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The Ambiguity of the Idea of 
Assistance

The idea of assistance is important in 
philosophy, moral science, and in social-
political and economic life. Its generally 
positive connotation is associated mainly 
with its clear entanglement in the world of 
moral values. Assistance and altruistic ac-
tions on behalf of others are treated as a 
differentiator and a fundamental commit-
ment of those who would be called, “good.” 
Nietzsche and other „masters of suspicion” 
who refute the myth of transparency and 
obviousness of the human self questioned 
the established perception of the idea of 
assistance. Modern science also brings its 
contribution to the destruction of the im-
age of this idea, and claims that this idea 
is incompatible with reality; this brings to 

light sophisticated forms of selfi shness hid-
ing behind the appearance of morality.  The 
position of the idea of assistance can be, 
nevertheless, rebuilt on a new, extra-moral 
ground by referring to the fi ndings of con-
temporary philosophical anthropology. It 
points at the fundamental importance of as-
sistance in the constituting process of the 
human species: without the spirit of solidar-
ity, without spontaneous acts of assistance, 
not only would people never have become 
fully human, but in general, life in a human 
form would have had no chance to survive. 
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1. Uwagi wstępne

Defi nicje pojęcia pomocy podawane w  słownikach i  leksykonach 
różnią się od siebie szczegółowością opisu, niekiedy drugorzędny-
mi detalami, istotę zjawiska przedstawiają jednak podobnie. Według 
autorów słownika języka niemieckiego „pomagać” oznacza  „wspie-
rać kogoś za pomocą określonych środków, aby osiągnął on swój cel” 
(Deutsch als Fremdsprache 2002: 462). Z kolei autorzy słownika języ-
ka polskiego wyjaśniają, że „pomagać” to „wziąć udział w czyjejś pra-
cy, dokonać jakiegoś wysiłku dla dobra innej osoby w celu ulżenia jej 
w czymś lub poratowania w trudnej sytuacji” (Słownik języka polskie-
go 1984, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa t. 2: 797). Obie defi ni-
cje są aksjologicznie neutralne. Obejmują szeroki wachlarz działań, 
które mogą być dobre lub złe, mogą też być indyferentne moralnie.

Znaczenie idei pomocy zarówno w  fi lozofi i, naukach moralnych, 
jak i  w  życiu społecznym, politycznym i  gospodarczym, jej ogólnie 
pozytywny wydźwięk wiąże się – jak sądzę – przede wszystkim z  jej 
wyraźnym uwikłaniem w świat wartości moralnych. Świadczenie po-
mocy, altruistyczne działania na rzecz innych, traktowane są jako wy-
różnik i podstawowy obowiązek „człowieka dobrego”. Ktoś, kto służy 
innym pomocą, staje się moralnym wzorem:

1) „Naprawdę etyczny jest tylko ten człowiek, który daje posłuch 
potrzebie okazywania pomocy wszelkiemu życiu, które może wes-
przeć, i wzbrania się przed czynieniem szkody jakiemukolwiek żywe-
mu stworzeniu” (Schweitzer 1976: 184)

2) „Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie”(L. N. 
Tołstoj, Księga aforyzmów 2008: 38),

3) „Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza” (V. Hugo, Księga 
aforyzmów 2008: 79),

4) „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” (A. Einste-
in, Księga aforyzmów 2008: 9),

5) „Ubogi to ten, co ma i z nikim się nie dzieli” (J. Twardowski, Księ-
ga aforyzmów 2008: 78).

Zaangażowanymi i  wpływowymi orędownikami idei pomocy są 
wielkie religie monoteistyczne, z chrześcijaństwem na czele. Promują 
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one postawę współczucia i miłosierdzia, odwołując się do osobistego 
przykładu i  nauk założycieli i  mistrzów danej religii bądź też prawa 
ustanowionego przez Boga, objawionego ludziom za pośrednictwem 
wybranych mężów i proroków. Zapisy świętych ksiąg nie pozostawiają 
wątpliwości, jaką drogą powinien podążać człowiek: 

1) „Z tego, co posiadasz, wspieraj jałmużną tych, którzy żyją spra-
wiedliwie, a dając jałmużnę, nie bądź skąpy” (Tb 4,7); 

2) „Ciągle dawałem wam przykład, że trzeba się stale trudzić, by 
wspierać słabych, pamiętając o nauce Pana Jezusa, który powiedział: 
»Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu«” (Dz 20, 35); 

3) „Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, są podobni do 
ziarna, które wydało siedem kłosów, a w każdym kłosie – sto ziaren. 
Bóg daje wielokrotnie temu, komu chce” (Sura II, 261); 

4) „O wy, którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy, które zy-
skaliście, i z tego, co wyprowadziliśmy dla was z ziemi. Nie zmierzajcie 
do tego, co podłe, aby z tego rozdawać, i czego sami nie wzięlibyście, 
jeślibyście nie przymknęli na to oczu” (Sura II, 267).

Uzasadnieniem praktycznym postawy współczucia i  miłosierdzia 
jest dobro najwyższe i cel, do którego zmierza wierzący, czyli zbawie-
nie. Świadczą o tym liczne fragmenty Pisma Świętego i Koranu:  

1) „Nie odwracaj się od ubogich, a Bóg nie odwróci się od ciebie” 
(Tb 4,7);

2) „...zgromadzisz sobie w niebie wspaniały skarb na czas niepo-
myślny, gdyż jałmużna ratuje od śmierci i  chroni przed ciemnością” 
(Tb 4,10);

3) „Ci, którzy rozdają swoje majątki nocą i dniem, skrycie i jawnie, 
otrzymają nagrodę u swego Pana, nie doznają strachu i nie będą się 
smucić” (Sura II, 274); 

4) „Zaprawdę, ci, którzy wierzą i czynią dobre dzieła; ci, którzy od-
prawiają modlitwę i dają jałmużnę – będą mieli nagrodę u swego Pana” 
(Sura II, 277). 

Związek między miłosierdziem, dobrymi uczynkami i zbawieniem 
dobitnie potwierdza często przywoływana w tym kontekście „Przypo-
wieść o miłosiernym Samarytaninie” (Łk 10,25–37), którą Jezus przy-
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tacza, nawiązując do zadanego mu pytania: „co powinniśmy czynić, 
aby otrzymać życie wieczne?”

