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Cel badarfl

Wyniki badarf,

Najwa2niejsze wnioski plyn4ce z badafi

Na podstawie analiz przeprowadzonych w pierwszej czgsci pracy sformutowalem

nastgpuj4ce wnioski. Zjawisko cyniczno5ci ma charakler komunikacyjny i przejawia sig w

pewnym sposobie przemawiania. Aby 6w spos6b przemawiania zrozumiel, naleLry poslu2y6

sig narugdziami analiry retorycznej, kt6re dostarczajq metodologicznie dogodnego

heurystycznego punktu wyj6cia do filozoficznych badari nad cynicznoSci4. Oznacza to

koniecznoS6 wyj6cia poza metody typowe dla badari historyczno-filozoficznych, a tak2e poza

metodologig historii idei, kt6re to metody porwalaj1 wprawdzie na analizg historycznych

przejaw6w cynicznoSci i przemian, jakim one podlegaj4, ale nie daj4 odpowiednich nangdzi

do ujgcia natury tego fenomenu.

Przyiqf prueze mnie spos6b ujmowania zagadnienia cynicznoSci stanowi metodyczne

rozwinigcie idei zawafich w p6Znych pracach Michela Foucaulta, w kt6rych poslugiwal sig

on, cho6 w spos6t niesystematyczny, aparatem pojgciowym teorii retorycznej do opisania

fenomenu parezji, w tym parczji cynickiej. Moje analizy stanowiq fiwnie? rozrvinigcie

koncepcji cynizmu, jakqzawarl w swojej pracy Krytyka cynicznego rozumu Peter Sloterdijk,

ze uczeg6lnym uwzglgdnieniem koncepcji badania poszczeg6lnych form mySlenia cynicznego

i ujmowania przejaw6w zjawiska cynicznosci w jego historycznej zmiennosci.IJwaitam, Le

pnyjgte prueze mtie zalohenia metodologiczne pozwalalq lvyjS6 poza ograniczenia obu tych

teorii i ujql cynizmjako pewne kulturowe residuum stale obecne w kulturze Zachodu.

Najwazniejszymrozr6hnieniem, jakiego dokonujgw moich badaniach, jest rozr6Znienie

formy i treSci fenomenu cynicznoSci. Przez formg cynizmu rozumiem pewien schemat

perswazyjny, kt6ry zaklada poslugiwanie sig takimi narzgdziami perswazji jak: paradoks

cyniczny, realizmcyniczny i modulacja cyniczna.Mianem treici cynizmu nazryvarnokreSlony

zesp6l pogl4d6w i postaw, stanowi4cy tlo, na kt6rym m6wca cyniczny dokonuje zabieglw

perswazji cynicznej. Sklada sig nari zbi6r charakterystycznych dla cynik6w deklarowanych

postaw moralnych, kt6re stale tow arzyszq, perswazyjnej formie m6wienia cynicznego.



Forma cynizmu

Mowa cyniczna

Analizg formy m6wienia cynicznego przeprowadzilem, posluguj4c sig wskaz6wkami

metodologicznymi zaczerpnigtpi z dw6ch 2r6del. Byly nimi koncepcja retoryki autorstwa

Kennetha Burke'a oraz semantyka jgzyka moralno5ci stanowi4ca centralny element

metaetycznej teorii Charlesa L. Stevensona.

Punktem wyjScia uczynilem tezg Burke'a, zgodnie z kt6rq celem wszelkiego aktu

retorycznego jest osi4gnigcie stanu konsubstancjacji retorycznej m6wcy i audytorium. Retor,

zdaniem amerykariskiego mySliciela, jest odpowiedzialny za przebudowywanie struktur

toZsamoSci zbiorowych, za pomoc4 kt6rych czlonkowie audytorium buduj4 swoje wlasne

systemy autoidentyfikacji. Staraj4c sig dociec 2r6del atrakcyjnoSci cynicznego sposobu

m6wienia, zauwalylem,Ze m6wca cyniczny postgpuje w spos6b wrgczprzeciwny do tego, jaki

zalecany byl przez klasyczn4 teorig retoryki. Zamiast starad sig zjedna6 sobie publicznoS6

poprzez schlebianie jej gustom i dopasowywanie sig do jej upodobafi moralno-aksjologicznych,

rozpoczyna on swoje zabiegi od zerwania wszelkich wigz6w identyfikacji migdzy sob4 a

publicznoSciq ustanawiajqc opozycjg migdzy sobq jako reprezentantem etosu fachowo6ci a

audytorium, kl6re w jego oczach przedstawia tlum dyletant6w niezdolnych do pnyjgcia

fachowego pouczenia, kt6rego moZe on im udzielid. On sam reprezentuje chlodny i rzeczov,ty

spos6b m6wienia i my6lenia, kt5ry pneciwstawiony zostaje dziecinnej postawie czlonk6w

audytorium. Owoprzeciwstawienie ustanowione zostaje najpierw przezzabieg, kt6ry okreslam

mianem ekspozycji paradoksu cynicznego. Pojgcie paradoksu cynicznego obja6niam,

postuguj4c sig pojgciem quasi-definicji perswazyjnej, kt6re opracowal Charles L. Stevenson na

marginesie swoich badari nad perswazyjnymi fundamentami mySlenia moralnego. Paradoksem

