznanie świata
(sfery fenomenalnej) jako warunku możliwości jawienia się zarówno tego, co
światowe, jak i świadomości, czyli tego, co umożliwia jawienie się87. Oznacza
to, z jednej strony, że o subiektywności można mówić na dwa różne sposoby:
albo jako o tym, co należy do struktury podmiotu, albo jako o tym, do czego
podmiot odnosi się jako do horyzontu swojego rozumienia88. Z drugiej
strony, ten ostatni sposób rozumienia subiektywności realizowany jest
przez Heideggera, tak że można go na przykład utożsamić z Dasein z Bycia
i czasu, nawet jeśli, zdaniem Patočki, zasadniczy przełom w tym zakresie
dokonuje się po „zwrocie”89.
A. Przekroczenie transcendentalizmu w ujęciu Michalskiego
Analogiczny wątek znaleźć można w III rozdziale pracy Michalskiego (Heidegger i filozofia transcendentalna)90 i pojawił się on już wyżej w kontekście
korespondencji z Patočką. Warto jednak przyjrzeć się bliżej sposobowi,
w jaki Michalski go prezentuje. W części VI (Przekroczenie filozofii transcendentalnej) wskazuje on mianowicie na rozpoznaną przez Heideggera granicę transcendentalizmu: „Jawność bytu jako bytu zakłada więc uprzednią
jawność bycia”91. Przy czym (transcendentalne) zapytanie o warunki możliwości tego założenia nie jest możliwe na gruncie analizy transcendentalnej,
która „zawsze zakłada już jawność bycia – sama nie może więc o nią pytać”92.
Pytanie o warunki możliwości jawności jest zatem pytaniem źle postawionym, jawność bowiem nie jest „produktem ludzkiej egzystencji – to raczej
egzystencja ta zawdzięcza swe otwarcie jawności bycia w ogóle”93. Oznacza
to (przekładając to przez analogię na język husserlowski), że świadomość
w swej funkcji konstytutywnej przestaje być ostatecznym (a zatem nieproblematycznym, absolutnym) źródłem sensu przedmiotowego. Mamy tu zatem do czynienia zarówno z kwestią przekroczenia transcendentalizmu, jak
87
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89
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Por. np. Epoché und Reduktion, s. 421: „Durch die Universalität der Epoché wird dann aber
auch klar, daß genau so, wie das Selbst die Bedingung der Möglichkeit des Erscheinens
des Weltlichen ist, die Welt als Urhorizont (und nicht als Realitätenall) die Bedingung der
Möglichkeit des Erscheinens des Selbst darstellt.”
Por. ibidem, s. 423.
Por. Der Subjektivismus des Husserscheln und die Möglichkeit einer “asubjektiven“ Phänomenologie, s. 285.
K. Michalski, Heidegger…, s. 185nn.
Ibidem, s. 204.
Ibidem.
Ibidem, s. 205.
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i z podważeniem możliwości momentu absolutnego oraz zaakcentowaniem
wolności.
Praktycznym bowiem efektem owego zwrotu jest to, że „wolność nie
jest ustanowiona przez samego człowieka – może być jedynie przez niego
uznana”94, czyli że wolność jest raczej przestrzenią, w którą dopiero człowiek
się wdaje i dzięki temu może być tym, kim jest. Otóż wolność łączy Michalski z epoché oraz z zapytywaniem. Związek ten zachodzi już u Husserla, dla
którego, powiada Michalski, epoché jest aktem wolnego przyjęcia „dystansu
w stosunku do świata, który sobie uświadamiamy”95, czyli utożsamia się
z aktem pytania, dzięki któremu uzyskujemy dostęp do sfery zjawialności,
do – odkrytego już w Badaniach logicznych – pola fenomenalnego. Na tym
jednak kończy się u Husserla sfera wolności. „W gruncie rzeczy Husserl […]
pojmuje pytanie przez opozycję do wiedzy: kto wie, nie pyta”96. Tymczasem
w myśli Heideggera dochodzi do zradykalizowania sfery wolności. Oznacza
to nie tylko, że wolność przestaje być ograniczona do świadomości i jej swobodnej możliwości zawieszenia sądów egzystencjalnych, że w skutek tego
przekracza ona świadomość i staje się miejscem dla świadomości oraz całej
sfery fenomenalnej. Oznacza to również, że „Heidegger znosi Husserlowskie
ograniczenie epoché do ‘redukcji’”97. Owo ograniczenie polegało mianowicie
na tym, że dostęp do pola fenomenalnego utożsamiał się ze sprowadzeniem
sfery jawności do świadomości. Epoché miała zatem nie tylko charakter
zmiany nastawienia z – powiedzmy – „co” jawienia się na „jak” owego „co”,
ale też – za sprawą utożsamienia świadomości z polem zjawialności – charakter sprowadzenia (zredukowania) wszelkiego „co” do treści świadomości.
„Opis fenomenologiczny […] powinien więc być, jego [sc. Husserla] zdaniem,
opisem świadomości intencjonalnej”98. Właśnie z tego punktu widzenia
program filozoficzny zawarty w Byciu i czasie – jak już wcześniej była o tym
mowa99 – to „program fenomenologii radykalizujący ujęcie Husserlowskie
czy inaczej: program będący próbą radykalnej realizacji idei fenomenologii,
zawartej w Badaniach logicznych”100. Radykalizacji polegającej – należy to
teraz podkreślić – na rozdzieleniu epoché od redukcji i radykalizacji samej
epoché w kierunku wydobycia sfery zjawialności (tożsamej w Byciu i czasie
ze światem współkonstytuującym strukturę Dasein) jako szczególnego
Apriori samej możliwości husserlowskiej świadomości.
94

Ibidem.
Ibidem, s. 259.
96
Ibidem.
97
Ibidem, s. 261.
98
Ibidem, s. 20.
99
Por. wyżej, s. 374–375.
100
K. Michalski, Heidegger…, s. 30.
95
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B. Przekroczenie transcendentalizmu w ujęciu Patočki
Otwartą kwestią pozostaje pytanie, na ile dla Michalskiego wolność jako
radykalna epoché (wychodząca na jaw, zgodnie z jego rekonstrukcją, dopiero
w O istocie prawdy101) pozostaje zbieżna lub tożsama ze światem z Bycia
i czasu. Znacznie istotniejsze jest teraz, że analogiczna konstrukcja znajduje
się we wspomnianym już artykule Patočki Epoché und Reduktion, gdzie
wątek przekroczenia transcendentalizmu Patočka rekonstruuje od strony
relacji epoché i redukcji. Wskazanie na świat jako Apriori świadomości
dokonuje się poprzez radykalizację epoché. Nie prowadzi to po prostu do
możliwości zwątpienia w to, co niepowątpiewalne (świadomość, cogito), lecz
raczej daje dostęp do „konstytucji” samego Ja: nie tyle „dostęp do jakiegoś
bytu lub przed-bytu (czy byłby on światowy, czy nie-światowy), lecz właśnie
dlatego być może dostęp do jawienia w miejsce jawiącego się, a wtedy do
jawienia jako takiego”102. Udostępnioną w ten sposób sferę nazywa Patočka
światem. Ja w jej obrębie okazuje się jedynie punktem organizującym uniwersalną strukturę zjawiania: czymś zatem niesprowadzalnym do tego, co
się jawi, ale też niesprowadzalnym do samego jawienia. Świadomość jest
sobą tylko w odniesieniu do świata103.
Oprócz przywołanego wyżej rozróżnienia dwu rodzajów subiektywności z powyższego wynika kilka dodatkowych spostrzeżeń. Po pierwsze,
świat jako Apriori zjawialności nie jest żadnym bytem, w szczególności
żadnym nieskończonym bytem absolutnym, lecz pewnego rodzaju funkcją
polegającą na tym, że „umożliwia ono samoodniesienie, strukturę bycia,
bez której nie jest możliwe żadne zjawianie się”104. Po drugie, skoro świadomość przestaje mieć charakter pola donacji absolutnej, bezpośredniej,
zaś to, w czym znajduje ona własne a priori, również taką absolutnością się
nie charakteryzuje, zatem wszelka bezpośredniość okazuje się mitem105. Po
trzecie wreszcie, zniknięcie bezwzględnej granicy zapytywania, tożsame
z umożliwieniem struktury samoodniesienia, czyni z tak zmodyfikowanej
fenomenologii fenomenologię (skończonej) wolności106.
Zauważmy, że również Michalski dochodzi do podobnych wniosków.
Oprócz bowiem wskazywanego wyżej akcentu położonego na wolność,
podejmuje także wątek braku absolutnej podstawy ujawniający się w heideg101

Ibidem, s. 205.
J. Patočka, Epoché…, s. 420.
103
Por. ibidem, s. 421. Patočka pisze tam dosłownie: „Das Selbst ist nur in Auseinandersetzung mit der Welt, was es ist“.
104
Ibidem, s. 422.
105
Por. ibidem, s. 421.
106
Por. ibidem, s. 423.
102
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gerowskiej strukturze koła107 oraz nie-rzeczowego charakteru świata jako
Apriori zjawialności. „Świat nie jest bytem – powiada – jest miarą, wedle
której zjawiają się byty, określeniem ich jawności jako bytów”108. I jeśli nawet
przedstawiona analiza porównawcza z pewnością nie jest pełna, choć stara
się uwzględnić najważniejsze aspekty obu źródeł, to mimo wszystko zdaje
się ona poświadczać, że Michalski faktycznie w dużym stopniu uwzględnił
w wydanym dziele z roku 1978 wątki pojawiające się w artykułach przywołanych w liście z 15 grudnia 1976 roku. Można to, jak się wydaje, stwierdzić,
choć stopnia „gruntowności” wprowadzonych w stosunku do doktoratu
zmian nie sposób określić bez dostępu do tekstu rozprawy w formie, w jakiej
była ona broniona kilka lat przed ukazaniem się książki.

