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Filozofia i genius loci - pochwała rzeczy małych 

$UJ/OCOqJ1JJl u genius loci - nOX6aJ/a MaJ/blM 6eUJaM 

Kto opisuje drogi leśne (Holzwege) i polne (Feldwege) odbiera sobie 
rzecz podatną na intymny wgląd w jej modus extendi. Niechby wybrał sobie 
przedmiot trudniejszy: rzeczy, które odstręczają, odpychają, a nawet odga
niają od siebie ludzkie emocje empatii. 

Stefan Symotiuk, Filozofia i genius loei 

Przedmiotem tych rozważań jest próba opisania dyskursu filozoficznego 
Stefana Symotiuka zawartego w książeczce Filozofia i genius loei!. Towa
rzyszy im chęć rozpoznania klimatu snutych tam refleksji i próba nazwania 
po imieniu znaczących dla współczesnych sporów kwestii toczonych wokół 
granic i ogr,aniczeń filozofii klasycznej. Zacznijmy jednak od spraw bardziej 
ogólnych. 

l Stefan Symotiuk, Filozofia i genius loei, Warszawa 1997. 
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l. Świat bez metafizyki czyli metafizyczność świata 

"Każde miejsce i sytuacja - mówi Symotiuk - mają 'klucz do siebie' -
a klucz ten, jak w naszych zamkach, jest inaczej perforowany,,2. Świat jest ko
lekcją światów otwierających się na inne światy, z ukrytą w sobie tajemnicą. 

Symotiuk umieszcza swój dyskurs w kontekście obcym tradycyjnej filozofii. 
Prezentowany przez niego cykl z pozoru niepowiązanych ze sobą esejów tworzy 
niezwykle zwartą propozycję filozoficzną. Co różni ją od tradycyjnej filozofii? 

Fundamentalną perspektywą badań klasycznej filozofii jest uniwersalny 
wymiar istnienia. W sensie ontologicznym oznacza to możliwość opisania 
świata jako całości, w wymiarze poznawczym - możliwość dotarcia do bytu 
w jego najbardziej trwałych, istotnych przejawach. Natura istnienia określa cha
rakter tego, kto ma temu przedsięwzięciu sprostać, czyli podmiotowi. Żeby spro
stać naturze istnienia, podmiot metafizyki musi być 'uniwersalny i zajmować 
(dlatego) centralną pozycję w porządku istnienia. To zaś, jak mówi Symotiuk, 
wymaga równego dystansu, "wspólnego punktu dla wszystkich przedmiotów tej 
całości,,3. Tego warunku nie można jednak spełnić: każda bowiem rzecz "żąda 
innego dystansu,,4, żeby ją opisać. 

Formą opisu metaświata jest, jakby powiedział Lyotard5
, wielka Narracja, 

która obejmuje "wielkiego bohatera" (metapodmiot), "wielkie zagrożenia" (czyli 
niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych sposobów rozumowania) 
i "wielki cel" Uakim jest poznawcze rozszyfrowanie tajemnicy świata). Ponie
waż istnienie, acz logiczne z natury, nie jest samo przez się zrozumiałe, podmiot 
metafizyczny bierze niejako na siebie czynność rozumienia świata, sam stając 
się wtórnie nieskończonym światem, który należy zrozumieć. To zaś rodzi po
trzebę odwołania się do tego, co Rorty określa mianem tertia, czyli trzeciej 
(obok podmiotu i przedmiotu) rzeczywistości obejmującej a priori przyjęte zało
żenia, które można byłoby opisać i wymodelować tak, żeby "pasowały" (bądź 
nie pasowały) do założonego a priori istnienia jako całośc{ 

Tu właśnie pojawia się postmodernizm. Pytanie Lyotarda: "Jak dowieść 
dowodu" i: "Kto decyduje o warunkach prawdziwości,,7 odsłania horyzonty 
dylematów i paradoksów, które postmodernizm potraktował z całą powagą. Wy
rasta on nie tyle z niewiary w możliwość uprawomocnienia treści poznania, ile 
ze zwątpienia w możliwość sformułowania transcendentalnej wiarygodności 
poznania, które mogłoby pełnić rolę niekwestionowanego (uniwersalnego) fun-

2 Ibid., s. 7 
3 Ibid. 
4 Ibid. s. 109. 
5 Jean~Franrrois Lyotard., Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997, s. 59. 
6 Richard Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999, s. 208. 
7 Jean-Franrrois Lyotard, op. cit., s. 93. 
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damentu dla przyjętych w poznaniu punktów widzenia. Niezgoda na przyjęcia 
owej tertia może być rozumiana jako wyraz swoistego hołdu dla suwerenności 
świata niepoznanego, pierwotnego wobec aktu ludzkiego poznania i przekona
nia, że świat w swojej realności wciąż pozostaje poza: systemem, dyskursem, 
poznaniem. 

Zawodność całościowych opisów świata ujawnia się wówczas, gdy z pod
danych analitycznej penetracji struktur pojęciowych nie da się powtórnie złożyć 
tego samego przedmiotu. Analiza i synteza nie stanowią oddzielnych sekwencj i 
myśli, które wiodą do ostatecznego pojednania, jak mniema metafizyka, ale 
asymetryczną dwuznaczność, która nie podlega logicznej unifikacji8

• 

Dla Symotiuka świat nie jest wprawdzie pozbawiony regularności, lecz 
o jego sile nie decyduje tkwiąca w rzeczach "geometryczność,,9, ale każdorazo
wość. Tam więc, gdzie metafizyka dochodzi do kresu, zamyka świat w systemie 
uporządkowanych pojęć, Symotiuk odmawia zgody, zawiesza dyskurs, zmienia 
konwencje, stawia znaki zapytania, poddaje analizie to, co stanowiło jej osta
teczny wynik, albo otwiera horyzonty tajemnic: "Tajemnicze byłoby zatem 
wszystko, co znaczące, gdyż ono skazuje nas na byt w permanentnym domy
śle: co właściwie znaczy 'coś' - co 'coś' znaczy" 10. Tajemniczość bytu odsyła 
więc do pozalogicznej złożoności istnienia, które metafizyczna synteza w osta
tecznym pojednaniu znosi. 

Niemetafizyczność tajemnicy (nieinteligibilność) wiąże się z niematafizycz
nym charakterem istnienia, którego nie sposób zamknąć w pojęciowych kon
strukcjach rozumu teoretycznego. Nie można jej rozłożyć na elementy proste 
i punkt po punkcie opisać, nie jest bowiem kwalifikacją ontyczną, wyabstraho
waną z rzeczy ogólnością: "całkowitych tajemnic nie ma ontycznie"ll. Nie może 
więc być w żadnym sensie założona, ani jako cel poznania, ani cel istnienia. 
Może być doświadczana jako pozapoznawczy opór rzeczy i ich spontaniczna, 
nieokiełznana realność. 

Ten swoisty rodzaj zerwania z metafizycznym panracjonalizmem zamknię
tym w obrębie systemu i uwięzionym w koncepcji świata jako pojęciowej cało
ści, fundujący swoje konstrukcje poznawcze na totalnej jawności bytu, jest wy
razem szacunku wobec tabu istnienia. Skoro bowiem rozum teoretyczny nie 
może ująć w niesprzeczną całość tajemnicy świata, metafizyczna okazuje się 
tylko zewnętrzność, jako żywa, pulsująca, nietknięta i nie poddająca się pozna
niu rzeczywistość, rozsadzająca każdą konstrukcję epistemologiczną. Skoro 

8 To, co mówi Bogdan Banasik, że "Zasługą Derridy jest umiejętność obrócenia siły systemu 
przeciwko niemu samemu" dotyczy całej filozofii postmodemistycznej . Bogdan Banasiak, ,,De
konstrukcja - przemieszczenie metafizyki", w: Derridiana, Warszawa, s. 22!. 

9 S. Symotiuk, op. cit., s. 100. 
\O Ibid., s. 74-75. 
11 S. Symotiuk; op. cit., s. 74. 
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całość jest tylko i wyłącznie konstrukcją rozumu teoretycznego (" ... większoŚć 
całości w świecie jest 'otwarta",12 - powiada Symotiuk), istnienie nie mieści się 
już w horyzoncie tak pojętego rozumu: leży poza jego obszarem. Nieprzypad
kowo Levinas mówi o szacunku wobec "metafizycznej zewnętrzności", jako 
niezawłaszczonej i nietkniętej przez systemy ziemi niczyjej, której całkowite 
(metafizyczne) opisanie unicestwia to, co najważniejsze: bycie bytu, czyli jakby 
powiedział Symotiuk - jego "lękliwość", "ukradkowość", ostrożność" i "nie
śmiałość,,13 . Skoro więc, jak mówi Symotiuk, nie ma przejścia między zrozu
mieniem tajemnicy a jawnością istnienia: tajemnica jest "funkcją ochronną" 
świata, poprzez którą świat stawia opór, nie poddaje się zawłaszczeniu, za
świadcza o swoim pozaepsitemologicznym rodowodzie i - w końcu - przeczy 
metafizycznej, apriori założonej inteligibilności bytu, zadając kłam absolutnej 
komunikatywności istnienia. W momencie więc, gdy przedmiot poznania traci 
metafizyczność (nigdy bowiem nie jest na tyle uniwetsalny, by ustanowić sy
metryczny ekwiwalent dla świata jako pozapoznawczej realności), gdy metafi
zyczność przestaje być kategorią poznawczą, aksjologiczną i epistemologiczną, 
staje się nienazwaną realnością, czymś, w obliczu czego metafizyczny przedmiot 
poznania nie tylko traci na wartości, ale w dosłownym sensie przestaje istnieć. 
Metafizyczność jest więc tym, co jest przed metafizyką zakryte, do czego nie ma 
dostępu, co nie poddaje się zakusom rozumu teoretycznego. Niemoc metafizyki 
odsłania więc siłę metafizyczności świata, jako jego tajemnicę. 

