Tomasz Michałowski
Rozwa ania o drugiej stronie lustra
rec. J. Kurowicki, Dlaczego ozdoba zdobi? (wykłady dla artystów i ekonomistów),
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, 186 s.
Jednym z bodaj najcz ciej zadawanych pyta

daj cych pocz tek ró norakim

dysputom i rozmy laniom jest kwestia, w jakich czasach yjemy. Przy czym chodzi tu nie
tylko o kwestie polityczne czy historyczne, lecz zło one i powi zane ze sob problemy
zmieniaj cej si

kultury czy, mówi c trywialnie, stylu

ycia. Oczywi cie znamy wiele

systemów filozoficznych czy koncepcji estetycznych, które sugeruj , by poddany naszym
rozwa aniom problem wyizolowa , a raczej usun

z cienia kwestii kulturowych,

psychologicznych czy historycznych. Interesuj ce jednak wydaje si dzi w dobie w tpienia i
podejrzliwo ci, b d cej spadkiem po Marksie, Nietzschem i Freudzie, zajmowanie si
problemem, nie izoluj c go. Kojarzy si to z trójwymiarowym modelem, który ogl damy z
wielu stron i doszukujemy si

w nim ukrytych znaków zapytania, odkrywanych po

zdejmowaniu kolejnych warstw. Banalne mo e si wyda stwierdzenie, e wiat dzisiejszy
uległ przewarto ciowaniu. Jest to banalne o tyle, e warto ci, które s powszechnie uznawane,
zawsze podlegały wi kszym b d

mniejszym zmianom. Nigdy jednak depersonalizacja

jednostki na rzecz warto ci pracy czy degradacja stosunków mi dzyludzkich, które zast pione
zostały przez mechanizmy działania rynku i ycia na tle bezosobowych klisz kulturowych, nie
miały takiej skali. Od schyłku redniowiecza, kruszej cego sacrum, po wyalienowaniu si od
natury, człowiek staje si istot samotn i zagubion . Jak mówi sam Kurowicki, jest on
to samo ci

dwóch podmiotów. Owa jedno

to zwi zek racjonalnego podmiotu

kalkulacyjnego i kogo , kto szuka, znajduje i gubi oparcie w innych i w sobie samym, staj c
si

poszukiwaczem zakorzeniania, które w kulturach tradycyjnych dane było jako

oczywisto . Dlatego wła nie człowiek jako podmiot kalkuluj cy znajduje si w dystansie
wobec natury, rodowiska społecznego, wobec własnych emocji i fizjologii. Jako podmiot
poszukuj cy fundamentu, podmiot chyba nieco mistyczny, jest w stanie za t

chwil

bezpiecze stwa, jedno ci z ow natur , fizjologi czy własnymi emocjami zrezygnowa z
dystansu.
Ksi ka Jana Kurowickiego to praca, która przywodzi na my l przedmiot, jakim s
okulary. Oczywi cie pojawia si tu pytanie o podstaw takiego porównania. Jest ona bowiem
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logiczn implikacj jedynie haseł rzuconych we wst pie omawianej pracy, których niestety ze
wzgl du na jej temat nie sposób rozwija . Chodzi tu mianowicie o wniosek autora, e w
dzisiejszych czasach zanikła umiej tno

chwytania istoty jakiej rzeczy. Przedmioty s takie,

jakimi je widzimy. Posta rzeczy nie jest jedynie jej wizualnym przyodziewkiem, jest jej
sensem. Jakiekolwiek pytanie, jak cho by tytułowe z ksi ki Kurowickiego, to dla wielu
pytanie typu: „dlaczego woda jest mokra?”. Autor sugeruje wi c ow metafor , gdy w
sposób metaforyczny, czasem poetycki chce przedstawi

ludziom nie maj cym wiedzy

filozoficznej ow niematerialn stron rzeczy, bo przecie trzydzie ci szprych tkwi w pia cie,
lecz pró nia mi dzy nimi tworzy istot koła, podobnie jak mury z oknami i drzwiami
stanowi

