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J a uspokajam s i e b i e 

Zacisnąłeś j u ż pięść. 

Krzyczałem j e s z cze. 

Wziąłeś j e s z cze oddech. 

J u ż tam byłem. 

Krzesło stoi jeszcze na swoim miejscu 

J e s z c z e przystanąłem . 

Nic się jeszcze nie zmieniło. 

Byłem j u ż przebudzony. 

Drzwi są już zamknięte. 

Dreptałem j u ż. 

Niektórzy jeszcze spali . 

Szepczę j u ż . 

Ktoś jeszcze daje znaki stukaniem. 

Nie miałem Jeszcze nic na sobie . 

Są jeszcze ludzie nie naucza I ni. 

Jestem już na dworze. 

Tu i tam ktoś jeszcze się rusza 

J e s z cze nie dowierzam. 

Wielu kładzie już dłonie na głowie . 

Biegnę już. 

Niektórzy jeszcze oddychają 

Wciągam już głowę w ramiona . 

Ktoś Jeszcze stawia opór 

Słyszę już. 

Ktoś Jeszcze szepcze. 

Rozumiem j u ż. 

Padają jeszcze pojedyncze strzały . 

Wiem już. 

Peter Handke Kaspar (fragment) 



Prototypem bohatera Jest postac 
historyczna. Kaspar Hauser. który pojawił 
się w 1828 roku w Norymberdze jako 
bezbronny i zdziczały szesnastolatek . Nie 
umiał mówić ani srę poruszać . Wychowano 
i odchowano·· go. ( .. ) Kaspar został 
pisarzem sądowym . Obracał się wsród 
najwyższych sfer lecz nie dorósł do nich 
intelektualnie. robił mniejsze postępy niż 
oczekiwano Zmarł w roku 1833 z rany 
o której nie wiadomo czy zadał Ją sobie 
sam, czy też mu ją zadano 
Zagadkowe pochodzenie i tajemnicza 
śmierć Kaspara doczekała się bogatej 
literatury. Domysły. kim był naprawdę , 
snuto przez ponad sto łat ( . ) Widziano 
w nim oszusta Budził współczucie jako 
Jednostka wykolejona psychicznie na 
skutek rozmaitych eksperymentów 
wychowawczych. którym go poddano . 
Wstrząsała jego śmierć interpretowana 
Jako samobójstwo 

Krystyna Pisarkowa 

Do bogatej , literackiej historii motywu 
dopisał Handke rozdział w pełni oryginalny. 
Jego Kaspar nie jest sztuką historyczną. 
tak jak 1 sam protagonista nie jest 
portretem autentycznej postaci Kaspara 
Hausera. Kaspar Handkego ma strukturę 
modelu 1 to modelu eksponującego swój 
radykalnie „nierealistyczny" charakter. 

Zbigniew Swiatłowski 



Barbara Skarga 

WYKŁAD O CZŁOWIEKU 

Mam pisać o człowieku . Ale jak mogę to uczynić , skoro z rozmaitych stron słyszę , że 

człowiek umarł , że nastąpił kres człowieka . Ci , którzy s ię trochę fi lozofią interesują. musieli słyszeć 

takie glosy. Mnie się jednak wydaje, że właśnie między innymi z powodu tych g łosów mówić 

o człowieku trzeba, by poznać racje owych opini i. Istnieje jednak inna przyczyna, o wiele waż

niejsza , przyczyna najprostsza, która nakazuje mówić i myś leć o człowieku . Wszakże każdy z nas 

Jest człowiekiem . Czy więc można pominąć pytanie, kim jest człowiek , co to znaczy być 

człowiekiem? 

Stare to pytanie, zadawane od wieków. Pytani trudne. „Człowiek'. to poj cie ogólne . 

Wymaga zatem zastanowienia się nad tym, co ogólne , co nie jest tylko moje, ale nas wszystkich , 

zastanowienia się nie nad tym, co nas dzieli, lecz i nad tym, co nas łączy . I tak pytając , musimy zdać 

sobie sprawę, że mimo to, że ty i ja jesteśmy ludźmi, że zatem tkwi w nas coś wspólnego, to na te

mat tego „czegoś" mamy odmienne zdania, jakbyśmy nie byli tym samym. jakby ni było w nas tego 

samego. W oczach rozmaitych ludzi coś zgoła innego uznane jest za jąd ro człowieczeristwa 

i nader trudno jest osądzić, kto ma rację i gdzie szukać odpowiedzi. Może szaleristwem jest 

poszukiwanie istoty człowieka 

Mam jednak przekonanie, że takie poszukiwanie, hoćby było z góry skazane na 

niepowodzen ie 1 choćby się poruszało w kręgu wybranych, znanych z historii supozycji , ma 

