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KRZYSZTOF PAGÓR

CZY KOŁAKOWSKI JEST NAM DO CZEGOŚ POTRZEBNY?

1) D la nikogo, kto choć trochę głębiej interesuje się współczesną rzeczywistością 
nie ulega wątpliwości, że rzeczywistość ta coraz bardziej prowokuje do pytań, a przez 
to domaga się analiz, wyjaśnień, a przynajmniej krytycznego opisu. Znamy wszystkie 
doniosłe pojawiające się dziś tematy takie jak: wolność (nie przez przypadek 
ubiegłoroczny V-ty Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie wziął na 
warsztat zagadnienie wolności w kulturze współczesnej), prawda, tolerancja, demo
kracja, wartości, kultura, społeczeństwo, tradycja, człowiek (ujmując sprawę has
łowo). Jeśli wierzyć uczonym, żyjemy w okresie kryzysu wymienionych kategorii; stąd 
mówi się o chaosie aksjologicznym, etycznym, kulturowym, religijnym itd. Poważnym 
(i powiedzmy od razu: docenianym przez wielu) problemem jest także kryzys 
metafizyki. Filozofem, który swoją filozoficzną twórczością chce rehabilitować walor 
myślenia metafizycznego oraz metafizyki samej -  jest Leszek Kołakowski.

2) Trzeba nam wrócić do metafizyki -  zdaje się mówić Kołakowski w swoim dziele 
filozoficznym przynajmniej od wydania Filozofii Pozytywistycznej w 1966 - b o  właśnie 
w myśleniu metafizycznym odsłania się przed nami to, co najbardziej obliguje nasze 
społeczeństwo: styk z Absolutem (Bogiem), gdyż „bez opowiedzenia się za Absolutem 
wszystko staje się absurdem”. Owe zabiegi rehabilitacyjne są trudne i bolesne, a aura 
dla metafizykowania -  mało przychylna. Wiemy bowiem ile wysiłku włożono 
w zniwelowanie owej „pokusy metafizyki”od czasu Davida Hume’a -  poprzez myśl 
oświeceniową a następnie pozytywistyczną i neopozytywistyczną. Kołakowski pole
mizuje przede wszystkim z filozofią pozytywistyczną: to ona bowiem utrwaliła pewne 
(fałszywe zdaniem Kołakowskiego) trwające do dziś przekonania (Kołakowski mówi: 
przesądy), jako to: bezgraniczna ufność w moc rozumu, przekonanie o omnipotencji 
nauk przyrodniczych, zakwestionowanie momentu „tajemnicy” w filozofii, zesłanie 
więc metafizyki do „bezwzględnie heterogenicznego królestwa rojeń”.

3) Kołakowski w dyskusji z pozytywizmem (Filozofia pozytywistyczna, Obecność 
mitu, Jeśli Boga nie ma, Horror methaphysicus), także w licznych artykułach 
prezentując swoje krytyczne pojęcie racjonalności, zdaje się mówić:

-  istnieją granice racjonalności
-  trzeba uwzględnić czynnik pozaracjonalny w tłumaczeniu świata (co wcale nie 

musi być -  w przekonaniu Kołakowskiego -  od razu irracjonalizmem!)
-  poszukiwania metafizyczne nie wyrastają z inercji gramatycznych i z nadużycia 

słów (jak chcieliby Carnap i Wittgenstein), czy tez z dewiacji psychicznych (jak chcieli 
przedstawiciele XIX-to wiecznego psychologizmu), lecz z głęboko zakodowanej 
potrzeby nakazującej nam zadawać pytania o sens rzeczywistości. Potrzeba zaś owa 
manifestuje się:

-  w obliczu ludzkiego cierpienia (tutaj pojawia się u Kołakowskiego ciągle 
„gorące” zagadnienie zła: jego pochodzenia, relacji do Absolutu, przyczyn i celowo
ści),

-  z przeświadczenia o trwałości wartości ludzkich,
-  z pragnienia widoku świata jako ciągłego
-  z chęci dotarcia do Prawdy (czy też ostatecznej pewności).
Dlatego też zarówno wypowiedzi metafizyczne jak i teologiczne są sensowne, choć 

według innych reguł niż empiryczne (pozytywistyczne). Stąd też bierze się przeświad
czenie Kołakowskiego (gdy omawia tzw. dowody na istnienie Boga w Jeśli Boga nie 
ma...), że nie ma możności zbudowania całkowicie zniewalającego nasz umysł dowodu 
w oparciu o przesłanki czysto racjonalne. Nawet Bóg byłby bezsilny w obliczu 
ewentualnego sprokurowania takiego dowodu.