dom, ale przestrze

mi dzy nimi tworzy istot

domu. Takie my lenie, dzi

obarczone chyba nieatrakcyjno ci i nieco ba niowym charakterem ma, zdaniem autora,
pomóc nam w zwróceniu uwagi na zwykłe przedmioty od innej nieco strony. Tak wi c
zwykła kurtka czy chusteczka do nosa przy udziale naszych aktów intelektualnych mog
zacz

promieniowa

estetycznie. I tak, pierwszy rozdział ksi ki, stanowi cy zarazem

wprowadzenie do dalszych wykładów, to pewien zarys, model, a mo e wła nie okulary wraz
z instrukcj ich zało enia i patrzenia przez nie na zwykłe przedmioty i postaci, które s w
naszej kulturze nieodzowne, a s nimi Orfeusz, Edyp, Piłat. Autor wprowadza nas w dalsz
cz

swojego wywodu, daj c map pyta , poczynaj c od strony tytułowej, czyli: „dlaczego

ozdoba zdobi”, a „pami tka jest pami tk ”.
Nim jednak owe pytania stan

przed nami jako pytania uprawnione i w pełni

zrozumiałe dla czytelnika, Kurowicki chce wprowadzi nas w specyficzne ujmowanie rzeczy.
Chodzi tu o wymiar estetyczny, o ukazanie rzeczy jak na obrazach Rembrandta, czyli w pełni
wiatła, nieco u wi conych. Jest to zwi zane ze współczesnym przekonaniem, e tworzenie
sztuki mo e si oby bez respektowania klasycznych czy nieklasycznych kanonów pi kna, a
tak e bez uznawania uniwersalnych hierarchii warto ci estetycznych. Wówczas rzeczy, takie
jak zwykła chusteczka ukazana w pełni wiatła, ze swoist aureol charakterystyczn dla
dawnego sposobu prezentowania postaci wi tych, na obrazie Harmensza van Rinn’a, zyskuje
inny wymiar. Zostaje ona wyrwana z monotonii codzienno ci. Ortega y Gasset, tak cz sto
przywoływany przez autora, w swych Medytacjach nad „Don Kichotem”, okre la to jako
kształtowanie si i przejaw swoistej miło ci intelektualnej, Amor intellectualis, polegaj cej na
odkrywaniu w ka dej rzeczy wskazówki co do jej wewn trznej pełni, jak okre la to
Kurowicki, czyli odnalezienia w niej jej wymiaru estetycznego. To wła nie owa miło
intelektualna jest bohaterem rozwa a w drugim rozdziale filozofa. Obok opisu jej rodzajów,
przejawiania si jako aktów intelektualnych i emocjonalno-wyobra eniowych autor zwraca
2

uwag na istot kontemplacji, ogl du i obserwacji. Stanowiły one niegdy poł czone ze sob
funkcje intelektualne. Ich uruchamianie odsłaniało pełni sensu rzeczy, intencji i działa ,
składaj cych si

na cało , w której człowiek pozostawał zanurzony i nad któr

Bóg

sprawował piecz . W wiecie rodz cym si od schyłku redniowiecza, w którym powoli
zaczynaj dominowa stosunki rynkowe, nast piła zmiana postawy człowieka. Rozpocz ła si
dominacja postawy kalkulacyjnej, a człowiek tradycyjny przemienił si w racjo-witalnego,
który rzeczowo okre la swoje potrzeby i obiera efektywne standardy ich zaspokajania.
Kontemplacja, ogl d i obserwacja odchodz w zapomnienie, ust puj c miejsca projektowaniu
i precyzyjnym regułom przyrodoznawstwa i matematyki. Człowiek nie jest wówczas pewny
ani zachowa ludzkich, ani rzeczy, ani siebie samego. Trac oczywisto

rodki wysławiania

wiata i jego warto ci, a rzeczy marniej i otaczaj si skorup zwykło ci. Wówczas wła nie
przydarza si

