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Dynamiczna definicja œwiatopogl¹du
Pojêcie œwiatopogl¹du jest wieloznaczne. Aby
unikn¹æ tej wieloznacznoœci, proponujê nastêpuj¹ce rozumienie: œwiatopogl¹d to nie tylko zbiór
twierdzeñ opisowych dotycz¹cych kszta³tu œwiata, ale przede wszystkim pryzmat, przez jaki siê
na œwiat patrzy. Ów pryzmat zwi¹zany jest – u¿ywaj¹c jêzyka technicznego – z „modu³em wartoœciuj¹cym” w cz³owieku. Jest jak latarka, która
oœwietla (ale te¿ kreuje, stwarza, bo ten pryzmat
jest aktywny) pewne fragmenty œwiata i w ten
sposób powstaj¹ ró¿ne obrazy œwiata. Gdy pryzmat ulega zmianie, œwiat zaczyna jawiæ siê inaczej. Nale¿a³oby mo¿e zatem mówiæ nie o œwiatopogl¹dzie, a o œ w i a t o o g l ¹ d z i e. WeŸmy,
jako przyk³ad, „efekt zakochania siê”. Œwiat nagle
z szarego zamienia siê w barwny; rzeczy, do tej
pory zwyczajne, zaczynaj¹ œwieciæ niezwyk³ym
blaskiem. I efekt odwrotny, zawiedzona mi³oœæ,
gdy œwiat z cudownego – jakby nagle ktoœ zgasi³
œwiat³o – zamienia siê w szary („zima zawsze,
gwiazdka nigdy”). Wpad³ mi niedawno w rêce
esej wybitnego socjologa Stanis³awa Ossowskiego pisany w okupowanej Warszawie. Opisujê on radykaln¹ zmianê widzenia œwiata (zmianê pryzmatu) wywo³an¹ okolicznoœciami zewnêtrznymi. „Na przekór ca³emu napiêciu aktualnych
wydarzeñ wojna spoufali³a nas z wiecznoœci¹.
Ku wiecznoœci zbli¿y³ nas tak¿e narzucony przez
wydarzenia wojenne sposób odczuwania cza-

su... A jednak czas wyszed³ z karbów... Od
tamtego wrzeœnia mijaj¹ miesi¹ce i lata, które nie
s¹ w³¹czone w nurt naszego prywatnego ¿ycia.
Czas p³ynie poza nami – w Europie, w Azji,
a Ameryce – znacz¹c swój przebieg chronologi¹
wydarzeñ historycznych. Ale czas, który jest czasem naszego osobistego ¿ycia, zatraci³ swój wymiar, sw¹ kierunkowoœæ. ¯yjemy bezterminowo”
(5).
Kolejna istotna cecha tak pojêtego œwiatopogl¹du to sk³onnoœæ do totalnoœci, zupe³noœci.
Rzec mo¿na, ¿e œwiatopogl¹d nie znosi pró¿ni.
Jeœli mamy luki w naszej wiedzy, zape³niamy je
domyœlnymi „³atami”. W ten sposób œwiatopogl¹d wykracza poza rejony dobrze znane, sprawdzalne empirycznie i wkracza na tereny poznawczo niepewne, na przyk³ad, metafizyczne i eschatologiczne.
Skoro jednak „modu³ wartoœciuj¹cy” jest w centrum œwiatopogl¹du, to pojawia siê problem
przejœcia od „bytu do powinnoœci”, czyli od
faktów do wartoœci, od zdañ opisowych do wartoœciowañ i norm. Jeœli Hume i Kant mieli racjê
(a s¹dzê, ¿e mieli), to nie ma tutaj – na gruncie
nauki – przejœcia. Co wiêcej, wykraczanie ludzkich pogl¹dów na œwiat poza sferê weryfikowaln¹ metodami naukowymi równie¿ uniemo¿liwia ich ocenê prawdziwoœciow¹. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e pogl¹dy z owej nienaukowej,
„szarej strefy” radykalnie zmieniaj¹ s e n s obrazu
weryfikowalnego naukowo, nie mo¿na natomiast
– myœl¹c ostro¿nie, analitycznie – za³o¿yæ, ¿e
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ca³a owa strefa jest u³ud¹1. Konsekwencja tego
jest nastêpuj¹ca: nie mo¿na oceniaæ prawdziwoœci œwiatopogl¹dów. S¹ one – i przez wartoœci, i przez holizm – beznadziejnie zakotwiczone
w nieweryfikowalnej naukowo eschatologii i metafizyce. Wartoœci zaœ, jak s¹dzê, w³aœnie dlatego nie da siê sprowadziæ do faktów („b³¹d
naturalistyczny”), ¿e s¹ one zakotwiczone w sferze metafizycznej i eschatologicznej.
Skoro nie mo¿na oceniaæ prawdziwoœci œwiatopogl¹dów – i st¹d, i s³usznie, pluralizm œwiatopogl¹dowy – to mo¿e mo¿na oceniaæ ich wp³yw
na zdrowie duchowe.
Pomys³ ten ma dwa Ÿród³a. Pierwsze to skojarzenie z „zak³adem” Pascala. Skoro bowiem,
powiada Pascal, nie mo¿emy dowieœæ prawdziwoœci pogl¹du, ¿e Bóg istnieje – nie ma bowiem
logicznego przejœcia od „kwiatków i ptaszków”
do Boga – zajmijmy siê raczej korzyœciami, jakie
p³yn¹ z przyjêcia, b¹dŸ odrzucenia tego pogl¹du.
S¹ ludzie, którzy spontanicznie, oddolnie wierz¹
w istnienie Boga, i s¹ ludzie, którzy tej umiejêtnoœci (talentu, ³aski, skazy?) nie maj¹. Pascal
s¹dzi, ¿e tych „nie z natury wierz¹cych” ³atwiej
mo¿na przekonaæ do wiary argumentem merkantylnym, takim mianowicie, ¿e to siê na d³u¿sz¹ metê bardziej op³aca, ni¿ którymœ z argumentów œw. Tomasza. Skoro zatem nie wiadomo, i to fundamentalnie – czyli nawet bez mo¿liwoœci okreœlenia prawdopodobieñstwa – czy Bóg
istnieje, wybierzmy rozwi¹zanie korzystniejsze,
a zatem na d³u¿sz¹ metê z d r o w s z e.
Natchn¹³ mnie tutaj równie¿ fragment prozy I. B.
Singera. Pisa³ on, ¿e ¯ydzi zamieszkuj¹cy ma³e
miasteczka dawnej Rzeczpospolitej, biedni,
szczuci psami i targani za brody przez wioskowych chuliganów, wydawali mu siê szczêœliwsi,
pogodniejsi (zdrowsi duchowo) ni¿ bogaci nowojorczycy. U tych ostatnich dostrzega³ bowiem
poœpiech i ci¹g³e napiêcie duchowe (musisz byæ
najlepszy, bo „nikt nie pamiêta srebrnych medalistów”, musisz codziennie swoj¹ lepszoœæ
potwierdzaæ, bo „nikt nie pamiêta wczorajszych