4) Kołakowski nieustannie wyraża swoją obawę w obliczu filozofii, które bez reszty 
zaufały rozumowi, gdyż (jak pokazuje to przykład Platona), takie filozofie przekształ
cają się nieuchronnie w filozofie totalistyczne. Kołakowski jest oczywiście zbyt 
inteligentnym i bystrym filozofem, by w owym froncie antymetafizycznym widzieć 
tylko pozytywistów. Niebezpieczeństwo płynie także od strony filozofii, dla których 
modelem jest nietzscheanim: „der Tolle Mensch” ogłasza nie tylko śmierć Boga, ale 
głosząc „nadczłowieka” uśmierca człowieka, bo „tam, gdzie zostawia się tylko 
człowieka, nie pozostaje nawet człowiek” . Nie trzeba nikogo przekonywać, że i myśl 
Nietzschego ma ostrze antymetafizyczne.

Tak samo jest i z myślą filozoficzną Freuda, gdzie człowiek jest zredukowany do 
prostego schematu czysto biologicznych odruchów i tłumionych popędów, oraz 
dialektycznym metarializmem Marksa (człowiek łudzony jest swoistym prometeiz
mem i możnością wyzwolenia się ze swoich niedoli pracą).

5) Trzeba powiedzieć, że głos Kołakowskiego jest tym cenniejszy, że rozlega się 
w momencie, w którym niewątpliwie „zakwestionowany został paradygmat kultury 
europejskiej i gdzie jednocześnie radykalizm diagnozy jest przeważnie ściśle skorelo
wany z radykalizmem terapii”(C. Wodziński). W wielu kręgach utrwala się przeświad
czenie, że właściwie istnieją tylko alternatywne i równouprawnione interpretacje 
rzeczywistości (Bronk). Wielką admiracją cieszą się propozycje dekonstruktywistycz- 
ne oraz antyfundamentalistyczne (metafizyka, to oczywiście przejaw jaskrawego 
fundamentalizmu i godnego potępienia centryzmu, podobnie jak Theocentryzm, 
ontocentryzm, fallocentryzm i in.). Dla współczesnego nurtu postmodernistycznego 
zaś (Derrida, Capra) -  paradoksalnie -  metafizyka kojarzy się z totalitarną „mental
nością ateńską”.

6) Nie bez znaczenia jest konstatowany przez Kołakowskiego bolesny fakt, że 
obecnie mamy do czynienia „z zanikiem wpływu chrześcijaństwa i jego kultury oraz 
gwałtownie postępującą sekularyzacją i dehellenizacją” (Legutko). Wielokrotnie na 
łamach dzieł Kołakowskiego wypowiadane jest więc przekonanie, że to religia 
chrześcijańskajest środowiskiem, w którym przechowywane jest to, co najwartościow
sze dla naszej kultury. Dlatego też gdy Kołakowski podejmuje bardzo dobitnie 
problem „sacrum”, to nie wypowiada się o jakimś „sacrum” abstrakcyjnym, czy też
0 „sacrum” w sensie ogólnoreligijnym, ale zasadniczo kwestia „sacrum”pojawia się 
w kontekście chrześcijaństwa, bo to właśnie „... chrześcijaństwo istotnie jest wyrazem 
tego, co w nędzy i słabości człowieka jest trwałe” .

Pojawia się także u Kołakowskiego problem sensu (sensu dziejów, sensu kultury). 
Problem trudny, o czym świadczą choćby dotychczasowe próby rozwiązania tego 
zagadnienia na terenie hermeneutyki. Kołakowski stawia tezę, że jedyną możliwością 
poznania „sensu dziejów” jest zapośredniczenie owego sensu w Słowie Bożym
1 Objawieniu, inaczej pytanie o sens będzie puste i nieprawomocne. Opcja metafizyczna 
styka się tutaj wyraźnie z opcją teologiczną.

Po lekturze Kołakowskiego oczywiście pozostaje wiele pytań, jak np.:
-  czy da się utrzymać wizja metafizyki zaproponowana przez Kołakowskiego?
-  czy filozofie nie przyznające się do rodowodu arystotelesowsko-tomistycznego 
zdołają podtrzymać w polu widzenia problematykę Absolutu? Czy nadaje się do tego 
filozofia posługująca się metodą transcendetalną (nazwana przez Yaki’ego w Zbawcy 
nauki -  „akwikantyzmem”).
-  jakie jest oddziaływanie pustki metafizycznej na współczesne trendy nihilistyczne 
czy sceptyzujące (i odwrotnie)?

