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ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Tom LXIV, numer 1 – 2016

Paweá OKOàOWSKI, Filozofia i los. Szkice tychiczne, Kraków: Universitas
2015, ss. 412. ISBN 97883-242-2669-6.
Niewielu moĪna dziĞ wskazaü filozofów, którzy nie tylko deklarują przynaleĪnoĞü
do okreĞlonego nurtu filozoficznego, ale potrafią równieĪ odtworzyü wáasną genealogiĊ intelektualną. W swojej ksiąĪce Filozofia i los. Szkice tychiczne Paweá Okoáowski wprost odnosi siĊ do nauczycieli i mistrzów, którzy na jego myĞlenie wywarli
najwiĊkszy wpáyw. W ich poczet wchodzą zarówno klasycy, na przykáad Ğw. Augustyn czy Arthur Schopenhauer, jak i autorzy wspóáczeĞni – Stanisáaw Lem, Czesáaw
Miáosz czy Bogusáaw Wolniewicz. Owi filozoficzni antenaci, choü wyznaczyli zakres
podejmowanych w ksiąĪce problemów, a czĊĞciowo byü moĪe równieĪ sposób ich
rozstrzygniĊcia, są jednak tylko punktem wyjĞcia samodzielnych rozwaĪaĔ, jakie
autor podejmuje w piĊüdziesiĊciu bez maáa tekstach, napisanych na przestrzeni dwudziestu lat i skáadających siĊ na omawianą pracĊ.
Podtytuá ksiąĪki nawiązuje do greckiego pojĊcia ĲȪȤȘ [tychƝ], oznaczającego los,
który rozumieü moĪna zarówno jako fatum, jak i przypadek. Filozofia tychiczna –
leitmotiv zebranych w tomie tekstów – ujmuje zatem czáowieka jako bezwolną istotĊ
wystawioną na dziaáanie szczĊĞcia i pecha. Postawa taka stanowi wyraz „trzeĨwego
pesymizmu” (s. 8), przeciwstawianego Ğlepemu, „prometejskiemu” samozadowoleniu
znacznej czĊĞci wspóáczesnych myĞlicieli. Owa na poáy metafizyczna, a na poáy praktyczna zasada stanowi zarazem klucz, w jakim interpretowaü naleĪy tĊ ksiąĪkĊ. Zasada – podkreĞlmy – dająca moĪliwoĞü postawienia wielu interesujących problemów,
od których rozwaĪenia stroni dziĞ wiĊkszoĞü akademickich filozofów.
KsiąĪka skáada siĊ z trzech czĊĞci. Najobszerniejsza z nich, ujĊta pod nagáówkiem
„Recenzje” (s. 15-175), obejmuje trzydzieĞci krótkich, opublikowanych w latach
1994-2004 tekstów, streszczających i oceniających nowo wydane publikacje: monografie, táumaczenia i opracowania. Zakres tematyczny uwzglĊdnionych prac jest stosunkowo duĪy. Znajdziemy tu recenzje przekáadów dzieá Kartezjusza, Leibniza czy
Schopenhauera oraz klasycznej juĪ Historii filozofii Fredericka Coplestona (cztery
tomy traktujące o filozofii nowoĪytnej doczekaáy siĊ czterech odrĊbnych recenzji).
Sporo miejsca Okoáowski poĞwiĊciá równieĪ filozofom wspóáczesnym: Bertrandowi
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Russellowi oraz Bogusáawowi Wolniewiczowi. Kryterium doboru tych, a nie innych
ksiąĪek stanowi najwyraĨniej zamiáowanie autora do filozofów, których myĞl z grubsza chociaĪ zgadza siĊ z wyraĪoną w tytule filozofią przypadku lub których idee –
mimo Īe opozycyjne – uwaĪa on za warte rozpatrzenia. Z tych krótkich tekstów
wyáania siĊ obraz Okoáowskiego jako filozofa obdarzonego dwoma cechami, które
czynią zeĔ niebezpiecznego adwersarza: prawdziwego erudyty i krytyka obdarzonego
niekiedy bardzo ostrym piórem. Recenzje bywają zatem rzetelne i zjadliwe zarazem,
co zresztą znajduje odbicie w liczbie prowadzonych przez autora polemik.
