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TRAGICZNE ZW¥TPIENIE

Streszczenie. Autor, wychodz¹c od stwierdzeñ dwóch wielkich artystów XX wieku  Josifa Brodskiego i polskiego poety Tadeusza Ró¿ewicza, o tym, i¿ korzenie moralnego kryzysu wiata,
którego jestemy dzi wiadkami, tkwi¹ w niepohamowanym przyrocie liczebnym ludzkoci
(Brodski) oraz tragicznym dziedzictwie Drugiej Wojny wiatowej, którego skutki widzimy dopiero teraz (Ró¿ewicz) jako trzeciego wiadka kryzysu naszej cywilizacji przywo³uje Czes³awa
Mi³osza, przewiduj¹cego nieuchronne zmierzanie wiata ku nihilizmowi. Przeprowadzaj¹c dyskurs z tymi twierdzeniami, autor siêga do prac licznych dwudziestowiecznych intelektualistów
(m. in. Jose Ortega y Gasset, kardyna³ Joseph Ratzinger, Mircea Eliade, Herbert Read) potwierdzaj¹cych i rozwijaj¹cych tezê o duchowym upadku ztechnologizowanego wiata, który odwróci³ siê od transcendencji. Ilustruje to przyk³adami zarówno z dziedziny nauki (rewolucja informacyjna z jej intelektualnymi i duchowymi nastêpstwami, klonowanie, eutanazja) jak i sztuki
(od apokaliptycznych obrazów Hieronima Boscha i Pietera Bruegela Starszego po najnowszych
performerów). Wy³ania siê obraz wiata, który odrzucaj¹c metafizykê narodzin, starzenia siê i
mierci cz³owieka, odrzuca te¿ judeochrzecijañskie tabu ludzkiego cia³a jako mieszkania duszy (festiwale porno, wystawa ludzkich zw³ok profesora von Hagensa w Niemczech).
S³owa kluczowe: klonowanie cz³owieka, bioetyka, technologia, cia³o ludzkie
THE TRAGIC DOUBT
Abstract. Starting with two statements made by two great artists and witnesses of the XXth century
 Joseph Brodsky and the Polish poet, Tadeusz Ró¿ewicz  the author discusses the roots of our
current moral crisis to which we ourselves bear witness:in the unchecked population explosion
(Brodsky), and in the sinister legacy of World War II, the effects of which we witness on a daily
basis (Ró¿ewicz). The author recalls a third witness: Czes³aw Mi³osz, who wrote that the worlds
progress exhibits an inevitable tendency toward nihilism. In his discourse with the three statements
mentioned, the author refers to certain XXth century intellectuals  Ortega y Gasset, Cardinal
Joseph Ratzinger, Mircea Eliade, Herbert Read  who confirm and develop the thesis of mans spiritual fall and rejection of transcendence through technology. The author further illustrates his thesis
with examples taken from the scientific research concerning IT, cloning, euthanasia, as well as from
the world of the arts from the apocalyptic works of Hieronymous Bosch and Pieter Bruegel the Elder
to the latest performers. He invokes a worldview which, by rejecting the metaphysics of mans birth,
aging, and death, also rejects the judeo-christian taboo of the human body as a dwelling place for
the spirit (porno festivals, exhibitions of human corpses by Prof. von Hagens in Germany).
Key words: human cloning, bioethics, technology, human body
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„Giñ. Ludzi nie zabraknie
Tadeusz Ró¿ewicz

1. Kiedy brn¹³em przez stronice lektur maj¹cych przygotowaæ mnie do napisania tego
tekstu  a oscyluj¹cych wokó³ problemu coraz boleniej drêcz¹cego dzisiejsz¹ cywilizacjê,
problemu, który za Janem Paw³em II mo¿na by nazwaæ zubo¿eniem moralnym naszych
czasów  w mej g³owie, jak refren podsumowuj¹cy m¹droci tych ksi¹g, zabrzmia³y dwie
proste kwestie, wypowiedziane kiedy przez dwóch wielkich artystów XX wieku.
Pierwsza pochodzi z 1989 roku i s¹ to s³owa Josifa Brodskiego, rzucone w przestrzeñ
pewnego pochmurnego listopadowego dnia w Iowa City, gdy od paru godzin okupowalimy biuro profesora Weissborta, szefa Katedry Komparatystyki na Wydziale Literatury
Angielskiej Uniwersytetu Iowa. Rozmawiaj¹c, wlepialimy wzrok w schn¹ce po deszczu
alejki campusu, gdzie d³ugonogie dziewczyny z roztlenionymi w³osami i krótko ostrzy¿eni
ch³opcy w adidasach zbijali siê w grupki towarzyskie. Niektórzy, widaæ znudzeni rozmow¹,
oddalali siê by powiêciæ uwagê wyszukanej sztuce puszczania baniek mydlanych przez
otwory specjalnie w tym celu skonstruowanych patyczków. Nic nie wskazywa³o na koniec
wiata, a jednak  choæ nie by³ przedmiotem naszej rozmowy  pulsowa³ jakim ciemnym
rytmem, kryj¹cym siê pod turkotem moich pytañ i uprzejmych, zmêczonych odpowiedzi
Brodskiego.
 Nie umiem powiedzieæ, jaki bêdzie dwudziesty pierwszy wiek  rzuci³ niespodziewanie opryskliwym tonem, gdy, zwiedziony ³atwoci¹ naszej rozmowy, zada³em mu pytanie, którego powinno siê unikaæ, jeli ma ona przebiegaæ z dala od bana³u tzw. pism wagonowych.  Co gorsza, nawet nie jestem ciekaw, jaki bêdzie dwudziesty pierwszy wiek. Nie
bêdê go ogl¹daæ, po có¿ mia³bym siê przejmowaæ 1 .
 Mi³osz jest zdania, ¿e wiat wkracza w stadium pe³nego nihilizmu  uzupe³ni³ w
innym miejscu, jakby temat przysz³ych zdarzeñ jednak nie dawa³ mu spokoju.  Nie jestem
tego tak zupe³nie pewien...  kontynuowa³ z charakterystycznym dla niego zmêczonym wykrzywieniem warg, zdaj¹cym siê wiadczyæ, ¿e prosta energia, jak¹ dot¹d czerpa³ z ¿ycia,
zaczyna wygasaæ w nim na rzecz jakiej okrutnej wiedzy, i ¿e ju¿ nie bêdzie w stanie zatrzymaæ na swej twarzy wyrazu buñczucznej wiary, jak¹ znamy z jego petersburskich fotografii.
 ... choæ s¹dz¹c wed³ug zjawisk, widzimy, ¿e rzeczywistoæ nie poddaje siê ju¿ ¿adnym etycznym wymogom. Mylê, ¿e wy³oni siê z tego  i jest to jedna z moich najpowa¿niejszych obaw  straszne pseudoreligijne plemiê, skrzy¿owanie wiata Islamu ze wiatem,
który jest coraz s³abiej chrzecijañski. Nie bêdzie on zdolny do obrony, podczas gdy ten
pierwszy pozostanie nadal nies³ychanie kategoryczny. Przewidujê ten konflikt na podstawie wyliczeñ czysto matematycznych, czysto demograficznych...