cynicznym nazywam zatem tezg, za pomoc4 kt6rej m6wca stara sig zaszokowad sluchacza

popruez poslugiwanie sig slowami nalehqcymi do jgzyka moralno5ci na spos6b, kt6ry nie

zgadza sig z ich utrwalonym w praktyce jgzykowej znaczeniem emotywnym. Jako

paradygmatycznym przykJadem tego rodzaju twierdzenia postugujg sig oslawion4 definicj4

sprawiedliwoSci wypowiedzianqprzezTrazymacha w pierwszej ksigdze Platoriskiego Paristwa,

zgodnie z k6rq ,,sprawiedliwe jest to, co sluzy silniejszemu". Ekspozycja paradoksu

cynicznego wrazz innymi zabiegami, takimi jak ruganie i natrz4sanie sig z audytorium czy tea,

jak w przypadku Trazymacha, Zqdanie zaplaty zaptzedstawienie swojej opinii, pozwalam6wcy

cynicznemu ustanowid binarn4 opozycjg pomigdzy sobq jako fachowcem a publiczno5ci4

zlo?onq z naiwnych dyletant6w.



Ekspozycja na spos6b cyniczny paradoksalnej tery l4czy sig z jej uzasadnieniem,

przyjmuj4cym fo*g, kt6r4 okre5lam mianem realizmu cynicznego. Pojgcie to objaSniam,

posfuguj4c sig koncepcj4 komunikacji zakulisowej ,kt6rqprzedstawil Erving Goffinan w swojej

ptacy Czlowiek w teatrze 2ycia codziennego. OkreSla on ten rcdzaj komunikacji jako spos6b

m6wienia, dzigki kt6remu uczestnicy interakcji spolecznych buduj4 opozycjg pomigdzy tymi,

ktlrzy s4 do niej dopuszczeni i zyskuj4 dzigki temu status odrgbny od tego, jaki posiadaj4

zwykli widzowie spolecznego spektaklu. Mowa zakulisowa charakteryzuje sig szorstkoSci4, a

nierzadko r6wnie2 brutalnosci4, dzigki kt6rym czlonkowie zakulisowej ekipy odpowiadaj4za

pnebieg spektaklu spolecznego i wtajemniczeni w jego arkana mog4 nada1 sobie toZsamo56,

wy62niaiqc4 ich od tych, kt6rzy musz4 zadowolid sig rolami widz6w. M6wca cyniczny

przyjmuje taki wlaSnie zakulisowy spos6b wypowiadania sig, wskazuj4c nato,Zeto, co m6wi,

poj46 mog4 jedynie ci,kt6rzy - posluguj4c sig formul4 Machiavellego - ,,Tniy sig na rzeczy"

(Ksiqz). Cynik, postuguj4c sig takim wlaSnie zakulisowym sposobem m6wienia, daje

czlonkom publiczno6ci do zrozumienia, 2e mog4 oni dol1czyl do grona wtajemniczonych w

arkana reprezentowanego przez niego fachu, pod warunkiem 2e zaakceptujq sam paradoks i

ptzyimq tg sam4 cechuj4c4 sig chlodem i niebior4c4 pod uwagg wynikaj4cych z naiwnoSci

sentyment6w postawg pozbawionego zludzefi cynicznego obserwatora. Zabieg ten okre5lam

mianem modulacji cynicznej. Jego celem jest zmiana wyjSciowej opozycji fachowiec-dyletanci

na bardziej pochlebn4 dla stuchaczy relacjg mistrz-uczniowie. Zmianatapozwalaaudytorium

uwolni6 sig od tozsamoSci naiwnych amator6w i stanq6 po stronie cynicznego mistrza.

Opisane powy2ej zabiegi perswazyjne stanowi4 to, co okreslam w t5rtule mojej pracy

mianemformy cynizmu.

Immoralizm i moralizm

WaZ.nym rezultatem roztxtuZah nad form4 mowy cynicznejjest sformulowane pneze

mnie na gruncie teorii metaetycznej Stevensona rozrlLnienie pomigdzy moralistycznymi i

immoralistycznymi strategiami argumentacji moralnej. Stevenson w swoich pracach wskazuje

na mechanizm definicji perswazyjnej jako kluczowy skladnik aparafri perswazji moralnej. Jest

ona zabiegiem, dzigki kt6remu m6wca moZe dokonad zmiany w preferencjach swoich

sluchaczy poprzezzmiangtresci pojgciowej sl6w nale?qcychdo jgzykamoralnoSci bezzmiany

ich znaczenia emotywnego. Definicja perswazyjna jest zatem zabiegiem, kt6ry pozwala

kierowa6 postawami audytorium przez przekierowywanie aprobaty lub dezaprobaty, kt6re

lqcz4 sig z danym slowem na mocy jego znaczenia emotywnego, poprzez zmiangjego treSci

pojgciowej. Slowo maj4ce dodatnie albo ujemne znaczenie emotywne zyskuje na mocy



definicji perswazyjnej now4 tresi pojgciow4, czego wynikiem jest zmiana w postawach

sluchaczy. Ten rodzaj strategii argumentacyjnej okre5lam mianem strategii moralisty.

Paradygmatycznymi przykladami jej zastosowania s4 definicje termin6w moralnych, nad

kt6rymi trudzi sig Sokrates - i taki jest perswazyjny sens Sokratejskiej maieutyki.