W  religii chrześcijańskiej kluczowym punktem odniesienia dla 
obowiązku pomocy jest „największe przykazanie”, czyli „przykazanie 
miłości”: „Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego” (Mk 
12,31, Mt 19,19). Ma ono swoje korzenie w starotestamentowym „Nie 
czyń nikomu, co tobie niemiłe” (Tb 4,150) i „Staraj się poznać pragnie-
nia bliźniego i zastanawiaj się nad każdą czynnością” (Syr 31,15). 

Przykazanie to występuje również w  formule określanej mianem 
„złotej zasady postępowania”: „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby 
wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12). Komentatorzy „złotej 
zasady” podkreślają, że moralność chrześcijańska opiera się na miłości 
bliźniego, która – jak zapewniają – „nie ma nic wspólnego z wyracho-
waną łacińską zasadą: do ut des – daję, abyś (i mnie) dał” (Komentarz do: 
Mt 7, 12, Pismo Święte  2008). Tak rozumiana miłość sprawia, że lituje-
my się nad dolą bliźniego, współczujemy mu, pomagamy w duchu mi-
łosierdzia. „Do dwóch słów „miłość i miłosierdzie” można sprowadzić 
całe credo chrześcijańskie” – podsumowuje Matka Teresa z  Kalkuty 
(Księga aforyzmów 2008: 134).

2. Idea pomocy z perspektywy nietzscheańskiej

Do tak rozumianej idei pomocy, altruistycznej miłości, transcendencji 
i  dobra moralnego krytycznie odnosi się Friedrich Nietzsche. Przede 
wszystkim kwestionuje on prawomocność uzasadnienia norm nakazu-
jących dobroczynność poprzez odwołanie się do autorytetu Boga. Jego 
zdaniem idea Boga jest hipostazą, wytworem człowieka, i to człowieka 
słabego, który nie znajduje w sobie dosyć sił, aby stawić czoło życiu na 
własnych warunkach. „Nie odnajdujemy Boga ani w dziejach, ani w przy-
rodzie, ani poza przyrodą” (A 225)1 – podkreśla autor Antychrysta. 

1 Po cytacie z dzieła Nietzschego umieszczony jest w nawiasie skrót tytułu i strona, na której 
znajduje się ów cytat. Wykaz użytych skrótów: A – Der Antichrist, M – Morgenröthe, MA I – 
Menschliches, Allzumenschliches, Teil I. Korzystam z następującego wydania jego dzieł: F. Nie-
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Sytuacja bynajmniej nie uległaby zmianie, gdyby jakimś sposobem 
udowodniono istnienie chrześcijańskiego Boga. Wtedy bowiem – zda-
niem Nietzschego – należałoby odmówić mu boskości, gdyż „tego, co 
jako Bóg jest czczone, nie odczuwamy już jako bliskie, lecz jako godne 
politowania, jako niedorzeczne, jako szkodliwe, nie tylko jako błąd, 
lecz jako zbrodnię wobec życia” (A 225).

Polemizując ze stanowiskiem Nietzschego, można by jednak powie-
dzieć, że etyka miłości nie potrzebuje transcendentnego uzasadnie-
nia, może mieć charakter autonomiczny, gdyż obiektywnym faktem 
jest istnienie tego rodzaju bezinteresownego uczucia, które rozwija się 
spontanicznie i przynosi, jako swój owoc, moralne dobro.

Nietzsche kwestionuje jednak również ten sposób myślenia na te-
mat natury miłości i człowieka. Przede wszystkim, jak zauważa, apo-
logetycy miłości zapominają o  jej ważnym, a  przy tym wstydliwym 
atrybucie: o tym, że jest ona ślepa. Ujmując tę przypadłość słowami 
Nietzschego: „Miłość, to stan, gdy człowiek widzi rzeczy najczęściej 
takimi, jakimi nie są” (A 191). Skąd więc autorytet miłości jako prze-
wodnika po meandrach życia moralnego?

Po drugie, miłość bezinteresowna – według autora Poza dobrem 
i złem – jest złudzeniem. „Nigdy człowiek nie uczynił czegoś, co byłoby 
zrobione wyłącznie dla innych i bez żadnej pobudki osobistej; bo i jakże 
mógłby coś zrobić, co byłoby bez związku z nim, a więc bez przymusu 
wewnętrznego (którego przyczyna musiałaby przecież tkwić w potrze-
bie osobistej)? Jakżeby ego mogło działać bez ego?” (MA I, 127) – pyta 
retorycznie Nietzsche.  Jego zdaniem nie ma w  ogóle czynów nie-
egoistycznych. Za tak zwanymi altruistycznymi postępkami kryją się 
intencje, które, z  punktu widzenia tradycyjnie rozumianej moralno-
ści2, niweczą ich pozytywną wartość. Zalecana przez chrześcijaństwo 

tzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, hrsg. G. Colli und M. 
Montinari, Deutscher Taschenbuch Verlag /de Gruyter, München/Berlin/ New York 1988 (tłu-
maczenie własne).
2  Tradycyjnie rozumiana moralność, np. moralność chrześcijańska, kładzie nacisk na czystość 
intencji, altruistyczny charakter pobudek działającego. Takie założenie – według Nietzschego – 
nie jest jednak ani oczywiste, ani też jedynie możliwe. Jego zdaniem moralną wartość zaczęto 
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„miłość bliźniego”, „dobroczynność”, „obdarowywanie”, „pomaganie”, 
„pocieszanie”, to tylko lekarstwo ordynowane choremu („człowiekowi 
dobremu”) w najmniejszej możliwej dawce, zaspokajające (w zakamu-
fl owany sposób) podstawowy dla gatunku ludzkiego popęd, czyli wolę 
mocy. „Miłość bliźniego” – w interpretacji Nietzschego – w istocie rze-
czy oznacza bowiem szczęście płynące z poczucia wyższości.

Po trzecie, konsekwentna analiza relacji zbudowanych w  oparciu 
o etykę miłości uwidacznia jej paradoksalną stronę. Jej zwolennicy za-
kładają, że „ów drugi jest egoistą na tyle, że owe ofi ary, owo życie dla 
niego, stale będzie przyjmować”. „Ludzie miłosierni i ofi arni są więc 
zainteresowani dalszym istnieniem egoistów niezdolnych do miłości 
i poświęcenia”, zaś „najwyższa moralność, żeby móc istnieć, formalnie 
musiałaby wymuszać istnienie niemoralności” (MA I, 127).