Wnioski
W rezultacie wnioski z przeprowadzonych badań należy formułować
ostrożnie. Z jednej strony może się wydawać, że wpływ Patočki na kształt
zarówno rozprawy doktorskiej, jak i, ogólniej, całej postawy filozoficznej
Michalskiego, był niebagatelny. Wiele razy dawał temu zresztą wyraz sam
Krzysztof Michalski, nie tylko powołując się na Patočkę w swojej książce
(w której poza tym przywołuje się relatywnie niewiele nazwisk, poza nazwiskami Heideggera i Husserla), ale też składając mu hołd w postaci okolicznościowych wspomnień w rocznice śmierci czy – nade wszystko – w postaci
wysiłku włożonego w zachowanie i upowszechnianie spuścizny po swoim
czeskim mentorze i przyjacielu.
Pozostaje oczywiście pytanie, czy skoro kwestie radykalizacji projektu
fenomenologii, przekroczenia transcendentalizmu, podważenia wymiaru
absolutnego pojawiają się już w pierwszych listach Patočki z 1973 roku, są
one w książce Michalskiego efektem korespondencji z lat wcześniejszych czy
też dopiero lektury artykułów w roku 1976. Wydaje się bowiem prawdopodobne, że Michalski, redagując swój doktorat po kilku latach, znacznie lepiej
rozumiał te kwestie w czytanych artykułach Patočki, niż kiedy pojawiały się
w skrótowej formie w listach. Jakakolwiek jednak byłaby odpowiedź na to
pytanie – oba człony alternatywy potwierdzają niewątpliwy wpływ Patočki
na ostateczny kształt dzieła Heidegger i filozofia współczesna oraz na formację intelektualną Michalskiego jako ważnego polskiego filozofa.
Z drugiej strony, casus intencjonalności pokazuje, że przynajmniej
niekiedy Michalski trzymał się własnej interpretacji, wbrew jawnym zastrzeżeniom mistrza. Jakkolwiek przekonujące może się tedy wydawać, że
107
108
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Por. K. Michalski, Heidegger…, s. 62.
Ibidem, s. 228.
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w poszczególnych obszarach tekst Michalskiego został przepracowany pod
wpływem uwag Patočki, zawsze należy zachowywać szczególną ostrożność
w przyjmowaniu tego za pewnik. Ostrożność ta jest szczególnie wskazana,
jeśli pamięta się o tym, że obaj myśliciele pozostają spadkobiercami filozofii
Heideggera, który nakazywał nie ustawać w pytaniu, tzn. czynić każdą rzecz
o tyle godną myślenia, o ile każdorazowo wątpliwą.
u
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Ostatni list Krzysztofa Michalskiego
do Jana Patočki
The Last Letter from Krzysztof Michalski to Jan Patočka
A B S T R AC T : The letters from Krzysztof Michalski to Jan Patočka, published below, are
a part of the long-standing correspondence between the two philosophers, which began in
1973 and lasted until the death of the Czech philosopher in 1977.
K E Y WOR D S : Krzysztof Michalski • Jan Patočka • Martin Heidegger • Edmund Husserl •
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P

ublikowane poniżej listy Krzysztofa Michalskiego do Jana Patočki
stanowią część wieloletniej korespondencji między oboma filozofami,
której początek przypada na rok 1973, a która trwała aż do śmierci czeskiego
filozofa w 1977 roku. W roku 2007 w „Studia Phaenomenologica. Romanian
Journal for Phenomenology” (7, 2007, s. 99–161) Ivan Chvatík z Archiwum
Patočki w Pradze opublikował listy czeskiego filozofa do Krzysztofa Michalskiego (większość pisana w języku niemieckim, poza pierwszym, pisanym
po francusku). Ostatni z nich, datowany na 13 października 1976 roku,
wysłany został na kilka miesięcy przed śmiercią Patočki.
Jedenaście lat po ukazaniu się listów Patočki w „Studia Phaenomenologica”, staraniem Wojciecha Starzyńskiego i Daniela Soboty z IFiS PAN ukazał
się tom korespondencji Jana Patočki z Ireną Krońską oraz z Krzysztofem Michalskim (uzupełniony o listy Tadeusza Krońskiego)1. W części poświęconej
korespondencji z Michalskim bazuje on na wydaniu opracowanym przez
Ivana Chvatíka, uzupełnia jednak korespondencję o zachowane listy Michalskiego, co tworzy niezwykle cenne uszczegółowienie obrazu całości, pozwalając czytelnikowi na pełniejsze odtworzenie historii kontaktów między
czeskim i polskim filozofem. Przede wszystkim w ich warstwie filozoficznej.
1

Korespondencja Jana Patočki z Ireną Krońską i Krzysztofem Michalskim (wraz z listami
Tadeusza Krońskiego), przeł. W. Starzyński, D.R. Sobota, Warszawa 2018, s. 239.
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Dla badacza – czy to myśli Jana Patočki, czy Krzysztofa Michalskiego,
czy też dziejów recepcji myśli Martina Heideggera w Polsce – wydanie korespondencji stanowi trudne do przecenienia źródło wiedzy. Gdy po ukończeniu studiów filozoficznych w Uniwersytecie Warszawskim Krzysztof Michalski poszukiwał kogoś, kto mógłby pokierować przygotowaniem przez niego
rozprawy doktorskiej, którą chciał poświęcić myśli Martina Heideggera,
stanął przed problemem braku odpowiednich specjalistów. Po 1968 roku
wielu profesorów wspierających protesty studentów musiało opuścić Polskę.
Roman Ingarden, do którego być może Michalski mógłby się zwrócić, zmarł
w 1970 roku. W tej sytuacji Irena Krońska zarekomendowała mu dwie osoby:
jedną był Józef Tischner, drugą – Jan Patočka. Obie rekomendacje zaowocują
nawiązaniem przez młodego polskiego filozofa długoletnich kontaktów
i przyjaźni. 4 stycznia 1973 roku Michalski napisał do Patočki pierwszy list,
w którym (powołując się na rekomendację Ireny Krońskiej) prosił go o objęcie opieką jego powstającej rozprawy (czeski filozof miałby być „oficjalnym
recenzentem”2). W odpowiedzi datowanej na 11 kwietnia 1973 roku Patočka
zgodził się pomóc (długi czas między oboma listami tłumaczy obawą, że
jego osoba i temat rozprawy mogą zaszkodzić Michalskiemu, jako że on sam
jest w Czechosłowacji osobą „zakazaną”, a badanie myśli Heideggera „łączy
się z pewnością z jakimś ryzykiem nawet u was”3). Ten początek przerodził
się w intensywną korespondencję, zrazu poświęconą głównie komentarzom
do powstającej rozprawy doktorskiej, później rozszerzoną na inne obszary
aktywności filozoficznej, a także na sprawy prywatne. Korespondencję
uzupełniają bowiem spotkania obu filozofów, kiedy Michalski odwiedzał
Patočkę w Pradze: spotkania sporadyczne, aczkolwiek, jak się wydaje, intensywne intelektualnie, kiedy już dochodzą do skutku.
Czytelnik, który zagłębi się w wydaną korespondencję, doceni, jak
mocno koncentruje się ona na filozoficznym meritum. Tym bardziej istotna
jest okoliczność, że prezentowane poniżej listy odnalezione zostały na tyle
późno, iż nie znalazły się w wydanej korespondencji. Ich skany udostępnione
zostały dzięki uprzejmości prof. Ivana Chvatíka, dyrektora Archiwum Jana
Patočki w Pradze. Publikacja zaś stała się możliwa dzięki zgodzie Wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Spośród publikowanych listów szczególnie list z 15 grudnia 1976 roku wydaje się bardzo ważny, z przynajmniej
dwu powodów. Po pierwsze zawiera istotne wątki związane z recepcją przez
Krzysztofa Michalskiego myśli Martina Heideggera i Edmunda Husserla.
Jest mianowicie świadectwem wpływu czeskiego fi lozofa na sposób odczy2
3
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tywania przez Michalskiego ich filozoficznej relacji. Jeśli Michalski deklaruje
w liście, że przepracował swój doktorat pod wpływem obu artykułów, to
wydaje się, że śladem owego przepracowania pozostaje analiza przekroczenia przez Heideggera perspektywy transcendentalnej4. Nawiązuje to do
szkicowanej przez Patočkę w obu artykułach perspektywy postawienia na
gruncie fenomenologii Husserla pytania o Apriori samej świadomości. Przy
czym czeski filozof wiąże ową perspektywę z myślą Heideggera.
Drugi powód, dla którego ów list pozostaje szczególnie ważny, to
okoliczność, że jest to ostatni znany list Michalskiego do Patočki i wedle
wszelkiego prawdopodobieństwa ostatni list korespondencji obu filozofów
w ogóle. Zaangażowany w ruch Karty ’77 jako jej sygnatariusz i jeden z rzeczników, czeski filozof koncentrował się w pierwszych miesiącach roku 1977 na
pracy związanej z Kartą, a na początku marca tego roku, po kilkugodzinnym
przesłuchaniu przez czechosłowacką tajną policję, trafił do szpitala, gdzie po
kilku dniach zmarł. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że na
list Michalskiego nie zdążył już odpowiedzieć.
Niniejsza publikacja listów Krzysztofa Michalskiego stanowi zatem
istotne uzupełnienie korespondencji, domykając niejako obraz całości.
n
Warszawa, 1.09.73.
Szanowny Panie Profesorze,
Dziękuję bardzo za list. Jutro wyjeżdżam nad morze Czarne – w Pradze będę, jak sądzę, 20.09. Chciałbym pozostać tam trzy dni (23-go muszę
już być z powrotem w Warszawie). Pani Krońska podała mi telefon Pana
Profesora – więc zaraz po przyjeździe pozwolę sobie zatelefonować.
Parę dni temu wysłałem Panu Profesorowi drugi rozdział mojej pracy.
Nie jest to jeszcze czystopis (spodziewam się uwag i poprawek), przepraszam
więc za stan kopii.
Z głębokim uszanowaniem
Krzysztof Michalski
n
Warszawa 15.12.76
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
dawno nic nie pisałem, ale wiele złego działo się u nas, choć, Bogu dzięki,
nic, co byłoby nieodwracalne. Najpierw zachorowałem na zapalenie płuc –
4

