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Wstręt1 (wybrane fragmenty)

Wstęp

Problem wstrętu, o ile nam wiadomo, był dotychczas zupełnie ignorowany. 
W porównaniu z naukowo-psychologicznym i metafizycznym zainteresowaniem 
nienawiścią i lękiem, o „niechęci” nawet nie wspominając, wstręt stanowi nie-
przepracowany i niezbadany [dotąd] obszar – pomimo tego, iż jest typowym 
i charakterystycznym elementem życia uczuciowego. Co najwyżej omawia się 
go jako „intensywniejszy stopień niezadowolenia”, jako „mdłość” lub jako 
„powstanie reakcji w następstwie wyparcia popędu”. Już samego uczucia, że 
postawa wstrętu posiada tego rodzaju wyraźną i jednolicie wyróżnioną, dobrze 
zidentyfikowaną jakość, której – chociaż tak ciężko daje się ją wyjaśnić za pomocą 
pojęć – nie można bynajmniej omawiać jako źródłowego stanu natury (jak np. 
przyciąganie czy odrzucanie), czyni poważne, fenomenologiczne badanie tej 
kwestii zdecydowanie uzasadnionym. Zainteresowanie przedmiotem wzmaga 
się przez to, iż wstrętowi – pomimo jego (np. w porównaniu z lękiem) specy-
ficznego, ostrego zabarwienia – przypada zadziwiająco szeroki obszar rozpo-
ścierania się: w sferze psychologicznej i moralnej możemy z nieco odmiennym 
zabarwieniem odczuwać ten sam „wstręt” lub wyrażając się ściślej: dane jest 
nam prawie to samo „obrzydzenie”. (To, w jaki sposób ten pierwszy [fenomen] 
zawiera w sobie ów drugi, zostanie wyjaśnione później). 

Jednakże nasze wysiłki nie powinny jedynie ograniczać się do „tego, co 
fenomenologiczne”. Z pewnością uprawiamy jednocześnie psychologię, opi-
sową estetykę, może nawet i metafizykę. Metodologicznie istotny jest jedynie 
fenomenologiczny zamiar, wobec którego mimowolnie „przytrafiające się” 
rozjaśnienie owego tła może być raczej wsparciem niż utrudnieniem: a więc 
zamiar uchwycenia istoty, znaczenia, intencji wstrętu, a jednocześnie prawa 
powiązań jego świata przedmiotowego. Będziemy usiłowali to uczynić w ana-
logii do lęku. Na końcu przebadamy znaczenie wstrętu dla etyki.

1 Przekład z oryginału, wg wydania: A. Kolnai, Der Ekel, „Jahrbuch für Philosophie und phänomeno‑
logische Forschung”, Bd. 10 (1929), 515-569. [przyp. tłum.]
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I. Odgraniczenie wstrętu

1. Perspektywy
Wstręt należy do grupy tzw. „reakcji obronnych”, można by także powiedzieć 
delikatniej: odcieni odrzucenia, do których należą: niezadowolenie, nienawiść, 
cierpienie (z powodu czegoś), trwoga (z  jakiegoś powodu) itd. Pojęciowe 
rozróżnienia mogą być rozpatrywane z wielu punktów widzenia. Chcemy wy-
brać siedem z nich, nie przecząc temu, że pomiędzy niektórymi istnieje bliższy 
stosunek zależności [niż pomiędzy innymi] i że nie są one jedynymi możliwymi 
perspektywami.

a) Obszar przedmiotowy. Wstręt nigdy nie odnosi się (wyjątek „brudu”, patrz 
III 2d.) do czegoś nieorganicznego, wolnego od życia; [natomiast] lęk albo 
niezadowolenie nie znają takiego warunku. Nienawiść czy nawet pogarda 
zawężają ów krąg jeszcze bardziej „w dół”; przy czym istnieje – pomimo 
jednoznacznie etycznego odnoszenia się pogardy – pewna klasa typów za-
chowań, na które może się ona kierować, w przeciwieństwie do nienawiści 
w jej pierwotnym sensie. Niedorzeczne myślenie może wywołać pogardę, 
a nawet dyskomfort, ale nigdy wstręt; to, co jest znane jako „niegroźne”, 
nie może być w zasadzie przerażające, może być jednak wstrętne.

b) Intencjonalność. Jest ona pierwszoplanowa przy nienawiści i pogardzie, 
ale raczej nie w wypadku wstrętu, a być może jeszcze mniej przy gniewie; 
spada do minimum w wypadku złości i przede wszystkim w wypadku 
dyskomfortu. Rodzajem tego intendowania zajmiemy się osobno. Inne 
zachwianie stopnia intencjonalności spotykamy w cierpieniu („prawdziwy” 
brak intencjonalności jest możliwy przy samej niechęci) oraz – oczywiście 
– znów całkiem inaczej ustrukturyzowane, przy lęku.

c) Stan (Zuständlichkeit). Z pewnością nienawiść jest bardziej stanem (Zu-
stand) niż pogarda, wstręt bardziej niż nienawiść, gniew – niż wstręt. 
Jednak gniew jest jakby stanem-w-pełni, nie mniejszym niż złość. Cierpie-
nie jest bardziej stanem niż niechęć, ponieważ jest bardziej modalnością 
całościowego aktualnego samopoczucia [danej] osoby.

d) Bezpośredniość lub źródłowość. W odwrotnym stosunku do niej sytuuje 
się reakcja obronna, która może być mniej lub bardziej uwarunkowana 
przez wiedzę oraz stały system wartości. „Pogarda” i „dyskomfort” two-
rzą również tutaj dwa bieguny jednego szeregu. Jednakże wstręt, mimo 
tego, iż jest bardziej intencjonalny od gniewu, jest jednocześnie bardziej 
niż on źródłowy, ponieważ jest mocniej związany z wrażeniem, a mniej 
z uchwytywaniem stanu rzeczy. Wstręt jest daleko bardziej bezpośredni, 
bardziej zmysłowy niż odraza, nawet fizyczna, ponieważ ta ostatnia za-
kłada w istotnej mierze bardziej świadome ugruntowanie i jest znacznie 
mocniej „narzucona” (odraza przed muchami jako roznosicielami chorób).
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e) Niezupełnie równoznaczna z tym jest samodzielność, [rozumiana] jako 
przeciwieństwo fundowania przez inne reakcje obronne. Lęk jest niewiele 
bardziej źródłowy, ale z pewnością bardziej samodzielny niż wstręt, po-
nieważ każdy wstręt, nawet jeśli nie zawiera w sobie lęku, wskazuje jakoś 
na niego i – chociaż błędnie, to jednak nie bezpodstawnie – pojmowany 
jest jako odmiana lęku. Natomiast pogarda, przynajmniej w swoich naj-
częstszych postaciach, odsyła niezaprzeczalnie do wstrętu. Odwrotnie: 
to, co duchowo-moralne, może przyczynić się do bardziej fizycznej formy 
odrzucenia, np. nienawiści i pogardy w kierunku odrazy.

