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DOBRA CZY ZŁA?

Tytuł niniejszych rozważań może wzbudzić u czytelnika podejrzenie, jakoby 
autorka artykułu miała zamiar zajmować się marginalnym, bardzo wyspecjali
zowanym tematem, jakim jest analiza jednego spośród wielu terminów wystę
pujących w pracach wspomnianych filozofów. Mówiąc bardziej obrazowo, czy
telnik może poczuć zagrożenie nudą. Kiedy jednak zwrócimy uwagę, że „świat” 
jest dla Heideggera i Arendt terminem fundamentalnym, kwestia statusu tego, 
co „bezświatowe”, okazuje się paląca. „«Świat» w aspekcie ontologicznym nie 
jest określeniem tego bytu, którym z istoty jestestwo nie jest, lecz charakterem 
samego jestestwa”1 -  pisze Martin Heidegger. „W centrum polityki leży troska 
o ten świat, nie o człowieka”2 -  notuje Hannah Arendt. Już teraz, zanim zostanie 
przybliżone (odmienne zresztą) rozumienie „świata” u obojga myślicieli, widać, 
że „świat” jest w ich twórczości czymś ogromnej wagi; w uproszczeniu można 
rzec, że jest czymś „dobrym”. W  naturalny sposób powstaje więc domysł, że to,

1 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2013, s. 83 (§ 14).
2 H. Arendt, W prowadzenie w politykę, [w:] eadem, Polityka ja k o  obietnica, red. J. Kohn, przeł. 

W. Madej, M. Godyń, Warszawa 2007, s. 136.
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co „bezświatowe” czy „nieświatowe”, może być dla tych autorów czymś „złym”. 
Otwiera się tu zatem pytanie o zło. Chociaż ani Arendt, ani Heidegger nie byli 
-  w przeciwieństwie do św. Augustyna czy Kanta -  moralistami, którzy wprost 
oceniali dane czyny jako dobre albo złe, wychodzę z założenia, że każdy filozof 
chce przekazać jakąś „receptę” na życie, której spełnienie będzie w świetle jego 
filozofii „dobre”, a niespełnienie -  „złe”. O tym, że oboje, i Arendt, i Heideg
ger, określają pewne (choć nie takie same) postawy czy zachowania jako złe, 
świadczyć może pejoratywne nacechowanie tonu niektórych ich wypowiedzi, 
na przykład: „Właściwa «wspólnota» wyrasta dopiero z właściwego bycia zde
cydowania Sobą, nie zaś z dwuznacznych i pełnych zazdrości układów, roz
gadanych zbratań na łonie Się i z zamierzanych przedsięwzięć”3 (Heidegger) 
czy „Owa dziwaczna hybryda, w której interesy prywatne nabierają znaczenia 
publicznego, zwana jest przez nas «społeczeństwem»”4 (Arendt).

Zarówno utożsamienie przez Arendt świata z dziedziną polityczną, w któ
rej zdaniem filozofki najpełniej może się ujawnić niepowtarzalność każdego 
człowieka, jak  i Heideggerowska koncepcja „wyzwolenia się zdecydowanego 
jestestwa ku swemu światu”5 jako warunku tworzenia się właściwej wspólno
ty, budzą skojarzenia z szeroko pojętym zaangażowaniem w sprawy publicz
ne. Dlatego podjęta w niniejszym artykule na podstawie myśli obojga filo
zofów refleksja nad istotą światowości i związkami tego, co światowe, z tym, 
co bezświatowe, jest pomocna zwłaszcza w najbardziej interesującym mnie 
badawczo kontekście, czyli w wypracowaniu takiej koncepcji demokracji, 
w której zasadniczą rolę odgrywa -  by rzec paradoksalnie -  „romantyzm jako 
umiarkowanie”, przeciwstawiony nieumiarkowaniu, jakim  jest plemienna, bez
myślna polaryzacja. Innymi słowy, chodzi o taki etyczny postulat zaangażowa
nia publicznego, w którym impulsem do działania w polityce -  prowadzącym 
zresztą do demokracji bezpośredniej, a nie jedynie przedstawicielskiej -  nie jest 
powtarzanie sloganów w przytulnej atmosferze zjednoczenia w jakiejś sprawie, 
lecz wewnętrzne przemyślenia i odczucia każdego człowieka, ów romantycz
ny indywidualizm, który oczywiście nie wyklucza relacji z innymi i dbałości 
o sprawy współobywateli, lecz wręcz przeciwnie: pogłębia doświadczenie za
równo sporu, jak i dobroci zjednoczenia.

3 M. Heidegger, Bycie i czas, s. 374-375 (§ 60).
4 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2010, s. 55.
5 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 374-375 (§ 60).
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1. Problem bezświatowości u Heideggera 

W  Byciu i czasie Martin Heidegger podejmuje się badań nad byciem, które
to badania nazywa „ontologią fundamentalną”. Jak argumentuje niemiecki 
myśliciel, badanie bycia bytów (właściwy poziom ontologiczny) było dotych
czas w tradycji filozoficznej pomijane na rzecz zajmowania się samymi bytami 
(tj. poziomem ontycznym). Jedną z głównych tez Heideggera jest stwierdzenie, 
że bycie jestestwa (D asein) jest już zawsze byciem w świecie. Jestestwo -  czyli 
jedyny byt, który ma zdolność zapytywania o bycie -  nie jest oddzielone od 
świata jak Kartezjański podmiot, dla którego świat jest przedmiotem pozna
nia, lecz bycie-w-świecie jest „pierwotnym ukonstytuowaniem”6 jestestwa, 
czyli, prościej mówiąc, jestestwo jest pierwotnie splecione ze światem; świat jest 
w byciu jestestwa. Należy tutaj zwrócić uwagę na narzucające się czytelnikowi 
etyczne przesłanie Bycia i czasu: Heidegger analizuje zarówno Dasein  bytujące 
w sposób niewłaściwy, jak i bytujące w sposób właściwy. Bycie niewłaściwe to 
bytowanie na sposób powszedniości, kiedy jestestwo jest „zatracone”7 w egzy- 
stencjale Się; w „mówieniu, jak  się mówi”. Natomiast Dasein  bytujące właściwie 
jest wyzwolone z „zatraty w Się” i zdecydowane na bycie Sobą, czy też -  jak  na
zywa to Heidegger -  na własne możliwości bycia. Należy podkreślić, że bycie- 
-w-świecie charakteryzuje zarówno niewłaściwe, jak i właściwe bycie jestestwa. 
Heidegger mówi, że „zrazu i zwykle” -  czyli w powszedniości -  jestestwo jest

zanurzone w objęty zatroskaniem świat, co oznacza zarazem: jestestwo nie jest sa

mym sobą. [ .. .]  Kto zatem przejął [jego] bycie? [ .. .]  „Kto” jest czymś bezosobowym, 

Się. [ . ]  Się ustanawia swą właściwą dyktaturę. [ . ]  Czytamy, patrzymy i wydajemy 

sądy o literaturze i sztuce, tak jak się  patrzy i sądzi. [ . ]  Ta przeciętność wyznaczają

ca wszystko, na co można i wypada się odważyć, pilnie zważa na wszelkie wybijające 

się wyjątki8.

Zatem już będąc pod władzą powszedniości, jestestwo jest „zanurzone” 
w świecie. W  tym kontekście paradoksem jest, że Heidegger, pisząc o zdecydo
waniu jestestwa na bycie Sobą, a tym samym -  na wyrwanie się z „dyktatury 
Się” -  argumentuje, że „zdecydowane jestestwo wyzwala się ku swemu światu”9.

■
6 Por. np. ibidem, s. 151 (§ 26).
7 Por. np. ibidem, s. 224 (§ 37).
8 Ibidem, s. 162-163 (§ 27).
9 Ibidem, s. 374 (§ 60).
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Brzmi to tak, jakby jestestwo dopiero po zdecydowaniu na bycie Sobą zaczy
nało być w świecie. Jest to jednak błędny wniosek: nie chodzi tu bynajmniej
0 to, że przed wyrwaniem się z dyktatury Się jestestwo było poza światem. 
Owszem, było w świecie, ale dopiero po wyborze bycia Sobą -  zdecydowaniu 
się na własny los -  może w sposób „wyzwolony” uczestniczyć w świecie i prze
prowadzać w nim zmiany, wzywając innych do bycia sobą czy też -  jak  powie 
później Heidegger w Przyczynkach do filozofii -  gruntując dzianie się Bycia 
samego (Seyn)10.

Jeżeli bycie-w-świecie przynależy jestestwu zarówno w jego niewłaściwym, 
jak  i właściwym byciu, to gdzie jest miejsce na bezświatowość? Jedna z odpo
wiedzi na to pytanie może brzmieć: bezświatowość jest cechą nastroju trwogi, 
a zatem jest w świetle filozofii Heideggera czymś „dobrym”, bo ten bezświato- 
wy nastrój prowadzi człowieka (jestestwo) do zdecydowania się na bycie sobą
1 w konsekwencji do „wyzwolenia jestestwa ku jego światu”, w którym może 
ono działać jako będące sobą, a nie więźniem sloganów „tego, jak się mówi”. 
Działać, również, o czym świadczą słowa „właściwa wspólnota”, w sensie poli
tycznym (§ 60 Bycia i czasu). Nastrój trwogi bowiem -  jak argumentuje Hei
degger -  sprawia, iż jestestwo odrywa się od powszedniości, od „tego, co się 
mówi”, staje się wyobcowane, „niezadomowione”, charakteryzuje je „bycie-nie- 
-w-swoim-domu”11 -  a wszystko to dlatego, że jestestwo uprzytamnia sobie 
skończoność swojego bycia, „możliwość niemożliwości” swojego „jestem”12, 
czyli po prostu nieuniknioność śmierci:

W zywającego w jego „kto” nie określa „światowo” „n ic”. Jest on jestestwem w jego 

nieswojości [nie-samowitości], pierwotnie rzuconym  byciem-w-świecie jako nie- 

-zadomowieniem, nagim „że” w nicości świata. W zywający jest powszedniemu Się 

odległy -  niczym jakiś obcy  głos. Cóż mogłoby być bardziej obce Się zatraconemu  

w wielokształtnym „świecie” zatroskania aniżeli zindywidualizowane do siebie przez 

nieswojość, rzucone w nicość bycie Sobą?13

10 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996, 
s. 54-55 (§ 19).

11 Por. np. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 261-270 (§ 40).
12 Por. np. ibidem, s. 327 (§ 52), 482 (§ 74).
13 Ibidem, s. 348 (§ 57); cytat zmodyfikowany: z wyrażenia „powszedniemu Sobie-Się” usunięto 

„Sobie”.
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Opis ten pozwala sądzić, że to właśnie w trwodze jestestwo staje się bez- 
światowe, choć można mieć co do tego wątpliwości, gdyż Heidegger z jednej 
strony pisze, że „[w trwodze] «świat» nie może [jestestwu] niczego więcej za
oferować, podobnie jak  współjestestwo innych”14, a z drugiej strony notuje, 
że „owym «przed czym» trwogi okazuje się «nic», tzn. świat jako taki”, i że 
„trwoga [...] w pewnym skrajnym sensie stawia jestestwo przed jego światem 
jako światem, a przez to je  samo przed sobą samym jako byciem-w-świecie”15 
(„Die Angst [ . ]  das Dasein  gerade in einem extremen Sinne vor seine Welt als 
Welt und damit es selbst vor sich selbst als In-der-Welt-sein bringt”16). Można 
powiedzieć, że mamy tu do czynienia z perspektywą światową doświadczaną 
w bezświatowości: jestestwo w trwodze napotyka swoje niepowtarzalne bycie, 
które z istoty jest zawsze byciem w świecie; jednak to napotkanie dokonuje się 
w takim wyobcowaniu, w którym świat -  rozumiany jako otoczenie -  staje się 
nieistotny. Uchwytując swoje bycie będące zawsze byciem w świecie, niezado- 
mowione jestestwo -  zgodnie ze słowami Heideggera -  stoi „przed” światem, 
a nie „w nim”. Tę bezświatowość zatrwożonego jestestwa bardziej obrazowo 
oddaje Heidegger w wykładzie Czym jest metafizyka?, wygłoszonym trzy lata 
po opublikowaniu Bycia i czasu: „Trwoga ujawnia nicość. [...] [Trwoga] po
woduje wyślizgiwanie się bytu w całości. Stąd to my sami, ci oto bytujący lu
dzie, znaj duj ąc się wśród bytu, wyślizgujemy się razem z nim. [ . ]  Wstrząsane 
w swym zawieszaniu pozostaje tu tylko czyste bycie. [ . ]  Trwoga odbiera nam 
mowę. [ . ]  Milknie [ . ]  wszelkie stwierdzenie, że coś «jest»”17. Powiedzenie, iż 
„wyślizguje się” nam wszelki byt, można inaczej oddać słowami: tracimy nasze 
otoczenie; uprzytamniając sobie, że moje bycie jest skończone, i trwożąc się, 
co ja  teraz zrobię pośród możliwości mojego bycia -  kiedy czas płynie coraz 
szybciej, a moje bycie zakończy się kresem -  odrywam się od otaczającego 
mnie świata: innych ludzi, codziennych zajęć, ulubionego fioletowego kubka. 
Zostaje mi właśnie tylko czyste bycie, bez owego fioletowo-kubkowego oto
czenia -  „świata” -  choć przecież kiedy uchwytuję bycie, nie może mi chodzić 
o nic innego jak  o bycie-w-świecie. Biorąc pod uwagę, iż „nicość”, którą „ujaw
nia” przede mną trwoga, jest „w pewnym skrajnym sensie moim światem jako