Temat demografii jako elementu, którego nie przewidzielimy w naszej prometejskiej koncepcji rozwoju cywilizacyjnego, wnet powróci³, jeszcze dobitniej:
 Wszyscy jestemy ofiarami, to jest mój powa¿ny pogl¹d, nowej demograficznej sytuacji w wiecie. Liczba ludzi nies³ychanie ronie, a tradycyjne systemy wiedzy, sk¹din¹d
1

Nie moralnoci¹ lecz smakiem  rozmowa z Josifem Brodskim, [w:] NaG³os, nr 2 (27), Kraków 1990
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te same, nie dostosowa³y siê do nowych faktów demografii (...) Przyk³ad kultury: w ostatnich, powiedzmy, dwudziestu czy trzydziestu latach w dziedzinie jakoci niewiele siê zmieni³o, choæ w tym samym czasie populacja globu ziemskiego uleg³a podwojeniu.
S³owa Tadeusza Ró¿ewicza, pochodz¹ce z wywiadu udzielonego ni¿ej podpisanemu
oraz poecie z Bostonu, Richardowi Chetwyndowi, s¹ drug¹ kwesti¹, któr¹ uwa¿am za drugie fundamentalne motto dla dociekañ nad postêpuj¹cym, zw³aszcza w latach 90. moralnym kryzysem wiata. (Piszê w cudzys³owiu, gdy¿ wci¹¿ nie mogê trafiæ na zadowalaj¹c¹
definicjê tego, co jako naoczni i bezsprzeczni wiadkowie jakiego rozpadu, czy degrengolady, bardziej j¹ wyczuwamy, ni¿ potrafimy opisaæ dotychczasowym aparatem pojêciowym. Lub  co te¿ niewykluczone  intensywnoæ i gwa³townoæ tego rozpadu zaczyna przekraczaæ mo¿liwoci objêcia go wspó³czesnym aparatem pojêciowym).
Rozmawialimy w czerwcu 1990 roku we wroc³awskim mieszkaniu Ró¿ewicza, i oto
 czyni¹c zaskakuj¹c¹ ¿arem i determinacj¹ dygresjê od swych ³agodnych wspomnieñ o
Leopoldzie Staffie  powiedzia³:
 Ja wojnê [Drug¹ Wojnê wiatow¹] uwa¿am za katastrofê cywilizacji europejskiej,
równ¹ biblijnemu potopowi. Do dnia dzisiejszego ten kryzys, wbrew ró¿nym opiniom, nie
zosta³ przezwyciê¿ony. Mo¿e nawet jego owoce  czy raczej ziarna  teraz dopiero zaczynaj¹ w sposób monstrualny rozkwitaæ. (...) Jeli s¹ jakie wartoci w mojej pracy, to równie¿ przez to, ¿e na te problemy zwraca³em uwagê æwieræ wieku temu. W Poemacie dydaktycznym, Et in Arcadia ego i w szeregu innych wierszy. Moj¹ klêsk¹ by³o to, ¿e krytycy tego
(...) jako zagadnienia nie widzieli. Byli lepi. Jest to jaki mój dramat 2 .
Dramat Brodskiego... dramat Mi³osza, który wieszczy nadchodz¹c¹ epokê nihilizmu...
dramat Ró¿ewicza... Odwieczny dramat artystów, którzy widz¹ i s³ysz¹ wiêcej od innych,
gdy inni tej wiedzy nie chc¹. Ani rz¹dy, skupione na problemach wioski globalnej, ani
Rady Pieniê¿ne, skupione na problemach globalnej makroekonomii, ani Partie Lewicowe, skupione na ekoproblemie czarnoskórej homoseksualnie zorientowanej mrówki topi¹cej siê w neofaszystowskiej ka³u¿y, ani Partie Prawicowe, ogromnie zajête odwiecznym problemem wp³ywu ¯yda i masona na poziom rozmachu, jaki wemie karz¹ca rêka
Sprawiedliwego, by wreszcie rzuciæ grom na wszeteczn¹ ludzkoæ; ani nawet pan Kowalski z Radomia, pogr¹¿ony w problemach nowego rewelacyjnego systemu sp³at ratalnych
za samochód tico czy pani Smith z Ohio, zajêta lustrowaniem swych ud pod prysznicem i
wobec stwierdzonych pierwszych oznak celulitu  wertowaniem reklam kremów (z embrionów ludzkich, jak jej podpowiada s¹siadka, lecz pani Smith nie chce tego s³uchaæ),
dziêki którym nastêpna lustracja jej ud pod prysznicem pozwoli stwierdziæ, ¿e oznaki celulitu by³y tylko optycznym z³udzeniem.
Niedorzecznoci¹ by³oby oceniaæ tego typu postawy  zaprawdê, ¿aden prorok nie
jest mile widziany w swej ojczynie. Tym bardziej jednak  skoro na naszych oczach
dochodzi do proroctw tych spe³nienia  warto zastanowiæ siê nad t¹ apokaliptyczn¹ triad¹,
w któr¹ wpisuj¹ siê wypowiedzi trzech nieprzeciêtnych umys³ów odchodz¹cego stulecia.
Demografia  wojny  nihilizm. Trzy ¿ywio³y, w które, jak w trzy boki trójk¹ta, wpisuj¹ siê
przysz³e losy wiata.
2
Ufajcie obcemu przechodniowi  z Tadeuszem Ró¿ewiczem rozmawia Richard Chetwynd, [w:] Kwartalnik
Artystyczny, nr 2/94, Bydgoszcz 1994
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Gdyby do ich odmalowania u¿yæ pêdzla Hieronima Boscha  autora m.in. Kuszenia
w. Antoniego  to tak, jak w tym niesamowitym obrazie, w drgaj¹cym od po¿ogi tle
og³upia³a ludzkoæ piê³aby siê ku jakiej zrujnowanej kaplicy, symbolizuj¹cej umar³¹ wiêtoæ wiata, gdzie tylko stanowi¹ca centralny punkt maleñka figurka Ukrzy¿owanego, wisz¹ca we wnêtrzu tej rozpadaj¹cej siê budowli i otoczona ciep³ym blaskiem, pyta bez s³ów
i w milcz¹cym cierpieniu  napomina.
Taki obraz, gdyby powsta³ wspó³czenie, móg³by zilustrowaæ zarówno tezê Brodskiego (demografia  czyli chaotycznie miotaj¹cy siê t³um ludzi i dziwol¹gów), jak Mi³osza
(wystyg³a pustka wiary) i Ró¿ewicza (p³on¹cy klasztor w tle i ruiny miejsc wiêtych).
Tu nasuwa siê na myl jeszcze inne s³ynne malowid³o: wisz¹ca w Kunsthistorisches
Museum w Wiedniu: Wie¿a Babel Pietera Bruegela Starszego, nie przez przypadek
naladowcy Hieronima Boscha i nie przez przypadek równie¿ namalowana w XVI wieku w Niderlandach  w samym rodku tej tajemniczej epoki krwi i po¿ogi, gdy jeszcze
daleko by³o do sielskich monochromatycznych pejza¿y Ruysdaela, zwiastuj¹cych wit
kapitalistycznego dostatku, i niebo nad Flandri¹ coraz gêciej zasnuwa³ dym z hiszpañskich stosów, na których p³onêli heretycy i wizjonerzy, wykrzykuj¹c gawiedzi niezrozumia³e kl¹twy i proroctwa. Wtedy te¿ (podobnie jak dzi?) ludziom obdarzonym wra¿liwoci¹ myli i ducha, zdawa³o siê, ¿e ze zbiorowego sza³u, w jaki popad³a ludzkoæ, nie
ma ju¿ ratunku.