f) Związek z cielesnością. W obszarze wstrętu można pomyśleć o dwóch 
biegunach: pogardzie i mdłości. Nienawiść, a także gniew, są mniej zwią-
zane z cielesnością niż wstręt; pomimo gwałtowniejszych, somatycznych 
objawów towarzyszących gniewowi, przy wstręcie bardziej istotną rolę 
odgrywają zmysłowe wrażenia oraz ślady cielesnej reakcji (wymioty), 
która jest bardziej wyjątkowa i konkretna niż ciskanie się, uderzanie czy 
rzucanie. Każdy, także moralny wstręt jest, jeśli nie bardziej fizyczny, to 
przecież bardziej fizjologiczny od gniewu. Z drugiej strony, nie można mylić 
wstrętu z samymi mdłościami ani też z odczuciami dotykowymi, które 
pełnią rolę pośrednika pomiędzy mdłościami a wstrętem (jak kleistość, 
wilgoć czy letniość). Tak, w pewnym związku nawet lęk jest bardziej po-
wiązany z cielesnością niż wstręt: każde uczucie strachu, które ma również 
odniesienie fizyczne, domniemuje w przeciwieństwie do wstrętu własną 
cielesność jako taką, swoją „nienaruszalność”.

g) Charakter odpowiedzi. Pod tym względem dorównują sobie wysoko-inten-
cjonalna nienawiść oraz ledwie-intencjonalny dyskomfort: obie kategorie 
są relatywnie mało „odpowiadające”, bardziej „spontaniczne”, jedna 
szukająca, wybierająca, podążająca, druga niejako „rosnąca”, „wznosząca 
się”. Natomiast lęk i wstręt są autentycznymi „reakcjami”, do pewnego 
stopnia „adekwatnymi”, „pasującymi” odpowiedziami na zakłócające 
działania (przynajmniej zgodnie z ich intencją). Istnieje co prawda lęk bez 
świadomej przyczyny (czego nie ma przy nienawiści), lecz to nie zmienia 
niczego w istocie każdego lęku: jest to tak samo lęk przed „czymś”, co 
wymusza [w] sobie lęk, co w tym przypadku dopiero w lęku uzyskuje swoje 
dane, swój kształt i co reprezentowane jest, być może, przez łagodniejsze 
przedmioty (fobie). Pomimo wyższej intencjonalności nienawiści, to, co 
straszne i to, co wstrętne istnieją jako obiektywne, „wywołujące” jedno-
znaczną reakcję jakości, nierówne raczej „temu, co warte nienawiści”: 
nienawiść kieruje się bezpośrednio na to, co nieprzyjazne, złe, obce itd.

II. 2. Zawartość intencji wstrętu

Wobec lęku ujawnia się zrazu podstawowa różnica odnosząca się do kierunku 
intencji. Intencja jest daleko wyraźniej zwrócona na zewnątrz: pomimo silnie 
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zarysowanego fizjologicznego oddziaływania odpada przemożny i celujący 
głęboko, wsteczny strumień intencji, jak to ma miejsce w lęku. W całkiem inny 
sposób wstręt wiąże się ze stanowiącym przyczynę przedmiotem; nieporów-
nanie mniej schematycznie i dynamicznie ujmuje go w bardziej „nasycony” 
i szczegółowy sposób. Dla przedmiotu lub także dla sposobu, w jaki jest on 
dany, konstytutywny jest nie jego stosunek stanu rzeczy do własnego istnienia 
(Bestand), jak w lęku, lecz [tylko] jego jakościowe uposażenie (Beschaffenheit) 
samo w sobie. Ażeby zrozumieć tę różnicę w pełni, należy uzmysłowić sobie 
typowy przebieg stanu lęku i wstrętu. W pierwszym wypadku przedmiot, raz 
„spostrzeżony”, pozostaje intencjonalnie równy sobie, a uczucie wgryza się we 
własną sobość i jej stany, jej przyszły los; to, co zagraża, tworzy niezmienne tło, 
a własna osoba [stanowi] ruchomą scenę intendowania. Odwrotnie w wypadku 
wstrętu: przerażenie, odwracanie się, mdłość, będąc od razu obecne realnie lub 
ewentualnie intencjonalnie, przy narzucającej się obecności budzącego wstręt 
przedmiotu mogą się potęgować i stawać coraz bardziej „ciemne”, jednak 
ostrze (Spitze) intencji wkręca się w przedmiot, analizując go natychmiast, 
zatapia się w jego ruch i w jego trwanie – pomimo w istotnej mierze dążącego 
w przeciwną stronę wahania się w stosunku do niego, które może oczywiście 
prowadzić do „nagłego” zerwania kontaktu i zniknięcia wstrętu. Odpowiednio 
do tego, wstrętowi przysługuje rola kognitywna, której brakuje lękowi: lęk może 
prowadzić do poznania tego, co niebezpieczne, wstręt jednak jest w stanie dać 
bezpośrednio częściowe i – być może, prawdziwie naoczne (recht anschaulich) 
– poznanie swego przedmiotu. 

Jednocześnie intendowanie jest również bardziej jednolite. Biegun przed-
miotowo-obrazowy oraz biegun resorbujący przeżycie nie są tutaj powiązane 
przez określony stosunek stanu rzeczy, lecz intendowany jest w swojej „pełni 
obrazowej” przedmiot, który przez to właściwie, że w ogóle jest (z danego po-
wodu) intendowany, należy do „kręgu” tworzącego tło założonego podmiotu. 
Ów powód nie jest odtąd niczym innym niż bliskością napotkanego przedmiotu. 
Pojęcie, które w problematyce wstrętu zajmuje centralną pozycję. Albowiem 
bliskość nie jest jedynie powodem, lecz jednocześnie współ-obiektem uczucia 
wstrętu. Jako stosunek stanu rzeczy tworzy ona most pomiędzy czynnikiem 
zakaźnym a osobowym podmiotem. Jednak ten stosunek stanu rzeczy jest w da-
leko mniej charakterystyczny sposób [widoczny] niż przyczynowo-dynamiczny 
stosunek stanu rzeczy pomiędzy czynnikiem zakaźnym a osobowym podmio-
tem lęku. Obrazowość przedmiotu, jednolitość-bycia-czymś całego fenomenu 
pozostaje przy tym daleko bardziej zachowana. Naocznie „wstrętne” istnieje 
w całkiem innym, pełniejszym sensie niż naocznie „straszne”. Jak bardzo jednak 
moment bliskości współgra z badaną jakością, pokazuje obserwacja, iż nawet 
obiektywnie niewymuszone, jedynie wyobrażone uczucie wstrętu – czy byłoby 
ono tylko farmakologicznie lub dowolnie wywołane – przenosi przedstawiony, 
wstrętny przedmiot w możliwie uwydatniony sposób w „pobliże” podmiotu, 
w najbardziej bezpośredni obszar doświadczania jego organów zmysłowych. To, 
co występuje jako stan rzeczy, przytula się tutaj ściśle w całości do obrazowej 
treści intencji. Sprawa nie jest jednak [tak] prosta, a dalsze badanie prowadzi 
do osobliwych komplikacji.
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Większa jednolitość intencji okazuje się także uwarunkowana przez to, że 
w przeciwieństwie do lęku uczucie wstrętu jest peryferyjne, że intenduje ono 
sam osobowy podmiot niejako na jego powierzchni, na jego skórnym pokryciu 
(Hautdecke), w jego zmysłowej wrażliwości (Sensorium), w innej formie – na 
przykład jako postintencja (Nachintention) – w wyższych [partiach] przewodu 
pokarmowego oraz – cum grano salis – w sercu, nie zaś w jego istnieniu, nie 
w jego całościowym bycie. Zewnętrzne położenie osobowego podmiotu oraz 
wywołujący wstręt przedmiot przepływają w siebie, jakkolwiek to bluźnierczo 
zabrzmi, niejako „harmonijnie” jedno w drugie. Do tego pojawia się jeszcze 
materialna strona wstrętu. Albowiem znaczenie może mieć nie tyle tylko to, że 
oddziaływanie tego, co wstrętne, uwarunkowane jest w dużej mierze przez bli-
skość, lecz wygląda to tak, że właśnie cecha bliskości, cecha chcenia-bycia-blisko, 
nieodosobnienia, chciałoby się powiedzieć: bezwstydnego i jakby nerwowego 
(wie aufgelösten) samopojawiania się, współkonstytuuje – w żadnym razie nie 
tylko! – charakter wstrętnego przedmiotu. To, co wstrętne, szydzi, gapi się, „bu-
dzi” w nas wstręt (stinkt uns „an”). Sposób tego pobudzania i odpowiadająca 
mu reakcja wstrętu nadaje się teraz do tego, aby zaoferować dalsze wyjaśnienie 
co do [wspomnianego] motywu bliskości.

