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Każda zmiana świata zaczyna się od zmiany sposobu myślenia. Weźmy pojęcie czasu
– kiedy to czas był rzeką, a człowiek był w czasie, zupełnie inaczej myślano o pracy.
Kiedy czas przestał być rozumiany jak rzeka i zaczął być pojmowany jak pieniądz,
można było go zacząć marnotrawić lub oszczędzać, przekładać czas na inny czas,
wydzielać czas, podzielić go na równe części (wcześniej noc miała tyle samo godzin
co dzień, ale godziny te było słoneczne, a więc nie równe), można było zacząć
robotników rozliczać na godziny i synchronizować prace dużo bardziej precyzyjnie,
niż robiły to kościelne dzwony miasteczka.

Każda zmiana społeczna wynika więc ze zmiany myślenia – o świecie i o relacji
człowieka ze światem. Żeby wyjść ze swojego myślenia, najpierw trzeba wyjść z siebie
i się temu myśleniu przypatrzeć.Najlepiej wyjść z siebie i przypatrzeć się sobie oczami
filozofów.

Przedstawiamy sylwetki paru filozofów, którzy pomogą nam popatrzeć z różnych
perspektyw na prawdę; na to, co jest i czego nie ma; na relacje między ludźmi. A
także na to, co możemy powiedzieć, a o czym możemy tylko pogdybać.

Tomasz Borkowski, Katarzyna Mazurek, Jacek Wasilewksi 
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Kiedy tak siedzimy sobie – ja i papieros, przypomina mi się zdanie z Augustyna. Nie
wychodź na świat, wróć do siebie samego, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. Otóż ja
tego papierosa – częściowo przynajmniej, jego że tak powiem, zwiewną esencję –
zabieram do swojego wnętrza w poszukiwaniu tej prawdy. 
On tam sobie sprawdza tę prawdę w moim wnętrzu i wychodzi na zewnątrz i ja go
obserwuję, jakaż ta prawda we mnie jest…No dobrze, żartowałem z tym. 

Wróćmy do Augustyna. Jeśli prawda mieszka w człowieku, to w człowieku mieszka Bóg, bo
to on jest prawdą. Zobaczcie – papieros powstał z nicości. Został stworzony – z dwutlenku
węgla, ziemi, słońca, wody, paru substancji smolistych.  I sam z siebie jest tylko zwitkiem
zeschłych liści. Ale w moim ręku – on staje się czymś więcej, on osiąga swój sens. Sam
papieros nie wie jaki jest jego sens – tak sobie siedzi w paczce z innymi – ma, słabe
rozeznanie. Myśli że ta zatłoczona paczka to najlepsze, co może go spotkać. Papieros nie
ogarnia swojego losu, Podobnie z człowiekiem.

I teraz zobaczcie – jak ten papieros się ode mnie odwraca, leci sobie w którąś stronę –
marnuje swoje istnienie. Rozprasza się. Ginie. Zamienia się w nicość. Znika. Tak samo
człowiek – kiedy się dobrowolnie odwraca od Boga, błądzi. Na tym polega grzech. Zło i
grzech polegają na tym, że zwracamy się w stronę nicości.  W stronę bezsensu.

Tak wiec dla Augustyna zło to brak dobra.  Lecenie w bok, ze tak powiem. Papieros, gdyby
miał rozum, to by wiedział, że sam z siebie by nie powstał – jego cel istnienia jest zależy
ode mnie. Jak który papieros mi z paczki wypadnie i zleci na ziemię – to przecież cały na
zmarnowanie idzie. To złe. To psuje mi ład. Ja mogę go jeszcze podnieść, jak się zlituję, ale
papieros sam się nie podniesie.

Ja zła dla tego papierosa nie stwarzam: ja tylko je dopuszczam. No może mi zlecieć
papieros i może nie chcieć mi się go podnieść. Jak papieros nie poświęca się zadaniu,
które mu przeznaczyłem, tylko chce sam coś kombinować – wolna wola. Dlatego pilnujcie
się paczki, maleńkie.

Tak więc zło – dla mojego papierosa – jest brakiem dobra, czyli brakiem tego, po co ja go
tu na świecie potrzebuję . Zobaczcie, jak ten papieros się spala – coraz to krótszy jest. Boi
się tego. Może myśli, że to złe. Ale gdyby się nie palił, to by się ze mną nie zjednoczył,
pozostałby bezsensownym śmieciem. Tylko w tym spaleniu się, w swoim krótkim życiu
staje się czymś, co wypełnia mój plan.

Tak więc zło jest brakiem dobra, świat jest pełen boskich śladów, jak np. ten filtr- po cóż on
by był, jeśli nie dla mnie? Tak wiec są znaki. No i w pewnym sensie papieros ma
nieśmiertelną duszę – która dzięki mnie ulatuje. A ulatując, rozumie wtedy swoje
uczestnictwo w porządku wieczności. To tyle, do zobaczenia wkrótce.

Augustyn i papieros

Teraz takie czasy są, że na zajęcia przychodzi tylko papieros. Sprawdzam mu listę
obecności – papieros – jest. Proszę, wytrzymaj parę minut,  żebyś mi się tu nie
rozproszył, nie zwiał, nie poszedł do toalety, wiecie, jak różne są pomysły.



Horney i flamaster

Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o Freudzie. Dlatego jest dziś ze mną – flamaster!

Otóż flamaster musi pisać. Tak jak człowiek ma potrzebę seksualną – libido – które
go pcha. Ujmę to  metaforycznie jako wewnętrzną potrzebę pisania. Ciśnienie takie.
Tak jak flamaster szuka papieru, tak człowiek szuka seksualnego spełnienia. Ale że
człowiek nie może mazać wszędzie, że musi się ograniczać w jakichś konturach –
stad bierze się kultura. Wielkie dzieła i małe dziełka, w które wciskamy nasze
niespełnienie – z tym wolno, z tym nie wolno. 

Flamaster dąży do pisania – nazwiemy ten popęd libido – ale jednocześnie ma
instynkt zupełnego się wypisania, pęd ku śmierci – tanatos. Jak całus, gdy ma się nóż
na gardle.

Freud uważał, że mamy wrodzony kompleks Edypa, czyli że dążymy do stanu
zjednoczenia z pierwotnym obiektem seksualnym. Matką. Ojcem. Biologicznie też ma
istnieć zazdrości o penisa. Tak jakby flamaster – człowiek był podzielony na skuwkę i
część piszącą. I ta skuwka ma problem, że sama nie pisze. Że musi się uzupełnić.

– Ale to przecież nie prawda! [W tym momencie w chodzi Karen Horney, niemiecka
psychoanalityczka] i mówi: że Freud się myli. 

Karen Horney nie zgadzała się z biologicznym ujęciem Freuda. Ludzie to nie mrówki.  
Popatrzcie na te flamastry. Karen Horney mówi tak:  kluczowe jest to, jakim tuszem
napełnimy flamastry, gdy są młode.

.Jeśli z tym napełnianiem tuszem było coś nie tak – czyli jeśli człowiek dostał w
dzieciństwie było zbyt mało ciepła, ujawnia się lęk podstawowy – że świat jest wrogi.
Inne flamastry tylko czyhają, żeby zamazać to co chce nasz opuszczony flamaster.



Jeśli to wypełnienie tuszem w młodości jest zbyt słabe, dziecko odczuwa bezradność i
lęk, czuje wrogość wobec rodziców. Wrogość, czyli urazę, złość, zazdrość.  Flamaster
chce być napełniony, ale czuje, że nie ma na to szans. To go wkurza. Boi się, że utraci
nad tym kontrolę. Chce napełnienia i jest pełne złości z jego braku.

Ten flamaster myśli, że jest super. Że zostawia super kreskę. To jego ja idealne Ale
tak naprawdę jest taki sobie. Trochę przerywa. Trochę wyschnięty jest. I ten
flamaster tak bardzo wierzy w te swoje idealne kreski, że traci kontakt z tym , co
realne.  Najczęściej taki flamaster ma 3 kolory.

Kolor pierwszy – szary. Wyparcie wrogości. Jest miło i modnie. Potrzebuje akceptacji,
miłości, unika konfliktów. Wiecie – tylko miłość da mi poczucie akceptacji i
bezpieczeństwa.

Drugi kolor – czarny. Przeciw ludziom. Agresja, ekspansja, roszczeniowość – chce
zamalować wszystko. Zniszczyć inne kolory. Świat jest wrogi i pełen rywalizacji. Chce
kontrolować . Wszystko obwodzić swoim konturem. Wiecie – tylko kontrola da mi
poczucie bezpieczeństwa.

Trzeci kolor – biały. Wycofujemy się z rywalizacji z innymi, z interakcji. Ufamy sobie,
stoimy z boku, tęcza? Proszę bardzo, ale nie ze mną. W białych rękawiczkach, bez
emocji, na chłodno.

Neurotyczność jest wtedy, gdy któregoś koloru jest za dużo. Gdy jest poczucie
nienasycenia – w miłości, w panowaniu nad innymi, w obsesji do niezależności, w 
 perfekcji.

Karen Horney uważa, że kiedy ogarnia nas lęk podstawowy, tracimy poczucie
bezpieczeństwa. chcemy malować wspólny obraz z innymi flamastrami, ale boimy się
ich kolorów. Bo możemy zostać opuszczeni i doznamy uczucia tak dobrze znanego z
dzieciństwa – bezradności. Musimy się bronić.

Np. filozofowie, którzy mają  neurotyczną potrzebę dążenia do perfekcji, zsuwają się
po równi pochyłej i starają się wszędzie poklasyfikować, poporządkować,
poanalizować. Nie tylko w myśli, ale też na biurku. Sobie. Komuś. Znacie to –  źle
ułożona linijka – od razu panika. Krzyk, histeria, molesta.

Karen Horney uważała, że Freud narysował swój obraz w oparciu o chore,
niedopełnione flamastry w zakładach klinicznych. O dobrych flamastrach nic nie
wiedział. 

A co do zazdrości o penisa – wg Horney, jeśli już cos istnieje, to raczej istniałaby
„zazdrość o macicę”. Całe to filozofowanie, chorobliwe dążenie do sukcesu to
substytutem zdolności do rodzenia. Skazane na porażkę. Acha, i uważajcie, jakie
jakimi flamastrami chcecie malować swoją przyszłość. Lepiej żeby były w
odpowiednim momencie życia napełnione. 

Inaczej czeka was neurotyczna osobowość naszych czasów.



Rawles i nóż do tortu

Dzisiejsze zajęcia są szczególne. Będziemy uzyskiwać zaliczenie z przywództwa, z
liderowania, z bycia szefami. Ale przed nami trudny egzamin – ze sprawiedliwego
podziału.

Dlatego mamy tu nóż – może on służyć do pokrojenia wspólnie zrobionego tortu.
Ktoś przyniósł mąkę, ktoś jajka, ktoś polewę, ktoś drożdże. Bardzo za to dziękuję. 

Jak teraz podzielić ten tort sprawiedliwie? Oczywiście dostaną tylko ci, którzy coś
przynieśli. Czy ci, co wyrabiali ciasto? Czy najbardziej głodni? Czy po równo? Ale czy
równy kawałek dla dziecka to o samo co dla mnie?

Tu nam potrzeba Rawlsa. Rawlsa, który mówi, że tak jak w poznaniu potrzebna jest
prawda, tak w społeczeństwie potrzebna sprawiedliwość. Jeśli nawet nieprawda była
elegancka, odrzucamy ją. Podobnie nawet eleganckie prawa i społeczne instytucje,
jeśli są niesprawiedliwe, wymagają korekty, bo w środku – brzydko pachną.

Jak kto nam zacznie mówić, że ma za mały kawałek – nie ma siły przekonywania,
dopóki nie dotknie idei sprawiedliwości – jak ten kawałek ma się do innych. Zło może
budzić litość czy współczucie, ale jest wezwaniem do działania, kiedy to zło widzimy
jako skutek niesprawiedliwości.

Kiedy ja – jako los – wykroiłem komuś kawałek tortu, który uważa za zbyt mały, to
jego prywatny problem. Ale gdy ogłasza niesprawiedliwość, to znaczy, że porządki
społeczne nie są takie, jakie powinny być. A wiec to nie jego osobista sprawa, ale
społeczeństwa, w którym żyje. Zło niesprawiedliwości jest złem, które dotyka całą
społeczność i wszyscy, zwłaszcza wpływowi w tej społeczności– ponoszą za to
odpowiedzialność moralną



No dobrze – każdy chce inny kawałek tortu. Dajemy wiec ten nóż Rawlsowi. I co?

