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mający świadomość własnej cielesności. Mimo nastawienia krytycznego – 
uważa fi lozofi ę Tischnera za zajmującą, dając do zrozumienia, że najbardziej 
szkodzi jej związek z fenomenologią. 

Prowadzenie działań wbrew obowiązującym tendencjom z pewnością na-
leży zaliczyć do przedsięwzięć zuchwałych, ale i nieprostych. Niewątpliwie 
tego rodzaju aktywność może satysfakcjonować samego zainteresowanego, 
jednak atrakcyjność zamysłu jest przeciwważona przez częstokrotny brak 
zgody i niełaskę ze strony tych, którzy wyrażania „inności” nie akceptują. 
I Gawroński, i Kubiak w niekoniunkturalności własnych postaw odnaleźli 
sens pracy naukowej i popularyzatorskiej. W przypadku Kubiaka owa nie-
koniunkturalność objawiała się we wzgardzie dla powszechnych mód i kon-
wencji, co miało przełożenie na okoliczności natury ekonomicznej. Mówiąc 
metaforycznie, „cztery ściany pokoju”50 były dla Kubiaka najwymowniejszym 
świadectwem samostanowienia. 

Gawroński podejmował się wyczynów pionierskich, przekonując do fi -
lozofi i lingwistycznej, pilnie tłumacząc i interpretując interesujące go prace 
analityków i uwrażliwiając na potrzebę dbałości o kompetentne używanie 
pojęć, którymi się posługujemy, a od których w fi lozofi i zależy precyzyjna 
argumentacja i budowanie poprawnych teorii. 

Choć profesja fi lozofa różni się zasadniczo od rzemiosła pisarza, cel ich 
obydwu jest identyczny: dotrzeć do istoty świata, doświadczyć prawdy i dać 
jej świadectwo w słowach. To symptomatyczne, że zarówno dla Gawrońskie-
go, jak i dla Kubiaka inspiracją była poezja – sztuka, dzięki której (obydwaj 
wyrażali to przekonanie) człowiek wyswobadza się z ograniczeń i przekracza 
swą przemijalną naturę.

Kubiak perswadował: „Sztuka przeważnie jest czymś wyniesionym po-
nad świat, ponad jego niejednoznaczność i chaos”51. Skomplikowana próba 
odsłaniania prawdy, że sztuka to emanacja Absolutu, przejawia się w całej 
spuściźnie Kubiaka, najwnikliwiej wszak została przeprowadzona w zbiorze 
esejów Półmrok ludzkiego świata; jedna z dwóch części tego tomu nosi ty-
tuł „Szukanie prawdy”. Sztuka w twórczości autora Szkoły stylu funkcjonuje 
w perspektywie systemu antropologicznego. Analiza dzieł sztuki, dokonywana 
w imię odsłaniania prawdy o człowieku, służy tu nie tylko odkrywaniu warto-

50  To aluzja do wiersza Kawafi sa Cztery ściany mojego pokoju, który Kubiak tłumaczył i który 
– mam powody przypuszczać – traktował wręcz jak autobiografi czny komentarz do własnych pasji 
i postawy moralnej nieschlebiania gustom innych oraz niezależności wobec tego, co materialne (zob. 
K. K a w a f i s, Wiersze i proza, tłum. Z. Kubiak, Świat Książki, Warszawa 2001, s. 133). Mieszkanie 
Kubiaka na Saskiej Kępie w Warszawie było tak maleńkie, że karkołomnym wysiłkiem stawało się 
zaproszenie na obiad dwóch osób. Kubiak nie należał do grona pisarzy hołubionych przez mecenat 
państwowy, nigdy o to zresztą nie zabiegał. 

51  Z. K u b i a k, Nowa książka o Szekspirze, „Tygodnik Powszechny” 21(1967) nr 17(952), s. 4.
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ści człowieka, ale ma też na celu właśnie pomnażanie wartości w człowieku. 
Nietrudno zauważyć, że eseje Kubiaka są naznaczone znamieniem naukowo-
ści. Są fi lologiczne i, wbrew deklaracjom dewaluującym fi lozofi ę, oczywiście 
– fi lozofi czne. Obnażają treści natury egzystencjalnej i eschatologicznej. Ku-
biak poszukiwał dróg do takiej prawdy, która byłaby władna dać możliwość 
świadomego odczuwania własnej wartości. Ta perspektywa badawcza i świa-
topoglądowa znalazła u niego oparcie w starożytnej tradycji fi lozofi cznej oraz 
w chrześcijańskiej teologii (wpisała się w koncepcję personalizmu, którego 
podstawową zasadą jest głoszenie afi rmacji osoby ludzkiej). 

Kubiak nie próbował formułować poglądów w postaci kategorycznych 
twierdzeń. Jego rozpoznania zawierają wewnętrzny niepokój. Proces do-
chodzenia do prawdy o rzeczywistości ma charakter nieustannego napięcia, 
stanowi usiłowanie rozpoznania prawdy, a nie jej głoszenie w ostatecznym 
kształcie. Niepewność i powściągliwość w wyrokowaniu o rzeczach znajduje 
źródło w sceptycyzmie. Wydaje się, że sceptycyzm pisarza przybiera postać 
tyleż praktyczną, co fi lozofi czną, jeśli się zważy na to, iż praktyczny sceptyk, 
wedle defi nicji Adama Krokiewicza, „wystrzega się z góry powziętych sądów, 
a także leniwych i lekkomyślnych uogólnień, postępuje ostrożnie od przypadku 
do przypadku i nie wątpi, że w ten sposób potrafi  rozpoznać i unieszkodliwić 
złośliwe kłamstwo ludzkie” oraz przyjmuje postawę obronną, „uczuciową, 
wrażliwą na słowa wiarę trzyma w karbach własnego rozsądku i zależy mu 
na tym, żeby się nie dał okłamać, bo uważa to za oznakę swojej słabości inte-
lektualnej i za swoją winę”52.

Sceptycyzm Kubiaka odsłania ową praktyczną stronę, ale też i wskazuje 
na swe fi lozofi czne podstawy, które są głębsze od czystego pragmatyzmu – 
pokrywa się mianowicie z głównymi założeniami pierwotnego pirronizmu. 
Tak jak sceptycyzm starożytnych myślicieli, sprowadza się przede wszyst-
kim do sposobu dowodzenia: niedogmatycznego i powściągliwego orzekania 
o rzeczach, opartego na przeświadczeniu, że każdej tezie można przeciwstawić 
sprzeczne z nią mniemanie53. 

Filozofi czny sceptycyzm tym odbiega ponadto od praktycznego, najogól-
niej rzecz ujmując, że rozróżnia kłamstwo słowne od duchowego, które uważa 
za daleko gorsze. Z owym rysem fi lozofi cznym mamy do czynienia także 
w twórczości eseistycznej Kubiaka. Pirrońskie oblicze sceptycyzmu autora 
Szkoły stylu wiąże się z tym, że jego myśl bliska jest nauce Demokryta, jak-
kolwiek ten grecki moralista sceptykiem nie był. Etyka fi lozofa z Abdery wy-

52  A. K r o k i e w i c z, Sceptycyzm grecki. Od Pirrona do Karneadesa, Pax, Warszawa 1964, 
s. 20. 

53  Nie znaczy to, że Kubiak nie ulegał urokom bałamutnego dowodzenia. Wątpliwe diagnozy 
wiążą się z oceną świata antycznego. Eksponując z pozycji oskarżycielskiej niedostatki współczesności, 
eseista kompensował sobie owe braki kreowaniem pięknego i wzniosłego obrazu starożytności. 

Agata SKAŁA