Sposób, w jaki to, co wstrętne, zwraca się do nas, jest inny niż sposób pokazy-
wania się „tego, co zasługuje na nienawiść”. Wspomnieliśmy już, że to ostatnie 
nie istnieje w ogóle jako samodzielna jakość; nienawiść może zostać wzbudzona 
raczej przez przedmiot żywej etycznej dezaprobaty, przez wrogie zachowanie 
jakiejś istoty, przez odrzucenie miłosnego zbliżenia ze strony jego przedmiotu 
itd. W podobnych zewnętrznych okolicznościach mogłaby zamiast nienawiści 
pojawić się także centralnie uwydatniona pogarda lub chęć naprawy, ewentu-
alnie lęk, smutek itd. W nienawiści zawarte jest całkiem spontaniczne, jakby 
wybiórcze poszukiwanie przedmiotu. Wstręt jednak powstaje powszechnie wraz 
z pełną jednoznacznością jako jedyna wchodząca w rachubę, sprowokowana 
bezpośrednio przez przedmiot reakcja. Zachowanie wstrętnego przedmiotu jest 
prowokacyjne, napiera on ściślej niż przedmiot nienawiści (rzadko występuję 
także nienawiść do w pełni oddalonej rzeczy), nawet wydaje się prawie, jak 
gdyby przedmiot jakoś intendował pobudzony podmiot do „troski” o niego. 
Nie pojawia się jednak ani dążenie, ani zagrożenie, jak przy powodowaniu lęku. 
Oto paradoks wstrętu: jest on, tak samo jak lęk, autentycznie pasywną reakcją 
obronną podmiotu na jednoznacznie ku niemu ukierunkowane, niejako w jego 
stronę dążące pobudzenie, a jednak raz wywołany – podobnie do nienawiści – 
poszukuje przedmiotu w jego całej istotności, zamiast rozwijać się w kierunku 
własnego stanu osobowego. O ile lęk celuje w uwolnienie się od swego przed-
miotu, a nienawiść [dąży] do zniszczenia swego przedmiotu lub jednak w jakimś 
podobnym do zniszczenia sensie [jego] osłabienia lub przekształcenia, to wstręt 
zajmuje tutaj mniej więcej pozycję pośrednią: raczej w odniesieniu do wyda-
rzania się, do działania, chodzi mu bardziej o to, aby swój przedmiot oddalić 
z otoczenia osobowego podmiotu, aby „zaprowadzić w tym ostatnim spokój”, 
jednak ordo exsecutionis, przygotowująca działanie intencja jest przy wstręcie 
przecież w istotnej mierze innego rodzaju niż przy lęku. Mianowicie podczas 
gdy lęk intenduje swój obiekt jako coś zagrażającego, coś „silniejszego niż ja 
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sam” (nawet, jeśli jestem zdania, że w razie potrzeby odeprę atak, a nawet 
pokonam napastnika), w intencji wstrętu zawiera się pewne lekceważenie jej 
obiektu, uczucie przewagi. To, co wstrętne, nie jest zasadniczo niczym zagra-
żającym, lecz czymś, co przeszkadza, aczkolwiek samo tylko przeszkadzanie 
w sobie bez żadnego rodzaju intensyfikacji nie wytwarza wstrętu. Jako wstrętna 
zostaje zawsze doznana rzecz, która nie jest ani odbierana jako pełna, ani uzna-
wana za ważną: coś, czego ani się nie niszczy, ani [przed czym] się nie ucieka, 
lecz raczej coś, co się usuwa (hinwegräumen). Innymi słowy, jeśli lęk zmusza 
mnie do tego, abym wycofał się z mojego otoczenia, mojego uwarunkowania, 
mojego położenia, to wstręt przywodzi mnie raczej do tego, abym oczyścił 
moje otoczenie, mój najbliższy krąg, coś z niego wypielił. Przez to jest już wszak 
uwarunkowane pewne zwracanie się na zewnątrz, „chwytanie” przedmiotu.