 Rawles bierze nóż i mówi tak: jesteśmy w sytuacji wyjściowej takiej, że nikt nie wie,
jaki kawałek tortu będzie dla niego. Każdy proponuje podział nie wiedząc, jaką część
dostanie. A potem wprowadzamy kolejne zasady – kto dostanie wisienkę, bo cierpi
na brak witamin, kto nigdy nie jadł bitej śmietany, a kto jest na nią uczulony itd.

Ważna tu jest ta zasłona niewiedzy. Wolne i równe jednostki – to tak, jakbyśmy
wszyscy byli nadzy i z zawiązanymi oczami – a trochę tak wyglądamy, kiedy się
rodzimy. Tak więc te jednostki nie wiedząc, jaką pozycję zajmą w społeczeństwie,
płeć, wiek, orientację, majątek, uroda itd. umawiają się co do ogólnych zasad
podziału. Tym nożem. To nazywa Rawles zasadą bezstronności. Każdy ma równe
prawo do systemu podstawowych podobnych dla wszystkich wolności.

Potem, kiedy już generalna zasada jest ustalona – zdejmują trochę te opaski z oczu i
poprawiają planowane ciecia nożem w zależności od miejsc przy stole. Jeszcze nie
wiemy, kto gdzie będzie siedział, ale wiemy, że w jednym miejscu jest bardzo mały
talerz. Patrzymy, co wyszło nierówno, i wyrównujemy, żeby było z korzyścią dla
najbardziej upośledzonych. Potem dopiero dowiadujemy się, jakie mamy miejsca
przy stole. Powstają pewne nierówności, które jednak są z korzyścią dla wszystkich.
Niesprawiedliwość to zatem po prostu nierówności, które nie są z korzyścią dla
wszystkich.

Chcemy sprawiedliwej, równej pozycji wyjściowej, ale też późniejszej korekty za
rzeczy, za które nie jesteśmy odpowiedzialni. Ale wolnego rynku nie uzasadnia
realizowanie ideałów sprawiedliwości. On tylko wyznacza ceny jako rezultat
równowagi między podażą a popytem. I tu mamy problem z dobrem wspólnym –
powietrzem, wodą, ziemią… popyt był duży, a podaż wydawała się nieograniczona.
Tymczasem zatrute powietrze i wyschnięte jeziora dostały się głównie biednym.

To popatrzmy jeszcze w przyszłość. Czy podczas dzielenia się nasze pokolenie ma
respektować prawa swoich następców”? No tak, bo oni są w gorszej sytuacji – więc
to, co dziś robimy z ziemią, jest totalnie niesprawiedliwe. Dźgamy ją tym nożem
zamiast wykrajać odpowiednie kawałki. Mamy przekazać następnemu pokoleniu
uczciwy ekwiwalent w realnym kapitale – ale kapitał Ziemi jest niewymienny.
Zabieramy im wszystko, co, da się sprzedać. 

A wtedy ten nóż nie służy do sprawiedliwego podziału. Wtedy pełni on zupełnie inną
funkcję. Pysznie pachnie ten tort.



Korczak i 3 cukierki

Zacznijmy od medytacji. Wyobraźmy sobie, że przylatuje do nas UFO. 

Zostajesz wyznaczony przez Ziemian na przewodnika ufoludków. Nigdy nie byli na
ziemi. Muszą się wszystkiego nauczyć. Próbują maczać czułki w zupie – ty pokazujesz
im łyżkę. Pytają o najprostsze rzeczy – ty im pokazujesz, jak to wygląda na Ziemi. W
pewnym momencie spytają – skąd się biorą dzieci? Co mówisz? Że z komórek:
męskiej i żeńskiej. Tak, stąd bierze się ciało. A myśl, osobowość, wyobraźnia,
marzenia, czułość? Ktoś ich tego musi nauczyć.

No właśnie. Janusz Korczak mówi, że dziecko jest jakby cudzoziemcem. Nie rozumie
języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. Czasem tak trudno o coś
poprosić, że woli się samo rozejrzeć. Jesteś więc dla niego przewodnikiem. Nie
zapominaj, że jeszcze trudno mu precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się
rozumiecie.

Trening Korczaka polega więc na tym, żeby pozwolić mówiąc poetycko, „pić radość
poranka i ufać”. Radość poranka jest o tym, że dziecku nie żal czasu na rozmowę z
psem, na chwytanie piłki, dokładne obejrzenie obrazka, przerysowanie litery. Ono ma
słuszność, bo wszystko to na ziemi jest dziwne. Jeżeli kto przybywa z kosmosu – a nie
wiadomo gdzie było dziecko zanim znalazło się w brzuchu – może potrzebować
innych rzeczy, niż myślisz. Może do jego pokoju, gdzie wylądowało na ziemi,
potrzebny jest nie dywan, ale fura zdrowego, żółtego piasku, spora wiązka patyków i
taczka kamieni? Może deska, tektura, funt gwoździ, piła, młotek, tokarnia i kajak
byłyby właściwszym prezentem niż prawe dopływy Wisły na pamięć? Może. 
Ale nie ma reguły.



Od czego zacząć? 

Trening Korczaka zaczynasz od pytania: co by było, gdyby kazano być ci kimś innym?
Bunt. No właśnie. Każde dziecko jakieś już jest. To nie plastelina, by go wałkować
zgodnie z twoimi zachciankami. Brzoza pozostanie brzozą, dąb dębem. Nie zmienisz
ich, ale możesz pozwolić się rozwinąć.

Technika pierwsza. Dla kogoś przybywającego z kosmosu rezerwujesz szacunek –
nawet jeśli wygląda i zachowuje się inaczej niż my. A dziecko miało do tej pory jakiś
paradoksalny, niepełny status – ono niby jest, ale dopiero kimś, kto będzie. Nasze
życie jest poważne, szanowne, a ich pobłażliwie tolerowane, mniej warte. Uważało
się, że dzieci zacznąną prawdę, że na serio dopiero w przyszłości – i miażdżyliśmy ich
teraźniejszość.

Dlatego kiedy dziecko mówi ci, że cię nienawidzi – nie ty jesteś wrogiem, ale twoja
miażdżąca przewaga! Jeśli do tego mamy mizerny poziom moralnym, rzucamy
wszędzie zakazy i nakazy– pozornie dla jego dobra. Ale spróbujmy poprzeczkę
ustawiać razem. W treningu Korczaka popularne były zakłady. Raz w tygodniu mistrz
zakładał się ze swoimi wychowankami w Domu Dzieci i ustalał maksymalną liczbę
wykroczeń. Np.: nie powiem "cholera" więcej jak pięć razy”).

 Jeśli się udało – nagrodą były 3 cukierki. 3 to dobra liczba. Można się już z kimś
podzielić. Dlatego zawsze trzeba nosić coś z kieszeniami…Po co ten zakład? Jeśli
przybywasz z kosmosu, gdzie jest próżnia, lubiłbyś wszystkiego dotknąć, powąchać,
eksperymentować. Tak samo ono – chce doświadczać życia, więc czasem się
poślizgnie. Właśnie, trzeba nauczyć się też rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
Dlatego błędy które popełnia dziecko, to nie grzechy – to sposób na to, by nauczyć
się latać.

Tak więc pierwsza technika – szacunek. Druga zasada dotyczy Ciebie. Ty też będziesz
popełniać błędy. Dopiero z tych błędów wynika wiedza. Przyznaj się do nich.
Przepraszając dziecko nigdy nie tracisz autorytetu. I nie zrzędź ,bo wtedy musi się
przed tobą bronić i staje się głuche.

Trzecia i najważniejsza technika – miłość: Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału, bo
prawdao tobie kiedyś będzie nie do zniesienia. Po prostu zaufaj i nie bój się w
miłości. Nigdy.

Tylko szczęśliwe dzieci zrobią szczęśliwą przyszłość. Nie będą się bały prawdy. Będą
na tyle bezpieczne, by podzielić się trzecim cukierkiem. 

Trzy techniki: szacunek, pozwolenie na błędy, miłość. No to trenujcie – bo kosmos już
czeka pod drzwiami



Korbel i kartka

Dziś nie zacznę od sprawdza ani listy – i tu niespodzianka – bo lista jest za długa.
Gdybym chciał sprawdzać dziś listę, byliby na niej wszyscy. 

Patrzcie – pusta kartka, na której miałem zapisać listę. Wy widzicie pusta biel tej kartki.
Źle patrzycie – bo Janusz Korbel – ekozof, założyciel w Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot – widzi w tej kartce drzewa. Widzi wędrujące po nich mrówki, żuki, widzi sowę
siedzącą na ich gałęziach.

Nie widzicie? Patrzycie za płytko. Ekologia głęboka, według Korbela, wymaga
odrzucenia myślenia ja potrzebuję kartki – potrzebuję wiec ściąć drzewo. Degraduję
złożoność drzewa do … czegoś takiego. Jakbym stał na szczycie piramidy stworzenia. 

A Korbel mówi – ejże! Człowiek nie przędzie pajęczyny życia, lecz jest jej pasemkiem.
Cokolwiek czyni tej pajęczynie, czyni on sobie. Człowiek zmienił Wielką Matkę w
materię. Oddzielił się od przyrody i powiem wam – nie jest mu miło. Nadal jest częścią
przyrody skutki tego oddzielenia go nie ominą.

Łąki bez pszczół to kwiaty bez zapylenia to rośliny bez owoców, to stoły bez talerzy.
Człowiek do tej pory myślał tak: natura jest do naszego użytku, musimy produkować i
konsumować, produkcja musi wzrastać, bo chcemy żeby było nam lepiej.

Ekologia głęboka zaczyna się, żal nam tych wycinanych drzew, zabijanych zwierząt,
tępego uregulowania rzeki. Ale gdy niszczymy świat na zewnątrz nas – musimy zaraz
wydawać kupę forsy, żeby leczyć siebie. Im lepszy mamy standard życia i więcej
jeździmy samochodem, tym więcej mamy problemów ze stawami, kręgosłupem i
ciśnieniem.

Spójrzcie na tę kartkę – natura i kultura to nie dwie strony, ale jedna (tworzy wstęgę
Moebiusa). Wydaje nam się, że są dwie strony – ale jest tylko jedna. Dlatego jedyną
odpowiedzią na to, dlaczego żal nam wycinanych drzew i zabijanych zwierząt, jest ta,
że wewnętrznie odczuwamy z nimi bliskie pokrewieństwo – podświadomie czujemy,
że nie jesteśmy dwoma, lecz jednym.



Mogę napisać na fajsbuku: brońmy wody i powietrza, i dostać tonę lajków, ale to
nigdzie mnie nie zaprowadzi – tylko te lajki zobojętnią ,mnie na cierpienia. Mogę
napisać na tej kartce o pokoju i ekologii, narysować fucka mięsożercom i władzy itp.,
ale zapomnę wtedy , ze „wróg” jest w nas samych.

Korbel zatem mówi – nie możesz wpadać w stany negatywne i batożyć ani łajać
drugiego człowieka. Potrzeba przekroczyć ten dualizm i współodczuwać z
wszystkimi istotami. Nawet z tymi, co nie rozumieją, że tną gałąź, na które siedzą,
żeby zrobić sobie takie kartki i zaraz ją wyrzucić. Wszyscy jesteśmy po tej samej
stronie kartki. Rozumiecie?

No ale trudno uczestniczyć w bezpośredniej obronie drzewa, zwierząt czy rzeki, bez
napięć i agresji, z poczuciem większej wspólnoty. Nawet w spotkaniach przed akcją
bywało – mówił Korbel, że „umysł współczującego” zastępował „umysł wojownika”.

Wezmę głęboki oddech. Ale powietrze, którym oddycham, jest jak u
dogorywającego człowieka, który nie czuje odoru gangreny. Ale mam to w płucach.
Powietrze nie jest niczyje, nie wystarczy zapłacić karę na zanieczyszczanie. Ono staje
się nami.  Ta kartka nie jest tylko przedmiotem w moich rękach – to twoja przyszłość
o jedno życie mniej. A wszystkie one są tak samo ważne. 

A jednak aż 1/6 wszystkich wycinanych drzew robi się papier. Przeciętny biały
kołnierzyk zużywa około kilograma papieru dziennie,  317 kilo rocznie. 

Trzeba zużyć 5 litrów wody, żeby wyprodukować taką kartkę, jak na zdjęciu na
poprzedniej stronie  A ta woda to nie tylko woda. To też wydry ryby, rozwielitki,
mięta na brzegach. Jesteśmy wszyscy po jednej stronie kartki.