Por. K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, rozdz. III „Heidegger i fi lozofia
transcendentalna”, Warszawa 1998, s. 185nn.
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niedługo potem moja mama dostała zawału serca. Wyszła z tego, nie ma
już dziś niebezpieczeństwa, choć wciąż leży w szpitalu. Prawdopodobnie
wkrótce wróci do pracy (pracuje jako farmakolog5). Lekarze mówią (na
szczęście mamy kilku zaprzyjaźnionych lekarzy), że będzie mogła żyć zupełnie normalnie, choć zawsze już będzie musiała uważać na ciśnienie. Nie
miałem zatem zbyt wiele czasu na filozofię.
Teraz wszystko wraca do normy, moja mama już prawie wyzdrowiała.
Z dużym opóźnieniem oddałem swoją książkę wydawnictwu i pracuję teraz
nad tekstem do Phänomenologie Heute [Fenomenologia dziś]6. Nie będę
mógł go jednak, jak wcześniej obiecałem, skończyć w grudniu – choć pracuję
teraz z wielkim natężeniem. Napiszę Panu prawdopodobnie w następnym
liście szkic tego przyczynku z prośbą o opinię.
Swój doktorat w dużym stopniu przepracowałem pod wpływem obu
Pana artykułów (Die Subiektivität der Husserlschen… i Epoché und Reduktion7). Artykuły te mocno mnie poruszyły i próbuję je omawiać na swoim
seminarium o Kancie (w tym semestrze próbujemy fenomenologicznej
wykładni Krytyki czystego rozumu i dlatego poświęciliśmy kilka spotkań
pojęciu fenomenologii). Die Subiektivität der Husserlschen… czytałem już
wcześniej, ale teraz, w zestawieniu z Epoché und Reduktion rozumiem go,
jak sądzę, lepiej. Jednak najlepiej byłoby, rzecz jasna, porozmawiać o tym
z Panem i poddać moje rozumienie sprawdzianowi Pana namysłu.
5
6

7

39 4

Lektura przypuszczalna: w oryginale „Farmakologe”.
Nie udało się jednoznacznie zidentyfi kować wskazanego wydawnictwa. Najbliższym
czasowo tekstem, który może odpowiadać enigmatycznej informacji listu, wydaje się być
Sens i fakt. O polemice Husserla z psychologizmem, który ukazał się w „Studiach Filozoficznych” (1980 nr 2(171), ss. 83–108), a rok później w wersji niemieckiej jako Sinn und
Tatsache. Über Husserls Auseinandersetzung mit dem Psychologismus, zamieszczony
został w Offene Systeme II: Logik und Zeit, zredagowanych przez Michalskiego wespół
z K. Maurinem i E. Rudolphem i wydanych w 1981 roku w Stuttgarcie przez wydawnictwo
Klett-Cotta (ss. 329–371).
Epoché und Reduktion ukazało się pierwotnie w: Bewußt-sein. Gerhard Funke zu eigen,
hrsg. von A. J. Bucher e.a., Bonn 1975, ss. 76–85. Istnieją natomiast dwa teksty Patočki,
których tytuły zaczynają się podobnie: Der Subjektivismus der Husserlschen und die
Möglichkeit einer ‘asubjektiven’ Phänomenologie (ukazał się w: „Philosophische Perspektiven“, Bd. II, 1970, Frankfurt am Main, ss. 317–334) oraz Der Subiektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie (ukazał się w: „Sborník
prací fi losofické fakulty brněnské univerzity“, XIX–XX, Nr 14–15, 1971, ss. 11–26). Trudno
rozstrzygnąć, który z nich czytał Michalski, nawet jeśli bardziej prawdopodobne wydaje
się, że dotarł do tekstu zamieszczonego w „Philosophische Perspektiven”. W obu tekstach,
pomimo dużych różnic w sposobie wykładu, problematyka i ostateczna teza pozostają
tożsame. Wszystkie trzy teksty przedrukowane zostały w czwartym tomie Ausgewählte
Schriften Patočki: Jan Patočka, Die Bewegung der menschlichen Existenz. Phänomenologische Schriften II, hrsg. von K. Nellen, J. Němec, I. Srubar, Stuttgart 1991.
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Opublikował Pan ostatnio coś jeszcze o fenomenologii (i w ogóle)?
Pan Woźniakowski napisał mi, że pisał do Pana w imieniu wydawnictwa „Znak”. Numer rocznika „Archiwum Filozofii i Myśli Społecznej”8
z pana Refleksjami pre-historycznymi prawdopodobnie wkrótce będzie
gotów do druku9. Poinformuję Pana o tym.
Co się tyczy moich planów, staram się, jak już Panu pisałem, o pozwolenie na wyjazd studyjny do Niemiec. Dostałem już na uniwersytecie urlop
od 1.02.77 i słyszałem, że jest prawdopodobne (rzecz jasna już nie jedynie
prawdopodobne, jak wcześniej), że faktycznie dostanę to pozwolenie. Wtedy
chciałbym w lutym wyjechać do Republiki Federalnej. Jednak to jeszcze
tylko projekty.
Szanowny Panie Profesorze, czekam, jak zawsze, na Pana artykuły
i jestem zawsze gotów Pana artykuły przetłumaczyć i gdzieś wydrukować.
Ufam, że dostanie Pan mój list jeszcze przed Bożym Narodzeniem – moja
żona i ja życzymy Panu wszystkiego dobrego na Boże Narodzenie i dobrego
Nowego Roku.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Krzysztof Michalski
u
K r z y sz t of M ic h a l sk i (1948–2013) – Prof. dr hab., polski fi lozof, rektor i jeden z założycieli (1982) Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu. Uczeń Leszka Kołakowskiego
i Jana Patočki. Odznaczenia (m.in.): 2003 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;
2004 – Theodor Heuss Prize (Niemcy); 2007 – Krzyż Oficerski Narodowego Orderu Zasługi
(Francja); 2013 (pośmiertnie) – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Autor m.in.:
Heidegger i filozofia współczesna – 1978); Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii
sensu – 1988; Zrozumieć przemijanie – 2011; Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego – 2007. Redaktor m.in.: Castelgandolfo-Gespräche (8 volumes 1985–1998);
„Transit – Europäische Revue” (1990–2003).
K r z y sz t of M ic h a l sk i (1948–2013) – Prof. Dr., Polish philosopher. The Rector and one
of the founders of the Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Vienna.
A student of Leszek Kołakowski and Jan Patočka. Honors (inter alia): 2003 – Officer´s
Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland; 2007 – Officer’s Cross of the Ordre
National du Mérite (France); 2004 – Theodor Heuss Prize (Germany); 2013 (posthumous)
– Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta. Main works: Heidegger i filozofia
współczesna (Heidegger and Contemporary Philosophy) – 1978); Logika i czas. Próba analizy
Husserlowskiej teorii sensu (Logic and Time. An Essay on Husserl’s Theory of Meaning)
– 1988; Zrozumieć przemijanie (Understanding Passing of Time. Selected Essays) – 2011;
8
9

Chodzi najprawdopodobniej o „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.
Artykułu nie ma w numerach „Archiwum…” ani z roku 1976, ani 1977, ani też 1978.
Bibliografia Jana Patočki za lata 1928–1996 wskazuje, że tekst ukazał się dopiero w samizdatowym wydaniu Esejów heretyckich z filozofii dziejów z 1989 roku (Jan Patočka,
Bibliografie 1928–1996, sestavil J. Němec a D. Souček, Praha 1997, s. 92).
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Heidegger w Polsce
Heidegger in Poland
A B S T R AC T : This text is a report from the nationwide conference Heidegger in Poland,
organized on 27–29 September 2018 in Jabłonna near Warsaw. The event involved a brief
reflection on the reception of Martin Heidegger’s thoughts in Polish culture of the twentieth
century, its directions, problems and conditions.
K E Y WOR D S : Martin Heidegger • Heidegger in Poland • reception of Heidegger’s thought
• Heidegger conference