Zawieszenie myślenia całościowego (metafizycznego) ma tu więc sens 
podwójny: z jednej strony jest wyrazem pokory wobec niemocy ludzkiego 
poznania, z drugiej - hołdem wobec świata i jego tajemnic 14. Konsekwencją 
odrzucenia metaprawomocności jest, zdaniem Lyotarda, "rozpad wielkich 
Narracji,,15. Zrodził się on z niewiary w możliwość metaopisu, skonstruowania 
uniwersalnego klucza, który pasowałby do wszystkich zamków świata i ze 
zniechęcenia metawymiarem, który podporządkowuje sobie i zawłaszcza to, co 
inne, a co Gilles Deleuze określa mianem nieuchwytnej dla myślenia cało
ściowego Różnicy. Sytuacje wywierają wprawdzie presje i dyktują stosowny 
dla nich dystans, mówi Symotiuk w eseju" Przechadzka" jako czynność filo
zoficzna. nie podlegająjednak uogólnieniu, ale fragmentaryzacji. Dekonstruk
cja metafizycznej całości nie jest zabiegiem dowolnym. Ma w sobie coś 

z przymusu: dokonuje się bowiem pod presją założonego w rzeczach kontek-

12 Ibid. 
13 Ibid., s. 70. 
14 Sprawom fundamentalnej asymetryczności myślenia syntetycznego i analitycznego poświę

cił większość swoich prac Jakub Litwin, pokazując w bardzo szczegółowych analizach rozpadanie 
się najbardziej nawet misternie skonstruowanych całości, jeśli dokona się próby analizy ich fun
damentalnych założeń. 

15 Jean-Fran~ois Lyotard, op. cit., s. 59. 
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stu "żądań", ale ich różnorodność, odmienność i rozproszenie budują wielo
wątkowe diachronie sensów, które nie znajdują ostatecznego, pojęciowego 
pojednania. Za "matematyczną regularnością i symetrycznością" rzeczy kryje 
się niepoddająca się uogólnieniu dwuznaczność. "Rzeczy opancerzają się 

geometrycznością',J6 jak kamuflażem, unieważniając tym samym założoną 
przez metafizykę uniwersalną inteligibilność świata. 

2. Śmietnisko: nieznośna ulotność rzeczy 

Rzeczy - powiada Symotiuk - są sytuacjami, z których wyłaniają się proce
sy. Nie są więc ani "izolowanymi bytami", ani elementem istnienia jakiejś więk
szej całości: stanowią sytuacje toczących się odniesień . Rzeczy nie tyle więc są, 
co "mają miejsce". "Być" i "mieć miejsce" to całkowicie odmienne sposoby 
mówienia o istnieniu. Mieć miejsce to jednak nie to samo, co zajmować fizyczną 
przestrzeń. Mieć miejsce to rozpościerać horyzont możliwych odniesień i zależ
ności, to "zamieszkiwać" przestrzeń faktycznych i możliwych sensów. Miejsce, 
loci, to skrywająca się sytuacyjność bytu. 

Przedmiotem badań Symotiuka są sytuacje miejsc i miejsca sytuacji. Każde 
z nich rozkłada się na miliardy innych, otwierających się na siebie, nowych (sy
tuacji). Każda uwiera właściwy sobie układ wzajemnych odniesień, tworząc 
niepowtarzalną scenerię, w której toczy się życie: to jest właśnie genius loei, 
duch opiekuńczy miejsca i zagnieżdżona w nim tajemnica. 

Świat nie zna próżni: jest ciągłością otwierających się wciąż na siebie prze
strzeni znaczących struktur. W przestrzenie placów miejskich zanurzone są 
przestrzenie biur, hoteli, magazynów, śmietnisk, sal kinowych i domów, w nich 
zaś są - przestrzenie schodów, szaf i wnętrza szaf, a nawet szuflad. Większe 
przestrzenie otwierają się na mniejsze, te zaś na jeszcze mniejsze i mniejsze lub 
jednocześnie na mniejsze i większe. Jedne przykrywają drugie: mroczny strych 
gromadzi przebogaty "zbiór rzeczy-poj emników" 17, ale sam też jest pojemni
kiem-dachem nałożonym na przestrzeń domu. Świat jest wewnętrzną konstruk
cjąnakładających się na siebie przestrzeni, w których czai się istnienie. Wszyst
ko, co się w nim dzieje - dzieje się wewnątrz. 

Rzeczywistość, którą opisuje Symotiuk nie zna metafizycznej zewnętrzno
ści (jako uporządkowanej logicznie całości, do której można byłoby odnieść 
opis lub sąd w nadziei ostatecznej weryfikacji) - wszystko dokonuje się we
wnątrz jakiegoś wnętrza i to wnętrze reprezentuje. Nie znaczy to jednak, że 
zewnętrzność znika zupełnie z pola jego widzenia. Przeciwnie: jest stale obec-

16 S. Symotiuk, op. cit., s. 100. 
17 S. Symotiuk, op. cit., s. 73. 
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na jako dopominająca się i stawiająca opór pozapoznawcza rzeczywistość, którą 
"nasiąkamy,,18. 

Twierdzenie to należy rozumieć w dwu wymiarach: antyontologicznym 
i antyepistemologicznym: raz wiąże się to z zawieszeniem perspektywy trans
cendentnego orzekania o bycie jako całości (nie ma tu żadnych odniesień do 
makrokosmosu), w drugim zaś ze świadomą waloryzacją drugorzędności istnie
nia, które rozsadza metafizyczny przedmiot poznania. To, co sprawia wrażenie 
zewnętrzności, też koniec końców okazuje się światem wewnętrznym. Między 

jednym a drugim wnętrzem nie ma próżni (logicznej, poznawczej, egzystencjal
nej, ontycznej). Każda zewnętrzność okazuje się jakimś kolejnym wnętrzem: 
szuflada wnętrzem szafy, szafa pokoju, pokój domu, dom wnętrzem miasta, mia
sto wnętrzem kraju, poznanie wnętrzem istnienia. Na szafę można patrzeć 
z wnętrza szuflady lub z wnętrza pokoju. Każde wnętrze otwiera się na inne: 
brama na podwórze, podwórze na klatkę schodową: Perspektywa czysto ze
wnętrzna Uako dystans lub neutralny punkt widzenia), jako twardy grunt epi
stemologicznego osądu, okazuje się zawsze jakąś immanencją, która nie podlega 
metafizycznej, wielkiej syntezie. Świat pozostaje więc poznawczo i ontycznie 
niepojednany. Między fundamentalnie sprzeczną (wewnętrzną) naturą świata 
a jego opisem zachodzi dialektyka asymetrycznych dwuznaczności . 

Oprócz wewnętrzności światu przysługuje sytuacyjność. Czym ona jest? 
Gdyby słowo "przygodność" nie było tak powszechnie zrozumiałe, można było
by powiedzieć, ie jest przygodnością. W oceanie literatury na ten temat niełatwo 
powiedzieć jak należy je rozumieć. Warto jednak przywołać stanowisko Jana 
Srzednickiego, który nie bez racji wskazuje, że dobrze brzmiące po polsku sło
wo "przygodność" dalekie jest od treści, które pierwotnie przypisywano termi
nowi contingency. Daje temu wyraz Symotiuk, pokazując złożoną, koronkową 
wręcz ambiwalencję niekoniecznej przypadkowości istnienia, którego symbolem 
jest śmieć. "Celowość i nieprzypadkowość,,19 egzystencji śmiecia, nie jest jed
nak tym samym, co konieczność. Przygodność bowiem to zależność i uwikłanie, 
a nie względność i przypadkowość. Przygodność to przynależność do kontekstu, 
który odsyła do innego kontekstu (nie tylko jako śmietniska, ale i szerzej - cy
wilizacji). Prawdy, które Symotiuk formułuje są zależne, bo nie przysługuje im 
status konieczności, nie sąjednak przypadkowe. W tym horyzoncie myślenia nie 
rezygnuje się z poszukiwania prawdy, jak mniemają obrońcy fundamentalizmu, 
nie uważa się jednak, że przysługuje jej status konieczności. Dla Symotiuka 
najważniejszą sprawą jest "dziwność różnych układów", ich "bytowa 'byleja
kość"joznawcza i egzystencjalna "daremność", "niedokończoność", "pospiesz
ność" ,a nie solidna tożsamość, którą tropiła metafizyka. Tym więc, co się tutaj 

18 Ibid., s. 111. 
19 Ibid., s. 83. 
20 Ibid., s. 7. 
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poszukuje jest "umowność, prowizoryczność i niebanalny sens", jako przedpo
znawcza jakość istnienia, a nie względność i przypadkowość. Dochodzi więc tu 
do zawieszenia za jednym zamachem dwóch tradycyjnych stanowisk na temat 
istnienia i poznania: metafizycznej ontologii, która tropi prawdę o świecie jako 
całości i sceptycyzmu, który ją całkowicie znosi. Względność i konieczność są 
tu równie nie do przyjęcia, jak chaos i porządek, bo wyrosły z myślenia antyno
micznych wyborów między prawdą a fałszem. Symotiuk wybiera wariant trud
niejszy: prawdę bytu, a nie metafizyczną prawdę o bycie. Jest to ten sam punkt 
widzenia i ta sama perspektywa, w którą wpisuje się Levinas, Deluze, czy Derri
da oraz inni najpoważniejsi przedstawiciele filozofii postrnetafizycznej, dla któ
rych istnienie rodzi się nie tyle z odniesienia podmiotu do świata przedmiotowe
go, co j e s t właśnie tym odniesieniem. W tej perspektywie nie pytamy już 
o znaczenie bytu (jak czyniła to metafizyka), "Nie pytamy o niego, pytamy go", 
jak mówi Levinas (co Derrida słusznie uważa za "druzgocące" dla ontologii21). 

Czym są sytuacje? Są nie tyle "miejscem", w którym toczą się procesy, ale 
procesami, które tworzą miejsca, ksztahami, w które przyoblekają się procesy. 
Miejsce nie jest tutaj jakością w stosunku do nich pierwotną, ani wtórną: jest, by 
tak rzec, wewnętrznym sposobem ich bycia. 