znaczenie, nie jest ono bowiem obojętne dla naszego życ i a. Mówimy czasem, że ktoś jest czło 

wiekiem, ktoś inny natomiast niegodny jest tego miana, ktoś zatrac i ł człowieczeristwo . W naszym 

rozumieniu tego bytu kryje się więc jednocześnie etyczny postulat. Od kształtu nadawanego tej 

dziwnej istocie zależy to, czego możemy się po niej spodziewać, czego mamy prawo s i ę 

spodziewać , właśnie z tego tylko względu , że jest ona człow iekiem . Człowiek , ten osobliwy byt, 

nosi w sobie etyczne wyzwanie. Oto dlaczego jaszcze pytanie o człowieka wydaje mi się tak 

ważne . 

Lecz czy nie dość już na jego temat powiedzieli antropolodzy i zoolodzy? Człowie k to 

wszakże zwi erzę chodzące na dwóch nogach, wyprostowane, używające narzędzi, na leżące do 

różnych ras, o rozmaitym kolorze skóry, rozmaitej kulturze, rozmai tym stopniu rozwoj u. Badać go 

należy, an alizując jego organizm i reakcje tego organizmu na naturalne i sztuczne podniety. Dz iś 

już dobrze wiemy, gdzie są zlokalizowane ośrodki słuchu, wzroku, ale także pamięci, a nawet 

miłości . W gruncie rzeczy dla tych uczonych człowiek to egzemplarz gatunku, nic więcej. Inni 

uczeni, jak socjologowie czy ekonomiści , dodadzą, że to produkt społeczeństwa, element ludzkiej 

masy, siła produkcyjna , a lekarze dopowiedzą, że człow iek to przypadek chorobowy. Biologia, 

medycyna, socjologia , polityka sprzysięgły s i ę przeciwko niemu. One dostrzegają jedynie gatunki , 

organizmy, społeczeństwa. klasy, państwa , a sam człowiek , człowiek jako byt niepowtarzalny, 

zawsze indywidualny, stal się dla nich abstrakcją. Jednak wszystkie te badania, zwłaszcza 

biologiczne, nie wyjasn iły nam. dlaczego, jak pisał Leszek Kołakowsk i , żadna krowa nie napisała 

Fenomenologii ducha ani nie zbudowała katedry w Mediolanie . Zostawmy więc biologów i innych 

uczonych ich pracy i wróćmy do człowieka w tej przestrzeni, która nas tu obchodzi, w przestrzeni 

filozoficznej 

Jak jednak zacząć o nim mówić? Historia nas uczy, że w różnych czasach coraz inaczej 

rozumiano to pojęcie, splatano je z rozmaitymi określeniami , mającym i uwydatnić to, co w danym 

momencie wydawało się najważniejsze . Pojęcie „człowiek" ni sie więc ze sobą cały ciężar dziejów. 

Ci jednak, którzy przez wieki takie pytanie zadawal i, zawsze widziel i w człowieku pewien 



szczególny byt, byt niezmienny w swej istocie , a więc wyposażony w Jakąś struktu ralną 

osobliwość, bez której nie byłby już człow iekiem . Postępowanie śladem tych poszukiwań wymaga 

wejścia w złożone sprawy ontologii, a także metafizyki. Taką zresztą drogą filozofia szła od czasów 

greckich . Przypomnijmy słynne słowa gnothi seauton, poznaj samego siebie, które były dyrektywą 

dla każdego świadomego Greka. Przypomnijmy, ile na ten lemat w Grecji pisano i debatowano, 

chcąc j uż wówczas określić tę istotę. A ta istota ciąg le się wymyka Jak słusznie powiedział Heideg

ger, człowiek to istota najb l iższa nam i najtrudniejsza do poznania C iąg le s ię sobą zajmuje 

o siebie pyta a wie tak niewiele. Wie jednak coś niezmiernie ważnego, i wie to każdy z nas. 

Wszakże wiemy, żeśmy się narodzili, 1 wiemy. że nasz byt ma koniec . Nie jesteśmy nieśm i erte l ni 

Św iadomość skończonośc i nie jest obojętna dla naszego istnienia, dla przebiegu 

1 charakteru naszego życia. Dobrze o tym w1edz1eli JUŻ Grecy. Na końcu ciężkiego i trudnego życia 

czeka „śmie rć zesłana od Hadesu' , 1ak pisał Sofokles Toteż JUŻ wówczas rodziły się różne 

koncepcje nakazujące człowiekowi. by nie sprzeniewierzył się sobie, by stał s i ę godny pamięci, by 

nie poddał się ludzkiej pysze. nie przebrał miary. jednym słowem, aby sensownie ułożył własne 