Druga czĊĞü, zatytuáowana „Artykuáy” (s. 181-360), zbiera wybrane prace autora –
siedem z nich ma na áamach Filozofii i losu premierĊ – których nie da siĊ jednoznacznie przyporządkowaü do konkretnej dziedziny filozoficznej. Okoáowski podejmuje zarówno zagadnienia z zakresu metafilozofii (Czym jest filozofia kultury?
O specjalizacjach w filozofii – s. 183), etyki (Eutanazja a samobójstwo – s. 350), jak
i historii wspóáczesnej filozofii (Ludwika Gumplowicza filozofia losu – s. 217). Korpus tekstów stanowią jednak artykuáy poĞwiĊcone nazwiskom, które stale przewijają
siĊ w caáej ksiąĪce: Miáoszowi, Lemowi, Bierdiajewowi, Schopenhauerowi. Choü
wachlarz zainteresowaĔ autora jest szeroki, trudno podwaĪaü jego kompetencje w
którymkolwiek z poruszanych obszarów, teksty owe stanowią bowiem w znacznej
mierze swoiste résumé problemów, którym Okoáowski poĞwiĊciá kilka monografii.
RównieĪ i w tym aspekcie pojawiają siĊ oceny ostre i zgryĨliwe, o których
sprawiedliwoĞci moĪna dyskutowaü (choü zarazem nie sposób a priori ich odrzuciü).
Twierdzeniom Baumana Okoáowski zarzuca filozoficzną „subtelnoĞü buldoĪera” (s.
207), antropologii CzeĪowskiego – popadanie w sprzecznoĞü (s. 303), a rozwaĪania
Rogera Scrutona o stereotypach nazywa „gáupotami” (s. 334). Nie kaĪdy czytelnik
nad tymi osądami przejdzie do porządku dziennego, nie sposób jednak uznaü ich za
pozbawione uzasadnienia.
Trzecia, najkrótsza czĊĞü nosi tytuá „Polemiki” (s. 361-376). Jak wskazuje nagáówek, są to dysputy, jakie Okoáowski toczyá na przestrzeni kilku lat. Znajdziemy tu
odpowiedzi na teksty Wojciecha Sadego, Bohdana ChwedeĔczuka, Romany Kolarzowej oraz Andrzeja Wilka. Prace te, choü krótkie, stanowią dobre Ğwiadectwo wydestylowanych, podanych w telegraficznym skrócie poglądów Okoáowskiego, wymierzonych przeciwko scjentyzmowi, pacyfizmowi czy filozofii postmodernistycznej.
Okoáowski dostarcza swoją ksiąĪką przykáadu filozofa zaangaĪowanego, dla którego myĞl sucha i abstrakcyjna jawi siĊ jako odraĪająca, a w najlepszym razie nijaka.
Niebezpodstawnie publikacjĊ otwiera cytat z Schopenhauera, który filozofiĊ utoĪsamia ze zdaniami peánymi „áez, páaczu i zgrzytania zĊbami” (s. 5). Autor recenzowanej ksiąĪki stara siĊ sprostaü zadaniu dostarczenia strawy dla duszy, od którego
dyspensuje siĊ filozofia analityczna; czĊsto jest ono nieosiągalne równieĪ dla myĞli
kontynentalnej, zajĊtej „podniosáym beákotem” (s. 34). Z zadania tego Okoáowski wywiązuje siĊ wzorcowo, poruszając spectrum zagadnieĔ, których rozstrzygniĊcie jest
istotne dla kaĪdego czáowieka obdarzonego minimalną choüby zdolnoĞcią refleksji.