Pytania owe trzeba postawić tym bardziej, że Kołakowski właściwie nigdzie 
wyraźnie nie identyfikuje się z jakimkolwiek nurtem filozoficznym. Mówi o sobie: 
„Nie mam żadnej filozofii i nie mam wrażenia, bym jej potrzebował”. (Nb. zaprzeczają 
temu doktoraty honoris causa, otrzymane na różnych uniwersytetach w uznaniu 
filozoficznych zasług, księgi pamiątkowe, zaproszenia na gościenne wykłady, dzieła



i artykuły publikowane w różnych językach, wreszcie autorytet jakim się cieszy filozof 
z Oxfordu w środowiskach filozoficznych. Bo jeśli nawet Kołakowski „nie ma” żadnej 
filozofii, to przecież zajmuje się nią i twórczo interpretuje). Jego spojrzenie jest 
spojrzeniem sceptyzującym, sprzeciwiającym się jednak naciskowi postmodernizmu 
i filozoficznej dekadencji. Z troską stawia pytania najdonioślejsze i chce, by one trwały
-  obawiając się, że ich unieważnienie unieważni jednocześnie wszystko to, co 
dotychczas było dla człowieka istotne.

Kołakowski jest nam zatem potrzebny. Także dlatego, że ważnym momentem 
filozofii uprawianej przez niego jest nastawienie polemiczne. Filozof nie tylko 
polemizuje z opcjami filozoficznymi czy z poszczególnymi myślicielami, ale ponadto 
prowokuje do dyskusji -  i to mu się udaje. Jest to godne podkreślenia w czasie, gdy do 
naszych rąk trafiają obszerne tomy wypełnione rozwlekłymi i nużącymi analizami, 
zdolne zainteresować tylko wąskie grono wyspecjalizowanych znawców, bądź też
-  a rebours -  drukuje się książki i artykuły filozoficzne w stylu iście dziennikarskim, 
powierzchownie a nieprecyzyjnie dotykające tematów skądinąd doniosłych. Kołakow
ski łączy zwięzłość wypowiedzi z wielką precyzją sformułowań. W ten sposób dociera 
nie wyłącznie do fachowców, ale też do szerszego kręgu zainteresowanych i po
szukujących odpowiedzi na pytania najważniejsze. Problem Absolutu bowiem żadną 
miarą nie jest li tylko problemem teoretycznym, lecz także praktycznym i życiowym, 
wyjątkowo mocno związany z egzystencją każdej jednostki ludzkiej.
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OBCIĄŻENIE STRESEM I POZIOM LĘKU MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU 

UCZĄCEJ SIĘ W SZKOLE ŚREDNIEJ

1. CEL PRACY, POSTAWIENIE ZAGADNIENIA

W ostatnich kilkunastu latach opublikowano w Polsce wiele prac eksperymental
nych dotyczących osobowości młodzieży niepełnosprawnej. Problematyką tą zaj
mowali się m.in. tacy autorzy jak: Wyszyńska (1987), Arusztowicz (1984), Borzysz- 
kowska (1983), Larkowa (1987), Siwek (1982), Kirenko (1985), Pichalski (1983), 
Gorczycka (1981), Bielecki (1990), Bidziński (1995).

W zasadzie wszystkie ważniejsze elementy struktury osobowości młodzieży niepeł
nosprawnej były przedmiotem badań. Stosunkowo najwięcej prac dotyczy obrazu 
siebie tej grupy młodzieży, jej poczucia bezpieczeństwa, postaw wobec różnych 
problemów, a także uzdolnień, aspiracji i oczekiwań.

Prawie wszyscy autorzy interpretując wyniki swoich badań wskazują, że młodzież 
niepełnosprawna poddawana jest silnym naciskom stresowym, ale jak dotąd nie 
opublikowano żadnych badań eksperymentalnych mierzących w sposób względnie 
obiektywny obciążenie stresowe różnych grup młodzieży niepełnosprawnej. Zagad
nienie to podejmujemy w naszej pracy.

Jej celem jest próba oceny poczucia bezpieczeństwa i obciążenia stresem grupy 40 
niepełnosprawnych dziewcząt uczących się w liceach.

Przedmiotem badań była ocena obciążenia stresem dokonana za pomocą metody 
Lindemanna i poziom lęku mierzony Kwestionariuszami Taylor i Spielbergera.