 Teraz nie widzisz już pustej kartki. Oddychasz i wiesz, że musisz chronić sam siebie.
Ale ty – to też ci wszyscy z tej białej listy. Bardzo wam dziękuję, że tu ze mną byliście,
mam nadzieję, że nie wyginiecie do następnego odcinka.



Istnienie
P L A T O N  I  J A B Ł K O  

K A R T E Z J U S Z  I  T Y T O Ń

D A R W I N  I  Z I A R N O

T O M A S Z  I  Z E G A R E K

B E R K E L E Y  I  K L U C Z Y K I



Platon i jabłko 

Nie widzicie mnie całego, tylko jakieś takie zniekształcenie. Ja was też nie widzę, ale w
tej nocy jesteście pewnie jeszcze bardziej dziwni i pokręceni.

Właśnie, kiedy mnie widzicie tak tylko tu i tam, gdzie uda mi się akurat oświetlić nie
wiecie, jak naprawdę wyglądam. Czy mam rybi ogon czy nie. Może mam? Tak właśnie
widzi naszą sytuację Platon – jakbyśmy byli w ciemnej jaskini, widzimy tylko cienie,
które są jedynie odbiciem świata.

Myślimy, że świat taki jest. A nie jest. Ktoś kto na chwilę włączył światło – ono oślepiło
innych, albo spali, w każdym razie nie ogarnęli tego – więc ktoś kto na chwilę włączył
światło wie, jakie rzeczy naprawdę są .A nie te półcienie, odbicia, kserówki z kserówek.
Taki gość, gdy chce powiedzieć innym, co używają tylko latarek, jak to wszystko wokół
wygląda -taki gość byłby uznany za wariata. Trudno jest uznać, że się jest
mieszkańcem świata iluzji, złudzeń i ułudy. Bośmy się już w tej ciemnicy urządzili.

Ja wiem, że tam gdzieś jest słońce, w świetle którego rzeczy widać naprawdę. Latarka
daje fałszywe wrażenie. No, właśnie – i tu nam Platon mówi, że nasza rzeczywistość
jest jedynie odbiciem, kserówką, źle wywołanym zdjęciem tego co istnieje naprawdę –
idei. Świat idei jest idealny, pełny. Jak tak sobie gadamy, to ja oświetlam jedną część,
mówiąc, jak jest – np. człowiek to twarz. Ty oświetlasz inną część – mówiąc człowiek to
serce. No i mamy syntezę: człowiek to głowa i serce. Ale żeby dość do prawdy, musimy
dalej rozmawiać, dalej oświetlać, aż zbliżymy się do prawdy, do pełni.

No właśnie. Weźmy takiego człowieka – część jest hetero, to uważają, że cały świat jest
hetero. Część jest homo – to literki L i G, lesbians and gays. A tu jeszcze jak oświetlimy
od góry, to pojawia się Bi – czyli ci, co mogą być i z mężczyznami i kobietami. A jak z
dołu podświetlimy, to mamy jeszcze Trans – czyli ci, co mają inne ciało z dołu, a inną
psyche z góry, albo z wewnątrz i z zewnątrz. I dopiero jak tak sobie oświetlimy ze
wszystkich stron, to się zbliżamy bardziej do tego, co znaczy człowiek. 

Ci, co uznają tylko policyjne świecenie w twarz – ci pozostają na etapie
zerojedynkowym, kobiet i mężczyzn.



Platon na swoim szkoleniu w jednej ze swoich uczt powiedział tak: ludzie kiedyś byli
pełnią, niczym jabłko. I kiedy pojawiają się na ziemi, jako istoty cielesne, są jakby tym
jabłkiem przeciętym na pół. I przez całe życie szukamy tej swojej połówki. Jak
znajdziemy, to wiecie, wielka miłość. Po grób.

Idealna. I można powiedzieć, że kiedy na chwilę zstępujemy na ziemię ze świata idei,
to ten nóż jest trochę krzywy i raz nas tnie od góry, z boku albo tak symetrycznie, że
różne połówki pasują. I jak to uznamy, to wtedy widzimy, że te nasze niepełne cienie
różnych szukają drugich połówek, a niektóre to mogą być nawet na trzy części
pocięte. Jesteśmy niedoskonali i tak łącząc się, tęsknimy do tej doskonałości.

Oczywiście w platońskim świecie idealnym pasujemy do siebie idealnie. W świecie
naszym, tu w ciemnicy, może nam się wydawać, że pasujemy i musimy czasem znów
szukać. Bo tylko jeden fragment nam pasował, innych nie widzieliśmy jeszcze.

Zwłaszcza, że nasza uwaga jest rozproszona. Bo każdy z nas jest jak wóz powożony
przez rozum i żądze. Woźnica powinien tak jechać, żeby rozum i żądze jechały w
tym samym kierunku, ale żyjemy w świcie cieni, światło nas zwodzi, czasem krzywo
się nam pojedzie. Inni znów mają słabszy lewy biceps i ich ściągają żądze w lewo,
skręcają w jakieś słabo oświetlone rejony. Kluczowe jest więc jechać prosto. Żeby
jechać prosto, trzeba mieć oświetlona drogę. Żeby mieć oświetloną drogę, trzeba
mieć dobre światła. Żeby mieć dobre światła, trzeba rozmawiać z innymi, a
zwłaszcza zapoznać się z innymi odcinkami tego kursu. 

I naprawdę, dopóki nie wiesz, czy naprawdę masz rybi ogon czy nie, a nie wiesz, nie
ma co przesądzać, jaki naprawdę jest świat. Żeby nie było tak, że jak ktoś chce ci dać
drugą latarkę, ty mu podajesz cykutę. Cykuta jest bardzo niesmaczna w dzisiejszym
świecie. 

Na koniec tylko dodam, że nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy naprawdę mieli rybi
ogon.



Kartezjusz i tytoń

Jak zwykle na początku sprawdzam listę obecności. 
Zapalniczka – jest. Papieros – jest. Ja – jestem.  

No tu jest pewien kłopot, bo skąd niby mam tę pewność, że ja jestem? I że papieros i
zapalniczka też są? Mogę w to powątpiewać. Czy możecie mnie dotknąć?  Ależ nie,
takimi zuchami nie jesteście, możecie dotknąć ekranu tylko.  Tak więc może to tylko
ekran jest, co mnie wyświetla, a nie ja.

Mógłbym się teraz załamać, ale nie. Bo w tej samej sytuacji był Kartezjusz i też się nie
załamał.

Teraz przeprowadzę eksperyment. Będę potrzebował do tego papierosa. Przypuśćmy,
że pewien złośliwy program, nazwijmy go Złośliwiec Jeden, albo Loki, oszukuje mnie i
wszystko, nawet ten papieros jest moim przywidzeniem, marą senną, projekcją, a tak
naprawdę świata poza ta piwnicą nie ma, albo jest całkiem inny. I co mądrale? Co jeśli
nagle ty, papierosku, też zostałeś wymyślony przez jakiegoś scenarzystę i powołany do
życia komputerowo, z napisem tylko, że twój tytoń pochodzi z radomskich pól? 
Załamka?

Kartezjusz idzie na odsiecz. Papierosa może nie być, pół radomskich może nie być, ale
nie może nie być mnie, kiedy wątpię. Przez to, że o tym myślę, już jestem. Co z tego, że
może być wątpliwe, czy naprawdę trzymam tego papierosa, czy tylko mnie się wydaje.
Muszę uznać, że jeśli myślę, to jestem. W dodatku Kartezjusz mówi to po francusku.
Może nie ma papierosa, może jest hologramem, ale ja jestem. 

Nawet jak Neo siedzi w Matriksie, to jest. Pod warunkiem, że myśli, a co do wielu osób
można mieć dzisiaj poważne wątpliwości, że myślą. Choć ich istnienie nam doskwiera.



No, ale po pierwsze: z tego, że jestem, już mi lepiej. Po drugie, jeśli myślę cos
naprawdę, to jest to matematyka we mnie. Pierwszy papieros, drugi papieros,
wiecie co dalej. Może nie być tego, co liczę, ale liczenie jest naprawdę.

Teraz wam powiem mocną rzecz. Nie wiem czy papieros istnieje, ale jak ja tak
istnieję i liczę, to istnieję głównie jako aktywność duchowa. Ciała do tego nie
potrzebuję. Tak naprawdę do palenia nie potrzebuję ciała, tylko umysłu. Tak więc
dusza może sobie puścić z dymem to ciało i pójść gdzie chce z tym swoim
myśleniem.

Wróćmy do listy obecności. Kartezjusz mówi, że ja jestem, ale z tego nie wynika, że
prawdziwe są wrażenia umysłu, że jest naprawdę papieros i ta druga, zapalniczka,
więc ją muszę wykreślić z listy obecności, jako obecnych prawdopodobnie ale
usprawiedliwionych. Muszę tu zawiesić swą pewność. Nie wiem, czy tego papierosa
naprawdę wypaliłem. Ale jeśli w to wierzę, jeśli to mój akt woli – wierzę, choć rozum
nie daje pewności – to dowód, że Bóg obdarzył mnie wolną wolą. Tak więc po
drugie: mogę się mylić, ale jest to pocieszające, że aktem woli wypaliłem papierosa. 

Można? Można.

Zacząłem od wątpliwości, skończę na nich, żeby tak bardziej być. Wróćmy do tego
ekranu: wyobraźcie sobie, że myślenie jest ekranem – czy ja jestem na ekranie, czy
tylko macie obraz mnie? 

I analogicznie: czy ja myśląc jestem, czy tylko mam komputerowy obraz swojego
myślenia? Czy istnienie i świadomość istnienia to to samo? Ale to temat na następny
papieros.



Darwin i ziarno

Co jest w środku tego orzecha? Cała historia orzechów i parę milionów lat ewolucji,
w której orzech się objawił jako orzech.

W tym czasie inne stworzenia dostosowały się do tego, jak orzech teraz wygląda i
też się zmieniły. Dzięcioł na przykład. Potrafi taki orzech wyjeść do cna swoim
długim. twardym dziobem.

Zresztą dzioby są bardzo różne. Tę różnorodność obserwował Darwin podczas
swojej podróży dookoła świata. Jedne dzioby są przystosowane do jedzenia takich
dużych orzechów, a inne do takich małych ziarenek. Na wyspach Galapagos, gdzie
statek Darwina przystawał, w zależności od tego, co było dostępne na danej wyspie,
zięby miały dostosowane to tego dzioby. Małe, krótkie, długie, kręte… 

Darwin uznał więc, że ewolucja polega na tym, że przez cały czas organizmy coraz
lepiej przystosowują się do warunków. Czasem warunki bardzo się zmieniają – np. w
Warszawie był kiedyś las i dawały sobie w nim radę tury, ale potem zrobiło się
miasto i najlepiej do tego miejsca przystosowały się psy i koty. Małe, krótkie, długie,
kręte…

Darwin postawił na głowie ówczesne myślenie o człowieku. Dotychczas mawiano, że
człowiek powstał od razu doskonały, od Boga, i w miarę upływu czasu oddala się od
niego i psuje. Jest coraz gorzej. Od Darwina mawia się, że przodek człowieka na
różny sposób przystosowywał się do środowiska, a na obecnym etapie jedno z
przystosowań wygląda tak – jak ja, a kilak innych żyje w zoo. Tak wygląda oto dobór
naturalny. Lepiej przystosowani żyją dalej.

Wszystkim zrobiło się przykro na myśl, że człowiek może nie być efektem końcowej
boskiej, indywidualnej kreacji. Część przestała czuć się kochana, część przestała
widzieć sens egzystencji, część w ogóle nie przyjęła tego do wiadomości, że przez
miliony lat człowiek wyewoluował tak jak teraz. Na razie zbyt krótko żyjemy, żeby się
przystosować do siedzącego trybu życia przy biurkach i duży procent umiera lub
choruje w tej nagłej zmianie środowiska, ale część najlepiej przystosowanych
przeżyje. I się rozmnoży.



Ale ewolucja to nie tylko rozwijanie – czasem to zwijanie. Foki prawie pożegnały się z
nogami, na rzecz łatwego prucia poprzez fale oceanu. Tasiemiec pożegnał się ze
słońcem. Żyrafa pożegnała się z normalnymi proporcjami, ale przynajmniej
przodkowie żyrafy – koniska – mutanty, mogły sięgnąć po liście w koronach drzew i
wszystko było dla nich. Kurczaki opanowały fermy kurze i jest to najliczniejszy ptak
na świecie.