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NajwiĊcej tu bodaj uwag na temat wolnej woli, zwáaszcza w kontekĞcie dwóch
gáównych, choü skrajnie róĪnych problemów: koncepcji predestynacji Ğw. Augustyna
oraz odkrycia DNA. Teza deterministyczna, wraz z ustawicznie podkreĞlanym przez
Okoáowskiego przekonaniem, Īe czáowiek nie jest z gruntu dobry, prowadzi do pesymistycznej konstatacji, Īe jesteĞmy bezradni w obliczu obecnego w Ğwiecie moralnego záa. W Ğwietle takiej tezy nie moĪe dziwiü cháodna ocena postĊpu technologicznego, korespondującego z narastającym barbaryzmem w dziedzinie religii, wartoĞci czy jĊzyka (zwáaszcza filozoficznego – s. 327-349). Owo uwstecznienie przejawia siĊ szczególnie we wspóáczesnych rozwaĪaniach nad zagadnieniem ostatecznym, czyli Ğmiercią oraz zjawiskami, z którymi w sposób konieczny siĊ áączy: aborcją, eutanazją, klonowaniem czy transplantacją.
NajwiĊkszym niebezpieczeĔstwem dla autora ksiąĪki, próbującego przekuü teoriĊ
w moĪliwy do praktycznego zastosowania obraz rzeczywistoĞci, jest niewywaĪenie
proporcji miĊdzy przystĊpną refleksją filozoficzną a popularyzatorską eseistyką. Do
tej drugiej wspóáczeĞni filozofowie z dominującego nurtu analitycznego odnoszą siĊ
nader krytycznie, co byü moĪe czĊĞciowo spowodowane jest postawą scjentystyczną
(którą nota bene Okoáowski z premedytacją odrzuca, uznając, Īe filozofia „wkracza
tam, gdzie koĔczą siĊ macki nauki” – s. 9), ale przede wszystkim troską o klarownoĞü
myĞli i jĊzyka. I choü ksiąĪka nie jest napisanym na modáĊ analityczną traktatem,
w którym panuje prymat definicji i argumentu, to nie sposób zarzuciü autorowi mĊtnoĞci, a tym bardziej beákotliwej maniery postmodernistycznej. JĊzyk pracy jest stylistycznie wzorcowy, zarazem jednak filozoficzny. O tym zaĞ, Īe nawet w popularnych
recenzjach niezaprzeczalnie mamy do czynienia z filozofią sensu stricto, Ğwiadczą
fragmenty przyczynkarskie, w których Okoáowski uzupeánia odautorskim komentarzem HistoriĊ filozofii Fredericka Coplestona czy zestawia myĞl Schopenhauera
i Soáowjowa. Natomiast zawarte w drugiej czĊĞci artykuáy przystĊpnie, a zarazem
kompetentnie referują wybrane aspekty filozofii tychicznej.
MyĞl autora bez ustanku porusza siĊ wokóá dwóch podstawowych postaw filozoficznych: pelagiaĔskiej oraz augustyĔskiej. Zgodnie z tą pierwszą postawą czáowiek jest w stanie caákowicie decydowaü o swoim losie, a poniewaĪ jest on z natury
dobry, moĪe w konsekwencji dokonaü indywidualnego samozbawienia. Zgodnie zaĞ
z postawą drugą – jednostką ludzką rządzi wyáącznie los i to on ma kluczowe znaczenie eschatologiczne, sam zaĞ czáowiek ma tendencjĊ do czynienia záa. Dla przedstawicieli pierwszego obozu Okoáowski nie ma zbyt wiele wyrozumiaáoĞci, a niekiedy
równieĪ litoĞci. Natomiast myĞliciele drugiego krĊgu to ci, którzy ujrzeli caáą prawdĊ
o czáowieku i jego naturze. Autor nie ukrywa w tym wzglĊdzie osobistych predylekcji
– przez caáą pracĊ przewijają siĊ nazwiska jego nauczycieli duchowych (gáównie
Stanisáawa Lema i Czesáawa Miáosza), jak i tych caákiem juĪ fizycznych (Bogusáawa
Wolniewicza, Zbigniewa Musiaáa). Wypowiedzi o nich nacechowane są – co zrozumiaáe – duĪą dozą sympatii. JednakĪe fakt ten stanowi Ĩródáo pierwszego z powaĪniejszych zarzutów, jakie moĪna wysunąü wzglĊdem omawianej publikacji. OdnieĞü
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moĪna bowiem wraĪenie, Īe postawa Okoáowskiego jest nazbyt bezkrytyczna w stosunku do czáonków wáasnego obozu. Zwáaszcza, Īe celna krytyka moĪe daü autorom
(szczególnie tym Īyjącym) znacznie wiĊcej niĪ najszczersze nawet pochwaáy.