Nawet tak – wydawałoby się – czyste i wolne od podejrzeń uczu-
cie jakim jest „współczucie dla cierpiącego i potrzebującego pomocy” 
w  interpretacji Nietzschego traci swój powab i  moralne walory. Bez 
głębszej refl eksji przyjmuje się bowiem, że „współczując”, zapomina-
my o  swoich egoistycznych skłonnościach i  za wszelką cenę (nawet 
z  narażeniem życia) staramy się pomóc bliźniemu. Zdaniem autora 
Jutrzenki prawda jest zupełnie inna. Wprawdzie w  porywie tego, co 
błędnie nazywane jest współczuciem, nie myślimy już świadomie o so-
bie, ale tym więcej myślimy nieświadomie. Cudze nieszczęście, gdy-
byśmy mu nie zapobiegli, „wydałoby nas na pastwę naszej niemocy 
lub może tchórzostwa” (M 125), a  to stany niezwykle groźne nawet 
dla człowieka większego formatu (o czym świadczą chociażby skutki 
resentymentu). 

Nietzsche zwraca ponadto uwagę, że cudze nieszczęście samo 
przez się powoduje „uszczerbek naszej czci” przed innymi lub przed 
nami samymi. „Nieszczęście i cudze cierpienie dotyka nas niemile jako 
oznaka ludzkiej ułomności i niedołęstwa” (M 125). Może się za nim 
także skrywać zapowiedź niebezpieczeństwa dla nas. Nie akceptujemy 

wiązać z nieegoistycznymi postępkami dopiero po upadku „moralności dostojnej”, gdy do głosu 
doszedł instynkt stadny, zaś ideałem stał się pogrążony w dekadencji „człowiek dobry”.
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zatem tego typu stanów, reagując na nie czynem litościwym, w któ-
rym „może się taić subtelny odpór lub zemsta”.

Współczucie może jednak – zdaniem Nietzschego – skrywać jesz-
cze inne motywy. Może w nim chodzić nie o pozbycie się własnego 
cierpienia, lecz o  doznanie rozkoszy. Są bowiem takie przypadki, że 
moglibyśmy uniknąć widoku cierpienia i  nędzy, lecz tego nie czyni-
my. Rozkosz wywołuje w nas widok własnego położenia stanowiące-
go kontrast z  sytuacją cierpiących, przeświadczenie, że mogłoby się 
pomóc, gdyby się tylko chciało, myśl o pochwale i uznaniu, gdyby się 
pomogło, „poczucie, że uczynek nasz kładzie kres jakiejś oburzającej 
niesprawiedliwości (sam wybuch oburzenia pokrzepia)” (M 126).

W kontekście Nietzscheańskich analiz i interpretacji nie mają – jak 
się wydaje – większego znaczenia zaprzeczenia i  szczere deklaracje 
zwolenników „etyki miłości i współczucia” – prawdziwe pobudki ich 
działań pozostają bowiem przed nimi ukryte. Sytuacja Nietzschego, 
tak jak i  innych „mistrzów podejrzeń”, nie jest jednak komfortowa. 
Podobnie jak w  Platońskiej alegorii jaskini powracający z  zewnątrz 
nie może liczyć na aprobatę i zrozumienie ze strony zakutych w kaj-
dany, niedawnych współtowarzyszy niedoli, tak i Nietzsche, „der freie 
Denker”, zwracając się do współczesnych, napotyka silny opór utrwa-
lonych mocą tradycji i przyzwyczajenia, bronionych przez instytucje 
państwa i Kościoła, postaw, wartości i ideałów. Każda próba ujawnie-
nia ich „prawdziwego” oblicza – jak  czyni to właśnie autor Poza dobrem 
i złem – oznacza naruszenie tabu; traktowana jest jako próba podwa-
żenia fundamentów naszej cywilizacji, zakwestionowanie podstawo-
wych zasad postępowania i samooceny człowieka.

Działanie wbrew „moralnej modzie” (czyli – w ujęciu Nietzschego 
– wbrew dominującej od wieków „etyce miłości”, mającej swoje korze-
nie w „moralności niewolników”) spotyka się z negatywną reakcją za-
równo opinii publicznej, jak i poszczególnych jednostek. Rolę wiodą-
cą w spektaklu „dezaprobaty i oburzenia” odgrywają „ludzie dobrzy”, 
czyli (zgodnie ze „słownikiem” Nietzschego): „słabi”, „nieudani”, 
„bezwstydnie domagający się współczucia i pomocy”, „obłaskawieni”, 
„przeczuleni”, „wyrafi nowani”, „obrani z męskości”, „obnoszący się ze 
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swymi ranami”, „pozbawieni godności”, innymi słowy – „robactwo, 
które się mrowi”. Opisane tu społeczno-kulturowe zjawisko określa 
Nietzsche terminem: „grasująca moralność litości”. „Grasująca moral-
ność litości”  jest – według niego – symptomem naszej kultury, na-
szych czasów.

3. Krytyka „fałszywej świadomości”

Nietzscheańska krytyka etyki miłości bliźniego i  bezinteresownej 
pomocy wpisuje się w nurt zapoczątkowanej już w starożytności (so-
fi ści, cynicy) i rozwijanej w epoce nowożytnej (N. Machiavelli, M. de 
Montaine, F. de La Rochefoucault), szczególnie od okresu Oświece-
nia (encyklopedyści), krytyki „fałszywej świadomości”, która rości 
sobie prawo do hegemonicznej władzy w świecie ludzkich idei i wy-
obrażeń. Wnikliwy badacz tego zjawiska Peter Sloterdijk odnotowu-
je osiem odmian krytyki, która demaskuje niczym nie uzasadnione, 
bądź też zbyt daleko idące roszczenia historycznie wpływowych ide-
ologii, dogmatów i  iluzji. Są to: krytyka objawienia, krytyka iluzji 
religijnej, krytyka pozoru metafi zycznego, krytyka idealistycznej 
nadbudowy, krytyka moralnego pozoru, krytyka przejrzystości, kry-
tyka pozoru naturalnego, krytyka prywatnego pozoru (zob. Sloter-
dijk 2008: 39–92).