Kluczowe dla zrozumienia roli, jakq mowa cyniczna odgrywa w ramach argumentacji

moralnej, jest zwr6cenie uwagi na fa$ 2e podstawowym warunkiem skutecznej definicji
perswazyjnej jest stabilne znaczenie emotywne termin6w stanowi4cych jej de/iniendum. Je1li

bowiem przekierowanie aprobuj4cych bqd?dezaprobuj4cych postaw uczestnik6w komunikacji

ma sig powie56, to znaczenie emotywne terminu definiowanego, jako stanowi4ce semantyczne

2t6dto wywotujqce owe postawy, musi byC dobrze umocowane. W tym kontek$cie strategia

perswazyjna, iakq stosuje m6wca cyniczny, mo2e zosta1 pojgta jako zbi6r zabieg6w maj4cych

na celu udaremnienie pr6b perswazyjnego przedefiniowania sl6w nalez4cych do jgzyka

moralnoSci. Paradoksy formulowane przez cynika maj4 formg quasi-defrnicji perswazyjnych,

kt6re - jak to juL zostalo powiedziane - polegaj q na zmianie znaczenia emotywnego sl6w

nale1qcych do jgzyka moralnoSci. Dokonujqc tego zabiegu, m6wca cyniczny usuwa

semantyczn4 podstawg stanowi4c4 o skutecznoSci definicji perswazyjnych. JeSli bowiem slowo

majqce sta6 sig przedmiotem takiej definicji pozbawione zostanie jednoznacznego znaczenia

emotywnego albo jeili znaczenie to ulegnie zmianie, to manipulacje wok6l jego tre$ci

pojgciowej nie bgd4 mogly doprowadzi6 do zmiany postaw sluchaczy i jako takie pozostanqz

perswazyjnego punktu widzeniajalowe. Tg wla5nie strategig argumentacyjn4 okreslam mianem

strategii immoralisty, natomiast postawg, jak4 pnyjmuje m6wca stosuj4cy tg strategig,

narry arn immoralizmem cynicznym.

Wynikiem zreferowanych powyzej analiz jest zatem operacjonal izacjana gruncie teorii

retorycznej wzbogaconej o aparat pojgciowy metaetyki pojgd moralizmu i immoralizmu.

Rozumienie tych pojgd uwolnione jest od tradycyjnego kontekstu, jaki stanowila filozofia

moralna czy teL filozofia moralnoSci, orazzrekontekstualizowane na gruncie teorii retorycznej

i metaetycznej. Taka przebudowa aparatu pojgciowego pozwala wyruhniej dostrzec sens

wypowiedzi, kt6re uznawane sq za wyraz postawy moralizuj4cej lub immoralistycznej, i na

lepsze zrozumienie roli odgrywanej przeznie w przemianach, jakim podlega jgryk moralnoSci.

TreSd cynizmu

Na drugim wyr6znionym przeze mnie skladnikem zjawiska cyniczno$ci stanowi4cym

treSciowe wypelnienie fotmy perswazji cynicznej jest kontrideal cyniczny. Skladaj4 sig nari



charakterystyczne postawy i poglqdy, przez l<t6re wyraaa sig ethos m6wcy cynicznego.

Kontrideal jest tym, dzigki czemu mowa nabiera charakterystycznej dwuznacznoSci moralnej,

kt6ra stanowi nieodlqczn4 cechg zjawiska cyniczno5ci i decyduje o roli, jak4 cynizmodgrywa

w procesach przemian sfery moralnej, kt6re okre6lamy wsp6lnym mianem zjawisk o5wiecenia.

M6wca cyniczny jawi sig publiczno5ci jako obrofca zapomnianych ideal6w, kt6re
przeciwstawiazracionalizowanej formie moralnoSci o5wieconej. Wyruza je jednak nie wprost,

aleza posrednictwem immoralnej formy, jakqpnybiera mowa cyniczna.

Odr62nienie od siebie poszczegllnych typ6w kontrideal6w cynicznych stanowi
podstawg do tozr6hnienia r62nych form cynicznoSci , z kt6rych tny wydajq sig mie6 znaczenie

podstawowe.

Ko ntri de al fa c h ow o - ary st o kraty c zny

Pierwsz4 z nichjest ta forma cynizmu, kt6rej reprezentanci postuguj4 sig ethosem

fachowo-arystokratycznym. W mojej pracy dokonuj g analiztej formy konfiidealu, posluguj4c

sig przykladam sofist6w-polityk6w w osobach Trarymacha, Hippiasza i Kalliklesa. Okreslilem

treSd owego kontridealu jako polqczenie dw6ch pobocznych form ethosu obecnych w kulturze

Grecji klasycznej: ideatu fachowca-demiurga i ideatu arystokratycznego. Jego treS6 stanowi4

wyrrtane ptzez cynik6w w zawoalowanej formie residua kulturowe, bgdqce pozostalo5ci4 po

wczesnych etapach kultury greckiej, przedstawione publiczno5ci w formie ethosu, do kt6rego

m6wca cyniczny sig odwoluje i kt6ry stanowi przedmiot aspiracji czlonk6w jego audytorium.