Amor intellectualis. Rzeczy, które pozbawione zostały jakiejkolwiek

wyj tkowo ci, zostaj przez takich artystów, jak Rembrandt u wi cone, wyakcentowane,
wyłaniaj si i staj przed nami na pierwszym planie. Kurowicki zastanawia si wraz z
czytelnikiem, czy wi c zwykłe rzeczy, o których traktuje ksi ka, szczegóły, takie jak dziura
w płocie, nie maj swojego wymiaru estetycznego. Ciekawe wi c wydaje si zawarte w
ksi ce opowiadanie studenta o starej kurtce skórzanej i o niewidocznych na pierwszy rzut
oka jej własno ciach, jej wymiarze estetycznym. My limy bowiem, e estetyczne mog by
utwory muzyczne, film b d malarstwo. Czy podobnie jest z krzywym kraw nikiem lub z t
kurtk skórzan produkowan na skal masow , niewiele ró ni c si od innych kurtek?
Autor zwraca uwag , e estetyczno

danego obiektu niekoniecznie musi znajdowa si w

bezpo rednio danych jego wła ciwo ciach, lecz w kontekstach i relacjach, w jakie on wchodzi
w obr bie problemów egzystencjalnych i kultury. A tak e staraj c si j odkry i nazwa ,
niekoniecznie nale y trzyma si poj
mo e ukaza si „miło

i okre le uchodz cych za estetyczne. Wtedy wła nie

intelektualna” i w jej wietle migotliwa „ adno ” skórzanej kurtki.

Piramida Maslowa ukazuje hierarchi potrzeb ludzkich od szczebla najni szego do
wy szego. Jest ona cz sto stosowana w ekonomii nie tylko jako teoria potrzeb, lecz równie
przy planowaniu i zarz dzaniu zasobami ludzkimi lub nawet w zwykłych teoriach
mikroekonomicznych, takich jak teoria konsumenta czy działania przedsi biorstwa. Kwestia
potrzeb została jednak zauwa ona nie tylko w ekonomii, lecz tak e w psychologii, a
wcze niej jeszcze w filozofii. Nie sposób przeczy jej zało eniom, e od zarania ludzko ci
człowiek d ył do zaspokajania swoich potrzeb. W dzisiejszym

wiecie relacji

ekonomicznych wiedza na ten temat wydaje si wr cz niezb dna. Czy jednak nie jest tak, e
nasze potrzeby wci

si zmieniaj . Mówi c innymi słowy, czy nie jest tak, e potrzeby
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wykraczaj poza wymogi naturalne. Bo przecie ubieramy si nie tylko dlatego, e chcemy
si uchroni przed zimnem. Spo ywamy wykwintne potrawy nie jedynie dla zaspokajania
głodu, lecz równie dla walorów smakowych, a niektórzy dla podkre lenia swojej pozycji
materialnej. Wykraczamy wi c ponad pewne biologiczne, naturalne czy psychologiczne
potrzeby. Jest to swojego rodzaju nadmiar, któremu autor po wi ca uwag w kolejnym
rozdziale. Zagł biaj c si w lekturze, przejdziemy tym sposobem do ozdoby, która oka e si
swego rodzaju nadmiarem, pój ciem dalej, ani eli zmuszałyby nas do tego nasze potrzeby.
Takie wła nie zachowanie jest charakterystyczne dla ludzi od zarania dziejów. Czym wi c
jest ozdoba? G. Simmel, cytowany przez polskiego filozofa, mówił, e jest ona czym
zbytecznym, stanowi nadmiar, to znaczy, e wykracza daleko poza o rodek – osob – a
przecie jest z ni nadal zwi zana, zakre la wokół obszaru prostej konieczno ci sfer o wiele
szersz , zasadnicz nieograniczon . To, co zb dne, nadmierne, zgodnie ze swym poj ciem,
nie zna miary. Wraz ze stopniem zbyteczno ci tego, czego przysparza nam nasze mienie,
ro nie wolno