Kluczową rolę w  rozwoju tego nurtu refl eksji nad historycznymi 
formami świadomości społecznej przypisuje Sloterdijk trzem wielkim 
„mistrzom podejrzeń”: Marksowi, Nietzschemu i  Freudowi. Biorąc 
pod uwagę analizowane tu zagadnienia, szczególnie interesujące są 
jego rozważania dotyczące krytyki moralnego pozoru i krytyki przej-
rzystości.

3.1. Krytyka moralnego pozoru

Przewodnim motywem myślenia krytycznego w odniesieniu do mo-
ralności jest twierdzenie, że „człowiek nie jest naprawdę tym, kim są-
dzi, że jest” (Sloterdijk 2008: 56). Wzoru interpretacyjnego dostarcza 
krytykom sam Jezus swoim atakiem przeciw surowym sędziom: „Nie 
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osądzajcie, abyście nie byli osądzani. W jaki bowiem sposób sami osą-
dzacie, tak i was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 
Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a w swoim oku nie do-
strzegasz belki? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu: »Pozwól, że 
wyjmę drzazgę z twojego oka«, gdy ty sam masz w swoim oku belkę? 
Obłudniku!” (Mt 7, 1–4). Krytyka zawarta w słowach Jezusa wydoby-
wa na jaw symptomatyczne rozdwojenie: wilk w owczej skórze, mora-
liści z belką w oku, faryzeizm. Zwraca ona uwagę na fakt, iż „zewnętrz-
ny” pozór moralny wprowadza w błąd. Moralista, krytykując innych, 
ukrywa własne słabości, dokonuje projekcji zła, które jest w nim na 
zewnątrz – „to świat jest zepsuty”. 

Istota przywołanej tu nauki Jezusa zawiera się we wskazaniu: za-
cznij od siebie, dawaj innym przykład swoim życiem, jeśli chcesz ich 
zmienić. Normalny porządek świata rzeczy jest – zdaniem „mistrzów 
podejrzeń” – zgoła odmienny. „Nauczyciele moralności” zaczynają 
swoją misję od pouczania innych, powołując się na odwieczne zasa-
dy i absolutne prawa. Sami zaś rozkoszują się wolnością, zachowując 
dystans wobec głoszonych przez siebie nauk. Pierwotna gmina chrze-
ścijańska – na co zwracał uwagę m.in. Nietzsche – była bliska ideałom 
głoszonym przez Jezusa. Hierarchicznie zorganizowany Kościół jako 
nauczyciel moralności utracił jednak więź ze swymi korzeniami, prze-
obraził się w jedną z wielu instytucji, których celem jest władza. Sloter-
dijk, odnosząc się do opisywanego tu zjawiska, konstatuje, że chrześci-
jaństwo „staje się konwencjonalną organizacją opartą na przymusie”. 
Zamiast „z pełną zrozumienia miłością mówić, co należy czynić, cofa 
się na trywialną pozycję „powinieneś”. Skierowane pierwotnie przeciw 
faryzeizmowi, staje się poprzez swój polityczny wydźwięk najbardziej 
obłudną ideologią, jaką widział świat” (Sloterdijk 2008: 58).

Krytyka moralnego pozoru, która w praktyce przybiera najczęściej 
postać krytyki (po Nietzscheańsku rozumianej) „moralności dobra 
i zła”, realizuje w głównej mierze trzy strategie: odkrycie drugiego po-
ziomu reguł (podwójna moralność), odwrócenie rzeczywistości i po-
zoru, redukcję do rzeczywistych pramotywów (Sloterdijk 2008: 60). 
Pierwsza z  nich jest zabiegiem najprostszym. Albowiem samo życie 
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nieustannie dostarcza przykładów moralnej dwulicowości głosicieli 
szczytnych ideałów i nauczycieli cnoty.

W ramach strategii odwrócenia bytu i pozoru dokonuje się wglą-
du za fasadę wzniesionych przez moralistów budowli, aby ujawnić to, 
co za nią wstydliwie ukryte i w istocie rzeczy prawdziwe. Przedmio-
tem ataku są – według Sloterdijka –  newralgiczne punkty moralności 
chrześcijańskie, określające dobro i zło, związane z „etyką współczu-
cia i altruizmu” (nakaz miłości bliźniego). „Psycholog (w sensie nie-
tzscheańskim) dostrzega za współczuciem okazywanym na zewnątrz 
współczucie dla samego siebie wymieszane z  resentymentem; zza 
każdego altruizmu wyraźnie przeziera egoizm” (Sloterdijk 2008: 60). 
Prekursorem tego typu strategii był La Rochefoucauld, który „po mi-
strzowsku ujawnił grę miłości własnej (amour-propre), przywdziewa-
jącej wszelkie rodzaje masek towarzyskości i moralności” (Sloterdijk 
2008: 61). Na jeszcze wyższy poziom wzniósł ją Nietzsche ukazując 
„fasadowość altruistycznych postulatów”. W  jego ujęciu „wszelkie 
próby myślenia »przede wszystkim« o innych są skazane na porażkę, 
ponieważ myślenie nie potrafi  opuścić swojego wygodnego usytu-
owania w Ja” (Sloterdijk 2008: 61). Zdaniem Sloterdijka to właśnie 
Nietzsche wytknął chrześcijaństwu z  przenikliwą ostrością swego 
rodzaju pierwotne zafałszowanie, odwrócenie wszystkich realnych 
stosunków, wyrażające się m.in. zaprzeczeniem, że na pierwszym 
miejscu jest miłość własna.