życie. Nie będę tu mówić o rozmaitych etycznych postulatach lego czasu, chcę tylko zwrócić 

uwagę na ścisły zw i ązek świadomości śmierci z koncepcją całego istnienia ludzkiego i z etyką 

związek tak ścisły. że można by wnioskować. 1ż etyka rodzi się ze strachu przed śmiercią. Byłby to 

jednak wniosek fa łszywy . Wrocę do niego na końcu tych rozważań 

Chcę wpierw przyjrzec się pokrótce tym na1popularnieJszym koncepcjom człowieka 

i wskazać na gąszcz problemów z którymi zazwyczaJ są związane Najpopularniejsza z nich mówi, 

że człowiek ma rozum. jest homo sapiens. Zaiste ten rozum mamy, a przynajmniej m ieć go 

powinn iśmy. Lecz co to jest rozum jak określić to słowo, co ono nam daje? Gdy tylko zaczynamy się 

nad nim zastanaw i ać. zderzamy się z paradoksami. Wszak rozum, ta wspan i ała w łasnośc 

człowieka, własność istotna, ma tworzyć naszą wiedzę. Tymczasem wiemy, że pojęcie rozumu 

zmieniało się w ciągu wieków. że coraz to inaczej było określane . czy zatem rzeczywiście rozum 

budował wiedzę, czy raczej wiedza czerpiąca z rozmaitych doświadczeń, a więc także nieustannie 

się zmieniająca, tworzyła coraz to inne pojęcie rozumu? Nie ma odpowiedzi konkluzywnej na to 

pytanie. Przeciwnie, dyskusje na ten temat nie ustaj ą. Ale nie będę w nie wnikać, sygnalizuję je 

tylko Warto natomiast zwrócić uwagę, że gdy tylko mowimy o rozumie 1 wiemy już. że istnieje wie le 

jego koncepcji - rozum jako dar Boga. rozum krytyczny Kanta rozum absolutny Hegla . rozum 

praktyczny 1 tak da lej - zaczynają w tych wszystkich teoriach uwydatn iać się cztery naturalne Jego 

dążności, dążnośc i nie przypadkowe, lecz takie, które należą do 1ego istoty. Rozum więc. 

jakkolwiek byśmy go definiowali, zmierza, po pierwsze . do genera lizacji ludzkich doświadczen; po 

drugie, do porządkowan ia otaczającego nas swiata 1 podporządkowan ia wszystkiego swoJej 

władzy ; po trzecie, w uznaniu swojej mocy do stania się arbitrem w każdej kwestii , zmierza do 

raqonalistycznego monopolu; wreszcie po czwarte. do uczynienia wszystkiego, co jest. także 

człowieka, swym przedm iotem. Rozum jest więc s iłą uprzedm iotowiającą wszystko co jest. To nie

samowita władza. W którąkolwiek by się zwrócił stronę. wszystko czyni przedmiotem swego 

władan ia . 

I w tym momencie zapominamy o przestrogach Greków, aby nie s1ęgac ponad własną 

miarę, zapominamy, że wciąż przebywamy w jaskin i, że wiedza absolutna nie Jest nam dana 

I jak ten Nietzscheański szaleniec gotowi Jesteśmy obwieszczać śmierć Boga, co znaczy, że 

wszystko nam wolno. Możemy latac w kosmos. zmieniać Ziemię według naszych planow, 

przemieszczać rzeki, ale 1 przesiedlać całe narody lub je zamykać za murem, możemy rąbać lasy, 

ale i wycinać z ludzkiego stada niewygodne dla nas osobnik i Dla każdego barbarzyńskiego 

działa ni a rozum zawsze odnajdzie stosowne raqe Dziś jesteśmy na ogół świadomi. jak rozum ten 

jest ograniczony, jak łatwo prowadzi nas na manowce. Wiemy też, że skupiając się na tym , co 

ogólne , utracił on możhwośc widzenia tego, co szczególne. co jednostkowe, co nie jest prawem, 

stałą zależnością stw ierdzaną w intersubiek tywnych procedurach weryfikacji, lecz jednostkowym 

wydarzeniem niekiedy niezmiernie istotnym dla bycia ludzkiego i całych społeczeństw . 