W

dniach 27–29 września 2018 roku w Jabłonnie koło Warszawy odbyła
się organizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
ogólnopolska konferencja filozoficzna pt. Heidegger w Polsce. Jej głównym
tematem były różne wymiary obecności myśli Martina Heideggera w polskiej humanistyce.
W polskiej kulturze osoba i twórczość niemieckiego filozofa odbierana jest i była wyjątkowo dwuznacznie. Z jednej strony, nikt nie zaprzecza,
że jego wpływ na całokształt współczesnej kultury jest nie do przecenienia;
jego twórczość doczekała się w Polsce wielu opracowań i przekładów, a jego
idee rozwijali najwybitniejsi polscy intelektualiści: Józef Tischner, Barbara
Skarga, Krzysztof Michalski, Cezary Wodziński, Władysław Stróżewski,
Hanna Buczyńska-Garewicz, Karol Tarnowski i inni. Wpływ filozofii Heideggera sięga z pewnością daleko poza środowisko zawodowych filozofów.
Z drugiej strony, od początku recepcja jego fi lozofii była w Polsce spóźniona,
pobieżna i pozostająca na dalekim marginesie światowych dyskusji na ten
temat. Pozostaje pytaniem, jak to się stało, że choć Heidegger tuż po opublikowaniu Sein und Zeit w roku 1927 zyskał w Niemczech natychmiastowy
rozgłos, stając się w jednej chwili jednym z najważniejszych niemieckich
filozofów wszechczasów, w przedwojennej Polsce, silnie związanej z kulturą
intelektualną Niemiec, nie doczekał się niemal ani jednej wzmianki na
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swój temat. Wiadomo skądinąd, że pod koniec lat dwudziestych na wykłady Heideggera w Marburgu uczęszczał Roman Ingarden1, a Władysław
Tatarkiewicz podczas wojny organizował w Warszawie heideggerowskie
tajne komplety2. Po wojnie, kiedy polska filozofia podzieliła się pomiędzy
wspierany przez władze marksizm, uprawiany w kręgach kościelnych neotomizm, troszczącą się o naukowość filozofii szkołę lwowsko-warszawską,
a także krytyczną wobec Heideggera ingardenowską wersję fenomenologii,
myśl Heideggera nie znalazła dla siebie miejsca. Nie zmienił tego również
modny egzystencjalizm. Szerokiej obecności Heideggera w polskiej fi lozofii, nie mówiąc już o kulturze, nie umożliwiły sporadycznie ukazujące się
w połowie latach sześćdziesiątych pierwsze artykuły na temat jego filozofii
oraz pierwsze przekłady3. Dopiero w latach siedemdziesiątych, za sprawą
działalności Leszka Kołakowskiego, Krzysztofa Pomiana i Krzysztofa
Michalskiego, Heidegger doczekał się pierwszej polskiej monografii4 i publikacji pierwszego wyboru swoich pism5. Przyglądając się historii polskiej
recepcji filozofii Heideggera, można powiedzieć, że okres PRL-u to czas
jej (wymuszonej) nieobecności, a następnie mozolnego przebijania się do
polskiej kultury filozoficznej, które wraz ze zmianą ustroju zakończyło się
istną eksplozją jego przekładów i opracowań monograficznych. W roku 1989
pojawia się Kant a problem metafizyki6, w roku 1990 wychodzi specjalny
numer „Alethei” zatytułowany Heidegger dzisiaj7, który obfituje w teksty
1

2
3

4
5

6
7
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R. Kuliniak, M. Pandura, „Jestem filozofem świata” (Κόσμου φιλόσοφός εἰμι). Roman
Witold Ingarden (1893–1970). Część pierwsza: lata 1893–1938, Kęty 2019, s. 527–532.
W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii, Warszawa 1971, s. 177.
Pierwszymi tekstami, które ukazały się po wojnie na temat Heideggera, były: Ks. F. Sawicki,
Pojęcie i zagadnienie nicości u Heideggera, „Roczniki Filozoficzne” 1954, t. 4, s. 125–137;
A. Wawrzyniak, O właściwe rozumienie Heideggera, „Znak” 1965 (130), s. 169–176;
A. Wawrzyniak, Filozofia Martina Heideggera w świetle nowszych opracowań, „Roczniki
Filozoficzne” 1965 (13), z. 1, s. 119–128. K. Pomian, Heidegger i antynomie ideału działania,
[w:] Filozofia i socjologia XX wieku, red. B. Baczko, cz. I, Warszawa 1965, 233–252.
W roku 1965 zostały opublikowane także pierwsze przekłady fragmentów tekstów
Heideggera. M. Heidegger, Zrozumienie bytu i byt ludzki (fragment z Kant und das Problem der Metaphysik), przeł. J. Skwieciński, [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, op. cit.;
M. Heidegger, Antropologia i ontologia (fragmenty z Sein und Zeit), przeł. J. Połomski,
[w:] Filozofia egzystencjalna, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965; M. Heidegger, Śmierć jako fakt biologiczny (fragmenty z Sein und Zeit), przeł. L. Kołakowski, [w:],
Filozofia egzystencjalna, red. L. Kołakowski, K. Pomian, Warszawa 1965; M. Heidegger,
Co to jest metafizyka, przeł. S. Grygiel, W. Stróżewski, „Znak” 1965, nr 127.
K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978.
M. Heidegger, Budować mieszkać myśleć. Eseje wybrane, przeł. K. Michalski, K. Pomian,
K. Wolicki, M.J. Siemek, Warszawa 1977.
Idem, Kant i problem metafizyki, przeł. B. Baran, Warszawa 1989.
Heidegger dzisiaj, „Aletheia” 1990 (4).
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Heideggera i komentarze różnych wybitnych filozofów, w tym polskich
badaczy jego twórczości, w latach 1989–1990 w wielu polskich czasopismach
wychodzą wiersze i filozoficzno-literackie fragmenty pism Heideggera8, co
świadczy także o pozafilozoficznym zainteresowaniu myślą Fryburczyka,
wreszcie w roku 1994, po 67 latach od pierwszego wydania oryginalnego,
pojawia się polski przekład Sein und Zeit9. Lata 90. XX wieku i pierwsza
dekada XXI wieku to czas wzmożonego zainteresowania Heideggerem, którego myśl łączono zarówno z podstawami, jak i najnowszymi trendami całej
współczesnej humanistyki (postmodernizm). Obfitującemu w komentarze
i przekłady okresowi intensywnych studiów heideggerowskich, które wyglądały jak „nadrabianie strat”, towarzyszyła znana skądinąd niechęć wobec
Heideggera, spowodowana przede wszystkim jego oryginalnym stylem
myślowym i pisarskim, sytuującym go ewidentnie poza granicami w Polsce
wciąż popularnej i wpływowej tzw. filozofii naukowej. Wraz z pojawieniem
się w drugim dziesięcioleciu XXI wieku tzw. Czarnych zeszytów, w których
znajdują się niepozostawiające złudzeń wpisy afirmujące politykę III Rzeszy
oraz antysemityzm10, do grona przeciwników Heideggera dołączyli także
ci, którzy wcześniej sympatyzowali z jego myślą. Jakkolwiek przedstawia
się obecnie sytuacja polskiej odpowiedzi na myśl Heideggera jedno jest
pewne: złożona historia recepcji myśli Fryburczyka w Polsce, która splata
się z historią wydarzeń politycznych oraz ruchami szkół i mód filozoficznych, jakie ukształtowały jej najnowsze dzieje, nie zmienia faktu, że choć
od czasów pojawienia się Sein und Zeit w roku 1927 i śmierci Heideggera
w roku 1976 minęło odpowiednio ponad dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt lat,
Heidegger wciąż daje do myślenia. Można się spodziewać, że także kolejne
publikacje niewydanych dotąd rękopisów Fryburczyka będą w Polsce budzić
duże zainteresowanie. Za każdym razem pojawienie się nowego tomu w ramach trwającej już ponad pięćdziesiąt lat edycji jego Gesamtausgabe stanowi
8