W tym miejscu pragn¹³bym parê s³ów powiêciæ pewnej przenikliwej analizie, jakiej
ten dzisiejszy  a podobny do tamtego  drastyczny zakrêt cywilizacyjny, na którym siê
znalelimy, podda³ niedawno toruñski fizyk i filozof, profesor Marian Grabowski 3 . Równie¿ pos³uguj¹c siê symbolik¹ Wie¿y Babel jako fa³szywego zwierciad³a, które odbija
zdolnoci cz³owieka, ale przes³ania Boga, wysuwa na plan pierwszy jeszcze czwarty element, brakuj¹cy w katastroficznej triadzie Trzech Poetów. Jest nim technologia.
Nie da siê wykluczyæ, ¿e ten diabelski czwarty ¿ywio³ jest pochodn¹ ka¿dego z
trzech poprzednich (a mo¿e nawet  ich sum¹ lub ukoronowaniem, zwa¿ywszy na bezwzglêdnoæ, z jak¹ ten wiecki bóg naszych czasów, technologia, wymusza na nas kult dla
swych o³tarzy ju¿ we wszystkich dziedzinach ¿ycia). Demografia bowiem  owo zg³odnia³e
demokratycznych praw i materialnych dóbr k³êbowisko, kipi¹ce z ram naszej planety jak
ciasto z przyma³ej dzie¿y  stale indukuje w swym wzrocie tak samo nieopanowany, jak
ona sama, przymus technologiczny. Co zrobiæ z tak¹ rosn¹c¹ mas¹ ludzi? Jak j¹ upakowaæ w tej ciasnej walizce zwanej Ziemi¹? Jak wszystkim sprawiedliwie udzieliæ demokratycznych praw, w szlachetnym porywie serca wymylonych przez zesz³owiecznych idealistów, które dzi tworz¹ coraz bardziej niewydolny system, bêd¹cy, jak utrzymuj¹ jego obroñcy, najlepszym, jaki wymyli³a ludzkoæ zbiórem przelicznie brzmi¹cych hase³, obiecuj¹cych tak wiele, a daj¹cych tylko niewielu, bo inaczej po prostu siê nie da. Jak ka¿demu z
uczestników  ju¿ nie demokracji, zapewniaj¹cej jej podmiotom udzia³ w pe³ni w³adzy
politycznej, ale jakiej hiperdemokracji, przepe³nienia, apokaliptycznego zaludniania
siê Ziemi rosn¹c¹ w nieskoñczonoc aglomeracj¹ mot³ochu (co w s³ynnym Buncie mas
3
Grabowski M.: Prometeusz, klonowanie i wie¿a Babel, [w:] Medycyna wieku rozwojowego, Suplement I
do nr. 3, lipiec-wrzesieñ t.III, Warszawa 1999
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odnotowuje Ortega y Gasset)  zapewniæ wygodne drogi, kolej ¿elazn¹, telegraf, hotele,
bezpieczeñstwo osobiste i aspirynê? 4 .
Czy to jest ten moment ( ju¿ tylekroæ zdarzy³ siê w mijaj¹cym stuleciu) gdy obok
jakiego wspó³czesnego Iwana Karamazowa, dumaj¹cego nad tym nierozwi¹zywalnym problemem, pojawia siê Diabe³ i podpowiada mu: piece, ³agry, eutanazja?
I czy to w tym miejscu przecinaj¹ siê dwa ramiona trójk¹ta XX wieku: przepe³nienie, jak chce Ortega y Gasset czy Brodski, i wojna, czyli Ró¿ewicz, naoczny jej wiadek,
którego uczciwoæ siêga tak daleko, ¿e nawet swój poetycki jêzyk uczyni³ szkieletowym,
bo niemal ca³kowicie pozbawionym miêsa, jakby wyczyszczonym wiatrem i s³oñcem na
bezkresach kazachskiej pustyni?
I czy¿ nad tymi dwoma stykaj¹cymi siê ramionami nie pojawia siê trzecie? Wielka
ciemna gwiazda  Mi³oszowski nihilizm, jak jaka okropna korona historii upleciona z
drutu kolczastego i z batogów, ze wiat³owodów najnowszej generacji i z kabli studiów
telewizyjnych, z igie³ do do¿ylnego wstrzykiwania heroiny w tysi¹cach parków i dworców
tysiêcy aglomeracji wiata, z aparatów pods³uchowych i z wiêziennych grypsów, z maczet,
którymi w Rwandzie odr¹bywano dzieciom nogi i z rzemieni, którymi krêpowano przed
rozstrzelaniem mieszkañców Srebrenicy, Sarajewa, wiêniów Katynia czy Kurdów, beznadziejnie walcz¹cych o prawo do swej ojczyzny i niepodleg³ego istnienia?
*

*

*

Zjawisko przepe³nienia, zasygnalizowane przez Brodskiego (a o parê dekad wczeniej i dramatyczniej  przez Gasseta) zdaje siê zatem byæ bezporednio zwi¹zane z zapocz¹tkowanym jeszcze w XIX wieku okresem gwa³townego rozwoju wynalazczoci technicznej i technologii. Miasta pe³ne s¹ ludzi  pisze Gasset  domy pe³ne s¹ mieszkañców.
Hotele pe³ne s¹ goci. Poci¹gi pe³ne s¹ podró¿nych. Kawiarnie pe³ne s¹ konsumentów.
Promenady pe³ne s¹ spacerowiczów. Gabinety przyjêæ znanych lekarzy pe³ne s¹ pacjentów
(...) Pla¿e pe³ne s¹ za¿ywaj¹cych k¹pieli. I dalej: t³um korzysta ze stworzonych przez
cywilizacjê pomieszczeñ i urz¹dzeñ (...) miejsca w teatrze stworzone s¹ po to, by je zajmowaæ, a zatem chodzi o to, by sala by³a pe³na. To samo mo¿na powiedzieæ o miejscach
siedz¹cych w poci¹gu i pokojach w hotelu.
