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Owoc tamtego grzechu
ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI
1. Homo sapiens.
Dygresja: najlepiej zawrzeć wszystko w jednym słowie, w jednej zasadzie
czy myśli. Takie przekonanie, czy raczej taka tęsknota, są obecne właściwie zawsze wtedy, gdy człowiek chce
zrozumieć świat i siebie. Albert Einstein poszukiwał uniwersalnej teorii
pola, która obejmowałaby i tłumaczyła wszystko, co dzieje się w Kosmosie.
Immanuel Kant znajduje formalistyczny imperatyw w etyce wiedząc, że tylko formalna, pozbawiona materialnej
treści zasada sprosta empirycznej różnorodności sposobów istnienia ludzkiego. Chodziło im – a są to bardziej
może tylko znane przykłady – o jedną
myśl, której nie umknie już nic; chodziło im właśnie o wszystko. Oczywiście, pojawiły się zaraz poglądy odmienne, jak na przykład ten, w ramach którego przedstawiciele Szkoły
Frankfurckiej zwracają się przeciwko
marksizmowi sugerującemu rozszyfrowanie całej historii, sądzącemu, że
zbadał mechanizm ruchu dziejów. Całość, twierdzą frankfurtczycy, jest zawsze fałszem; „wszystko”, to – w każdym razie dla ludzkiego umysłu – tyle
co „nic”. Tu widać kierunek rzeczywiście odmienny, jakieś umiarkowanie i poczucie realizmu. Podobną opozycję wobec Hegla, patrzącego na dzieje przez pryzmat rozumnej całości,
wyraża Søren Kierkegaard, osadzając
swą myśl na czymś jednostkowym,
niepowtarzalnym, absurdalnym, bo
skończonym itp. Jednak i tu, w tych
sprzeciwach wobec totalizacji myślowych dokonywanych przez człowieka, totalizacja sama pozostaje, niechby nawet zanegowana. Sama negacja
jest zresztą, można sądzić, wyrazem
realizmu, bardziej praktycznego aniże-

li rzeczywistego wyrzeczenia się teoretycznego dociekania istoty bytu. W duchu owego praktycznego rozeznania
Fryderyk Hölderlin mówił, że dążenie
do niebiańskiej doskonałości czyni z
ziemi piekło. Bardzo podobnie brzmi
myśl Karla R. Poppera: ze wszystkich
ideałów politycznych ideał uczynienia
ludzi szczęśliwymi jest może najbardziej niebezpieczny. Są to, jak widać,
obawy przed taką totalizacją, która
chciałaby się – co jest wszak niemożliwe – realizować. Te właśnie obawy
rodzą niechęć wobec ujęć całościowych, one też stwarzają ograniczenie
dla takich sposobów doświadczania
świata. Są to wszystko względy praktyczne, wyrastające z obszaru Klugheit.

Lecz gdyby nawet było inaczej, gdyby chodziło o wyrzeczenie biorące się
z umysłu teoretycznego, bezinteresownie czystego (Weisheit) – to i tak pozostaje coś, czego ta myśl się wyrzeka:
c a ł o ś ć.
Powyższe uwagi, jeśli mają sens, pokazują dość wyraźny, zmierzający do
uogólnień czy syntez, sposób istnienia
rozumu ludzkiego. Przy czym nie chodzi już o sam fakt myślenia pojęcio-

wego – pojęcia mają różne rozmiary
zakresowe i „zwierzę” odgradza się
w ten sposób od „ssaka”. Tu chodzi o
dążenie do zrozumienia pojęcia, którego zakresem jest w s z y s t k o;
uniwersum ontyczne, nie jedynie logiczne.
Tekst ten, jak zaznacza pierwsze słowo, wyrasta z dygresji, z czegoś nie
najważniejszego. Jednak dygresja, jak
wszelkie tego typu pobocza, wyraża
przecież jakiś związek z myślą przewodnią. Tutaj związek ten zarysuje
się wyraźniej na tle dalszych fragmentów owej myśli: racjonalna przypadłość człowieka, o której będzie mowa,
jest – mutatis muntandis – zawarta
już w samej tej dążności do totalizacji
pojęciowej świata. I w sposób paradoksalnie jednoczesny chce własną
racjonalność przezwyciężyć, dążąc –
jak preintelekturalne mity – do zobaczenia całości. Przyjmijmy jednak teraz, bo taki ma być zasadniczy plan
dalszych myśli, że w jakimś, aksjologicznym przede wszystkim, sensie
człowiek jest także wszystkim, jest
światem – człowiek gatunkowy, ale i
każdy człowiek z osobna wzięty. Nie
musi to być wyłącznie aksjologiczne
założenie: podobny punkt widzenia uprawomocnia na przykład gnoseologia, kiedy mówi o sprawach podmiotowości i subiektywności poznania
ludzkiego. Lecz przyjęty tu pogląd wyznaczony jest przede wszystkim przez
ramy antropologii filozoficznej, upatrującej w człowieku byt jednostkowy,
niesprowadzalny do innego bytu tego
rodzaju. W tej perspektywie człowiek
ujawnia swą mikrokosmiczność, pokazuje się jako miniatura otaczającego go makroświata, jako każdorazowo inne przeniesienie świata rzeczy
w świat przeżyć i wartościowań. Ilu-