Ażeby jaśniej oświetlić paradoks wstrętu, należy dołączyć do tego coś jeszcze 
innego. Znajdujące się we wstręcie wyzwanie oznacza mianowicie inną rzecz niż 
zagrożenie lub bezsilna, niepoważna groźba lub czyste przeszkadzanie (w czyn-
nościach lub porządku życia). Bez wątpienia we wzbudzanie wstrętu wsuwa 
się jako element częściowy także pewne zaproszenie, które chciałbym nazwać 
makabrycznym „wabieniem”. Brzmi to chyba całkiem niefenomenologicznie i nie-
wątpliwie „psychoanalitycznie”. Faktycznie podążam tutaj psychoanalitycznym 
tropem myślenia. Mimo to mam nadzieję zachować pod stopami fenomenolo-
giczny grunt. Albowiem wobec niczego nie potrafię być bardziej odporny, niż 
wobec mętnych cudów owych gustujących w paradoksach, psychologistycznych 
prób „dedukowania”, które sądzą, że każdą nienawiść mogą „interpretować” 
partout jako „wypartą” miłość, a każdą miłość partout jako „nadkompensowaną” 
nienawiść. Co najwyżej istnieje coś takiego jak miłość, która przez stłumienie 
związanego z obiektem (objektgemeinsamen) impulsu nienawiści zyskuje siłę, 
chociaż przez to otrzymuje także szczególną tonację – czy byłby to przymus, czy 
pewien szlachetny i wytrawny pathos. To, że szczególnie do wstrętu przynależy 
odwracanie się nie tylko od jego przedmiotu, lecz także od suponowanego przez 
sam podmiot bycia przyciąganym przez tenże przedmiot, zostanie wyraźniej 
potwierdzone podczas omawiania treściowej strony problemu wstrętu. Od razu 
jednak można by wskazać na to – co ustaliła już psychoanaliza – że intencja 
wymiotna wstrętu wydaje się potwierdzać powyższe zdanie. Albowiem jeśli – 
jak naturalnie zakłada to chęć ucieczki – to, co wzbudza we mnie strach, może 
pojawić się w pobliżu mnie lub w ogóle może mnie dotknąć swoim działaniem 
i mnie skrzywdzić, tak wystąpienie nudności zakłada, że to, co ohydne może 
dostać się do mojego żołądka lub jednak w pierwszej kolejności do moich ust – 
tak samo drżenie przy wstręcie, które w jednym momencie jest uwarunkowane 
mniej ogólnocieleśnie i fizjologicznie, za to bardziej intencjonalnie niż przy lęku, 
zakłada możliwe dotknięcie, którego przyczyną może nie być przedmiot jako 
taki, lecz ja sam. Także lęk może, oczywiście, istnieć razem z „tajemniczym”, 
„wypartym” życzeniem, jednak związane z tym ustalenia psychoanalizy wydają 
się nam niezmiernie przesadzone i oddalone od istoty rzeczy. Najczystszym 
przypadkom lęku można by tylko o tyle wykazać zanieczyszczenie tęsknotą, o ile 
istniałaby rzekomo ogólna tęsknota do rezygnacji z siebie, samorozwiązania, 
unicestwienia – a zatem tylko przy pomocy wątpliwego, dalece naciąganego 
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i dla rzeczy samej na ogół obojętnego metafizycznego przypuszczenia. Lub 
czy chce się twierdzić, że paraliżujące działanie lęku zdradza wolę rezygnacji 
z siebie, wolę doznania niebezpieczeństwa? Czyż nie polega on po prostu na 
nieuchronnym, wolnym od każdego „zadowolenia” częściowym antycypowaniu 
niebezpieczeństwa? Jakkolwiek wiele momentów radości może być związanych 
także wtórnie z lękiem i niebezpieczeństwem: w swojej istocie lęk jest [jednak] 
całkowicie zrozumiały bez jakiegokolwiek przyjmowania mistycznego życzenia 
tego, co przerażające. 

Całkiem inaczej wstręt: w jego wewnętrznej logice jest już zawarta możliwość 
pozytywnego ujęcia przedmiotu – nawet jeśli oznaczałoby to jego dotknięcie, 
spożycie, objęcie. Już tutaj podkreślamy stosunkowo wąski zakres obiektów 
przy wstręcie: znajdują w nim miejsce w większości tylko [takie] twory, które 
„w przeciwnym razie” właściwie zostałyby przeznaczone do pozytywnego 
użytku i kontaktu (pokarm, żywe istoty). Psychoanalitycznie mówiąc, wstręt jest 
bardziej bezpośrednio ambiwalentny niż lęk. Można by rzec, że ex definitione 
wstręt zakłada – stłumioną – ochotę na to, co go wywołuje. Nie oznacza to 
w żadnym razie, że wstręt mógłby być po prostu wyrazem lub następstwem 
tego stłumienia lub też niczym [innym] niż samą ową ochotą. Ambiwalencja ta 
charakteryzuje tylko jedną stronę wstrętu; poniżej pomyślimy o warunku, który 
pozwala istocie wstrętu zabłysnąć w innym świetle. Bądź co bądź, odkrycie mo-
mentu ambiwalencji – wyrażanej także w fenomenie przesytu (Überdruss): (por. 
stawanie się wstrętnym słodkiego smaku, III) – przyczynia się do zrozumienia 
owego swoistego „wabienia”, które tworzy punkt wyjścia wstrętu i ze swej 
strony pomaga wyjaśnić osobliwość intencji wstrętu, a mianowicie, że jest ona 
wywołana jednoznacznie przez przedmiot jako obrona, a jednak zwraca się ona 
ku istocie przedmiotu – zamiast do „kompleksu istnienia” własnego „ocalenia”.

II. 3. Stosunek istnienia i bycia-jakoś w lęku i wstręcie

Z wcześniejszych ustaleń wynika, że – mówiąc wstępnie – intencja lęku kieruje 
się przeważnie na stan istnienia (Daseinslage), [zaś] intencja wstrętu przeważnie 
– na sposób bycia-jakoś (Sosein), przy czym natychmiast należałoby uzupełnić, 
że, z jednej strony, ów stan istnienia gęstnieje i zaciska się po części w byciu-ja-
koś przerażającego obiektu, z drugiej strony, wspomniany na drugim miejscu 
sposób bycia-jakoś zostaje znów utrzymany przez czynnik istnienia bliskości, 
czynnik istnienia danego otoczenia podmiotu.

Za centralną intencją istnienia lęku oraz intencją bycia-jakoś wstrętu prze-
mawia wiele pojedynczych faktów. Bez porównania bardziej niż wstręt lęk 
wypełnia osobę, obejmuje całościowy stan duszy. Stosunek stanu rzeczy jest 
w nim autentycznym stosunkiem istnienia, wstręt natomiast wiąże się z nie-
jako przypadkowym „wycinkiem” istnienia. Zarówno lęk, jak i wstręt stawia-
ją zewnętrzne przedmioty w centrum zainteresowania, jednak tylko wstręt 
przebywa rzeczywiście przy nich, ich istocie, podczas gdy lęk intenduje układ 
istnienia osobowego podmiotu pod wpływem owych (zewnętrznych) przed-
miotów. Lęk równa się nienawiści w odniesieniu do „roszczenia istnienia”, do 
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„chcenia stanu rzeczy” intencji; wstręt równa się nienawiści w odniesieniu do 
„wnikania” w obcy przedmiot. Lęk ustawia się (reiht sich) za tym, co [z jed-
nej strony] przeraża, za niechceniem, z drugiej strony, za chęcią czegoś, za 
instynktem samopotwierdzania; wstręt dołącza się do dezaprobaty. Dla lęku 
doznanie zmysłowe jest pierwotnie zapowiedzią, dla wstrętu – bezpośrednim 
przedmiotem; tylko wtórnie istnieje po jednej stronie jednolita jakość „tego, co 
straszne” (w widoku na przykład), po drugiej stronie – asocjacyjne powstanie 
lub wzmocnienie wstrętu. Jako przeciwieństwo lęku mogłoby obowiązywać 
„życzenie”, jako przeciwieństwo wstrętu – „zachcianka” lub nawet „chęć na”. 
Mimowolnie jednak doświadczamy tutaj jako „przeciwieństw” związków o róż-
nej strukturze: jak, na przykład, nienawiści do czegoś, odpowiada miłość do 
czegoś obiektywnie przeciwnego (ogólnie rzecz biorąc), tak lękowi przed czymś 
odpowiada życzenie czegoś subiektywnie przeciwnego (mianowicie czegoś 
pomagającego zamiast zagrażającego), wstrętowi przed czymś [odpowiada] 
jednak przede wszystkim chęć na coś ‘podobnego’ do owego wstrętu, co 
właśnie nie miałoby być „wstrętne” (zob. ambiwalencja). Zwraca się uwagę, że 
w całym kręgu intencji wstrętu – przynajmniej jeśli chodzi o to, co formalne – 
dochodzi do wyłączenia dynamicznego momentu istnienia. Odpowiada temu 
rola dezaprobującego sądu smaku w powstawaniu wstrętu.