Na przykladzie zaczerpnigtym z pierwszej ksiggi Pafistwa pokazalem, w jaki spos6b

Trazymach dokonuje autoprezentacji jako fachowca. Postugujqc sig pnykladami

zaczerpnigtymi z Hippiasza mniejszego i Gorgiasza, staralem sig pokazai, w jaki spos6b ten

ethos fachowoSci t1czy sig z ethosem arystokratycznym i w jaki spos6b m6wca kusi swoj4

publicznoSd do zaakceptowania ideatu fachowca o wielkiej mocy, kt6ry moze realizowa1

przedstawionq pnez Kalliklesa wizjg pelnego Zycia, nieliczqcego sig z ograniczeniami

moralnymi, jakie stara sig nari nalo|yl spoleczefstwo zlohone z,,ovr,ychlicznych".Konhideal

demiurga o wielkiej mocy stanowid moze podstawg do wyr62nienia pierwszej z form cynizmu,

kt6ry okre5lil mo2na plzyigtym w literaturze przedmiot mianem ,ocynizmu pan6w", jako 2e

m6wca posluguj4cy. sig nim stara sig reprezentowad ethos silnej i niezwaZajqcej na interesy

stabszych jednostki dominuj4cej.



Kontrideal plebejski

DrugA wyr62nion4 przeze mnie form4 kontridealu cynickiego jest kontrideal czci dla
ub6stwa, kt6rego reprezentantami uczynilem na potrzeby mojej pracy filozof6w nalez4cych do

starozytnej szkoty kynik6w. Kontrideal ten, podobnie jak kontrideal arystokratyazny, ma

charakter konserwatywno-reakcyjny. Podobnie jak w przypadku tamtego, zawieraon w sobie

treSci kulturowe, kt6re cho6 stanowi1wu2nqczg56 spuScizny kulturowej, to jednakzewzglgdu

na sw6j charakter zepchnigte zostaly na margines gl6wnego nurtu przemian moralnych. O ile
jednak w przypadku kontridealu arystokratycznego byty to residua kulturowe zwi4zane z

idealami szlachty czy, m6wiqc og6lniej, tradycyjnie dominuj4cej warstwy spoleczeristwa, o tyle
w kontrideale plebejskim sw6j Wrcz znajdujqte treSci, kt6re s4 elementem spuScizny kultury
prostego ludu, a wigc warstwy tradycyjnie podporz4dkowanej. Kynicy flozofrczni, kt6rzy
postuZyli w mojej pracy za reprezentant6w kontridealu plebejskiego, byli spadkobiercami

kultury ludu greckiego i reprezentantami tradycji, kt6r4 za Williamem D. Desmondem

okreSlam mianem greckiej czci dla ub6stwa. Na 6w konhideal skladaj4 sig przede wszystkim

koncepcja ub6stwajakoLr6dlawszelkiej sity i cnoty, kt6re kwitnq wlaSnie tam, gdzieczlowiek

musi stawial czola trudno5ciom Zyciowym itrudzqc sig zdobywad Srodki potrzebne do Lycia.

Ub6stwo czyni zatem czlowieka silnym i finymalym. Czlowiek, kt6ry musi w znoju

zdobywad Srodki utrzymania, ma szansg sta6 sig czlowiekiem prawdziwie wartoSciowym.

Kynik nie jest ekscentrykiem proponuj4cym rewolucjg moraln4, ale reprezentantempewnego

dobrze osadzonego w hadycji - chod spychanego na margines przemian kulturowych Aten

doby oSwiecenia - idealu.

Proste iycie i rozpad kontridealu

Trzeciq fo*4, jakq przybiera kontrideal cyniczny, jest ideal prostego i
niewymuszonego Zycia. Powstanie tego konhidealu wiqhe sig z powstaniem tej formy

interesuj4cego mnie fenomenu, kt6r4 okre5lam mianem pustego cynizmu. MySlenie cyniczne i
cyniczny spos6b m6wienia przeniesione zostajq w tym przypadku poza domeng mySli

frlozoficznejiznajdujqswoje siedlisko m.in. w nowej formie literackiej, kt6rqnazwalem satyr4

cynicznq. Wiagze sig to w pierwszej kolejno$ci z przyjgciem postawy antyfilozofi cznej oraz

zaadaptowaniem aksjologii hedonistycznej. Proces ten w starozytnoSci doprowadzil do

wytworzenia sig nowej formy SwiadomoSci cynicznej, kt6ra postawila przed audytorium

cynicznym wizjE 2ycia wyzbytego wszelkich intelektualnych zludzeri i oddanego prostym

przyjemno6ciom ptyn4cym ze spokojnego i nieskrgpowanego wymaganiami stawianymiprzez

filozofig i religig Zycia. Piewcy tego kontridealauczq,swoich sluchaczy dostrzegania w ideach



frlozofrcznych i religijnych jedynie falszywej Swiadomo5ci, kt6r4 przeciwstawiaj4 zdrowemu

rozs4dkowi, znajdujqcemu swoj4 ostateczn4 sankcjg w fakcie Smiertelno5ci. To wlaSnie Smier6

stanowi miarg dla ludzkiego zycia i nadaje praktyce zyciowej wlaSciwq jej powagg. W

perspektywie Smierci wszelkie aspiracje, jakie stawia przedczlowiekiem kultura v,ryZsza,trac4

naznaczeniu, a wszelkie r62nice wynikaj4ce zbogactwa, ub6stwa, sily czy bezsilnoSci ulegaj4

zatarciu. W ten spos6b rodzi sig nowy cyniczny spos6b mySlenia i m6wienia, w kt6rym znika

napigcie pomigdzy immoraln4 form4 a moraln4 tresci4 m6wienia cynicznego. Pusty cynizm

porztrca wszelkie ideaty moralne i zastgpuje je wizj4 Zycia poSwigconego prostym

przyjemnoSciom. Pusty cynizm traci potencjal wywrotowy, jaki tkwil w dw6ch poprzednich

formach Swiadomo5ci cynicznej , i zgadza sig dobrze z postawami dbaj4cych tylko o wlasny

interes oportunist6w, zblizajqc sig w ten spos6b do typu wsp6lczesnego cynika masowego.