Zjawisko t³umu nie powsta³o z niczego. Nie polega te¿ na bezporednim pomna¿aniu
siê iloci mieszkañców planety. Jak zauwa¿a Gasset  wiêkszy wp³yw na to maj¹ migracje
ludnoci z miejsc, które dawniej ka¿da taka osoba czy grupka zajmowa³a b¹d to na wsi,
b¹d w miasteczku, b¹d w dzielnicy du¿ego miasta. Jest zatem zwi¹zane z ca³ociowym
procesem przemian cywilizacji: z komunikacj¹ i z awansem jednych grup spo³ecznych i
degradacj¹ drugich; ze zjawiskiem mód, z propagand¹ takich a nie innych modeli ¿ycia, a
wiêc z masow¹ produkcji dóbr, masow¹ turystyk¹ i telewizj¹, z masow¹ ksi¹¿k¹, pras¹ i
nieskrêpowanym przep³ywem wszelkiej informacji, a zw³aszcza informacyjnego miecia,
w internecie; w rezultacie  z masowym og³upieniem ludzkoci, które dla nas, wiadków
jakiej apokaliptycznej kulminacji tych procesów, mo¿e siê wydawaæ jakby celowym dzia³a4

Ortega y Gasset J.: Bunt mas, prze³o¿y³ Piotr Niklewicz, Warszawa 1995
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niem mediów, sprzymierzonych z wielkimi korporacjami producenckimi, by z ludzkoci uczyniæ ju¿ nie zbiór rozumnych i autonomicznych istot, ale ruchomy twór uosabiaj¹cy jakiego
zbiorowego konsumenta, gotowy uwierzyæ we wszystko i kupiæ wszystko co mu siê rozka¿e.
Pisze te¿ o tym inny wielki myliciel naszej epoki  Mircea Eliade, w którego s³ynnym
dziele Sacrum i profanum  o istocie religijnoci znajdziemy rozpisan¹ na wielu stronach
i przewietlon¹ jak przez aparat rentgenowski duchowoæ wspó³czesnego cz³owieka 5 . Rozdzia³ wiêta przestrzeñ i sakralizacja wiata to opis wspó³czesnego, rozbitego na fragmenty universum. Nie ma ju¿ ¿adnego wiata  powiada Eliade  jest amorficzna masa
z³o¿ona z wielu mniej lub bardziej amorficznych miejsc, do których cz³owiek, gnany obowi¹zkami ¿ycia w spo³eczeñstwie przemys³owym, to zbli¿a siê, to siê od nich oddala.
Przestrzeñ wiata, dawniej oznakowana miejscami wiêtymi czy wiêtymi zak¹tkami
(a mog¹ byæ nimi wszelkie miejsca, gdzie dokonuje siê przejcie od wiata wieckiego do
wiêtego i gdzie cz³owiekowi objawia siê rzeczywistoæ inna ni¿ codzienna egzystencja
 niekoniecznie wiêc koció³ czy inne mieszkanie bóstwa, ale wszystko, co cz³owiek religijny umieszcza w centrum wiata jako o, punkt odniesienia, pozwalaj¹cy wiat ustanowiæ, gdy¿ ¿aden wiat nie powstanie w chaosie homogenicznoci i wzglêdnoci przestrzeni wieckiej)  ta przestrzeñ zatem, w wiecie d¹¿¹cym do homogenizacji i odrzucaj¹cym hierofaniê jako obskurancki zabobon, staje siê zwyk³¹ przestrzeni¹ geometryczn¹,
któr¹ mo¿na dzieliæ i odgraniczaæ w ka¿dym kierunku i z jej struktury nie wynika ¿adne
zró¿nicowanie (...) ¿adna orientacja.
Taki t³um ronie zgodnie ze swym imperatywem wewnêtrznym: w kierunku gleichshaltung, a przeciw ró¿norodnoci. Nabiera impetu i niszczy wszystko, co mu stawia opór  a
zw³aszcza tych happy few, którzy nie zgadzaj¹ siê z t³umem i którzy sami siebie nazywaj¹
nonkonformistami. Nastêpuje wiêc zjawisko narcystycznego samoubóstwienia t³umu, na
stale obni¿aj¹cym siê poziomie gustu, obowi¹zuj¹cych mód konsumpcyjnych, rozrywek etc.,
a pod dyktando wysokonak³adowych pism i telewizji. Coraz szersze grupy pospólstwa wêdruj¹ do elitarnych enklaw, do których ju¿ nie trzeba siê wspinaæ przez talenty czy wysokie
aspiracje, lecz które mo¿na kupiæ na tej zbiorowej wyprzeda¿y wszelkich rang i wartoci, w
jak¹ przemieni³ siê wiat, którego nowymi miejscami wiêtymi dla odprawiania profanum
jakiej zdegenerowanej liturgii s¹ banki, supermarkety, si³ownie i dyskoteki.
Daje siê zauwa¿yæ sta³y wzrost znaczenia pseudointelektualistów  pisa³ jeszcze u
zarania XX stulecia Ortega y Gasset  niedouczonych, nie bêd¹cych w stanie osi¹gn¹æ
nale¿ytych kwalifikacji i którzy z natury rzeczy powinni byæ w tej dziedzinie zdyskwalifikowani. Tu, przywo³uj¹c Spenglera, powiada, i¿ epoka mas to epoka kolosów  zdaj¹c siê
sugerowaæ, ¿e i dla niego metafora Wie¿y Babel jest dla tych czasów najodpowiedniejsza.
Interesuj¹co wspó³gra z nim obraz konsekwentnie nakrelony przez Grabowskiego.
Tym cenniejszy, ¿e nie ograniczaj¹c siê do tematyki filozofii spo³ecznej, b³yskotliwym skrótem doprowadza nas do technologii, kolosa naszych czasów  Minotaura, po¿eraj¹cego (¿e
sparafrazujê cytat, otwieraj¹cy g³ony poemat Allena Ginsberga)  najlepsze umys³y swej
epoki 6 .
5
6
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2. Wie¿a ma siêgn¹æ nieba  pisze Grabowski  Jest to metafora, bo nieba dosiêgn¹æ
siê nie da, ale ta metaforyka jest znacz¹ca. Zamiar budowy wie¿y rodzi siê z jednej strony
ze wiadomoci nadwy¿ki mocy technicznych, jakimi dysponuje spo³ecznoæ, z drugiej z
jej marzenia o zrealizowaniu tytanicznego dzie³a, które niekoniecznie musi byæ u¿yteczne.
Ka¿da ludzka kultura bêdzie mieæ swoj¹ wie¿ê (...) Kultura doliny Nilu pozostawi piramidy
(...) nowo¿ytnoæ podró¿e kosmiczne. I dalej: to upojenie rodzi przesadê. Ludzie zaczynaj¹ przeceniaæ swoje mo¿liwoci. Te mo¿liwoci zaczynaj¹ mieæ dla nich co z absolutu. Ludzie ju¿ nie s³awi¹ Boga, ale s³awi¹ sami siebie. Nie buduj¹ wi¹tyni (...) ale poprzez swe techniczne wytwory wynosz¹ samych siebie 7 .
Jeli ludzie, którzy ledwie potrafili wypalaæ ceg³ê  kontynuuje toruñski filozof 
próbuj¹ obejæ siê bez Boga, próbuj¹ skonstruowaæ swój los na bazie tylko swoich umiejêtnoci, to o ile¿ radykalniejsze musi byæ odciêcie od Boga u tych, ktorzy manipuluj¹ ludzkimi genami i embrionami. Jeli poznanie technologii wypalania ceg³y budzi myl o zbudowaniu wie¿y do nieba, to jak¹ myl zbudzi umiejêtnoæ selekcjonowania ludzkiego DNA,
umiejêtnoc klonowania? Jakiego kszta³tu w tym uk³adzie technologicznym nabierze ludzkie pragnienie tytanizmu? Jak bêdzie wygl¹daæ wie¿a Babel epoki manipulowania ludzkim
materia³em genetycznym? 8 .