Trzecia z wyróżnionych przez Sloterdijka strategii, redukcja do rze-
czywistych pramotywów, oznacza odkrycie praźródła naszej (również 
„moralnej”) aktywności. Francuscy moraliści wskazują na miłość wła-
sną, Nietzsche mówi o woli mocy, marksiści kładą nacisk na dążenie 
do zysku (choć nie traktują go jako pobudki jedynej i ostatecznej), zaś 
wyrosła w  klimacie Nietzschego psychoanaliza, opisując niereduko-
walne motywy, które nie mają w sobie nic altruistycznego, przedsta-
wia mniej lub bardziej rozbudowany katalog popędów.
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3.2. Krytyka przejrzystości

Krytyka przejrzystości – w rozważaniach Sloterdijka – oznacza odkrycie 
tego, co nieświadome. Historia metodologicznie kontrolowanych spo-
tkań z nieświadomością rozpoczyna się w II połowie XVIII wieku, dzięki 
eksperymentom przeprowadzanym przez F. A. Mesmera i jego ucznia – 
markiza de Puysegur. W następnych dekadach istotną rolę w tej dziedzi-
nie odegrali: A. Schopenhauer, E. von Hartmann i F. Nietzsche. Wszyscy 
oni byli przekonani, że odkrycie nieświadomości należy do najważniej-
szych odkryć w duchowych dziejach człowieka. Pojawienie się Z. Freu-
da, C. G. Junga i A. Adlera było tylko kolejnym, nieuniknionym kro-
kiem w procesie systematycznego burzenia iluzji przejrzystości ludzkiej 
samowiedzy. Wbrew zaleceniom i  optymizmowi starożytnych, którzy 
wzywali do poznania w pierwszej kolejności samego siebie, Ja okaza-
ło się najtrudniejsze do poznania. Realistyczny w tej kwestii Nietzsche 
nie ma żadnych wątpliwości: „Człowiek pozna siebie samego dopiero 
u kresu poznania wszechrzeczy. Ponieważ rzeczy są jedynie rubieżami 
[Grenzen] człowieka” (M 53). Racjonalność okazuje się tylko „przykryw-
ką dla prywatnych i  kolektywnych irracjonalizmów” (Sloterdijk 2008: 
67). Jaźń staje przed koniecznością „zaakceptowania faktu, że jest także 
tym, czym absolutnie nie sądzi, że jest” (Sloterdijk 2008: 68). 

Według Sloterdijka, który nie jest w tej opinii osamotniony, kate-
goria nieświadomości „jest bodaj najbardziej płodną fi gurą myślową 
w  naukach humanistycznych  XX stuleci. Wraz z  tym refl eksyjnym 
pojęciem dokonywano największych podbojów w  obszarze podsta-
wowych badań dotyczących człowieka i jego cywilizacji. Nowoczesna 
antropologia byłaby bez niego nie do pomyślenia, podobnie jak struk-
turalne badania mitów, nowoczesna teoria gramatyczna oraz psycho-
logia behawioralna i teoria biografi czna” (Sloterdijk 2008: 68-69). Do 
listy sporządzonej przez Sloterdijka dodajmy jeszcze zapoczątkowaną 
przez Nietzschego genealogię moralności i psychologiczną teorię mo-
tywacji, które również przyczyniły się do destrukcji mitu o przejrzy-
stości i oczywistości ludzkiego Ja i postawiły na porządku dziennym 
zadanie budowy nowej, całościowej koncepcji człowieka, uwzględnia-
jącej w swych założeniach nieświadomą gramatykę myśli i uczuć.
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4. Problem altruizmu z perspektywy współczesnej nauki

Rozstrzygnięcia Nietzschego (jak i pokrewnych mu „mistrzów podej-
rzeń”) dotyczące ukrytych pobudek ludzkich działań, natury człowie-
ka, moralności i „fałszywej świadomości” mogą się wydawać dyskusyj-
ne. Nie jest on jednak osamotniony w swych poglądach. Podziela je 
nie tylko wielu fi lozofów, lecz również przedstawicieli  nauk szczegó-
łowych o człowieku.

Współczesna nauka, próbując wyjaśnić naszą skłonność do zacho-
wań, które nazywamy altruistycznymi, odwołuje się do psychologicz-
nego hedonizmu: w swoim życiu dążymy mianowicie do przyjemności 
i staramy się unikać cierpienia. Działamy zatem na rzecz innych, gdyż 
(jak pokazują badania z zakresu neurologii) aktywizują się wtedy te 
obszary kory mózgowej, które związane są z przyjemnością. Działamy 
więc w  swoim interesie, z  pobudek egoistycznych, a  nie altruistycz-
nych. Gdybyśmy takich działań zaniechali, narazilibyśmy się na od-
rzucenie społeczne, które wywołuje ból emocjonalny: aktywizują się 
wtedy dokładnie te same obszary mózgu, które są aktywne, gdy od-
czuwamy ból fi zyczny.

Z kolei w biologii ewolucyjnej popularność zyskały dwie koncepcje 
tłumaczące pozornie altruistyczne działania w  świecie istot żywych: 
Williama D. Hamiltona teoria selekcji krewniaczej i Roberta L. Triversa 
teoria odwzajemnienia. Zakładają one, że tzw. zachowania altruistycz-
ne są tylko zakamufl owaną formą egoizmu. Jeśli bowiem ich adre-
satem są krewni, to jest to dla altruisty opłacalne, gdyż sprzyja roz-
powszechnianiu jego genów w następnym pokoleniu (teoria selekcji 
krewniaczej), jeśli zaś akt altruizmu kierowany jest do kogoś obcego, 
to może on również przynieść korzyści altruiście, gdy w przyszłości 
zostanie odwzajemniony (teoria odwzajemnienia).

W tym samym kierunku zmierza w swoich wywodach twórca so-
cjobiologii Edward O. Wilson. Twierdzi on, że najbardziej charaktery-
styczne dla istot żywych cechy zachowania (w tym także skłonność do 
działań określanych jako altruistyczne) powstały w toku ewolucji na 
drodze doboru naturalnego i są determinowane przez odpowiedni ze-
staw genów (Wilson 1998: 55). W odniesieniu do człowieka ewolucja 
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biologiczna w istotny sposób uzupełniona została jednak przez ewo-
lucję kulturową. Można w związku z  tym mówić o dwóch rodzajach 
altruizmu: twardym i miękki. 

Altruizm twardy wyewoluował drogą doboru krewniaczego lub do-
boru naturalnego działającego w  stosunku do całych rywalizujących 
ze sobą rodzin czy też jednostek plemiennych.  Oznacza zespół reak-
cji, na który, za wyjątkiem okresu dzieciństwa, nie mają wpływu spo-
łeczne nagrody i kary. Dobroczyńca nie wyraża pragnienia otrzymania 
w  zamian czegoś równoważnego ani też nie podejmuje (nawet nie-
świadomie) żadnych wysiłków zmierzających do tego celu. Kluczowe 
jest bowiem ewolucyjnie zdeterminowane dobro gatunku lub rodziny. 
Altruizm twardy występuje zarówno w  świecie zwierząt, jak i  ludzi. 
Przy czym w tej pierwszej grupie, nawet wśród zwierząt wyższych, ma 
pozycję monopolistyczną (Wilson 1998: 169).