A miejsca na taką krytykĊ jest sporo. WeĨmy na przykáad pogląd Wolniewicza
na odpowiedzialnoĞü, zgodnie z którym „osoba X odpowiada […] za swą zbrodniĊ,
jeĪeli ktokolwiek, w identycznych warunkach bĊdąc, jej nie popeániá. Znaczy to, Īe
czyn jest zdeterminowany przez charakter, nie okolicznoĞci, a to nie zwalnia od kary”
(s. 172). Dociekliwy czytelnik zauwaĪy, Īe w tym miejscu rozpoczyna siĊ regres
w nieskoĔczonoĞü, gdyĪ wyraĪony pogląd prowadzi do pytania, czy dwie osoby
w identycznych okolicznoĞciach mogą odmiennie ksztaátowaü swój charakter. JeĪeli
tak – a jest to warunek przypisania odpowiedzialnoĞci – to rodzi siĊ pytanie, czy nie
oznacza to, Īe owe identyczne warunki są determinowane wczeĞniejszymi zdarzeniami, w których obie osoby mogáy (lub nie) zachowaü siĊ inaczej, et cetera ad
infinitum. Równie duĪe pole do krytycznych interpretacji daje koncepcja emergentnego umysáu, którą posáuguje siĊ Stanisáaw Lem, a która – choü szczególnie popularna w latach 20. XX wieku – zostaáa zarzucona z tego wzglĊdu, Īe wiĊcej ona zaciemnia niĪ odsáania. (O tym zresztą, Īe dla Okoáowskiego relacja emergencji nie jest
do koĔca jasna, Ğwiadczy fakt, iĪ ujmuje ją wyáącznie jako antynaturalistyczną –
s. 303). Omawiając zaĞ AugustyĔską koncepcjĊ predestynacji (Neoaugustinus –
s. 309), zgodnie z którą „Bogu znana jest liczba zbawionych i potĊpionych” (s. 324),
Okoáowski nawet nie podejmuje próby odpowiedzi na pytanie – podstawowe w tej
sytuacji, bo osobiste – jaka jest racja, dla której Bóg jednego przeznacza do zbawienia, a innego do potĊpienia. Takich miejsc dla zdrowej krytyki lub pogáĊbionego
namysáu jest wiĊcej i czytelnik moĪe Īaáowaü, Īe autor nie podąĪyá tym wáaĞnie
tropem. Szkoda to tym wiĊksza, Īe im dáuĪej siĊ FilozofiĊ i los czyta, tym bardziej
razi bezkrytyczny podziw dla autorów tak dla Okoáowskiego istotnych; ostatecznie na
piĊüdziesiąt bez maáa tekstów na palcach jednej rĊki moĪna policzyü te, w których
Lem albo „wielki Miáosz” (s. 346) nie są bądĨ to bohaterami, bądĨ pozytywnym
kontrapunktem dla krytykowanych poglądów.
Zarzut ten jest tym istotniejszy, Īe autor nie tylko nie kryje siĊ ze swoimi sympatiami, ale równieĪ przejawia wyjątkowo surowy, a wrĊcz pogardliwy stosunek do
osiągniĊü wspóáczesnej myĞli anglosaskiej. WyraĪa siĊ on na przykáad w nazywaniu
Russella „poĪytecznym idiotą” (s. 79) czy w przekonaniu, Īe umieszczenie przez
Coplestona w jego Historii filozofii Ludwiga Wittgensteina w krĊgu filozofii anglosaskiej zaĞwiadcza „o zignorowaniu jego wielkoĞci” (s. 49). Dla zdyskredytowania
poglądów, z którymi Okoáowski siĊ nie zgadza, posuwa siĊ on równieĪ niekiedy do
zbytnich generalizacji – wáącza na przykáad Edmunda Husserla do krĊgu „werbalistycznej humanistyki” (s. 340), tej samej, w obrĊbie której sytuuje teĪ DerridĊ,
Foucaulta czy Lyotarda. Na czym jednak owa „humanistycznoĞü” fenomenologii
uprawianej przez matematyka polega, tego juĪ siĊ nie dowiemy (bo trudno za satysfakcjonujące uznaü wyjaĞnienie, Īe kryterium jest tu chĊü zastąpienia racjonali-
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stycznej ontologii i aksjologii „wáasną pseudouczoną konstrukcją teoretyczną, jakimĞ
«wglądem pierwotnym»” – s. 346).