Tu jednak wielki Ortega y Gasset  doszed³szy, w zadawaniu pytañ podobnych ciê¿arem gatunkowym do podobnej melancholii  idzie o krok dalej. Nieobca mu jest bowiem 
byæ mo¿e poprzez fakt, i¿ pisa³ swoje dzie³o na d³ugo przedtem, nim komukolwiek, poza
autorami bani o Frankensteinie czy Golemie, przyni³ siê sklonowany humanoid  fascynacja tym kolosalizmem epoki mas. Choæ mocno zabarwiona schadenfreude, ale jednak
 próba doszukiwania siê resztek wielkoci ducha nawet w tym megalomañskim d¹¿eniu
ludzkiej masy, aby dorównaæ Bogu ( co, w tym neopogañstwie, czy tej areligijnoci, jakby
j¹ sam¹ mia³o uwiêciæ i podnieæ ku transcendencji  jak nowotworow¹ masê, zdewastowan¹ wewnêtrznie wskutek rozsadzenia dotychczasowych struktur arystokratycznej, starej
demokracji, z których powsta³a).
Wpierw zatem  tworz¹c dwug³os z Grabowskim  stwierdza, i¿ straszliwym, przera¿aj¹cym sk³adnikiem naszego przeznaczenia jest straszliwy, mia¿d¿¹cy wszystko moralny
bunt mas 9  aby wkrótce dorzuciæ, i¿ jest to bunt wspania³y i nieokie³znany, choæ
dwuznaczny, jak wszelkie przeznaczenie. Przyznaje mu te¿ przywilej podnoszenia poziomu dziejów, tworzenia ¿ycia o charakterze wiatowym, gdy ka¿da jednostka ¿yje
¿yciem ca³ego wiata. I choæ wiara w kulturê nowoczesn¹ jest dla Gasseta wiar¹ smutn¹, to widaæ, ¿e genialny eseista, pisz¹c swoje dzie³o w zaraniu lat 20., gdy s³owa gu³ag
czy krematorium nie nabra³y jeszcze swej koszmarnej treci  daleki jest od jednoznacznego pesymizmu. To jeszcze nie jest Orwellowska wizja globalizacji czy globalnej wioski, z ca³¹ jej straszn¹ i wspania³¹ substruktur¹ technologii informacji i kontroli, przenikaj¹c¹ ka¿dy jej milimetr jak uk³ad krwionony, limfatyczny i nerwowy przenika i kieruje
struktur¹ ¿ywego cia³a.
7
8
9
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ibidem
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Interesuj¹ce, ¿e ten duch mimo wszystko szacunku, jaki odnajdujemy u Gasseta, nieobcy jest te¿ Eliademu. Jeli bowiem, w jednym miejscu szkicuj¹c portret stanu wspó³czesnej duchowoci pisze on:
Dopiero we wspó³czesnym spo³eczeñstwie europejskim fenomen cz³owieka areligijnego przejawi³ siê w pe³nej krasie  i ¿e cz³owiek ten postrzega siê jedynie jako przedmiot i podmiot historii, wzbrania siê przed tym, co transcendentne. Innymi s³owy (...) tworzy sam siebie, mo¿e za naprawdê tworzyæ samego siebie w tym stopniu, w jakim zdesakralizuje wiat. Sacrum stoi pomiêdzy nim a jego wolnoci¹ (...) Nie mo¿e byæ naprawdê
wolny, zanim nie zabije ostatniego z bogów  to ju¿ parê chwil dalej staæ go i na inn¹
refleksjê, zbli¿on¹ duchem do Gasseta, a nieobecn¹ w rozumowaniu Grabowskiego:
Wspó³czesny cz³owiek areligijny bierze na siebie sw¹ tragiczn¹ egzystencjê i jego
wybór egzystencjalny nie jest pozbawiony znamion wielkoci 10 .
Nie ukrywam, ¿e i mojemu odczuwaniu bliska jest ambiwalencja charakteryzuj¹ca
obu mylicieli. Ta bêd¹ca sprawdzianem ich wielkoci umiejêtnoæ wzniesienia siê do ptasiej perspektywy: ponad otch³añ, w któr¹ wpada wiat i ku wiat³u ocalenia, które wszak,
przez ca³e dzieje ludzkoci, gdzie, nawet w najwiêkszej ciemnoci, zawsze owietla jak¹
nik³¹ dró¿kê wyjcia. Nieobce jest mi przera¿enie, gdy zapoznajê siê ze statystykami choroby komputerowej, na któr¹ zapada coraz wy¿szy odsetek zw³aszcza m³odzie¿y, nie dostrzegaj¹cej ju¿ innej rzeczywistoci nad t¹, któr¹ powo³uj¹, w miejsce Boskiej, rozmaici
Wielcy Inkwizytorzy (szczególnie twórcy tzw. gier komputerowych). Jednak równie¿ nieobca jest mi nadzieja, gdy uwiadamiam sobie, jakim orê¿em samoobrony mo¿e siê staæ
system globalnej sieci przekazu informacji w rêkach happy few, nonkonformistów, skracaj¹c miêdzy nimi kana³y informacyjne i pomagaj¹c zidentyfikowaæ siê w t³umie. Przera¿enie  na wieæ o pierwszym udanym sklonowaniu organizmu zwierzêcego (czy ostatnio 
o zezwoleniu brytyjskiej Izby Lordów na klonowanie embrionów ludzkich) ale i otucha,
gdy uwiadomiæ sobie nies³ychane perspektywy terapii nieuleczalnych dot¹d chorób, ku
którym pod¹¿aæ mog¹ nauki przyrodnicze i medycyna. Czy te znamiona wielkoci, którymi Eliade namaszcza dzia³ania nawet areligijnego cz³owieka naszych czasów, nie rozci¹gaj¹ siê i na tê przestrzeñ? Czy konieczny jest w naszym rozumowaniu katastroficzny
dyktat rozmaitych praw Parkinsona (wiat ju¿ tak jest urz¹dzony, ¿e jeli co ma le
pójæ, to pójdzie lub ¿e kromka chleba zawsze spaæ musi na posmarowan¹ stronê), skoro
nie mniej godn¹ postaw¹ myliciela  przynajmniej tego, który uto¿samia siebie z myl¹
judeo-greko-chrzecijañskiej Europy  mog³oby byæ Kartezjañskie de omnibus dubitandum? 11 .
Owszem  sceptycyzm i zw¹tpienie  ale równie¿ w to, co do sceptyzyzmu i zw¹tpienia prowadzi?
Gdy mowa jest o tak epokowych zdarzeniach, jak drugie siêgniêcie po owoc z Drzewa
Wiadomoci Dobrego i Z³ego  czego aktualnie jestemy wiadkami  byæ mo¿e mniej nam
przystoi lament Kassandry, ni¿  mimo wszystko  zaufanie, jakie w sprawcz¹ myl zawart¹ w Stworzeniu pok³ada starzec Zosima? Nie mamy wszak ¿adnej pewnoci, czy szalona
rewolucja technologiczna ostatniej dekady to rzeczywicie sprawka szatana. Bóg przecie¿
10
11
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milczy jakby dozwalaj¹c na to  jak milcza³, gdy przed wiekami, ku przera¿eniu ówczesnego wiata, te¿ widz¹cego w tym tylko akt profanacji  pierwszy raz skalpel otworzy³ martwe cia³o cz³owieka.