Toteż ci, którzy zdają sobie sprawę z ułomności rozum u, odmawiaj ąc mu lej absolutnej 

władzy, widzą w nim po prostu narzędzie adaptacji, narzędzie niedoskonałe. nie dość plastyczne 

w swoich funkqach . Inne bowiem gatunki wykazują większą łatwość w przystosowaniu. Wszystko, 

co czynimy, utrzymując . ze postępujemy raqonalnie, Jest zwykłą wa l ką o byt, ubraną tylko w p iękne 

słowa. Aw tej wa lce jesteśmy okrutn i 

I tak oto stajemy przed alternatywą. Sam raqonalizm podkopał wiarę w rozum, zrównał go 

z instynktem By zaś go uratować, nadać mu Jakąś wyższą rangę, trzeba uznać istn ienie w nim 

metafizycznej siły odkrywania prawdy. W ten sposób jednak nadajemy mu despotyczną władzę . 

Prawda Jest jedna. mówimy. tylko rozum jej dochodzi. rozumowi trzeba s i ę więc poddać, 

podporządkowac temu co on za prawdę podaje Tylko głupiec nie chce uznać prawdy. 

I natychmiast pojaw1a1ą się c1 którzy w swoim przekonaniu tę prawdę posiedli To oni zaczynają 

ustalać dogmaty w nauce w pol ityce w re lig ii . które ham ują myś l ludzką, a często bywają 

wygodnym narzędziem sprawowania władzy. Sam człowiek stworzył ten niebezpieczny alia ns 

rozumu dogmatu , przemocy, siły który nie dopuszcza krnąbrności. krytyki, obezwład ni a wo l ną 

myś l 1 wolne działanie. A wszakże rozum miał być przede wszystkim mocą krytyczną I 

Może dlatego niektórzy wolą dostrzegać istotę człow ieka nie w rozumie. lecz 

w dzi ałaniu . Homo faber. Człowiek się rodzi, gdy zaczyna coś robić , gdy chwyta za narzędzie. wie . 

po co ono Jest. wie. do czego ma służyć . Jego wiedza zrodziła się z potrzeby działa n ia. 

z kon1ecznośc1 przystosowania całego swego otoczenia do własnych potrzeb . Ręka jest 

wczesniejsza niż myśl. myśl Jest podporządkowana ręce August Comte pisał wiedzieć, by 

przewidywac przewidywać. by działać. W rezultacie tak pojętej istoty człowieka i jego zadań cała 

wiedza ludzka zmieniła się w zbiór recept skutecznego postępowania. Technika zosta ła uznana za 

naturalny teren dz1ałalnośc1 człowieka, a nawet wi ęcej, za prob ierz teJ działalnośc i . Stąd też 

zrodziły się podstawowe dyrektywy dla całości ludzkiego życia To życie powinno być 

ukierunkowane na dz1ałalnośc praktyczną, przynoszącą korzysć nie tylko jednostkom , lecz także 

innym ludziom Człowiek musi być użyteczny 1 w swym postępowan i u kierować się 

pragmatyzmem. Jest on zobowiązany do produkowania dobr społecznie użytecznych. 

Jest w tym pog l ądzie sporo raq1 i sporo n iebezpieczeństw Jest rzeczą oczywistą, że 

działan ie jest ważne, ale działać to nie tylko produkowac dobra materialne. Działania są rożne . 

Faktem 1est jednak. że dla wielu liczą się ty lko dz i ałania w sferze materialnej Toteż wyznawcy 

wąsko poiętego utylitaryzmu podeirzl1w1e odnoszą się do sztuki. a także do nauk teoretycznych. no 

i do filozofii, albowiem wszystkie te dziedziny działania które nie przynoszą natychmiast 

materialnej produkq1 wydają się pięknoduchostwem Już kiedyś pisał Ernest Renan : „Tłum 

nierozważny. nierozum iejący istoty sprawy, dostrzega tylko dorażne rezultaty, Jakie przynoszą na

uki. Chętnie ściąłby on drzewo, aby szybciej dostać 1ego owoce. Tłum umie ty lko używać . Chce 

natychmiastowych rezultatow·· . 

Ten pogląd ma też swoje szeroko zakreslone konsekwencje . Nie ulega bowiem 

wątpliwości , ze nie tylko redukuje człowieka do maszynki robiące1pieniądze 1 stawia przed nim jako 

cel życia dobro materia lne. ale kształtuje także całość naszej kultury. Technika bowiem 

odczłowiecza . Patrzymy na innych przez pryzmat ich użyteczności dla takiego lub innego 

przeds1ęwz1ęc1a . Przez nią nawet nasz dom, 1ak pisze Heidegger. przestaje być domem. staje się 

produktem przemysłu przeznaczonym do mieszkania. Żyw i my podziw dla techniki, korzystamy 



z niej , ale czyż nie powinniśmy jednocześnie czuć lęku przed tym stechnicyzowanym św i atem, 

gdzie wszystko pędzi w rytmach wideoklipów, po powierzchn i rzeczy, gdzie nie ma czasu na 

refleksję, na jakąś głębszą myśl. Technicyzacja sprzyja kulturze masowej , kulturze mierności 

i banału, której ulegamy i czujemy, że coś s ię stało z człow iek iem, że w tej ku lturze nie ma dla niego 

miejsca, że rzeczywiście nadchodzi jego kres . 