14 Ibidem, s. 261-270 (§ 40).
15 Ibidem.
16 M. Heidegger, Gesamtausgabe 2: Sein und Zeit, Frankfurt am Main 1977, s. 250 (§ 40).
17 M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, przeł. K. Pomian, [w:] idem, Znaki drogi, Warszawa 

1995, s. 102.
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światem”18, oznacza to, że kiedy doświadczam niezadomowienia, oderwania od 
świata rozumianego jako otoczenie pełne zatroskania o różne rzeczy, pokazany 
mi zostaje -  jakby na horyzoncie -  nie „jakiś tam” świat, ale „mój” świat jako 
niewypełniona przestrzeń, którą mogę zapełnić tylko jako jestestwo zdecydo
wane na bycie sobą. Obrazują to słowa Heideggera, że „na podłożu [ . ]  wybra
nej przez siebie możności bycia zdecydowane jestestwo wyzwala się ku swemu 
światu”19. Można powiedzieć, że decydując się na bycie Sobą, powracamy ze 
specyficznej bezświatowości trwogi do świata, lecz z innym nastawieniem niż 
to, które mieliśmy w powszedniości: jest to nastawienie, wedle którego dzia
łamy wolni od obgadującej i wiecznie się wahającej „gadaniny” Się. Można 
stwierdzić, że w świetle filozofii Heideggera -  mającej na celu zapytywanie
0 bycie jestestwa i Bycie samo -  bezświatowość związana z trwogą jest „dobra”. 
Bezświatowość nastroju trwogi ujawnia bowiem przed nami nasze czyste bycie
1 umożliwia podjęcie decyzji o byciu sobą, a w konsekwencji -  o współtworze
niu „właściwej wspólnoty”, świata opartego na „byciu sobą” wszystkich jestestw, 
co -  dodajmy -  implikuje również między innymi działania w przestrzeni po
litycznej.

Dochodzimy tutaj do pytania o długość trwania bezświatowości -  owego 
niezadomowienia, nie-samowitości, indywidualizacji -  wiążącej się z trwogą. 
Czy trwoga jest jakimś krótkim momentem? Tezę o krótkotrwałości trwogi po
twierdzać mógłby tekst Czym  jest m etafizyka?: „To, że trwoga odsłania nicość, 
potwierdza bezpośrednio sam człowiek z chwilą, gdy trwoga ustąpiła. Przeni
kliwość spojrzenia, którego dostarcza świeże wspomnienie, zmusza nas do po
wiedzenia: to, przed czym, i to, o co lękaliśmy się, było «właściwie» niczym”20. 
Jednak już samo to, że według Heideggera nie tylko sam „moment” -  sam 
„akt” -  trwożnego zdecydowania na bycie sobą, lecz samo to bycie sobą jest 
indywidualizacją („Śmierć indywidualizuje, jednak tylko po to, by jako nie- 
prześcigniona uczynić jestestwo jako współbycie rozumiejącym możność bycia 
innych”21), prowokuje do myśli, że „wyzwolenie jestestwa ku swojemu światu” 
jako względnie długotrwały sposób bycia również jest związany z niezadomo- 
wieniem. Odtąd Dasein  działa bowiem w świecie, nie zatracając się w powsze
dniości „tego, co się robi i mówi”, lecz mając na uwadze swoje bycie Sobą. Tezę 
o elemencie bezświatowości, nie-samowitości, obecnym już podczas działania

■
18 Por. np. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 261-270 (§ 40).
19 Ibidem, s. 374 (§ 60).
20 M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, s. 102-103.
21 Por. np. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 333 (§ 47).
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zdecydowanego Dasein  w światowości, potwierdza Heidegger we W prow a
dzeniu do metafizyki z 1935 roku, kiedy analizuje fragment Antygony Sofokle- 
sa poświęcony potędze człowieka („Wiele jest niesamowitości / Lecz nic nie 
przewyższa niesamowitością człowieka. [...]  [On] płochy ród ptaków chwyta 
/ rzuciwszy na nie sidła.. .”22). Zdaniem Heideggera owa potęga człowieka po
lega właśnie na zdolności doświadczenia „nie-samowitości” -  czyli odczuwa
nia w trwodze swojego najbardziej własnego bycia -  co odrywa człowieka od 
„swojskości”, wygodnego zadomowienia. Jednocześnie, jak  wyjaśnia Heideg
ger, to właśnie to poczucie wyobcowania sprawia, że możemy się w tym świecie 
naprawdę zakorzenić:

Za nie-samowite uważamy coś, co w ytrąca z „bycia tu”, z „przytulności”, tzn. ze 

swojskości, zwyczajności, z dobrze znanego otoczenia, z bezpiecznego kręgu. [...]  

[Człowiek] występuje ze swych najdłużej i najlepiej znanych granic, [ .. .]  kierując się 

ku nie-samowitości. [ . ]  [U Sofoklesa] raczej mówi się, że być niesamowitym to rys 

zasadniczy istoty ludzkiej, w który zawsze należy wpisywać wszystkie inne cechy23.

Heidegger stwierdza, że dopiero wówczas, jako niezadomowiony, nie-sa- 
mowity, można powiedzieć: w dobry sposób bezświatowy, człowiek buduje 
polis jako „miejsce wydarzeń dziejowych”: „do tego miejsca wydarzeń dzie
jowych należą bogowie, świątynie, kapłani, święta, igrzyska, poeci, myśliciele, 
władcy, rada starców, zgromadzenie ludowe, siły zbrojne i okręty”24. W  zako
rzenieniu budowanym dzięki doznaniu wyobcowania ze świata, tj. bezświato- 
wości, można być naprawdę sobą: „poeci są tylko poetami, ale wtedy naprawdę 
poetami, myśliciele są tylko myślicielami, ale wtedy naprawdę myślicielami”, 
ponieważ „górując w miejscu wydarzeń dziejowych stają się jednocześnie [...] 
bez miasta i miejsca, siedziby, o-samotnieni, nie-samowici” i jako tacy „kładą 
podwaliny”25 pod „prawa”, „miasto”, „siedzibę”. Mamy tu jasne potwierdzenie, 
że wyobcowanie, nieswojskość, oderwanie od świata (bezświatowość) zwią
zane z trwogą jestestwa jest zarazem sposobem działania jestestwa, które jako 
zdecydowane i wyzwolone ku byciu Sobą działa w świecie i buduje polis -  czy 
też „właściwą wspólnotę”. Inaczej niż Chantal Delsol; manichejsko dzieli ona

■
22 Cyt. za: M. Heidegger, W prowadzenie do metafizyki, przeł. R. Marszałek, Warszawa 2000, 

s. 137.
23 Ibidem, s. 141.
24 Ibidem, s. 142.
25 Ibidem, s. 142-143.
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świat na grupę „ogrodników”, którzy dbają o trwałość konwenansów i granic, 
o „zakorzenienie” ludzi w świecie, i na grupę „demiurgów”, którzy odznaczając 
się wyobraźnią i poczuciem indywidualnej sprawczości, dążą do potencjalnie 
katastrofalnej w skutkach emancypacji26, Heidegger zdaje się mówić, że to wca
le nie cicha usłużność wobec konserwatywnych zasad, lecz poczucie indywi
dualności, wyzwolenie się, najbardziej własne ustosunkowanie się do świata, 
w który zostaliśmy rzuceni (bycie demiurgiem), jest warunkiem kształtowania 
zakorzenienia (bycia ogrodnikiem).

Może ta opisywana tu przeze mnie -  by tak rzec -  bezświatowość w świa- 
towości, niezbędna do „bycia naprawdę poetą”, „bycia naprawdę myślicielem”, 
jest związana z tym, że trwoga -  jak  już zostało wspomniane -  wedle Heidegge
ra „stawia jestestwo przed jego światem jako światem”. Z jednej strony bowiem 
jestestwo po zdecydowaniu się na bycie sobą, owszem, działa we wspólnym 
świecie, świecie współbycia. Zarazem w tym działaniu wyraża się „bezświa- 
towość” jestestwa jako niezatracanie się w „tym, co się mówi”, „tym, co się 
robi”, patrzenie z perspektywy „mojego świata” jako przestrzeni, która może 
zostać wypełniona tylko przeze mnie jako bycie sobą, a nie bycie zatracone 
w utartych sloganach. Można tu poczynić uwagę na temat pozorności prze
ciwstawiania sobie „ludu” i „świadomych obywateli”, które to przeciwstawienie 
często bywa argumentem przeciwko demokracji bezpośredniej. Heidegger, pi
sząc o trwodze, o „wyzwoleniu się ku swojemu światu”, wspomina o możliwości 
dostępnej każdemu jestestwu, a nie tylko wybranym. Tak też należy odczyty
wać W prow adzenie do m etafizyki: nie chodzi o „niezadomowionych”, lecz jed 
nak „zadomowionych” poetów, kapłanów i myślicieli, ale o wszystkich, którzy 
kształtują polis: cały „lud”, cały tłum osób uczestniczących w życiu politycznym 
będzie „właściwą wspólnotą” polityczną, jeżeli w trosce o dobro publiczne bę
dzie uczynnie budował wspólną przestrzeń, ale w taki sposób, że jednocześnie 
każda z tych osób będzie czyniła to, patrząc z perspektywy najbardziej włas
nego bycia w świecie -  „swojego” świata, przestrzeni, którą we współ-świecie 
może wypełnić tylko byciem sobą (przywodzi to na myśl wniosek z rozdziału 
Heideggerowskich Przyczynków do filozofii pt. Kim my jesteśmy, iż gruntowanie 
jawno-bycia przez pojedynczego człowieka jest jednocześnie gruntowaniem 
jawno-bycia -  zamieszkiwania w Byciu -  narodu, do którego ten człowiek nale
ży). To, że filozof postuluje możliwość wypełnienia świata byciem sobą, staje się

26 Ch. Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, przeł. M. Chojnacki, War
szawa 2017, s. 5-11.
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szczególnie widoczne, kiedy weźmiemy pod uwagę Heideggerowskie powiąza
nie bycia z czasem: inspirując się wykładem Radosława Strzeleckiego, można 
powiedzieć, że na gruncie Heideggerowskiej koncepcji pierwotnej czasowości 
to właśnie konkretna chwila, kairos, wzywa człowieka do zareagowania w jakiś 
sposób, ujawniając etyczną powinność (na przykład kiedy czuję się wezwana 
do wypowiedzenia swojego zdania podczas debaty filozoficznej -  kiedy czuję, 
że to „właśnie ta chwila”). Jak mówi Strzelecki: „Koncepcji czasowości pier
wotnej zawdzięczamy [...]  podstawowy charakter czasu jako pochodzącego 
od nas: nie tej obiektywnej miary, co do której wszyscy się zgadzamy, ale tego 
spojrzenia, tej perspektywy, tego doświadczenia, tej sumy doświadczeń, którą 
każdy z nas wnosi; choćby teraz, gdy spotykamy się podczas wykładu -  i któ
rej żaden z nas i żadna z nas nie mogliby wnieść bez wszystkich innych. [ . ]  
Chwila kairosowa domaga się od nas działania: [...] to jest coś, co ma wła
dzę, aby nałożyć na nas powinność”27. Jak sądzę, owa wyciągnięta z Heidegge
ra koncepcja chwili jako wzywającej do działania -  do umiejscowienia siebie 
we wspólnym świecie -  jest bliska wyznawanej przez Hannę Arendt koncepcji 
spontaniczności, rozumianej jako zapoczątkowywanie (zwłaszcza w świecie 
działalności obywatelskiej) czegoś nowego, odrywającego nas od poprzedniego 
stanu rzeczy; jest także bliska zdefiniowaniu przez Józefa Tischnera solidarno
ści jako powstającej z wezwania chwili: „właśnie to, co trzeba zrobić, zespala 
i pobudza do czynu”28.