zwyciêzców”). Co jednak czyni³o owych ¯ydów
szczêœliwszymi, co by³o ich tarcz¹ obronn¹?
Wszak nie bezpieczeñstwo socjalne, policyjne i
zdrowotne. By³ ni¹ – jak siê zdaje – w³aœnie
sposób patrzenia na œwiat. By³ to, nawiasem mówi¹c, œwiatopogl¹d dog³êbnie teocentryczny, religijny. W dwóch zreszt¹ odmianach: ortodoksyjnej, z akcentem na pos³uszeñstwo prawu, i chasydzkiej, z akcentem na prze¿ycie religijne.
Jeœli zatem œwiatopogl¹dy mog¹ mieæ tak du¿y
wp³yw na nasz¹ kondycjê duchow¹, jeœli maj¹
tak wielk¹ moc, ¿e z biedaka mog¹ uczyniæ
bogatego (i odwrotnie), to chyba – skoro zajmujemy siê szeroko pojêtym zdrowiem – warto im siê
przyjrzeæ uwa¿niej. Owo zaœ uwa¿niejsze przyjrzenie to powinna byæ, jak s¹dzê, próba przebicia siê przez ich warstwê wierzchni¹ (imiona
bóstw, kap³anów, kroje ich szat, „ca³y ten zgie³k”)
i dotarcia do samej konstrukcji, szkieletu, istoty.
Nale¿a³oby w takim razie – u¿ywaj¹c jêzyka medycznego – przeœwietliæ œwiatopogl¹dy rentgenem. Skonstruowa³em do tego celu urz¹dzenie
badawcze, które nazwa³em „equalizerem œwiatopogl¹dowym”.

Equalizer œwiatopogl¹dowy.
Próba parametryzacji œwiatopogl¹dów
Dla tych, którzy nie interesuj¹ siê sprzêtem
muzycznym, wyjaœniam, ¿e equalizer bywa czêœci¹ „wie¿y” HI FI. Ma zwykle kszta³t prostopad³oœcianu, na którego przednim boku jest kilka, kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t suwaków. Suwaki te zwiêkszaj¹ lub zmniejszaj¹ udzia³ poszczególnych czêstotliwoœci – pocz¹wszy od dŸwiêków bardzo niskich do bardzo wysokich – w ca³oœci wytwarzanego dŸwiêku. Mój equalizer œwiatopogl¹dowy ma równie¿ suwaki. Przesuwaj¹ one
nasilenie pewnych elementów wizji œwiata od zera
do jakiegoœ maksimum, lub te¿ od „na pewno
TAK”, przez ci¹g rosn¹cego w¹tpienia, do „na
pewno NIE”.

1. Dziewiêtnastowieczny „œwiatopogl¹d naukowy” okaza³ siê konstrukcj¹ naszpikowan¹ – przy dok³adniejszym
wejrzeniu (stary to ju¿ zreszt¹ temat) – nieempirycznymi, arbitralnymi za³o¿eniami metafizycznymi, wierzeniami,
emocjami, wartoœciowaniami. Okaza³o siê, ¿e mieliœmy do czynienia pod powierzchni¹ ostro¿noœci z kultem, czyli
œlep¹ mi³oœci¹ do empirii i z wiar¹ (z wiar¹ w nieistnienie Boga). Zgadzam siê z Ko³akowskim, gdy powiada:
„Wiara jest prawomocna. Niewiara jest prawomocna. Nie s¹ to jednak dwa sprzeczne wzajem korpusy
doktrynalne, dwa zbiory twierdzeñ, ale raczej przeciwstawne postawy umys³owe i moralne. Mniemam, ¿e obie s¹
potrzebne naszej kulturze” (4).
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Kolejnoœæ potencjometrów nie jest tutaj dowolna.
Zaczynam od – moim zdaniem – parametru
œwiatopogl¹dowego najwa¿niejszego i stopniowo
przechodzê do mniej wa¿nych. I nie chodzi tu, o ile
to mo¿liwe, o mój œwiatopogl¹d, ale o mój pogl¹d
na œwiatopogl¹dy. Ten equalizer jest – w zamyœle
– prób¹ skonstruowania modelu najbardziej uniwersalnego, typowego. Chcia³bym jednak zastrzec, ¿e
mo¿liwe s¹ inne uporz¹dkowania. Mamy tutaj
bowiem do czynienia z poziomami i metaoziomami. Ró¿ne œwiatopogl¹dy ró¿nie – w ramach
swoich wewnêtrznych sk³onnoœci – ustawia³yby
wa¿noœæ poszczególnych parametrów. Jest te¿
tak, ¿e niektóre parametry by³yby najpewniej –
w ramach wewnêtrznych sk³onnoœci œwiatopogl¹dów – ujmowane, inne zaœ dodawane.
Uporz¹dkowanie „dó³ – góra” równie¿ nie jest
przypadkowe: suwaki w pozycji dolnej to pogl¹dy
raczej wczeœniejsze (wczeœniej pojawiaj¹ce siê
na „rynku idei”; bardziej konserwatywne, trybalne), zaœ suwaki w pozycji górnej to pogl¹dy
nowsze.
Podsumowuj¹c „uwagi techniczne”: im bardziej
w prawo, umieszczony jest potencjometr tym
sprawa – w mojej ocenie œwiatopogl¹dów – jest
mniej wa¿na, a im suwak wy¿ej, tym ujêcie
sprawy bardziej nowoczesne.