Ponieważ lęk i wstręt są właśnie reakcjami obronnymi, nie intendują one 
w istocie ani obcego istnienia (jak nienawiść, wojowniczość itd.), ani własnego 
bycia jakoś (jak skrucha, wstyd itd.). Oba intendują jakieś zaburzenie własnego 
istnienia przez obcy byt: z tą jednak różnicą, że dla lęku okoliczności i tendencje 
istnienia owego obcego bytu są pierwotne i konstytuują bycie-jakoś, dla wstrętu 
[natomiast], przeciwnie, pierwotnie określająca jest cała treść bycia jakoś przed-
miotu, która tylko, z jednej strony, zależy od cienkiego „uchwytu” aktualnego 
istnienia (bliskość), z drugiej strony, ma jednak bardziej „niewyraźne” tło istnienia 
(z czego dopiero może zdać sprawę merytoryczne badanie wstrętu). To inten-
dowanie obcego istnienia może postępować dopiero – czysto derywatywnie 
– w ufundowanych we wstręcie lub lęku zachowaniach obronnych – podczas 
gdy intencja nienawiści [niejako] za jednym zamachem rozprzestrzenia się na 
istnienie przedmiotu, nie odróżniając nawet całkiem w tym sensie jego bycia 
jakoś i jego istnienia. Dlatego nie istnieje żadna oddzielna jakość tego, co zasłu-
guje na nienawiść, i dlatego też wyimaginowana nienawiść może istnieć o wiele 
rzadziej niż wyimaginowane uczucie lęku lub wstrętu. (Bardziej niż lęk lub wstręt 
nienawiść ustanawia swój przedmiot [jako] „realny”; [poza tym] „podchodzi 
do niego” bez porównania poważniej). Tak samo wtórnie tylko zjawiska lęku 
i wstrętu mogą istnieć przed samymi sobą – własną dyspozycją (Artung). Bez 
porównania chodzi tutaj o „obcego we mnie” – całkiem abstrahując, na przy-
kład, od wstrętu wywołanego własnym cielesnym kalectwem – bardziej niż przy 
żalu i wstydzie, których jakość w ogóle nie mogłaby zostać „wyprowadzona” 
z dezaprobaty obcymi czynami i dodatkową intencją siebie (Selbstintention). 

Osobliwie ścisły stosunek wstrętu do pozytywnego kontaktu i do możliwości 
aprobującego ujęcia, jego ambiwalencja, względnie wysunięte w nim położenie 
punktu rozwidlenia potwierdzenia i zaprzeczenia – wszystko to jest ze sobą 
połączone przez to, że formalnym centrum wstrętu jest przeżycie bycia-jakoś, 
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a więc jednak bycie-przyciąganym-jak-najbliżej przez przedmiot, podczas gdy 
lęk wychodzi od troski o własne istnienie, dla której problematyczny obcy byt 
anonsuje się bardziej bezpośrednio, już in statu nascendi, jako zagrażający, [jako 
coś], czego należy uniknąć. (Przy nienawiści znów odpada „inicjacyjna afirmacja”; 
bezpośrednia reakcja uczuciowa nie istnieje tutaj, a funkcjonalne zwracanie się 
ku przedmiotowi nie jest, jak przy wstręcie, zastępowane w uczuciowo uwy-
datnionym obrazie samego przedmiotu. Nienawiść zawiera szczególną intencję 
wynajdywania, atakowania i niszczenia; wstręt natomiast zawiera jedynie jedną 
intencję zwracania się-ku, która jest niejako cieniem intencji ukierunkowania). 
Tym, co we wstręcie bardziej ogólne, ostatecznie fundamentalne jest chyba 
także intencja istnienia: dopiero jej mocą wstręt dochodzi w ogóle do skutku, 
albowiem „zaburzenie” zakłada intendowanie własnego istnienia. (Tyle że in-
tencja ta nie jest pierwotna i decydująca o postaci, tak jak [to jest] przy lęku). 
Stąd ujmowało się wstręt często jedynie jako odmianę lęku: także przed tym, 
co wstrętne, mielibyśmy wedle tego jakoś odczuwać lęk, tyle że z dodatkiem 
szczególnej jakości. Jak wiadomo, wiele wstrętnych przedmiotów jest szkodliwych 
i niebezpiecznych. Nie należą one jednak do tych, które, zagrażając prostym, 
otwartym gestem, charakteryzują rzeczy w ścisłym sensie „straszne” – a więc [tak, 
jak] siła natury, istota żywa, procesy, które mogą człowieka „dopaść i zmiażdżyć”. 
„Wstrętne” byłyby raczej zepsute produkty spożywcze i niebezpieczne owady. 
Ten sposób ujęcia nie jest wiarygodny, albowiem istnieje dobrze znana tonacja 
uczuciowa lęku przed skrytym, zbliżającym się, mglistym niebezpieczeństwem, 
które ze wstrętem nie ma ani krzty do czynienia, podczas gdy, z drugiej strony, 
do wywołania wstrętu konieczne są jeszcze inne momenty niż skrycie zbliżające 
się zagrożenie – którego [we wstręcie] może po prostu całkowicie zabraknąć 
– wynikające z obecności tego, co wstrętne. Wolno jednak przynajmniej tyle 
twierdzić, że przedmiot wstrętu tak samo ma pociąg do tego, co schowane, 
ukryte, wielowarstwowe, nieprzeniknione i nieswojskie, jak, z drugiej strony, 
do tego, co bezwstydne, krzykliwe oraz wabiące i kuszące. (Angielskie słowo 
‘taunting’ oddaje tę tonację najlepiej). Wszystko, co obrzydliwe ma coś jedno-
cześnie ekscentrycznego i zagadkowego, coś podobnego do trującej czerwonej 
jagody i krzykliwego makijażu. Być może, przy merytorycznym potraktowaniu 
tematu będziemy mogli ten motyw wstrętu o wiele bardziej odpowiednio ocenić. 
Tutaj chodzi tylko o wykazanie tego, że także przy wstręcie pewna, być może, 
także nie tylko całkiem ogólna intencja istnienia tworzy ramy tonacji obronnej: 
„przeszkadzanie”, bliskość, z bycia-tak-a-tak przedmiotu „wypływająca”, narzu-
cająca się bliskość, przy tym jednak także towarzyszący ton dystansu, letniość 
po stronie przedmiotu; stąd także tutaj tonacji obrony nie brakuje absolutnie 
pewnego wstecznego stosunku do własnego istnienia, do własnej „pewności”.

Odwrotnie znów moment bycia tak-a-tak dochodzi swoich praw przy lęku, 
gdy obraz budzącego lęk przedmiotu staje się jednak mocnym, intencjonalnym 
punktem nośnym lęku, chociaż również uczucie strachu od samego początku 
odwraca intencję na własny stan i po ukształtowaniu tego staje się nadmierne. 
Mimo tego, że zawiązuje się ono jakoś wokół tego, co straszne, analityczna 
intencja bycia-tak-a-tak wstrętu nie zostaje wykorzystana. Mimo paradoksów 
wstrętu jego struktura intencjonalna wykazuje wedle tego dużą jednolitość 
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i zamkniętość. Zwłaszcza kiedy zwrócimy uwagę na względnie daleko idącą 
jedność fizycznego i moralnego wstrętu, możemy mieć nadzieję, że za sprawą 
fenomenologii przedmiotu wstrętu uda się jednak głębiej wniknąć w jego istotę.