i udzielno

naszego bytu, gdy

adna zastana struktura, okre laj c to, co

niezb dne, nie okre la tego, co zbyteczne.
Rozdział trzeci to próba wprowadzenia w problematyk ozdoby. Nie jest ona bowiem,
jak mo e si wydawa na pierwszy rzut oka, czym , na czym zawieszamy nasze narcystyczne
skłonno ci. Na tle zmian kulturowych ozdoba si zmieniała, jak na przykład łysina, dzi
traktowana jako zwyczajny brak owłosienia, a jeszcze przez Rzymian uwa ana za ozdob i
znak m dro ci. Wraz z autorem i jego analizami dochodzimy do wniosku, e ozdoba, z jednaj
strony, oznacza obiekty, które mog zdobi , z drugiej za , ozdoba to efekt relacji mi dzy
okre lonymi obiektami, tworz cymi przez ich odniesienie do siebie pewien rezultat
jako ciowy. Bez tych relacji, widziane same w sobie, s one oboj tne. Wraz z autorem
mo emy dalej zagł bi si w analizy prowadz ce do obierania coraz to szerszego spektrum
widzenia, si gaj c do etymologii słowa „pi kno”, „blask” czy kwestii „ró nicy” uwypuklonej
przez ozdob jako rozbie no

poziomu ycia w społecze stwie.

Ksi ka Kurowickiego, o czym ju wspominałem, to mapa pyta , któr obdarowany
jest czytelnik i wraz z autorem analizuje ró ne problemy. Wszystkie jednak oscyluj wokół
interesuj cego nas tematu, czyli estetyki. Podobnie rzecz si ma z poj ciem oryginału,
którego zrozumienie, stanowi powa ny problem. Trudno bowiem uj

w granicach słów

rzeczy, które niejako podlegaj zmianom. Tak bowiem jest wła nie z oryginałem, który w
zdroworozs dkowy sposób mo na by okre li jako obiekt posiadaj cy dwie konstytutywne
dla niego cechy: to, e zawiera w sobie bezpo redni prac

yw i pochodzi wprost z

przyrody. Ludzkie wi c dokonania, które te cechy posiadaj , byłyby oryginałami, pozbawione
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za nich to twory sztuczne czy substytuty. Problem jednak pojawia si

wówczas, gdy

spojrzymy na prac ludzk , któr zast piły ju w XIX wieku maszyny. Potrzeba oryginału i
zrozumienia go raczej si oddaliła, ani eli została uchwycona i jako stała kategoria trafiła do
kanonu poj

estetycznych. To zreszt jest główny problem w rozdziale czwartym, w dodatku

skomplikowany wprowadzeniem terminu „powidok aksjologiczny”. Autor przybli a go, a
raczej uzmysławia na przykładzie powidoku plastycznego, zwi zanego z teori widzenia
plastycznego. Polega on mi dzy innymi na tym, e przenosz c wzrok w szeregu realnych
obiektów z jednego na kolejny, zapami tujemy i „nakładamy” form (czyst wizualno )
poprzedniego na ciała nast pnych. Dzi ki temu tre ci postrzegania s zawsze bogatsze od
tego, co im dostarcza bezpo rednio widziany obiekt. yjemy w ród rzeczy oraz innych ludzi
oraz zdarze , i one wszystkie s punktem wyj cia i materiałem do tworzenia aksjologicznych
powidoków. Gdy wi c kto ma do czynienia z jak

konkretn osob , zjawiskiem czy rzecz ,

przenosi na ni jako ci z tre ci zbli onych do nich obrazów my lowych b d ich okre lonych
układów. Logiczn konsekwencj takiego procesu jest to, e przestaj one by tym, czym s
naprawd . Autor zaczyna w tym momencie analiz oryginału od nieco innej strony. Wraz z
nim

