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Er(r)go… ,

… cywilizacja – postęp i porządek – jako źródło lęku. Paradoksalnie, cywilizacja 
chroni nas przed lękiem, niwelując zagrożenia ze strony natury, ale jednocześnie 
potęguje lęk, tworząc zagrożenia wypływające z niej samej. Okiełznawszy prze-
ciwności natury, człowiek staje przed przeciwnościami wypływającymi z jego 
własnych dzieł i ideologii; każdy wysiłek, by uzyskać ekwilibrium, powoduje 
nowe rysy i pęknięcia, w które wrastają niepokój, trwoga i lęk.

Errgo, wytrącenie, niestabilność, spiralne upadanie w głąb nagiego życia, 
homo anxius między „ponurą nauką o naturze” a „stworzonościowym lękiem” 
zastygłym w melancholię; człowiek jako wyrzutek macochy natury, czułej 
opiekunki innych stworzeń, a jednocześnie radosne świętowanie Marksa. Brak 
i nadmiar, wino i ocet Freuda. Lęk i trwoga Heideggera: trwoga jako ontologicz-
na rama lęku – „przed czym lęku”, „lękania się” i „o co lęku”. Jak prestruktura 
rozumienia ma się do Angst? Przestrach, groza, przerażenie. Bycie-w-świecie 
jako ucieczka od nieuchronności istnienia w lęku? Unheimlich.

Strach i lęk, narcystyczny odruch popadania w przerażenie: gdy brak obiektu 
strachu, ten przeradza się w lęk. Zatem Kierkegaard: nicość, źródło możliwości 
możliwości, jako przyczyna lęku – w obliczu otchłani wyboru. Uciekać zatem 
od lęku czy wyjść mu mądrze na przeciw? I dlaczego musimy ciągle zmieniać 
maski? Bo autentyczność jest formą spektaklu? Tu pojawia się złowrogi obiekt a. 
Sobowtór doskonały pojawia się w lustrze: rozkosz i identyfikacja ekskremen-
talna; struktura lustrzanego odbicia jako formuła współczesnego nihilizmu. Lęk, 
kastracja, rana kastracyjna, jouissance dodana i dostęp do rozkoszy – sobowtór 
jako tej rozkoszy dysponent. Wymóg rozkoszy jedynym nakazem władzy nad-

-Ja i w rezultacie wszechobecny lęk. Tłum i wzbudzanie lęku – swawolna wi-
bracja zbiorowości. Dyktatury Führerów. Adolf Hitler, enfant terrible, bawiący 
się klockami – wysublimowane chwile poetyckie. Myślenie utopijne perwersyj-
ną zabawą intelektualną przemieniania lęku w pozory wspólnotowej miłości. 
Ekologiczność Deweya i pastoralistyczne lęki neopragmatystów; somaestetyka 
i to, co pozaludzkie. Tekstualizm, literatura jako Inny filozofii a lęki liberalnej 
ironistki Rorty’ego. Strach przed technologią, paranoiczny neoluddyzm, Apoka-
lipsa św. Jana i teorie spiskowe. „Wszyscy jesteśmy terrorystami!” ?

Zombie, zombie, zombie.
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Er(r)go… ,

… civilization—progress and order—as a source of fear. Paradoxically, 
civilization protects us from fear, eliminating threats that originate in nature, 
but at the same time it amplifies fear, giving birth to its own breed of threats. 
Having tamed the perilous forces of nature, man faces perils that come from his 
own works and ideology; every effort towards reaching an equilibrium generates 
new fractures and cracks, dense with anxiety, terror and fear.

Errgo, disorientation, instability, a spiral fall into the naked life, homo anxius 
between a “grim science of nature” and “creationist fear” congealed into melan-
choly; man as an outcast of foster-mother nature, the tender guardian of other 
creatures, and at the same time, a joyful celebration of Marx. Shortage and surplus, 
wine and Freud’s vinegar. Heidegger’s fear and dread: dread as an ontological 
framework of fear—“that in the face of which we fear,” “fear itself” and “fe-
aring for.” How is the fore-structure of understanding related to Angst? Alarm, 
dread and terror. Being-in-the-world as an escape from the inevitability of exi-
stence into fear? Unheimlich.

Fear and anxiety, the narcissist reflex of panicking: when the object of fear 
is missing, fear transforms into anxiety. Thus Kierkegaard: nothingness, the so-
urce of possibility of possibility as the origin of fear – in the face of the abyss 
of choice. Should we, therefore, run from fear or wisely come to face it? And why 
do we constantly have to change masks? Is authenticity a form of a spectacle? 
Here appears the menacing object a. A perfect doppelganger emerges in the mir-
ror: bliss and excremental identification; the structure of a mirror reflection 
as the formula of contemporary nihilism. Anxiety, castration, the castration wound, 
the added jouissance and the access to bliss—the doppelganger holds the key 
to that bliss. The necessity of bliss as the sole principle of the power of the over-

-Self and the resultant omnipresent fear. The crowd and raising fear—the playful 
vibration of community. The regimes of Führers. Adolf Hitler, enfant terrible, 
playing with blocks—sublime poetic moments. Utopian thinking as a perverse 
intellectual game of transforming fear into the semblances of collective love. 
Dewey’s ecology and the pastoral fears of the neopragmatists; somaaesthetics 
and that which is beyond human. Textuality, literature as the philosophy’s Other 
and the fear’s of Rorty’s liberal ironist. The fear of technology, the paranoid 
neo-luddism, the Apocalypse of St. John and conspiracy theories. “We are all 
terrorists!” ?

Zombie, zombie, zombie.
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