3. Graniezność światów 

W poznaniu dane są nie rzeczy, ale ich graniezność. Sytuacyjność istnie
nia i graniezność wzajemnie się warunkują: sytuacyjność obnaża niepowta
rzalność odniesień, odniesienia zaś, acz płynne i otwarte, zawierają trudną do 
uchwycenia, lecz obecną chybotliwość istnienia, graniczny punkt, poza któ
rym nie tylko rozpościera się nieuchwytna dla poznania zewnętrzność, ale 
poprzez którą daje o sobie znać. Sytuacyjność rzeczy kryje się więc w ich 
graniczności, a nie w trwałości ich natury, jak mniemała metafizyka. Nie jest 
też tym, co człowiek wnosi do świata w poznaniu, ani tym, co w poznaniu 
odkrywa, ale tym, czym świat napiera na człowieka i czym daje odpór niepo
hamowanym, poznawczym zapędom człowieka. Graniczność to jednak coś 
innego n iż granica: jest niejawnością bytu, która przyjmuje ksztahy: strychu, 
domu, pola, horyzontu, filozofii, nauki, sztuki, myślenia, zadumy, prawdy, 
literatury, kultury, człowieka, kamienia. Poznanie nie jest tu rozumiane jako 
odkrywanie tajemnicy, ale dawanie wyrazu. 

Metaforą sytuacyjności rzeczy jest dla Symotiuka świat dworca. Fenome
nologia dw~rca wyraźnie wskazuje, że nie towarzyszy mu metafizyczne za
mknięcie . Jest to bowiem "świat w rozbiegu i przelocie,,22. Tym. co decyduje 

21 J. Derrida, Pismo filozofii, Warszawa, s. 230. 
22 Ibid., s. 85. 
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o jego byciu jest niekompletność. Nie można jej wyczerpać w opisie, (tak jak 
graniezności strychu nie można wyczerpać w analizie składających się nań ele
mentów). 

Skoro jednak świat dworca uzyskuje swoją graniezność, a więc swego ro
dzaju tożsamość dzięki nie tylko tkwiącej w nim tajemnicy, ale i eidosowi dwor
cowości, warto zapytać czy nie mamy tu do czynienia z rodzajem kryptometafi
zyki? Narzucająca się tu analogia z tradycyjną filozofią jest jednak pozorna. 
Eidos dworcowości nie ma nic wspólnego z ogólnością, do której można byłoby 
ją odnieść. Przypomina to raczej stanowisko Gillesa Deleuze'a, dla którego toż
samość jest złudzeniem powstającym w wyniku powtórzenia różnicy: "Wszyst
kie tożsamości są tylko udawane, wytwarzane jako 'efekt' optyczny powstający 
w toku głębszej gry, gry różnicy i powtórzenia,,23. Jest więc tym, przez co speł
nia się graniezność różnych sytuacji i dzięki czemu dają się one od siebie odróż
nić. Eidos dworcowości jest więc nieskończoną serią powtórzeń dworcowych 
rzeczywistości, których każdorazowość i fundamentalna odmienność tworzy 
klimat tego, co się na ten świat składa . Ta, by tak rzec za Deleuzem, continua 
repetitio, nie ma jednak nic wspólnego z jedną miarą dla wszystkich rzeczy do
stępną z pozycji rozumu teoretycznego, lecz z ich "pojedynczością", "swoisto
ścią", "odrębnością',24, czyli - niepowtarzalnością, której nieskończone pomno
żenie i antycypacja tworzy złudzenie prostej kontynuacji. 

Metafora "świat dworca" najlepiej oddaje klimat graniczności rzeczy. Jest 
stanem pomiędzy jedną a drugą fazą odniesienia. Symotiuka nie interesuje 
dworzec tu i teraz, ani dworzec jako idea (czyli przedmiot metafizycznego oglą
du), ale niepowtarzalny świat odniesień, który skrywa tabu dworcowości. Świat 
dworca jest sytuacją płynną i zrazem wpółprzymkniętą ("zadaszoną"). To "zara
zem" jest próbą ujęcia jego graniczności i wskazania, że jest to stan raczej, niż 
trwałe istnienie, stan, w którym następuje równoczesność wykluczenia (równo
czesność wykluczających się, ale i współobecnych faz istnienia). Uobecnia się 
w nim otwarcie i zamknięcie, solidność i efemeryczności, ulotność i trwałość. 
Jest to sytuacja, której "naturę" określa się nie przez poszukiwanie syntezy skła
dających się na nią tu i teraz elementów, ani przez odniesienie jej do czegoś, co 
użyczyłoby jej substancjalnej tożsamości, lecz przez odsłanianie fragmentarycz
ności istnienia tu i teraz. Rzeczy nie mają tożsamości - mają graniezność. Dla
tego właśnie, to, co poznane, "rozszyfrowane", nazwane, przyswojone stanowi 
tylko - jakby powiedział Symotiuk -fragment, "drobiazg ", "średnią trwalość ", 

'kr ." 'I" k kr " ,,25 "ml owymiar, "szczego ,,, on et, "moment . 
Czy tak pojętym rzeczom przysługuje status ontologiczny? Wydaje się, że 

ten wymiar filozofii pozostaje siłą rzeczy poza zakresem zainteresowań Symo-

23 G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, Warszawa, s. 22. 
24 S. Symotiuk, op. cit., s. 6. 
25 Ibid., S. 7. 
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tiuka. Przedmioty mają to do siebie, mówi Jan Srzednicki, że "możemy się do 
nich odnosić,,26 .. Z tego zaś, że tak jest, wcale nie musi jeszcze wynikać, że ist
nieją: "z faktu odnoszenia się do czegoś nie wynika ani istnienie, ani nieistnienie 
tego czegoś',27. Symotiuk, któremu najwyraźniej obcy jest ontologiczny punkt 
widzenia mógłby przystać na takie stanowisko. Rzeczy dla Symotiuka są nie 
tylko przestrzenią możliwych i faktycznych odniesień, ale i tym, do czego się 
odnosimy. Ich przedmiotowa, metafizyczna samoistność nie jest tu w ogóle bra
na pod uwagę. Istnienie jako całość, jako metafizyczna zracjonalizowana total
ność, nie jest możliwa do zidentyfikowania. Rzeczy dane są nam tylko w formie 
niepełnej, metafizycznie niekompletnej. Poznawcza perspektywa "całości", zo
staje tu odsunięta na drugi plan, bądź też ulega maksymalnemu wchłonięciu: 
z bardzo odległej (transcendentnej), staje się bezpośrednia i rzec by można -
intymna. Jest to ten rodzaj odniesienia, który Edward Hall w książeczce Ukryty 
wymiar analizując różnice między dystansem malarza a rzeźbiarza określa mia
nem "skrótu perspektywicznego" albo "dystansu dotyku,,28, w którym "odle
głość" obserwatora od przedmiotu obserwacji jest tak nikła, że uniemożliwia 
obiektywną (czytaj: neutralną) obserwację. 

Ale jest w tym także coś więcej. Oto bowiem podmiot, nie dysponując kom
fortem metafizycznej pewności, zadowala się zaledwie rolą komentatora proce
sów, które się wokół niego toczą, bez ambicji wszelako wyczerpania tego, co 
miałoby się składać na ich rzekomą "naturę" . To świadome przerwanie dyskur
su, zawieszenie toczącego się siłą inercji myśli procesu, tam gdzie zmierzałby on 
"normalnie" do ostatecznej konkluzji, syntezy, czy podsumowania, nie jest tu 
traktowane jako defekt, ale zamierzony, rzec by można metodycznie zaplanowa
ny zabieg zawieszenia ontologii, wyswobodzenia się z nadziei ostatecznego 
opisania świata, wyzbycia się wiary w siłę utartych dróg myślenia, zniesienia 
znaku równości między przedmiotem poznania a istnieniem, wyrazem ucieczki 
od hipostazowania pojęć, uprzedmiotawiania myśli. 

Jest to więc swoisty rodzaj "zamachu na ideę systemu", o którym mówi Ci 0-

ran w rozmowie z Fernando Savaterem29 i na filozofię akademicką, której nie 
szczędził ironii Rorty, budowanej na podporządkowaniu się jednej, uznanej idei, 
jednej koncepcji, jednemu pomysłowi intelektualnemu, jednej grze językowej. 
Myślenie .fragmentaryczne, z którym mamy tu do czynienia, wolne jest od takie
go przymusu. Formułowane w nim prawdy mają charakter lokalny, partykularny 
- jakby powiedział Jakub Litwin - za każdym razem rodzi je inna sytuacja egzy
stencjalna, inne, niepowtarzalne przeżycie i inny rodzaj uwikłania. Symotiuk nie 
buduje prawą, które dotyczą bytu jako całości, nie ma więc ambicj i wyczerpania 

26 J. Srzednicki, Kłopoty pojęciowe, Warszawa 1993, s. 154. 
27 Ibid., s. 155. 
28 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 1978, s. 112. 
29 Rozmowy z Cioranem; Warszawa 1999, s. 17. 
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natury świata w wyniku "uprzywilejowanego dostępu", jak nie bez ironii mówi 
Rorty. Przystałby więc na twierdzenie C i orana, że "System jest zawsze głosem 
szefa. Dlatego wszelki system jest totalitarny, podczas gdy myśl fragmentarycz-

. l ,,30 na pozostaje wo na . 
Sprzeciw wobec całościowego opisania świata jest tu także wyrazem nie

zgody na uczestniczenie w utrwalonej już grze językowej, w imię nowej, nie
znanej, podjętej na swój użytek i swoją odpowiedzialność przygody intelektual
nej. Symotiuk zgodziłby się z Wirtgensteinem, że "Brak swojskości [unfamilia
rity] jest znacznie większym przeżyciem niż swojskość"31, bo nie zawłaszcza 
w poznaniu istnienia i nie przeobraża go w metafizyczny byt, który daje się do 
końca opisać. Unfamiliaritis, albo sekretny wymiar istnienia, jakby powiedział 
Levinas32 - oto, co urzekło Symotiuka. 

