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Filozofia
codzienności

prof. Marii
Szyszkowskiej (151)

'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJDrodzy Czytelnicy „Gazety Kultu-ralnej”! Rozpoczynamy druk kolejnejczęści znakomitego cyklu Filozofia
codzienności – rozważań prof. MariiSzyszkowskiej, tym razem pochodzą-cych z książki pt. Niepokoje i drogo-
wskazy.

WprowadzenieKażdy z nas – o ile zastanawia się nadwłasnym istnieniem – przeżywa rozterki,wątpliwości, wahania, trud dokonywaniawyborów. Wiedza naukowa, niestety, nie jestpomocna w ich rozwiązywaniu. Wybitnyspecjalista jakiejś dziedziny bywa bezradnywobec konieczności odnajdywania drogo-wskazów. Bywa nieświadomy tego, że obo-wiązkiem człowieka wobec siebie jest do-skonalenie charakteru i wzbogacanie wła-snego światopoglądu, wyobraźni, wrażliwo-ści, podnoszenie rozwoju uczuć na wyższypoziom. A w tym rozwój talentów, moż-liwości, które się w sobie odkrywa.Jest to kolejna książka z powołanej prze-ze mnie dziedziny, a mianowicie filozofiicodzienności. Książka mogłaby także nosićtytuł „społeczny indywidualizm”. Określenieto może wydawać się wewnętrznie sprzecz-ne. Indywidualizm nabiera jednak pełni, o ilejest spleciony nie z egocentryzmem i poczu-ciem dystansu wobec innych osób, lecz zpragnieniem uczestnictwa w ludzkim świe-cie. A więc z dążeniem do wspólnoty opartejo bezinteresowność. Urzeczywistnianiecelów istotnych także dla innych, nieznanychsobie osób, wyzwala możliwości dotąd nie-znane.Nie każdy z nas jest skłonny do refleksjinad sensem własnego życia. Wybiera sięczęsto jakąś formę ucieczki od głębszej anali-zy siebie i świata. Z reguły powiela się umo-cowany tradycją sposób życia i myśleniadziadków, rodziców. Jeśli obserwacje po-twierdzają powszechność takiego modeluistnienia, to nie rodzi się na ogół niepokój.Jest on zresztą usypiany funkcjonującą war-

tością spokoju jako kategorią cenioną po-wszechnie, bo przynoszącą wygodę.Wiele paradoksów zostało utrwalonychmocą tradycji. Powszechny – co nie znaczytrafny – pogląd aprobuje poczucie wyższościczłowieka w zestawieniu ze światem zwie-rząt. A jednocześnie nie mniejsza jest zapew-ne liczba osób uznających, iż sens ludzkiegożycia sprowadza się do przedłużenia ludz-kiego gatunku, czyli nie różni się od sensużycia zwierząt.Człowiek nie jest od zwierząt lepszy, je-dynie inny. Także rozmnażamy się, ale nienależy upatrywać w sferze biologicznej, czymaterialnej sensu istnienia człowieka.Staram się określić w tej książce drogo-wskazy możliwe do przyjęcia przez każdego idlatego nie odwołuję się do etyki. Moralnościuniwersalnej nie ma, a poglądy w tej dziedzi-nie są różne i dzielą budząc niejednokrotniewrogość. Ponadto moralność reguluje jedy-nie wycinek życia człowieka. Wiele innychwyższych wartości – z estetycznymi włącznie– wyznacza nasze istnienie.Książka ta składa się z dwóch części.Pierwsza zawiera analizę rozmaitych niepo-kojów, które towarzyszą nam w istnieniuoraz kreśli możliwe do przyjęcia drogowska-zy, niezależnie od wyznawanego światopo-glądu. Mają one charakter immoralny.Część druga dotyczy wybranych twórców. Zniektórymi z nich przyjaźnię się bądź fascy-nują mnie. Wybór ten nie jest, co oczywiste,obiektywny, bowiem nawiązuję do twórczo-ści tych, którzy wywierają wpływ na mojeprzemyślenia lub życie.Rozważania o wybranych twórcach po-winny być uzupełnione utworami, któretakże mają dla mnie znaczącą wartość. Nieomawiani w tej książce są na przykład poeci:Andrzej Dębkowski, Rena Marciniak, AndrzejKosmowski, Mirosław Gontarski, czy two-rzone przez dr Alinę Jagiełłowicz haiku.Sięgając do prozy wymienię jako przykładdzieł dla mnie o istotnym znaczeniu, doktórych tu się nie odnoszę: „Księgę z SanMichele” Axela Munthe, „Czarodziejską Górę”Tomasza Manna, „Wspólny pokój” ZbigniewaUniłowskiego, czy twórczość Stefana Żerom-skiego.Nie ma szkół u nas uczących rozwiązy-wania problemów związanych z istnieniemw świecie i kreślących możliwe drogowska-zy. W tej sytuacji źródłem inspiracji dlarozważań nad sensem istnienia są zarównodzieła literackie, jak i dzienniki lub biografiejednostek wybitnych. Wiedza o sposobieżycia i myślenia jednostek przeciętnych niewzbogaca i nie powinna służyć do kreśleniadrogowskazów życiowych. Przybliżam więcw tej książce zarys twórczości i życia wybra-nych i bliskich mi twórców.Całość książki zamyka udzielony przezemnie wywiad dotyczący istotnych proble-mów w życiu człowieka.Dodam, że fragmenty tej książki byłydrukowane w „Myśli Literackiej – MyśliPolskiej”, w „Gazecie Kulturalnej” wydawanejw Zelowie oraz w „Czwartym Wymiarze”.Wiele stronic tej książki napisałam wkawiarni „Ewelina”, w Nałęczowie, której odlat jestem stałym bywalcem.