9
10

Mowa o następujących tytułach: „Koniec Wieku” 1990 nr 2/3; „Przedproża” 1990 nr 2–4;
„Pismo Literacko-Artystyczne” 1989 nr 9, „Philosophon Agora” 1990, z. 1.
M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994. Drugie wydanie: 2004.
Idem, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Bd. 94: Überlegungen
II–VI (Schwarze Hefte 1931–1938), hrsg. P. Trawny, Frankfurt am Main 2014; idem,
Gesamtausgabe, IV. Abt.: Hinweise und Aufzeichnungen, Bd. 95: Überlegungen VII–XI
(Schwarze Hefte 1938–1939), hrsg. P. Trawny, Frankfurt am Main 2014; idem, Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Bd. 96: Überlegungen XII–XV
(Schwarze Hefte 1939–1941), hrsg. P. Trawny, Frankfurt am Main 2014; idem, Gesamtausgabe, IV. Abt.: Hinweise und Aufzeichnungen, Bd. 97: Anmerkungen I–V, hrsg. P. Trawny,
Frankfurt am Main 2015; idem, Gesamtausgabe, IV. Abt.: Hinweise und Aufzeichnungen,
Bd. 98: Anmerkungen VI–IX (Schwarze Hefte 1948/9–1951), hrsg. P. Trawny, Frankfurt am
Main 2018.
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prawdziwe intelektualne wydarzenie. Zarówno na świecie, jak i w Polsce,
Heidegger nie daje o sobie zapomnieć.
Pomimo długiej historii związanej z recepcją idei Heideggera
w Polsce do tej pory nie udało się zebrać i spotkać tym wszystkim osobom,
które tworzyły i/lub tworzą panoramę polskich kontaktów z filozofią niemieckiego myśliciela. Inaczej niż w krajach Europy Zachodniej, w której od
dawna działają heideggerowskie towarzystwa i odbywają się liczne konferencje, ale także inaczej niż w krajach Europy Wschodniej, które zmagały
się z podobnymi co Polska problemami, wynikającymi z ich wspólnych
politycznych uwarunkowań, spotkanie szerszego grona badaczy zainteresowanych myślą Heideggera z jakiś powodów nie mogło dojść do skutku.
Konferencja w Jabłonnej miała więc ten historyczny charakter, że stanowiła
pierwszą bodaj okazję do spotkania się większej części polskiego środowiska
heideggerowskiego. Z ubolewaniem należy przyjąć, że nie wszyscy ważni dla
obecności Heideggera w Polsce fi lozofowie mogli przybyć. Dał o sobie znać
nieubłagany upływ czasu i naturalna zmiana pokoleniowa. W tym sensie
wydaje się, że konferencja odbyła się o dobrych kilka lat za późno. Niestety
na konferencję nie przybyli też najznamienitsi tłumacze tekstów Heideggera,
jak Bogdan Baran czy Janusz Mizera. Tym bardziej więc miło było powitać
wielu nestorów polskiej filozofii, którzy są świadkami i uczestnikami recepcji
filozofii Heideggera w Polsce, a także młodych badaczy, którzy będą dopiero
nadawać ton jego obecności.
Celem konferencji było podsumowanie i omówienie bogatego dziedzictwa polskich kontaktów z myślą niemieckiego fi lozofa. Przyglądając
się historii polskiej recepcji myśli Heideggera, do grona najważniejszych
tematów z nią związanych należą następujące kwestie. Przede wszystkim
jest to zagadnienie języka i przekładu. Wiadomo, że filozofia Heideggera
stawia w tym względzie każdemu ojczystemu językowi filozoficznemu najwyższe wymagania. Rozmaitość propozycji translatorskich, które pojawiły
się w trakcie polskiej recepcji jego myśli, jest tyleż owocem poszukiwań
nowych słów, co próbą odnalezienia słów starych i zapomnianych. Spotkanie z filozoficzną niemczyzną Heideggera, z jednej strony, każe na nowo
przyjrzeć się skomplikowanej historii filozoficznego słowotwórstwa jako
takiego, której początki sięgają myśli presokratyków i która wiedzie przez
klasyków myśli greckiej, łacińską recepcję ich prac w średniowieczu, aż po
nowożytne formowanie się narodowych języków filozoficznych. Z drugiej
strony, uświadamia specyfikę i ograniczenia każdego języka ojczystego.
W przypadku polskiego języka filozoficznego recepcja myśli Heideggera
ukazuje boleśnie jego ograniczenia, które wynikają w dużej mierze ze
skomplikowanej historii naszego kraju. Biorąc pod uwagę wspomniany już
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fakt dominacji w dwudziestowiecznej Polsce określonych kierunków filozoficznych, które albo hołdowały nowożytnemu postulatowi używania jasnego
i wyraźnego „języka naukowego”, albo przejmowały język filozofii łacińskiej,
należy stwierdzić, że zupełnie niemal zapomniany został język polskiej
myśli metafizycznej XIX wieku, która sięga korzeniami kultury polskiego
romantyzmu i która wykształciła własny język spekulatywno-teologiczny.
Mówił o tym w jednym z referatów Wawrzyniec Rymkiewicz. Spotkanie
z myślą Heideggera, która w tym względzie zachowuje ciągłość z metafizycznym dziedzictwem filozofii niemieckiej, obnażyła ogromne braki polskiego
słownika filozoficznego, niezdolnego – na skutek utraty części własnego
dziedzictwa – podjąć stawiane jej wymagania translatorskie. Dlatego trwające w Polsce od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku zmagania
z myślą Heideggera i tłumaczenia jego tekstów wyglądało jak przywracanie
do życia zdziczałego, starego ogrodu, podczas którego ostrożnej pielęgnacji
starodrzewia towarzyszą liczne nowe nasadzenia. Jakkolwiek by nie oceniać
tych wysiłków, nie ma wątpliwości, że spotkanie z niemczyzną Heideggera
przyniosło wiele interesujących rozwiązań w zakresie polskiego słowotwórstwa filozoficznego.
Kwestia języka i przekładu odsyła do innych zagadnień relewantnych
dla problemu recepcji myśli Heideggera w Polsce. Trzy rzeczy warto w tym
miejscu przypomnieć. Po pierwsze, myśl Heideggera zrodziła się w środowisku katolicko-konserwatywnym. Świadectwem tego jest chociażby fakt
używania przez Fryburczyka języka, który zawiera wiele terminów pochodzących z określonego słownika teologicznego. Także sam sposób mówienia
ma w opinii wielu jego słuchaczy i czytelników konotacje biblijno-liturgiczne. Choć kwestie z zakresu filozofii religii rzadko goszczą na kartach
jego tekstów, można wyczytać w nich (między wierszami) liczne odniesienia
do kwestii Boga. Pomimo wspomnianego konserwatywno-katolickiego
dziedzictwa Heideggerowskie (ukryte) myślenie o Bogu dalekie jest od jakiejkolwiek przynależności konfesyjnej. Chciałoby się rzec, jest radykalnie
otwarte – jak cały jego projekt myślenia bycia. Po drugie, Heidegger bardzo
mocno podkreślał wyjątkowość języka niemieckiego i chyba także kultury
niemieckiej wśród innych języków i kultur, zaznaczając przy tym filozoficzną
tożsamość kultury europejskiej. Nie licząc krótkiego okresu fascynacji narodowym socjalizmem i jego retoryką na początku lat trzydziestych, odrzucał
przy tym zarówno myślenie o wspólnocie w kategoriach narodu, społeczeństwa, cywilizacji czy państwa. Bliskie mu było natomiast poczucie osobistej
i wspólnotowej misji w obliczu postępującego upadku europejskiej kultury.
Kwestia historii, losu własnej wspólnoty i przyszłości Europy była jednym
z bardziej istotnych zagadnień jego dziejowo-ontologicznego myślenia. Po
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trzecie, ta dziejowo-światowa perspektywa jego filozofowania łączy się z tą,
która w swoim oddziaływaniu na kulturę XX wieku daleko wyprzedzała
tamtą, stanowiąc swego rodzaju znak rozpoznawczy Heideggerowskiego
myślenia. Chodzi, oczywiście, o jego analitykę egzystencjalną, która kieruje
do jednostki apel i wzywa do „zdecydowania”.
Te trzy rzeczy wydają się być istotne, kiedy myślimy o polskiej recepcji
jego filozofii. Polska filozofia powojenna zdominowana została – o czym
wspominaliśmy wcześniej – przez trzy potężne formacje filozoficzne, które
nadawały jej ton i kierunek: marksizm, szkołę lwowsko-warszawską i neotomizm. Do tego dochodzi ingardenowska fenomenologia, która jednak
nie miała aż tak wielkiego znaczenia, jak wcześniej wymienione. Miejsce,
w którym ulokowała się filozofia Heideggera w przestrzeni filozofii polskiej,
znajdowało się daleko od tzw. filozofii naukowej i marksizmu, a gdzieś
pomiędzy neotomizmem, z którym podzielała zainteresowanie metafizyką,
a fenomenologią, której tradycję – jak wiadomo – Heidegger na swój sposób
kontynuował. Recepcja Heideggera w Polsce dokonywała się głównie wśród
intelektualistów, którzy zainteresowani byli filozoficznym pielęgnowaniem
tradycji chrześcijańskiej w sposób niekonfesyjny, wolnościowy, odpowiadający wyzwaniom współczesnego świata. Tematyka Boga i stawianie pytań
metafizycznych łączyła ich z powszechnym zwłaszcza wśród duchownych
zainteresowaniem neotomizmem i jednocześnie głęboko różniła ich ze
względu na sposób podejścia do tej tematyki. Podobnie ambiwalentny stosunek łączył ich i dzielił z marksizmem. Nie tylko byli oni niechętni oficjalnemu
marksizmowi – choć nie filozofii Marksa jako takiej, która – jak wiadomo
– u korzeni ma wiele wspólnego z myślą humanistyczno-chrześcijańską, ale
przede wszystkim byli krytycznie nastawieni wobec ówczesnej polityczno-historycznej sytuacji Polski. Łączyło ich z marksistami przekonanie, że
filozofia może, a nawet powinna zabierać głos w sprawach historyczno-politycznych, w sprawach szeroko rozumianej polityki, której rozeznanie
wymaga specjalnego namysłu. Zamiast jednak sterowanego od górnie socjalistycznego kolektywizmu proponowała porządek demokratyczny. Jak ma
się to prodemokratyczne myślenie polskich intelektualistów zasłużonych dla
recepcji myśli Heideggera w Polsce i walczących u boku politycznej opozycji
z jego „filozofią polityczną”, która np. w Rosji za sprawą Aleksandra Dugina
stała się filozoficzną przesłanką rewolucji konserwatywnej – to zupełnie
inna sprawa. Tak czy owak filozofia Heideggera dawała możliwość myślenia metafizycznego w duchu tradycji chrześcijańskiej, uwzględniając przy
tym zarówno sytuację dziejowo-światową, jak i los jednostki, która walczy
w swoim imieniu o „autentyczne bycie”. W opozycji do obiektywizującej
i uprzedmiotawiającej filozofii naukowej szkoły lwowsko-warszawskiej oraz
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fenomenologii Ingardena, w opozycji do konfesyjnego i scholastycznego sposobu myślenia polskiego neotomizmu, ale także w opozycji do marksistowskiego materializmu i socjalizmu, wreszcie z dala od egzystencjalistycznego,
literackiego indywidualizmu, myśl Heideggera ukazywała perspektywę
myślenia niereifikującego, otwartego na kwestie metafizyczne, religijne,
etyczne i polityczne, dającego możliwość twórczego odwołania się zarówno
do europejskich korzeni greckich i chrześcijańskich, jak i uwzględnienia
jakże istotnego dla polskiej tożsamości dziedzictwa romantycznego.
To właśnie wokół tych czterech zagadnień, a mianowicie języka, Boga,
etyki i historii, budowała się w głównej mierze polska recepcja filozofii
Heideggera. W ostatnich dwóch dekadach doszły do tego wątki związane
z filozofią techniki, filozofią kultury, pedagogiką czy fi lozofią sztuki.
Zdaniem organizatorów, konferencja powinna była odpowiedzieć na
następujące pytania: jakie są główne kierunki recepcji filozofii Heideggera
w Polsce? Jak wygląda obecność Heideggera nie tylko wśród zawodowych
filozofów, ale w całej polskiej kulturze XX i XXI wieku? Jak przebiegały dyskusje z myślą Heideggerem, które prowadzili swego czasu np. Gombrowicz,
Miłosz, Herbert czy Stachura? Czy jest jakiś specyficzny rys polskiej recepcji
Heideggera? Czy polskie kontakty z myślą Heideggera mają twórczy, czy
tylko odtwórczy charakter? Czy istnieje w Polsce profesjonalna, filozoficzna
krytyka myśli Heideggera? Czy jest jakiś specyficzny rys tej recepcji? Jeśli
można mówić o jej polskiej specyfice, to na czym ona polega na tle recepcji
filozofii Heideggera w innych krajach (Francji, Niemczech, Rosji, USA,
a także pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej)? Jak wygląda
polskie środowisko heideggerystów: czy jest ono jednolite, czy, przeciwnie,
mocno zróżnicowane? Czy możemy mówić o istnieniu w Polsce heideggerowskiej lewicy i prawicy, reformatorów i ortodoksów? Na czym polega
problem tłumaczeń prac Heideggera? W jakim stosunku pozostaje filozofia
Heideggera do najważniejszych linii rozwojowych filozofii w Polsce? I jak ma
się w Polsce sprawa oceny Heideggerowskiego zaangażowania filozoficzno-politycznego, które przedstawiają m.in. Czarne zeszyty?
Tylko częściowo udało się odpowiedzieć na te pytania. Tematy, które
podjęli uczestnicy konferencji, można pogrupować w następujące bloki.
Do pierwszego z nich należeli badacze, którzy śledzili związki myśli Heideggera z poszczególnymi przedstawicielami polskiej filozofii i literatury.
Do problematyki polskiej recepcji myśli Heideggera wprowadził Jacek
Migasiński. O swojej osobistej drodze naznaczonej myślą Heideggera opowiedział w rozmowie z Andrzejem Serafinem Karol Tarnowski. Pojawiły
się nazwiska Krzysztofa Michalskiego (referaty Tadeusza Szawiela i Pawła
Korobczaka), Józefa Tischnera (referatu Magdaleny Kozak i Witolda Glin-
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kowskiego), Barbary Skargi (referat Małgorzaty Bogaczyk-Vormayr), Marka
Siemka (referat Jakuba Nikodema), Cezarego Wodzińskiego (referat Walerii
Szydłowskiej-Hmissi) i Witolda Gombrowicza (referat Mateusza Waśko).
Drugi blok stanowiły referaty poświęcone kwestii języka. Rzecz dotyczyła
nie tylko kwestii polskich tłumaczeń prac i poszczególnych słów, tworzących
wyjątkowo wymagający słownik Heideggera (referaty Łukasza Kołoczka,
Wawrzyńca Rymkiewicza), ale także kwestii języka i bycia (Sein), widzianej
z perspektywy zaawansowanych studiów nad myślą grecką i średniowieczną
(referat Seweryna Blandziego), rozpoznania konsekwencji uczynienia przez
Heideggera pytania przewodnim schematem wykładni natury bytu jako
takiego (referat Daniela R. Soboty) czy też badania ontologicznego związku
mowy i cielesności (wystąpienie Antona Marczyńskiego). Trzeci blok obejmował tematy związane z jakże ważnymi dla filozofii polskiej teologicznymi
aspektami myśli Heideggera. Głos zabrali w tej sprawie: Marek Chojnacki,
Jarosław Jagiełło i Miłosz Hołda. Niejako na marginesie tego grona można
usytuować referat Filipa Borka śledzącego kwestię źródła w myśli Heideggera.
Czwarty blok stanowiły referaty Krzysztofa Krzycha i Tomasza Drewniaka,
które dotykały kwestii obecności wybranych problemów poruszanych przez
Heideggera w myśli współczesnych polskich filozofów (Andrzej Zachariasz,
Henryk Benisz). Jeszcze inny blok obejmował wystąpienia poświęcone Heideggerowi i etyce. Andrzej Serafin śledził związki myślenia bycia z dobrem,
Radosław Strzelecki mówił o etycznych perspektywach koncepcji czasowości
pierwotnej, Magdalena Hoły-Łuczaj zastanawiała się nad pytaniem o to, czy
na gruncie ontologii Heideggera można sformułować pytanie o krzywdę,
Anna Czepiel wypunktowała podobieństwa narracji Heideggera i współczesnych polskich konserwatystów, zaś Andrzej Leder namyślał się nad kwestią
odpowiedzialności u Heideggera w kontekście jego życia i dzieła. Natomiast
dość liczny i równie interesujący, choć mimo wszystko luźno związany
z głównym tematem konferencji był blok, zawierający referaty ukazujące
relacje filozofii Heideggera z myślicielami niezwiązanymi z Polską. Swoje
referaty wygłosili: Włodzimierz Lorenc, Jarosław Jakubowski, Alicja Pietras,
Jakub Dadlez, Cezary Rudnicki, Magdalena Żardecka i Janusz Bohdziewicz.
Na osobną uwagę zasługuje wystąpienie Tomasza Pawlusa, który prezentował „półobecność” Heideggera na lekcjach języka polskiego.
Zainteresowanie myślą Heideggera w Polsce nie gaśnie, o czym świadczą kolejne przekłady jego tekstów i pojawiające się komentarze. Wiadomo
jednak – i jest to lekcja, którą udziela sam Heidegger – że nie przyrost historycznych badań myśli tego lub innego filozofa, lecz gruntowna praca nad
„rzeczą samą”, nad podstawową kwestią filozofii – choćby miało to doprowadzić do skrajnie różnych wyników niż te, do których doszedł sam Heidegger
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– jest właściwą i jedyną miarą pozostania wiernym jego przesłaniu. W tym
przypadku „zdrada” jest o wiele cenniejsza niż stawianie pomników. u
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the Philosophy of History] (Warszawa 2018). The guiding idea of his thinking is a question
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Analityki Arystotelesa w nowym
polskim przekładzie
Aristotle’s Analytics in a New Polish Translation
A ry s t o t e l e s , Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Przekład i opracowanie Marian A.
Wesoły. Lublin–Roma: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2020, ss. 454.
A r i s t o t l e , The Prior Analytics. The Posterior Analytics. Edited and translated by
Marian A. Wesoły. Lublin–Roma: The Polish Society of Thomas Aquinas Publishing House
2020, pp. 454.