Kynizm jako egzystencjalna forma cynizmu

W ramach badah nad fenomenem cynizmu, pojgtym jako pewien trwaly skladnik

kultury Zachodu, musialem r6wniez dokona6 pr6by ujgcia w kontekScie budowanej teorii

historycznego zjawisk4 jakim byl kynizm czy teL cynizm filozoficzny. Juz w na poczptku

badafr odrzucilem pokusg p6j5cia w analizach za wskaz6wk4 etymologiczn4, kt6ra

nakazywalaby obranie za punkt wyjScia analizy nauk szkoty filozoficznej, od kt6rej nazry

termin ,,cynizm" bierze sw6j pocz4tek. Obrawszy za punkt wyjScia analizg shuktury mowy

cynicznei, co pozwolilo mi na poczynienie istotnych rozr62niefi dotyczqcych formy i treSci

cynicznego sposobu przemawiania, podj4lem pr6bg rekonstrukcji filozofii kynik6w opartej na

tych wlaSni e rozr6hnieniach. Przeprowadzone analizy pozwolily mi na zbudowanie oryginalnej

interpretacji tej fi lozofi i.

Rezultaty tychanaliz streScid mozna nastgpuj4co. Filozofia kynik6w moaezostalpojgta

jako egzystencjalna forma cynizmu. Kluczowa dla jej zrozumienia jest interpretacja praktyki

zyciowej kynik6w jako paradoksu cynicznego przeniesionego naplaszczyzng egzystencjalnq.

To nie gloszone pogl4dy, ale spos6b Zycia kynik6w pelnil funkcjg paradoksu w zr6dlowym

znaczeniu tego slowa, w kt6rym odnosi sig ono nie tylko do wyglaszanych pogl4d6w, ale

r6wniez do czyn6w, a nawet os6b, kt6rych postgpowanie wzbudza u ludzi podziw lub oburzenie.

Nielicz4cy sig z normami obyczajowymi spos6b zyciakynikajest tym, co wywofuje kulturowy

wstrzEs wSr6d otaczaiqcej go publicznoSci i staje sig punktem wyj6cia do przeprowadzenia

zabiegu modulacji cynicznej, przybierajqcej formg praktyk, dzigki kt6rym naSladowca kynika

mo2ewyzbyd sig wstydu stanowi4cego - zgodnie z pogl4dem wygloszonympnezPlatoriskiego

Protagorasa - gl6wny instrument akulturacji. Na tej drodze przewodnikiem jest realizm



cyniczny, kt6ry przyjmuje posta6 parczji, bgd4cej form4 prawdom6wno$ci zblizon4 (wbrew

ustaleniom, jakie w tej sprawie poczynil Michel Foucault) do prawdom6wno5ci fachowej.

Logika rz4dzyca szczero5ciq cynicznqma byi logik4 pozbawionq przeczefi, co ma swoje 2r6d\o

w nieufnoSci, jaka chankteryzowala stosunek filozof6w cynickich do zlohonych i

abstrakcyjnych rozumowari wychodz4cych poza sferg tego, co poznawane zmyslowo. Jest to

istota tego, co okre5lid mohna mianem logiki kynickiej, kt6rej za\ohenia sformulowal

Antystenes w swojej nauce o niemozliwoSci definiowania i stynnej, cho6 niezachowanej,

mowie o niemozliwo(cizaprzeczania. Brak zaufania do jgzyka jako samodzielnego narzgdzia

poznawczego przyjmuje tez formg kynickiego antyintelektualizmu, kt6rego najbardziej

charakterystycznq postaci4 byt antyplatonizm. Opr6cz samej formy perswazyjnej na cynizm

frlozofrczny sklada sig konstrukcja aksjologiczna - w tym wypadku zaczerpnigta z tradycji

kulturowej spoleczeristwa greckiego - kt6rq okreslilem mianem greckiej czcidlaub6stwa. Ten

kontrideal r6wnie2 tutaj wywoluje charakterystyczne dla fenomenu cyniczno5ci napigcie

migdzy jawnym immoralizmem obyczajowym a moralizmem przejawiaj4cym sig w obronie

tradycyjnych, chod zapomnianych, ideal6w kultury hellef skiej.

Nihilizm i konserwatyzm jako formy SwiadomoSci cynicznej

Moje badania nad fenomenem mowy cynicznej prowadzity teL do pewnych ustaleri co

do funkcji, jakie cyniczny spos6b m6wienia i to, co okreSlid mozna mianem cynicznego

Swiatopogl4du, mog4 pelni6 w ramach og6lniejszego, filozoficznego namyslu nad moralnoSci4.