Darwin sądził, że przetrwanie dotyczy gatunku – dlatego jeśli mamy ciocie i wujków
bez dzieci, ale ofiarnych, to dla gatunku też dobrze. Tak jest u mrówek, pszczół,
golców czy wilków – rozmnaża się główna wytypowana do tego para, a reszta haruje
dla dobra gatunku, bo w sumie dzięki tej harówce gatunkowi dobrze na świecie,
gatunek może się przedłużać w czasie.

Ale jak się już raz strąci człowiekowi z głowy koronę, to potem już nie można
utrzymać nawet kapelusza. Popatrzcie na ten orzech – tam w środku, bardzo w
środku – jest skręcona nitka kwasu DNA. W tym kwasie jest informacja, która się
powiela. I to ona ewoluuje. Wytwarza sobie wehikuł z białka – takiego tasiemca albo
człowieka – i pędzi w czasie. Czasem się zmienia i nowy prototyp się powiela, a
czasem się nie udaje. 

To właśnie ten samolubny gen jest nieśmiertelny dzięki ciągłej replikacji. Może
wytworzyć wielowiekowy futerał na siebie z drzewa, wiekowy z człowieka, albo
chwilowy z wirusa – który jest czystą informacją ze sposobem na powielanie się.
Teraz dopiero sens egzystencji stał się naprawdę przykry. Nie dość że od czasu
Darwina nie różnimy się od zwierząt o sobie razem ewoluujemy, to jeszcze
podobnie jak one jesteśmy futerałem genów. 

Jeszcze człowiekowi dokopał Freud, mówiąc że kieruje nami popęd i mamy
kompleksy. Ale z drugiej strony zepchnięcie ewolucji na poziom genów jest o tyle
dobre, że ich naprawdę nie widać. Niech sobie te geny ewoluują – dużo gorzej się
czujemy z przymusem przedłużania gatunku, kiedy mamy akurat ochotę na
herbatkę czy orzeszka – tak, gorzej się czujemy z niż z myślą, że najwyżej geny będą
miały problem. Spychając ewolucję pod mikroskop, możemy się na powrót zająć
sztuką, kulturą, estetyką.

Problem w tym, że wkrótce pojawiała się koncepcja, że w kulturze to nie uniesienia
się mnożą, ale mnożą się memy – takie kulturowe geny. To one powielają się i
walczą o przetrwanie, mutując i przechodząc z mózgu do mózgu – jak larwa z
orzecha na orzech. I tu jest miejsce, by powiedzieć stop. I koniec. I do następnego
odcinka. Niech giną



Tomasz i zegar

Witam was. Mój zegarek wskazuje, że powinniśmy zaczynać. Zaczniemy dziś od
początku. Od tego zegarka. Ten zegar chodzi. Tyka. To znaczy, że ktoś go nakręcił.

Co więcej – ktoś go zrobił. Podobnie kiedy spojrzę na zegar słoneczny – widzę, że
cień się porusza wokół wskazówki, że cały ten mechanizm kto zrobił. Możemy tak
pytać – a co było wcześniej, a co było przed tym – aż w końcu dojdziemy do ściany,
do samego początku. Za tą ścianą może być już tylko Bóg, początek początków. I
dlatego z takiego zegara zawsze wyskakuje nam niczym kukułka Tomasz z Akwinu.

Tomasz stawia sprawę tak – jeśli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel.
Według Tomasza twierdzenie „Bóg istnieje realnie” — można uzasadnić. Wbrew tym
wszystkim zwolennikom skrajnego empiryzmu, agnostycyzmu, fideizmu,
irracjonalizmu, tradycjonalizmu, ateizmu.

Co wszyscy zwolennicy są bytami przygodnymi, niekoniecznymi – mogą się
przydarzyć jak cień obłoku na zegarze, ale niekoniecznie muszą. Mogą istnieć ale
nie muszą. Nie są konieczni. Natomiast Bóg jest bytem koniecznym. Musi istnieć –
bo to leży w jego istocie. On po prostu jest. A ateista po prostu nie wierzy – ale nie
musi być. 

Bóg jest jak światło – świecenie urzeczywistnia jego istotę, a stworzenie – np. pies –
musi mieć formę czyli istotę i istnienie, czyli bycie i formę. Nie może być strumienia
psowatości samej, bez formy. Tak więc nasze dusze są powiązane z ciałem – ale tak
splatane, że o ciele można mówić tylko wtedy, gdy człowiek żyje. 

Zegarek, który nie chodzi, nadal jest zegarkiem. Człowiek, który nie żyje, nie ma nic
co organizuje materię. Ciało staje się prochem. 

No ale czas leci, więc wróćmy do niedowiarków, zanim przeminą. Dla nas tu, bytów
przygodnych, komarów czasu, jedyny dostępny dowód istnienia Boga musi wynikać
z dzieła jego rąk, bo istoty nie pojmiemy.

Pięć argumentów za tym przemawia.



Pierwszy to ex motu, czyli jeśli jest ruch, to jest pierwszy poruszyciel.

Drugi to z jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, a ta swoją przyczynę i tak dalej,
sięgając w lewą stronę w przeszłość – tam istnieje pierwsza przyczyna sprawcza –
Bóg (łac. ex ratione causae efficientis)

Drugi wynika z tego, że każda rzecz ma swoją przyczynę. I tak po nitce do kłębka
dochodzimy do Boga jako pierwszej przyczyny sprawczej.

Trzeci – jeśli wy przemijacie i nie istniejecie w sposób konieczny, to musi istnieć byt
konieczny. Niezbędny do istnienia tych przygodnych. Tak jak czas jest niezbędny do
tego by mijały godziny.

Patrzę znów na ten zegarek – jest niemal doskonały. Ale zawsze można coś
podkręcić. Jeśli takie rzeczy mają różny stopień doskonałości – to, idąc w prawa
stronę, do rzeczy coraz doskonalszych, na końcu jest Bóg – byt najdoskonalszy. To
dowód czarty, ex gradibus perfectionis.

No i ostatni – z porządku. Jeśli to wszystko dookoła, a nawet ja, jestem w jakimś
ładzie, jeśli jest jakiś porządek w działaniu bytów nieożywionych: rzeka, parowanie,
chmury deszcz, rzeka parowanie, chmury itd., dzień, noc, świt, zmierzch, wiecie – w
określonym porządku… To taki porządek świadczy o tym, że ktoś tym kieruje – bo
ład musi być celowy. Bezcelowy jest tylko chaos. Porządek ma jakiś w sobie cel, musi
być dla kogoś. I to piąty argument – z ładu rzeczy (ex gubernatione rerum).

Tomasz nie mówił że Bóg jest najwyższym bytem w jakiejś hierarchii – wiecie ludzie,
herosi, półbogowie, bogowie. Bóg jest czystym istnieniem, podstawą każdego bytu.
Patrząc na ten zegarek – Bóg nas kocha, dają pierwsze poruszenie, nakręcając w
stronę dobra. Ale my niedoskonali, czasem się spieszymy, czasem spóźniamy. 

I ponieważ jesteśmy bytami przygodnymi, trochę podobnymi do Boga, ale jednak
nie do końca, zatrzymujemy się nagle. Kończy się nasze 5 minut, nasze istnienie. 

Ale nasza istota – ta boska – trwa dalej. Jak czas, którego nie da się zatrzymać.
Wszystkie minuty się urzeczywistniają i wracają do wielkiego strumienia czasu. … tu
powinniśmy skończyć, tu sio urywa nasze poznanie.



Berkeley i kluczyki

Zaczynamy od obecności. Kluczyki – są, garaż – jest, szarość garażu – jest. 

A właśnie: czy szarość garażu jest, czy tylko tak sobie powiedziałem?

Jest garaż, ale jego szarość to cecha. Sama szarość jako taka nie istnieje. 

Oj, istnieje idea szarości – mówi Platon. 

A na to Berkley: Ej, panie Platon, ejże, prr, nie ma idei w świecie zewnętrznym, ani
nie ma abstrakcyjnych pojęć w umyśle. Konkrety na stół. 

No bo nie sposób pomyśleć sobie czegoś takiego, jak rozciągłość – zawsze to jest
rozciągłość czegoś – barwy, garażu – i to konkretnej barwy, np. szarej. Nie ma
ogólnie idei trójkąta – jest zasada, że coś ma trzy boki, to łączy te cwane figury
geometryczne, ale nie może istnieć tak po prostu trójkąt, bez właściwości. Ani nie
ostro, ani prosta ani rozwartokątny, tylko taki ogólny.

Berkeley zresztą mówi tak: istnieje tylko to, czego doświadczamy. Gdyby nie światło,
nie byłoby żadnej barwy. Widzicie tę szarość? Nie, to abstrakt, widzicie tylko garaż,
który jest tak oświetlony. Berkeley mówi, że nie ma żadnej szarości. Od ściany odbija
się konkretna długość fali światła się odbija i wpada mi tu do oka. W innym
otoczeniu ten garaż miałby inny kolor. Zresztą jak wejrzycie np. w olej z pestek dyni,
to odcień barwy będzie zależał od jego stężenia, głębokości, gęstości etc.

Tylko wiecie, Berkley poszedł dalej: mówi, że nic nie istnieje, kiedy tego nie
postrzegam. Patrzcie, tu mam kluczyki od samochodu. Ten samochód istnieje tylko
wtedy, kiedy go widzę, może już go nie być. Patrzę – jest. Nie patrzę – nie wiem, nie
postrzegam, nie mam pewności, czy nadal tam istnieje.

I tak z całym światem – spuścisz tylko go na chwilę z oka – nie wiadomo, czy dalej
tam jest. Dla Berkeleya świat istnieje tylko gdy go doświadczam. 

To co nazywamy rzeczami, ciałami, obiektami – to tylko do doświadczenie naszych
zmysłów. Niektórzy z nas doświadczają aniołów – i dlatego właśnie one istnieją!



Jak zaczęliśmy doświadczać bakterii – to też zaczęły istnieć.

[tu pauza - przepraszam, bo patrzę na swój zaparkowany samochód - wolałbym,
żeby istniał]

No dobra – ale zapytajmy Berkeleya, co z tym, kiedy nie patrzę na siebie, nie
doświadczam siebie? Istnieję? Tak, bo wtedy jestem postrzegany przez Boga. Tak to
Berkeley wymyślił! Tak wybrnął. Ale był duchownym, więc można się było tego
spodziewać.

Jak blisko tu do filmu Matrix – świat istniał, bo go ludzie doświadczali, choć kiedy
Neo przestał go doświadczać, ten świat już nie istniał, już go nie było. To taka gra z
rzeczywistością w a kuku. Świat istnieje tylko dlatego, że są umysły, które go
postrzegają.

Dziś mamy mniejsze kłopoty z istnieniem na poziomie makro, ale na tym mikro-
kwantowym, najmniejszym poziomie – nie wiemy, jak rzeczy się mają. Powiem to na
przykładzie samochodu Schreodingera. 

Gdybym zmniejszył ten mój samochód do rozmiarów kwantowych, włożyłbym go do
maleńkiego warsztatu i w środku umieściłbym maleńki atom odkrytego przez Marię
Skłodowską polonu. 

Taki atom w ciągu 138 dni ma 50 % szans, że się rozpadnie, i wydusi z siebie cząstkę
promieniowania, która uruchomi kafar zgniatający mój samochód w tym maleńkim
warsztacie. 

Zanim nie otworzę drzwi do warsztatu i nie zobaczę, czy mój samochód jest, to on
dla mnie tam jest i jednocześnie nie jest. Bo dopiero kiedy zajrzę, będę wiedział, czy
istnieje.

Wracając do Berkeleya – poza naszym doświadczającym umysłem nie ma ciał. Poza
naszym postrzeganiem nie ma materii. Taki to właśnie immaterializm. 

Ale co, jeśli postrzegam coś, czego inni nie?  Co jeśli – kiedy mam te kluczyki – tak
naprawdę widzę tu wokół mnie wnętrze samochodu, wkładam kluczyki i zaraz
odjadę? I gdybym odjechał? Kto ma rację – ja który tego doświadczam , czy wy, co
samochodu nie widzicie?  Dopóki nie odjadę, samochód istnieje w 50 %.  I może
niech tak zostanie. Po co to niszczyć?

A propos – może tego nie widzicie, ale kiedy to pisze, obok mnie siedzi anioł. Pan
Bóg go widzi, to wystarczy.