Kilka uwag
o niektórych ustawieniach equalizera
S¹ œwiatopogl¹dy naturalne i s¹ sztuczne, czyli
wyprodukowane przez filozofów. Te drugie maj¹
tê zaletê, ¿e ³atwiej je badaæ (spisane, uporz¹dkowane). Zacznijmy zatem pos³ugiwanie siê
equalizerem od nich. Pierwsze wyprodukowane
przez filozofów ca³oœciowe œwiatopogl¹dy to epikureizm i stoicyzm. I tu, i tu modu³ wartoœciuj¹cy
mamy w centrum (niczym pestkê w owocu), a do
niego dobudowan¹ wizjê œwiata. Inaczej mówi¹c, funkcja uzdrawiaj¹ca jest pierwotna, do
niej zaœ jest w tle doklejony pasuj¹cy model
œwiata. Epikur wybra³ „na t³o” model demokrytejski, zaœ Zenon i Chryzyp wybrali model heraklitejski z zaakcentowanym momentem „logosu”, czyli rozumu samokieruj¹cego p³yn¹c¹ donik¹d rzek¹ œwiata. To zdanie wymaga licznych wyjaœnieñ,
ale z powodu marginalnoœci tego w¹tku ograniczê siê do kilku. Samokieruj¹cy siê œwiatobóg
(panteizm) to byæ mo¿e g³ówny schemat wczesnych filozofii. Pesymizm Heraklita, ¿e w istocie
ten rozum to mo¿e rozum „dziecka graj¹cego
w kamyki”, zosta³ u stoików zast¹piony – „ku pokrzepieniu serc” – optymistyczn¹ wizj¹ dojrza³ej
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i przychylnej nam rozumnoœci. Dlaczego zaœ ta
rzeka œwiata, rzeka-Bóg p³ynie donik¹d? Bo owi
pierwsi filozofowie nie wierz¹, inaczej ni¿ ¯ydzi,
w ca³oœciowe spe³nienie, w „happy end” œwiata.
Czas zatem p³ynie – ich zdaniem – od zawsze na
zawsze.
Owe wielkie modele œwiata, epikurejski i stoicki,
s¹ zatem dobudówkami do kilku krzepi¹cych
wskazañ ¿yciowych. Jednak twórcy owych wizji
poszli dwiema odmiennymi drogami. Stoicy
zaryzykowali wejœcie – wyobraŸmy sobie wstêpne menu w grze komputerowej – w drzwi z napisem „œwiat z Bogiem”, Epikur zaœ wejœcie w drzwi
z napisem „œwiat bez Boga”. Wchodzi siê w
jedne lub w drugie drzwi i œwiat na pierwszy rzut
oka siê nie zmienia. Dom stoi, gdzie sta³, stó³
nadal jest sto³em, krzes³o krzes³em, ale z czasem dzieje siê coœ dziwnego. Niby to samo, a nie
to samo. Ci, którzy weszli w drzwi z napisem
„z Bogiem”, dziwi¹ siê, ¿e inni nie widz¹ spraw
oczywistych, ¿e rzeczy przes³aniaj¹ im obraz
Boga. Ci zaœ, którzy weszli w drzwi z napisem
„bez Boga”, nie mog¹ zrozumieæ, jak obraz (przewidzenie) Boga mo¿e tak m¹ciæ widzenie rzeczy.
(Nawi¹zujê tutaj do znanego sformu³owania
L. Ko³akowskiego).
Podstawowe zatem rozró¿nienie. Stoicyzm:
œwiat z Bogiem, plus poczucie bezpieczeñstwa,
„Bóg za rêkê prowadzi mnie”, ale kosztem wolnoœci, jesteœmy kukie³kami w teatrze Boga. Epikureizm: œwiat bez Boga, nikt mnie za rêkê nie
prowadzi, ale za to („hurra!”) mam woln¹ rêkê,
jestem naprawdê wolny. Kto nie by³ w wojsku
(albo w podobnej opresji), z trudem mo¿e sobie
wyobraziæ ten smak wolnoœci, gdy siê wychodzi
na zewn¹trz. Epikureizm, rzec mo¿na, sprzedaje
opiekê, bezpieczeñstwo za ow¹ euforiê, za owe
zach³yœniêcie siê wolnoœci¹. Jesteœmy niczym
dzieci na pierwszych samodzielnych – bez mamy,
bez taty – wakacjach. „Wszystko wolno!” Mogê
iœæ, gdzie chcê. Ale za tê wolnoœæ muszê zap³aciæ poczuciem bezpieczeñstwa. „Jak bêdzie
Ÿle, jak siê zagubiê, ojciec mnie nie uratuje”. Co
ciekawe, owe pierwsze przez filozofów budowane
œwiatopogl¹dy wybieraj¹ rozwi¹zania skrajne,
bezkompromisowe. Potencjometr „wszystko w
rêku Boga” (opieka, opatrznoœæ) jest ustawiony
w pozycji skrajnej w stoicyzmie, podobnie potencjometr „wszystko w naszym rêku” (wolnoœæ)
w epikureizmie. PóŸniejsi budowniczowie œwiatopogl¹dów wybierali nieraz pozycje poœrednie.
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Potencjometr „ekskluzywizm” w stoicyzmie znajduje siê równie¿ w pozycji skrajnej. Czyli radykalna czystoœæ. „Raz zawiedziesz i nie nale¿ysz
do nas”. By³ to podobno w starciu z chrzeœcijañstwem w póŸnej staro¿ytnoœci najs³abszy
punkt stoicyzmu. Tak wysoko ustawiona poprzeczka wymagañ moralnych, ¿e niemo¿liwa
do spe³nienia i poprzez to demoralizuj¹ca. „Bo
skoro nie mogê byæ dobry, to ju¿ nie muszê
w ogóle siê staraæ. Skoro i tak jestem na dnie, to
wszystko jedno”. Gdyby chrzeœcijañstwo by³o
równie ekskluzywne, to wystarczy³by jeden
grzech i grzesznik by³aby na zawsze wykluczony
ze wspólnoty. Donatyœci, zdaje siê, szli w tym
kierunku, ale œw. Augustyn ich powstrzyma³.
Ka¿dy z potencjometrów equalizera zas³uguje
na odrêbn¹ rozprawê. S¹ to bowiem g³ówne – od
dwóch i pó³ tysi¹ca lat – napiêcia w myœli filozoficznej. Tutaj tylko kilka impresji.
Po pierwsze, lewy górny róg, prze³¹cznik trybu
pracy equalizera. W pozycji wciœniêtej („on”) equalizer jest ustawiony w trybie gotowych rozwi¹zañ,
czyli gotowych – w pamiêci urz¹dzenia zapisanych
– modeli œwiatopogl¹dowych. W pozycji „wy³¹czonej” („off”), mo¿na samodzielnie ustawiaæ suwaki.
Kryje siê za tym fundamentalny, jak s¹dzê, podzia³ œwiatopogl¹dów. Czy, mianowicie, posiadacz
œwiatopogl¹du jest nastawiony twórczo, czy odtwórczo, czy jest samodzielnym poszukiwaczem,
„nieustannym poszukiwaczem” (Popper), „metafizycznym niedowiarkiem” (Mi³osz), czy te¿ raczej
zwolennikiem gotowego rozwi¹zania, schematu,
jedynego prawdziwego autorytetu („bo prawda
mo¿e byæ tylko jedna”). W pozycji „on” ma siê
wiêc gotowe ustawienia dla buddyzmu, mozaizmu, islamu, chrzeœcijañstwa w wersji katolickiej
przed i po soborowej, prawos³awia, kilku odmian
protestantyzmu, wreszcie stoicyzmu, epikureizmu, kantyzmu, marksizmu itd.. S¹ do wyboru setki gotowych ustawieñ. Odpowiednikiem tego
w muzycznym equalizerze s¹ gotowe ustawienia
do muzyki symfonicznej, kameralnej, jazzu, rocka. Zwolennik tego trybu pracy equalizera próbuje
odtworzyæ w sobie mo¿liwie wiernie to ustawienie,
na które padnie jego wybór, jego wiara.
Po³¹czenie ustawieñ suwaka determinizm –
indeterminizm (wolnoœæ) z suwakiem Bóg dzia³a,
opatrznoœæ – Bóg nie dzia³a. Proszê zauwa¿yæ,
¿e materializm oœwieceniowy (np. Holbach) ³¹czy
emocjonalne minusy braku opieki Boga z emocjonalnymi minusami braku wolnoœci. „Co siê
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zdarza, byæ musi”, ale nie na zasadzie – jak
w stoicyzmie – rozumnych wyroków Boga, a na
zasadzie œlepej koniecznoœci. Nie tylko zatem
nie mamy nic do gadania, absolutna z³udnoœæ
wolnoœci („demon Laplace’a”), ale tym, co nas
knebluje i w kajdany zakuwa, to nie jest dobry
i rozumny Bóg, a œlepa, bezmyœlna koniecznoœæ
przypadkowych – w istocie – zawirowañ materii.
Zamyka nam usta nie d³oñ Boga, a lawina b³ota.
Owo po³¹czenie bezdusznego, zimnego, determinizmu z przekonaniem o z³udnoœci ludzkiej
wolnoœci to – jak siê zdaje – esencja niezdrowego oddzia³ywania œwiatopogl¹du nowo¿ytnego.
Suwak teocentryzm – antropocentryzm – egocentryzm. Mamy tu do czynienia z dyskusyjnym
wirowaniem poziomów. Teocentryczny poziom
ma bowiem sk³onnoœæ do zeœlizgiwania siê w
antropocentryczny. „Wszystko postawi³em na
Boga i zawiod³em siê, Bóg nie wys³ucha³ moich
mod³ów, pozostaje zatem liczyæ na cz³owieka”.
Antropocentryczny do zeœlizgiwania siê w egocentryczny. „Wszystko postawi³em na ludzi i
zawiod³em siê, pozostaje liczyæ na siebie”. Ten
zaœ na powrót w teocentryczny. „Wszystko
postawi³em na siebie, a gdy dojrza³em w³asn¹
kruchoœæ, wszystko przenios³em na Boga”.
Suwak ostatni co do wa¿noœci w moim ustawieniu
(rygoryzm – intuicjonizm – permisywizm) mo¿e
siê okazaæ w pewnej opcji najwa¿niejszy. S¹
bowiem ludzie, którzy do pojêcia „dobrego
zachowania siê” (savoire vivre), kastowego honoru dobudowuj¹ ca³y œwiat. Bóg jest im potrzebny jako kolejny sekundant w pojedynku.
A jeœli Bóg zakazuje pojedynków, to tym lepiej,
¿e go nie ma.
Potencjometr „czas do celu, czas strza³a”, kontra
„czas w kó³ko, czas ja³owy”. To rozró¿nienie
wydaje mi siê szczególnie wa¿ne (jeœli idzie
o konsekwencje zdrowotne œwiatopogl¹du). Mianowicie, „czas do celu” powi¹zany jest z subiektywnie sensown¹ struktur¹ ¿ycia, zaœ „czas
w kó³ko” z bezsensown¹. Chcia³bym jednak zauwa¿yæ, ¿e i ta, byæ mo¿e, strategicznie gorsza
mo¿liwoœæ ma swoje zalety. Jest jak podró¿ bez
celu, bez liczenia czasu, bez obowi¹zków („wsi¹œæ
do poci¹gu byle jakiego”). Czyli ¿ycie – przygoda. Zapewne ca³e ¿ycie jako przygoda, jako
podró¿ bez celu staje siê mêcz¹ce, mo¿e nawet
staje siê tortur¹ (nic na powa¿nie; przerwa zawsze, lekcja nigdy), ale jako etap w ¿yciu mo¿e
byæ po¿yteczna i lecznicza. St¹d pochwa³a