Powstaje oczywiście wątpliwość, czy odczytanie Heideggera, wedle które
go unikalne bycie sobą powinno wypełniać wspólny świat, nie jest nazbyt op
tymistyczne w kontekście narodowosocjalistycznego zaangażowania filozofa. 
Czy nie jest tak, że „właściwa wspólnota” ma być jednak -  by tak rzec -  kar
nie maszerująca, bez żadnego wyrażania indywidualności? Problem stwarza 
tu kilka wypowiedzi Heideggera -  między innymi fragmentów Bycia i cza
su -  w których „bycie sobą” definiował on jako brak „beztroski”, „wygody” 
i „samozadowolenia”, co wpisywałoby się w wizję ujednolicenia członków 
„właściwej wspólnoty”. Kontrargumentem jest fakt, że wezwanie sumienia ku 
najbardziej własnemu byciu, jak  zresztą pisze Heidegger (por. np. Bycie i czas, 
§ 57), jest innym tak obce, że niepodobna, aby ktoś z zewnątrz -  na przykład 
sam Heidegger -  zaprzeczył, jakoby wezwanie ku ekspresji indywidualności,

27 R. Strzelecki, Etyka a czas, wykład 16 X  2018 w Krakowie w De Revolutionibus Books&Cafe, 
cytat na podstawie nagrania dokonanego przez De Revolutionibus.

28 J. Tischner, Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 7.
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ku łączeniu interesów dobra indywidualnego z dobrem wspólnym, było praw
dziwym byciem sobą, i stwierdził, że jest ono tylko „rzekomą wolnością Się”. 
Podobne zaprzeczanie w orzekaniu o czyimś byciu sobą byłoby przejawem 
tego, że do takiej wypowiedzi wkradła się konserwatywna „gadanina”.

Doświadczenie wyobcowania z tego świata, a jednocześnie większe niż u in
nych ludzi uczucie wyrazistości świata -  a przeto zachwycanie się nim, dbanie 
o niego -  przywołuje na myśl to, co ujęte w tekście młodej Hanny Arendt zaty
tułowanym Cienie, pochodzącym z kwietnia 1925 roku:

Już dawno groziło jej, że obcość i czułość [wobec świata -  A.C.] staną się jednością 

i czymś identycznym. [ .. .]  Jej samodzielność i odrębność miały swoj e źródło właśnie 

w tym, iż [ . ]  przywykła również we wszystkim, co pozornie najoczywistsze i najba

nalniejsze, widzieć rzeczy godne uwagi, a prowadziło to do tego, że kiedy wstrząsała 

nią prostota i codzienność życia, podczas rozmyślań ani nawet w chwilach różnych 

doznań w ogóle nie przychodziło jej na myśl, że spotyka ją coś banalnego, jakieś 

godne lekceważenia nic, do czego przyzwyczajony jest cały świat i co w ogóle nie 

zasługuje na jakąkolwiek wzmiankę. [ .. .]  W  owym stanie zaklęcia [ .. .]  nie czuła 

żadnych granic ani oparcia29.

Zwróćmy uwagę, że we W prowadzeniu do metafizyki Heidegger mówi o za
korzeniającym poczuciu wyobcowania (tj. o nie-samowitości), że charaktery
zuje to poczucie „brak granic”, a mimo wszystko -  zakorzenienie, budowanie 
polis jako „miejsca wydarzeń dziejowych”. Friedrich Hölderlin, którego Hei
degger często czytał jeszcze w latach dwudziestych, wraz z Arendt okazuje się 
prawdopodobną inspiracją do mówienia o wyobcowanym zakorzenieniu. Jak 
pisze Łukasz Kołoczek:

wyborną ilustracją tego napięcia [między zakorzenieniem a wyobcowaniem -  przyp. 

A.C.] jest komentarz [Heideggera] do wiersza [Hölderlina] P rzybycie d o  d o m u /  

D o bliskich . [ .. .]  Jako pierwszy akord swej interpretacji Heidegger wygrywa roz- 

dźwięk między [ .. .]  „własnością” i „swoistością”. [ .. .]  Doświadczenie przybycia, 

które obejmuje [wędrowca] swoim radosnym nastrojem, zarazem odkrywa przed 

nim, że dom coś w sobie skrywa. [ . ]  Szukający, nawet jeśli dotarł do źródła -  do 

domu ojczystego -  jeszcze wcale [go] nie znalazł. [ . ]  Przybywszy do domu, nadal

29 H. Arendt, Cienie, [w:] H. Arendt, M. Heidegger, Korespondencja z  lat 1925-1975, oprac. 
U. Ludz, przeł. S. Lisiecka, Warszawa 2010, s. 21-22.
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trzeba powracać. Heidegger wykłada to na swój sposób: „Wszelako to, co swoiste 

nie jest jeszcze w owym posłaniu przekazane na własność” [O bjaśn ien ia  d o  p o ez ji  

H old er lin a ]30.

Pora jednak, również w kontekście wspomnianego wątku konserwatywnej 
„gadaniny”, zauważyć, że Heidegger -  po przeniesieniu akcentu w latach trzy
dziestych z bycia jestestwa na Bycie samo (Seyn selbst), w którym, rzecz jasna, 
jest ugruntowane bycie sobą człowieka -  wyróżnia także drugą, „złą” bezświa- 
towość: „wskutek opuszczenia bytu przez prawdę Bycia «świat» staje się bez- 
świeciem (Unwelt)”31 -  pisze Heidegger w Przezwyciężeniu metafizyki, powsta
łym w latach 1936-194632. „Bezświatowość” charakteryzuje według Heideggera 
tych, którzy prowadzą do „zapomnienia o Byciu”. Motyw tego zapomnienia 
pojawił się oczywiście już wcześniej -  we wstępie do Bycia i czasu z 1927 roku. 
Jako tych, którzy prowokują zapomnienie o Byciu, Heidegger wymienia bardzo 
szerokie grupy: wszelkich spadkobierców Platońskiej filozofii idei oraz filozofii 
Kanta, Rosjan, Żydów, chrześcijan i liberałów33. „Bezświatowość” ma tu wy
dźwięk zdecydowanie pejoratywny, jest częścią -  by użyć słusznego, jak sądzę, 
określenia Petera Trawnego -  „ontohistorycznego manicheizmu” Heideggera, 
w ramach którego „«machinacja» jako forma końcowa metafizyki zagradza 
miejsce kontemplacji, w którym «prawda Bycia» może zostać doświadczona”34. 
Machinacja [M achenschaft] to, jak  uważa Heidegger, dążenie człowieka jako 
podmiotu do zapewnienia sobie dobrobytu, zarówno w sensie ekonomicznym, 
jak i pod względem umiłowania wartości duchowych. Otóż człowiek według 
Heideggera „przynależy Byciu”: „Człowiek [nie jest] ani «podmiotem», ani 
«przedmiotem» «dziejów», lecz tym tylko, który nadciągnął z dziejów (wyda
rzania) i, porwany w Bycie, Byciu przynależy”35. Tymczasem człowiek zapomi
na o swoim zadaniu myślanym od strony Bycia i samodzielnie klasyfikuje różne 
rzeczy jako „korzystne”, „dobre”, „wartościowe”. Na pierwszym planie stawia

30 Ł. Kołoczek, Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii“ M artina 
Heideggera, Kraków 2016, s. 212-213.

31 M. Heidegger, Przezwyciężenie metafizyki, [w:] idem, Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa 
1977. Cyt. za: C. Wodziński, Heidegger i problem  zła, Gdańsk 2007, s. 189.

32 C. Wodziński, Heidegger i problem  zła, s. 185.
33 M. Heidegger, Gesamtausgabe 65: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), red. F.-W. von

Herrmann, Frankfurt am Main 1989, s. 52-54.
34 P. Trawny, Heidegger i m it spisku żydowskiego, przeł. W. Warkocki, Warszawa 2017, s. 63.
35 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, s. 450 (§ 273).
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siebie i nie myśli o prawdzie Bycia. Tak dokonuje się -  jak  często powtarza 
niemiecki myśliciel -  „wykorzenienie wszelkiego bytu z bycia”36.

Należy podkreślić, że lata trzydzieste X X  wieku to okres sympatyzowania Hei
deggera z niemieckim narodowym socjalizmem, która to sympatia -  jak pisze Ce
zary Wodziński -  nigdy do końca nie zanikła37. Oskarżenie o „bezświatowość” -  
tę w powyższym rozumieniu „wykorzenienia bytu z bycia” -  staje się jednocześnie 
wskazaniem na politycznego wroga. Warto zwrócić uwagę, że Heidegger uznawał 
rewolucję narodowosocjalistyczną nie za „politykę” -  którą zaliczał do określeń 
wywodzących się z tradycyjnej metafizyki -  lecz za ukonstytuowanie się właści
wego narodowego jestestwa, wyrażającego prawdę Bycia. W  publicznej debacie 
na temat opublikowanych w 2014 roku Czarnych zeszytów  -  prywatnych zapi
sków filozofa -  najwięcej uwagi poświęcano fragmentom, które miały stanowić 
dowód na antysemityzm Heideggera. Przykładowa wypowiedź tego rodzaju za
wiera właśnie zarzut „bezświatowości” kierowany ku Żydom:

Jedną z najskrytszych -  i być może najstarszych -  form Ogromu (d as R iesenhafte) 

[tj. całkowitego opuszczenia bytu przez bycie -  przyp. A.C.] jest nieodzowna zdol

ność kalkulowania, manipulowania i w trącania się; ta zdolność jest podstawą bez

światowości judaizmu. Przejście do Ogrom u ciągle znajduje się w zasięgu możli

wości „codzienności” i „Się”, [ .. .]  rozumianych jako symptomy miejskiego świata 

dekadencji. [ .. .]  [Ogrom to] rosnąca niezdolność do myślenia Bycia zamiast usta

nawiania bytów38.

Kalkulowanie, myślenie od strony człowieka-podmiotu podporządkowu
jącego sobie świat, jest zatem zdaniem Heideggera (paradoksalnie) „bezświa- 
towe” -  ale równocześnie w powstałych w tym samym okresie Przyczynkach 
do filozofii, podobnie jak  w przywołanym już W prowadzeniu do metafizyki, 
Heidegger zauważa, że człowiek, który wypełnia swoje posłannictwo „stróżo
wania przy prawdzie Bycia”, również jest bezświatowy: „Człowiek [jest] jako 
w rozproszonym odrzucie obcy, który nie powraca już z bez-gruntu i w tej 
obcości zachowuje odległe sąsiedztwo z Byciem”39. Mamy zatem u Heidegge