W świecie ludzi rozwinęła się, przede wszystkim w wyniku dobo-
ru indywidualnego, ale także kaprysów ewolucji kulturowej, zdolność 
do altruizmu miękkiego. Altruizm ten jest w istocie rzeczy wyrafi no-
waną formą samolubstwa. „Altruista” oczekuje, że społeczeństwo od-
wzajemni się jemu lub jego najbliższym krewnym. „Jego szlachetne 
zachowanie jest wykalkulowane, często najzupełniej świadomie, a na 
jego poczynania mają wpływ zawiłe sankcje i wymogi społeczeństwa” 
(Wilson 1998: 169–170).

Czysty altruizm twardy jest wrogiem cywilizacji. Faworyzowanie 
krewnych i  własnego plemienia prowadzi do nieustannych wojen 
i  konfl iktów, uniemożliwia zbudowanie harmonijnie funkcjonujące-
go społeczeństwa. Kluczem do społecznej homeostazy jest altruizm 
miękki. Konwencja odwzajemniania pozwala ludziom tworzyć ugo-
dy, na których można budować cywilizacje. Optymizmem – według 
Wilsona – napawa fakt, że doprowadzony do szczytu wyrafi nowania 
miękki altruizm stopniowo zyskuje w świecie ludzkim przewagę nad 
altruizmem twardy. 

Jak jednak wyjaśnić przykłady, które wydają się nie mieścić w ra-
mach tej klasyfi kacji? Jak wytłumaczyć istnienie świętych, którzy żyją 
między nami, np. Matki Teresy? Kluczem dla zrozumienia tego typu 
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przypadków są – według Wilsona – słowa Chrystusa: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyj-
mie chrzest, będzie zbawiony; a  kto nie uwierzy, będzie potępiony” 
(Mk, 16,15–16). Oto – zdaniem Wilsona – właściwe źródło religij-
nego altruizmu. „Niemal identyczne sformułowania, (...) jeśli chodzi 
o altruizm w stosunku do grupy własnej, znaleźć można u proroków 
wszystkich głównych religii i ideologii bez wyjątków. Wszystkie dążą 
do supremacji” (Wilson 1998: 179). 

Wilson przyznaje, że Matka Teresa była osobą niezwykłą. Jego zda-
niem nie można jednak zapominać, że służba Bogu dawała jej poczucie 
bezpieczeństwa i wzmacniała nadzieję na nieśmiertelność. „Świętość 
jest nie tyle hipertrofi ą ludzkiego altruizmu, ile jego skostnieniem. 
Gorliwie podporządkowuje się biologicznym imperatywom, nad które 
miała się wznosić” (Wilson 1998: 179).

5. Idea pomocy z punktu widzenia antropologii filozoficznej

Poglądy Nietzschego (podzielane przez wielu fi lozofów i  przedsta-
wicieli świata nauki) dotyczące „prawdziwej” natury człowieka oraz 
ukrytych pobudek jego działań nie wszystkich przekonują. Istnieją 
argumenty przeciwko daleko idącym, redukcjonistycznym tezom na 
temat wszechobecności i wszechwładzy egoizmu niszczącego moral-
ną wartość postępków. Wydaje się, że człowiek może niekiedy działać 
z  czystych pobudek, kierując się niczym nieskażoną miłością (etyka 
chrześcijańska) czy też  poczuciem obowiązku (Kant). Którakolwiek 
ze stron ma rację w tym sporze, trudno liczyć na jego szybkie i jedno-
znaczne rozstrzygnięcie. Spróbujmy więc, porzucając niepewną drogę 
dywagacji i przypuszczeń, jeszcze raz przyjrzeć się głównym przesłan-
kom stanowiska Nietzschego i podjąć z nim polemikę na gruncie jego 
własnych założeń. 

Autor Antychrysta krytykuje etykę miłości, współczucia i  dobro-
czynności jako zakamufl owaną formę egoizmu ludzi słabych. Nie 
oznacza to jednak, że Nietzsche w ogóle wyklucza świadczenie pomo-
cy, wszelkie formy dobroczynności, z katalogu pozytywnie ocenianych 
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przez siebie i  godnych wspierania działań człowieka. Przeciwstawia 
się jednak presji opinii publicznej, owej „modzie moralnej”, swoistej 
„tyranii moralnej poprawności”, która narzuca obowiązek pomagania 
wszystkim, którzy się pomocy domagają, bądź też pomocy potrzebują. 
Ludzie silni, dostojni, ci, którzy mają życiu coś do zaoferowania, mogą 
(choć w  żadnym razie nie muszą!) wspomóc tych, którzy na pomoc 
zasługują!3. Zamiast pomocy zbędnej, pochopnej czy też przedwcze-
snej, pogłębiającej dekadencję i nihilizm, „podtrzymującej przy życiu 
to, co do śmierci dojrzało”, promuje Nietzsche ideę pomocy mającej 
swoje źródło w suwerennej decyzji jednostki wybitnej, która z właści-
wym sobie wyczuciem potrafi  bezbłędnie rozpoznać życie zasługujące 
na wsparcie; życie, które może się wznieść na wyżyny i przynieść po-
nadczasowe owoce.

Czy autor Antychrysta ma w tym wypadku rację, czy rzeczywiście 
pomoc i  miłosierdzie niespełniające wyśrubowanych kryteriów jego 
aksjologii, udzielane hojną ręką (nawet rozrzutnie) wszystkim potrze-
bującym nie mają żadnych godnych odnotowania walorów, przyczy-
niają się do degeneracji człowieka i upadku życia? Antropologia fi lozo-
fi czna przynosi w tej kwestii interesujące wyjaśnienia, które mogą być 
traktowane jako uzupełnienie i  krytyczne odniesienie do koncepcji 
Nietzschego.

5.1. Koncepcja Adolfa Portmanna

Szwajcarski biolog Adolf Portmann (1897–1982), zaliczany do grupy 
klasyków nowoczesnej antropologii fi lozofi cznej, postanowił wyjaśnić 
na gruncie zoologii, zakładane i uzasadniane przy pomocy fi lozofi cz-
nych argumentów, wyróżnione stanowisko człowieka w świecie istot 
żywych. Chciał uzgodnić biologicznie ufundowane kategorie z samo-
doświadczeniem człowieka jako istoty zdolnej do życia duchowego. 
Rozwiązanie problemu znalazł w swoich badaniach postembrionalnej 
ontogenezy ptaków i ssaków.   