Pojęcie homo faber, które do ty lu kontrowersyjnych spraw prowadzi , jest silnie zw iązane 

z innym pojęciem, które kładzie nacisk na byt społeczny - homo sodalis. Nie ma człowieka poza 

społeczeństwem . To społeczeństwo jest jego naturalnym środowiskiem, to dzięk i niemu człowiek 

kształtuje się, uczy, mówi i myśli . Ten, kto pozostaje poza nim, jest pozbawiony człow ieczenstwa . 

Jest to teza niewątpliwa . Rzecz tylko w tym, jak n ależy określić re lację indywidua lnego człowieka 

z całością społeczną, a tu rodzi się znów mnóstwo problemów od wieków dyskutowanych. Czy jest 

on tylko produktem społecznym , kimś całkow i cie społeczenstwu podległym, niejako przez niego 

stworzonym, czy i ndyw idualną mocą, wolnoscią. która korzysta z rozmaitych dostarczanych mu 

dóbr, zarówno materia lnych, jak i duchowych, ale sama o sobie stanowi? Czy można człow ieka 

traktować jako społeczny organ, urobiony przez ku l turę i historię, nasycony wartośc i ami , które one 

stworzyły; społeczny organ o wyznaczonej mu teJ a nie innej ro li? Jeże l i taka teza byłaby słuszna , 

jeżeli człowiek to bezwolne narzędz ie historii, społeczeństwa, takich a nie innych warunków bycia , 

to nie może on odpowiadać za swoje czyny. 

Cóż , człowiekowi jest wygodniej zrzucić odpow iedzia l ność na warunki zewnętrzne , 

szukać usprawiedliwien ia dla swych czynów w historii, w społeczeństwie, w takich lub innych 

oko l icznościach . Uzasadnionymi stają się wówczas jego słowa : to nie ja ukradłem , to nie ja 

za biłem, to nie moja wina, tak mnie wychowano, tak mn ie nauczono, to rodzina, społeczność , 

historia są winne. ludzie nie chcą myśleć samodzielnie, łatwo ulegają głosowi opinii , wolą być „bez 

wlasciwości ", jak ten człowiek Musila. Wolą poddawać się temu, co mówią inni . Być pod ległym . bez 

odpowiedzialności, co za wygoda! Skoro jednak nie ma winy, nie ma i zasług i. Wszystkie pojęcia 

etyki, Jak wina , zasługa , odpowiedzialność, a ta kże godność, zostają pozbawione sensu Nie ma 

Już autora zbrodn i i nie ma autora najwspanialszych ludzkich dz i eł. Nie można nikogo osądzie , 

ukarać, potępić, ale nie można też nikogo obdarzyć szacunkiem. Jeżel i redukujemy ludzkie 

istnien ie do jakichś anonimowych sił mających nad nim władzę , znika człow iek z tym wszystkim, co 

dla jego życia istotne, znika człowiek Jako byt jednostkowy i niepowtarzalny. 

A tymczasem czyż to nie człowiek Jest tym, który umie przekroczyć granice, który buntuje 

się przeciw anonimowym silom, przeciw wyrokom historii , przeciw społecznej woli? Czyż to nie on 

tworzy nowe, gdyż nie umie trwać w tym samym? To Ja ludzkie nie traci bynajmniej tak łatwo swej 

suwerenności, to ono jest nośnikiem wo li zmiany, to ono s ięga tam, gdzie nie potrafi s ięgnąć 

poruszająca się w wypracowanych przez siebie koleinach bycia społeczność . To tylko on zmienia 

sposoby naszego myś l enia, jak Kant, Husserl , Heidegger. Dlatego też wielu myślicieli widziało 

w człowieku przede wszystkim twórcę , homo creator. Bez wątp ien ia siła twórczości jest 

człowiekowi dana i jest to siła indywidua lna, siła wspaniała, przed którą chylimy czoła . Bez niej nie 

powstałaby ani nasza kultura, an i nauka. 

Jeżeli jednak człowiek jest twórcą, jeżeli ma możnosć przeciwstawic się temu, co go 

otacza, i władny Jest ten świat zmienić , to w konsekwencji powin ien mieć św iadomość, że może też 

zmienić siebie, i może odpowiednio pokierować swoim życiem. nie zdając się wyłącznie na 

wiejące wiatry. Mówi się więc tez często, że człowiek nie jest dany. lecz zadany, że sam powin ien 

wejrzeć w siebie, poznać się i odpowiednio do tej diagnozy. czasem przykrej , zmienić samego 

siebie . 