4. Śmietnisko jako przygodność świata 

Kluczową metaforą dyskursu Symotiuka jest metafora śmietniska. Już 
w pierwszym zdaniu rozprawki pL Moc śmiecia dochodzi do sformułowania 
zasadniczej różnicy między tradycyjnym, metafizycznym, albo "normalnym" 
(jakby powiedział Rorty) ujęciem a tym, które się tutaj prezentuje: "Chociaż 
to całość nadaje sens częściom, śmietnisko - śmieciom, jednakże 'bezsens' 
śmietniska jest mu nadawany przez części", i dalej: ,,( ... ) w strukturze 
śmietniska jego element posiada moc większą, niż w innych ('normalnych') 
całościach ,,33. 

Odwołanie do "normalnej", metafizycznej perspektywy stanowi tu więc ne
gatywny punkt odniesienia, z którego świadomie się nie korzysta. Buduje to 
inny horyzont rozważań niż czyni to filozofia tradycyjna. Zmienia się tu więc 
nie tylko punkt widzenia czy perspektywa, z której spogląda się na rzeczy, ale 
i sposób ich oceny. Oto bowiem moc aksjologiczną uzyskuje 'bezsens', urasta
jąc do roli i miana Absolutu. Niezwykłe skojarzenie: absolutne może być tylko 
to, co nieokreślone: porządek jest zawsze niepełny, odsyła bowiem do czegoś, 
co nim nie jest. Pozostawiony przez tradycyjną filozofię poza granicami świata 
wartości - chaos, poddany jest tutaj zabiegowi przewrotnej, obrazoburczej 
wręcz waloryzacji. Metafizyczna samoidentyczność Absolutu (rzeczy samej 
w sobie) jest pustką, której nie można opisać. Po wtóre, elementem pierwszo
rzędnym okazuje się drugorzędność, pospolitość, to wszystko więc, co pozosta
wało poza granicami "normalnej" filozofii: ,,( ... ) o trwaniu łańcucha nie decy-

30 Ibid., s. 18. 
31 L. Wittgenstein, Niebieski i brązowy zeszyt, Warszawa 1998, s. 193. 
32 E. Uvinas. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Warszawa 1998, s. 51. 
33 S. Symotiuk, op. cit., s. 86. 
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duje jego ogniwo najmocniejsze, ale najsłabsze,,34, powiada Symotiuk w Po
chwale chińskich pałeczek. Skoro metafizyczna całość nie istnieje, jej miejsce 
musi zająć drobiazg: "z drobiazgu powstałem i w drobiazg się obrócę" . 

Ponieważ rozprawka Moc śmiecia jest swoistym eksperymentem intelektu
alnym na temat istnienia, warto poświęcić jej chwilę uwagi. Pytaniem, jakie 
trapi Symotiuka jest status egzystencjalny śmiecia. Interesuje go jednak poje
dynczość śmiecia, a nie jego ogólność. Jak można byłoby ją zidentyfikować? Co 
zachodzi między ,jest" przedmiotu nie będącego jeszcze śmieciem a ,jest" tego 
samego przedmiotu, który już nim ,jest". Co się więc dzieje pomiędzy jeszcze 
nie ajuż? Czy między pierwszym a drugim ,jest" zachodzi prosty znak równo
ści, logiczny związek wynikania? Jak się ma metafizyczne ,jest" do ,jest" tego 
tu i teraz śmiecia? Istnieć to przecież coś więcej niż być. Bycie ma bowiem cha
rakter momentalny, tymczasowy, ulotny, niepowtarzalny. Istnienie wyzbywa się 
bycia. Symotiuka interesuje więc - jakby powiedział Wittgenstein - "ciągły 
szereg sytuacji pośrednich,,35, nieuchwytnych z pozycji rozumu teoretycznego. 

Czy ów za-świat cywilizacji jest światem wobec niej zewnętrznym? Czy na
sze wcześniejsze twierdzenie, że obowiązującą optyką rozważania przygodności 
rzeczy jest ich wewnętrzność nie pozostaje w sprzeczności z tą perspektywą? 
OtÓż nie. Ów za-świat jest bowiem najbardziej wewnętrznym światem człowie
ka, przestrzenią jego moralnego upadku i zepsucia, wewnętrznym lustrem ludz
kiej, pokrętnej, upodlonej duszy, ale także i ściśle ludzkiej, niepohamowanej 
obsesji tworzenia. Dwa procesy, które tworzą i znoszą się nawzajem. To równo
czesne, niepodające się syntetycznemu pojednaniu znoszenie i tworzenie jest 
motywem, który często pojawia się w dyskursie Symotiuka. 

Nieprzypadkowo używa się tu liczby pojedynczej: przedmiotem analizy 
Symotiuka jest "śmieć" jako przedmiot, a nie śmietnik czy śmietnisko. Śmieć 
nie nabywa śmieciowości poprzez odniesienie do innych śmieci, ani do śmiet
niska jako całości (choć może). Co tworzy więc egzystencję śmietniska, jeśli 
nie przygodność i spiętrzone pomnożenie różnicy, które, jakby powiedział 
Deleuze: "nie jest ogólnością',36 . Ale, jak to zostało powiedziane wcześniej, 
przygodność śmiecia nie ma nic wspólnego z przypadkowością. Statusu śmie
ciowości nie nabywa przypadkowo rzucony na ziemię przedmiot. Może nim 
zostać tylko to, czemu towarzyszy zamierzona celowość. Nie możemy jej jed
nak uchwycić inaczej niż poprzez sieci ludzkich odniesień. Mimo całej 
obiektywności, którą metafizyka tak pośpiesznie utożsamiała z solidnością 
istnienia, mimo swojej konkretności - śmieć nie cieszy się statusem metafi
zycznej solidności: jest przecież istnieniem fragmentarycznym. Tworzy go 
skłębiona sieć zmiennych odniesień do ludzkiej kultury, której jest swoistą 

34 Ibid., s. 7. 
35 L. Wittgenstein, Niebieski i brązowy zeszyt, Warszawa 1998, s. 188. 
36 G. Deleuze, Różnica ipowtórzenie, s. 27. 
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eksterioryzacją, wywewnętrznioną zewnętrznością. Wyrzucony poza kontekst 
kultury - okazuje się krzywym zwierciadłem jej duszy: lęków, nadziei, pra
gnień i ideałów. Wypierając się śmiecia cywilizacja jeszcze mocniej określa 
swoją wewnętrzność jako lustro bez skazy. Śmieć odsyła do kontekstów kultu
rowych uwikłań. A więc do swoiście ludzkiej potrzeby i umiejętności tworze
nia "własności ruchomej,,37, czy "symultanicznego przeżywania bytu,,38. Nie 
buduje jednak tym samym jakieś panlogicznej struktury dla ludzkich zacho
wań, czy własnej kondycji, lecz jakąś paradoksalną, kakafoniczną, polimor
ficzną, wewnętrznie sprzeczną, a może po prostu tylko trudną do opisania 
sytuację sytuacji, przygodność przygodności. 

Śmieć jest tym, czego nie da się określić pozytywnie Gako to, czym jest), ani 
negatywnie Gako to, czym nie jest). Skoro bowiem każda rzecz może zostać śmie
ciem i każda może nim nie być - to bycie śmieciem nie jest kwalifikacją ontyczną, 
którą dałoby się apriori ustanowić i opisać, nie jest też finalnym produktem odnie
sienia, lecz samym tym odniesieniem. Najbardziej charakterystyczną jego cechą 
jest "arbitralność" ontyczna39

, totalna względność jego przedmiotowych jakości, 
ale równocześnie całkowita bezwzględność (nieprzypadkowość) jego kondycji. 
Z braku zaś metafizycznej solidności wynika niemożność określenia go w sposób 
przedmiotowy. Ów brak nie jest tu jednak traktowany jako ułomność. To bowiem, 
co traci metafizyczną solidność, zyskuje głębię wewnętrznych światów. Pozba
wiony metafizycznej solidności istnienia - śmieć staje się egzystencją bez
właściwości. Jak jednak o nim mówić bez popadania w zniewalające uprzedmio
towienie słów? Świadom tych kłopotów Symotiuk zawiesza defmiowanie śmiecia. 
Zapętla się paradoks: okazuje się bowiem, że w sensie metafizycznym śmieć jest 
bez-istnieniem, jako: "bez-czynność, bez-radność, bez-bronność, bez-silność, bez
domność, bez-pańskość itd'.40. Przeczy mu jednak jego natrętna konkretność, którą 
znosi z kolei uderzająca pozorność i rzec by można jikcyjność41 jego egzystencji. 
Nie zawiesza ona jednak, ani nie znosi jego istnienia, a tym bardziej nie odmawia 
mu obiektywności42• Przeciwnie. Dopiero tu okazuje się, że obiektywne może być 
tylko to, co fragmentarycznie konkretne, a nie abstrakcyjnie całościowe. Śmiecio
wość Gako rzeczowość rzeczy - metafizyczna przedmiotowość, zredukowana do 
najmniejszego, dostępnego w poznaniu wymiaru) nie jest pennanentną kwalifika
cją bytu. Przedmiotowość jest zatem tym, co się przytrafia, a nie tym, co przy
należy światu z natury. Śmieciowość / przedmiotowość to nic innego niż niezno
śność, natrętna ulotność, nawet kapryśność, żeby nie powiedzieć kokieteryjność 

37 S. Symotiuk, op. cit., s. 88. 
38 Ibid .• s. 92. 
39 Ibid., s. 83. 
40 Ibid., s. 86. 
41 Ibid., s. 82. 
42 Ibid., s. 77. 
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rzecz/3
, która nie przekłada się na metafizyczną solidność istnienia. Ulotność nie 

jest jednak przypadkowa, choć nie jest też konieczna: jest nieprzypadkowa, cho
ciaż niekonieczna. Skoro bowiem każda rzecz może, choć nie musi być śmieciem i 
każda może (choć nie musi) przestać nią być, to śmieciowość (przedmiotowość) 
nie jest ogólną kwalifikacją rzeczy, ale kontekstem44 uwikłań. To "może", ale "nie 
musi" najlepiej oddaje klimat chwiejności ontologicznej istnienia, stając się czymś 
hipotetycznym, arbitralnym, którego sens błąka się gdzieś na granicy, której moż
na zaledwie dotknąć, ale nie opisać. 