Odwotuj4c sig db rorwrtah Leszka Kolakowskiego nad nihilizmem i konserwatyzmem,

sformulowalem pogl4d, zgodnie zkt6rym cynizmnalely uznaf zarcdzajblihszy, mieszczqcy

w sobie obie te z pozoru przeciwstawne postawy moralne. Analiza immoralnej formy i

konserwatywnej treSci mowy cynicznej pozwala uj46 oba te zjawiska jako graniczne formy tego

samego fenomenu. Jest rzeczq znamiennq, 2e zar6wno nihiliSci, jak i konserwaty6ci lubi4

prezentowad sig jako wolni od zludzefi reali5ci, a cho6 obrazy Swiata, jakimi karmi4 siebie i

swoich sluchaczy, r62riiq sig zasadniczo (2, jednej strony jest to obraz Swiata poza dobrem i

zlem moralnym, azdrugiej -wizjatrwalego i uSwigconego tradycj4 hierarchicznego porz4dku),

to jednak w obu przypadkach retoryczna forma, kt6r4 sig posluguj4, bywa bardzo podobna.

Twierdzg, 2e owqLr6dtow4 form4 jest w obu pwypadkach to, co okreSlilem w pracy mianem

perswazji cynicznej, sam zaS cynizm moZe by6 rodzajem bli2szym, do kt6rego przynalelqobie

wymienione przez Kolakowskiego postawy 2yciowe i za pomoc4 kt6rego mog4 zosta6 one

zdefiniowane. Cynizm jako zjawisko sklada sig z dw6ch wzglgdnie niezalebnych, ale

powi4zanych ze sob4 element6w. Pierwszym z nich jest forma perswazji cynicznej, drugim -



pewien schemat aksjologiczny, kt6ry okreslilem mianem cynicznego kontridealu. W kontek5cie

powy2szych rozttruhafi pierwszy element odpowiada z grubsza temu, co Kolakowski okresla

mianem postawy nihilistycznej. Ustanowiony przez cynicznego m6wc9 dystans, poslugiwanie

sig quasi-definicjami perswazyjnymi oraz v,ryrahanie sig w duchu realizmu cynicznego

sprawiajq 2e jego postgpowanie wydaje sig przesiqknigte immoralizmem, pojgtym po prostu

jako niewiara w jak4kolwiek wartoSd Swiata jako takiego i w konsekwencji odrzucenie

wszelkich form moralizowania. Temu cynicznemu immoralizmowi towarzyszyjednak zawsze

jak cieri kontrideal jako aksjologiczna przeciwwaga, dzigki kt6rej cynik pozostaje postaci4

enigmaty czn4 i dwuzna cznq: mor ali st4 szermuj 4cym orgZem immoral izmu.

Perspektyrvy badawcze i sposoby wykorzystania rvynik6w badarf,

Badania przeprowadzone w przedlohonej pracy maj1 charakter wprowadzaj4cy.

Koncepcja mowy cynicznej jako pewnego daj4cego sig zrekonstruowa6, za pomoc4 narzEdzi

retoryki i metaetyki fenomenu kulturowego, powinna byd w pierwszej kolejnoSci zastosowana

do analizy nowozlrtnych form my5lenia cynicznego.

Najwazniejszq z tych form jest realizm polityczny, kt6rego glosicielami w czasach

nowoZytnych byli Niccolo Machiavelli i jego naSladowcy. Koncepcja mowy cynicznej pozwala

na ujgcie z perspektywy retoryki sposobu argumentowania i perswadowania

charakterystycznego dla realist6w politycznych. W szczeg6lno5ci samo dzielo Machiavellego

powinno zostal zanalizowane przy uzyciu narzgdzi badawczych skonstruowanych na potrzeby

analizy fenomenu cyniczno3ci.

Niezwykle interesuj4cym kierunkiem analiz nad cynicznoSci4 wydaje sig r6wniez

zbadanie z perspektywy koncepcji mowy cynicznej tw6rczoSci filozoficznej Fryderyka

Nietzschego. Pozwoliloby to rzucid nieco Swiatla na sens immoralizmu autora Poza dobrem i
zlem, awlaslcza 2e centralna dla mySlenia Nietzschego alegoria czlowieka oszalalego, kt6r4

skreSlil on na kartach Wiedzy radosnej, stanowi wprost odwolanie do tradycji starozytnego

cynizmu fiozofrcznego i do obrazu Diogenesa - ,,oszalalego Sokratesa" - poszukuj4cego

czlowieka na zatloczonym miejskim rynku. Podobnie koncepcja przewartoSciowania

wszystkich warto6ci daje sig uj46 w kategoriach cynickiego,,falszowania" monety, do kt6rej to

metafory Nietzsche odwoluje sig zreszt4 w swoich pismach.

Dla wsp6lczesnych badari nad cynizm em szczeg6lnie istotnym punktem odniesienia jest

koncepcja cynizmu jako dominujqcej ideologii wsp6lczesnoSci autorstwa Slavoja Ziilka,kt6ry

dokonuje analizy zjawiska cyniczno5ci, posluguj4c sig aparatem psychoanalizy Lacanowskiej.