3  Godne przywołania są w tym kontekście słowa Stanisława Ignacego Witkiewicza: „Dobroć 
nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi” (Księga aforyzmów 2008: 43).
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W  świecie kręgowców (do którego należy również gatunek homo 
sapiens) wyraźnie widoczny jest proces ewolucji ontogenez: wyższe-
mu poziomowi rozwoju odpowiadają dłuższe okresy ciąży, aby mogły 
się w pełni wykształcić właściwe dla danego gatunku cechy. Ta zasada 
zostaje złamana w odniesieniu do rozwoju osobniczego homo sapiens: 
ciąża u człowieka, gdyby miały być zachowane proporcje obowiązujące 
w świecie wyższych ssaków, powinna trwać 21–22 miesiące, zaś trwa 
tylko 9. Normą staje się wcześniactwo.

W świecie wyższych ssaków (za wyjątkiem człowieka) w okresie ży-
cia płodowego w pełni wykształca się nie tylko zestaw mechanizmów 
reagowania i  działania, lecz także właściwy dla danego gatunku typ 
budowy ciała, zdolność do poruszania i komunikowania się. Noworo-
dek wkrótce po urodzeniu staje na nogi i dzięki dojrzałemu systemowi 
instynktownej koordynacji jest w zasadzie gotowy do samodzielnego 
funkcjonowania. Tempo trwającego nadal procesu dojrzewania wy-
datnie się u niego zmniejsza. 

Tymczasem w przypadku homo sapiens dojrzewanie nerwomięśnio-
wej organizacji trwa z niezmniejszoną szybkością jeszcze przez jeden 
rok po narodzinach. Dlatego pierwszy rok życia człowieka Portmann 
nazywa „pozamacicznym rokiem embrionu”. W  tym okresie ludzki 
noworodek nadrabia braki w biologicznym wyposażeniu i zyskuje atu-
ty, które byłyby dla niego niedostępne, gdyby, tak jak jego zwierzę-
cy kuzyni, dojrzewał zamknięty w łonie swojej matki. Rozwijając się 
w zastępczej, niezwykle stymulującej i bogatej w bodźce „społecznej 
macicy” („Sozialuterus”), ludzki „wcześniak” zdobywa umiejętność 
posługiwania się narzędziami, rozwija mowę i  utrwala wyprostowa-
ną postawę4. W każdym z tych procesów ściśle współdziałają ze sobą 
czynniki dziedziczne, dążenie do naśladowania otoczenia oraz pomoc 
innych członków gatunku. Owa pomoc raczej nie jest (i nie musi być) 

4 „Pozamaciczny” okres rozwoju ludzkiego płodu wymusza na życiu konieczność przerzucenia 
mostu ku specyfi cznie zorientowanej socjalizacji, decyduje o  ścisłych związkach noworodka 
z dostępną na zewnątrz matką. Rozwój i kształtowanie się odziedziczonych zadatków nastę-
puje w bezpośrednim kontakcie z  innymi członkami gatunku, z  innymi istotami żywymi i – 
koniec końców – z tradycją i obyczajami grupy.
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bezinteresowna (pobudza ją bowiem wrodzony pęd do zachowania 
gatunku oraz dbałość o dobro własnej rodziny, plemienia lub innych 
przedstawicieli homo sapiens). Nie jest jednak limitowana i ogranicza-
na na mocy mglistych, bliżej nieokreślonych kryteriów ustalających 
„co w ogóle nie zasługuje na życie” lub też „co do śmierci już dojrzało”. 
Bez owego ducha wewnątrzgatunkowej solidarności, bez szczodrze, 
niekiedy z narażeniem życia udzielanej pomocy, człowiek nie tylko nie 
stałby się w pełni człowiekiem, lecz w ogóle życie, w  takiej właśnie, 
ludzkiej postaci, nie miałoby szans na przetrwanie.

Na tym jednak nie kończy się antropologiczny „komentarz” do idei 
„pomocy”, „altruizmu” i „moralnej mody”. 

5.2. Koncepcja Arnolda Gehlena i Ericha Rothackera

Jeden z  twórców antropologii fi lozofi cznej, A. Gehlen (1904–1976) 
zwraca uwagę na praktyczne znaczenie ważnej cechy człowieka, mia-
nowicie jego „otwartości na świat”. Człowiek, inaczej niż zwierzęta, nie 
dysponuje pełnym zestawem wrodzonych mechanizmów reagowania 
i działania, wiążącym go z określonym środowiskiem naturalnym, lecz 
jest „nieustalonym zwierzęciem”, istotą „naznaczoną brakiem”. Ten 
fakt sprawia, że nie może on, tak jak zwierzęta, po prostu „żyć”, lecz 
walcząc o przetrwanie, broniąc się przed zalewem bodźców ze świata 
zewnętrznego, musi swoje życie „prowadzić”, musi stworzyć instytu-
cje, które go odciążą, musi stworzyć sobie „drugą naturę” w postaci 
kultury. Dopiero świat kultury zapewnia człowiekowi stabilne warun-
ki funkcjonowania, dostarcza instrukcji działania w  postaci prawa, 
obyczajów, moralności i rytuałów. 

Stworzona przez człowieka kultura – jak podkreśla idący tropem 
Gehlena E. Rothacker (1888–1965) – nie jest zbiorem przypadkowo 
wybranych zasad, norm i  wartości, lecz optymalnie dobraną odpo-
wiedzią życia na przeżywane przez ludzi sytuacje. Nie chodzi przy 
tym o odpowiedź na wydarzenia mające charakter incydentalny, lecz 
o rozstrzygnięcia odnoszące się do sytuacji typowych, nastawione na 
dłuższą metę, czyli postawy. Postawy to powszechnie przyjęte i usank-
cjonowane sposoby zachowania, mające postać (po heideggerowsku 
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rozumianego) „das Man”. Ogół charakterystycznych dla danej epoki 
postaw nazywa Rothacker stylem życia. Jego zdaniem wielowiekowa 
dominacja stylu życia, w ramach którego wysoko ceniony jest altruizm, 
współczucie, miłość bliźniego, miłosierdzie nie jest kwestią arbitralne-
go wyboru jednostki, plemion lub narodów, ani też świadectwem de-
generacji człowieka, upadku wartości i kultury, lecz odpowiedzią życia, 
dostosowaną do wyzwań przed jakimi stał i wciąż staje gatunek homo 
sapiens w toku swej biologicznej i kulturowej ewolucji.