III. 4. Stosunek wstrętu do życia i śmierci

Podsumowując, twierdzimy, iż wstręt wywoływany jest poprzez bliskość lub 
też leżące w tej bliskości „kwestionujące” (anfechtende) działanie wytworów, 
których rodzaj bycia w określony sposób wskazuje na „życie” i „śmierć”. Co 
należy jednak rozumieć pod pojęciem „w określony sposób” i co oznacza owo 
„kwestionowanie” (Anfechtung)? 

a) Nad-życie (Lebensplus) w strukturze wstrętu oznacza: „podkreślenie”, 
„przesadne przedstawienie”, „napuszoną redundancję” życiowości i or-
ganiki w stosunku do normy, ukierunkowania, planu życia, jego scenariu-
sza: słowo, w którym wspomina się znaczenie tego, co nieorganiczne, co 
nienasycone życiem, można by powiedzieć: znaczenie tego, co dla życia 
w pełnym sensie istnienia tego słowa jest jedynie zarysem. Być może, 
chodzi w owym nad-życiu o bardziej lub mniej wykształconą stronę zwią-
zanego z istnieniem, wytrwałego indywidualnego życia samego w sobie 
(surowa, prosta, niejako „paląca” potrzeba życia) lub też o danse macabre 
żywotności przy zakończeniu właściwego „osobowego” życia, względnie 
zakończeniu udziału w takiej żywotności (rozkładzie, odrzucaniu i wydala-
niu materii); być może, istnieją też różne odpowiedzi na pytanie, w jakiej 
mierze przypada temu zjawisku metafizyczna ważność i w jakim stopniu 
jest to zjawisko ograniczane lub tworzone przez skojarzeniowe myślenie 
osobowego podmiotu: w fenomenie tego, co wstrętne nad-życie zawiera 
się koniecznie. Według naszej opinii – która być może jest potwierdzona 
przez niektóre do tej pory opisane kwestie – odpowiada temu fenomenowi 
także coś metafizycznie trwałego; przeciwieństwo „wybujałej życiowej 
oscylacji” i „uporządkowanego celowego życia” samo jest metafizyczną 
daną, a nie koszmarem wrażliwej wyobraźni. Oczywiście, w każdym em-
pirycznym przypadku, chyba również w każdym typie wstrętu, zmienia 
się udział tej ostatniej. Swoje minimum powinien on osiągnąć w czystym 
wstręcie przed zgnilizną.

Zaznaczona tutaj jako motyw wstrętu „życiowa obfitość” znajdu-
je się w związku z „niższym” życiem w przeciwieństwie do wyższego, 
przeduchowionego; jak również ze „stopieniem” w przeciwieństwie do 
odgraniczenia i indywidualności. To „niżej zorganizowane” życie skłania 
się mianowicie bardziej do bezwzględnego, jakościowo obojętnego 
rozrostu; duch oznacza zawsze napięcie, opór, przełamanie i określanie 
miary. Niższe życie jest w pewnym sensie nagim życiem, bardziej tylko-
-życiem. Wyłącznie w tym sensie posiada owa „niższość” jakiś związek 
z motywami wstrętu: pełnia siły, wytrzymałość, przywiązanie do ziemi 
w żadnym wypadku nie należą do tego obszaru. Nie mocne korzenie 
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w niższych obszarach bycia, również nie same te obszary, a jedynie ich 
nieuporządkowane, niejako pełne roszczenia, intuicyjnie „nieskończone” 
rozdęcie może stać się przedmiotem wstrętu. Wykluwającego się i przy-
wodzącego na myśl to, co podziemne, robactwa nie nazywamy przecież 
„związanym z ziemią” (tak jak pewien, w swym wyobrażeniu stanowiący 
przeciwieństwo wstrętu, rodzaj ludzki), budzi ono raczej wyobrażenie ru-
szającej się, szalejącej, niesamowicie ożywionej gleby. Łakoma żarłoczność 
może być wstrętna, ale nie zamiłowanie do solidnych, substancjalnych 
posiłków itd. Co się zaś tyczy wymieszania i nierozróżniania – wystarczy 
pomyśleć o zgniliźnie (Faulnis), z jej nieskończoną potrzebą poszerzania 
się i homogenizacji; o wstręcie przed wilgotnością, papkowatością, kle-
istością. Również sama „życiowa bujność” (w używanym tutaj sensie) dąży 
do przekroczenia granic, do przeniknięcia tego, co wokół. Stanowi ona 
najostrzejsze przeciwieństwo indywidualnego formowania i zamknięcia; 
wystarczy uświadomić sobie pojęcie „orgii”, „nierządu” lub też rzeczy 
typu „narastający guz” czy „zarodziec” itd. Tymczasem społeczeństwo nie 
powinno być mylone w tym sensie z bogactwem związków czy też z mi-
łosną wspólnotą. Nie chodzi o chwytanie, przytulanie, istotowe przeżycie 
obcego bytu, lecz o stopniowe rozpuszczanie, kończenie się – całkowicie 
lub też częściowo (to ostatnie jest dla wstrętu ważniejsze) – szczególnej 
istoty (Sonderwesen). Sposób, w jaki przedmiot przemawia, przebija się 
do nas we wstręcie, nie jest żadnym sposobem – nawet jeżeli nieodwza-
jemnionej czy w jakiś inny sposób oszukującej – miłości, raczej niesie on 
w sobie coś niedobrego, pozbawionego miłości, czyhającego na nasz byt, 
[jakiś] prześmiewczy chichot z naszego niezaprzeczalnego powinowactwa 
z tym „wstrętnym” tworem. Nie chodzi tu o połączenie i stały związek, lecz 
o pozbawione skrupułów bycie ze sobą nawzajem i przez-siebie, których 
odwrotną stroną są rozpad, pokrycie kurzem (Verstauben) i uniwersalna 
obojętność (ciżba). Śmierć, a nie życie, jest według pełnej intencji tym, 
co ukazuje się nam w fenomenie wstrętu.

