
26

w oczywisty sposób doświadcza niemożności odczuwania cudzego bólu. […] 
O ile więc osoba odczuwająca ból wie zarazem bezspornie i nieodwołalnie, że 
«doznawanie bólu» może być traktowane jako najbardziej dobitny przykład 
«bycia czegoś pewnym», o tyle ktoś, komu się komunikuje o cudzym bólu, 
może uchodzić za wzór kogoś, kto «wątpi». Tak więc ból pojawia się w nas 
jako coś, czemu nie można zaprzeczyć, a równocześnie jako coś, czego nie 
można potwierdzić”30. 

Taki „anty-dialog”, w którym słowa i ich znaczenia nieuchronnie rozmijają 
się z sobą, nie mogąc się połączyć w porozumienie, staje się próbą dla przyjaź-
ni, miłości, bliskości i wszelkich innych autentycznych więzi międzyludzkich. 
Z jednej strony bowiem pojawia się wzmożona potrzeba pozostania w relacji, 
a nawet pogłębienia jej – „w cierpieniu odczuwamy szczególnie potrzebę do-
znania gościnności”31 – z drugiej zaś, skonfrontowani z cudzym cierpieniem 
czujemy się zalęknieni, niekiedy nawet przerażeni, a zawsze – wystawieni 
na próbę. Dlatego Tadeusz Sławek proponuje wyciągnąć z tragedii Sofoklesa 
następującą naukę: „Budowa wspólnoty […] wokół cierpienia [jest] najwyż-
szym przejawem przyjaźni i poucza nas, że każda ludzka relacja, o ile jest 
prawdziwa, musi przejść przez próbę niewycofywania się przed cierpieniem 
[...] każdy bowiem jęk jest w istocie dotykającym nas do żywego pytaniem”32. 
Próbę taką uznamy za pomyślnie zakończoną, jeśli utracona na płaszczyź-
nie porozumienia językowego więź zostanie zastąpiona więzią nową, utkaną 
z innej materii. Znakiem owej więzi może być spojrzenie, gest, dotyk, uścisk, 
a nawet – milczenie. Głęboko prawdziwie brzmią słowa Barbary Chyrowicz: 
„Słuszna wydaje się pierwsza reakcja przyjaciół odwiedzających cierpiącego 
Hioba, którzy najpierw milczeli siedem dni i nocy, widząc ogrom jego bólu 
(Hi 2,13). Dopiero kiedy zaczęli prześcigać się wzajemnie w wyszukiwaniu 
powodów nieszczęścia Hioba, okazało się, jak niewiele rozumieją. Cierpienia 
nie da się zracjonalizować, można je jedynie przyjąć lub odrzucić”33. 

DZIKOŚĆ BÓLU

Dalszą konsekwencją nieadekwatności słów w odniesieniu do doświadcze-
nia bólu staje się utrata pewnej – pozornie oczywistej i głęboko ugruntowanej 
w kulturze – właściwości człowieka, którą moglibyśmy nazwać (czerpiąc 

30  S c a r r y, The Body in Pain, s. 4.
31  S ł a w e k, dz. cyt., s. 11.
32  Tamże, s. 14n.
33  B. C h y r o w i c z  SSpS, Obowiązek, prawo czy konieczność śmierci?, „Forum Akademi-

ckie” 2001, nr 3, s. 65 (https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2001/03/artykuly/
27-esej.htm).
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inspirację z Miłosza) „zamieszkaniem w mowie”34. Człowiek „oniemiały 
z bólu” zostaje jakby obnażony, odarty ze spowijającej go dotąd tkaniny słów 
i zmuszony do tego, by odtąd zacząć doświadczać świata inaczej: w sposób, 
który Scarry określa jako „powrót do stadium przedjęzykowego”, Sofokles zaś 
wkłada w usta swego bohatera słowa: „Bom bardziej jako stwór dziki niż jako 
człowiek”35. O jaki jednak rodzaj „dzikości” tutaj chodzi? Czy nie o ten sam, 
o którym z szacunkiem i podziwem – niepozbawionym pewnej dozy zazdrości 
– wypowiadał się Rainer Maria Rilke w ósmej Elegii Duinejskiej? Mowa tam 
o dzikim „stworzeniu” (niem. die Kreatur), które „widzi wszystkimi oczami / 
Przestwór”36, podczas gdy my – ludzie – „o tym, co jest na zewnątrz, wiemy 
tylko / z twarzy zwierzęcia; gdyż już małe dziecko / zmuszamy, by widzia-
ło odwróconym wzrokiem / świat form, nie Przestwór, co tak jest głęboki / 
w oczach zwierzęcia”37. 

Ból, doświadczany przejmująco, całym jestestwem, odziera nas ze złudze-
nia, że słowa nas ocalą – nie w sensie eschatologicznym38, lecz w sensie Fran-
klowskiej logoterapii. Cierpiący przekonuje się bowiem w końcu (po wielu 
nieudanych próbach, podejmowanych wciąż i wciąż, z nadzieją godną lepszej 
sprawy), że bólu nie da się zagadać, „zakląć”39 za pomocą magicznych formuł 
zbudowanych ze słów. Każdy, komu nie jest obce doświadczenie „ciemnej 
mowy ciała”, wie, że słowa tracą moc w obliczu tego doświadczenia. Żadne 
werbalne formuły nie obejmują tajemnicy bólu; nie dotykają jej nawet, nie 
zdejmują z nas ani grama jej ciężaru. Dlatego – w obliczu fi aska słów i bez-
silności mowy – człowiek musi się nauczyć inaczej doświadczać i pojmować 
siebie, a także inaczej postrzegać dramat swojego bycia w świecie. Tak, jak 
bólu (cokolwiek o tym mówią uczone podręczniki) doświadczamy wszystkimi 

