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kontaktach jedynie „ocieramy się” o innych, ograniczamy się do postrzegania 
ich istnień jako od nas odmiennych, widzimy jedynie ich przejawy, ale nie 
docieramy do istoty ich człowieczeństwa. To ostatnie wymaga szczególnego 
wysiłku i szczególnych umiejętności, a także szczególnych okoliczności – 
milczenia, współczucia, wspólnego przeżywania bólu. Tego rodzaju kontakty 
z innymi powodują, że nie oddalamy się od nich, ale się do nich zbliżamy, 
dostrzegamy, że na płaszczyźnie osobowości jesteśmy do nich podobni, nie 
zaś odmienni.

W myśli de Unamuno pojęcia indywidualności i osobowości bezpośrednio 
prowadzą do pojęć c z ł o w i e k a  z e w n ę t r z n e g o  i  c z ł o w i e k a  
w e w n ę t r z n e g o. „Istnieje, a przynajmniej powinno istnieć, w każdym 
z nas dwóch ludzi; ten, który ma charakter czasowy, i ten, który ma charakter 
wieczny; ten, który troszczy się o potrzeby dnia, i ten, który zajmuje się troskami 
ponadczasowymi; ten który pyta samego siebie: «co będę jadł i jak będę się 
bawił jutro?», i ten, który zastanawia się: «co zostanie po nas po śmierci?»”18. 
Nietrudno zauważyć, że człowiek zewnętrzny to ten, którego pochłonął świat 
i który nadmierną wagę przywiązuje do swojej indywidualności, a zaniedbuje 
osobowość, to człowiek powierzchowny i światowy, ale także ten, który zbyt-
nio koncentruje się na  kwestiach praktycznych i który fi lozofa nie interesuje 
„w najmniejszym stopniu”19. Jedynie człowiek wewnętrzny, skoncentrowany 
na wieczności, jest „prawdziwym człowiekiem, walczącym z przeznaczeniem 
i tajemnicą, człowiekiem religijnym, nawet bez względu na to, czy ufa Bogu, 
czy się odeń odwraca. Pod warunkiem jednak, że w jedno i drugie angażuje się 
z pasją,  całym sercem, a nie na mocy jakiejś fi lozofi cznej formuły, która obej-
muje zakres tego, co człowiek wykształcony wiedzieć powinien”20. Wystarczy 
nawet pobieżna znajomość biografi i Miguela de Unamuno, żeby uświadomić 
sobie, jak słuszna jest uwaga Cruz Hernandeza, którą rozpocząłem obecną część 
niniejszych rozważań. Te wstępne i ogólne uwagi o sensie pojęcia „egzystencja” 
w myśli de Unamuno wystarczą jednak, by przejść do ich zasadniczego tematu, 
którym jest opis relacji między egzystencją a cierpieniem.

CIERPIENIE JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA ONTOLOGICZNA

Jako punkt wyjścia rozważań przyjmijmy dynamiczną koncepcję rze-
czywistości, która dla pokolenia Einsteina jest czymś oczywistym. Dla de 

18  M. d e  U n a m u n o, Desahogo lírico, w: tenże, Obras completas, t. 9, Ensayos, artículos y 
conferencias, Biblioteca Castro. Fundación José Antonio de Castro, Madrid 2008, s. 239.

19  T e n ż e, Sobre el fulanismo, w: Ensayos, s. 555. 
20  T e n ż e, Desahogo lírico, s. 249.
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Unamuno egzystencja nie jest stanem, lecz procesem: pojawia się, kształtuje 
i znika. W jego dialektycznej wizji bytu z konieczności pozostaje ona w opo-
zycji do czegoś, a jako egzystencja musi być obdarzona świadomością. Pozo-
staje zatem jeszcze umieszczenie wszystkich tych uwarunkowań w kontekście 
cierpienia. Chociaż zdrowy rozsądek nakazywałby rozpocząć to zadanie od 
analizy cierpienia o charakterze fi zycznym, de Unamuno tak jednak nie czyni, 
ból fi zyczny nie jest bowiem w jego przekonaniu defi niowalny ani dostępny 
jakimkolwiek analizom. To nie w myśli José Ortegi y Gasseta, jak często się 
uważa, lecz już w dziele Miguela de Unamuno pojawiają się podstawowe tezy 
fi lozofi i witalizmu, między innymi ta, która mówi, że zjawiska witalne – czy 
też życie w ogóle – można poznać wyłącznie w sposób empiryczny: żeby 
życie zrozumieć, należy je przeżyć. Podobnie jest w przypadku poszczegól-
nych aspektów życia, w tym również bólu o charakterze fi zycznym. Chociaż 
fenomenowi temu można by poświęcić odrębny traktat, ktoś, kto bezpośrednio 
bólu nie doświadczył (jakkolwiek w kontekście kondycji ludzkiej jako takiej 
trudno wyobrazić sobie istnienie takiej osoby), zrozumiałby niewiele bądź 
zgoła nic z zawartych w takim dziele wyjaśnień. Dla de Unamuno krótkie 
odniesienie do bólu fi zycznego służy jako podstawa opisu cierpienia, czyli 
bólu psychicznego, co zapobiega błędowi wyjaśnienia ignotum per ignotum: 
„Istnieje ból (dolor) duchowy, analogiczny do bólu (dolor) fi zycznego, mamy 
z nim do czynienia wówczas, kiedy rozdarciu ulegają tkanki (tejidos) duszy. 
Gdyż tak jak ciało ma swoje tkanki złożone z komórek i włókien, tak samo 
dusza ma swoje tkanki złożone z wrażeń, wspomnień, odczuć i idei. Rozdar-
cie połączonych ze sobą idei jest jak rozdarcie połączonych ze sobą tkanek 
i może powodować zarówno niewielkie kłopoty (molestias), jak i najbardziej 
dokuczliwe cierpienie (dolor)”21.