b) Najbardziej charakterystyczne dla intencji śmierci w przyczynie wstrętu jest 
to, że tworzy ona integralną część jego intencji życia, jak gdyby ukazują-
ce się przy okazji wstrętu bardziej-życie przechodziło niejako znienacka 
w śmierć, jak gdyby to spotęgowane i zagęszczone życie miało swój 
początek w niecierpliwej chęci śmierci, w chęci uwolnienia i pozbycia się 
życiowej energii, w makabrycznej, rozpustnej ciągocie materii. Początkowo 
– pomimo charakteru nadmiernie wyeksponowanej „pełni” – znajduje się 
tu zubożałe w swoich wymiarach życie, dezercja z całościowej struktury 
życia, spiętrzenie wzdłuż jednej linii życia. Intencjonalne tła, perspektywy 
spojrzenia, całościowy charakter – tego wszystkiego brakuje tutaj, życie 
zostaje wciśnięte w znacząco jednakowy „fluid” życia. (Porównaj to z przy-
wiązaniem życia do zgnilizny, odpadów, ciżby, nierzeczowej, duchowej 
egzaltacji.) W tym więcej-życiu znajduje się nie-życie, śmierć. Oczywiście, 
takie uśmiercanie (Vertotung) na drodze kumulacji życia, stojące jakoś 
na antypodach zwykłego umierania czy zaniku, leżące w nim, swoiste 
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zniekształcenie, jakoś wczarowana w ramy śmierci (Totheit) żywotność 
może wydawać się także bardzo „interesująca”, co jest częstym przypad-
kiem przy odrażających przedmiotach; to, co wstrętne w rozrzedzonej, 
nakreślonej pobieżnie formie, ma pewien stosunek do tego, co „pikantne”. 
To, że w tym, co wstrętne – a mianowicie w jego byciu jakoś (Sosein), 
a nie w jego na miarę istnienia użyteczności – leży przecież początkowo 
neutralne „zaproszenie” do „zajęcia się” nim, niczego jednak nie zmienia 
w jego na zawsze brzemiennym śmiercią charakterze. W najczęstszych 
i najbardziej typowych przypadkach przedmiot wstrętu podąża ewidentnie 
w stronę własnego rozpadu, czy będzie to forma gnijącego rozkładu, dez-
organizacji, rozpierzchnięcia, przejęcia przez niżej usytuowane, surowsze 
siły życia (np. w życiu społecznym dyktatura jako koniec epoki korupcji 
wraz z jej całością wypaczeń). Osobno trzeba wspomnieć o tego rodzaju 
– mogącej stać się wstrętną – życiowej pełni, która co prawda zawiera 
w sobie ubóstwo, jednorodność i linearność, ale też – chcąc się [tu] po-
wstrzymać od odważnego, metafizycznego założenia – bez patologicz-
nego zwyrodnienia: [o] szaleństwie rozmnażania i wzrostu. Rozumie się 
przez to gwałtownie występujące obumieranie, nadmierne eksponowanie 
wzrostu i upadku życia – wystarczy uzmysłowić sobie fenomen „jętków” 
czy też „roju komarów”. Dla indywiduum, dla właściwie uformowanej 
całości życia, życie oznacza tutaj nic innego jak śmierć. Twory tego typu 
wydają się potwierdzać Schopenhauerowską ideę pędu życia oraz tezę, 
że właściwym sensem życia jest śmierć. Jednak w tej całej krótkotrwałości 
życia i tendencji do poronień, połączonych z szybkością i zapałem życia, 
jest bez wątpienia coś wstrętnego, [podobnie] jak (dla Europejczyków) 
również w tropicznym rytmie tego, co fizjologiczne, a także w życiu roślin.

Ukazująca się dalej intencja śmierci odpowiada jednak istnieniu: „szko-
dliwość” wstrętnych rzeczy, ich agresywność, groźba przekazania działa-
jącego w nich rozkładu na wszystko, co je dotyka. Nie musi to oznaczać, 
że rozpad rozprzestrzenia się w ten sam sposób, jak na przykład choroba 
zakaźna, lecz, że tworzy on znów rozpad oraz osłabienie w dowolnej formie 
i to nie czysto „nieprzyjacielsko”, jak trucizna, ale jednak w pewien zaraża-
jący sposób, na bazie „obcowania” z zaatakowanym. W żadnym razie nie 
wszystko, co wstrętne, jest także „szkodliwe”. Jednak w wielu ważnych 
wypadkach taka zależność ma miejsce: trucizna gnijących materiałów, 
złośliwość insektów, pęd do rozprzestrzeniania się i złowrogie dążenie 
moralnego upadku. Tyle że, oczywiście, „groźba”, a więc w ogóle znacze-
nie istnienia, nigdy nie znajduje się w centralnym miejscu obrazu wstrętu 
jako takiego. Gdy tak jest, mamy do czynienia z lękiem, nie – wstrętem. 
Faktycznie, twory budzące wstręt są często obiektami lęku, przerażenia, 
są straszne lub budzą grozę. Dopóki jednak panuje wstręt, intendowana 
jest właściwość przedmiotu wraz z jego ekspansywnością i agresywnością, 
nie zaś związane z nim niebezpieczeństwo. Ogólnie mówiąc, założeniem 
jego oddziaływania jest mniej lub bardziej wolne zwracanie się i zbliżanie 
podmiotu, np. kiedy faktycznie zje się zepsutą potrawę itp. Również to, że 
działanie tego, co wstrętne, wywołuje obawę, rozumie się bardziej jako 
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coś peryferyjnego, „przeszkadzającego”, nie zaś jako coś śmiercionośnego 
i przeszywającego życie. Boimy się być pobrudzonymi przez taki przed-
miot, zostać przez niego oblepionymi, wejść z nim w pewnego rodzaju 
wspólnotę, w trwałą, oddziaływującą na siebie, szkodzącą własnej osobie 
zależność; lecz nie obawiamy się śmierci czy też ciężkiego, fizycznego 
„uszkodzenia” (gdzie domniemuje się własny całościowy stan), czy też 
stania się z owym przedmiotem metafizyczną jednością, utraty własnego 
ja. (Również tej ostatniej intencji odpowiada raczej lęk.) We wstręcie nie 
myśli się w ogóle o „następstwach” bliższego, np. czynnego kontaktu, lecz 
o występującym przy tym wzmożeniu stosunku bliskości, o „zagrażającej” 
intensyfikacji wstrętu poprzez zanurzenie się w przedmiocie; ewentualnie 
jeszcze o agresywnym, pragnącym zakłócenia, domagającym się obrony 
i odradzającym jedynie akceptację bliskości charakterze owego wstrętu. 
Uprzednio rozważana intencja śmierci nie odnosi tego, kto odczuwa 
wstręt, do jego umierania lub jego stanu po tym, lub jego duchowo-mo-
ralnego zamierania, lecz – jeżeli w ogóle zostaje tu współdomniemana 
własna osoba, a ma to miejsce mocą wyobrażenia bliskości – do jego 
bycia wstawionym w to, co martwe i wypełnione śmiercią: wprawdzie 
wraz z odniesieniem do jego własnego z tym powinowactwa, nie zaś 
w odniesieniu do zmiany jego losu. I tak dotarliśmy do pytania o rodzaj 
„kwestionowania” (Anfechtung) we wstręcie.

c) Wychodząca z tego, co wstrętne, „pokusa” zawiera – odpowiednio do 
opisanej w rozdziale drugim „ambiwalencji” wstrętu – podwójny sens. 
Jest ona jednocześnie zaproszeniem i odstraszeniem, wabieniem i zagro-
żeniem; zawarta w tym, co wstrętne „kokieteria” została już rozpoznana 
przez dekadencką poezję. Z pewnością przeważa we wstręcie to, co 
negatywne; leżący u spodu, pozytywny element wzmacnia jedynie siłę 
reakcji obronnej, gdy ta musi się przeciwstawić tworowi, wobec którego 
czujemy, że próbujemy się do niego zbliżyć. W rzeczywistości ani przez 
chwilę nie jest tak, że owo przyciąganie zostaje po prostu przenicowane 
w odrzucenie za sprawą mistycznego „nacisku kultury i wychowania”; 
element odrzucenia jest już w nim zakorzeniony. Już samo zaproszenie 
jest niejako tym, co aktualizuje odstraszenie. To, co wstrętne, jest aktualnie 
chronione, w przeciwnym razie zostałoby zaatakowane, co właśnie całkiem 
źródłowo nie powinno się stać. Źródłowo: nie na skutek niekorzystnego 
doświadczenia ze względu na następstwa, lecz mocą autentycznego 
odniesienia bycia jakoś do przedmiotu.