Problem wiêc, jak s¹dzê, usytuowany jest gdzie indziej i nie brzmi on: czy wolno
ludzkoci prowadziæ tego typu badania. Ludzkoæ nie pyta o to, co jej wolno. Ludzkoæ
wiedzie swój los wedle ukrytego zamys³u, którego przenikn¹æ siê nie da. Decyzja brytyjskiej Izby Lordów jest jedn¹ z tych decyzji, które tylko pozornie s¹ decyzjami lepo pchaj¹cymi wiat do przodu. One raczej prawnie formalizuj¹ ju¿ istniej¹cy stan faktyczny i z
decydowaniem sensu stricto nie maj¹ wiele wspólnego (podobnie jak w przesz³oci bywa³y
to decyzje legalizuj¹ce badania anatomiczne na zw³okach czy, toutes proportions gardees, legalizuj¹ce prostytucjê).
Pytania, nad którymi warto siê zastanowiæ, le¿¹ raczej po drugiej stronie tego, co wyczytujemy z gazet jako nowiny in¿ynierii genetycznej czy klonowania. Le¿¹ one ukryte w
sferze psychologii zbiorowej i sformu³owa³bym je nastêpuj¹co: czy ludzkoæ doby obecnej
w ogóle chce cierpieæ. Czy godzi siê ze sw¹ ludzk¹ kondycj¹, przypisan¹ jej przez Stworzyciela. Czy ludzkoci jeszcze wystarcza jej cia³o. W co cz³owiek zw¹tpi³, ¿e tak przerazi³ siê
umierania, jakby ju¿ nie by³o ono szans¹ podniesienia go do najwy¿szego stanu ducha  do
transcendencji, o czym mówi¹ wszystkie wielkie religie  a jakim defektem Boga, który
jak najszybciej nale¿y naprawiæ. Jakie procesy destrukcji ludzkiej duszy, maj¹ce swe korzenie we wszystkim, co wczeniej powiedzielimy, wzniecaj¹ ten bunt cz³owieka przeciw
sobie samemu, tê pogardê dla cia³a, które musi umieraæ, a uwielbienie dla cia³a, które jest
wiecznie m³ode, jak twierdzi siê w reklamach. To w³anie zobrazowane tymi pytaniami
lêki i pragnienia dzisiejszego cz³owieka stwarzaj¹ zapotrzebowanie na dzisiejsze technologie, których ukoronowaniem jest klonowanie. Nie w samej technokracji zatem upatrujê z³o,
ale w cz³owieku, który swymi namiêtnociami popycha wiat z powrotem do punktu, w
którym wszystko siê zaczê³o. Pod bramy ogrodu w krainie Eden, gdzie zapragn¹³ Bogu
wykraæ Jego wiedzê.
3. Najwa¿niejsze w chwili obecnej pytanie ma wiêc raczej charakter filozoficzny i
kulturowy. Co siê sta³o z nasz¹ kultur¹, kultur¹ ducha, ¿e jak gdyby odrzucamy ca³¹ pamiêæ cywilizacji judeo-chrzecijañskiej, pamiêæ o czynach heroicznych i irracjonalnych,
rycerskich i bohaterskich, czynach, których celem bywa³a raczej chwalebna mieræ, ni¿
¿ycie w nies³awie (a pamiêæ to ca³kiem wie¿a, skoro jeszcze w moim rodzinnym domu,
rodowisko mego ojca o czynach takich, jak np. Powstanie Warszawskie czy obrona
Westerplatte, rozmawia³o na co dzieñ jak o naturalnych elementach niezbywalnego kodeksu moralnego). Co nam z pamiêci wspólnej ubywa, jaki sens istnienia, skoro np.
mieræ jest dla nas ju¿ nawet nie czym, co przera¿a, ale o czym w ogóle siê nie mówi, co
usuwamy sprzed oczu do szpitali, prosektoriów, krematoriów czy pod maleñkie tabliczki
w murawie cmentarzy, jak to siê dzieje w USA, przedtem odprawiwszy wokó³ zmar³ego
pogañski rytua³ makija¿u, przyjêæ z lampk¹ wina przy katafalku, rewii ozdobnych trumien i rewii mody wród zaproszonych goci (kto widywa³ takie ceremonie w USA czy
Europie Zachodniej  ceremonie, bêd¹ce zreszt¹ czêci¹ ogromnego byznesu pogrzebowego, wie, o czym mówiê).
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Z drugiej strony  kult m³odoci, który staroæ spycha do roli fuszerki, której Bóg siê
dopuci³ i która dowodzi, i¿ wcale nie jest On wszechw³adny i pragnie tylko dobra cz³owieka (co z kolei prowadzi do odrzucenia samego Boga). Odrzucenie fenomenu choroby i
mierci jako przede wszystkim fenomenów duchowych (jak chce staro¿ytna myl judaistyczna), a w to miejsce  kult m³odego, sprawnego cia³a (co generuj¹ w mediach powi¹zane z nimi krociowymi zyskami z reklam firmy farmaceutyczne i kosmetyczne) powoduje
wyrzucenie poza nawias równie¿ osób dotkniêtych chorob¹ czy cierpieniem i pojawienie
siê w miejsce relacji cz³owiek  cz³owiek karykaturalnej instytucjonalnej dobroci, niezdolnej  mimo swoich niejednokrotnie interesuj¹cych poczynañ  aby byæ czym wiêcej,
ni¿ elegantsz¹ wersj¹ odrzucenia: w otch³añ samotnoci, izolacji i wzgardy. S³u¿ba takim
osobom staje siê niezas³u¿on¹ kar¹ dla ludzi m³odych, spragnionych nie zaburzonego wyrzutami sumienia uczestnictwa w podziale i konsumpcji dóbr materialnych, bêd¹cych przywilejem spo³eczeñstwa zdrowego. I w ten sposób  jak pisze kardyna³ Joseph Ratzinger 
¿ycie staje siê jednoznaczne z b³ogos³awieñstwem, mieræ  z przekleñstwem 12 .
Technika eliminacji cierpienia zamyka oczy na prawdziw¹ wielkoæ ¿ycia  dodaje 
(...) mo¿na i trzeba ³agodziæ i zmniejszaæ ludzkie cierpienie. Jednak¿e wola ca³kowitego
wyeliminowania go jest jednoznaczna z banicj¹ mi³oci, a przez to z degradacj¹ samego
cz³owieka. Rezultatem tego mo¿e tylko byæ pustka ¿ycia i pustka mierci 13 .
Czy  w takim kontekcie  pomys³ na eutanazjê nie jawi siê jako logiczne nastêpstwo
nie tylko przeludnienia wiata oraz sta³ego wyd³u¿ania siê ¿ycia cz³owieka  ergo, wyd³u¿ania siê okresu staroci  ale, mo¿e przede wszystkim, dramatycznym wiadectwem duchowej pustki cywilizacji, któr¹ tak siê szczycimy?