Prawda

G R O T O W S K I  I  B Ę B E N E K

T A R S K I  I  P I E N I Ą D Z

W I T T G E N S T E I N  I  Ś M I E C I

K A N T  I  Z A P A L N I C Z K A

B A U D R I L L A R D  I  T E L E F O N



Tarski i pieniądz

Zanim sprawdzę listę, chcę powiedzieć, że mamy dziś niecodziennego gościa. 

Otóż jest to kartka papieru. To bilet NBP, bilet, który daje wstęp do wielu miejsc.

I od razu mam pytanie – czy to, co napisane na tej kartce, jest fałszywe, czy prawdziwe?
To pieniądz czy kawałek papieru?

No, z tą prawda same problemy. Albo myślimy, że coś jest prawdziwe, gdy istnieje fakt,
który mu odpowiada. 

Powiedzmy – mówię – policja jest zielona. Jeśli istnieje w rzeczywistości – taki fakt, to
zdanie to jest prawdziwe. 

Drugi sposób: zdanie jest spójne z innymi, wewnątrz jakiegoś systemu: policja jest
zielona, sierżant dowcipny jak szczypiorek na wiosnę, zamiast mandatu wręczyć
kapustę… To taki poszlakowy system – musi się w nim zgadzać jedno z drugim. No i
trzeci sposób – użyteczność. Np. policja jest zielona, więc żywa. Jeśli możemy na tym
oprzeć nasze działanie, to jest to prawda.

Aż tu nagle na scenę wchodzi Alfred Tarski, jak zwykle na amfetaminie. Jeden z
największych logików wszechczasów. I Tarski mówi tak – zdanie: „Policja jest zielona
wtedy i tylko wtedy, gdy policja jest zielona.

Tarski jednak zaraz dodaje, że to samo wyrażenie, które jest zdaniem prawdziwym w
jednym języku, w innym może być fałszywe lub bezsensowne. A więc zdanie „Policja jest
zielona” jest zdaniem w języku polskim i jest prawdziwe w zastosowaniu do zdań języka
polskiego.

Tak więc Policja nie jest zielona ogólnie, tylko w danym języku, w danym ciągu wyrazów
tego języka. Policja jest zielona jest zdaniem języka polskiego prawdziwym w tym języku.



JAle żeby mówić o prawdziwości tego zdania, tego o zielonej policji musimy mieć
inny język, w którym mówimy o zdaniach tego pierwszego. 

Taki język nad-polski. Mamy więc język, w którym mówimy sobie Policja jest zielona –
nazwijmy to język polski-gangsterski oraz drugi język, nad-polski, w którym mówimy
o tym zdaniu i stwierdzamy jego prawdziwość. W języku gangsterskim zdanie policja
jest zielona, którego prawdziwość będziemy definiować, należy do języka polskiego
gangsterskigo, o którym mówimy. Sama definicja będzie jednak należeć do języka
nad-polskiego, w którym opisujemy to zdanie.

Bo przecież zdanie w języku gangsterskim, w innym języku może nie być zdaniem,
albo nie być prawdziwe. Ta definicja prawdy odnosi się do sztucznych języków, w
których sens każdego wyrażenia jest jednoznaczny – jeśli gangsterski byłby takim
językiem, to zielony miałby tam zawsze to jedno znaczenie.

W ten sposób definicja Tarskiego rozwiązuje nam paradoks kłamcy. Pamiętacie?
Grek Kserkses powiedział: Wszyscy Grecy zawsze kłamią. Grek Kserkses mówiąc to
skłamał czy powiedział prawdę? Jeśli kłamie, to wypowiada prawdę, a więc nie jest
kłamcą. Jeśli natomiast twierdzi prawdę, to znaczy, że kłamie, o tym mówi to zdanie.

Mamy tu jakby dwa języki. Pierwszy język zawiera zdanie Kserksesa: Wszyscy Grecy
kłamią. Drugi to ten, którym my mówimy o tym, co mówi Kserkses – że on to
powiedział. Zdanie Grek Kserkses powiedział  byłoby zdaniem nie z języka
Kserksesa, tylko z nad-języka, którym się opisuje zdania Kserksesa. 

Kiedy pomieszamy język, którym mówimy z językiem, który go analizuje, następuje
zong! Słowo kłamać jest pełni tu podwójną rolę. Pełni funkcję czasownika – Grecy
kłamią i pełni funkcję oceny prawdziwości zdania. Pomieszanie tych dwóch ról
prowadzi do paradoksu.

Tak to działa. Zobaczcie – na tej kartce mam napisane: „Zdanie na przeciwnej
stronie kartki jest prawdziwe”, natomiast na odwrocie: „Zdanie na przeciwnej
stronie kartki jest fałszywe”. Na tym samym poziomie nie mogą się odnosić do
siebie. To jak dzielenie przez 0. Ocenić ich prawdziwość mogę tylko w nad-języku,
metajęzyku, który może to symbolizować to pudełko. Wkładam do niego tę kartkę i
mogę ocenić te zdania z osobna, z góry.

Poza tym Tarski udowodnił, że można tak podzielić kulę na części, że da się z niej
ułożyć dwa razy większa kulę. Wcześniej takie cudowne rozmnożenie
przeprowadzono tylko na rybach i chlebie. 

Ale o tym kiedy indziej. A tak przy okazji – z pudełka wynika, że to zdanie na
pierwszej stronie kartki było fałszywe, a pieniądz był prawdziwy.



Wittgenstein i śmieci 
Witajcie. Jesteśmy trochę w niedoczasie, więc pominiemy listę. 

Dziś na zajęcia zaprosiłem specjalną pomoc naukową – czyli niebieski worek na
śmieci. Bo będzie o Wittgensteinie.

Gotowi? No to jedziemy. Otóż każdy z nas ma takie worek na śmieci, zawierający
coś, co nazywamy „śmieciami”. Czyli co mam w środku, w tej torbie? A widzicie. Nie
widzicie.\

Tam w środku jest to, co ja nazywam śmieciami i co wspólnota, w której się
wychowałem, skłania mnie do nazywania tak tego tam. Raczej nie zaglądamy w
cudze śmieci. Każdy tylko z widoku takiego worka mówi, że wie, co to śmieci. A
przecież każdy ma co innego w tych śmieciach. 

Np. ja mogłem wyrzucić wiersze Rilkego, a np. Wittgenstein nie nazwałby tego
śmieciami, bo on w 1914 znacząco wspierał Rilkego finansowo. 

Tak więc nasze worki są nieporównywalne. Gramy a taką grę językową, nazywającą
się śmiecie, ale nie jesteśmy w stanie zajrzeć wewnątrz swojej torby. Widzimy je
tylko z zewnątrz. Gramy w pojęcia. Podobnie jest z bólem i miłością. Nie zajrzymy w
środek miłości, która znajdowałaby się w tym worku.

Kluczowe dla śmieci jest to, że czegoś używamy jako śmieci – wywalamy, wkładamy
do torby, płacimy za wywóz. Tak to jest z całym językiem. Nie ważne co jest w torbie,
ważne, jak się tego używa. Taki ból – jaki on bywa przykry. 

Chyba że spotkamy masochistę. Wtedy ból nie jest przykry, wtedy ból jest nie
bólem, a pieszczotą. Oto powszechne słowo "ból", a w środku – prywatna tajemnica.



Mamy dostęp jedynie do wyrażeń, a nie do prywatnych odczuć naszego drogiego
masochisty, nie powiem, kto to jest z naszej grupy. 

A jednocześnie w języku mamy tylko takie torby do dyspozycji – i w nie musimy
wkładać to, co nam się przydarza. Dlatego mówi Wittgenstein – Granice mojego
języka wskazują granice mojego świata”. 

Wittgenstein zresztą napisał to poniemiecku: Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.

Skoro już jesteśmy przy granicach świata, kolegą Wittgensteina ze szkoły w Liznu był
niejaki Adolf Hitler, starszy zaledwie o sześć dni. Ale Hitler powtarzał klasę, a
superzdolny Wittgenstein poszedł o rok wyżej, więc nie byli chyba kolegami.

No zobaczmy  na tę torbę. Gdzie tu sens? Wittgenstein twierdzi, że sens tej torby
musi leżeć poza nią. Sama torba nie ma żadnej wartości – to jej używam jako zbiór
śmieci dla mnie. 

A jak chcemy wyrazić coś metafizycznego, czyli coś, co leży poza moim światem,
wytwarzamy jedynie niedorzeczności: no mam językową torbę z napisem Bóg, i co
tam do niej mogę zmieścić? Niedorzeczność. 

Owszem, są ludzie dla których po długich wahaniach sens życia stał się jasny, tyle że
oni nie potrafili potem powiedzieć, na czym on polega. W tej torbie jest sens. Mogę
go pomacać, ale co tam jest w środku? Torby nie mają znaczeń, ale mają użycia –
liczy się więc, które torby używamy na prezent, które na śmieci, a które – powiedzmy
– na pamiątki. Jak coś jest pamiątką, to nie jest śmieciem. Choć wewnątrz torby
może być ta sama rzecz. „Nie pytajmy więc o znaczenie, pytajmy o użycie.

A teraz do kolegów artystów. Torby z ocenami z zakresu estetyki nie maja
znaczenia. Kawa dla dziecka jest gorzka. Musimy się dopiero nauczyć, że jest dobra.
Recenzje są niczym innym jak torbą, w którą aktualnie nas nauczono, że wkłada się
śmieci lub prezenty.

Wittgenstein był gejem i Żydem – ale w jego czasie to były jeszcze torby nie do
noszenia na zakupach. A dziś? Dziś w mojej torbie są jutrzejsze skarby. 

Ale co robić – jestem więźniem czasu, wyrzucam.



Grotowski i bębenek
Na dzisiejszych zajęciach będziemy się dystansować społecznie. 

Dlatego wziąłem ten bębenek. Ale nie chodzi o dystans wobec siebie. Nie, nie, my
się zarażamy ogólnie kulturą. Kultura zagipsowuje nas w rolach, usztywnia w
spełnianiu oczekiwań innych, w życiu, w którym kłamiemy sobie. Kamieniejemy.

Jedyne wyjście prowadzi poprze teatr. 

A Grotowski żąda od teatru „niekłamania”, bezwzględnej prawdy, absolutnej
szczerości. Ona przywraca sens, daje nadzieję na pokonanie ludzkiej samotności. Że
w tej gipsowej mumii wywiercimy dziurkę i z kimś się porozumiemy. Że nie
będziemy samotni w swoim przemijaniu – bo śmierć bogów postawiła człowieka na
pustyni i i nic już nie ochrania nas przed grozą śmierci”.

Ejże, mówi Grotowski, Ejże, właśnie sztuka ochrania. Ona odżywia naszą potrzebę
metafizyczną, ciężar i gorycz losu. Pozwala nam zaistnieć na firmamencie – albo
chociaż nadać sens sobie tu, pod gwiazdami.

Bo w teatrze naprawdę rozmawiamy. Nie mówimy: dzień dobry, ładna sukienka –
kiedy sukienka brzydka. Grotowski sadza nas w teatrze jako miejscu
bezpośredniego spotkania, dialogu, w którym wspólnie, bez potrzeby kłamania po
to, by się lubić – możemy zastanawiać się nad naszym romansem ze sobą, z
Kosmosem, z co tam kto ma pod ręką i co go boli.

I zobaczcie – ja tu nie mam nic. Nie potrzeba mi barwnej scenografii, gry świateł,
złudzenia, oszustwa, świergotania na klawesynie, całej tej „artystycznej kleptomanii”
widowiska, które gania się z kinem. Żeby dotrzeć do sedna potrzeba tylko spotkania
w przestrzeni mnie i ciebie, aktora i widza. Ale kto jest kim – czy ja jestem widzem a
ty aktorem, czy odwrotnie?



Współczesny  teatr ma w swych korzeniach i filozofię, i sztukę i religię. 

Tak jak drzewo powstaje ze słońca, wody i powietrza, tak teatr z tych trzech: filozofii,
sztuki i religii. 

I jak tak Grotowski postawił już ten teatr jak drzewo, łączące ziemię z niebem, to
wymaga od teatru świeckiej liturgii, żeby zaspokoić nasze potrzeby metafizyczne.

Przeszkadza nam na tej filozoficznej drodze nasza: stereotypy, przesądy mity. Jak
mówi Grotowski: Nie należy słuchać imion nadawanych rzeczom – należy
wsłuchiwać się w same rzeczy.