Hipotetyczność śmiecia najbardziej oddaje "naturę" hipotetyczności rze
czy. Ma ona w dyskursie Symotiuka przynajmniej dwa znaczenia: jest sposo
bem przejawiania się rzeczy i metodą ich ujmowania. W tym pierwszym zna
czeniu - hipotetyczność oznacza nie tylko ulotność istnienia, ale jego nieskoń
czoną "piwniczność", skrytość i niejawność. W tym drugim - jest sposobem 
formułowania sądów o istnieniu, bez popadania w niewolę finalnych słowni
ków metafizyki. Hipotetyczność rozważań jest jeszcze jednym sposobem za
wieszenia ontologii. 

Fenomenologia śmiecia, proces uzyskiwania przez niego statusu śmieciowo
ści jest procesem trudnym do odtworzenia. Idzie tu zresztą raczej o nakreślenie 
klimatu, w którym można byłoby to czynić. Podejmując jednak próbę dotarcia 
do mechanizmu stawania się śmieciem Symotiuk posługuje się rodzajem obra
zowania, odsłaniając w pewien pośredni sposób możliwe sytuacje, które hipo
tetycznie rzecz biorąc, mogą się na ten proces składać. Nie twierdzi jednak, że 
to, co odkrywa jest ostateczne, skończone, podsumowujące. Są to bowiem zale
dwie możliwe stany złożonej ambiwalencji (czytaj : przygodności). Na próżno 
jednak szukać w tym jakiejś ostatecznej, podsumowującej konkluzji: nie wyła
nia się stąd żadna logiczna, trwała diachronia, triadyczna dialektyka, ale spię
trzone, następujące po sobie sekwencje, które nie zmierzają do finalnej pointy. 

Uderza hipotetyczność przytaczanych pomysłów, ich ulotność, efemerycz
ność zawieszająca możliwość jakiegoś trwałego uogólnienia. W miejscu, w któ
rym moglibyśmy się go spodziewać - następuje nieoczekiwanie zapętlenie my
ślenia do postaci niejasnego paradoksu. 

Uderza myślenie obrazami, malujące krajobrazy wzburzonego rozpadania się, 
degeneracji, wynaturzania się świata, ale i stawania się, któremu nie przysługuje 
status metafizycznej logiki. Uderza przemyślana, rzec by można metodycznie, na 
zimno zaplanowana arbitralność prezentowanych sytuacji, zamierzona umowność 
formułowanych sądów. Porywa bogactwo mnożonych pomysłów, lekkość języka, 
świetnie opanowany kunszt narracji, inspirujące skojarzenia, wielowątkowość. 
Czasem, gdy skojarzenia zagęszczają się i stają się mroczne: przywodzą na myśl 
teatr Becketta, o którym tak mówi Kędzierski: "Między przytoczonymi tu począt-

43 Ibid., s. 92. 
44 Ibid., s. 80. 
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kiem i końcem rozciąga się gigantyczny monolog, morze słów, wypowiedzianych 
na próbę, których prowizoryczność, hipotetyczność, napawa przerażeniem i bólem 
- w obliczu dramatyczności zadania odszukania siebie,,45. 

Bez trudu daje się też wyczytać jakieś nieproste przełożenie filozoficznych 
prawd wielkiego świata i wielkiej filozofii, ukrytych za fasadą tego dyskursu, na 
prawdy świata mikro. Czytelnik odnosi wrażenie, że uczestniczy w jakimś zło
żonym, dobrze przemyślanym, ale tajemniczym, intelektualnym eksperymencie. 
To, co się tu mówi i pokazuje stanowi przecież echo teoretycznych i filozoficz
nych sporów toczonych w salonach i katedrach Wielkiej Filozofii, które poddaje 
się tutaj jakiemuś okrutnemu, czasem przewrotnemu, ironicznemu eksperymen
towi sprawdzania i swoistej (ironicznej?), czasem pełnej zadumy, czasem nie
skrywanej pasji dekonstrukcji. 

Podskórnym nurtem refleksji Symotiuka są znane skądinąd spory filozoficz
ne dokonywane w nowej, niespotykanej konwencji, w odmiennej niż zwykle 
scenerii, która dziwi, zaskakuje, prowokuje, czasem bawi. To zderzenie wielkiej, 
akademickiej filozofii z drugorzędnym, wypartym przez nią światem ma na celu 
ukazanie nie tyle jego heterogeniczności, ale, by rzec za Maryvonne Saisonem -
heterotropicznoścl46, która znosi możliwość ujmowania rzeczywistości z per
spektywy jednego, uniwersalnego sensu. 

A może świat to gigantyczna, osuwająca się w nicość nieciągłość istnienia, 
więc każda, najmniej sza nawet próba odnalezienia w nim chwilowych bodaj 
sensów powstrzymuje go przed totalnym unicestwieniem? Fenomenologia śmie
cia to przecież pytanie o trwałość istnienia rzeczy, o to, czy przywilej trwałej 
tożsamości, sensu i znaczenia, którymi tak hojnie szafowała metafizyka, rze
czywiście światu przynależą. Dyskurs o śmietnisku pokazuje przecież, jak nie
uchwytna jest tożsamość rzeczy, i jak boleśnie przejmująca jest tajemnica ich 
istnienia. Fenomenologia śmietnika odsłania odwrotną stronę porządku, dys
kretnie skrywającego cały zaczajony za rzeczami nieład, całą naprędce uporząd
kowaną scenerię, spoza której wypełzają niesforne, nie pasujące do niej frag
menty tej drugiej, wstydliwie skrywanej przez filozofię rzeczywistości. 

Czymże jednak jest ów śmieć,jeśli nie metaforą przedmiotu, którego natu
rę tak trudno uchwycić i który dopiero w rozlicznych odniesieniach d o czegoś 
uzyskuje względnie trwałe przymioty i względnie trwałą identyczność. Ten 
przejmujący, ekspresjonistycznie wręcz pokazany proces wyłaniania się śmiecia, 
czyli stawania się rzeczy czymś innym niż była, uzyskiwania chwilowej tożsa
mości, iluzorycznego momentu bycia tu i teraz składa się z nieciągłych mo
mentów, ze stanów chwilowego trwania, których nie sposób do końca opisać, 
ale które można tropić, mnożyć, odkrywać. 

45 M. Kędzierski, Samuel Beckett, Warszawa, 1990, s. 347. 
46 M. Saison, "Teatr a rzeczywitość. Kwestia reprezentacji w teatrze współczesnym", w: Sztu

ka i filozofia, s. 91. 
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Może nawet najbardziej interesującą sprawą w tym wszystkim jest gra
niczność rzeczy, którą tak totalnie zlekceważyła metafizyka. Graniczność, 

która kładzie nacisk na dramat dziejący się między początkiem i końcem, przy
czyną a skutkiem, prawdą a fałszem, przeszłością a teraźniejszością, mgnieniami 
oka, które toczą się za kulisami metafizycznego spektaklu. Jest to istnienie 
w zawieszeniu, które się jeszcze nie stało i które (zapewne) nigdy nie uzyska 
solidności trwania. Symotiuk dotyka wciąż nowych granic jego pojawiania się 
nie po to, by je opisać czy wyczerpać, ale pokazać jego skrytość, niekomplet
ność, jego piwniczność, albo strychowość, to więc, co towarzyszy mu od począt
ku jako tajemnica, a co nie może być do końca, metafizycznie zawłaszczone. Nie 
chodzi tu więc o to, że to, co jest - obejmuje to, co jest tu i teraz, jak również to, 
co może być, ale że to, co jest tu i teraz i to, co może być zawsze wykracza poza 
metafizyczne jest. Metafizycznej jawności zawartej w słowie ,Jest", przeciw
stawia Symotiuk "utajemniczenie,,47, którego metaforą jest piwnica i strych, 
i które nie poddaje się pełnej racjonalizacji. W tego rodzaju myśleniu, prawda 
jest przede wszystkim przeżyciem, "intymną więzią wibracji,,48. Ma więc swoją 
ulotność, kruchość i głębię, które uszły uwagi metafizyki. 

Jest to więc próba rozszerzenia pola dyskursu poznawczego poza granice, 
które tradycyjna metafizyka określała jako dopuszczalne, w świat rzeczy kru
chych, małych i drugorzędnych. Symotiuk zapuszcza się poza ten niedozwolony 
obszar, w świat istnienia pozornie marginalnego, peryferyjnego, w labirynty 
rzeczy codziennych, pospolitych, które umknęły uwagi "normalnej" filozpfii. 
I oto nagle okazuje się, że z tej namnożonej pospolitości wyłania się rzeczywi
stość niepospolitych skojarzeń i zależności, która odsłania jakąś ważną prawdę 
o świecie, powiedzianą jednak nie wprost, ale poprzez rozmaite zakluczenia 
intelektualne, nagłe konkluzje, chwilowe zadumy. Czytelnik niespodziewanie 
zostaje wciągnięty w labirynt wewnętrzny skojarzeń, w świat nieogarnionej 
wyobraźni, w której wielkie spory filozoficzne, dysputy, debaty teoretyczne 
nabierają blasku, stają się bliskie, rzec można intymne, bo dotyczą rzeczy zwy
kłych, znanych, swojskich, pospolitych, a nie odległych, zimnych, abstrakcyj
nych, którymi metafizyka zaludniała swoje światy. 