36 Cyt. za: P. Trawny, Heidegger i mit spisku żydowskiego, s. 101.
37 Por. np. C. Wodziński, M etafizyka i metapolityka. „Czarne zeszyty“ Heideggera, Gdańsk 2016, 

s. 237-238.
38 M. Heidegger, Ponderings VII-XI. Black Notebooks 1938-39, przeł. R. Rojcewicz, Blooming

ton-Indianapolis 2017, s. 76.
39 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, s. 450 (§ 273).
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ra dwie bezświatowości: „złą” i „dobrą”. Sądzę, że ta pejoratywnie rozumiana 
bezświatowość to częste również w dzisiejszej krytyce liberalizmu i indywidu
alizmu potępianie dążenia do dobra prywatnego, pewności siebie mówiącej 
„mam rację!”, wygody, bezpieczeństwa, korzystania ze (znów paradoksalnie!) 
dobrodziejstw tego świata, jak  choćby szeroki wybór lokali gastronomicz
nych. Zgodnie z tym konserwatywnym sposobem myślenia, dobrobyt i dąże
nie do realizacji subiektywnych interesów utrudnia nam zakorzenienie. Zaś 
afirmowana przez filozofa bezświatowość to właśnie wspomniana już „nie- 
-samowitość” (Unheimlichkeit) -  poczucie „obcości” płynącej z doświadczania 
„sąsiedztwa z Byciem”. Bezświatowość ta, owa niesamowitość, stanowi jak 
by -  podkreślmy jeszcze raz -  przedłużenie stanu trwogi, rozumianej w Byciu 
i czasie jako wezwanie sumienia do wyboru przez jestestwo jego najbardziej 
własnych możliwości bycia. O tym, że nie-samowitość jest nie jakimś jednym 
momentem, lecz względnie trwałym „stanem”, Heidegger pisze już w rozpra
wie z 1927 roku: „spokój ducha [...]  wyrasta ze zdecydowania, które oka- 
mgnieniowo jest nastawione na możliwe sytuacje”40. Będąc bezświatowi jako 
zakorzeniający -  tj. mając na uwadze Bycie -  możemy z głębi tego „sąsiedztwa 
z Byciem” budować świat, w tym życie polityczne. Oczywiście warto zauwa
żyć, że takie wyobcowanie -  najbardziej własne myślenie Bycia, rozważanie 
go w urokliwym miejscu, który jest dla nas odpowiednikiem Heideggerow- 
skiej szwarcwaldzkiej chaty -  również może przynosić indywidualny komfort, 
dobre samopoczucie. Od wygody „Się”, wygody machinacji, różniłaby się ona 
tym, że jest to wygoda od strony Bycia. Zaznaczmy również, że Peter Trawny 
zwraca uwagę, iż „dobra” bezświatowość to dla Heideggera „wyzwolenie” (Be
freiung), zasadzające się na tym, że „jawno-bycie (Da-sein) to obce miejsce, 
[...] [a] zgodnie z powiedzeniem Sokratesa myśliciele są atopiczni, bez m iej
sca”. Przytacza słowa Heideggera, że „ustanawiając Bycie, [...] [myśliciele są] 
obcy pośród bytu, osobliwi dla każdego”41. Natomiast „zła” bezświatowość 
to -  Trawny znów przywołuje zapiski Heideggera -  „pozór wyzwolenia, [który 
polega na] prowadzeniu na manowce w wykorzenioną obcość, która nie jest 
w stanie ofiarować żadnej spoiny”42. Jak komentuje Trawny, krytykowana przez 
Heideggera „wykorzeniona obcość” to między innymi kosmopolityczny spo
sób życia, możliwość poczucia się u siebie zarówno w Londynie, jak  i w Paryżu

■
40 M. Heidegger, Bycie i czas, § 68.
41 P. Trawny, Heidegger i m it spisku żydowskiego, s. 137.
42 M. Heidegger, Gesamtausgabe 96, cyt. za: P. Trawny, Heidegger i m it spisku żydowskiego, 

s. 149.
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(w kontekście badań nad antysemityzmem Heideggera Trawny podkreśla, że 
taki sposób życia często przypisywano Żydom).

Myślę, że wolno pokusić się o stwierdzenie, iż „zła” bezświatowość jest -  
w świetle Heideggerowskiego przesłania etycznego, aby człowiek był stróżem 
Bycia -  czymś jeszcze gorszym niż Się. Przecież jestestwo, przebywając w eg- 
zystencjale Się, nadal „jest-w-świecie” i może wyrwać się od Się, decydując się 
na bycie właściwe, tożsame z „wyzwoleniem się ku swemu światu”. „Dobra” 
bezświatowość jest doświadczana w trwodze, lecz nawet w tej trwodze, kiedy 
wyślizguje się nam wszystko inne oprócz naszego czystego bycia, mamy na 
uwadze świat, bo według Heideggera bycie jestestwa jest już zawsze byciem- 
-w-świecie. W  „złej” bezświatowości nie ma tej -  jak  mogłoby się wydawać, 
inherentnej -  perspektywy „bycia-w-świecie”. Dlatego właśnie „zła bezświato
wość” -  bezświatowość jako wyrachowanie zapominające o bytach -  jest jesz
cze gorsze od Się, w którym przecież jesteśmy w świecie. „Zła” bezświatowość 
-  „dekadencja”, „liberalne ja”43, które „prowadzi na manowce” -  nie jest nawet 
wstępną podstawą do tego, aby wyrwać się ku prawdzie Bycia. Być może na
leży to wiązać z Heideggerowskim wyjaśnieniem „bezświatowości” przedmio
tu nieożywionego w wykładzie z roku akademickiego 1929/1930. Tłumacząc 
„bezświatowość” kamienia, Martin Heidegger stwierdził, że bezświatowość 
polega na braku przystępu do rozumienia bycia innych bytów (Weltlosigkeit 
[ist] Zugangslosigkeit zum Seienden): kamień jest rzucany, obija się o ziemię 
i wodę, ale nie zrozumie bycia ziemi i wody44. A zatem o ile w Się rozumiemy 
bycie swoje i innych -  choć jeszcze nie na sposób „zdecydowany” -  to nale
żąc do „złej” bezświatowości, nie rozumiemy bycia swojego i innych. Jesteśmy 
kamieniami. Można powiedzieć, że w przypadku Heideggerowskiej narracji 
z lat trzydziestych, tj. „bezświatowości” przeciwstawionej „stróżowaniu przy 
prawdzie Bycia”, nie istnieje możliwość „konwersji”, jak  w przypadku jeste
stwa, które po „wyzwoleniu” z egzystencjału Się ku byciu sobą zajmuje się 
światem w sposób najbardziej własny (na marginesie warto zwrócić uwagę na 
zastanawiającą rzecz: to właśnie wolność jestestwa, a nie ubranie go -  w imię

43 M. Heidegger, Gesamtausgabe 65: Beiträge zur Philosophie, s. 319 (§ 196).
44 M. Heidegger, Gesamtausgabe 29/30: Die Grunbegriffe der Metaphysik. Welt -  Endlichkeit -  

Einsamkeit, red. F.-W. von Herrmann, Frankfurt am Main 1983, s. 289-293 (§ 47). Por. np. 
zdanie (s. 286): „Der Stein ist weltlos. Weltlosigkeit eines Seienden sagt jetzt: die zu der 
Seinsart des betreffenden Seienden gehörige, je diese Seins art gerade charakterisierende 
Zugangslosigkeit zu dem Seienden (als Seiendem), worunter das betreffende Seiende dieser 
Seinsart ist”



Bycia -  w ramy zakazu liberalizmu, umożliwia mu budowanie świata na spo
sób najbardziej własny).

Zimą przełomu lat 1925 i 1926 Hannah Arendt pisała o sobie, że ma „wzrok 
pozbawionego ojczyzny”45. Ćwierć wieku później w liście do Heideggera skon
statowała: „Nigdy nie czułam się niemiecką kobietą, dawno też przestałam 
czuć się kobietą żydowską. Czuję się tym, kim właśnie jestem, dziewczyną 
z obczyzny”46. Nasuwa się pytanie, czy ta bezświatowość, owo „wyobcowanie”47 
Arendt, o którym pisała nie tylko w młodości, ale także jako dojrzała filozof- 
ka -  będą w świetle myśli Heideggera wyrazem raczej dobrej, czy raczej złej 
bezświatowości. W  pierwszym przypadku bezświatowość ta byłaby zakorze
niającym, trwożliwym poczuciem nieswojości, w drugim -  „wykorzenioną ob
cością”; na marginesie warto podkreślić, że w dzisiejszej narracji prawicowej 
rozróżnienie to jest silnie obecne. Przykładem są wydane w 2018 roku roz
ważania Marka A. Cichockiego, gdzie autor rysuje wizję dwóch przeciwnych 
sobie koncepcji Europy -  wizję „sprowadzenia europejskiej cywilizacji do 
użyteczności, potrzeby, komfortu”48 oraz wizję europejskiego porządku jako 
zdolności do „heroicznego wyboru dobra”49, zaprzeczenia własnej wygodzie 
w imię wyższych celów. Przeciwieństwo to polski filozof określa słowami Alek
sandra Wata: „wojna barbarzyńców z cywilizacją, nomadów z lądem”50. Dobra 
bezświatowość -  czyli heroiczny wybór dobra -  walczy ze złą, czyli z komfor
tem i kosmopolityzmem, „nadmiarem jedności”51. Podobnie myślał Heidegger. 
Owszem, wiadomo, że Heidegger nie mówiłby o „heroicznym wyborze dobra”, 
ale trwożliwa nieswojość -  którą można określić „heroicznością” rozumianą 
jako wznoszenie się ponad świat -  przeciwstawiona „samozadowoleniu” Się,
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45 H. Arendt, Do przyjaciół, [w:] H. Arendt, M. Heidegger, Korespondencja z  lat 1925-1975, 
s. 232.

46 H. Arendt do M. Heideggera, 10 lutego 1950 r., [w:] H. Arendt, M. Heidegger, Koresponden
cja z  lat 1925-1975, s. 64.

47 „Wyobcowanie ze świata” Arendt uczyniła tytułem podrozdziału Kondycji ludzkiej, jednej
ze swych czołowych prac. W Cieniach zaś pisała: „Wszelkie dobro źle się kończyło, wszelkie
zło -  dobrze. Trudno powiedzieć, co było bardziej nie do zniesienia. Albowiem to właśnie 
jest najnieznośniejsze -  co zapiera dech, gdy tylko człowiek o tym pomyśli z bezgraniczną 
trwogą, która [...] nigdy nie pozwala, żeby poczuł się swojsko” (H. Arendt, M. Heidegger, 
Korespondencja z  lat 1925-1975, s. 22).

48 M.A. Cichocki, Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii, Warszawa 2018, s. 117.
49 Ibidem.
50 Ibidem, s. 118.
51 Ibidem, s. 11.



192 ANNA CZEPIEL

z powodzeniem współkształtuje opartą na „dobrej” i „złej” bezświatowości pa
ralelę z narracją konserwatywną.

Odpowiedź na pytanie, czy bezświatowość Arendt była w oczach Heideg
gera dobra, czy jednak zła, jest raczej niemożliwa -  sugestywne jest jednak 
traktowanie przez Heideggera „wyobcowania” raz pejoratywnie, a raz z podzi
wem, widoczne zarówno w filozoficznych tekstach z lat trzydziestych i czter
dziestych, jak i jeszcze w korespondencji z młodą Arendt w latach 1925-1929. 
„«Cienie» rzucało Twoje środowisko, [...] to nie jesteś Ty”52 -  napisał pryncy
pialnie Heidegger 24 kwietnia 1925 roku w odpowiedzi na tekst młodej filo- 
zofki. Zaś 24 lipca napisał: „Może musisz jeszcze bardziej pragnąć poznawać 
tylko w zachwyceniu”53. To „tylko w zachwyceniu” stanowi -  tym razem afir
matywne -  nawiązanie do wyobcowania opisanego przez Arendt w Cieniach: 
„W tym swoim -  można tak wręcz powiedzieć -  urzeczeniu [ . ]  niczego więcej 
nie wiedziała i nie znała poza samą sobą”54.