W stosunku do Filozofii i losu wysunąü moĪna równieĪ bardziej szczegóáowe
zarzuty. Jeden z nich dotyczy zbytniej skrótowoĞci niektórych, bynajmniej nieoczywistych, komentarzy. Na przykáad w recenzji przekáadu Listów do Regiusa Kartezjusza Okoáowski proponuje bardzo ciekawą hipotezĊ na temat związku duszy
z ciaáem, postulując, Īe polega ona na poáączeniu idei wrodzonych (s. 19). Kwestii
tej, która sama w sobie mogáaby stanowiü istotny przeáom w badaniach nad myĞlą
ojca nowoĪytnej filozofii, autor Filozofii i losu poĞwiĊca jednak zaledwie stronĊ, jego
zaĞ wywody dalekie są od jasnoĞci. Takich miejsc, w których Okoáowski ucina
dopiero co powstaáy problem, jest wiĊcej, najlepszym zaĞ tego przykáadem jest artykuá „Eutanazja a samobójstwo” (s. 350), gdzie ostatnie trzy z szeĞciu podrozdziaáów
zajmują póátorej strony. Choü wady te nie dyskredytują publikacji, ich usuniĊcie
zwiĊkszyáoby jej niewątpliwą wartoĞü.
Bez wzglĊdu na uwagi krytyczne, Filozofia i los to ksiąĪka, która ma jeden nadrzĊdny cel: zaproponowaü taki obraz Ğwiata, w którym rządzi nie czáowiek, lecz przeznaczenie lub przypadek. Jako Īe kreowanie obrazów rzeczywistoĞci jest domeną
filozofii kontynentalnej, przyjemnoĞü z jej lektury bĊdą czerpaü gáównie ci, którym
bliska jest tradycja wyáoĪonej zgodnie z prawidáami logiki (ergo: antypostmodernistycznej) myĞli europejskiej. Praca Okoáowskiego moĪe okazaü siĊ jednak poĪyteczna dla kaĪdego – gwarantuje to erudycja autora, klarownoĞü myĞli, a przede
wszystkim fakt, Īe choü podejmowane w niej pytania nie padają w filozofii nazbyt
czĊsto, raz zaistniawszy, domagają siĊ choüby najbardziej zdawkowej odpowiedzi.
Jacek Jarocki
doktorant w Katedrze Historii Filozofii
NowoĪytnej i Wspóáczesnej
na Wydziale Filozofii KUL

Michel ELTCHANINOFF, Co ma Putin w gáowie?, táum. Andrzej Blik, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2015, ss. 162. ISBN: 978-83-64437-90-8.
Wáadimir Putin jest politykiem, który obecnie najintensywniej ogniskuje uwagĊ
szerokiego audytorium. Jawi siĊ jako postaü na wskroĞ ambiwalentna. AktywnoĞü
Putina na niwie miĊdzynarodowej sprawiáa, Īe rynek wydawniczy zostaá ostatnimi
czasy zasilony szeregiem pozycji poĞwiĊconych prezydentowi Rosji. O nakreĞlenie
portretu Putina pokusiá siĊ równieĪ Michel Eltchaninoff, francuski filozof (doktorat
na paryskiej Ecole Nationale Superieure) w eseju Co ma Putin w gáowie? (tytuá oryginalny: Dans la tête de Vladimir Poutine, Paris: Solin/Actes sud, 2015). ZainteresoROCZNIKI FILOZOFICZNE 64 : 2016 nr 1
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