niekonsekwencji w ¿yciu. Czasem warto zdradziæ siebie, wypróbowaæ inny œwiatopogl¹d,
zrelatywizowaæ siê, ³ykn¹æ tabletkê autoironii,
dystansu do siebie.
Suwak „pesymizm – optymizm”; z³oty wiek za
nami, z³oty wiek przed nami; fundamentalny regres, „œwiat idzie ku gorszemu i nic nie mo¿emy
zrobiæ”, kontra fundamentalny postêp, wiara
w automatyczny postêp. Tutaj równie¿ aspekt
zdrowotny nie jest oczywisty. Nieraz pesymizm
bywa pocieszeniem, zaœ optymizm przysparza
smutków. Przekonanie skrajnie pesymistyczne,
¿e ¿yjemy na najgorszym ze œwiatów (manicheizm) mo¿e rodziæ pociechê: „Nareszcie
wiem, dlaczego jest tak Ÿle, znam Ÿród³o moich
cierpieñ”. I odwrotnie, skrajnie optymistyczna
wersja, na przyk³ad wersja Leibniza, ¿e ¿yjemy
na najlepszym z mo¿liwych œwiatów, prowokuje
pytanie: „Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest
tak Ÿle”. I s³ab¹ chyba pociech¹ argument, ¿e, co
prawda, mnie jest Ÿle, ale ca³oœciowo, kosmicznie jest dobrze. Pogodny zatem nieraz, pogodzony z ¿yciem smutek zderza siê i wygrywa nieraz z nerwowym, szamocz¹cym siê programowym optymizmem. Uczciwoœæ intelektualn¹ pesymizmu (która równie¿ wp³ywa na kondycjê duchow¹) nieŸle ilustruje nastêpuj¹cy cytat: „Najbardziej podziwiam u Schopenhauera, ¿e mia³
odwagê byæ pesymist¹. Wiêkszoœæ filozofów
próbowa³a tak czy inaczej przedstawiæ piêkny
wszechœwiat i dawaæ ludziom nadziejê, co by³o
jedynie myœleniem ¿yczeniowym. Schopenhauer
mia³ odwagê powiedzieæ, ¿e ¿yjemy w œwiecie
z³a. Pod tym wzglêdem przypomina on kabalistów. Oni tak¿e nazywaj¹ ten œwiat jaskini¹
demonów, najgorszym ze wszystkich œwiatów.
Jedyna ró¿nica polega na tym, ¿e kabaliœci
twierdz¹, i¿ ten œwiata jest najs³abszym ogniwem
w Bo¿ym ³añcuchu” (1).