6. Uwagi końcowe

Ani Nietzschego, ani też zagorzałych nietzscheanistów argumenty 
twórców nowoczesnej antropologii fi lozofi cznej raczej nie przekona-
ją. Do wyobraźni bardziej przemawia bowiem poetycki obraz utra-
conego, prehistorycznego raju, „dostojnego stylu życia” i „moralności 
panów”, aniżeli prozaiczny kalejdoskop współczesnych, „plebejskich 
postaw”, „stadnych instynktów” i  „niewolniczych wartości”. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że ponadczasowa, podzielana przez wszyst-
kich malkontentów i krytyków swoich czasów myśl, że „człowiek nam 
dolega”(GM 38), sąsiaduje w Genealogii moralności z inną, godną uwa-
gi wypowiedzią Nietzschego: „znaczenie wszelkiej kultury leży wła-
śnie w tym, by z drapieżnego zwierzęcia „człowieka”, wyhodować ob-
łaskawione, cywilizowane zwierzę, zwierzę domowe” (GM 37). Gdyby 
tę myśl uzupełnić o kolejną jego wypowiedź, w której odnosząc się 
do kultury (jak pewnej całości o zróżnicowanej wartości), ocenia, iż 
„jest ona środkiem, jakim posłużyło się życie istoty biologicznie nie-
doskonałej w celu zachowania istnienia”, to okazałoby się, że poglądy 
Nietzschego w tej właśnie kwestii nie tylko nie szokują, lecz nawet 
stanowią powszechnie akceptowany punkt wyjścia rozważań prowa-
dzonych w ramach współczesnej antropologii fi lozofi cznej.

Konstatacja ta nie oznacza jednak próby – z góry skazanej na nie-
powodzenie – zasypywania różnic między Nietzscheańską koncepcją 
człowieka i kultury, a współczesnymi poglądami na temat ludzkiego 
universum. Opiewana przez autora Zaratustry kultura dionizyjska, wy-



2 9

Pr a k s e o l o g i a  n r  1 5 3 / 2 0 1 2

noszony przez niego na piedestał ideał nadczłowieka, zdecydowanie 
nie mieszczą się w kanonach współczesnego fi lozofi cznego i naukowe-
go dyskursu. Wydaje się przy tym, że, wbrew głoszonym przez Nietz-
schego poglądom, postawy skrajnie egoistyczne czy też egocentrycz-
ne – gdyby miały stanowić dominujący trend życia społecznego – nie 
służą ekspansji i rozwojowi życia (zarówno tego wielkiego, jak i tego 
ledwie się tlącego), lecz stanowią dla niego zagrożenie. Zaś postawy 
nacechowane życzliwością wobec innych, dostrzeganie i  docenia-
nie cudzych potrzeb, gotowość świadczenia pomocy – analizowane 
z antropologicznego punktu widzenia – nie tylko przyczyniają się do 
ukonstytuowania się podstawowych atrybutów gatunku homo sapiens, 
lecz także jego przetrwania i dalszego rozwoju.  

Społecznej akceptacji i  sankcjonowaniu zachowań, których celem 
jest dobro drugiego człowieka sprzyja fakt, że tego typu działania wy-
dają się być zgodne z  szeroko rozumianą naturą człowieka. Oprócz 
bowiem skłonności do zabiegania o własne, egoistycznie (i wąsko) ro-
zumiane dobro, właściwe człowiekowi jest także dążenie do realizacji 
dobra wspólnego. Niekiedy właśnie w sferze działań odnoszących się 
do dobra wspólnego, jednostka znajduje sens swojej egzystencji i speł-
nia się jako człowiek5. 

Złożoność i niejednoznaczność ludzkiej natury uzasadniają jednak 
konieczność zachowania umiaru w kształtowaniu i normowaniu róż-
norakich form i treści życia społecznego. Nietzsche, popadając niekiedy 
w skrajność, słusznie zwraca uwagę na szkodliwość ideologii i projek-
tów społecznych, które dostrzegają, eksponują i propagują jakąś wy-
braną, nawet pożyteczną i godną szacunku formę ludzkiej aktywności, 
jednak kosztem innych, również w ludzkiej naturze zakorzenionych, 
tak iż czynią z niej karykaturę samej siebie. Idea pomocy odmienia-
na przez wszystkie przypadki jest tego właśnie przykładem. Krytyka 

5 Wątpliwości w tej kwestii nie miał np. Seneka, mówiąc: „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz 
żyć z pożytkiem dla siebie” (Księga aforyzmów 2008: 7). Ocenę taką potwierdzał również Im-
manuel Kant, rozwijając koncepcję „aspołecznej towarzyskości”, czy też Adam Smith, który 
podkreślał, iż działania człowieka motywowane są nie tylko jego własnym, wąsko rozumianym 
interesem, lecz także dążeniem do uzyskania aprobaty ze strony innych ludzi.
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pomocy pochopnej, marnotrawnej, nieuzasadnionej czy też narusza-
jącej jakieś fundamentalne wartości (np. sprawiedliwość, wolność), 
jest w naszych czasach rzadkością, gdy zaś się pojawia, koncentruje 
się raczej na kwestiach drugorzędnych, przybiera formę usprawiedli-
wienia, a nie – odnoszącej się do istoty zjawiska – polemiki. W tej sy-
tuacji poza sferą dyskusji pozostaje ważne pytanie o przyczyny i skut-
ki owej „mody moralnej”, która uczyniła z  „pomocy” nienaruszalny, 
jednoznacznie (i wyłącznie) pozytywny element współczesnego świa-
ta norm i wartości. Zmierzenie się z problemem tego swoistego spo-
łecznego tabu, to pilne zadanie dla fi lozofów i nietzscheańskich „wol-
nych duchów”, zdolnych do wytyczania dróg do wielu, w tym również 
przeciwnych sobie sposobów myślenia, obdarzonych przy tym cnotą 
„ostrożnej wstrzemięźliwości” i „mądrego umiarkowania” (MA I, 370).
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