zastanawiamy

si

tu

nad

korelatami

my lowymi

i

owymi

„powidokami

aksjologicznymi”, ich wpływem, a raczej tworzeniem oryginałów, oraz nad tym, jaki wpływ
maj na to mass media, osobiste wspomnienia czy nie wiadomo .
Wydaje si , e w yciu zbyt mało czasu po wi camy refleksji. Ksi ka polskiego
filozofa to próba zwrócenia uwagi na jak e bogaty wiat rzeczy. Nie chodzi jednak autorowi o
czysto zmysłowy ogl d, lecz o prób zastanowienia si nad ich istot . Czym jest wi c
pami tka? W kolejnym rozdziale Dlaczego ozdoba zdobi? wraz z autorem zastanawiamy si
nad jej natur , kulturowym charakterem pami tki, i współczesno ci , która jest swego rodzaju
krematorium pami tek. Czas jest nieodł cznym kompanem „pomnika”, jakim wydaje si
rozwa any problem. Pami tka jest bowiem uciele nion pami ci nieobecnej przeszło ci. Z
drugiej jednak strony, mo e mie ona równie wymiar towarowy, je eli pomy limy, e cz sto
jest zwykł glinian kopi – modelem Colosseum, jaki przywozimy ze sob po tygodniu
sp dzony w wiecznym mie cie. Ten wła nie produkowany na skal masow produkt musi
jednak ró ni si czym od naszego prywatnego, tajemniczego miejsca, w którym ycie
„b d c teraz, cofa si w przeszło ”. Przychodzi tu na my l odbicie w lustrze – patrz c na nie,
patrz przecie na przeszło . Czy jednak jest to tak oczywiste?
Pami tka stawia wi c niełatwy i jak e ciekawy problemem, stanowi cy wska nik
kierunkowy do okre lonych stosunków i wydarze społecznych: rodzinnych, towarzyskich,
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religijnych, erotycznych, kulturalnych, turystycznych itp. I z jednej strony, owe stosunki
wydaj si skupia w pami tkach, z drugiej za , w porz dku pami ci.
Wydaje si , e rozmy laj c o pami tce, trafimy w ko cu na problem zabytków,
b d cych echem przeszło ci. Stanowi

one ogólnoludzkie, narodowe lub lokalne dobra

kultury, które otaczamy opiek , konserwujemy czy adaptujemy, wpisuj c je w p d
dzisiejszych czasów. Tym samym przekształcamy i modelujemy ich charakter. Nadajemy im i
pozbawiamy je sacrum czy oryginalno ci. Z jednej bowiem strony, cigamy echa przeszło ci,
które wraz z ich odnalezieniem przekształcamy. Mo na zaakcentowa tu jedynie charakter i
luksus

ycia arystokracji, która wraz ze swym odej ciem ust puje miejsca bogatej

społeczno ci mieszcza skiej. To ona wła nie z zazdro ci i po daniem wypaczyła styl
poprzedników, adoptuj c go na swój karykaturalny sposób.
yjemy w czasach przemysłu kulturowego. Jak mówił Adorno, zmusza on nas do
poł czenia rozdzielonych przez tysi clecia obszarów kultury wysokiej i niskiej, i to ze szkod
dla obydwu. Wysoka bowiem pozbawiona zostaje charakterystycznej powagi, niska za traci
swoje nieco niesforne i oporne, ale jak e istotne cechy.
Rozwój cywilizacji zawsze odbywał si w otoczeniu przyrody. To ona podlegała
zmianom w sensie zagospodarowania jej w celu polepszania warunków ycia człowieka, ale
zmianom ulegało te

postrzeganie jej samej. Przyroda jednak zawsze posiadała walory

estetyczne. Stanowi bowiem swego rodzaju raj utracony, w którym człowiek był prawdziwym
człowiekiem. Jest natchnieniem dla poetów, malarzy, jak i miejscem refleksji, ucieczki
zwykłych ludzi. Stanowi równie