Dzięki temu bębnowi – gdy zacznę się wprowadzać w rytm, zapomnę o bożym
świecie. I to zaleca Grotowski – ćwiczenia mają doprowadzić aktora – a nie
wiadomo, kto nim jest – ja czy ty – do ujawnienia procesu duchowego w dojściu do
prawdy. Artysta mówi prawdę, gdy się oduczy schematycznych zachowań, sztamp,
nawyków myślowych, fizycznych gestów, przyzwoitej ogłady, która blokuje
ujawnienie tego, co w nas. Musimy się rozbroić, wyjść z narzuconego wora
kulturalności, żeby się zetknąć w nagą, ciepłą, żywą prawdą.

Poprzez teatr. Wtedy jest to teatr święty. A w świecie – czy mamy podział na widzów
i aktorów? Czy będąc w kościele, jesteśmy widzami, czy aktorami? Sztuka ma tylko
więc zrobić warunki do ujawnienia prawdy – ogrodzić teren i postawić ołtarz. Sztuka
będzie żywa, gdy ujawni się w oddechu, w ciele, w impulsach wewnętrznych. Kiedy
na świecie nic nie jest pewne – niezbędnym polem pewności staje się namacalność
organizmu.Rytm serca.

Podczas święta rezygnujemy z bycia pośród rzeczy. W zwyczajnym świecie każdy ma
jakiś interes, a podczas święta odwracamy się od tego, tajemy się bez-interesowni,
nie inwestujemy, nie konsumujemy, nie gromadzimy, nie użytkujemy. Wprost
przeciwnie, składamy ofiarę. I to nie jest wymiana – ja zarżnę ptaka, a ty mi w zamian
pomożesz. Ofiara ma uczynić wyrwę między zwykłym światem załatwiania, gdzie się
wychodzi z domu, a światem świętowania, gdzie się wychodzi z siebie.

No więc ani ja aktorem, ani wy widzem. Ani ja widzem, a ni wy aktorami. Stajemy się
uczestnikami, oddanymi temu, w czym uczestniczymy. Tam dodrapiemy się swojego
ja, które jest częścią czegoś większego, istotniejszego i starszego niż z np. rodziny,
korporacji, narodu. Dojść do własnego mięsa, by je przekroczyć.

Kiedy uderzam tym bębnem w skórę – powstaje fala, która rezonuje. Która jest już
poza bębnem. Która poszukuje ucha. Spotkania. Dialogu – o czymś większym,
istotniejszym i starszym niż my sami.



Kant i zapalniczka

Zacznijmy od obecności, jak zwykle. 

Mógłbym po prostu wyczytywać listę. Ale właściwie będąc przy kancie, mogę apriori
stwierdzić, że wszyscy są. Jeśli jestem ja, który schodzę tu na papierosa, i jestem tu,
to znaczy że papieros też jest.

Kiedy patrzę na tego papierosa, to żeby go widzieć, potrzebuje mieć w umyśle
pojęcie przestrzeni – niedużej, ale jednak; potrzebuję mieć czas – choć to niedługi
czas, potrzebuje mieć substancję, czyli to z czego papieros jest zrobiony, te tzw. fusy
oraz formę – czyli podługowatość substancji. Oddzielnie tego papierka bym przecież
nie wypalił.

Te 4 kategorie są w moim umyśle i pozwalają mi poznać papierosa. Zróbmy
eksperyment myślowy – zmienię papierosowi formę. Wysypię te fusy. I patrzcie – nie
poznaję papierosa – choć ma on tę samą substancję, przestaje być papierosem.

Dotyczy to tez człowieka. Gdyby ten papieros zrobił mi to samo i wyjął mi środek,  to
ja bym przestał funkcjonować jako człowiek. Wyglądałbym bardzo źle. A jak by
zachował formę, lecz zmienił mi substancję, np. wypełnił mnie fusami, nie byłbym
człowiekiem, choć mógłbym wypalić sam siebie.

Wraca sens, daje nadzieję na pokonanie ludzkiej samotności. 
Że w tej gipsowej mumii wywiercimy dziurkę i z kimś się porozumiemy. 
Że nie będziemy samotni w swoim przemijaniu – bo śmierć bogów postawiła
człowieka na pustyni i i nic już nie ochrania nas przed grozą śmierci”.



Tak więc jakoś tego papierosa doświadczam. Ale na Boga, nie wiem, czym papieros
jest sam w sobie – Ding an sich -mogę go tylko doświadczać za pomocą moich
marnych kategorii, mojego postrzegania formy i substancji.

No i tu pojawia się smutek – Bo jeśli nie mogę poznać, czym jest papieros sam w
sobie, cóż dopiero poznawać Boga, duszę, kosmiczny ład, skoro być może potrzeba
do nich innych kategorii niż te, co mam. Stąd smutek i bezsilność. Choćbym stawał
na uszach – nie wyjdę poza swoje mizerne kategorie poznania, nie wiem się, jaki jest
papieros sam w sobie.

Ale Kant ma coś na pociechę. 

Tak jak w rozumie istnieją a priori, czyli nikt ich tam nie wkładał,  trójkąty czy
kwadraty, tak w rozumie praktycznym, takim życiowym – istnieją normy moralne. 

Tak jak trójkąt jest kategoryczny i bezwzględny dla wszystkich istot, tak dla każdej
istoty rozumniej kategoryczny jest imperatyw moralny. Brzmi on: postępuj zawsze i
tylko wedle tych zasad, które chciałbyś, by stały się prawem powszechnym. 

Nasza chęć, by nie było na świecie trójkątów, jest tak samo bezsensowna jak
mówienie, że tylko my mamy prawo zabijać a inni nas nie.

I tak jak ktoś ma wolną wolę uznać, że suma końców tego papierosa nie równa się
dwa, tak samo mamy wolną wolę nie postępować wedle imperatywu. 

Tylko po co, skoro rozum praktyczny wskazuje nam, co jest słuszne. 

A co, jeśli czuję, że to, co słuszne akurat nie podoba, jest niewygodne albo
kłopotliwe? Gdybym tego, co słuszne z kaprysu nie wypełnił, byłbym bezrozumny.
Dlatego niebo gwiaździste nade mną nie musi mieć kogoś, kto mnie rozlicza z
obowiązku – bo robi to już prawo moralne we mnie.

Dlatego teraz skończę tego papierosa. Bo uważam, że palenie jest złe i choć mi
wolno palić, to ogólnie prawo do palenia nie powinno być prawem powszechnym,
wiecie, klimat i te sprawy. Zaczynasz od papierosa - kończysz na Bełchatowie. 

Koniec, szlus. Zawsze tak mam przy Kancie.



Baudrillard i telefon

Dzisiejszego spotkania nie będzie. 
To znaczy będzie, ale nie takie jak myślicie. To znaczy, że myślicie nie tak, jak jest.

Mam tu telefon. I mogę teraz zadzwonić – powiedzmy do siebie. I ja odbiorę i
zacznęze sobą rozmawiać. To kogo ja usłyszę? Siebie? Czy swój głos? 

Czy ten głos w telefonie jest mój, czy tylko ten który słyszę tuż obok jest mój, a ten
w telefonie to reprodukcja? Usłyszę reprodukcję swojego głosu, ale będę go
traktował jak swój. Tak samo  , kiedy widzicie mnie na youtubie, to nie widzicie mnie
– widzicie mój obraz.

Nagrany. 

Ale czy to, co widzicie, to się naprawdę zdarzyło, czy też moja postać w
rzeczywistości wcale nie stała na tle tego garażu, a mój głos został nagrany w studiu
i potem podłożony? 

Jak gram głosem w kreskówkach,  to właśnie tak robię – przecież to nie postać
wampira mówi, tylko mój głos mówi, reprodukcja mojego głosu. Na zdjęciach też
nie mam siebie, tylko reprodukcję siebie. A wy moglibyście na ekranie – zobaczyć
reprodukcję tej reprodukcji.

Żyjemy w świecie symulacji – mówi Baudrillard. W tym świecie funkcją znaków jest
wymazanie rzeczywistości i jednocześnie ukrycie jej zniknięcia. Jak dochodzi do
zniknięcia rzeczywistości? 

Są cztery kroki.



Najpierw robię zdjęcie – zdjęcie odbija mnie czyli jakaś rzeczywistość.

Drugi krok robię zdjęcia na Instagrama. Coś doprawię, coś podkręcę – i oto zdjęcie
zaczyna wynaturzać rzeczywistość.

Trzeci krok – robię zdjęcie w muzeum figury neandertalczyka, którego przecież nikt nie
widział. Mam go na zdjęciu – ale to zdjęcie maskuje brak związku z rzeczywistością.

No i ostatni krok – ostatni rodzaj symulacrum - robię sobie zdjęcie w Disneylandzie – z
Myszką Miki, która przecież nie istnieje. Mam dobre konszachty w świecie animowanych
postaci i zapewniam was, że one nie istnieją. Właśnie. 

To z kim sobie robię zdjęcie – z istniejącą reprodukcją czegoś, czego nie ma w
rzeczywistości. W lustrze powstaje odbicie czegoś, czego realnie nie ma i nie było.

Świat Disneylandu staje się fikcją, symulacrum, czyli istnieniem odbitego świata bez tego,
co jest odbijane. Ale Baudrillardowi nie chodzi o zdjęcia, ale też o nas. Człowiek gubi się w
gąszczu wieżowców, pomiędzy sznurami kolorowych samochodów, bezustannie natrafia
na swoje odbicie: przegląda się w gładkich karoseriach, szklanych witrynach, spotyka swój
schematyczny obraz w płachtach plakatów i świetlnych reklamach. To nieistniejąca
rzeczywistość stworzona w fotoszopie. 

Ale właśnie chcemy w nią wejść – za pomocą chirurgii plastycznej osiągnąć nieistniejące
piękno ludzkie, piękno miejskie drogą chirurgii obszarów zielonych. Na świecie chodzą
ludzie-Barbie i ludzie-Keny. To, co jest naturalne, staje się niedociągnięte, niedorobione,
niedopracowane.

Rodzi to oczywiście problemy. Kiedy jesteśmy na wakacjach, nic się nie dzieje – a w filmach
ciągle się coś dzieje. Chcemy żeby było jak w filmie. A weźmy taki problem wirtualnej
pornografii dziecięcej, generowanej przez komputery – nie krzywdzi realnych osób, bo nie
istnieją. Czy zakazać? Zwolennicy mówią: „To tak, jak z udawanym morderstwem. Na filmie
nikt nikogo nie zabija”. I Sąd w Stanach nie zakazał. A jak ktoś na zlocie fandomu
przebierze się za taką postać z filmu? I zrobi film ze sobą w roli głównej?

Same kłopoty. Dlatego w Biblii drugie przykazanie głosi, żeby w ogólnie robić sobie
wizerunków ani z tego co na ziemi, ani w niebie, ani w wodzie. Dla bezpieczeństwa.

Baudrillard zwraca nam uwagę na jeszcze jedna rzecz: ta fikcja Disneylandu naznaczona
jest debilizmem. Pełną infantylnością. Ten świat musi być infantylny, żeby narzucić
przekonanie, że dorośli są gdzieś indziej, w „realnym świecie” i aby ukryć, że prawdziwa
infantylność oznacza nas zewsząd. 

To także infantylność dorosłych, którzy przybywają bawić się w dzieci i podtrzymywać iluzje
co do ich infantylności, gdy dzieci są poważnie przerażone katastrofą klimatyczną.
Disneyland jest po to, żeby ukryć, że to Ameryka poza nim stała się fikcyjna. Mamy wszyscy
jej zdjęcia – które straciły związku z rzeczywistością. Szczęśliwych ludzi w kraju, gdzie szef
zarabia 400 razy więcej od pracownika. Kraju, który nie istnieje.



Wolność
M O N T E S K I U S Z  I  S Z A C H Y

H O B B E S  I  S C Y Z O R Y K

W Ł O D K O W I C  I  G U Z I K

T I S C H N E R  I  L A T A W I E C

A R E N T  I  P R O S Z E K  D O  P R A N I A



Monteskiusz i szachy
Dziś zajęcia szczególne, trochę smutne, z powodu wagarów. Tak, mianowicie na
wagary poszedł trójpodział władz. Cała trójka to dzieci Monteskiusza, i naszą
godzinę wychowawczą chciałbym temu poświęcić. 

Przy czym Monteskiusz naprawdę się starał, żeby ten trójpodział władzy był tu na
miejscu. Pamiętacie, jak mówił o tym, że jest kilka rodzajów rządów. 