2 . Problem bezświatowości u Arendt

Pytaniem, na które można dać pewniejszą odpowiedź, jest to, czy Hannah 
Arendt w swojej twórczości, w której -  podobnie jak  u Heideggera -  pojęcie 
„świata” ma znaczenie kluczowe, przejęła Heideggerowskie rozróżnienia na 
„dobrą” i „złą” bezświatowość, czy też rozumiała je  zupełnie inaczej? Odpo
wiadając na to pytanie, warto podkreślić, że bezwzględny podział na „życie” 
i „świat” jest podstawowym rozróżnieniem w filozofii Arendt. Podział ten do
chodzi do głosu zwłaszcza w pracach takich jak  Kondycja ludzka, N ieposłu
szeństwo obywatelskie, W prowadzenie w politykę i O rewolucji. Według Arendt 
„życie” odpowiada szeroko pojętej sferze prywatnej, za to „świat”, „wspólny 
świat” -  sferze publicznej, właściwie rozumianej polityce. To zamieszkiwanie 
w „świecie”, w miejscu debaty publicznej, oznacza dla Arendt zadomowie
nie: jak  pisała, „świat między nami [jest] światem wielości i zadomowienia”55. 
Wynikałoby stąd, że „życie” -  sfera, która „kończy wspólny świat”, sfera bez- 
światowa -  to sfera niezadomowienia; widać tu pewne podobieństwo do Hei- 
deggerowskiej trwogi, rozumianej jednak -  by odnieść się do rozróżnienia

■
52 H. Arendt, M. Heidegger, Korespondencja z  lat 1925-1975, s. 25.
53 Ibidem, s. 37.
54 H. Arendt, Cienie, s. 22.
55 H. Arendt, Denktagebuch: 1950 bis 1973, t. 1, München 2002, s. 470.
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z pierwszej części niniejszego tekstu -  jako przemijający nastrój, a nie jako 
stały stan: w niezadomowieniu uprzytamniamy sobie nasze najbardziej własne 
możliwości bycia i stąd wyzwalamy się ku światu, aby czuć w nim pewne zado
mowienie. Jak jednak wspominałam, interpretując Heideggera, to wyzwolone 
działanie w świecie to jednoczesne zadomowienie i niezadomowienie. Jed
nak u Arendt bezwzględność podziału na „życie” i „świat” -  sygnalizowana 
już przez krótkie stwierdzenie filozofki: „W centrum polityki leży troska o ten 
świat, nie o człowieka”56 -  sugeruje w tej kwestii ścisły rozdział: życie -  nieza- 
domowienie, świat -  zadomowienie. Otóż naturalne potrzeby człowieka -  za
spokojenie głodu, komfort psychiczny, stabilność ekonomiczna -  powinny być 
zdaniem Arendt, inspirującej się starożytną Grecją, pozostawione za kotarą 
sfery prywatnej z chwilą wejścia danej osoby w przestrzeń publiczną57. W  prze
ciwnym razie powstaje sfera „społeczeństwa”, którą Arendt potępiała, określa
jąc ją  jako „dziwaczną hybrydę, w której interesy prywatne nabierają znaczenia 
publicznego”58. „Sfera społeczeństwa” polega na zajmowaniu się przez politykę 
dobrobytem społeczno-ekonomicznym: regulacjami dotyczącymi podatków, 
zasiłków, pracy, mieszkań. Te kwestie -  mimo że dzisiaj są one dla nas tożsame 
z polityką -  zdaniem Arendt nie mają mocy konstytuowania „świata”. Myśli- 
cielka próbuje tłumaczyć to w Kondycji ludzkiej:

W spólny świat może przeżyć przychodzenie i odchodzenie pokoleń. [ . ]  Polis  dla 

Greków [ . ]  była przede wszystkim zabezpieczeniem przed ulotnością jednostko

wego życia. [ . . .]  [Jednak] po spektakularnym dojściu społeczeństwa do publicznego 

znaczenia [ . ]  zaświadczanie o rzeczywistości nie polega już na publicznej obecno

ści innych, ale raczej na mniejszej lub większej pilności potrzeb, których istnienia 

lub nieistnienia nie może poświadczyć nikt prócz tego, kto ich doznaje. [ . ]  Ponad

to, nawet gdyby tych potrzeb, za sprawą jakiegoś cudu współodczuwania, doznawali 

inni, sama ich ulotność nie pozwoliłaby im nigdy ustanowić czegoś tak mocnego  

i trwałego jak wspólny świat59.

Powyższy fragment Kondycji ludzkiej każe myśleć, że do mniemania, iż na
turalne potrzeby człowieka nie mogą być tematem uwiecznianego w polityce 
wspólnego świata, skłonił filozofkę fakt, że taka potrzeba po jej zaspokojeniu

■
56 H. Arendt, W prowadzenie w politykę, s. 136.
57 Por. np. ibidem, s. 150.
58 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2010.
59 Ibidem, s. 76-77.
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staje się już nieistotna: skoro po zjedzeniu obiadu nie myślimy już o tym, jacy 
byliśmy głodni wcześniej, to dlaczego mielibyśmy upamiętniać w ramach wspól
nego świata to, że ktoś zjadł obiad? Problemem jest, jak  argumentuje Arendt, 
także nadmierna subiektywność polityki opartej na naturalnych ludzkich po
trzebach: „istnienia [potrzeb] nie może poświadczyć nikt prócz tego, kto ich 
doznaje”60. Z drugiej strony problemem wydaje się dla Arendt także nadmierna 
obiektywność potrzeb ekonomicznych, psychicznych czy biologicznych: „[po
lityka to] wznoszenie się [...]  od warunków wspólnych wszystkim ludziom 
do jaśniejącej chwały wielkich czynów”61; „w warunkach wspólnego świata rę
kojmią rzeczywistości nie jest przede wszystkim «wspólna natura» wszystkich 
ludzi, [...] ale raczej fakt, że bez względu na różnice pozycji i wynikłe z nich 
różnice perspektyw każdy zawsze odnosi się do tego samego przedmiotu”62. 
Z pewną polemiczną złośliwością można tu podkreślić, że ustanawiająca dzie
dzinę publiczną wielość perspektyw może wynikać właśnie z subiektywności 
naturalnych potrzeb, co może przysłużyć się wypracowaniu rozwiązań w kwe
stii jakiegoś „tego samego przedmiotu”, na przykład polityki podatkowej czy 
mieszkaniowej. To sięganie przez filozo&ę po różne zarzuty -  czy to zarzut 
zbytniej subiektywności, czy zbytniej obiektywności -  tym bardziej pokazuje, 
że Hannah Arendt jest nieugięta w kwestii obecności naturalnych potrzeb ludz
kich w polityce: ludzkie naturalne potrzeby są „bezświatowe”, tj. nie mają mocy 
tworzenia sfery „świata”, a ich pojawienie się w sferze publicznej niszczy świat, 
zamieniając go w „dziwaczną hybrydę”. Wyobrażenie polityki u Arendt można 
określić jako ciągłe debatowanie o tym, jak zachować świat, aby nasi następcy 
mogli dalej debatować o tym, jak  zachować świat. Stąd uprawnione jest stwier
dzenie, że polityka według Arendt jest niemal beztreściowa63.

60 Ibidem, s. 77.
61 Ibidem, s. 55.
62 Ibidem, s. 78. Kwestię tego, że potrzeby ludzkie są zbyt obiektywne, aby konstytuowały 

wspólny świat, ciekawie streszcza Edyta Barańska, analizując relację między Arendt a my
ślą feministyczną: „Kobiety chcą ze swoimi potrzebami przedostać się do sfery publicznej -  
pragną zniszczyć tym samym «grecką granicę». W ten sposób powstaje sfera socjalna, która 
jest wypaczeniem polityki. Kobiety nie chcą więc być wolnymi obywatelami, powie Arendt. 
Nie chcą pokazać światu, kim są naprawdę. Lecz [wszystkie] pragną tego samego. Bowiem 
potrzeby ujednolicają ludzi. Płeć ujednolica. Jako kobiety, czy jako mężczyźni potrzebujemy 
tego samego. [ . ]  Wszyscy potrzebujemy przecież chleba, mówi Arendt” (E. Barańska, „Ona 
nie była jedną z  nas”. W okół „fem inizm u” Hannah Arendt, „Środkowoeuropejskie Studia Po
lityczne” 2007, nr 1, s. 271-272).

63 Rozwijam tę kwestię w: A. Czepiel, Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? Zmagania 
z myślą Hanny Arendt, Warszawa 2017.
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Potraktowanie przez Arendt ekonomicznych potrzeb człowieka jako „bez- 
światowych” wywołuje skojarzenia z pejoratywnością -  w tym z określeniem 
przez Heideggera „kalkulacji”, zapewniania sobie dobrobytu, właśnie jako pejo
ratywnie rozumianej „bezświatowości”. Jednostkowe potrzeby społeczno-eko
nomiczne powodują, jak  pisze Arendt, „koniec wspólnego świata”64, co brzmi 
złowieszczo; brzmi niemal jak  Heidegger, który mówi o tym, że „zachodnia 
metafizyka [...]  dostarczyła punktu wyjścia do szerzenia się [...] zdolności 
rachowania, która w ten sposób zapewniła sobie schronienie w «duchu», bez 
jakiejkolwiek jednak mocy powzięcia z siebie [...] najwyższego rozstrzygnię
cia pomiędzy pierwszeństwem bytu a gruntowaniem prawdy Bycia”65. Czy jed 
nak Arendt krytykuje dążenie do prywatnego dobrobytu jako takie? W  świetle 
wspomnianego bezwzględnego podziału na sferę „życia” i sferę „świata” należy 
zwrócić uwagę, że to, co „bezświatowe”, jest dla tej myślicielki „złe” o tyle, o ile 
dokonuje ono wtargnięcia z terenu „życia” na teren „świata”, a tym samym nisz
czy właściwie rozumianą politykę -  politykę traktowaną jako sferę wolności od 
prywatnych potrzeb (jak pisze Arendt we W prowadzeniu w politykę: „Gospo
darstwo, które wolny człowiek może swobodnie opuścić, nie było [w starożyt
ności] jedynie miejscem, gdzie człowiekiem rządziły konieczności i przymus, 
ale także miejscem, w którym życie każdej jednostki [...] było bezpieczne. [...] 
A zatem wolny był tylko ten człowiek, który gotów był zaryzykować własne 
życie”66). Niechęć Arendt do „życia”, traktowanie go jako zaprzeczenie wolno
ści (symbolizowanej przez „świat”), nie jest zatem dokonywaną w odniesieniu 
do całokształtu ludzkiego życia -  wyrażaną także przez Heideggera, między 
innymi w zachęcie do „wyrwania się jestestwa z samozadowolenia, beztroski 
i wygodnictwa”67 -  konserwatywną krytyką „świata zadowolonych głupców”68,

■
64 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 79.
65 M. Heidegger, Gesamtausgabe 96, cyt. za: P. Trawny, Heidegger i m it spisku żydowskiego,

s. 75-76.
66 H. Arendt, Wprowadzenie w politykę, s. 150.
67 M. Heidegger, Bycie i czas, s. 482 (§ 74).
68 Wyrażenie „świat zadowolonych głupców” zapożyczam z tekstu, który jest idealnym przy

kładem zjawiska utożsamiania dobra moralnego z nieprzyjemnością (Z. Stawrowski, Świat 
zadowolonych głupców, „Rzeczpospolita Plus Minus”, 6 -7  VI 2015): „Można wszystko tak 
rozplanować, by każdy żył w miarę bezpiecznie, przyjemnie i szczęśliwie. [...] [Jednak] cier
pienie [ . ]  wykracza poza świat, który sobie sami zaprojektujemy tak, by było nam dobrze. 
[...] Doświadczenie wolności mamy wtedy, [...] gdy wznosimy się lub upadamy. Prawdzi
wa wolność jest wtedy, [...] kiedy na przykład [...] przyznajemy się do czegoś złego, choć 
wiąże się to z upokorzeniem; [ . ]  kiedy w imię tego, co podpowiada nam sumienie, gotowi 
jesteśmy poświęcić życie”. Co znamienne, w przeciwieństwie do cierpienia, romantyczna mi
łość i płynąca z niej przyjemność nie została przez Stawrowskiego wymieniona jako to, co
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której istotę stanowi mniej lub bardziej bezpośrednie potępienie przyjemno
ści: to, co dobre i szlachetne, jest cierpieniem, a to, co przyjemne, jest złe -  
jest „upadkiem”. Oczywiście żaden z autorów wyrażających takie poglądy nie 
powie wprost, że jest przeciwko przyjemności czy że przyjemność jest złem; 
pogląd ten jednak sam wychodzi na jaw, kiedy jako przykłady „dobra”, „tego, 
co moralne”, „prawdziwej wolności” autorzy tacy opisują zachowania niosące 
jednostce nieprzyjemność, wręcz nieludzki wybór surowej powinności zamiast 
pragnienia (por. krytyka adhortacji papieskiej Amoris laetitia), i nie dopuszcza
ją  myśli, że realizacja pragnienia może być powinnością. Ponownie jako wy- 
razicielkę takiego właśnie „anty-swawolnego” poglądu możemy przywołać -  
obok Heideggera krytykującego „samozadowolenie”69 jako „rzekomą wolność 
Się”70 -  również (skądinąd nazywającą siebie uczennicą Arendt) Chantal 
Delsol, która z oburzeniem typowym dla konserwatystów pomstujących na 
rzekomy „świat zadowolonych głupców” pisze, że w obecnych czasach „ca
łość egzystencji, nie wyłączając wizji przyszłości, wydana jest na łaskę emocji