34  Miłosz pisał o sobie: „Noszę w sobie kulturę polską, która w ogólnych swoich zarysach wyka-
zuje ciągłość. […] Łudziłby się, kto by sądził, że jego własna pierwszorzędność albo drugorzędność 
zależy tylko od niego samego, a nie od kultury, w jakiej się wychował” (C. M i ł o s z, Ogród nauk, 
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986, s. 10); a w innym miejscu: „Czyjeś przywiązanie do 
Mickiewicza można tłumaczyć wrażliwością na wielką poezję, ale jeżeli długo mieszka się wśród 
obcych i słyszy się naokoło obcy język, dołączają się i inne powody. […] Mickiewicz jest tak ważny 
dlatego, że w całej literaturze polskiej nie ma pisarza, który mógłby się z nim równać, a zarazem ten 
największy dostarcza wzorca […] polszczyzny. […] Znaczy to chyba tyle, myślałem, że ja z moim 
Mickiewiczem zamieszkuję krainę, która nazywa się Nigdzie...” (tamże, s. 135-138).

35  Cyt. za: S ł a w e k, dz. cyt., s. 13. Por. przekład Libery: „Niech nie przeraża was mój dziki 
wygląd / I nie odstręcza” (S o f o k l e s, dz. cyt., s. 29).

36  R.M. R i l k e, Ósma elegia, w: tenże, Poezje, tłum. M. Jastrun, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1987, s. 225.

37  Tamże.
38  Jak w Prologu Ewangelii św. Jana (zob. J 1,1-18) – temat ten zostawmy jednak na inną okazję.
39  Słowa „kląć” i „zaklinać” pierwotnie łączyły się z przywoływaniem boskich, nadprzy-

rodzonych mocy, którym nasi przodkowie się „kłonili” – i taki jest źródłosłów owych terminów 
(por. A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, PWN, Warszawa 1957, s. 232).
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zmysłami – nawet tymi, których nie wymienia żaden skrypt dla studentów 
medycyny – tak też cała nasza egzystencja (o ile tylko zdołamy przezwycię-
żyć ograniczenia narzucane przez chorobliwą koncentrację uwagi na wąskim 
doznaniu bólowym) zaczyna się odsłaniać wszystkim naszym zmysłom (na 
nowo – chciałoby się rzec – czerpiąc naukę z elegii Rilkego). Owszem, jest 
jeden warunek, by ta „przemiana oczu” się powiodła. Warunek – dodajmy – 
niesłychanie trudny do spełnienia. Trzeba mianowicie zdobyć się na heroiczny 
gest akceptacji „nowego siebie” – tego, którym się stałem, odkąd moim życiem 
i moimi zmysłami zawładnął ból. 

OD BUNTU DO AFIRMACJI

Przemiana taka nie dokonuje się w sposób natychmiastowy ani automa-
tyczny. Na początku ja i mój ból stajemy po przeciwnych stronach barykady. 
Postrzegam toczący mnie od wewnątrz ból jako śmiertelnego wroga, który 
odbiera mi nie tylko swobodę i radość życia, ale czyni znacznie więcej: okrada 
mnie z całego świata. Przywołajmy po raz kolejny refl eksje Elaine Scarry. 
Twierdzi ona, że gdy ból staje się dostatecznie silny – na przykład podczas tor-
tur – wówczas cały świat myśli, przeżyć i przedstawień rzeczywistości ulega 
destrukcji, jak gdyby przestał istnieć. Nie można wówczas nikogo zdradzić, 
nie można też skłamać, gdyż słowa „zdrada” i „kłamstwo”, pozbawione od-
niesienia do czegokolwiek, tracą sens40. 

Opisana wyżej sytuacja dotyczy jednak wydarzeń szczególnych, gdy ból 
w stosunkowo krótkich chwilach osiąga ekstremalne natężenie. Kiedy jednak 
ból słabnie – lub kiedy, dzięki maksymalnej koncentracji siły woli, cierpiący 
przezwycięża destrukcyjny wpływ bólu na psychikę – świat powraca. Bywa 
wówczas i tak, że powraca odmieniony, wzbogacony o nowe walory, które 
odsłaniają się dzięki naszej przemienionej percepcji. Przykładem – choć ra-
czej wyjątkowym, może nawet unikalnym – myśliciela głoszącego apologię 
bólu jako bramy wiodącej ku doskonalszemu poznaniu rzeczywistości jest 
Friedrich Nietzsche. Wśród wielu jego myśli (niezwykle zajmujących, orygi-
nalnych i z pewnością wiarygodnych, zważywszy że życie nie szczędziło mu 
fi zycznych cierpień41) znajdujemy i taką: „Ciężko cierpiący z przerażającym 
chłodem patrzy z głębi swego jestestwa na rzeczy. Wszelkie kłamliwe czary, 

40  Por. S c a r r y, dz. cyt., s. 30.
41  Rüdiger Safranski zauważa: „Nietzsche był mistrzem w nadawaniu szczególnego odcienia, 

barwy i nastroju doświadczeniu świata, a ponieważ – jak wiadomo – własne cierpienia przyjął jako 
wezwanie do fi lozofowania, znajdujemy u niego szczególnie wyraziste opisy doświadczenia świata 
w warunkach bólu” (R. S a f r a n s k i, Nietzsche. Biografi a myśli, tłum. D. Stroińska, Czytelnik, 
Warszawa 2003, s. 238). 
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