Zobaczcie - otwieram te szachy,  i oto postać króla. Monteskiusz mówi, że
monarchia, żeby działała, potrzebuje honoru. W monarchii pewnych rzeczy się nie
robi i już. Nie biega się w te i we wte po szachownicy, jak damka. 

Damka to despota, jego zasadą jest strach. Wszędzie się pojawia i bije każdego.

Drugi rodzaj rządów – laufer i konik: arystokracja. Podstawą tego ustroju jest
umiarkowanie. Dwa kroczki naprzód, jeden w bok.

No i pionek, który reprezentuje nam demokrację. Jej zasadą jest cnota. Gdy cnota
zanika, do niektórych serc wciska się ambicja, a do wszystkich wciska się chciwość.
Każdy pion chce być damką.

Żeby tak się nie stało, potrzeba podzielić władze. Jedna władza ustala zasady, druga
rządzi według zasad, trzecia rozsądza spory. Po to, żeby każdy pion czuł się
bezpiecznie.



Wyobraźmy sobie, że na boisku jedna drużyna ustala zasady, jej zawodnicy grają na
boisku, a jej trenerzy jeszcze sędziują. No wtedy ci z przeciwnej drużyny… nie mają
poczucia bezpieczeństwa. I o to chodzi Monteskiuszowi – żebyśmy mieli na boisku
poczucie bezpieczeństwa.

Właściwy podział najlepiej widać na przykładzie podziału tortu: – jedna osoba dzieli tort,
druga wybiera kawałek. Trzecia pilnuje żeby, każdy dostał należny mu kawałek. 

Bo, jak mówi Monteskiusz, L’éducation consiste à nous donner des idées, et la bonne
éducation à les mettre en proportion.

Dlatego według Monteskiusza, żeby urzędnicy byli zależni od praw, lud ma prawo zmuszać
ich, by wrócili do życia prywatnego. Każda damka na powrót musi stać się pionem, żeby jej
się w głowie nie przewróciło.

Tak więc chodzi tu właściwie o podział i równowagę władz. Żeby nie było tak, że nagle
okazuje się, ze pionek bije w tył, albo fruwa ponad szachownicą, zmieniając reguły gry w
trakcie. Dopóki dojdzie do końca pola i nie zmieni konstytucji, nie może być damką.

No i właśnie równowaga władz ma takiemu fruwaniu pionków zapobiec. Zanim decyzja
dojdzie do obywatela, musi przejść przez ciała wzajemnie się szachujące. Tak, żeby
działanie przeciw innym równało się działaniu przeciw samemu sobie – gdy się straci
władzę. Wtedy jest zdrowa relacja.

Toksyczny związek zaczyna się wtedy, gdy rządzący, którym lud się zawierzył, chcąc ukryć
własne zepsucie, starają się zepsuć lud. Żeby ukryć własne ambicje, mówią jaki to lud jest
wspaniały. Aby ukryć własną chciwość, karmią chciwość ludu. I lud traci równowagę, stacza
się w do pudełka i daje się zamknąć w systemie, w którym ta sama osoba stanowi prawa,
rządzi i sądzi. Toksyczny związek.

No i właśnie cały trójpodział władzy jest dziś nieobecny i obawiam się , że teraz wszyscy
zostaniemy na drugi rok w tej samej klasie, z tym samym przewodniczącym klasy.
Monteskiuszowi by to się nie podobało.



Hobbes i scyzoryk

Jesteś tu, bo chcesz przyspieszyć tempo rozwoju i osiągnąć cele, czyli ogarnąć się w
filozofii i nie dać sobie w kasze dmuchać przy kolacji z partnerem czy
współpracownikiem.

Na dzisiejszym spotkaniu coachingowym zajmiemy się tym oto narzędziem – czyli
jak nie używać noża, jak go nie wbijać każdemu napotkanemu krzywo patrzącemu
bliźniemu. 

Dlatego dziś poznamy techniki Hobbesa. Hobbes znał Galileusza, fascynował się
mechanizmami. Uważał, że przedmioty idealne nie istnieją, przedmioty psychiczne
są natury cielesnej, a to co jest ciałem – działa jak mechanizm.

 Nie mamy żadnego świata metafizycznego, a w nim metafizycznego noża, którym
można dźgać metafizyczne osoby.

Niektórzy nie myślą o tym, jak działa mechanizm tego, co nas otacza. Z tej
niewiedzy wypływa strach, a ze strachu wyobrażają sobie różne rodzaje
niewidzialnej mocy. Boją się tworów własnej wyobraźni. Kiedy idziesz nocą przez
park i wyobrażasz sobie, że za każdym drzewem stoi drab, boisz się nieszczęścia. 

Albo więc od razu składasz drabowi ofiarę, albo masz nadzieję, że jest jakiś
superbohater cię będzie chronił.

Wszyscy jesteśmy takimi ludźmi w parku – albo na kogoś czyhamy, albo staramy się
ratować siebie. Człowiek jest egoistyczny – jak jest noc i nikt nie widzimy jest w
stanie wsadzić nóż pod żebra. Albo uciec i zostawić dziewczynę na pastwę losu. Jak
nikt nie widzi, robimy podłe rzeczy.

Hobbes na to patrzy, na tę ludzkość w ciemnym parku nocą i mówi tak: taki jest
stan natury. Bellum omnium in omnes. Wojna wszystkich przeciw wszystkim.

 Jak w takim razie posługiwać się nożem w technice Hobbesa?



Ponieważ to jest rzadkie, że przychodzi niewidzialny superbohater, trzeba go
znaleźć gdzie indziej. Można się z kimś sprzymierzyć – mamy wtedy dwa noże –
można dać każdemu broń, żeby drżał i w ciemności strzelał do wszystkich. Ale
Hobbes mówi – lepiej dajcie te wszystkie noże, dawajcie proszę do worka, a worek
damy jednemu superbohaterowi. 

Niech się nazywa król czy jak tam superbohaerowie lubią. 

Bezpieczeństwa nie daje ekipa z nożami, nawet bardzo wielka, o ile nie kieruje nią
jedna wola.

I tak – oddajemy noże i robimy, co nam nasz bohater każe. Tak będzie bezpieczniej
dla nas samych, bo ta walka ze wszystkimi jest bardzo męcząca i można dostać nóż
w plecy od zięcia. Zrzekamy się praw do dźgania kto na nas krzywo patrzy i niech
nasz superbohater decyduje, kogo dźgać. Taka jest nasza umowa. 

Ale jak mówi Hobbes, ugody bez miecza są tylko słowami i nie mają mocy, by dać
człowiekowi bezpieczeństwo. Musi więc nad nieposłusznymi ten miecz wisieć. Oto i
mamy państwo – które powstało z obawy przed ciosem noża w plecy i rozsądku,
który każe, by wszyscy swój nóż oddali.

Wcześniej, w ciemnym parku, każdy widział dobro inaczej – ja komuś nóż w plecy –
to dobrze, ktoś mi – niedobrze. Kiedy powstaje państwo, superbohater daje nam
obowiązki i obiektywną – dla wszystkich – miarę dobra i zła. 

Nie sięgamy do idealnego, niezmiennego dobra, wyższego od człowieka, czy
społeczeństwa. Normy zależą od potrzeb społeczeństw – np. noże oddajemy
królowi, ale trutki zostawiamy dla siebie. Tak działają wielkie fabryki – nie strzelają
do nas, ale trują nas kominami, bo tak się im opłaca. Bo ich zarządy są egoistami. 

Dopóki król im nie da po łapach, będą nam wbijali kominy w płuca. Albo sąsiedzi –
oddali swoje noże, ale egoistycznie robią nam smog, bo nie maja interesu zmienić
swojego pieca. Musimy zrzec się swoich praw do samodzielnego wyboru pieca, bo
sąsiedzi-egoiści nas zatrują. Jeżeli się tego boimy – i mamy na tyle rozsądku by coś z
tym zrobić i przeżyć – wzmocnijmy naszego króla, niech im dokopie. 

To technika Hobbesa, to królewska krav maga. Możemy tez wierzyć, że ludzie są
dobrzy i ich ładnie poprosić, żeby już tego smogu nie robili. 

Ale te techniki według Hobbesa to jak taichi. Tyle coachingu na dziś. Nie dajcie się
smogowi.



Włodkowic Hobbes i
scyzoryki guzik

JWyobraźmy sobie, że tam za drzwiami garażu, jest ambasada krasnali.
współpracownikiem.
Dalej, na wschód jest kraj krasnali, którzy żyją w swoim państwie i chodzą w
czapkach z guzikiem na czubku. 

Takim właśnie guzikiem. I że mają po trzech mężów, te krasnale, bo tam tylko jedna
płeć jest. Zaraz znajdą się tacy, którzy powiedzą, że jak ktoś taki mały, to nie może
mieć swojego kraju. Że my tu musimy wkroczyć do garażu i porozdzielać tych
krasnali, żeby był porządek. Nasz porządek. 
\
Dziś ktoś taki wydawałby się zbyt obcesowy. A jednak ciągle mówi się, że ktoś z
takim guzikiem, to musi mieszkać gdzie indziej. Albo z inną czapeczką. Albo z inną
flagą, kolorową. Albo jak je rośliny. Albo jak jeździ na rowerze, je rośliny, ma
kolorowa flagę i taki guzik na czapce. 

Wszyscy jednak sa˛ bez wątpienia owcami Chrystusa wskutek stworzenia.

Podobna sytuacja była, kiedy tu niedaleko tego garażu zamieszkał Zakon Krzyżacki



Uważali oni, że mogą bezkarnie zabrać ziemię poganom, a poganie nie mają prawa
do własnego państwa. Sprawa o prawo do tego toczyła się na soborze: przeciwko
nim stanął Paweł Włodkowic. Prawnik, filozof. 

Razem z nim wtedy był tam Zawisza Czarny. Świetna para, to jakby pojechał Leszek
Kołakowski z Mariuszem Pudzianowskim. Warto było mieć kogoś u boku, bo to był
ten sobór, na którym spalono Jana Husa.Paweł Włodkowic był pierwszym w Europie,
który głosił prawo narodów – że każdy naród składa się z wolnych ludzi, którzy mają
prawo do swojego państwa. Do lat 60  XX wieku Europa jeszcze powszechnie tego
nie stosowała.

Włodkowic był pierwszym, który głosił ideę tolerancji i prawo pogan do własnych
wierzeń, co był w czasach zakonów krzyżowych bardzo kontrowersyjne. Dokonał on
dwóch odkryć:1) że względem pogan obowiązują te same prawa, jak względem
chrześcijan;2) że nie wolno narzucać wiary przemocą.

Dziś to proste – ale w czasach Pawła było to zupełnie niespotykane, że nie wolno
nikomu zaczepiać innowierców żyjących spokojnie we własnym państwie. Chodziło
mu o to, że czy mamy czapkę z takim guzikiem, czy chodzimy bez czapki, mamy
takie samo prawo do wolności.

Popatrzmy na ten guzik – według Włodkowica nie ma ona znaczenia bo wolność
przysługuje człowiekowi od początku istnienia. Bóg nie stworzył niewolnika – więc
ani niewolnictwo, ani poddaństwo nie są czymś naturalnym, lecz przez ludzi. Ewa
też nie była poddaną Adama, ale jego towarzyszką – pomyślcie tylko, jak ludziom w
XV wieku, w czasach niewolników, ucisku kobiet i rzezi pogan – jak to musiało
działać na nerwy.

Włodkowic mówił tak: Państwo powstaje na skutek zgody jego mieszkańców. Inaczej
mamy do czynienia z tyranią. A głównym spoidłem państwa jest równość obywateli
wobec prawa – które Włodkowic wyprowadził z przykazań boskich: Nie czyń innym,
czego nie chcesz, aby tobie czyniono” oraz: „Czyń innym to, co chciałbyś, aby inni
czynili tobie”. Jeśli wszyscy ludzie są bliźnimi, nie można zabierać mienia poganom
ani prześladować Saracenów. Zawiszo, opuść swój miecz.

Jeśli krzywdzenie kogokolwiek jest zbrodnią, to dziś Włodkowic powiedziałby to
samo o strefach wolnych od LGBT – bo człowiek nie jest człowiekiem ze względu na
to, po której stronie nosi guziki.

Co to znaczy tolerancja zdaniem Włodkowica?  Człowiek A, powiedzmy Andrzej, 
 toleruje B, Błażeja, gdy primo Andrzej  nie zgadza się z Błażejem; secundo Andrzej
nie zmusza Błażeja do zmiany opinii oraz tertio Andrzej skłania Błażeja do zmiany
opinii przez świątobliwe zachęcanie.