uwzniośla moralnie i duchowo (por. A. Czepiel, Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel?, 
s. 67-70). Można tu mówić o podobieństwie do nieobecności miłości w „Byciu i czasie” Hei
deggera, wobec czego przeciwwagą było poświęcenie przez Arendt problematyce miłości 
całego jej doktoratu w 1928 roku (na nieobecność kwestii miłości w filozofii Stawrowskiego 
zwraca uwagę także Michał Kmieć (M. Kmieć w rozmowie ze Z. Stawrowskim, Prawo natu
ralne zakłada, że świat jest rozumny, TeologiaPolityczna.pl, 8 V 2018). Gwoli sprawiedliwości 
należy wspomnieć, że Stawrowski jest autorem ciekawej -  i mimo jego własnych racjonali
stycznych implikacji pozwalającej na pewien romantyzm i tajemniczość -  koncepcji „wiary, 
że prawda jest”; „uznanie istnienia prawdy (...)  jest aktem zaufania, ( .. .)  [bez którego] rozum 
przestaje być rozumem” (Z. Stawrowski, Solidarność znaczy więź, Kraków 2010, s. 171-179). 
Innym przykładem narracji antagonizującej szczęście indywidualne i to, co moralne -  za
równo w sferze politycznej (dobro wspólne), jak i w odniesieniu do całokształtu ludzkiego 
życia -  są słowa Marka A. Cichockiego z książki Północ i Południe (s. 117-118): „Istotą gen- 
tlemańskiego spojrzenia na porządek, ordo, na europejską cywilizację, jest sprowadzenie jej 
istoty do użyteczności, potrzeby, komfortu, a więc tego wszystkiego, co pozwala nam być 
«cywilizowanymi». Tymczasem [...] europejski porządek oparty jest przede wszystkim na 
wyborze dobra, na jego umiłowaniu -  agape, i że ten wybór bywa czasami wyborem hero
icznym, zwłaszcza kiedy napotka absolutne zło”. Obca takim wypowiedziom jest umiejętność 
dostrzeżenia dobra moralnego w tym, co przynosi przyjemność i wygodę (stąd polscy kon
serwatyści, skądinąd bardzo katoliccy, mają tak dużą trudność z zaakceptowaniem adhor
tacji papieża Franciszka Amoris laetitia). O Arendt można powiedzieć, że jej moralizowanie 
ogranicza się do sfery politycznej: należy porzucić kategorie własnej przyjemności na czas 
działalności w dziedzinie publicznej. Jak pisała, materialne oraz psychiczne „«szczęście» rze
czywiście jest wstępnym warunkiem wolności, lecz niestety nie może być dostarczone przez 
żadne przedsięwzięcia polityczne” (H. Arendt, On Revolution, London 1990, s. 242, tłum. 
własne -  A.C.).

69 M. Heidegger, Bycie i czas, s. 482 (§ 74).
70 Ibidem, s. 348 (§ 57).
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i kaprysów: [...]  [na] przyjemność zamiast wysiłku”71. Warto wspomnieć, że 
Heideggerowska koncepcja wezwania do ujawnienia swojego bycia sobą, do 
odpowiedzi na wezwanie chwili, kairosu, nie legitymizowałaby na przykład, 
dopuszczalnego w bliskiej konserwatystom etyce Kantowskiej, długotrwałego 
nieludzkiego milczenia podjętego po to, aby nie złamać prawa moralnego utoż
samionego z nakazami Kościoła; w kontekście filozofii Heideggera przesłanie 
to jest, jak  sądzę, ważniejsze od możliwych do znalezienia u samego Heidegge
ra antyeudajmonistycznych fragmentów takich jak krytyka zadowolenia.

Zastanówmy się jednak, czy Arendt faktycznie nie pejoratywizuje -  właśnie 
jako „świata zadowolonych głupców” -  „bezświatowości” rozumianej jako do
brobyt i zadowolenie? Wskazywać na to mógłby fragment Kondycji ludzkiej 
dotyczący kwestii pracy i konsumpcji. Hannah Arendt ubolewa tu, że:

widmo prawdziwego społeczeństwa konsumentów jest [ .. .]  alarmujące jako ideał 

społeczeństwa. [ .. .]  Ideał ów nie jest czymś nowym; niekwestionowane założenie 

klasycznej ekonomii politycznej wyraźnie wskazywało, że ostatecznym celem vita  

activa  jest bogacenie się, obfitość dóbr i „szczęście jak największej liczby ludzi” [ . ]  

[Ten ideał] może m ieć swój urok, dopóki jest m arzeniem , zamienia się natomiast 

w ra j g łu p c ó w  [podkr. A .C .], gdy tylko zostanie zrealizowany72.

Czy nie jest to aby konserwatywna cierpiętnicza narracja, utrzymująca, że 
przyjemność, dobrobyt i spokój to coś grzesznego i niemoralnego, a cierpie
nie i poświęcenie się antyeudajmonistycznym zasadom -  coś świętego i mo
ralnego? Jednak jeżeli spojrzymy na kontekst rozważań Arendt, to dostrze
żemy, że również te przytoczone słowa mają na celu krytykę nie dobrobytu 
jako takiego, tylko przeniesienia kwestii dobrobytu ze sfery prywatnej do sfery 
publicznej. Oskarżenie o to, że celem vita activa jest „bogacenie się, obfitość 
dóbr i szczęście jak największej liczby ludzi”, występuje również w innej pra
cy Arendt, O rewolucji, gdzie posiada kontekst krytyki zaniku oderwanego od 
sfery prywatnej „szczęścia publicznego” na rzecz dobrobytu indywidualne- 
go73. Dowodzi to, że dokonywana przez Arendt krytyka „raju głupców” to nie

71 Ch. Delsol, Nienawiść do świata, s. 291.
72 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 159-160.
73 H. Arendt, On Revolution, s. 221: „Following eighteenth-century political language, we have 

called [these principles] public freedom, public happiness, public spirit. What remained of 
them in America, after the revolutionary spirit had been forgotten, were civil liberties, the 
individual welfare of the greatest number, and public opinion as the greatest force ruling an
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krytyka szczęścia i bezpieczeństwa jako takiego, tylko takiej pseudopolityki 
-  takiej vita activa -  w której w całości na miejsce „świata” wkroczyły kwestie 
dobrobytu ekonomicznego: „Animal laborans pozwolono zająć dziedzinę pub
liczną; ponadto, dopóki pozostaje ono w jej posiadaniu, nie może istnieć żadna 
prawdziwa dziedzina publiczna, lecz jedynie publiczne spełnianie czynności 
prywatnych”74. Nie chodzi tu o doświadczenie swobody i przyjemności jako 
takie -  co znajduje się pod ostrzałem konserwatystów; u Arendt „raj głupców” 
to sytuacja, w której każdą naszą chwilę pochłania konsumpcja, w związku 
z czym tak naprawdę nie możemy zaznać swobody i przyjemności. Autorka 
Kondycji ludzkiej broni przyjemnych nastrojów, zauważając, że ciągła kon
sumpcja uniemożliwiałaby szczęście, gdyż wpędzałaby człowieka w stres: 
ponieważ członek społeczeństwa konsumentów, anim al laborans, „domaga 
się zawsze bycia szczęśliwym”75, ludzie zapominają, że szczęście -  zarówno 
prywatne, jak  i doświadczane w sferze publicznej -  jest ulotne, jest „delikat
nym punktem doskonałej równowagi procesów życia: wyczerpania i regene
racji, bólu i uwolnienia się od bólu”76. Ten motyw ulotności szczęścia jest dla 
filozofii Arendt charakterystyczny -  podobnie jak  dla jej utworów poetyckich 
z młodości. Według myślicielki z powodu kłamstwa, jakoby możliwe było ciąg
łe szczęście, widać w obecnych czasach (Kondycja ludzka powstawała w latach 
pięćdziesiątych X X  wieku) „powszechne żądanie szczęścia i rozprzestrzenione 
nieszczęście, będące tylko dwiema stronami medalu”77. O stresującym, wyczer
pującym, w gruncie rzeczy antyszczęściowym konsumpcyjnym pędzie Arendt 
mówi, że „[powstałoby] pytanie, jak  dostarczyć na co dzień wystarczająco wie
le sposobności do wyczerpania sił, aby zachować nienaruszoną zdolność do 
konsumpcji”78.

Nawiązując do swojego niezmiennego postulatu: podziału na sferę „życia” 
i sferę „świata”, myślicielka uważa, że powstanie społeczeństwa konsumentów 
tworzy złudzenie pokonania ludzkich naturalnych konieczności -  czyli tego, co 
bezświatowe, przynależące sferze prywatnej. W  rzeczywistości, jak argumen
tuje filozofka, „niewymagająca wysiłku konsumpcja [...] jedynie wzmocniłaby

■
egalitarian, democratic society. This transformation corresponds with great precision to the
invasion of the public realm by society; it is as though the originally political principles were
translated into social values”.

74 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 160-161.
75 Ibidem, s. 161.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem, s. 158.



BEZŚWIATOWOŚĆ W MYŚLI MARTINA HEIDEGGERA I HANNY ARENDT: DOBRA CZY ZŁA? 199

pochłaniający charakter życia biologicznego”79, a „świat” prawdopodobnie 
„nie mógłby wytrzymać owego szaleńczego dynamizmu w pełni rozpędzone
go procesu życia”80. Nic nie mogłoby zostać utrwalone, a to właśnie utrwalanie, 
czynienie „nieśmiertelności” jest zadaniem sfery „świata”. Rozważania Arendt 
na temat granic konsumpcji można podsumować następująco: materializujące 
się w zalaniu wszystkiego przez konsumowanie oszustwo, jakoby konieczności 
zostały pokonane, niszczy zarówno sferę „bezświatową” -  prywatny dobrobyt, 
chwile odpoczynku -  jak  i sferę „światową”, której istnienie zostaje uniemożli
wione. Właśnie teraz unaocznia się nam to, że można u Arendt wyróżnić „do
brą” bezświatowość: taką sferę prywatną, która jest raczej spokojem, a nie roz
lewa się wszędzie jako zastraszający pęd konsumpcji. Można też wyróżnić „złą” 
bezświatowość: jest to taka bezświatowość, która uniemożliwia prywatne po
czucie spokoju, schronienia, a także hamuje właściwą (w rozumieniu Arendt) 
polityczną debatę, przebywanie ludzi ze sobą w sferze publicznej. Warto przy 
tym zastanowić się nad relacją „dobrej bezświatowości” do „światowości”, jaka 
jawi się w wypowiedziach Arendt: o ile w sytuacji, kiedy zapanowuje „zła bez- 
światowość” rozlewająca się zarówno na sferę prywatną, jak  i publiczną, nie 
może być nic utrwalone, człowiek „nie wznosi świata”, ponieważ „nie potrafi 
rozpoznać własnej ulotności”81, to w „dobrej bezświatowości” sfera prywat
na polega na możliwości dostrzeżenia ulotności, na refleksji nad ulotnością, 
nad tym, co zostawić światu; to właśnie spośród „rzeczy, które pojawiają się 
w świecie”82 -  a zatem różnych przedmiotów, które są przez człowieka wy
twarzane -  wybiera on to, co należy światu oddać pod przechowującą opiekę. 
Zauważmy, że przedmioty -  na przykład książki czy pluszowe kaczki -  nie 
są produkowane z wyszczególnieniem, czy nadają się do sfery prywatnej, czy 
publicznej. Zatem w świetle rozważań Arendt powstaje miejsce na domysł, że 
granica między sferą prywatną a publiczną niekoniecznie jest nieprzekraczal
na: to w sferze prywatnej człowiek „rozpoznaje swoją ulotność”, decyduje, jakie 
rzeczy z tej sfery nadają się do uwiecznienia w sferze publicznej dla przyszłych 
pokoleń, pamiętając przy tym, że „dziedzina publiczna nie potrafi udzielać 
schronienia rzeczom nieistotnym”83. Co więcej, Arendt uważa, że „świat” może 
przechować także jakąś prywatną własność człowieka, którą on subiektywnie

■
79 Ibidem.
80 Ibidem, s. 159.
81 Ibidem, s. 162.
82 Ibidem, s. 161.
83 Ibidem, s. 73.
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uzna za cenną, lecz cenną nie tylko dla siebie, ale też dla dalszego trwania świa
ta: „Przez wiele minionych stuleci [...] ludzie wkraczali w dziedzinę publiczną, 
ponieważ chcieli, żeby coś własnego lub coś, co dzielili z innymi było trwalsze 
niż ich ziemskie życie”84 (autentycznym przykładem wcielenia tych rozważań 
w życie może być zachowanie przez Arendt w archiwach swojej korespondencji 
z Martinem Heideggerem).