I tak oto przedstawiłam rozmaite koncepcje człowieka wraz z powstającym i wokół nich 

problemami. Na tym jednak nie koniec Cassirer pisał o człow ieku symbolicznym, dziś mówi się 

często o człowieku mówiącym - homo loquens . Prawdopodobnie porozumiewają się także inne 

istoty, uczeni badająjęzyk nie tylko szympansów, lecz także pszczół i innych owadów. Jakieś formy 

komunikacji istn ieją wśród wszystkich istot żywych . Ta ludzka mowa jest jednak nie tylko prostym 

aktem komunikacj i, język to także pamięc , a więc i historia. Z tej mowy rodzi się całość ludzkiej 

kultury, ku ltury przekazywanej przez pokolenia , rozwijanej, coraz bogatszej i przenikającej 

rozmaite dziedziny myśli i działania. Ta mowa tka przez wieki tkaninę myśli, wyobrażeń , 

najrozmaitszych znaków. W tej tkaninie , niekiedy gwałtownie przerywanej, 111ekiedy zm ien iającej 

tkany desen, są nie tylko słowa . Mówią do nas skorupy rozb itych naczyń wykopane przez 

archeologa , dawne pomniki, budowle, rozmaite dzieła ludzkich rąk. Wszystkie składają się na język 

odczytywany nieraz z trudnością, ale człow iek to właśnie taka istota , która rozumie znaki, która ma 

dar rozumienia znaków danych z przeszłości i obecnych. Rozumienie, jak podkreślał Heidegger i 

nie tylko on, to dziwny dar, który otrzymała istota ludzka. Ona 1est w stanie zrozumieć to, co inne. 

Różne są stopnie rozumienia , różne jego rodzaje . Inaczej rozumiemy kogoś, kto jest obcy, kto 

dopiero zaczął do nas mówić, z kim zawiązujemy więż . Inaczej kogoś, kogo dobrze znamy. Czym 

innym jest rozumienie funkcj i danego narzędzia , czym innym rozumienie wysoko abstrakcyjnej 

mowy. W tym miejscu Jednak wkraczamy na szerokie pole hermeneutyki i jej skompl ikowanych 

problemów symboli, znaków, znaczeń i samego rozumienia . 

I tak oto, Jakkolwiek byśmy człowieka określili, każde z tych określeń rodzi ca łe sploty 

problemów. W rezultacie widzimy, że te określenia nigdy nie są wystarczające i że przy 

dokładniejszej analizie ich sensowność zaczyna budzić wątpliwości , a Jeżel i nie wątpliwości . to 

poczucie niedosytu , niepełności, jak gdyby to, co naj istotniejsze dla człowieka , kryło się gdzieś 

poza nimi . 

Na zakończenie więc spróbujmy mówi ć o człowieku inaczej , nie określając go w jeden ze 

sposobów, lecz starając się uchwycić to, co czasem wynika także z tych okreś l eń , lecz przede 

wszystkim z prostych ludzkich doświadczeń . Kto wie zresztą, czy te doświadczen ia nie mówią 

o nim więcej i lepieJ. choć na pewno i one rodzą problemy. Chcę się tu zwrócic do doświadczeń 

najstarszych , których treść znamy z literatury. Przypomnijmy Sofoklesa i słynną pieśń chóru 

z Antygony. Do tej pieśni nawiązują różni myślicie l e, do niej odwoływał się też Heidegger, dając 

szczególną jej interpretację . Słuchając tej pieśni , odnosimy wrażenie , że w niej zosta ło j uż po

wiedziane wszystko o człowieku . Nie będę jej tu przytaczać, przywołam tylko kilka cytatów. Ta pieśń 

w przekładzie Morawskiego zaczyna się od słów · „Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie s i ęga dziwy 

człowieka potęga „. " . Pada tu słowo : dziwy. Profesor Juliusz Domański zwrócił uwagę, że to słowo, 

po grecku deinos, ma rozmaite znaczenia . Deinos to nie tylko „dziwny", lecz również „straszny", 

„potężny'', a także „biegły", „um iejętny" . Otóż te dwa ostatnie znaczenia mają pozytywny charakter, 

ale gdy słyszymy „straszny" , czujemy lęk Z miejsca zatem, jak dalej mówi profesor Domański , po

chwala człowieka została skonstruowana dychotomicznie, jeże li nie dialektycznie. I tak ją też 

konstruowal i, jeszcze bardziej ambiwalentnie, młodsi Grecy. Innymi sJowy, człowiek to istota 

sprzeczna , rozdarta. potężna i słaba jednocześnie , zdolna do dobra, ale i do zła . Heidegger deinos 

tłumaczy przez „niesamowity'', pragnąc podkreślić Jeszcze silniej krańcowość właściwą człow ie

kowi, tę otchłanność ujawn i a1ącą się w jego byciu , z której tak dobrze zdawali sobie sprawę Grecy. 