Autor zapuszcza się coraz głębiej w budowane przez siebie światy bram, 
studni, okien i wtedy okazuje się, że ich rozliczna rozmaitość, którą tak suge
stywnie opisuje, odsłania inną rzeczywistość niż przestrzeń fizyczna ("geogra
ficzna") i inną niż logiczna przestrzeń metafizyki. Loci jest bowiem porządkiem 
hipotetycznym, porządkiem możliwych uwikłań, prawdopodobnych zależności, 
sytuacji rzeczywistych: pomyślanych, ale i do pomyślenia, sytuacji, które miały 
miejsce, ale też mogą się zdarzyć, możliwych, niemożliwych i tylko prawdopo
dobnych. Sytuacji uwolnionych od metafizycznego (poznawczego) przymusu 

47 s. Symotiuk; op. cit., s. 68. 
48 Ibid., s. 95. 
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myślenia, uwolnionych z systemu, wyswobodzonych od konieczności udziału 
w jednej grze językowej zamykającej dyskurs w uznanej strukturze logicznej, 
opisanej za pomocą słownika finalneg049

• 

Śmieć jest więc tutaj dowodem, że przedmiotem filozofii jest wszystko, co 
może być przedmiotem namysłu. Może więc nowożytność zbyt szybko posta
wiła znak równości między bytem, prawdą, pięknem a całością: skazując na 
ontologiczną banicję wszystko to, co nie mogło sprostać tym kryteriom? Czy 
trudno więc się dziwić, że postawiła znak równością między filozofem a kapła
nem, z którego tak okrutnie szydził Rorty powątpiewając za Wittgensteinem 
w to, że filozofom przysługuje jakiś specjalny, rzec by można "subtelniejszy" 
wgląd w materię rzeczywistości?5o 

Przywrócić godność rzeczom pospolitym, brzydkim, drugorzędnym, to jak
by wykroczyć poza fasadę istnienia w świat rzeczy niechcianych i dostrzec "nie
zbywalność" tego, co błahe51 , ale także znieść granicę, dopuścić do głosu w ge
ście demokratycznej hojności to, co pozostawało dotychczas poza progiem do
puszczalnego myślenia. Czyż nie jest to więc rodzaj nobilitacji rzeczy, którym 
metafizyka odmówiła prawa istnienia? Akt miłosierdzia wobec istnień niechcia
nych, którego na próżno szukać w wielkiej metafizyce. 

Przyjmuje więc tutaj Symotiuk postawę charakterystyczną dla późnego 
Wittgensteina i Putnama, że wysiłek rozstrzygania o tym, co ważne i nieważne 
spoczywa wyłącznie na nas, a nie na systemach uzasadnień. Filozofia nie mo
że niczego rozstrzygać za nas. Czy nie chce się tutaj powiedzieć, że rozum 
teoretyczny jest ucieczką, zawieszeniem odpowiedzialności, ukryciem się za 
parawanem systemu, rodzajem bezpiecznego przypisu do cudzego myślenia? 
Mimo że Symotiuk zgodziłby się z Rorty'm, że: "Nie jest prawdą, jakoby filo
zofom udało się odnaleźć jakikolwiek neutralny grunt, na którym można by 
stanąć,,52, bliższe byłoby mu stanowisko Putnama wyrosłe ze sprzeciwu wobec 
"mitycznego pragmatyzmu" Rorty'ego, który odmawia "uznania różnic,,53, 
i w rezultacie odrzuca filozofię jako skończoną już grę językową. Filozofia 
Symotiuka jest wyrazem poznawczego uznania dyskursów toczonych w róż
nych, nieznanych konwencjach i próbą rozszerzenia ich horyzontów poza gra
nice, które wytyczyła im metafizyka. 

W jego dyskursie fragmentarycznym nie ma miejsca na rozstrzyganie, co 
jest prawdą i fałszem, Wszystko bowiem ma zaledwie sens hipotetyczny. Nie 

49 Słusznie wskazuje Norris, ze Rorty widzi ścisły związek między metafizycznie pojętą 
prawdą a przemocą, między torute a truth i nieprzypadkowo upatruje w tym źródła totalitarnych 
ideologii, których współczesna demokracja musi się wyrzec. Por. Christopher Norris, The Truth 
about Postmodemism, Blackwell, Oxford & Cambridge, 1993, s. 301. 

50 L. Wittgnstein, Niebieski i brązowy zeszyt, Warszawa 1998, s. 102. 
51 S. Symotiuk, op. cit., s. 7. 
52 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, s. 82. 
53 H. Putnam, Pragmatyzm. Pytania otwarte, Warszawa 1999, s. 80. 
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jest to wyraz ucieczki, ale dania szansy temu, co może się jeszcze zdarzyć. Jak 
mówi Rorty: "Dyskurs nienormainy może dotyczyć wszystkiego54

. Dyskurs frag
mentaryczny nie zajmuje się zagadnieniem uzasadnień. Jest to postawa, o której 
Wittgenstein tak mówi w rozprawce O pewności: "Jeśli prawdziwe to tyle, co uza
sadnione, to podstawa ta nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa,,55. Konieczność 
uprawomocnienia jest pułapką, która kończy dyskurs filozoficzny, otwierając nie
skończony łańcuch uzasadnienia tego, co już zostało uzasadnione. Ponieważ meta
fizyka nie zdołała wypracować solidnych algorytmów wyborów (między alterna
tywnymi postawami poznawczymi), jak mówi Rorty, to wszystko może być 
przedmiotem poznawczego opisu (opisu, a nie wyjaśnienia). 

Fragmentaryczność (założona niekompletność) tego typu dyskursu wynika 
z samego usytuowania "obserwatora": jako części opisywanej rzeczywistości . 

Zapowiada go Heidegger opisując bycie bytu, jako "momenty mediacji", w któ
rych dochodzi zaledwie do dotknięcia prześwitu bytu, co Michalski słusznie 
traktuje jako ważny zwrot w dziejach filozofii: "Gdy tak jak Heidegger pojmu
jemy prawdę w opozycji do metafizyki jako 'prześwit', jako 'skrywającą się 
nieskrytość' ( ... ) skrycie i tajemnica przestanąjuż być przeciwieństwem prawdy, 
staną się jej elementem,,56. Ale dla Levinasa i Symotiuka to wciąż zbyt wiele, by 
wznieść na tym fundament filozofii. 

Dyskurs fragmentaryczny Symotiuka jest rodzajem szkicownika, w którym 
zarysowuje się kształty, spostrzeżenia, dokonuje się krótkich syntez, formułuje 
się aforyzmy, przytacza utrwalone w pamięci obrazy, ulotne refleksje; nic jed
nak, co budowałoby metaprawdziwość, wyczerpywałoby prawdę o naturze 
świata czy człowieka. Idzie tu raczej - jakby powiedział Rorty o "nowe samo
opisanie,,57. Jest to postawa bliższa Levinasowi, który mówi, że tylko to ustana
wia prawdę, co nie zawłaszcza świata do końca, co nade wszystko pozwala mu 
nadal być niepoznanym, niedotkniętym, nieprzyswojonym. Jest to ten sam ro
dzaj ironicznego podejścia, które zdaniem Rorty'ego do takiej perfekcji dopro
wadził Proust i Nietzsche, pokazując, że: "istnieją tylko drobne, doczesne rze
czy, które można na nowo układać poprzez ich nowy opis,,58. 

Genius loei jest w gruncie rzeczy czasem historycznej przygodności, która 
przenika istnienie i wyciska na nim swoje piętno zmieniając "okazałą okien
ność i bramowość" i całą ich dialektykę zmieniających się proporcji i rozmia
rów, dialektykę "egzystencji 'bramnej"', którą spełnia i unicestwia diachronia 
czasu i którą można odtworzyć w pamięci uważnej refleksji filozoficznej. 
Wtedy dopiero owe wnęki, nisze, portale i zwieńczenia otworów drzwiowych 

54 R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, s. 343. 
55 L. Wittgenstein. O pewności, Warszawa 1993, op. cit., s. 51. 
56 K. Michalski, Heidegger ifilozofia współczesna, Warszawa, s. 238. 
57 R. Rorty, Przygodność ... , op. cit., s. 139. 
58 Ibid. . 
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nabierają życia, zaczynają "istnieć", pozbywając się anonimowości, wyłaniają 

się z bezbrzeżnej, niezidentyfikowanej masy uniwersum, zostają przywrócone 
życiu, na chwilę, na moment refleksji, na czas czytania tej książki lub dłużej ... 
Jest to więc zabieg wydobywania ich z otchłani niezróżnicowanej całości, 

która w perspektywie ontologicznej jest nicością, w perspektywie zaś poznaw
czej dającym się zidentyfikować fragmentem. Nabierają życia, gdy odsłania 
się w nich ów ukryty wymiar, zapomniany wymiar ludzkiego odniesienia, 
który czas zatarł gdzieś po drodze, pozostawiając tylko nagą przedmioto
wość przedmiotu, której nieznośność próbuje Symotiuk złagodzić dotykając 
w swojej refleksji ich pierwotnego, zmurszałego już sensu. I wtedy okazuje 
się, że ów mroczny cień sieni, która niczemu już nie służy, mroczne, otwie
rające się na świat "gardziele studni" roztaczające przed nami labirynty 
podziemnych i naziemnych światów, z których istńienia aniśmy sobie nie 
zdawali sprawy - nabierają blasku w chybocącej smudze ludzkiej zadumy. 
Przywraca im ona na chwilę fragmentaryczność istnienia, odbiera ulotność, 
odsłaniając na moment coś bardziej trwałego, co jednak dalekie jest od so
lidności, którą tropiła metafizyka. To coś chybotliwego, zaledwie dotknięte
go myślą jest nigdy do końca sprecyzowanym przeczuciem, mrocznym 
przedmiotem pożądania solidności bytu. 