H

istoria poświadcza, że wzlot myśli naukowej i filozoficznej inspirowany
bywał zwykle nowymi przekładami greckich dzieł filozoficznych, głównie Platona i Arystotelesa. W odróżnieniu od wielu różnych przekładów dzieł
tych autorów na inne nowożytne języki europejskie, polskie ich tłumaczenia
są nieliczne i w większości pozostają pod wypływem przekładów niemieckich, angielskich i francuskich, które powstały w ubiegłym wieku i wcześniej.
W związku z tym należy w pełni docenić nowy staranny polski przekład Analityk pierwszych i wtórych Arystotelesa, ze Wstępem, komentarzem
i glosarium grecko-łacińsko-angielsko-polskim. Dokonany wprost z oryginału greckiego przekład jest filologicznie możliwie wierny i dokładny,
niekiedy składniowo verbum pro verbo, co w translacji tego rodzaju specjalistycznego tekstu z zakresu logiki i metodologii wiedzy naukowej wydaje
się instruktywne i zasadne. Opracowanie to różni się znacząco w warstwie
językowej i merytorycznej od jedynego dotąd polskiego przekładu tych
Analityk, autorstwa Kazimierza Leśniaka i wydanego w Bibliotece Klasyków
Filozofii PWN w 1973 roku. Jak się okazuje, przekład ten wzorowany był
głównie na angielskim tłumaczeniu H. Tredennick’a (Loeb Classical Library,
z roku 1938 i 1960).
Prof. Marian Andrzej Wesoły, autor nowego przekładu i opracowania,
od początku swej działalności naukowo-dydaktycznej głównie zajmował się
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właśnie filozofią Arystotelesa. Omawiana praca jest wynikiem wieloletnich
dociekań i badań autora. Ważne w tym przedsięwzięciu były również dyskusje podejmowane z zagranicznymi znawcami Stagiryty.
Publikacje M.A. Wesołego dotyczące nowej analitycznej interpretacji
analityki Arystotelesa datują się prawie od ćwierć wieku; niektóre z nich
napisane po angielsku i włosku, zyskały uznanie u wybitnych zagranicznych
badaczy i tłumaczy dzieł logicznych Stagiryty (J. Brunschwig, J. Corcoran,
P. Crivelli, G. Englebretsen, M. Malink, M. Crubellier).
Jak trafnie sugerował m.in. Peter Geach, Arystotelesowe definicje trzech
figur sylogistycznych odnoszą się do diagramów, które nie przetrwały później
w manuskryptach Analityk pierwszych. Marian Wesoły w kilku artykułach
na ten temat zaproponował rekonstrukcję tych zaginionych diagramów figur
sylogizmów w oryginalnej perspektywie „analitycznej” greckiego filozofa.
We Wstępie (s. 35) czytamy, że
autor Analityk był przekonany o doniosłości i spójności swego projektu
dociekań, w którym figury sylogizmów miały dlań tak fundamentalne
znaczenie, iż doprawdy dziwnym wydaje się przeoczenie tego bądź
minimalizowanie przez wielu badaczy.