Otóz wszystko to. także to , o czym pisałam wyżej, świadczy o tym, po pierwsze, że 

człowiek stoi nieustan111e wobec granicy zarówno swego myślenia , jak działania i tworzenia . Tę 

granicę musi poznac. gdy pragnie ją przekroczyć, o ile to możliwe, lecz nie wolno mu tego czynić 

lekkomyślnie . To ludzka pycha kaze przekraczać wszelkie granice. Kiedy zaś mówimy o 

granicach, natychmiast pytamy o to , jak Je wyznaczyć, co je stanowi i kto je stanowi. Ja sam czy 



inni? I człowiek jest zdolny użyć przemocy, bez względu na jej skutki. by się tych granic pozbyć . 

Jest też w człowieku nieprzeparta chęć. by s•ę od wszelkich ograrnczen uwol nic zrnesć wszystkie 

normy i nakazy, zn iszczyć wszystko, co staje na jego drodze. choć doświadczen i a mówią, że chęć 

absolutnego wyzwolenia może prowadzić do intelektualnego i moralnego chaosu, a nieraz 

prowadziła do nieludzkich zbrodni. 

Po drugie, Jak dalej przypomina Sofokles ten człowiek .choćby śmiało patrzył w wiek 

daleki, choć ma na bóle 1 cierpienia leki. śmierci nie UJdz e on grotów", A więc człowiek to istota, 

której życie jest przepelnione cierpieniem. która ma ma I o w n i m rad os c 1. I Jest isto tą 

niezwykle kruchą, dziś jest, jutro go nie ma Można powiedzieć, że został zanurzony w nicości Nie 

wie, skąd przyszedł 1 dokąd idzie . nie wie dlaczego tu jest 1 po co. I kiedy zadaje sobie pytanie 

o sens swego istnienia, tak pelnego cierpień, gubi się nieustannie, nie jest w stanie określić swego 

miejsca Nie wszyscy zresztą tego miejsca szukają Można wszak żyć na powierzchni życia. 

codzienną chwi lą, nie pytając an i o sens bycia, ani o siebie Tak żyje się na pewno łatwiej. lecz czy 

żyje się wtedy pel nią człowieczeństwa. pełnią tego. co człowiekowi dane? Czy mając świadomość 

własnej znikomości, można pominąć to najważniejsze pytanie: kim jestem 1 jaki jestem? Lecz ten, 

kto zacznie poszukiwać odpowiedzi. odczuwa. że jest sam. Szuka innych, szuka kontaktu . ale gdy 

tylko zwróci wzrok ku sobie, gdy tylko zastanowi się nad sobą, jest sam, w samotności z własnym 

losem I może właśnie samotność jest potrzebna, by człowiek mógł siebie zbudować, odnależć 

własną ciągle umykającą tożsamość 

Po trzecie więc. człowiek to istota zagubiona . I jak dalej mówi poeta, „sił potęgę, które 

w duszy tleją. popchnie on zbrodni lub cnoty koleją" Jest chyba prawdą, że człowiek staje wciąż na 

krawędzi dobra i zła, ze wszystkich stron to zło mu grozi. gdyż sam jest jego źródłem. Zło płynie 

z samego człowieka . Kiedy 1ednak to stwierdzamy, a robiono to od niepamiętnych czasów. 

jednocześnie wiemy, że w tych słowach kryje się wezwanie do przezwyc1ęzenia zla. do odmiany. 

do przemienienia się człowieka, wezwanie powtarzane nie tylko przez rozmaitego typu religie nie 

tylko przez moralistów lub filozofów. Levinas mów1l , że to wezwanie w1dac w oczach 

pokrzywdzonych i cierp i ących, w oczach innego nieznanego człowieka i że przed tym wezwaniem 

trudno uciec. Choć bestia ludzka uciec potrafi I tak w tym miejscu ontologia najsilniej splata się 

z etyką. 

