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rodzaju humanizmu jest „metafi zyczny prymat życia”14 i uznanie doczesności 
za właściwy dom człowieka. Historycznie rzecz biorąc, humanizm ten wy-
wodzi się z reformacyjnego dowartościowania zwyczajnego życia oraz z idei 
oświeceniowych uznających doczesność za metafi zyczne ultimum15. 

DOM I BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE

W epokach bezdomności człowieka ogarnia trwoga, w epokach zadomo-
wienia czuje się on bezpieczny. Bezpieczeństwo tego rodzaju można określić 
mianem ontologicznego. Polega ono na przekonaniu podmiotu, że jako kon-
kretny człowiek jest on częścią większej całości, która ma uporządkowany 
charakter i tym samym jest sensowna: stanowi kosmos, nie zaś chaos, ład zaś 
zawsze odsyła do swojego autora. Skoro całość świata ma sens, sens musi mieć 
także indywidualne, przebiegające w ramach tej całości życie. Najmocniej-
szym gwarantem sensowności, a tym samym bezpieczeństwa ontologicznego, 
jest Bóg religii czy też Absolut fi lozofi czny i to właśnie dlatego wielkie sys-
temy ontoteologiczne stanowią najsilniejsze oparcie dla jednostki. Niemniej 
oparcia tego rodzaju dostarczyć może też wizja, w której Absolut nie istnieje 
poza światem. W wizji takiej to sam świat może wykazywać cechy boskie, 
jak głoszą zwolennicy różnych odmian panteizmu, uznając świat za wielką 
organiczną całość, która jest harmonijna i uporządkowana. Przeciwieństwo 
bezpieczeństwa ontologicznego stanowią niepewność i poczucie zagrożenia 
o bliżej nieokreślonych źródłach.  Jest to stan,  który określić należy mianem 
dyskomfortu. Etymologia tego słowa sięga łacińskiego „confortare”, które 
oznacza „wzmacniać” lub „pocieszać”: ktoś może w tym sensie być pocie-
szycielem dla kogoś słabszego; Pocieszycielem (ang. Comforter) jest też na-
zywany Duch Święty. 

14  Tamże, s. 52.
15  Por. t e n ż e, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Grusz-

czyński, O. Latek, A. Lipszyc i in., PWN, Warszawa 2001, s. 710, 715; zob. też: M. W a r c h a l a, 
M. R o g i ń s k a, P. S t a w i ń s k i, Reformacja i nowoczesność, Nomos, Kraków 2017.

16  Zob. R. S t a w i c k i, Współczesne bezpieczeństwo człowieka, Difi n, Warszawa 2019. Czynni-
kami mnożącymi poczucie niepewności ontologicznej są ponadto wielorakie ryzyko (zob. U. B e c k, 
Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, tłum. P. Cieśla, Scholar, Warszawa 2002) 
i prędkość czy też przyspieszenie tempa życia (zob. O. M a r q u a r d, Apologia przypadkowości. 
Studia fi lozofi czne, tłum. K. Krzemieniowa, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 1994; P. V i r i l i o, Pręd-
kość i polityka, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008). 

17  Słowu „komfort” zaczęto nadawać współczesne znaczenie dopiero w wieku osiemnastym. 
Wtedy też pojawiła się w Anglii sama idea komfortu: wymaganie, by rzeczy (na przykład meble) 
i wnętrza zadowalały człowieka pod względem wygody czy temperatury (por. W. R y b c z y ń s k i, 
Dom. Krótka historia idei, tłum. K. Husarska, Karakter, Kraków 2019, s. 38n.). 
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Prowadząc badania nad starożytną gnozą, Hans Jonas dostrzegł występo-
wanie wspólnej aury duchowej łączącej dawną gnozę i dwudziestowieczny 
egzystencjalizm, zwłaszcza w jego wersji Heideggerowskiej. W obu wypad-
kach kondycję człowieka przedstawia się, stosując podobne obrazy i metafory. 
Zgodnie z nimi zostaliśmy wrzuceni w świat, który nie jest dla nas zrozumiały 
ani nam przyjazny. W systemach gnostyckich świat ten jest obcy, a nawet wro-
gi człowiekowi, w egzystencjalizmie zaś najzupełniej obojętny względem istot 
ludzkich.  Żaden kierunek fi lozofi czny nie odseparował człowieka od natury 
tak silnie, jak uczynił to egzystencjalizm. Ów dualizm człowieka i physis, 
postulowany już u zarania nowożytności i rozpoznany między innymi przez 
Blaise’a Pascala,  który mówił o „wiekuistej ciszy” nieskończonego mecha-
nicznego świata wokół nas, uznaje Jonas za metafi zyczne tło nowoczesnego 
nihilizmu. Własności takiego świata są jak najdalsze od cech, jakie wiążemy 
z domem.  „Nadaje to nihilizmowi nowożytnemu charakter nieskończenie 
bardziej krańcowy i rozpaczliwy od tego, jaki kiedykolwiek mógł mieć ni-
hilizm gnostyczny, mimo całego jego przerażenia światem i wyzywającej 
pogardy wobec jego praw. Fakt, że natura jest obojętna, ani wroga, ani przy-
jazna, stwarza prawdziwą otchłań”  –  pisze Jonas. Dlatego należy się zgodzić 
z Martinem Buberem, że ostatnią intelektualną próbą zadomowienia człowieka 
w świecie był system Georga W.F. Hegla (mimo że miejsce przestrzeni zajęły 
w tym systemie dzieje), a późniejsze przedsięwzięcia tego rodzaju pozbawione 
są już podstaw. 

Robin G. Collingwood należał do myślicieli, według których epoką bezpie-
czeństwa ontologicznego były wieki średnie – w tym sensie był mediocentrystą, 
podobnie jak John Ruskin, do którego idei nawiązywał. W historiozofi i Collin-
gwooda średniowiecze jawi się jako czas jedności ludzkiego doświadczenia, 
kiedy to zarówno fi lozofi a, jak i sztuka, religia oraz teologia pozostawały na-
kierowane na jeden cel23. Owa jedność zachwiana została jednak już w okresie 
renesansu, wraz z zapoczątkowaniem procesu parcjalizacji doświadczenia, 
który już w naszych czasach doprowadził do jego skrajnej specjalizacji, co 
sprawiło, że wyniki badań naukowych stały się w pewnym sensie hermetycz-

18  Por. H. J o n a s, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1994, s. 356n. 
19  B. P a s c a l, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Pax, Warszawa 1972, s. 73.
20  Jonas trafnie zauważa, że podczas gdy świat gnostycyzmu wykazywał jeszcze cechy „złego 

domu” (J o n a s, dz. cyt., s. 356) człowieka, to cech takich nie da się już przypisać światu nauki 
nowożytnej: „W koncepcji gnostyckiej to, co wrogie, demoniczne, ma jednak charakter antropomor-
fi czny, charakter czegoś znanego, nawet biorąc pod uwagę jego obcość, a sam ten kontrast nadaje 
egzystencji kierunek” (tamże).

21  Tamże, s. 356n.
22  Por. B u b e r, dz. cyt., s. 40. 
23  Por. R.G. C o l l i n g w o o d, Speculum Mentis, or The Map of Knowledge, Oxford University 

Press, Oxford 1924, s. 34.

Świat jako dom – dom jako świat