Ekscytujące bodźcePoznawanie ludzi należących do rozma-itych środowisk jest pasjonujące. Fascynujesłuchanie szczerych wyznań. Dzieje życiakażdego człowieka są niepowtarzalne i mniejlub bardziej pouczające. Skłaniają do namy-słu nad własnym istnieniem i bywa, że inspi-rują.Należy poszukiwać tego, co pochłania, cofascynuje i rozpala. Wtedy czujemy radośćistnienia i nie grozi nuda. Nie tylko sprawa,ale także ktoś wzbudzając w nas silne prze-życia, ku czemuś porywa, czy na przykładpozwala dojrzeć w sobie coś dotąd nieznane-go. Nużą powtarzające się, nie absorbująceczynności.Powtarzalność zdarzeń oraz miałki ob-szar spraw w których się tkwi, wyzwalanudę. Monotonia obezwładnia. Przeświad-czenie – zresztą zawsze mylne –że wszystkosię wie, że wszystko już się zdarzyło, żemożna oczekiwać jedynie powtarzalnościzaznanego – składają się na stan znużenia. Apotem może pojawić się nuda. Duża wrażli-wość i uczuciowość wymaga wielości bodź-ców pobudzających do pełnego istnienia. Niegrozi wtedy monotonia.Długotrwały brak różnorodnych bodź-ców bywa, że prowadzi do depresji gdy tracisię nadzieję, że coś lub ktoś wyciągnie nas ztego nastroju. Niektórzy lubią codzienneczynności, odczuwają sens i przyjemność wgotowaniu, praniu, sprzątaniu, służeniurodzinie. Te zajęcia są w stanie pochłonąć, anawet przywracać wewnętrzną równowagę,ale nie powinny być sensem życia.Dzieci się nudzą częściej niż dorośli.Wymagają, by bawić się z nimi. W zabawienie ma miejsca na nudę. Dorośli równieżbawiąc się nie odczuwają tego przykregostanu. Działają na nich różnorodne bodźce. Wdawnych – ale nie odległych czasach – pod-nietą nie pozwalającą na nudę były spotkaniatowarzyskie. Dawały one możliwość pozna-nia kogoś spoza dotychczas znanego sobiekręgu osób. A to nigdy nie jest pozbawioneemocji.Zastanawiam się nad tym czy hałas wmodnych dyskotekach ma zagłuszać nudęcodzienności? Być może jednak ten nadmier-ny huk – niszczący po jakimś czasie możli-wość słyszenia półtonów – współgra z nar-kotykami, które tam się pojawiają.Człowiek czynu odbiera wiele bodźców.Stan wycofania się z czynnego życia, co niema związku koniecznego z datą urodzenia,może przynosić nudę wywołaną minimaliza-cją bodźców.Dodam, że nudzą się także moje zwierzę-ta o ile nie bawię się z nimi, bądź gdy niezwracam na nie uwagi. Z nudy wyrywa zwie-rzęta także zbliżająca się pora posiłków.Doświadczyć można przykrego stanu,gdy pojawia się niedosyt fascynującychdoznań. Do tego prowadzi też nie oddawaniesię temu, co jest pasją.cdn.