Takim więc pelnym sprzecznosc1 jest człowiek. Żadna deflmqa nie może określić jego 

złożonej postaci. Mądry 1 pogrążony w wygodnej głupocie Mężny 1 tchórzliwy. gdy tylko ktoś mu 

stawia opór. wielki w swej twórczości 1 wielki także w swych zbrodniach. ceniący prawdę 

i pogrążony w kłamstwie . i tak dalej. Można tak mówić bez końca Każde jednak stwierdzenie 

odkrywa całą gamę najrozmaitszych zagadnień. Kiedy więc ktoś mnie pyta. na czym polega 

filozofia człowieka. co czytać co stu diować, odpowiadam. polega ona na zastanawianiu się nad 

całą literaturą, nie tylko filozoficzną, nad nauką, sztuką. polityką, życiem otaczającym. przyrodą, 

nad całoscią otaczającego nas świata. A przede wszystkim nad sobą Cały bowrem swiat mówi 

o nas, świat jest lustrem. w ktorym odbijamy s i ę my samr. 

Przedruk - za zgodą Autorki 1 Wydav.. n1ctwa z ks1ązk1 Barbara SkarQa Czlowiok to 111 )OSI pięAne 
zwierzę. s 26·39 Wydawnictwo ZNAK. Kraków 2007 



Kaspar, pokazujący na scen ie „co MOŻNA 
zrobić z każdym człowiekiem" - [to] 
krytyczna analiza tradycyjnych oczekiwań 
związanych z językiem jako narzędziem 
doskonalenia i samodoskonalenia 
człowieka , stanowiąca całkowite 
zanegowanie humanistycznej utopii . 

Małgorzata Sug1era 

Narodziny i zgon świadomości. a zarazem 
narodziny i zgon języka zostały pokazane 
do końca. 

Grzegorz Sinko 

W gruncie rzeczy problemem sztuki są 
zagadn ienia z życia społeczeństwa: chodzi 
o takie używanie języka przez daną kulturę 
(„ .), że prowadzi ono do wytworzenia się 
fałszywej ś 1adomości u jednostki, do jej 
zniewolenia, a następnie do zniszczenia ie1 
tożsamości. 

Grzegorz Sinko 

Utwory Handkego demaskują grożne 
i zwodnicze wzorce mowy, będące 
wynikiem edukacyjnego drylu I działalności 
mediów. 

Gitta Honegger 

Finał Kaspara sygnalizuje istnienie takich 
sfer osobowości, które tłumi językowy dryl 
i ukazuje w metaforycznym skrócie obraz 
człowieka jako istoty złożonej z dwóch 
niepojednanych ze sobą części: Jasnego 
racjonalnego ego sum i ciemnego 
n iewysławia I n ego . 

Małgorzata Sugiera 

Peter Handke (ur. 1942), 
austriacki dramatopisarz, prozaik, 
poeta, publicysta , reżyser , tłumacz, 

autor słuchowisk i scenariuszy 
fi lmowych m.in. z Wimem 
Wendersem zrea l izował Niebo nad 
Berlinem). Mieszka na stałe we 
Francj i. 
W latach 60. zawiązał się z „Forum 
Stadpark", awangardową grupą 
literacką w Grazu, oraz „Grupą 47". 
Zarzucał ówczesnej literaturze 
,,impotencję obcości", wywoływał 
publiczne skandale, przynoszące 
mu ogromne zainteresowan ie 
krytyki, i dek l arował, że jest 
„mieszkańcem wieży z kośc i 
słoniowej" . Debiutował w 1966 r. 
powieścią Die Hornissen 
i dramatem Publiczność zwymyślana 
będącym - podobnie jak Kaspar 
(1967) - tzw. Spechsh.icke, czyli 
„sz tuką mówioną". Inny rodzaj 
eksperymentu to Godzina, w której 
nie wiedzieliśmy nic o sobie (1992)
„sztuka mi l cząca", złożona 

z samych didaskaliów. I nteresowały 
go eksperymenty lingwistyczne 
(Leworęczna kobieta , Pełnia 
n ieszczęścia). W latach 70. wydał 
powieści: Krótki list na dlugie 
pożegnanie, Godzina prawdziwych 
odczuć). Inne znane sztuki 
Handkego to Terminator, 
pirandellowski Qoudlibet, 
metajęzykowe Konno przez Jezioro 
Bodeńskie , brechtowski dramat 
Die Un verni.inftigen sterben , poemat 
dramatyczny Ober die Dórfer, sztuka 
o zadawaniu pytań Oas Spiel vom 
Fragen i Untertagblues - monolog 
szalerica w metrze . 
Laureat wielu nagród literackich, 
m.in . Hauptmanna, Kafki, Sch illera, 
Buchnera, wielokrotnie wymieniany 
Jako kandydat do Nagrody Nobla. 
Przy okazji jubileuszu 60-lecia 
urodzin powiedział „Ten świat 
to gówno. Niech żyje iluzja" . 

(wg. Hanna Baltyn-Karp11'lska /skier leksykon 
dramatu' , s . 116· 117 Wydawnictwo ISKRY, 
Warszawa 2008.) 
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