Czy istnieje obiektywnie najzdrowszy
kszta³t ustawieñ equalizera?
Pytanie o najzdrowszy kszta³t ustawieñ equalizera to pytanie o najzdrowszy typ œwiatopogl¹du.
Mamy tutaj, podrêcznikowo, trzy mo¿liwoœci:
absolutyzm, relacjonizm, relatywizm.
OdpowiedŸ absolutysty jest nastêpuj¹ca. Istnieje
niezmienna natura ludzka i istnieje œwiatopogl¹d
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do tej natury najlepiej dopasowany. Istnieje
zatem obiektywnie najzdrowszy kszta³t ustawieñ
equalizera. Nie znaczy to, ¿e ten kszta³t ju¿
zaistnia³. Byæ mo¿e ¿adna z religii i filozofii w owe
maksimum nie trafi³a, a mo¿e jakiœ nieœmia³y
myœliciel trafi³, ale swego odkrycia nie przekaza³
innym. Jest zatem zajêcie dla nastêpnych pokoleñ proroków i filozofów. Tak czy inaczej, ów
najzdrowszy kszta³t ustawieñ jest identyczny dla
wszystkich ludzi – kobiet, mê¿czyzn, starych,
m³odych, wolnych, niewolnych, biednych, bogatych. Jest jak cnota Sokratesa. Kto wyznaje inny,
ten sam sobie szkodzi. Mo¿liwa jest te¿ inna
odpowiedŸ absolutysty. Nie chodzi o dopasowanie, a o wolê Boga. Ów „jedynie prawdziwy” kszta³t
ustawieñ, czyli absolutnie i bezdyskusyjnie s³uszny œwiatopogl¹d, zosta³ arbitralnie zadekretowany
przez Boga. Choæby nawet by³ w perspektywie
doczesnej niewygodny, w perspektywie nieskoñczonej nieskoñczenie przewy¿sza inne. Pogl¹d
o sta³ej naturze ludzkiej by³ w ostatnich stuleciach
niemodny, zyskiwa³ raczej pogl¹d o p³ynnoœci
wszechrzeczy. S¹dzê jednak, ¿e nadchodz¹ dla
niego lepsze czasy.
W wariancie relacjonistycznym dla ka¿dego
istnieje inny, najlepszy (maksymalnie zdrowy)
kszta³t ustawieñ equalizera. Z natury ekstrawertyk ma inny, z natury introwertyk inny, altruista
inny, egoista inny. I tak dalej. Relacjonizm stabilizuje pewien kszta³t ustawieñ, bo na ogó³ zak³ada
wiarê w jak¹œ naturê jednostkow¹, indywidualn¹
(„jestem jaki jestem”). Gatunek rozwiewa siê tutaj we mgle, jednostka trwa.
Relatywizm niszczy i tê stabilizacjê. „W ka¿dej
chwili jesteœ inny, jesteœ strumieniem”. W ten
sposób mo¿emy jedynie impresyjnie, punktowo
oceniaæ zdrowotnoœæ danego œwiatopogl¹du,

czyli danego ustawienia equalizera. Raz jedna
opcja w y d a j e s i ê zdrowsza, raz inna. Musimy zadowoliæ siê domys³ami, mniemaniami.
To jednak, czy absolutyœci, czy relacjoniœci, czy
relatywiœci maj¹ racjê, nie ma decyduj¹cego
wp³ywu na dalsze rozwa¿ania. Im bli¿ej wizji
sta³ej natury ludzkiej, tym jeden typ ustawienia
equalizera panuje bardziej absolutnie, im zaœ
dalej od tej wizji, mamy – w zale¿noœci od gustu
i humoru – ró¿ne ustawienia wa¿ne przez chwilê.
Nawet jednak w wariancie skrajnego relatywizmu – gdy mamy do czynienia w wyobra¿eniem
podmiotu jako strumienia wra¿eñ bez ego (Hume, Mach) – pozostaje radoœæ impresyjnych,
chwilowych dopasowañ. Albo zatem equalizer
jest przewodnikiem na ca³e ¿ycie, albo jest zabawk¹. Tak czy inaczej, wydaje siê po¿yteczny.
Wa¿nym testem zdrowotnej funkcji œwiatopogl¹du jest to, jak sprawdza siê w sytuacjach ekstremalnych, granicznych. W takich sytuacjach
œwiatopogl¹d pe³ni funkcjê duchowej tarczy
obronnej. S¹ jednak, jak siê zdaje, tarcze lepsze
i gorsze. I to radykalnie. Œwiatopogl¹dy nie tak
ró¿nicuje wp³yw na smakowanie dobrych momentów w ¿yciu, co pomoc w znoszeniu z³ych.
Cz³owiek, gdy bawi siê dobrze, rzadko pyta
o sens zabawy, gdy zaœ cierpi, wrêcz odruchowo
pyta o sens cierpienia. Gdy odpowiedzi nie
znajduje w bliskich ci¹gach „przyczynowo-skutkowych” (wymiana ko³a na mrozie w celu dojechania do domu), to myœl jego ulatuje w rejony
pytañ zasadniczych, czyli zagadnieñ œwiatopogl¹dowych2. Parafrazuj¹c Hitchcocka, mo¿na by
powiedzieæ, ¿e nic tak nie o¿ywia œwiatopogl¹du
jak œmieræ. Który typ œwiatopogl¹du, który typ ustawieñ equalizera daje najwiêcej otuchy, najbardziej
pomaga znosiæ bezdomnoœæ, osaczenie, nêdzê,
osamotnienie, œmieræ? Aby sprawê uproœciæ,