Jest to ujęcie, które zostało właściwie uwzględnione – z punktu widzenia
filologicznego i historycznego – w niniejszym tłumaczeniu i wykładni egzegetycznej Analityk pierwszych i wtórych.
Z tych zatem racji zasadne jest zaprezentowanie polskiemu czytelnikowi nowej wersji przekładu, uwzględniającej zarazem aktualny stan badań
nad tym wiekopomnym dziełem.
Warto tutaj przytoczyć słowa Autora z Przedmowy (s. 13–14), które
powtórzone zostały jako anons na tylnej okładce publikacji:
Zadaniem niniejszego opracowania jest przedłożenie w bardziej
przystępnej formie graficznej greckiego tekstu Analityk pierwszych
i wtórych Arystotelesa wraz z nowym i możliwie wiernym ich polskim
przekładem. Sporo namysłu i trudu wymagało specjalne przeredagowanie greckiego oryginału w taki sposób, aby dla przejrzystości
lektury wprowadzić w nim większą liczbę zasadnych akapitów i tym
samym jaśniej ująć tok skomplikowanych wywodów.
Podjęcie tego przekładu Analityk wymagało wpierw kontekstowego uchwycenia przewodniej ich wizji, którą starałem się naszkicować w kilku artykułach. Przedłożyłem w nich tzw. interpretację
‘analityczną’ wraz z rekonstrukcją diagramów trzech figur sylogizmów
możliwie podług ich oryginalnej wykładni. Czym innym jest jednak
nowatorskie podjęcie sylogistyki Arystotelesa z punktu widzenia nowoczesnej logiki formalnej, a czym innym tłumaczenie jego Analityk
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z greckiego oryginału i nie przypisywanie mu czegoś nowego i dlań
obcego. Aby nie powielać błędu perspektywy, staramy się rozpoznać,
w jakich pojęciach filozof grecki zainicjował swój projekt analityki z figurami sylogizmów. Tak czy inaczej nastąpiło wyparcie oryginalnych
pojęć analityki na rzecz logiki i sylogistyki, którymi to określeniami
sam Stagiryta się nie posługiwał w sensie tradycyjnie mu przypisywanym. I tak w logice tradycyjnej nastąpiło przeformułowanie zapisów
formuł predykacji i zdań kategorycznych.

Analityki Arystotelesa w logice tradycyjnej i współczesnej (matematycznej) podejmowane bywały wybiórczo, głównie z ograniczeniem do
teorii sylogizmów. Wielkim dokonaniem była inspirująca rozprawa Jana
Łukasiewicza o sylogistyce Arystotelesa z punktu widzenia logiki nowoczesnej. Jednak nowsze badania w znacznym stopniu modyfikują zarówno tradycyjny, jak i nowoczesny obraz logiki i metodologii Arystotelesa. Analityki
pierwsze stanowią wnikliwą wykładnię sylogizmu jako dowodu, natomiast
ich kontynuacja w Analitykach wtórych traktuje o wiedzy demonstratywnej
jako teorii dowodzenia i wyjaśniania naukowego.
O tym i jeszcze nowszych interpretacjach w tym zakresie czytamy we
Wstępie do nowego przekładu Analityk. Wszelako cenną osobliwością tego
opracowania jest całościowe i kontekstowe ujęcie obydwu Analityk. Autor
proponuje ich lekturę in continuo et in extenso, przez co należy rozumieć
studiowanie tekstu w ciągu tematycznym i w wymiarze problemowym,
ukierunkowane poprzez merytoryczne wskazówki kompozycyjne, podane
we Wstępie do przekładu, a także poszczególne nagłówki w rozdziałach
tłumaczonego tekstu. Nagłówki te są w większości oryginalnym pomysłem
tłumacza i niewątpliwie ułatwiają rozpoznanie zarówno złożonych wywodów Stagiryty, jak i nader trudnych ich detali.
Ponadto instruktywnym ułatwieniem w lekturze tego trudnego
tekstu jest sporządzone przez tłumacza grecko-łacińsko-angielsko-polskie
glosarium terminologii filozoficznej i logicznej Arystotelesa. Są w tym
pewne propozycje uściśleń oraz przeformułowań tradycyjnej leksyki. W ten
sposób można w nowym i kontekstowym świetle zrozumieć bliżej wywody
greckiego filozofa.
To nowe tłumaczenie Analityk pierwszych i wtórych ukazało się w profesjonalnym Wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu
(PTTA) w serii Teksty – Przekłady – Komentarze (ISBN 978-83-65792-29-7,
Lublin 2020). Poręczna forma nadana przez twardą okładkę ze starannie
zredagowanym tekstem, nadaje lekturze tej publikacji dodatkowy efekt
graficzny i estetyczny.
W Słowie od Wydawcy, ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, stwierdził m.in.:
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Nowy przekład jest ważnym wzbogaceniem polskiej kultury filozoficznej, która jest podstawą dla humanistyki. W ten sposób nawiązujemy
do tych społeczności, które pragną fundamentalne dzieła antyczne
w jak najwierniejszym przekładzie przybliżyć współczesnemu Czytelnikowi. […] Mamy nadzieję, że przekład ten dostarczy nowych inspiracji, tak dla studentów, jak i badaczy myśli Arystotelesa, a w sposób
szczególny przyczyni się do podniesienia kultury filozoficznej, co dokonuje się – jak pisał sam Arystoteles – dzięki tej nauce ‘która traktuje
o dowodzeniu i o samej nauce (jako takiej)’, czyli o logice (s. 11).

Wydanie Analityk pierwszych i wtórych w przekładzie Mariana A.
Wesołego należy uznać za nader ważne wydarzenie dla polskiej humanistyki, a historii filozofii i logiki w szczególności1.
u
Se w e ry n Bl a n dz i – prof. dr hab., Kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Antyczną
i Historią Ontologii w IFiS PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Filozofi i Systematycznej,
redaktor serii „Hermeneutyka problemów fi lozofii” i „Studia z Filozofii Systematycznej”.
Zajmuje się historią fi lozofii, zwłaszcza starożytnej, historią metafizyki i jej nowożytną transformacją w ontologię, a także fi lozofia niemiecką i hermeneutyką. Od 2009 roku Redaktor
Naczelny międzynarodowego czasopisma „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej/
Archive of the History of Philosophy and Social Thought”. Autor m.in.: Henologia, meontologia, dialektyka: Platońskie poszukiwanie ontologii idei w ‘Parmenidesie’ (Warszawa 1992),
Platoński projekt filozofi i pierwszej (Warszawa 2002), Między aletejologią Parmenidesa
a ontoteologią Filona (Warszawa 2013), Platon und das Problem der Letztbegründung der
Metaphysik, (Frankfurt am Main 2014).
Se w e ry n Bl a n dz i – professor of philosophy, Head of a Research Group for Ancient
Philosophy and History of Ontology at IFiS PAN (Institute of Philosophy and Sociology
Polish Academy of Sciences). Chairman of the Polish Society of Systematical Philosophy,
editor of the book series: “Hermeneutics of the problems of philosophy” and “Studies in
Systematical Philosophy”. Editor-in-Chief of Archive of the History of Philosophy and Social
Thought since 2009. Research interests: history of philosophy (mainly ancient philosophy),
history of metaphysics and its transformation into modern ontology, German philosophy
and hermeneutics. Author of following publication (inter alia): Henology, Meontology, Dialectic: Plato’s Searching for Ontology of Ideas in ‘Parmenides’ (Warsaw 1992), Plato’s Project
of the First Philosophy (Warsaw 2002), Between Parmenides’ Aletheiology and Philo’s of
Alexandria Ontotheology (Warsaw 2013), Platon und das Problem der Letztbegründung der
Metaphysik (Frankfurt am Main 2014).
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Warto dodać, iż podjęcie przez Mariana A. Wesołego przekładu Analityk pierwszych i wtórych wiąże się z zainicjowanymi przezeń w Poznaniu obchodami 2400. rocznicy urodzin
Arystotelesa. W ich ramach wydano m.in. w przekładzie M. Wesołego książkę Enrico
Berti, Profil Arystotelesa (Poznań 2016) oraz z inicjatywy Mariana Wesołego i Pawła Blei
publikację okolicznościową Spacery z Arystotelesem (Poznań, Genius loci, 2017). Pozycja
ta zawiera reportaż z wędrówki po Grecji wraz z fotografiami oraz cykl prelekcji Kateriny
Zisopulu (dostępne również w Internecie). Dodatkiem do publikacji jest nagranie z wybranymi cytatami dzieł Arystotelesa (Spacery z Arystotelesem, dostępne na kanale youtube),
które powstało w ramach projektu Rezerwatu Archeologicznego Genius loci.
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Humanism as a Way of Life
Juliusz Domański᾿s Lectures on Humanism
J u l i u s z D om a ń s k i, Wykłady o humanizmie, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa
2020, ss. 851.
J u l i u s z D om a ń sk i, Lectures on Humanism, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warsaw
2020, pp. 851.