W mojej pracy podj4lem pr6bg zastosowania tych samych kategorii do analizy relacji pomigdzy

cynikiem i moralist4 na przykladzie opisanej przez Senekg relacji z cynicznym szyderc4

Marcelinem, kt6r4 przedstawil on w jednym ze swoich list6w moralnych. Rozwinigcie tej
analizy mo2e pozwolii na lepsze okreSlenie na gruncie retorycznym i metaetycznym sensu

analiz sloweriskiego filozof4 atahJe na nadanie w kontekScie badari nad cynizmem nowego
sensu centralnemu twierdzeniu psychoanalizy Lacanowskiej, zgodnie z kt6rym nieSwiadomo56

ma strukturg tak4 jak mowa (l'inconscient est stnrcturd comme un langage).

Na plaszczyZnie metodologicznej wiele moZna sig spodziewa6 po zastosowanym w
mojej pracy polqczeniu metod badawczych metaetyki, retoryki i filozofii moralnosci.
Ujmowanie igzyka, w jakim prowadzony jest dyskurs etyczny, z perspektywy takiej
synkretycznej metodologii powinno doprowadzid do bardziej syntetycznego ujgcia zagadnieh

moralnych tozpatrywanych z punktu widzenia szeroko pojmowanych fenomen6wjgzykowych.

Badania te, dotychczas rozproszone, powinny zostal przeniesione na grunt dociekari
frlozoficznych, kt6re stanowi4 - moim zdaniem- wlaSciw4 plasrzczyzng, na jakiej dokona6 sig

moze nowa synteza wynik6w badari jgzykoznawc6w, specjalist6w od retoryki, badaczy

dzialaiqcych w nurcie psychoanalizy Lacanowskiej, a tatze innych kierunk6w mySlowych
pozostaj4cych pod wplywem mysli strukturalistycznej i poststrukturalistycznej.

5. Or'r6wrup pozosrAr,ycH osr4cNrEe NAUKowo-BADAwczycH

Badania metaetyczne

Tlo dla badari przedstawionych w pracy habilitacyjnej tworzq, analiry, jakie

przeprowadzilem w ramach badari nad metodologi4 etyki i metaetyk4. Wyniki tych badari

opublikowane zostaly w monografii pt. Zagadnienie empirycznych podstor,v etyki. W pracy tej
podj4lem pr6bg udzielenia odpowiedzi na pytanie o mozliwoSd oparcia etyki na fundamencie

doSwiadczenia. W toku analizkoncepcji filozoficnrych autor6w, kf6rych prace byly kluczowe

dla rozwoju XX-wiecznej metaetyki - poczynaj4c od Davida Hume'a, przezGeorge'a Mooreoa

do Ludwiga Wiugensteina - pr6bowalem poh,aza6, w jaki spos6b przyjmowane przez tych
autor6w zalohenia ontologiczno-epistemologiczne prowadzq ich do przyjgciastanowisk, kt6re

wykluczaj4 mo2liwoS6 zbudowania etyki opartej na doSwiadczeniu. Moje wnioski

sformulowalem, opierajqc sig na koncepcjach Tadeusza Kotarbiriskiego, Moritza Schlicka,

p62nej tw6rczo$ci Wittgensteina, wzbogacajqc te koncepcje elementami mysli pragm aty1anu

amerykafskiego. Staralem sig wykaza6,2e wuhnym krokiem, jaki musi zostal poczyniony na

dtodze do zbudowania empirystycznej teorii metaetycznej, jest odnalezienie racjonalnych
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struktur dyskursu etycznego i zbudowanie koncepcji doSwiadczeniar6Lnejod tej, kt6ra stanowi
spuscizng empiryzmu brytyjskiego. Oznacza to przede wszystkim uwolnienie refleksji nad
doSwiadczeniem od brzemienia semantyki korespondencyjnej i opartej na niej ontologii.

Moje badania metaetyczne skierowaly mnie w strong mySli Charlesa L. Stevensona.

Rezultatem tych zainteresowari bylo opublikowanie artykutu pt. pojgcie deJinicji i quasi-
definicii perswazyinei orazdokonany przezenieprzeklad kluczowego z punktu widzenia moich
badafi artykutu Stevensona pt. Definicie perswazyjne. opublikowanego w czasopigmie,,studia

z Historii Filozofii". Ta czgslmoich badari pozwolila mi migdzy innymi na zbudowanie aparatu
pojgciowego, kt6ry wykorzystalem p62niej w badaniach nad cynizmem, ale stanowila tak2e

wklad w polskie badania metaety czne.

Tadeusz Czeiowski

W ramach zainteresowari metaetycznych zajmowalem sig r6wnie2 tw6rczosci4 frlozoficnq
Tadeusza Cze2owskiego, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem jego koncepcji etyki jako nauki
empirycznej oraz koncepcji struktury teorii etycznej. Zagadnieniom tym poSwigcilem kilka
wyst4pief konferencyjnych i dwa artykuty: Moc akamodacyjna teorii metaetycznej Tadeusza

Cze2owskiego orazwczesnieiszqprac1 Formalny i materialny aspekt racjonalnoici normy.

Lukian z Samosat

Kiedy moje zainteresowania skierowaty sig w strong cynizmu, moje prace w spos6b naturalny

skupity sig pocz4tkowo na zagadnieniach zwiqzanych z filozofiq i kulturq staro1ffnq.

Szczeg6lnie istotn4 czgsciqmojej dzialalno5ci w tym okresie byty badania, jakie prowadzilem

nadzagadnieniem antyfilozofii cynickiej. CzgSO wniosk6w ztychbadaftzawarlemw artykule

Antyfilozofia cynicka w ,,Nigrinosie" Lukiona. Wnioski ptynQce ze tej pracy staty sig czgsciq,

skladow4 opublikowan ej p62niej monografi i stanowi4cej praca habili tacyjn4.