2. St¹d pomys³ testu „TO”. Nazwê zaczerpn¹³em z wiersza Mi³osza o tym samym tytule. Mi³osz pisze tak:
„I wyznajê, ¿e moje ekstatyczne pochwa³y istnienia/ mog³y byæ tylko æwiczeniami wysokiego stylu,/ a pod spodem
by³o TO, czego nie podejmujê siê nazwaæ./ TO jest podobne do myœli bezdomnego, kiedy idzie po mroŸnym,
obcym mieœcie./ I podobne do chwili, kiedy osaczony ¯yd widzi zbli¿aj¹ce siê ciê¿kie kaski niemieckich
¿andarmów./ TO jest jak kiedy syn króla wybiera siê na miasto i widzi œwiat prawdziwy: nêdzê, chorobê, starzenie
siê i œmieræ./ TO mo¿e byæ porównane do nieruchomej twarzy kogoœ, kto poj¹³, ¿e zosta³ opuszczony na zawsze./
Albo do s³ów lekarza o nie daj¹cym siê odwróciæ wyroku” (6).
Mamy w menu equalizera do wyboru setki œwiatopogl¹dów standartowych i – proszê bardzo – wk³adamy je po
kolei do wirtualnego, modelowego umys³u bezdomnego, kiedy idzie po obcym mieœcie, osaczonego ¯yda poza
gettem (spektrum mo¿liwoœci œwiatopogl¹dowych nie jest tutaj, wbrew pozorom, ma³e), syna króla po raz pierwszy widz¹cego nêdzê, kogoœ kto zosta³ na zawsze porzucony, kogoœ, kto dowiaduje siê o œmiertelnej chorobie.
Dok³adny wynik moglibyœmy zapewne uzyskaæ tylko w boskim laboratorium, nas jednak zadowoli³yby chyba te¿
wyniki przybli¿one.
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czyli nie sprawdzaæ setek œwiatopogl¹dów zawartych w pamiêci equalizera, ograniczê siê do
œwiatopogl¹dów teraz najwa¿niejszych.
Zgadzam siê z pogl¹dem, ¿e „to, co prze¿ywamy
w tej chwili, to jest zwrot na p³aszczyŸnie duchowej. Œwiatopogl¹dy siê wal¹, zawali³ siê ca³y
œwiatopogl¹d oœwieceniowy, ale to, co najwa¿niejsze, zmieni³a siê radykalnie sytuacja duchowa. Podczas, gdy oœwiecenie wierzy³o w postêp, my nie mo¿emy powiedzieæ dzisiaj, ¿e przysz³oœæ nale¿y do nauki. Nauka nie mo¿e nam ju¿
daæ odpowiedzi na zasadnicze pytania. Myœl zasadnicza jest taka: zmiana na poziomie duchowym zmusza nas do przemyœlenia na nowo
wszystkich podstawowych dziedzin, a wiêc religii,
filozofii, sztuki. Wszystkie dotychczasowe za³o¿enia upad³y. W religii trzeba na nowo przemyœleæ pojêcie Boga, nie mo¿na ju¿ filozofowaæ jak
Hegel czy Kant” (7). S¹ zatem œwiatopogl¹dy,
które „siê wal¹”, ale s¹ te¿ œwiatopogl¹dy, które
„wzrastaj¹”. Chcia³bym przedstawiæ prost¹ klasyfikacjê: g³ówni przegrani i g³ówni zwyciêzcy.
Nowo¿ytnoœæ stworzy³a „tragiczn¹ wizjê” Kuli
Ziemskiej zagubionej w nieskoñczonym, pustym, bez obecnoœci Boga, kosmosie i nowo¿ytnoœæ wyprodukowa³a lekarstwa na tê wizjê. Okaza³y siê to jednak s³abe lekarstwa. Owe lekarstwa – niespe³nione nadzieje to kult narodu (faszyzm), kult zjednoczonej w równoœci ludzkoœci
(komunizm) oraz kult nauki i sztuki. S¹ oczywiœcie ludzie i œrodowiska, które nadal czcz¹ owe
bóstwa, jednak zasiêg ich oddzia³ywania zdecydowanie siê zmniejszy³. Porównajmy choæby
oddzia³ywanie idei faszystowskich w latach 30.
XX wieku i teraz albo komunistycznych w latach
50. i teraz. Podobnie jest chyba z tymi, którzy ze
sztuki czyni¹ absolut albo w nauce pok³adaj¹
absolutne nadzieje. Owe nowo¿ytne wiary odchodz¹ w przesz³oœæ. A jakie œwiatopogl¹dy
wzrastaj¹? W owej – jak powiada Bocheñski –
radykalnie nowej sytuacji duchowej nieŸle sobie
radz¹, jak s¹dzê, nastêpuj¹ce œwiatopogl¹dy
(dwa masowe i dwa elitarne).
(A) Œwiatopogl¹d zwany konsumpcyjnym, czyli,
„faza ¿ar³ocznoœci nieposkromionej” (okreœlenie
Ko³akowskiego). (B) Œwiatopogl¹d zwany fundamentalistycznym. Ucieczka do ty³u. Marzenie
o spo³eczeñstwie rodzinnym, zamkniêtym, zjednoczonym jedn¹ wiar¹, jednym bezdyskusyjnie
pewnym tekstem œwiêtym. W krêgu cywilizacji

zachodniej to zwykle pewna idealizacja œredniowiecza. (C) Œwiatopogl¹d, który okreœli³bym
jako „nihilizm œwiadomy konsekwencji œmierci
Boga”. Nie nale¿y go mieszaæ z pierwszym, czyli
z konsumpcyjnym. Nic tak nie brzydzi rasowego
nihilisty jak dorobkiewicz. WeŸmy choæby przytoczon¹ przez Diogenesa Laertiosa anegdotê
o Arystypie, który pluje w twarz bogacza z powodu braku w jego pa³acu wy³o¿onym mozaikami i z³otem lepszej spluwaczki. (D) „Œwiatopogl¹d teocentryczny poszukuj¹cy”, czyli wiara
w „si³y wy¿sze”, w „zaœwiaty”, ale bez upierania
siê przy jakimœ jednym ich kszta³cie, jednym
œwiêtym tekœcie. Rzec mo¿na, ¿e to neo- neoplatonizm. Tutaj mo¿na umieœciæ zarówno pewne
nurty z tradycyjnych koœcio³ów chrzeœcijañskich
(lewicowe, personalistyczne), jak te¿ synkretyczn¹, nie sekciarsk¹, czêœæ New Age’u; religijnoœæ
otwarta, pluralistyczna. Na skraju tego nurtu
mo¿na umieœciæ radykalny indywidualizm religijny: „Ka¿dy sobie kap³anem” (Walt Whitman).