Hannah Arendt zwraca uwagę na pozytywny aspekt sfery „bezświatowej”, 
czyli sfery prywatnego komfortu. Mimo skupienia całej swojej filozofii na 
podkreślaniu istotności sfery „świata”, działalności politycznej oddzielonej od 
spraw prywatnych, uważa, że przebywanie wyłącznie w sferze „świata” byłoby 
dla człowieka uwłaczające:

Doniosłą cechą prywatności [ . ]  jest to, że cztery ściany czyjegoś prywatnego domu 

oferują jedyne pewne miejsce ukrycia przed wspólnym światem publicznym, nie tyl

ko przed wszystkim, co się w nim dzieje, ale też przed samą jego publicznością, przed 

byciem widzianym i słyszanym. Życie prowadzone całkowicie publicznie, w obecno

ści innych, staje się, rzec można, płytkie. [ . ]  Jedyną skuteczną gwarancją, że to, co 

wymaga ukrycia przed światłem sceny publicznej, schroni się pod osłoną ciemności, 

jest własność prywatna, prywatnie posiadane miejsce, gdzie można się skryć85.

Jak widać, Hannie Arendt obca jest konserwatywna krytyka „świętego spo
koju”, widoczna choćby w punkcie 30. D eklaracji paryskiej86 europejskich kon
serwatywnych intelektualistów z 2017 roku, która jest jednocześnie krytyką 
romantyzmu. Zwróćmy uwagę, że Józef Tischner był jednocześnie krytykiem 
obu rzeczy: romantyzmu i posiadania schronienia. Zarówno w podpisanej 
między innymi przez Delsol D eklaracji paryskiej, jak i u Tischnera nieufność 
wobec prywatnego dobrobytu i tajemniczości może być interpretowana jako 
wyraz krytyki romantyzmu jako czegoś niebezpiecznego, co wymyka się ro
zumności traktowanej w duchu Kantowskiej deontologii. Romantyzm, prymat 
czucia i wyobraźni to dla Tischnera -  tak samo jak dla Delsol -  „myślenie, że 
się myśli”87. Rozwiązaniem nie jest zatem bezpieczne tkwienie w swoim czu
ciu, w swoim „miej serce i patrzaj w serce”, i strzeżenie go przed niezrozumieniem

■
84 Ibidem, s. 76.
85 Ibidem, s. 92-93.
86 Ph. Beneton i in., Deklaracja paryska. Europa, w ja k ą  wierzymy, październik 2017, https:// 

thetrueeurope.eu/europa-w-jaka-wierzymy/.
87 J. Tischner, Znicestwienie Polski, [w:] idem, Ksiądz na manowcach, Kraków 2012, s. 221-235.
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innych -  ten Mickiewiczowski aforyzm jest zresztą przez Tischnera bezpośred
nio krytykowany między innymi w tekście Znicestwienie Polski88 -  ale zasad
ne jest porzucenie romantycznej wyobraźni, wiary, że to, co niewypowiadalne 
i skryte, i niekoniecznie rozumiane przez innych, też jest prawdziwe. To w kon
tekście takiego postulatu Tischnera należy patrzeć na tekst tego filozofa o kry
jówce: „Człowiek w kryjówce wierzy, że nosi w sobie jakiś skarb. Skarb ten stara 
się schować głęboko. Sam staje przy schowku i waruje. Miejsce, na którym stoi, 
otacza ścianą lęku. Ku wszystkim ludziom zbliżającym się do kryjówki kieruje 
podejrzenie, że zbliżają się po to, by go okraść i zniszczyć”89. Owszem, można 
by z takim odczytaniem Tischnera polemizować, mówiąc, że myśliciel, pisząc 
o „kryjówce”, chciał jedynie opisać jakieś zaburzenie osobowości, nakazujące 
człowiekowi lękać się innych. Mimo wszystko, na co wskazuje obecna w wie
lu wypowiedziach Tischnera silna krytyka romantyzmu, w jego argumentacji 
przeciwko posiadaniu skarbu w „kryjówce” chodzi przede wszystkim o wyple
nienie romantyzmu z człowieka (takie jest też główne przesłanie, na pierwszy 
rzut oka po prostu stricte politycznego, tekstu Znicestwienie Polski). Oczywiste 
jest, iż wyplenienie romantyzmu sprawiłoby, że w debacie publicznej wszyscy 
upodobniliby się do siebie. Być może to paradoksalnie niewyplenianie, a wręcz 
docenianie romantyzmu w sferze prywatnej przez Arendt pozwala jej na taką 
ufność w to, że w sferze publicznej -  w polityce -  ludzie będą w stanie „ujaw
niać swoją niepowtarzalność w mowie i czynie” (Kondycja ludzka).

Ten nieco dygresyjny wątek romantyzmu jest dobrą okazją do zwróce
nia uwagi na jeszcze jedną ważną rzecz: jako egzemplifikację bezświatowości 
Arendt traktuje nie tylko sferę dobrobytu ekonomicznego, jak na przykład do
stęp do żywności czy wygodne meble, ale także potrzebę cielesno-duchową, 
jaką jest miłość (za Nieposłuszeństwem obywatelskim  do rzeczy bezświatowych 
można zaliczyć także romantyczne, ideowe czy religijne motywacje działalno
ści politycznej, które, gdy wychodzą ze sfery „życia” do sfery „świata”, stają się 
wyłącznie „opinią”90). Myślicielka pisze w Kondycji ludzkiej:

To, co nieistotne, automatycznie staje się sprawą prywatną. Z  pewnością nie znaczy 

to, że wszystkie sprawy prywatne są bez znaczenia; przeciwnie, zobaczymy, że są 

kwestie bardzo istotne, które mogą przetrwać tylko w dziedzinie tego, co prywatne.

■
88 Ibidem.
89 J. Tischner, Ludzie z  kryjówek, [w:] idem, Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 455-474.
90 H. Arendt, Nieposłuszeństwo obywatelskie, przeł. W. Madej, [w:] eadem, O przemocy. Niepo

słuszeństwo obywatelskie, przeł. A. Łagodzka, W. Madej, Warszawa 1998.
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Na przykład miłość, w odróżnieniu od przyjaźni, jest uśmiercana lub raczej gaśnie, 

z chwilą, gdy okazuje się ją publicznie. („Nie próbuj mówić o swojej miłości /  Miłość 

niewypowiedziana może trw ać”). Ponieważ nieodłączną cechą miłości jest bezświa- 

towość, może ona jedynie stać się fałszywa i wypaczona, gdy używa się jej do celów 

politycznych, takich jak zmiana czy zbawienie świata91.

Można powiedzieć, że dokonane przez Hannę Arendt wyposażenie miłości 
w predykat „bezświatowa” jest dwuznaczne: z jednej strony określenie „bez- 
światowość” nadaje miłości pewną tajemniczą aurę -  mówi, że to, co dzieje 
się między zakochanymi, to inna rzeczywistość niż ta, w której na co dzień 
przebywamy; z drugiej strony „bezświatowość” jest także formułowanym przez 
filozofkę ostrzeżeniem, że miejsce miłości nie jest w „świecie”, na miejskim pla
cu obywatelskiej debaty. Warto też zauważyć, że o ile Arendt przypisuje miłości 
bezświatowość -  pewne oderwanie od świata -  to Heidegger, przedstawiając 
trwogę jako de fa cto  oderwanie od świata, czyni odwrotnie. W  wykładzie Czym 
jest metafizyka?  mówi, że trwoga, w której „wyślizguje się nam wszelki byt” 
i która „ujawnia nicość”, nie może być mylona z nastrojem, który „ujawnia 
całość bytu” i który każe zapomnieć o nicości; przykładem takiego nastroju 
jest „radość z obecności kogoś innego -  nie po prostu innej osoby, lecz umi
łowanego człowieka. Tego rodzaju nastrój [...] pozwala nam [...] znaleźć się 
wśród bytu w całości [ . ]  [oraz] tai przed nami nicość, której poszukujemy”92. 
Według Heideggera w radości wynikającej z miłości znajdujemy się w świecie 
-  by tak rzec -  jeszcze bardziej (choć nie wiadomo, czy na sposób właściwy, czy 
na sposób Się: miłość może być właśnie przedłużeniem zdecydowania się na 
własne możliwości bycia, czyli posiadać element bezświatowości, tj. niesamo- 
witości, charakteryzującej trwogę -  tj. być „spokojem ducha wyrastającym ze 
zdecydowania”93 -  ale może też być przez tego filozofa uznana za „wygodę Się”). 
Tymczasem według Arendt „miłość [...]  ma niezrównaną moc odkrywania 
i niezrównaną jasność widzenia. Odsłania, kim  ktoś jest, właśnie dlatego, że 
nie jest zainteresowana -  aż po granice zupełnej bezświatowości -  czym  byłaby 
osoba kochana, zarówno z jej przymiotami i ograniczeniami, jak  i osiągnięcia
mi, jej porażkami i wykroczeniami”94. W  tej wypowiedzi Arendt to właśnie m i
łość -  inaczej niż u samego Heideggera -  zyskuje rolę Heideggerowskiej trwogi

■
91 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 72; por. także s. 263.
92 M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, s. 101-102.
93 M. Heidegger, Bycie i czas, § 68.
94 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 274-275.
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odsłaniającej czyste bycie, czyste „kto” drugiego człowieka, bez przymiotów 
należących do „wewnątrzświatowego bytu”, „powszedniej krzątaniny Się”95.

Powróćmy jednak do wypowiedzi, według której zdaniem Arendt „świat”, 
trwała, a jednak dynamiczna dziedzina polityczna, oznacza patrzenie na tę 
samą sprawę z różnych perspektyw. Podałam w wątpliwość wyrażony w Kon
dycji ludzkiej pogląd myślicielki, jakoby dyskusja o rzeczach i zjawiskach na
leżących do sfery „bezświatowej” -  zarówno o potrzebach ekonomicznych, 
jak  i o miłości -  nie mogła konstytuować świata, tj. prowokować patrzenia 
na tę samą sprawę z różnych perspektyw. W  swoim Dzienniku myśli (D enk
tagebuch) Arendt notuje na temat „świata”: „W przestrzeni wielości, która jest 
przestrzenią polityczną, trzeba zadawać wszystkie odwieczne pytania -  czym 
jest miłość, czym jest przyjaźń, czym jest działanie, myślenie, etc.”96. Temat ze 
sfery „bezświatowej” zostaje tu więc dopuszczony do dyskusji w sferze „świa
towej”! Niemożliwe jest przecież mówić o rzeczach takich jak  miłość, przyjaźń, 
działanie i myślenie, porzucając perspektywę konstytuowaną przez prywatne 
doświadczenia. Jednocześnie, wypowiadając się w sferze „świata” z tych bar
dzo osobistych, płynących ze sfery „bezświatowości” perspektyw, zastanawia
my się nad znaczeniem tych samych, by rzec po Platońsku, „idei”: idei m iło
ści, przyjaźni, działania i myślenia. Chcąc dokonać czegoś w sferze publicznej, 
nie mówimy już jednak wtedy -  a przynajmniej: nie powinniśmy -  o naszym 
konkretnym przypadku w naszym własnym interesie, lecz doświadczona przez 
nas sytuacja służy nam w tworzeniu przekazu zrozumiałego dla innych ludzi, 
w trosce o nasz -  mój i innych -  świat. Warto podkreślić, że problematycz
ne jest odrzucanie przez Arendt tezy, że troska o świat jest tożsama z troską 
o dobre życie człowieka -  nie tylko moje, ale i innych ludzi. Mimo to argu
mentem za tym, że to właśnie o używanie „zobiektywizowanych” własnych 
niepowtarzalnych doświadczeń do naprawiania i ulepszania świata, a zatem 
o przyczynianie się do lepszego życia innych -  a nie o potępienie i zanegowanie 
osobistych przeżyć i potrzeb -  chodziło Arendt w jej postulacie działalności 
publicznej, jest opatrzenie przez filozofkę najważniejszego rozdziału Kondycji 
ludzkiej, zatytułowanego D ziałanie, cytatem autorstwa Karen Blixen: „Wszelkie 
smutki można znieść, gdy ujmie się je  w historię lub opowie o nich historię”97.