A

s far as I know, the first impulse to study history of philosophy from
metaphilosophical perspective, with special attention paid to philosophy
as a way of life, came to Juliusz Domański from an author who does not
fit into this context at all, namely from Etienne Gilson, a French historian
of philosophy. In his book about Heloise and Abelard, Gilson briefly refers
to Erasmus of Rotterdam, a Renaissance humanist, only to criticize his
concept of Philosophia Christi. For Gilson, the Erasmian concept seems to
be self-contradictory and in conflict with traditional goals and methods of
philosophy. Descartes, thomism and Thomistic tradition were especially
close to Gilson and to his way of thinking about philosophy. He preferred
pure thought of Aquinas and Descartes and its perfect structure to any
declarations of various thinkers, including Erasmus, to combine philosophy
with “life”. Gilson’s book was published in French in 1938. It was translated
into Polish and published in 1956 by the PAX publishing house, where Juliusz
Domański worked at the beginning of his academic career.
Gilson᾿s rejection of the Erasmian concept of Philosophia Christi
provoked Domański to look at this issue with particular attention. Domański
decided to explore this problem thoroughly, and a few years later, in 1960, he
published his translation of three essays by Erasmus of Rotterdam. Among
them was his famous Paraclesis, or the Exhortation to Christian Philosophy.
In 1965, Domański published his Polish translation of Enchiridion, or
Handbook of the Christian Soldier.
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In both essays, Erasmus presents his own understanding of the notion
of Philosophia Christi, which is defined by him in a twofold manner: firstly,
Erasmus compares it to ancient Greek and Roman philosophy, finding some
crucial similarities between them; secondly, he opposes it to scholasticism of
medieval thinkers. According to Erasmus, Philosophia Christi resembles, to
some extent, ancient philosophical practice. In the Paraclesis, Erasmus poses
the question: “What shall we say to this, that a great part of Christ᾿s doctrine
is to be found in some of the philosophers, notably Socrates, Diogenes,
and Epictetus?” On the other hand, for Erasmus, medieval scholasticism is
frigid, dry and lifeless. Since ancient philosophers had their avid followers,
Christians must all the more follow Christ᾿s teaching and example. For
Erasmus, Philosophia Christi is a kind of practical wisdom, a philosophical
manner of life, rather than theoretical, academic knowledge. In this way, the
Erasmian notion of Philosophia Christi turns out to be deeply rooted in the
Greek and Roman philosophical praxis.
In his recent book titled Lectures on Humanism, Juliusz Domański
makes Erasmus and his humanism the endpoint of the carefully designed
series of lectures on the significance, essence and importance of humanism
in the European culture from Greek and Roman antiquity to the Renaissance.
This voluminous book, consisting of lectures given to students of the Faculty
of Classics, University of Warsaw, in the years 1992–1997, gives its readers
a unique opportunity to closely follow the intentions and argumentation
of the author. Apart from impressive erudition and in-depth analyses,
Domański shares with his readers his own methodological approaches,
reinterpretations, as well as various doubts about numerous topics. This
way of presenting sources and commenting on them enables the readers not
only to see the results of the conducted research but also to go along the
whole path, with its obstacles and ramifications, which leads the author to
his conclusions. Referring to the title of another book by Domański, namely
“The Text as the Presence”, it might be said that readers can follow the text as
if they were students listening to real lectures.
The contents of the book are arranged in chronological order. The
main figures and historical periods include: Plato, Isocrates, Aristotle, Cicero,
Roman poetry, early Christian thought, Augustine, Boethius, Cassiodorus,
devotio moderna, medieval scholasticism, Italian and French Renaissance,
and Erasmus. This historical account is preceded by sophisticated philological
analyses of Greek and Latin equivalents of the term “humanism”. The volume
contains a selection of Greek and Latin passages in Polish translation,
a bibliography, and three indices: nominum, rerum, and a list of Greek
words. The book can be used as a compendium of history of philosophy
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and literature, presented from a particularly inspiring perspective. It makes
Lectures on Humanism an excellent handbook for students.
As it was mentioned before, Domański᾿s book is inspiring for many
reasons. Among others, the work can be read in the context of our current
discussions on the status and goals of humanities. Nowadays, there are many
attempts to separate research from teaching students at universities, as well
as to impose the goals of natural sciences on humanities (e.g. such categories
as “scientific discovery” and “novelty” are brought to the fore). Furthermore,
quantitative assessment of research has been applied in academia (which
approach seems to be taken directly from economics). Domański᾿s book
encourages us to review the current opinions on humanities, inasmuch as
he explores the roots and growth of the European humanistic reflection. He
demonstrates that humanism has always rested on a few pillars: research was
developed alongside education, and general philosophical perspective was
accompanied by philological abilities and scrutiny.
As Juliusz Domański admits, the term “humanism” is difficult to
define. On the one hand, it is represented by philosophical views, in which
reflection on human dignity takes the pivotal position. On the other hand, it
requires philological skills. Philosophy and philology go hand in hand: “It [i.e.
humanism] contains abstract philosophical content as well as technical skills
and writing procedures; it is, one might say, as rich and multidimensional as
man and human affairs themselves” (p. 10). Plato, Aristotle, and Cicero are
key protagonists, who play important roles in the book. Plato᾿s concept of
paideia, Aristotle᾿s role of theoria in human life, and Cicero᾿s humanitas, in
which philosophy and rhetoric are combined, are the most important points
of reference for further analyses in the book. In other place Domański writes:
The name and the concept of humanism are constituted by two components, which are quite loosely connected and not easily harmonized.
One is philosophical and can be described as the distinction of human
being from all the other beings. The second one refers to a particular
type of intellectual and artistic culture, in which the most important
place is taken by a thoughtful and artistically refined word (p. 652).

For Domański, it was Plato with his concept of human soul akin to
eternal Forms, and Aristotle presenting the philosopher᾿s theoria as the
most constitutive for human virtue, who made a special impact on the way
human dignity was interpreted by subsequent humanists. As for Cicero, he
was an exceptionally important figure in the transmission of Greek culture
(including philosophy) to the Roman world. Cicero translated numerous
Greek texts into Latin and imitated Greek literary examples; however, his
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ultimate goal was to outdo Greek achievements. Domański emphasises
that a special kind of dialogue, i.e. unending reading and re-reading of
fundamental works is crucial for humanistic research and education. To
quote Umberto Eco’s famous saying: “I used to think each book spoke of
the things, divine or human, which remain outside books. Now I realized
that, not infrequently. books speak of books: it is as if they spoke among
themselves” (The Name of the Rose). However, one minor correction would
be necessary: there are people who are in between and who make books talk.
When studying the history of reception, Juliusz Domański often puts
his reconstructions into the three-step pattern of translation, imitation, and
emulation. This triple rhythm of reception shows how one culture can find its
place within the context of another culture. Translation cannot be reduced
just to languages, because words are rooted in concepts, and they belong
to their cultures. Imitation of the best possible models was a predominant
category in Greek and Roman education, and was the most obvious method
of composing literature. Finally, emulation appeals to the Greek concept of
agon, or contest, namely striving for perfection. This is the way books, as well
as people, talk to each other. Moreover, to capture the complete picture of the
book, Domański persuades us that we are not told about a way of talking, but
about a special way of living. The ancient paradigm of practising philosophy
as a way of life is still vivid in later times. In my opinion, we need to read this
book along with other metaphilosophical writings by Juliusz Domański or, at
least, we must be aware that that perspective, close to Pierre Hadot᾿s account,
is present here as well. It can be exemplified by Erasmus, who combines the
competences, of a philologist and philosopher, thus going back to the ancient
Greek and Roman educational and cultural paradigm in which philosophy
was practised alongside rhetoric. The words of philosophy are directed to
individuals, with their emotions and unique experiences. Rhetoric and
literary devices are no less important than abstract arguments. All means are
needed to achieve the goal, which is to transform students’ minds.
To summarize, Plato᾿s paideutic perspective in the context of the
eternal Forms, Aristotle᾿s theoria as the most essential task human beings
can perform, as well as Cicero᾿s respect forthoughtful and refined words,
are the fundamental components of humanistic perspective in the European
thought. It might be said that humanism is an unending dialogue with our
intellectual predecessors and successors. The core question of that dialogue
is who are human beings and what is constitutive for them. As Plato writes in
his Republic “the measure of listening to such discussions is the whole life”.
Domański enters into a dialogue with our predecessor and teaches us how to
continue it.
u
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