Najmniej zdrowe ustawienie equalizera
Ustawienie equalizera w pozycji najmniej zdrowej
wydaje mi siê du¿o ³atwiejsze ni¿ ustawienie
przeciwne. Nie jest bowiem tak, ¿e ustawienie
„zdrowe” jest prostym odwróceniem „najmniej
zdrowego” (lustrzane odbicie w pionie). Z czego
to wynika? Otó¿ mo¿e z tego, ¿e ³atwiej uciekaæ
od zagro¿eñ, ni¿ d¹¿yæ do szczêœcia, ³atwiej
okreœliæ, co nam dokucza, ni¿ co nas uszczêœliwia. Spróbujê zatem problem oceny owych
czterech dominuj¹cych œwiatopogl¹dów „zaatakowaæ od ty³u”. Oto najmniej zdrowe, moim zdaniem, ustawienie equalizera.
Co siê okazuje? Jest ono identyczne ze œwiatopogl¹dem konsumpcyjnym. Mo¿na mi zarzuciæ,
¿e po prostu ustawi³em equalizer w pozycji
„konsumpcjonizm”, a nastêpnie stwierdzi³em, ¿e
to ustawienie najgorsze. Kolejnoœæ jednak n a p r a w d ê by³a odwrotna.
Wiêkszoœæ suwaków jest, jak widaæ, w pozycji
skrajnej górnej. Przypominam, ¿e ustawienie
górne jest ustawieniem wariantów kulturowo
nowszych. Co z kolei mo¿e œwiadczyæ o moim
konserwatyzmie, ale te¿ mo¿e œwiadczyæ – o ile
siê nie pomyli³em w ustawieniach – ¿e starsze
wizje œwiata s¹ naprawdê duchowo zdrowsze.
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Œwiatopogl¹d konsumpcyjny niewiele ró¿ni siê –
w rentgenowskim przeœwietleniu – od œwiatopogl¹du nihilistycznego. Tylko trzy suwaki s¹
ustawione inaczej: suwak pierwszy w pozycji
„Bóg nie istnieje”, suwak pi¹ty w pozycji „ekskluzywizm”, suwak dziewi¹ty w pozycji „programowy pesymizm”. Œwiatopogl¹d nihilistyczny wydaje siê o tyle zdrowszy, ¿e jest w nim moment
pogodzenia siê z t¹ smutn¹ prawd¹, ¿e prawdy
nie ma. „Bóg nie istnieje, jesteœmy w ostrej
œwiadomoœci tego faktu nieliczni, i st¹d ¿adnej
nadziei, ¿adnych z³udzeñ”. Brak tutaj wewnêtrznego zak³amania, udawania przed sob¹, ¿e
wszystko jest w porz¹dku.
Œwiatopogl¹d fundamentalistyczny daje wiele, ale
nie za darmo. Mówi¹c najkrócej, bezpieczeñstwo duchowe (tarcza obronna œwiatopogl¹du)
jest tutaj okupione skrajnym pomniejszeniem
podmiotowoœci. Szczególnie uderzaj¹ w podmiotowoœæ nastêpuj¹ce parametry. Suwak pierwszy
w pozycji skrajnej dolnej – wiara bez w¹tpienia,
czyli œwiadomoœæ w ³añcuchach, w okowach
pewnoœci. A w tle szanta¿: „Jeœli raz zw¹tpisz,
jeœli raz zadasz istotne pytanie, to zerwiesz
jab³ko z drzewa wiadomoœci. To jakbyœ szed³
nad przepaœci¹ i spojrza³ w dó³. Nie wolno zatem
zadawaæ pytañ, bo spadniesz w otch³añ”. Suwak
drugi w pozycji skrajnej dolnej – „wszystko
w rêku Boga”. Suwak czwarty w pozycji skrajnej
dolnej – „Bóg wszystkim, ja niczym”. Suwak
szósty w pozycji skrajnej dolnej „œwiat ma wiele
piêter” – a to poza zadowoleniem z bogactwa,
wielopoziomowoœci œwiata zawiera równie¿ pokusê do ponurej, spiskowej wizji historii. Wreszcie suwak dziesi¹ty ustawiony w pozycji „skrajny
rygoryzm moralny”, a to niszczy spontanicznoœæ
i radoœæ wyborów, czyli, byæ mo¿e, w istocie
radoœæ ¿ycia.
Œwiatopogl¹d – nie ukrywam – najbli¿szy mi,
czyli „teocentryczny poszukuj¹cy”, ³¹czy pewne
zalety fundamentalistycznego, nie wyzbywa siê
bowiem bezpieczeñstwa duchowego, nie wyzbywa siê wizji Boga opiekuna, choæ ta wizja jest we
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mgle i w znakach zapytaniach, ale za to ratuje
podmiotowoœæ. Czerpie zatem – mo¿na powiedzieæ – z dwóch radoœci, ze stoickiej, czyli z poczucia odgórnej sensownoœci, ³adu, harmonii
œwiata, i z epikurejskiej, czyli z poczucia nieskrêpowania, niez³udnoœci w³asnych wyborów. Ustawienie suwaków w przypadku tego typu nie jest
skrajne. Suwak pierwszy znajduje siê pozycji
dolnej, ale nie na skraju, czyli: „Bóg r a c z e j
istnieje”. W którym dok³adnie miejscu? To
zale¿y. Bo mamy do czynienia z indywidualnymi
wyborami, z poszukiwaczami. Mówi¹c o tym
typie œwiatopogl¹du, powinienem zaznaczyæ, ¿e
odbywa siê on raczej w trybie pracy „off” equalizera (w trybie samodzielnych ustawieñ). Suwak
drugi, ustawienie poœrednie: Bóg dzia³a, ale nie
ci¹gle i nie wszêdzie (jak czêsto dzia³a i na jakiej
przestrzeni, to do dyskusji), a zatem jest miejsce
na niez³udne, moje inicjatywy. Suwak czwarty,
teocentryzm, znów po³o¿enie bli¿ej do³u, ale nie
na samym dole. Bóg jest prawie wszystkim, ale
w tym „prawie” jest zawarte to, ¿e ja nie jestem
niczym, czyli mogê byæ „kimœ”. Charakterystyczne mo¿e byæ tutaj poœrednie ustawienie suwaka
siódmego. Czas raczej do celu, raczej sensowny, ale te¿ bywa ja³owy. Czyli nie wszystkie momenty w historii kosmosu, w historii powszechnej
(jak wiele, to do dyskusji) maj¹ znaczenie istotne. S¹ mo¿e nawet ca³e kultury ja³owe (krêcenie
siê w kó³ko, nic ku spe³nieniu), a jeœli nie, to s¹
mo¿e narody ja³owe, a jeœli nie, to s¹ mo¿e okresy w historii pewnych narodów ja³owe, wreszcie
ja³owe nurty w kulturze, wreszcie ja³owe jednostki albo tylko ja³owe okresy w ¿yciu jednostek. Poœrednie ustawienie zak³ada ja³owoœæ
pewnych rejonów dziania siê (Hegel), zaœ wersje
skrajne, potencjometr na górze, „wszystko ja³owe” („wszystko marnoœæ”), potencjometr na dole,
„wszystko sensowne, wa¿ne”.
Dok³adna analiza ustawieñ equilizera w przypadku owych czterech dominuj¹cych œwiatopogl¹dów (szczególnie ostatniego) wymaga³aby
oddzielnej rozprawy. Dlatego tylko jedna uwaga.
Jeœli prawd¹ jest, ¿e pluralizm œwiatopogl¹dowy
jest kulturowo cenny, a ja nale¿ê do wyznawców
tej prawdy, to ci, którzy wybieraj¹ warianty mniej
zdrowe, w tym wypadku semi-ateistyczne (konsumpcjonizm) i ca³kiem ateistyczne (nihilizm),
cierpi¹ dla dobra ca³oœci. A zatem, byæ mo¿e,
konsumpcjoniœci konsumuj¹c i nihiliœci nicuj¹c
cierpi¹ za miliony.
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Niezdrowe œwiatopogl¹dy lekarzy.
Lekarzu, lecz siê sam
Lekarze to teraz w Polsce jedna z najbardziej
nara¿onych na przeci¹¿enia grup zawodowych;
nara¿ona na toksyny czasu, ducha historii. Co
szczególnie obci¹¿a ten zawód? (A) Inteligentni,
gêste sito egzaminacyjne, (B) ciê¿kie studia, (C)
Ÿle op³acani, st¹d narastaj¹ce, szczególnie gdy
mija idealizm m³odoœci, poczucie krzywdy, (D)
wydani na pokusy korupcyjne (cz³owiek chory
zastawi siê, a postawi). (E) To wszystko w czasie
„¿ar³ocznoœci nieposkromionej”; czyli triumfuj¹cego w tej czêœci Europy œwiatopogl¹du konsumpcyjnego. (F) Do tego dodaæ nale¿y modny
nadal si³¹ rozpêdu (kilkadziesi¹t lat panowania
marksizmu na uczelniach) – zaprzyjaŸniony
z konsumpcyjnym – œwiatopogl¹d materialistyczny i mechanistyczny. A to sk³ania do myœli, ¿e
poszczególny cz³owiek to nie cud, nie wartoœæ
bezwzglêdna, a rzecz, kó³ko w maszynie, zero
w wielkiej liczbie, której jedyn¹ jedynk¹ jestem
ja, ewentualnie moja rodzina i koledzy. Z tym
zwi¹zana kolejna pokusa: (G) Kto czêsto widzi
ten moment, gdy ¿ywa istota zamienia siê nagle
w worek koœci, ma sk³onnoœæ i na ¿yw¹ istotê
patrzeæ przez pryzmat worka koœci. BliŸni staje
siê „skór¹”.
Filozofia mechanistyczna, po okresie panowania
w XIX wieku, staje siê obecnie coraz mniej
modna wœród filozofów (3). Za to – jak to czêsto
bywa – staje siê modna z opóŸnieniem wœród
niespecjalistów. Co wiêcej, wielkie sukcesy medycyny opartej na paradygmacie mechanistycznym sk³aniaj¹ lekarzy do trwania na tych pozycjach. „Biolodzy, którzy niegdyœ postulowali, i¿
umys³ ludzki zajmuje uprzywilejowan¹ pozycjê
w hierarchii przyrody, stopniowo, lecz systematycznie przesuwaj¹ siê na pozycje zdecydowanego materializmu, charakterystycznego dla
XIX-wiecznej nauki. W tym samym czasie fizycy,
w obliczu przekonuj¹cych danych doœwiadczalnych, zrezygnowali ze œciœle mechanistycznych
modeli wszechœwiata i teraz uwa¿aj¹, ¿e umys³
odgrywa istotn¹ rolê we wszystkich zjawiskach
fizycznych. Wygl¹da to tak, jakby fizycy i biolodzy jechali ekspresem w przeciwnych kierunkach i nie widzieli, co siê dzieje na s¹siednim
torze” (2). Jedni zatem nadal wierz¹ w œwiat jako
w wielki stó³ bilardowy. Na ogó³ bez gracza, bo