struje to dobrze XVI/XVII – wieczna
poezja Johna Donne’a, w której pojawia się motyw „wyspy” – człowieka
stwarzanego przez otaczający go świat
zewnętrzny. Otóż i wobec tak pojętego uniwersum, „świata – człowieka”,
pojęcia zachowują swą totalizującą
właściwość. Na pytanie „kim jest człowiek?” padają odpowiedzi zamykające sobą wszystko, zaś artykulacją tego
stanu rzeczy są spotykane obiegowo
dobitne wyrażenia językowe.
Wyrażeniem, które przywołuje się najczęściej, jest oczywiście homo sapiens.
Są jednak i inne; trzeba też powiedzieć, że, aczkolwiek nie tak jak tamto powszednie, stanowią w sumie dość
liczną gromadę. Tuż obok homo sapiens znajdziemy homo cogitans –
istotę nie tyle rozumną, wiedzącą, co
raczej myślącą i szukającą. Homo laborans i homo faber – istota pracująca i, więcej, produkująca. Homo creator i homo agens: istoty aktywne. Dalej homo socius, homo religiosus, homo politucus, homo ludens, homo
aesteticus, homo oeconomicus... Wystarczy już może, by uprzytomnić sobie, jak mało o sobie wiemy; jak wiele w tych rozbitych poglądach tupetu
pomieszanego z projekcją własnych orzeczeń; jak bardzo więc człowiek jest
światem intencjonalnym.
Homo sapiens – trafności tego wyrażenia na ogół się nie neguje. Jednak
zwolennicy innych określeń istoty
ludzkiej zdają się sądzić, że sama rozumność jest specyfikacją zbyt banalną. Istota rozumna, tak, lecz nade
wszystko twórcza – to dopiero pokazuje całą prawdę o naturze ludzkiej.
Rozumna, lecz zasadniczo społeczna;
lecz produkująca; kierująca się poczuciem piękna itp. Może tylko Johann
Huizinga swoją wizją człowieka ludycznego dokonuje wyłomu z tego
szablonu, gdzie poszczególne określenia usytuowane są jako nadbudowa
czegoś podstawowego tzn. rozumu.
Homo ludens nie zawiera w sobie rozumnej podstawy – zwrot ten jest raczej zaprzeczeniem homo sapiens, jak
będzie jeszcze o tym mowa. Może też
niektóre wątki myśli chrześcijańskiej,
tak różne w każdym razie od klasycznego tomizmu, jak terturlianizm, au-

gustynizm, czy poszukiwania Pascala,
w homo religiosus widzą jakąś opozycje wobec homo sapiens. Nie jest to
chyba jednak tak wyraźne, jak u Huizingi.
Rozumność – jeśli traktować badacza holenderskiego w wymiarze wyjątku – staje się więc kwalifikacją powszechną, określeniem zamykającym
całą myśl o tym, co w człowieku podstawowe. Rozumna, świadoma duchowość wyznacza granicę między człowiekiem i zwierzęciem, nie jego ciała:
dusza – wbrew podręcznikowym ujęciom Arystotelesa jako projektu równoważącego ducha i materię – to coś
jednak „istotniejszego” niż materia
ciała. I rzeczywiście, kiedy spoglądam

na uwięzioną w klatce małpę człekokształtną, przezwyciężam dreszcz lęku
biorący się z odkrycia tak wyraźnych
podobieństw w zarysie ciała, czy spojrzeniu, uspokajającą myślą, że to jeszcze nic, że różni nas wszystko, co ważne: świadomość, której małpa nie ma.
Jest to zresztą myśl przynosząca ukojenie nie tylko człowiekowi skłonnemu
do refleksji tak ogólnych. Władysław
Tatarkiewicz zauważa w jakimś miejscu, że elementem światopoglądu naturalnego, opartego na potocznym,
przedspekulacyjnym doświadczeniu,
a więc w jakimś sensie pierwotnego,
jest już takie właśnie przekonanie: że
człowiek jest jedną z rzeczy – tym jednak różni się od pozostałych, iż on jedynie wie o tym wszystkim1.