produkt marketingowy i jest obiektem filmów

dokumentalnych czy prac naukowych. Wielu jednak nie w tpi w jej niezachwiane i wieczne
pi kno, o czym mówił ju S. Ossowski. Jest jednak i inny punkt widzenia, zgodnie z którym
industrializacj wytwarzaj c przemysł kulturowy uznaje si za czynnik ingeruj cy w wiat
przyrody i przeobra aj cy jego estetyczne walory. Czyta mo emy o tym w eseju G. Simmla
pt. Wyprawy w Alpy, w którym jako jeden z pierwszych w XX wieku ukazywał on ten
problem. Te dwa stanowiska s do pewnego stopnia sobie przeciwstawne, bo u Ossowskiego
przyroda jako obiekt estetyczny widziana jest poza procesami cywilizacyjnymi. U Simmla za
s one istotnym czynnikiem istnienia i form obecno ci jej jako ci estetycznych, chocia i
Simmel wierzy we wzniosło

dziewiczych form przyrody. Wraz z autorem mo emy si

przyjrze obu tym stanowiskom, z których jedno jest bardziej krytyczne i mo e stanowi
podstaw do rozwa a nad konsekwencj industrialnych procesów. Co jednak ł czy oba te
stanowiska, a mianowicie to, e estetyczno

przyrody jest czym naturalnym i odwiecznym.
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Jest ona samokształtuj c si lub zniekształcan przez człowieka natur , a nie historycznocywilizacyjn konstrukcj , której ró nie do wiadczaj ludzie.
Ostatni rozdział autor po wi cił postaciom mitologicznym, takim jak Orfeusz, Edyp i
Piłat. Charakterystyczn metod , jak posłu ył si tu Kurowicki, jest pozbawienie tych
mitycznych bohaterów kontekstu historycznego i wzi cie w nawias znaczenia, jakie narzuciła
im kultura tradycyjna. W pewien sposób zabieg, jaki stosuje autor w stosunku do omawianego
problemu, polega zdj ciu z niego kostiumu epoki. Bohaterowie ci ukazuj si nam na tle
czasów dzisiejszych, a charakteryzuj

ich dwie rzeczy. Ich wahania i decyzje, jakie

podejmuj , opieraj si na chłodnej kalkulacji, o której autor pisał wcze niej, na rozumie
kalkulacyjnym. Zawsze jednak brakuje im racji dostatecznej, zarówno do podj cia
okre lonego działania, jak i jego zaniechania. Oba te czynniki stanowi
egzystencjalnych, charakterystycznych równie

ródło ich rozterek

dla nas. Jeste my bowiem jak nasi

bohaterowie. Stawiamy sobie cele i snujemy plany, którym jednak stale towarzyszy
niepewno . I tak nasze codzienne prozaiczne kalkulacje obarczone s poczuciem braku
zakorzenienia i strachem.
Ksi ka Kurowickiego, jak starałem si ju akcentowa , to rozmy lania o rzeczach, a
raczej o ich niewidocznej stronie, na tle przemian kulturowych, ekonomicznych czy
historycznych. Ma ona charakter do

lu nych i nie zawsze powi zanych ze sob rozmy la z

dziedziny filozofii, estetyki, psychologii, które, jak s dz , maj wzbudzi w czytelniku, a
mo e lepiej byłoby powiedzie „obudzi ” „miło

intelektualn ”, polegaj c na odkrywaniu

w ka dej rzeczy wskazówek co do jej wewn trznej pełni, jak okre la to Kurowicki,
odnalezienia w niej jej wymiaru estetycznego.
Wykłady przeznaczone dla artystów i ekonomistów to swoista walka autora z
odpersonalizowan rzeczywisto ci , w której stosunki mi dzy lud mi przy mione zostały
przez relacje ekonomiczne.

yjemy bowiem w rzeczywisto ci nieco skinnerowskiej –

bod cami w niej s płaca i dobra, w których posiadanie mo emy wej

za jej pomoc .