z uwagi na – zawarty w tej wizji – œcis³y determinizm, wszechm¹dry Bóg zna³by z góry wyniki
wszystkich gier, czyli gra³by bez sensu. Inni zaœ,
owi fizycy od teorii nieoznaczonoœci, dostrzegaj¹
jak¹œ czarodziejskoœæ na dnie, jakiegoœ „ducha
w atomie”.
Jeœli to prawda, ¿e polscy lekarze zachowuj¹ siê
w tak niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach na ogó³
przyzwoicie, to dobrze, a nawet bardzo dobrze
œwiadczy o tej grupie zawodowej. Na tej jednak
konstatacji nie powinno œrodowisko poprzestaæ
(czyli powinszowaæ sobie, pogratulowaæ, rozdzieliæ nagrody i honorowe doktoraty). Przeciwnie,
powinno w³¹czyæ alarm, uœwiadomiæ sobie
zagro¿enia, bo lawina mo¿e lada moment run¹æ.
Nale¿y w trybie alarmowym uœwiadomiæ sobie,
co sk³ania do urzeczowienia chorego, ale te¿ do
unieszczêœliwienia samego lekarza (podsuwam
diagnozê: konsumpcjonizm plus materializm
po³¹czony z mechanicyzmem) i spróbowaæ z
tymi „toksynami ducha czasu” walczyæ. Do
toksyn dorzuci³bym: fasadowoœæ religii, brak
wzorców (stare siê zestarza³y, a nowe nie powsta³y), kompromitacjê elit politycznych (skoro oni
tak siê zachowuj¹, dlaczego ja mam byæ lepszy).
Mi³osz opisa³ nastêpuj¹c¹ scenê. Gdzieœ
w Indiach kilku ogolonych i ubranych w buddyjskie stroje m³odych Amerykanów otoczy³a grupka
miejscowych. Ubrani w d¿insy œmiali siê i wytykali ich palcami. Dlaczego? Marzyli – tak¹ diagnozê postawi³ Mi³osz – o telewizorach, rowerach
i motorowerach, i nie mogli zrozumieæ, jak mo¿na przyjechaæ z kraju pe³nego telewizorów, rowerów i motorowerów i ubieraæ siê tak niemodnie. Po której stronie bêd¹ polscy lekarze? Czy po
stronie hinduskich ch³opców marz¹cych o motorowerach? Czy po stronie przebierañców marz¹cych o niez³udnym sensie ¿ycia? Obawiam
siê, ¿e nie ma tutaj z³otego œrodka. Nie mo¿na
wybraæ motoroweru jako celu ¿ycia i ¿yæ sensownie.

Streszczenie
Zaczynam od definicji œwiatopogl¹du. Œwiatopogl¹d to nie tylko zbiór ogólnych twierdzeñ opisowych, ale przede wszystkim pryzmat, przez jaki
patrzy siê na œwiat (lepiej to oddaje angielski
termin world outlook). W centrum tak pojêtego
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œwiatopogl¹du (wizji œwiata) zawarty jest modu³
powinnoœciowy.
Próbujê nastêpnie rozpatrzyæ, jakie obecnie
w cywilizacji zachodniej mamy g³ówne œwiatopogl¹dy. Rozró¿niam zstêpuj¹ce (epigoñskie) i wstêpuj¹ce. Odpowiada to, choæ nie do koñca, podzia³owi na œwiatopogl¹dy nowo¿ytne i ponowo¿ytne. Œwiatopogl¹dy wstêpuj¹ce to, po pierwsze, dwa œwiatopogl¹dy elitarne: nihilistyczny
oraz teocentryczny poszukuj¹cy – próbuj¹cy
omijaæ b¹dŸ mieszaæ (synkretyzm) ró¿ne objawienia, oraz dwa masowe: konsumpcyjny (u³omne
dziecko XIX wiecznego „œwiatopogl¹du naukowego”) i teocentryczny fundamentalistyczny.
Rozpatrujê nastêpnie, jaki wp³yw na zdrowie
duchowe mog¹ mieæ owe wizje œwiata. Rozwa¿am wariant relatywny, relacjonalny i absolutny.
Podkreœlam moment obronny œwiatopogl¹du dla
zdrowia duchowego. Œwiatopogl¹d staje siê bowiem szczególnie wa¿ny w chwilach prze³omowych, gdy jest siê wyrwanym z codziennoœci, „gdy
ziemia osuwa siê spod stóp”. Podstawowa wydaje siê tutaj antyczna jeszcze opozycja opatrznoœci, duchowego bezpieczeñstwa (stoicy) oraz
wolnoœci, ale i samotnoœci (epikurejczycy).
Koñczê kilkoma uwagami na temat, jak owa gra
œwiatopogl¹dów mo¿e siê mieæ do kondycji
duchowej i moralnej lekarzy w Polsce.

outlooks these are two exclusive ones: nihilistic
and searching theoretic (syncretism), and two
mass ones: consumer and fundamentalist
theocentric.
Then I consider what the influence of these
philosophies of life can be on spiritual health.
I emphasise defensive meaning of world outlook
for spiritual health. The outlook becomes especially important in turning points. Here appears
basic, yet ancient, opposition between providence, spiritual security (stoics) and freedom,
but also lonelines (epicures). I finish with few remarks on what outlook game has to do with spiritual and moral condition of doctors in Poland.
Key words: world outlook, health
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Summary
I start with the definion of a world outlook. Next I
try to consider what main outlooks there are in
current western civilisation. I distinguish decreasing (epigonus) and increasing ones. Increasing

54

Adres do korespondencji
Dr Jacek Feliks Breczko
ul. Kraszewskiego 8/45
15-025 Bia³ystok
e-mail: breczko@poczta.onet.pl