„Rozdarcie połączonych ze sobą idei” to jednak wyrażenie enigmatyczne, 
a jego siła wyjaśniająca jest niewielka i na podstawie przytoczonych słów 
można jedynie przypuszczać, że cierpienie jest czymś analogicznym do bólu 
fi zycznego, lecz dotyczącym duszy bądź też psychiki. W przekonaniu de Una-
muno dusza tak dalece się jednak różni od pierwiastka cielesnego, że często się 
ją temu pierwiastkowi przeciwstawia. Czym zatem jest ów „ból duszy”?

Odpowiedź na to pytanie wymaga swoistego powrotu do problemu świa-
domości. Antonio Gómez-Moriana twierdzi – zapewne nie bez racji – że zna-
czenie dzieła de Unamuno leży w odzyskaniu – dla indywidualnego podmiotu 
– tego, co transcendentne. Filozof wychodzi bowiem w swoich analizach od 
nowożytnego pojęcia podmiotu jako hermetycznie zamkniętego „ja”, które 
ostatecznie jednak – w sposób wskazany przez hiszpańskich mistyków – 
otwiera się na coś, co istnieje poza nim, na coś, „co toruje drogę w zamkniętej 

21  T e n ż e, A mis lectores, w: tenże, Ensayos, s. 218.
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uliczce, w którą wprowadziła nowożytnego człowieka fi lozofi a Kartezju-
sza”.  Stawiając tę tezę,  Gómez-Moriana z pewnością przecenia jednak wkład 
de Unamuno w historię myśli zachodniej, gdyż w kwestii podmiotu poznania 
fi lozof podąża drogą wskazaną przez Arthura Schopenhauera (którego pisma 
znał i bardzo cenił), jakkolwiek w sposób dla siebie swoisty. Większość inter-
pretatorów jego myśli w istocie podkreśla, że centralnym pojęciem ontologii 
de Unamuno jest świadomość. „Dla Unamuno – pisze Sánchez Ruiz – pod-
stawowym problemem fi lozofi cznym jest problem świadomości [...] możemy 
powiązać ze sobą dwa pojęcia podstawowe [bytu i świadomości – K.P.] i dojść 
do ostatecznego utożsamienia bytu i świadomości, i to właśnie stanowi jeden 
z podstawowych fundamentów metafi zyki de Unamuno”23. W tym sensie de 
Unamuno przezwycięża zarówno Kartezjańskie cogito, jak i Kantowskie poję-
cie „Ding an sich”, „wchodząc” za Schopenhauerem do rzeczy samej w sobie. 
Jest jednak kontynuatorem myśli obu tych fi lozofów w tym sensie, że pozosta-
je dlań oczywiste, iż to świadomość stanowi punkt wyjścia wszelkiej fi lozofi i 
(„duszę moją odczuwam bardziej wyraziście i w sposób bardziej oczywisty 
aniżeli moje ciało”).  Świadomość,  mimo że de Unamuno mówi o świado-
mości konkretnej, stanowi jednak dla niego jedynie punkt wyjścia, nie zaś 
zamknięty krąg, w którym myśl się obraca. Byt dla siebie (hiszp. serse), zwró-
cony ku sobie, na sobie skoncentrowany i sam siebie poznający, zakłada bo-
wiem ontologiczną dwoistość człowieka, możliwość ujęcia go jako poznający 
podmiot, a zarazem poznawany przedmiot. Tę niekiedy dość chaotyczną myśl 
de Unamuno w szczególnie klarowny sposób potrafi  porządkować Sánchez-
-Ruiz. Pisze on: „Dopóki byt ma charakter zwarty, zamknięty, zablokowany, 
nie możemy mówić o świadomości: ta zaczyna prześwitywać w momencie, 
w którym rozpoczyna się jego podział. A zatem świadomość jest w pewnym 
sensie rozbiciem jedności bytu i tylko pod tym warunkiem jedna jego część jest 
w stanie ujmować drugą, «ja» może skoncentrować się na swoim lustrzanym 
odbiciu (su otro yo)”.

Takie właśnie ujęcie przez de Unamuno procesu powstawania ludzkiej 
świadomości wiąże się faktem, że jego punktem wyjścia nie jest bezosobo-
we „cogito”, lecz konkretny byt, człowiek „z krwi i kości” niesprowadzalny 
do innych przedstawicieli tego samego gatunku, jednostkowa, świadoma eg-
zystencja. Ów konkretny człowiek, uświadamiając sobie swoje wewnętrzne 
rozdarcie, rozdwojenie swojego istnienia, zaczyna odczuwać niepokój, trwogę 

22  G ó m e z - M o r i a n a, dz. cyt., s. 89.
23  S á n c h e z - R u i z, La estructura trágica y problemática del ser según Miguel de Una-

muno, s. 8. 
24  M.  d e  U n a m u n o, ¡Plenitud de plenitudes y todo plenitud!, s. 660.
25  S á n c h e z - R u iz, La estructura trágica y problemática del ser según Miguel de Unamuno, 
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