Reakcj za na nie jest odpowiednia postawa człowieka, który produkuje w jak najkrótszym
czasie jak najwi ksz ilo

jednostek. Nie chodzi tu o produkty materialne wykonywane dzi

przez maszyny. Produktem ludzkim staj si pomysły, energia, które bezpo rednio wpływaj
na rozwój, czyli maksymalizowanie zysków. Konkurencyjno

przedsi biorstw polegaj ca na

posiadaniu jak najwi kszego rynku zbytu odchodzi w przeszło . Dzi przeniosła si ona na
rywalizacj w zdobywaniu jak najlepszej kadry pracowniczej, charakteryzuj cej si chocia by
mo liwo ci szybkiego przekwalifikowywania. Obejmowanie stanowisk poprzedzane jest
wieloma testami, od których wyniku zale y zapotrzebowanie na dan jednostk . Człowiek –
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zagubiony w takim

wiecie, zdystansowany do innych jednostek i do siebie samego,

nastawiony na konsumpcj , podlegaj cy sztucznym prawom i ograniczony w swych
poczynaniach, a tym samym pozbawiony wolno ci staje – si chory. Niezaspokojone jest w
nim jednak uczucie po dania – ludzkie nami tno ci tylko pogł biaj fakt degradacji psychiki
i osobowo ci ludzkiej. Wymiar etyczny staje si przezroczysty, niewidoczny, odseparowany
od rozumu kalkulacyjnego, który w jego miejsce wprowadził normy prawne.
Jednostka taka poszukuje jednak fundamentu, a mo e nawet ułudy, „prawdziwego
kłamstwa”. „Kłamstwa” – poniewa rozum kalkulacyjny nie jest w stanie zaakceptowa
niczego, poza generowanymi przez siebie twierdzeniami. „Prawdziwego” – poniewa wielka
potrzeba cho chwili bezpiecze stwa, jedno ci z własnymi emocjami i sob samym akceptuje
je (kłamstwo), a tym samym staje si ono prawdziwe, przynajmniej dla tej wła nie jednostki.
Dlaczego ozdoba zdobi? to ksi ka wychodz ca naprzeciw problemom dzi mo e jeszcze
niezbyt widocznym ze wzgl du na młod jeszcze, w sensie ustrojowym, gospodark polsk i
ywe w wiadomo ci ludzi wydarzenia lat osiemdziesi tych, które ł czyły naród we wspólnej
walce. Jednak od czasów nowo ytnych po współczesno

nast puje, z jednej strony,

partykularyzacja wiata ludzkiego, z drugiej za , wzmo ony jego nacisk na jednostk , aby
maksymalnie mu si ona podporz dkowała. Wyra a si to – w płaszczy nie egzystencjalnej –
we wzrastaj cym rozziewie miedzy konkretnym „ja” a społecznymi zbiorowo ciami, w jakich
upływa jego

ycie. W płaszczy nie kulturowej za

– w poddaniu si

owego „ja”

uniformizuj cym wzorcom. Człowiek coraz bardziej zasklepia si w sobie i ogranicza do
sfery egoistycznych interesów, a zbiorowo ci, w jakich obr bie działa, traktuje jako co
wzgl dem siebie zewn trznego, a cz sto obcego. Czym takim jest rodzina, instytucje
religijne, pa stwo, szkoła, nawet kr gi towarzyskie, w których sp dza czas. Najwa niejszy
staje si kalejdoskop przypadkowych, dora nych zdarze kr

cych wokół jego „ja”.

Pod wzgl dem strukturalnym ksi ka napisana jest przejrzy cie. Obejmuje ona
wprowadzenie, siedem rozdziałów, b d cych rozwini ciem zasygnalizowanych tutaj
zagadnie , oraz posłowie. Czytelnik ma mo liwo

równoczesnej analizy problemów

przedstawionych przez autora, co dzieje si za spraw u ywania przez niego form pytajnych
rozpoczynaj cych kolejne rozdziały. Owa wspomniana przeze mnie wcze niej „mapa pyta ”
w pewien sposób zmusza do refleksji, która urozmaicona jest fragmentami poezji i cz stymi
nawi zaniami do klasyków literatury. Dla czytelników nie zwi zanych z filozofi mo ne ona
pełni rol swego rodzaju drogowskazu i zach ty do zgł bienia postawionych tu problemów
oraz zach ty do si gni cia po specjalistyczn literatur .
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