W toku badafi dokonalem glgbokiej reinterpretacji Lukianowego Nigrinosa, kt6ry to
dialog w zgodnej niemal opinii badaczy stanowi przyklad pLhnoantycznego moralitetu.

Opieraj4c sig na badaniach Harolda A. S. Tarranta oraz na analizie tekstu greckiego i kilku
tlumaczefinowoZytnych, doszedlem do wniosku, 2e dialog ten jest w swej istocie cynick4 satyrg

antyfrlozoficzn4.

Perswazja stoicka

Na marginesie badari nad perswazjq cynick4 prowadzilem r6wnie2 prace nad tw6rczoSci4

stoik6w. W ich ramach rozpocz$em systematyczne badania nad paradoksem jako narzgdziem



slu:24cym do wyruZania treSci ftlozofrcznych. Badania te znalazty swoje rozwinigcie w

zawartych w pracy habilitacyjnej analizach pojgcia paradoksu cynicznego, a wnioski z nich

pfyn?ce zebrane zostaly w artykule pt. Genelogia i funlrcja perswazyjna paradol66w stoickich,

w k16rym - wychodzqc od Cycerofskich Paradoxa stoicorum - analizujg pojgcie paradoksu w

pierwotnym, gteckim znaczeniu tego slowa.

Wstgpne badania nad Machiavellim

Przygotowuj4c badania nad fenomenem cynicznoSci, rozpocz$emr6wniez badania nad

tw6rczoSci4 Niccolo Machiavellego. Przedmiotem tych wstgpnych analiz byla aksjologia

stanowi4ca tlo poglqd6w florentyriczyka, kt6rej fundamentem jest etos mistrza w sztuce,

przybierq1cy formg doskonalego wladcy lub doskonalego artysty. Kontekstem nadaj4cym sens

tej konstrukcji aksjologicznej jest Zycie spoleczne r:zeczryistej wsp6lnoty ludzkiej, w kt6rej -
aby mogla przetrwa9 - musz4 pojawiad sig jednostki zdolne obronid j4 w niebezpieczeristwie i

zadbaf o jej rozw6j w czasach pokoju. Ci, ktfirzy stdQ w poprzek staraniom takich tw6rc6w,

wypelniaj4 kontinuum migdzy zdrajcami, takimi jak Brutus czy Judasz, spoczywaj4cymi na

dnie Dantejskiego piekla, a leniami i tch6rzami pasoZytuj4cymi na owocach wsp6lnej pracy

spolecznoSci. Owocem tych badari byl artykul pt. Machiavellego rozumienie dobra i zla.

Pozostale kierunki badafi

Poza wymienionymi kierunkami badafi moje zainteresowania zwiqzane byty z

tw6rczoSci4 ftloznficznq Thomasa Nagela, kt6rego koncepcja dw6ch oSrodk6w tozsamo5ci

posluZyla mi jako nangdzie badawcze przy prrygotowywaniu artykul6w opublikowanych w

dw6ch pracach zbiorowych. Pierwszym z nich byl artykul Dwie filozoficzne strategie obrony

podmiotowoici - John R. Searle i Thomas Nagel, w kt6rym por6wnywalem ze sob4 dwa

sposoby frlozofrcznego uzasadniania potocznego do$wiadczenia2ycia podmiotowego. Drugi z

artykul6w zostal zamieszczony w tomie pod redakcj4 Stanislawa Kijaczki Samobdstwo.

Struktura problemu i horyzonty badawcze. Stanowi on pr6bg ujgcia z perspektywy koncepcji

jazni obiektywnej i ja subiektywnego problemu racjonalnych podstaw decyzjio samob6jstwie.

Trzeci z artykul6w to praca pt. Der inhomogene Charakter der persdnlichen ldentitrit.

Dokonujg w niej analizy Nagelowskiej koncepcji subiektywnoSci.

WaZnym przedmiotem moich zainteresowaf jest r6wniez filozofia polityki. Badania w

tym zakresie zaowocowaly dwoma artykulami, z kt6rych pierwszy stanowil m6j debiut pisarski.

Zostal on opublikowany jako wynik prac seminaryjnych prowadzonych przez prof. Jana

Krasickiego i prof. Stanislawa Kijaczkg w pracy zbiorowej pt. Eschatologiczna i moralna
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wykladniapolityki.kozwalam w nim zagadnienie ostatecznej podstawy wszelkiej dzialalno$ci

politycznej m przykladzie Platoriskiego Polityka oraz koncepcji politycaro-filozoficznych

Carla Schmitta. Drugi arlykul byl r6wnie2 wynikiem prac seminaryjnych prowadzonychptzez

wymienionych profesor6q a opub]ikowany zostal w pracy zbiorowej pt. Chora i agora. U

filozo/icznych karzeni hrltury europejskiej. W artykule Fundamenty zasady bezstronnoSci.

Bezstronnoit i wspdlczucie poddajg analizie moZliwe sposoby uzasadnienia Rawlsowskiej

zasady bezstronno$ci, odwotujqc sig miEdzy innymi do Nagelowskiej koncepcji

podmiotowo5ci.
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