(Nie od rzeczy by³yby tu pewne komentarze: np. na ile fakt jawnego popierania eutanazji przez liczne rodowiska demokratyczne, w tym rz¹dy, wyp³ywa ze szlachetnych pobudek  jak deklarowane przez nie pragnienie poszerzenia granic wolnoci w wyborach
pojedynczego cz³owieka  a na ile z zainteresowania elit politycznych eliminacj¹ czêci
w³asnych obywateli coraz d³u¿ej ¿yj¹cych (i pobieraj¹cych renty!) w sytuacji coraz oczywistszej niezdolnoci pañstw demokratycznych, z ich rekordowo olbrzymim i wci¹¿ rosn¹cym aparatem urzêdniczym, do wype³nienia konstytucyjnych zobowi¹zañ wobec swych
wyborców. Eutanazja, dokonywana przez lekarzy, pojawia siê tu jako idealny sposób na
wybieranie kasztanów z ognia cudzymi rêkami. Problem aborcji tak¿e nabiera dwuznacznoci  w tym samym zreszt¹ kontekcie, jak równie¿ poprzez inne fakty, np. ju¿ te¿ prawie
nie kamuflowany  kolaboracji czêci firm kosmetycznych, na przyk³ad Kanady, z zak³adami wykonuj¹cymi masowe aborcje).
Wszystko, o czym mówimy, to s¹ kolejne szlify tego samego lustra, w którego widmowych kolorach przegl¹da siê wiat. Jak bohaterka obrazu Stara kokietka Bernarda Strozziego: wpatrzona w lustro stara i pomarszczona kobieta, otoczona przez m³ode i niezbyt
urodziwe dwórki, z ukontentowaniem pozwala sobie wpinaæ ozdobne pióro w przerzedzone w³osy i trzyman¹ w palcach ró¿¹ pieci odbicie swej niegdy piêknej twarzy, klejnotu w
uchu, mia³ego dekoltu balowej sukni na zwiêd³ych ramionach i biucie. By³aby¿ to, posta12
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wiona jeszcze w XVII stuleciu, a coraz lepiej daj¹ca siê zastosowaæ, metafora stanu naszej
cywilizacji u progu nowego tysi¹clecia? Stara i zmêczona, potrafi ju¿ tylko ¿yæ fantomami,
które podsuwaj¹ jej pod nos us³u¿ne dwórki. Dzi pewnie mog³yby byæ nimi specjalici od
wspó³czesnej antropologii, zdominowanej przez nauki przyrodnicze. Wedle tej antropologii  jak zauwa¿a kardyna³ Ratzinger  cz³owiek istnieje tylko w ciele, st¹d nie chce nic
wiedzieæ o jakiej duszy mog¹cej oddzieliæ siê od cia³a 14 . W tym zatem sensie, równie¿
mieræ traci charakter metafizyczny: przestaje byæ drzwiami, którymi w doczesny wiat
wkracza nieskoñczonoæ, a staje siê sam¹ doczesnoci¹: rozpadem moleku³, które dot¹d
¿y³y w zespoleniu, lecz ich biologiczny czas min¹³.
Tak rozumiana rola mierci  ergo, rola cia³a  staje siê spektaklem dla neopogañskich
rytua³ów, gdzie w miejsce rzeczywistej rzeczywistoci, w których dochodzi do narodzin
cia³a i jego mierci  a wiêc rzeczywistoci wiêtej, obros³ej sfer¹ sacrum, gdy¿ te dwa
momenty to s¹, jak pisze Ratzinger cytuj¹c Schleiermachera dwie przesieki w gêstwie
lasu, pozwalaj¹ce cz³owiekowi spojrzeæ w nieskoñczonoæ 15  pojawia siê, ku uciesze
gawiedzi nie ¿ycz¹cej sobie niczego, co by kwestionowa³o jej codziennoæ, rzeczywistoæ
nierzeczywista. Pozbawiona osi i znaków wiêtych i przez to pusta, hedonistyczna liturgia doczesnoci, telewizyjnych sabatów mody i k³amliwego glêdzenia w chatach internetu
o znaczeniu sukcesu i pieni¹dza jako jedynych mierników wartociowego ¿ycia.
Cia³o staje siê wieszakiem dla nieskoñczonej iloci ubrañ. Skóra  nonikiem nieskoñczonej iloci coraz doskonalszych produktów kosmetycznych. Uk³ad pokarmowy
 urz¹dzeniem do poch³aniania coraz wymylniejszych mutacji genowych i krzy¿ówek
czego, co do niedawna znano pod nazw¹ jarzyn, miês i nabia³u i czyni¹cym z cz³owieka
co na kszta³t jamoch³ona. Uk³ad oddechowy i krwionony staj¹ siê wrotami dla szybkiego przyjmowania u¿ywek i narkotyków w bramie czy na dyskotece i trudno siê dziwiæ, ¿e
w ten proces autodegradacji cielesnoci cz³owieka w³¹cza siê uk³ad moczowo-p³ciowy
jako ród³o coraz intensywniejszych rozkoszy dostarczanych przez przemys³ pornograficzny.
Foldery rozprowadzane niedawno na festiwalu pornografii w Berlinie zapowiada³y
pojawienie siê wanien ¿elowych pod³¹czonych do systemu biopr¹dów stymuluj¹cych poszczególne organy cz³owieka tak, by nie ruszaj¹c siê z wanny i zaopatrzony w wirtualne
okulary móg³ prze¿ywaæ wszelkie rozkosze z wszelkimi obiektami, jakie tylko potrafi przywo³aæ jego wyobrania, wspó³pracuj¹ca z trzymanym w rêku pilotem. Patrz¹c na niektóre
filmy, obficie prezentowane na tej jak¿e pouczaj¹cej wystawie, zwróci³em uwagê zw³aszcza na jeden, przedstawiaj¹cy bodaj Akt Kopulacji Ostatecznej. K³êbowisko niezliczonych
damskich i mêskich cia³ porusza³o siê na ekranie jak ogromny ukwia³, którego wiciami
by³y stercz¹ce we wszystkie strony ludzkie rêce, g³owy, nogi... Film nagle zatrzyma³ siê i z
przera¿eniem ujrza³em, ¿e to nie ukwia³, a bliniacza kopia jednej z tych dokumentalnych
fotografii z ostatniej wojny, które trudno usun¹æ z pamiêci: sterty znieruchomia³ych cia³
kobiet i mê¿czyzn zamarzniêtych na mrozie w którym ze stalinowskich ³agrów, czy zrzuconych na stertê po pacyfikacji jakiego galicyjskiego miasteczka.
14
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ibidem
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W obu przypadkach rola ludzkiego cia³a dosiêg³a tego samego dna degradacji. W obu
 i nie obawiam siê tego stwierdzenia  cia³o sprowadzono do roli gad¿etu. W przyk³adzie
pierwszym  gad¿etu niczym nie odró¿niaj¹cego siê od gumowej lalki rozkoszy czy wanny pe³nej ¿elu; w drugim  pó³produktu pomiêdzy wo³em roboczym, którym do niedawna
by³o w imperium Hitlera czy Stalina, a myd³em czy aba¿urem, na które da siê je przerobiæ.