Pamiętacie psalm 113, werset 6? – pyta Paweł Włodkowic? 



JNiebo jest Pana, a ziemia została dana ludziom. 

Prawa ziemskie są odrębne niż boskie. A wiec możesz sobie ten guzik umieścić
gdzie chcesz. 

Możecie zdecydować, czy chcecie je nosić na czapeczkach, czy na kaftanach. To
pochodzi od was – jeśli jest ku temu dobrowolna zgoda i wasz wybór. To, czego się
należy trzymać, to dekalog: np. nie kradnij.  

Dlatego Paweł Włodkowic bronił praw Bałtów do ich wiary i własności. Podobnie
wiek później Francesco de Vitorie bronił  praw Indian w Ameryce. 

I zobaczcie: tak jak według Włodkowica Krzyżacy nie powinni kraść ziemi  Prusom i
Jaćwingom, być może, w jego ujęciu, dzisiejsze państwa wypuszczające gazy
cieplarniane i ocieplające klimat, powodując podnoszenie się poziomu oceanów,
nie mogą w ten sposób pozbawiać ziemi małym państwom na Pacyfiku, jak
Vanuatu czy Kiribati.

Dziś zasada tolerancji jest standardem i gwarantuje je Europejska Konwencja Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Włodkowic jest tym, o którym Bernard z Chartres mówił kiedyś „Jesteśmy karłami,
którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej, bo oni
dźwigają nas w górę i podnoszą o całą swoją wysokość. A na samej górze – ten
guzik. Albo kolorowy pompon, którego nikt sie nie czepia.



Tischner i latawiec

Czy ten latawiec na wietrze może latać jak ja chcę? Jego lot zależy tylko od mojej woli?
Czyteż ten latawiec może latać tylko tak, jak mi na to pozwala wiatr, moja sprawność ręki i
strach przed urwaniem się z linki. Jeśli skłaniam się ku wolności latawca – jestem
indeterministą.

Jeśli to lot latawca jest z góry przesadzony i ograniczony, zapisany w szybkości wiatru i
stopniu mojej zdolności puszczenia linki jestem deterministą.

Kto by wolał, żeby latawiec latał jak chce, a nawet żeby latał dobrze może skorzystać z
pomocy Tischnera ,najlepszego specjalisty od takich rzeczy.

Tischner wam powie, na pierwszym treningu, że człowiek nie toczy walki z prawami
przyrody, lecz ze złem, które ogranicza jego wolność; ograniczenia natury to pokłosie tego
co w nas.

Ejże, to co to znaczy, że zło ogranicza wolność? Tischner mówi, że chodzi o rodzaj
doświadczenia. Moja wolność nie dotyczy tego, czy pójdę wieczorem spać, czy nie pójdę,
czy zjem kolację, czy się napiję, lecz tego, czy okłamany odpowiem kłamstwem,
skrzywdzony odpowiem krzywdą, czy znienawidzony odpowiem nienawiścią, tj. czy
poddam się logice odwetu.

Widzicie – kiedy wiatr szarpie latawiec, ja mogę też go szarpać, ale mogę dać więcej linki.
Umieć latać latawcem, czyli być wolnym, to znaczy wyjść poza logikę odwetu. Czyli
odpowiadać dobrem na zło, Na przykład przebaczeniem na krzywdę. Natura działa na
zasadzie akcji – reakcji – jak zegnę za bardzo gałązkę i puszczę, to się odegnie i da mi w
twarz. To ja się zdenerwuje i ja utnę. To drzewo na złość mi uschnie i pozbawi mnie tlenu.

Ale kiedy wyjdę poza tę logikę odwetu, będącą „logiką zła”, jestem wolny. Mogę kreować
nowy początek, czyli odgrodzić się od ciśnienia uwarunkowań. Zło ma tendencję
dowędrowania od człowieka od człowieka. Więc być wolnym to rodzić dobro z nicości
otaczającego zła. To jak puszczanie latawca – które nie jest w jakimś interesie, jest, by
cieszyć.



Na drugim treningu Tischner mówi wam, że drugim doświadczeniem wolności jest
wspaniałomyślność. 

Chodzi o to, że nie robimy dobra bo mamy w tym interes. W ten sposób to jest
biznes, a nie żadne dobro. Jakbym puszczał latawca, żeby zrobić reklamę masła,
tonie jest już autentyczne. Można tak, ale dobro jako inwestycja rodzi kalkulację.
Opłaca się czy nie? Kiedy myślimy o inwestycji, skutek musi być proporcjonalny do
przyczyny. 

Kiedy jesteśmy wspaniałomyślni – proporcje nie mają znaczenia. Robimy wielki
latawiec, bo tak, bo cieszy.

Na trzecim treningu dowiecie się, że wielkość latawca nie ma znaczenia. Ważna jest
pokora. Jeśli mój biceps pozwala na taki średni latawiec, to OK.. 

Pokora to wolność – nie udajemy, że mamy wielki latawiec, ale też nie pomniejszamy
go. Pokora daje miejsce prawdzie, a z prawdy rodzi się wolność. Niektórzy chwalą się
wielkim latawce, ale tkwią w iluzji, bo taki glamot nawet nie potrafi latać. Będą
poniżać innych, prezentując swój latawiec, oczekiwać uwielbień, a naprawdę zamiast
orła jest kura. I strach, że ludzie odkryją prawdę. Więc ci zestrachani nawet nie
wyniosą latawca, bo się boją. Są niewolnikami poczucia wyższości.

Na czwartym treningu dowiecie się, że kto ma na najdroższy latawiec, ten zaczyna
się bać, że go straci. Najlepiej mieć, jakby się nie miało. Wtedy jestem w stanie
wypuszczać linkę i sprawić, że latawiec jest wyżej. 

Czwarty trening jest najtrudniejszy. Bo okazuje się, żeby być wolnym, trzeba pokonać
siebie, swój strach przed śmiercią. Że wiatr nas porwie razem z tym latawcem. 

Niektórzy tak się boja, że przywiązują się do innych rzeczy, Ciągle myślą o tym, co
będzie, gdy wciągnie ich trąba powietrzna. My im mówimy: ej, chodźcie puszczać
latawce. Ani że za duży wiatr, że może kto inny za nich puści, albo że czekają na
nowy wytrzymalszy latawiec, właśnie go zamówili. I siedzą skuleni, albo wysyłają
innych, żeby wyszli na ten wiatr, taki straszny, albo niszczą innym latawce.

Jedyny klucz, który jest w stanie nas uwolnić od takiego przywiązania, to nadzieja.
Wtedy odzyskujemy godność życia. 

Wolność człowieka i przestrzeń nadziei są ze sobą ściśle powiązane. Gdy zmienia się
wolność, zmienia się również przestrzeń nadziei, gdy zmienia się przestrzeń nadziei,
zmienia się również wolność człowieka. 

Kiedy przestrzeń nadziei jest taka, że możesz się wyprostować, kiedy nie musisz się
kulić – tak, wtedy możesz wyjść i puszczać latawce.

Dlatego człowiekowi potrzeba przeciwności, żeby mógł stanąć w obliczu wyboru. I
skorzystać z wolności. Potrzebny jest wiatr. 

To idę, zanim się skoczy wiać.



Arendt
 i proszek do prania

Witam was. Na dzisiejsze zajęcia zaprosiłam gościa specjalnego. Oto on – proszek do
pralki.

Cała pralka niestety nie dała rady przyjść, jest bardzo zajęta. Pralka bowiem zrobiła
jedną z największych rewolucji:  ubrania można częściej zmieniać. Wcześniej praczka
robiła pranie raz na miesiąc i zajmowało to cały dzień. Albo prało się w rzece kijankami,
czyli czymś w rodzaju kijów bejsbolowych. Albo gromadziło się mocz i popiół do prania. 

No i było ciężko, zwłaszcza kobietom. Śladem niedokończonej rewolucji jest to, że
niektórzy współcześni mężczyźni dotąd nie nauczyli się tego obsługiwać.

Kiedy Ludwik XVI dowiedział się, że zburzono Bastylię, zakrzyknął: C’est une revolte! Ale
książę La Rochefoucauld poprawił go:  Non, Sire, C’est une revolution! Pierwszy raz użył
tego słowa w naszym znaczeniu – obalenie starego i ustanowienia nowego porządku:
nie jest to rewolta i ani nie reforma. 

Hanna Arendt mówiła, że rewolucja nie potrzebuje przemocy – ale często przemoc
towarzyszy rewolucji. 

Przemoc wybucha, gdy na drodze do wolności staje tyrania – także tyrania domowego
łańcucha. [Kiedy sufrażystki chciały prawa wyborczego, często spotykały się z przemocą,
zwłaszcza gdy front przebiegał w domu. Mówiono, że to zabije rodzinę.] 

Skutkiem rewolucyjnej przemocy może być wymiana tyrana – z cara na dyktaturę
proletariatu. Dzieje się tak, gdy nowa władza jest sprzeczna z intencjami zwykłych
rewolucjonistów. Wtedy nowa władza wybiera sobie spośród nich wrogów i trwa
permanentna rewolucja.



Arendt stawia sprawę tak: do rewolucji potrzeba świadomości nowego początku.
Ustanowienia czegoś nowego.  Czasem hasła mówią o tym, by było jak dawniej – a
budzimy się w czymś nowym.  

Do rewolucji prowadzi dążenie do wolności.  Jak wyrywające się z sukni piersi na
obrazie La Liberté guidant le peuple autorstwa Eugène’a Delacroix.  Nie chodzi o
zwykłe to, żeby chodzić bez stanika, ale chodzi o uczestnictwo we władzy – a więc
decydowanie o prawach. Decydowanie o tym, czy trzeba chodzić w gorsecie czy nie,
o tym, czy musimy prać czy nie, czy możemy się rozwieść czy nie, czy musimy mieć
zgodę męża, żeby pójść do pracy czy nie. 

Wiek temu w Polsce od nauczycielek ustawa wymagała bezwzględnego celibatu.
Dziecko oznaczało zwolnienie. Studia były poza zasięgiem, dlatego Maria Skłodowska
wyjechała do Francji. 

No ale jak miliony, które zyskały prawo uczestnictwa we władzy mogły to robić?
Robespierre i Lenin wymyślili wolę ludu. Oni mieli ją realizować. Ale lud nie może
mieć różnych woli. Jedną może mieć wolę jeden lud, bo inaczej nie ma to sensu. 

Tak więc jak kto przeciwny tej woli ludu – znaczy: wróg. Jak się zbierze parę tych
wrogo w, można już dusić kontrrewolucję. Używając metafory domowej – zmienia
się mąż, a brud zostaje ten sam.

Arendt mówiła o trzech stanach ludzkiego działania: trud, by przetrwać, praca
wytwórcza i publiczne działanie z innymi. Tylko to ostatnie sprawia, że można
przekazać dziedzictwo. Rewolucja francuska zdradziła dążenia ludu i skisła.
Stworzyła więcej brudu do prania niż było wcześniej. Rewolucja amerykańska
stworzyła innym przestrzeń do działania – każdy może prać po swojemu, ile chce, i
co chce.

Zresztą, na początku rewolucji zawsze spontanicznie odtwarza się to publiczne
działanie z innymi Powstają rządy gromadzkie, republikańskie. Zbierają się rady – w
Ameryce były to rady kolonistów, w Rosji – sowiety, podczas węgierskiej wiosny i w
czasie solidarności – rady zakładowe, równościowe,  z delegatami do wyższych rad.
Ten skarb rewolucji potem ginie. Jak panny młode uwalniały się od władzy ojca i
rozpoczynały nowy rozdział, też miała być równość i razem – a potem znów
przychodziła hierarchia. Na szczęście jest pralka. Nie da się cofnąć czasu.

I na koniec jeszcze jedna rzecz. Woler pisał o Wersalu, że „zapachy w parku, w
ogrodach, nawet w pałacu przyprawiają o mdłości. Przejścia między budynkami,
dziedzińce, skrzydła pałacu, korytarze pełne są uryny i fekaliów.”  

Król nigdy się nie mył, męczyły go pluskwy, wszy, drgawki i wysypka. Zamiast prania
były puder i perfumy. Dzięki praniu wracamy do początków – przypominamy sobie,
jak to coś wyglądało na początku. Po odświeżeniu znów widzimy, o co nam z
początku chodziło – z tą rewolucyjną sukienka, z tym rewolucyjnym ustrojem, z tą
rewolucyjną wolnością.