Uogólnienie to dokonuje się na miarę świata, którego dotyczy: oto więc 
bramy odzyskują "bramowość", okna "okienność", studnie "studzienność", na
bywając w ten sposób fragmentarycznej identyczności, która towarzyszy każde
mu istnieniu. Ale przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że owa "studzienność" 
jest inna w kontekście wiejskiej studni, inna w głębi korytarzy, po których krążą 
ludzie, jeszcze inna w studzienności schodów, windy, studzienność w sztuce 
kowalskiej, rzeźbie i muzyce, inna jeszcze w studzienności głębin wody. Tych 
wymiarów Symotiuk zaledwie dotyka, po to, żeby wskazać ich rozliczność 

i różnorodność, i każdorazowość, by na koniec stwierdzić: "światów jest ilość 
hiezmierzona"s9. Próba dotarcia do tego, co je konstytuuje jest zawodna. Stu
dzienności studni nie da się opisać: dialektyki dwu nieskończoności - koła i linii 
prostej - nie da się w łatwy sposób uchwycić: "Głębokość studni daje w niej 
prymat linii prostej nad okrągłą. Ale "okrągłość" zawiera w sobie więcej "isto
ty" studzienności, gdyż nadaje jej tę elegancję, która studnię w pełnym tego 
słowa znaczeniu różni od byle jak wygrzebanej dziury w ziemi,,60. W tę dialek
tykę dwóch nieskończoności wplata się jeszcze "melodyka skrzypienia", dia
lektyka jasności i ciemności, tymczasowości, przypadkowości i "graniczności", 
a także element okienności, który jest tyleż okiennością lochu czy celi, co 
okiennością skierowaną na świat. 

59 S. Syrnotiuk, op. cit., s. 6. 
60 Ibid., s. 42. 
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5. Graniczność: wewnętrzność zewnętrzności rzeczy 

Istnienie jest kłębowiskiem odniesień, w którym początek i koniec zanurzo
ne są w fieri spiętrzonych procesów. Owa konstytuująca je sprzeczność znaczeń 
i przejawów otwiera nieoczekiwanie przed czytelnikiem kolejny . wymiar stu
dzienności istnienia, z niezgłębionymi warstwami i korytarzami rzeczywistych 
i możliwych do pomyślenia światów. Jesteśmy więc wciąż wciągani w głąb, 
w coraz to głębsze, bardziej mroczne warstwy istnienia, głębiny istnienia, coraz 
bardziej fragmentarycznych światów, które nie wiedzieć kiedy wnikają w jakieś 
szersze, bardziej horyzontalne przestrzenie - stając się elementem rzeczywisto
ści głębokiej, ale i rzeczywistości płytkiej, która otwiera się na horyzonty no
wych, innych światów ... Studzienność Uako głębia) i na-ziemność jako zew
netrzność, jako "wieża stercząca w niebo" nie są tu bowiem dwoma światami, 
które pozostają wobec siebie w antynomii, ale stanowią wzajemne do siebie 
odniesienia, wnikają w siebie nawzajem, sąjakoś na siebie wewnętrznie otwarte 
i zamknięte, tworząc w ten sposób nieredukowalną tajemnicę swojej graniczno
ści. To, co zewnętrzne okazuje się wewnętrzne. Głębia studni odbija zaledwie 
skrawek rzeczywistości rozciągniętej nad nią. Głębia studni nie idzie więc 
w parze z głębiąjej możliwości: wciąga wprawdzie umysł w wir swojej topieli, 
traci jednak kontakt z tym, co chce zrozumieć - odbijając zaledwie maleńki 
refleks tego, co winna przedstawiać. Zaskakujące: głębiej wcale nie znaczy le
piej. Studzienność studni buduje inny świat niż okienność okien i jeszcze inny 
niż bramowość bram. Inny, a mimo to przenikający się nawzajem w innym wy
miarze: wewnętrzności i zewnętrzności - nieuchwytnych, a przecież istniejących 
stron tego samego (tego samego ... ?) istnienia. 

Coś je jednak rozgranicza: drzwi, brama, furtka, okno. Jest jakieś przed i ja
kieś po, co samo w sobie, bez owej "graniczności" nieuchwytnej, a jednak obec
nej - nie daje się zrozumieć. Owa "graniczność" jest właśnie przewodnim mo
tywem i tematem tej niezwykłej książeczki: tropienie tych rozmywających się 
wciąż światów, próba uchwycenia ich na "granicy", między jednym a drugim 
stanem, między tak a nie. To jednak, co się tu tropi, co frapuje i przyciąga - jest 
najbardziej nieuchwytne, tajemnicze i nieobecne. 

Ciekawe, że graniczność, nie jest wnoszonym przez człowieka porządkiem, 
ale tkwiącą w bierności materii "przegrodowością" i "izolacyjnością" świata61 • 
Tropienie graniczności istnienia, a nie istnienie jako takie - oto nowa propozy
cja dla znękartej kłopotami pojęciowymi współczesnej filozofii. 

To nieuchwytne po-między, które samo w sobie, bez tamtych dwóch, nie 
istnieje przykuwa uwagę Symotiuka. Jej symbolem jest nie tylko atom dla mate
rii, płot dla podwórza, ale i okno, jako niewidoczny, ale stawiający niemy opór 

61 Ibid., s. 68. 
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próg istnienia. Graniczność to także opór materii wobec imperialnych zakusów 
rozumu teoretycznego. Wielość, różnorodność i tajemniczość graniczności - oto, 
co interesuje Symotiuka. 

Okno jest pośrednikiem "bardziej symbolicznym niż drzwi, brama, furtka", 
mówi Symotiuk62

. Jest "więzią strukturalną", a nie po prostu instrumentarium, 
przyrządem do patrzenia. Jest perspektywą, magicznym lo ci, z którego dokonuje 
się oglądu, i które zamyka nas w niewidzialnej klatce swych wewnętrznych kon
strukcji: w ramach czasu, kształtu, horyzontu, historii, wnętrza myśli, perspek
tywy, punktu widzenia. Kto się w kim odbija: my odbijamy w nim świat 

(w oknie własnego umysłu), czy świat odbija się w nas? 
Powracają stare, znane, klasyczne problemy filozofii pokazane jednak w zu

pełnie innej, nieznanej, obcej nam scenerii, niebanalnej konwencji, innym kon
tekście. Jak należy je rozumieć: jako metaforę, symból, analogię, paradygmat, 
paralogię, prowokację happening, qusi-metafizykę? Czym jest więc okno: nie
zbywalnym elementem oglądanego przedmiotu, instrumentarium oglądu, czy 
może samym tym oglądem, który zatracił się we własnym odbiciu? Nieznośna 
obiektywność okna, która nadąje lub odbiera rzeczom dostojeIlstwo i która de
cyduje, że jedne przedmioty (zdaniem Symotiuka: pionowe) bardziej pasują do 
okienności niż inne. Biada tym, które do niej nie przystają. Te zaś, które pasują, 
zawierają jakby więcej okienności niż inne, są zatem prawdziwsze, lepsze, bar
dziej reprezentatywne, trwalsze, mniej ulotne, mniej przygodne, bardziej reali
styczne, może nawet bardziej obiektywne? (Czy obiektywność jest stopniowaI
na?). Może więc tylko takie istnieją? Albo bardziej zasługują na istnienie. Cie
kawe, jak zwykłe "okno" może zmienić panoramę świata . To okno (punkt pa
trzenia) decyduje o tym, a nie rzeczy. Nieznośna, zapatrzona w siebie subiek
tywność, która urosła do miary wszechrzeczy, która dyktuje, decyduje, definiuje, 
nazywa, porządkuje, wybiera, ocenia, wartościuje i odrzuca. Kształtuje, stwarza 
i unicestwia ... 

Świat zdany na okienność. Brzmiąca wrogo: "okiennizacja świata", wyrusza 
na podbój świata. Bezradność świata zdanego na okienność: wszystko jest za
mknięte w ramach: przestrzeni poznania, w ogrodach myśli. Wszystko tkwi 
w jakiś framugach, jest ograniczone ramami: czasu, sytuacji, poglądów, ideolo
gii. Rzeczywistość pozbawiona ram, rzeczywistość "nieokienna" (metafizycz
nia), czysta, nieskażona, pełna - skazana jest na totalne, amorficzne nieokreśle
nie, na nieistnienie albo na bezbrzeżną, nieokreśloną, niezróżnicowaną wiecz
ność. Okienność oderwana od wszystkich okien świata stanęła oto wobec bez
bronnego istnienia, żeby je okiełznać. Obiektywność, która zapomniała o swojej 
subiektywności. Okno jako szczelina, przez którą sączy się czas - zmieniając 

perspektywę widzenia, sposób patrzenia, szerokość framug, rozmiar, kształt 

i horyzont patrzenia: zwężając, to znów poszerzając pole widzenia ... Otwierając 

62 Ibid., s. 49. 
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przed nami złudną nadzieję ogarnięcia całego istnienia, którego ostateczną, ka
rykaturalną formąjest magiczne okno telewizora roztaczające przed nami miraże 
wirtualnych niby-światów ... Przewrotna i złudna przezroczystość szyby. Jak 
należy to rozumieć? Jako obrachunek z neutralnością poznania, którą oferowała 
metafizyka? 

Ale jest w tym jeszcze jeden problem. Człowiek patrzony przez okno. Meta
fora przypominająca Heideggerowskie twierdzenie: ,Język mówi człowiekiem", 
powtórzone później przez Becketta w jego teatrze absurdu, który tak bardzo 
okazał się realistyczny. Okno, przez które się patrzy, przez które się widzi. 
Okno-oko metafizyki, które wessało świat. Język, który przestaje być narzę
dziem komunikacji. Człowiek patrzony przez okno, to człowiek w niewoli pa
trzenia. Człowiek jako punkt widzenia, jako perspektywa. Człowiek w ramach. 
Symotiuk delektuje się tymi pomysłami. Nie rozwija żadnego z nich, ale spiętrza 
rozmaite pomysły i drąży wciąż nowy wymiar tego problemu. Każdy z nich 
mógłby być odrębnym wątkiem dalszych rozważań. 