*

*

*

Niestety, moja podró¿ z Berlina do Kolonii nie odby³a siê, nie mog³em wiêc uczestniczyæ w innym dziejowym wydarzeniu ostatnich miesiêcy: w wystawie zw³ok ludzkich, poddanych nowoodkrytej przez profesora Gunthera von Hagensa metodzie plastynacji i wystawionych na widok publiczny, za umiarkowan¹ op³at¹. Ale uda³o mi siê trafiæ na reporta¿ z
tej wystawy w telewizji satelitarnej, za nieoceniona pomoc jednego z polskich profesorów
anatomii pozwoli³a mi przejrzeæ bogato ilustrowany katalog z tej wystawy 16 .
Nie wnikaj¹c w zas³ugi, jakie zapewne zaskarbi³ sobie w historii anatomii profesor
von Hagens, stwierdziæ nale¿y, ¿e wystawa ta, jako wydarzenie artystyczne, idealnie
wpisuje siê w powszechny dzi w sztukach wizualnych kanon negowania to¿samoci
ludzkiego cia³a przez doprowadzanie ad extremum w³anie jego cielesnoci  z tym, ¿e
niejako od rodka. Z odrzuceniem jego dotychczasowej formy (tzn. cia³a obleczonego skór¹), a za to przyjmowan¹ bez wstrêtu jego zawartoci¹: seksualnoci¹, wydzielniczoci¹,
wydalaniem, zapachami etc. Jako dowiadczenie zmys³owe jest to wiêc kompromitowaniem cia³a jako takiego  cia³a, którego formê (a nie zawartoæ) dot¹d czcili artyci, malarze itd. wedle kanonów sztuki mniej wiêcej odwo³uj¹cych siê do klasycznej pracy Herberta
Reada Sens sztuki z ich definicj¹  najprostsz¹, jak pisze Read 17 .
Sztuka jest prób¹ tworzenia form, które ciesz¹, które siê podobaj¹. Takie formy zaspokajaj¹ nasze poczucie piêkna. Za piêkno, definiuje w innym miejscu, jest jednoci¹
formalnych zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy naszymi postrze¿eniami zmys³owymi. W tym
sensie wiêc  czy mamy do czynienia z dzie³em sztuki (jak zdaje siê uwa¿aæ profesor von
Hagens) ogl¹daj¹c na p³atnej wystawie, której towarzyszy niewiarygodny rozg³os mediów,
katalogi itd., okaleczone, postrzêpione zw³oki upozowane a to na Kobietê Wypoczywaj¹ca w stylu Madame Recamier, a to Chwytaj¹cego na Lasso czy preparat Biegacza.
Mowy tu byæ nie mo¿e o jednoci formalnych zwi¹zków, zachodz¹cej miêdzy naszymi
postrze¿eniami zmys³owymi, bêd¹cej warunkiem odczuwania piêkna, ono za  warunkiem definicji sztuki. Dominuj¹cym tu dowiadczeniem zmys³owym jest bowiem wstrêt.
Odwrotnoæ tego, co cieszy, co siê podoba, jak chce wielki brytyjski filozof sztuki.
Prace prof. Hagensa  bêd¹ce w sensie medycznym znakomitym osi¹gniêciem anatomii, w sensie estetycznym w³¹czaj¹ siê w ów taniec mierci, w którym u schy³ku tego stulecia kr¹¿¹ sztuki plastyczne, traktuj¹ce cia³o ludzkie jako teren odra¿aj¹cych eksploracji i
cynicznie og³upiaj¹ce t³um, podatny na to, bo ju¿ od lat poddawany manipulacjom epoki
mas, o których pisalimy wczeniej.
16
17

von Hagens G.: Anatomy Art. Fascination Beneath the Surface, Heidelberg 2000
Read H.: Sens sztuki, prze³o¿y³a Krystyna Tarnowska-Konarek, Warszawa 1994
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Warto podkreliæ, ¿e von Hagens jest tylko jednym z wielu tego typu eksperymentatorów, którzy, jak polska performerka Katarzyna Kozyra, czerpi¹ s³awê i zyski z wystawiania zabitych i spreparowanych przez siebie zwierz¹t, czy jak Grzegorz Klaman prezentuj¹
w szklanej tulei zw³oki noworodka, czy wreszcie, jak Jacek Markiewicz, wystawiaj¹ jako
eksponat swe wie¿o z³o¿one odchody lub kopuluj¹ z figur¹ Ukrzy¿owanego  ¿eby wymieniæ niektóre drastyczniejsze przyk³ady i tylko z polskiej sceny artystycznej. Dzia³ania te
s¹ artystycznym oszustwem, prowadz¹cym do rozchwiania i zniszczenia jêzyka, w którym
moglibymy siê komunikowaæ. Zamiast komunikacji pojawia siê komunikat  gad¿et
pozbawiony elitaryzmu sztuki, produkt wyobra¿eñ zbiorowych, maj¹cy te wyobra¿enia uzasadniæ i utrzymywaæ.
Jednak osobliwoæ von Hagensa polega na dodatkowym, z³owieszczym elemencie,
wprowadzonym do tego dyskursu  jest nim jego niew¹tpliwy autorytet naukowy. I to
po³¹czenie sfery naukowej  poddanej przecie¿ cis³ym kryteriom metodologicznym i wartociuj¹cym  z szaleñczymi instalacjami pseudoartystycznymi, a przez akt profanacji nauki  równie¿ pseudonaukowymi  daje siê odczytaæ i zrozumieæ jedynie jako najwie¿szej
daty dowód zubo¿enia moralnego naszych czasów, maj¹cego swe korzenie w czym, o
czym pisalimy na pocz¹tku. W triadzie z³o¿onej z buntu mas, z dziedzictwa straszliwych wojen i z nihilizmu, bêd¹cego efektem obu. Jako co, co Ratzinger nazywa naszym
samouwielbieniem (...) kosztem prawdy i sprawiedliwoci 18 .
Samouwielbienie to  wyrane u von Hagensa  przez akt unicestwienia jêzyka sztuki,
ergo jêzyka komunikacji z transcendencj¹  odrzuca wszelk¹ komunikacjê a¿ cz³owiek,
jeli dalej iæ tropem Ratzingera, rozmija siê z rzeczywistoci¹ i prawd¹ o sobie. Pojawia
siê charakterystyczne dla wielkich kryzysów duchowych pragnienie nag³ej i niespodziewanej mierci, pragnienie, by mieræ by³a tylko jednym oderwanym momentem, aby wykluczyæ przez to z ¿ycia wszelk¹ metafizykê 19 .
Ta sprzecznoæ hedonistycznego ubóstwienia ¿ycia z jego pozorn¹ odwrotnoci¹ 
ubóstwieniem rozk³adu i mierci, stanowi istotê rozdarcia wspó³czesnego areligijnego wiata,
nie potrafi¹cego ju¿  bez wzgardzonej przezeñ idei Boga  z powrotem scaliæ tych dwóch
odwrotnoci.
Wywo³uje to rozpacz i tragiczne zw¹tpienie  czy co w ogóle mo¿e byæ po mierci
cz³owieka ocalone. Ale to ju¿ jest temat na inny esej.
Dr Grzegorz Musia³
65-080 Bydgoszcz, Ko³³¹taja 4-2
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por. przyp. 12
ibidem.