95 Por. np. M. Heidegger, Bycie i czas, § 75.
96 H. Arendt, Denktagebuch, s. 295.
97 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 205.
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Można zatem powiedzieć, że nie tylko u Heideggera, ale również u Arendt 
bezświatowość i światowość współgrają ze sobą, jeżeli chodzi o działanie 
w świecie.

3 . Ambiwalentne bezświatowości

Zarówno u Martina Heideggera, jak  i Hanny Arendt możemy wyróżnić ob
szary „dobrej” i „złej” bezświatowości. Czy mają one ze sobą coś wspólnego? 
Wolno sądzić, że „dobrą” bezświatowość u Heideggera -  wyobcowanie, które 
pozwala jednak na „stróżujące przy prawdzie Bycia” zakorzenienie w świecie -  
łączy z „dobrą bezświatowością” u Arendt, czyli sferą prywatną nieuzurpującą 
sobie prawa do wkraczania w politykę, pewien spokój, zacisze, schronienie, 
można powiedzieć: Gelassenheit. Takie schronienie Heidegger znajdował 
w chacie w Szwarcwaldzie -  a Arendt mogła je  znajdować w nowojorskim Ri
verside Park, gdzie pisywała wiersze98. Należy jednak poczynić zastrzeżenie, że 
„dobra bezświatowość” Heideggerowska, w przeciwieństwie do tej Arendtiań- 
skiej, może wkraczać w politykę -  wyobcowanie człowieka, wynikające z jego 
„przebywania w sąsiedztwie Bycia”, ma jednocześnie zdolność gruntowania 
narodowej wspólnoty i budowania polis, o czym myśliciel pisze między innymi 
w Przyczynkach do filozofii (Z wydarzania) oraz we W prowadzeniu do m eta
fizyki. Natomiast u Arendt, kiedy to, co bezświatowe, wkracza w politykę, czyli 
w sferę „świata”, staje się „złe” -  niszczy bowiem sferę polityczną jako sferę wol
ności od tego, co prywatne. Jako przykład takiej „złej bezświatowości” Arendt 
wymienia w Kondycji ludzkiej społeczeństwo konsumpcyjne, w którym wszel
kie ludzkie siły zostają skierowane na konsumpcję, co -  jak sądzę -  prowadzi 
de facto  do likwidacji sfery prywatnej jako sfery odpoczynku i schronienia oraz 
do likwidacji sfery publicznej jako sfery debatowania i zachowywania świata 
dla przyszłych pokoleń. Można powiedzieć, że w ten sposób „zła bezświato
wość” u Arendt przypomina nieco „złą bezświatowość” u Heideggera. U Hei
deggera bowiem „złą” bezświatowością jest „kalkulacja”, dbałość o dobrobyt 
ekonomiczny, chęć podporządkowania sobie bytów i zapominanie o ich by
ciu. Arendt nie krytykuje jednak samego dobrobytu, lecz jedynie wtargnięcie 
zabiegania o niego do sfery publicznej -  pisała, że „«szczęście» rzeczywiście

98 E. Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love o f  the World, New Haven 2004, s. 185.
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jest wstępnym warunkiem wolności, lecz niestety nie mogą go zapewnić żadne 
przedsięwzięcia polityczne”99.

Ponadto można nieco ironicznie -  ale też upraszczająco -  powiedzieć, że 
o ile dla Arendt „bezświatowość” była tym, co dobre, czyli miłością, to dla 
Heideggera „bezświatowość” reprezentowała to, co najgorsze: kalkulację, za
pominające o Byciu wyrachowanie przypisywane przez tego filozofa Ż y d o m . 
Należy też stwierdzić, że oboje łączy w kwestii „bezświatowości” pewna ambi- 
walencja: zarówno korespondencja Heideggera z Arendt, jak  i teksty niemiec
kiego filozofa wskazują na pewne niezdecydowanie, czy „wyobcowanie” -  które 
Arendt przypisywała sobie od młodości -  potraktować jako atut, czy też jako 
coś wrogiego myśleniu Bycia. Z kolei Arendt z jednej strony ostrzega przed 
wkraczaniem „bezświatowej” miłości w sferę świata, gdyż uważa, że należy 
chronić miłość, a z drugiej strony sugeruje swoim czytelnikom, że istnieje 
pewna dowolność w decydowaniu o tym, co powinno zostać ochronione przez 
sferę „świata” -  a zatem chronione może być, jeżeli świat się na to zgodzi, wspo
mnienie o pewnej miłości -  a może i sama miłość.

Wreszcie, zarówno u Arendt, jak i u Heideggera występuje coś, co określiła
bym jako „bezświatowość w światowości”, a zatem poczucie niezadomowienia, 
które paradoksalnie sprawia, że budując polis -  by użyć określenia stosowanego 
w tym kontekście przez oboje filozofów -  jesteśmy naprawdę sobą. Co więcej, 
u obojga bezświatowość w światowości, jeżeli właściwie się ją  rozumie, jest 
zjawiskiem dobrym, a nie złym. U Heideggera -  co obrazuje przede wszystkim 
tok rozważań we W prowadzeniu do metafizyki i Przyczynkach do filozofii -  bu
dowanie wspólnego świata, „kładzenie podwalin pod miasto”100, jest możliwe 
tylko wtedy, kiedy „zamieszkujemy w dzianiu się właszczenia [przez Bycie]”101 
jako przywiązani do narodu, lecz jednocześnie swoim myśleniem „niezatapia- 
jący się” w nim; mający na uwadze „nasz świat” -  w takim sensie, w jakim  Hei
degger mówi o wyobcowującej trwodze, że „stawia [ona] jestestwo przed jego 
światem jako światem” -  pokazuje mu, przebywającemu niejako „poza świa
tem”, że jego świat to przestrzeń, którą musi zagospodarować jedynie jako swo
je czyste, zdecydowane bycie Sobą. Taki człowiek -  by posłużyć się przykładem 
użytym przez Heideggera -  dzięki swej nie-samowitości na swój własny sposób

99 H. Arendt, On Revolution, s. 242, tłum. własne -  A.C.
100 M. Heidegger, W prowadzenie do metafizyki, s. 143.
101 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, s. 55.
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myśli Bycie; na swój własny sposób rozumie bycie frunącej samicy głuszca102; 
a jednocześnie ptak ten jest dobrem całej wspólnoty -  jest zakorzenieniem tej 
wspólnoty w dzianiu się Bycia. Podobny motyw bezświatowości w światowości 
znajduje się w Denktagebuch  Arendt: filozofka w swoich powstających późną 
nocą zapiskach mimo wszystko dopuściła perspektywę dyskutowania o tym, 
co niezadomowione, co bezświatowe -  na przykład o miłości -  w sferze świata, 
czyli w przestrzeni zadomowienia. To, co bezświatowe, wyobcowane -  jeżeli 
jest, jak  zastrzegłaby Arendt, godne bycia przechowanym -  w tajemniczy spo
sób kształtuje nasze zadomowienie, czyli świat.

„Dobra” bezświatowość to u Martina Heideggera poczucie wyobcowa
nia, które jednak pozwala z wewnątrz myślenia Bycia gruntować jawno-bycie 
moje i wspólnotowe: tworzyć -  czy też, pozwólmy sobie na grę słów -  trwo
żyć coś trwałego. O zadaniu człowieka Heidegger zwykł mówić: „być straż
nikiem prawdy Bycia”103. Łukasz Kołoczek proponuje nazwanie prawdy Bycia 
„warownią”: „Przyszły człowiek «będzie chronił w byt prawdę» [Przyczynki do 
filozofii], to znaczy strzegł Bycia. Człowiek ma się przemienić w strażnika By
cia, Wahrer der Wahrheit des Seyns, wartownika warowni Bycia”104. Widzimy 
tu, że bezświatowość, wyobcowanie, nie-samowitość przystępu do Bycia łączy 
się z budowaniem czegoś światowego -  „warowni” -  co przywodzi na myśl 
światowość w rozumieniu Arendt: „wspólny świat jest tak mocny i trwały”105; 
świat chroni rzeczy, zapewnia im trwałość, a „warownia” może przecież zostać 
uznana właśnie za symbol trwałości; „warownią Bycia” może być wspólnota 
polityczna ugruntowująca się w wydarzaniu Bycia, w owej żywo frunącej głu
szycy -  i w głuszcu, który dzięki swym ekstraordynaryjnym piórom bez szwan
ku chodzi po śniegu, obserwując głuszycę. Zaangażowanie polityczne jako coś, 
co -  odpowiadając mojej wspomnianej we wstępie koncepcji demokracji bez
pośredniej opartej na romantycznym indywidualizmie -  wypływa z głębi „nie- 
-samowitości” człowieka, aby na podstawie jego myśli i przeżyć przyczyniać się

102 M. Heidegger, W prowadzenie do metafizyki, s. 36: „Słyszymy, jak głuszyca w locie ślizgowym 
przecina wysoki las. Lecz czy rzeczywiście słyszymy tylko [ . ]  szum, jaki powoduje samica 
głuszca? [...] Słyszymy zawsze więcej [niż tylko sam hałas]. Słyszymy frunącego ptaka, jak
kolwiek ściśle biorąc powinniśmy rzec: samica głuszca nie jest niczym słyszalnym, żadnym 
tonem, który można by umieścić na skali. Podobnie jest z innymi zmysłami. [ . ]  Gdzie jest 
i na czym polega bycie?”.

103 Por. np. M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, s. 23.
104 Ł. Kołoczek, Człowiek bez ojczyzny -  powtórzona lektura „Listu o hum anizm ie“ Heideggera, 

„Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2017, t. 6, nr 1, s. 65.
105 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 77.
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do chronienia prawdy w świecie, widać też u Arendt. Zwróćmy uwagę, że jako 
przykłady „rzeczy światowych”106 -  czyli właściwie rozumianych efektów dzia
łania w sferze publicznej -  Hannah Arendt wymienia „wypowiedzi poetyckie, 
zapisane strony czy wydrukowane książki”107. Jakże mielibyśmy tu nie myśleć, 
że sfera „świata” ma być oddzielona od sfery „życia”, sfery bezświatowej, zawie
rającej to, co prywatne? Trudno pisać poezję jedynie o dokonaniach obywateli 
na miejskiej agorze. Uczucia i przeżycia osobiste są dużo częstszym elementem 
utworów poetyckich, a co najciekawsze, często w poezji wydarzenia politycz
ne dobrze komponują się z opisywaniem spraw osobistych (przykładem są tu 
Król-Duch Juliusza Słowackiego czy rozmowa Kobiety z Guślarzem w III czę
ści Dziadów  Adama Mickiewicza). Przytoczmy motta, jakimi Arendt opatruje 
swoje rozważania o działaniu: zdanie Karen Blixen „Wszystkie smutki można 
znieść, gdy ujmie się je  w historie lub opowie o nich historie” i stwierdzenie 
Dantego Alighieri: „Ponieważ w działaniu istnienie sprawcy jakoś się wzmaga, 
z konieczności radość idzie w ślad za d zia łan iem . Zatem nic nie działa, zanim 
[sprawca przez działanie] nie sprawi, że jawne stanie się jego ukryte ja”108. Teraz 
jeszcze bardziej jest uzasadnione, że świat może chronić -  na przykład -  histo
rię miłości. Wtedy historia ta jest jedną z „warowni” wzniesionych w „świecie”. 
Romantyczno-indywidualistyczne zaangażowanie w świecie to budowanie wa
rowni łączącej to, co osobiste, z tym, co wspólnotowe.

Ponieważ jednak „ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy / tyle tylko 
z mych uczuć dostrzegą w mych pieśniach”109, tylko posiadacz danego uczucia 
czy wspomnienia może doświadczać go w pełni. Pełnia danego uczucia czy 
wspomnienia zostaje w mojej czy twojej sferze bezświatowej, prywatnej, „tam, 
gdzie można się skryć”110. Również wtedy można powiedzieć, że to uczucie, 
wspomnienie, przemyślenie jest w warowni, gdzie nikt nie przeszkadza, uzur
pując sobie prawo do negowania wydźwięku wydarzeń. Ta prywatna warownia 
być może najdoskonalej przechowuje prawdę bycia.

106 Ibidem, s. 119.
107 Ibidem.
108 Ibidem, s. 205.
109 A. Mickiewicz, Dziady, Warszawa 1978, s. 160.
110 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 93.