I znów pojawia się ten sam problem: bezbronności człowieka wobec stwo
rzonych przez siebie perspektyw i poznawczych złudzeń: jest w nich jeszcze 
człowiek - podmiot myślenia, poznania, widzenia? Namnażają się wokół niego, 
oplatają go. Tworzą właśnie przygodność zniewolenia, sieć niewidzialnych sie
ci, niewidzialnych zależności i odniesień, które jak szyba tworzą "niewidzialny 
opór i niemożność przekroczenia"63. Okno, jak punkt widzenia żłobi w materiale 
poznawczym i w umyśle poznającego trudne do odkształcenia formy. Co tu jest 
poznające, a co poznawane? Gdzie się kończy materia, a zaczyna forma? Bardzo 
złożony dyskurs· o ambiwalencji obiektywności i subiektywności ludzkiego po
znania, aktywności i pasywności ludzkiego podmiotu. 

Klimat myśli, metaforyka stają się coraz bardziej gęste. I oto nieoczekiwanie 
gubimy się w tym labiryncie: jesteśmy we wnętrzu własnego wnętrza . Za-okienny 
świat wciąż jeszcze istnieje, ale nie ma już do niego odniesień. Cóż jednak się 
wówczas okazuje? Oto wewnętrzna wewnętrzność jest nieuchwytną zewnętrzno
ścią, której nie sposób opisać i która, jakby powiedział Levinas, okazuje się zale
dwie strzegącą swojego sekretu fasadą istnienia64. Ale przecież przedmiotem za
interesowania wielkiej filozofii nie miała być fasada. Czy nie ma więc w tym wy
rzutu, że metafizyczna obietnica nie doczekała się spełnienia, że metafizyka za
trzymała się jakby na powierzchni tego, co chciała tak dogłębnie opisać? 

Nieprzypadkowo Proust, jak mówi Levinas, "podziwiał podszewkę ręka
wów sukni wielkiej damy,,65. Któż jednak, poza nielicznymi, chciałby się za
chwycać "podszewką" istnienia i zapuszczać w rejony tak drugorzędne jak stry
chy, piwnice, sienie, mroczne korytarze czy cembrowiny studni? Zaglądać do 

63 S. Symotiuk, op. cit., s. 58. 
64 E. Uvinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 226. 
65 E. Uvinas, ibid. . 
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porzuconych pudeł, grzebać w starych, porzuconych butach, zastanawiać nad 
sensem nikomu niepotrzebnych protez, pomiętych kapeluszy? Któż z własnej 
nieprzymuszonej woli opuściłby bezpieczne, bo dobrze znane, strzeliste świąty
nie teoretycznego rozumu, żeby wyruszyć w podróż krętymi, nieuczęszczanymi 
przedtem przez nikogo duktami? Któż chciałby sobie wybrać przedmiot trud
niejszy: "rzeczy, które odstręczają, odpychają, a nawet...". 

Trzeba nie lada odwagi, by udać się w taką podróż, poddając zabiegowi in
telektualnej prowokacji i eksperymentowania ten całkiem nieźle uporządkowany 
świat Wielkiej Filozofii. Bo czym są, jak nie prowokacją, metafory studni, bra
my, strychu i piwnicy? Dialektyką zewnętrzności i wewnętrzności? Istnienia 
i nieistnienia? Otwartości i zamkniętości? Dialektyką, czy permanentnym zno
szeniem, skoro " ... budynku nie mogę obejrzeć na faz od wewnątrz i ze
wnątrz?,,66, skoro "ściany budynku - jako układy 'nieprzenikliwości' zasłaniają 
się jakby same przed obejrzeniem całkowitym"? Czy nie jest to więc zawiesze
nie wielkiej, metafizycznej syntezy, która bierze pod uwagę to, co inne, ale wy
łącznie jako stan sprzed pojednania? A metafora okna? Symbolem pozorności 
poznania całkowitego, absolutnego uchwycenia świata. Metafora okna jest jesz
cze bardziej skomplikowana niż studni - z całą swoją przewrotnością pozornego 
otwarcia i otwierania się na otwartość, którą sugeruje przezroczystość szyby. 
Okno, które wabi, pokazuje, ale biada tym, którzy zawierzyliby jego zewnętrz
nym powabom. Okno jako wewnętrzne oko, lustro ludzkiego umysłu, który po
rządkuje świat w określony sposób i w określonym porządku, ale przecież za 
każdym razem inaczej. Okno jako smuga światła, przez które sączy się czas 
zmieniając raz po raz odbijające się w nim pojawy. 

Niewątpliwie dokonuje się tu swoista nobilitacja rzeczy małych i kruchych, 
a spoza jej ulotnej warstwy wydobywa się jakiś bardzo złożony sens. Nieocze
kiwanie okazuje się, że świat rzeczy małych jest równie powabny i godny istnie
nia (i poznania), jak świat rzeczy dużych i podlega tym samym uwikłaniom 
i komplikacjom. Dotyka go także "dwoistość i chwiejność funkcji" i chybotli
wość znaczeń, dylemat jawności i skrytości sensów, otwartości i zamkniętości 
struktur. Kokieteryjność rzeczy małych - oto, co Symotiuk przeciwstawia meta
fizycznej ocię:ż<łłości trwania. Jest z nimi ten sam kłopot, co z metafizycznym 
bytem w tradycyjnej ontologii, gdy pytamy o ich istotę: jak metafora studni peł
na ambiwalencji gaszenia pragnienia czy podsycania go. "Gdzie się jednak koń
czy portal?,,67, pyta Symotiuk. A gdzie się zaczyna? Można byłoby zapytać w tej 
samej konwencji ... Nie idzie tu więc o prawdę sensu stricto, ciężką, wielką, 
wieczną prawdę metafizyki, ale kapryśną, lekką, lecz jakże urokliwą, pełną ele
gancji, uwolnioną z akademickich sporów, niedopowiedzianą, mówiącą ludzkim 
głosem, prawdę ludzkiego życia, prawdę przemijania. 

66 S. Symotiuk, op. cit., s. 69. 
67 Ibid., s. 19. 
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Nieprzypadkowo Symotiuk przywołuje w Pochwale chińskich pałeczek, któ
re rzucają jakieś światło na jego filozofię, Marcela Prousta: "Szczegół, konkret 
nie jest tu elementem rozumowań 'indukcyjnych' - to raczej coś takiego, jak 
smak ciastka, które z nagła olśniło Marcelowi Proustowi całą głębię światów 
dzieciństwa i młodości,,68. Czym jest ów klimat prawdy: przestrzenią patrzenia, 
między rzeczywistością spełnienia a niespełnienia, rzeczywistością okienną a za
okienną, przedsionkiem, progiem, drogą do czegoś, patrzeniem czegoś. Nie pa
trzeniem na coś - patrzeniem czegoś . Punktem orientacyjnym nie jest tu jednak 
w brew pozorom człowiek, ale przygodność człowieka, a więc loci, magiczna 
przestrzeń, sytuacja, ekran naszych władz poznawczych, w której gra rolę tak 
wiele rozmaitych elementów, splot odniesień, które namnożone, spotęgowane, 
budują scenerię niepoddającą się prostej interpretacji. Ale prowokuje, dziwi, 
czasem śmieszy .. . , porywa. Prowadzi czytelnika mieszając konwencje opisu: 
baśni, filozoficznej dysputy, mądrej refleksji, dialogu, science fiction, za pomo
cą wielu rozmaitych skojarzeń zaledwie dotkniętych, paraboli kulturowych, spo
strzeżeń, dygresji, strzępów wspomnień, z których czasem, nieoczekiwanie, 
wyłania się jakaś mądrość, refleksja filozoficzna, elegancka pointa, porównanie, 
aforyzm: "Mijamy więcej światów niż ich osiągamy", "Strumienie chodników 
nigdy nie zlewają się z rzekami ulic", "Rzeczy opancerzają się geometryczno
ścią") ... I sądów: "Oko jest instrumentem moralnym", "Myślenie inne niż hipo
tetyczne w ogóle nie istnieje. Myśl kocha prowokacje". Myślenie obrazowe 
(rzec by można myślenie obrazami, bardzo fabularne narracje), przemieszane 
krótkimi, lakonicznymi filozoficznymi refleksjami. Serie przestrzeni (krajobra
zów myśli, jakby powiedział Uvinas) pokazane w ramy sytuacji: przestrzeni 
strychu, piwnicy, bramy ... Intymny wgląd w modus existendi. 

Symotiuk tries to show how things look if we drop the demand for a univer
sal point ofview. This very imaginaiive piece ofthinking shows the hidden truth 
about contingency of the little worlds around us, forgotten by metaphysics. He 
tri es to encourage us to see things from our private perspective. He turns 
against theory - towards a sort of sophisticated and at the same time subtle 
narrative showing the magical meaning of the ordinary situations. He caUs this 
kind ofphilosophy "microphilosophy". His book can be understood as an inter
esting and inspiring example of postmodern thinking. 

CblMom1OK cmpeMumCfl nOKa3amb KaK 6bl2JlJlOUm MUP, eCJIU om6pocUM 
yuu6epCQJlbuy1O mOllKy 3peuWł. Iloo06ublU cnoc06 MblUlJleUWł omKpbl6aem 

68 S. Symotiuk, op. cit.; s. 7. 
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ucmuHy o CJlyItaUHOCmU MallblX MUp06, KOmOpble oKpyJICalOm HaC co 6CeX 

CmOpOH u KOmOpble He npUHUMaem 60 6HUMaHue MemarjJU3UKa. lloo06HblM 

06pa30M CblMomlOK nblmaemCJl y6JleItb Hac paCCMampU6amb oKpyJICalOUfuu 

MUp c UHOU6UOyallbHOU nepcneKmU6bl, nOKa3bI6(1Jl He06blItHblU CMblCJl 06blItHblX 

c06blmuU. lloo06HblU 6UO rjJUJlOcorjJcm606aHUJl OH Ha3bl6aem "MUKpO

rjJUJlocorjJueu ". E20 KHU2y MOJICHO paCCMampU6amb KaK UHmepeCHblU u y6Jle

KameJlbHblU npUMep nOCmMOOepHUcmCK020 MbIUfJleHUJl. 