Ogólnie mówiąc, na poziomie treści pokusa przedstawia się we wstrę-
cie w ten sposób, że przedmiot oznacza dla podmiotu jednocześnie życie 
i śmierć (ta ostatnia [rozumiana] w ostatecznym, dalekosiężnym sensie) 
i zbliża oba ściśle do siebie. Bycie pobudzonym przez prezentujący się 
tutaj „nadmiar życia” (Lebensplus) zostaje rozjaśnione szczególnie po-
przez nawiązanie do funkcjonalnych stron podmiotowej osoby (Subjekt‑
person): powstaje w niej pokusa spożycia przedmiotu, jego dotknięcia 
itd. Jednak również intencja śmierci trafia osobę ogarniętą wstrętem 
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w sposób bezpośredni; bycie pobudzonym i  jego wewnętrzne zaprze-
czenie jest odpowiedzialne tylko za aktualizację i redundancję obrony, 
a nie za tworzenie pozycji obronnej jako takiej. Kontakt ten polega na 
„pokrewieństwie” czującego człowieka z owym powiązanym ze śmiercią 
życiem. To ostatnie nie tylko „grozi”, tak jak niebezpieczny przedmiot, 
który, z drugiej strony, jest piękny i dlatego w dwójnasób niesamowicie 
dotyka (np. piękny tygrys, wspaniały wodospad, nie są wstrętne, tak samo 
jak piękna, ale znana jako pożądająca mężczyzn kobieta lub wyśmienita, 
lecz zabroniona potrawa!), – lecz także i tutaj istnieje pewien intymny, 
wprawdzie zaprzeczony, stosunek-istoty-(bycia-jakoś). Obecny w tym, 
co wstrętne, grymas śmierci przypomina nam o powinowactwie z nią, 
o naszym podporządkowaniu się jej, o naszej tajemniczej chęci śmierci: 
a więc [przypomina] nie – jak czaszka z klepsydrą – o czysto istnieniowej 
nieuchronności śmierci, podobnej do bezlitośnie zbliżającej się godziny 
egzekucji przypadkowo skazanego na śmierć człowieka, lecz o naszej 
istotowej uległości wobec śmierci, o sensie śmierci samego naszego ży-
cia, naszego złożenia z przeznaczonej na śmierć, można by powiedzieć, 
z zatopionej w śmierci, gotowej na rozkład materii. To, co wstrętne, nie 
trzyma nam przed oczyma klepsydry, lecz krzywe zwierciadło oraz nie 
trupią czaszkę w jej drętwej wieczności, ale właśnie to, czego w niej już 
nie ma, w jej cieknącym rozkładzie.

Jednak pomimo to wstręt nie oznacza np. lęku i strachu przed własnym 
rozpadem ani zadumy nad własną kruchością, ale raczej odnoszącą się 
do przedmiotu mdłość, przemykanie się po jego stanie, po jego byciu-
-jakoś, które wieńczy odpychające uderzenie w niego samego. Dopiero 
kiedy namyślając się, medytując na temat tego, co wstrętne oraz wstrętu, 
dostąpi się własnego przeznaczenia jako „pokarmu dla robaków”, można 
zatracić się w przedstawionym powyżej nastawieniu. W samym wstręcie 
ma ono o tyle miejsce, o ile dochodzi do obrzydzenia na myśl o podziale 
własnego ciała lub życia. Na powierzchni wstrętu przedmiot pozostaje 
ze swoim byciem-jakoś. Ujmując to lepiej: wraz ze swoim byciem-jakoś, 
wraz ze specjalnie zaakcentowanym momentem istnienia bliskości (Da‑
seinsmoment der Nähe). Mówimy „odpychające uderzenie”; tak mocna, 
prawie że popędowa reakcja obronna byłaby przy pełnym wyłączeniu 
momentu bycia (której maksymalny, graniczny przypadek ujawnia się 
w estetycznej ocenie) całkowicie niemożliwa. Tyle że ta intencja istnienia 
nie kieruje się po prostu na własne położenie (własne istnienie!), wraz 
z jej byciem uwarunkowanym przez oddziaływanie przedmiotu; lecz na 
samą bliskość przedmiotu. Bliskość jako zmysłową postrzegalność, „od-
czuwalność”, bliskość funkcjonalnego związku, spółkowania i wspólnoty. 
Bliskość, która – co prawda, jak każda bliskość – może dojść do skutku 
w sposób przypadkowo-istnieniowy, jednak „bliskość” w pełni zaakcen-
towanym sensie jest dopiero mocą własnej własności, własnego Nisus 
[łac. wysiłek, parcie, dążenie] podmiotowej osoby; chcielibyśmy przez 
to powiedzieć: „bliskość substancyjna”, „metafizyczne środowisko”. 
Nie jest to jedyny przypadek, w którym – z jednej strony – położenie 
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egzystencji jest określone i uformowane poprzez pełnię elementów by-
cia-jakoś i w którym, z drugiej strony, samo to położenie egzystencji jest 
reprezentowane w jakimś byciu-jakoś, które jest przez nie opanowane. 
Dopiero to pozwala nam w jakiś sposób zrozumieć, że – co już zasygna-
lizowaliśmy – owa substancyjna, opierająca się na naszych ogólnych 
własnościach bycia bliskość jest reprezentowana w sposób zagęszczony 
w szczególnym byciu-jakoś wywołującego wstręt przedmiotu. Wstręt nie 
prezentuje osobie podmiotowej jej samej: do tego jej całościowe bycie 
jest zbyt mało aktualnie dotykane, a jej ukształtowanie bycia zbyt mało 
poddaje się wpływowi; w przeżyciu zostaje raczej domniemane specjalne 
położenie, w którym się ona [ta osoba] znajduje. (Gdyż przeżycie łączy 
się co prawda z ludzkim byciem, jednak nie – poza pewnymi, treściowo 
specjalnymi przypadkami – ze szczegółowymi problemami, jakie ma dana 
osoba, jak również nie z organicznym rozwojem otaczających ją, będących 
jeszcze przed nią, wydarzeń.) Jednak owo specjalne położenie, bliskość 
danego przedmiotu tworzy jedność ze swoistą intencją życia i śmierci, 
z własnością samego przedmiotu, z jego ukazywaniem życia i śmierci. 
W samym przedmiocie zawarta jest „perwersyjna” bliskość elementów, 
bliskość ciągła, która oznacza jednocześnie duchotę życia i zanegowanie 
kształtujących życie napięć: bliskość, która ze swej najbardziej wewnętrznej 
natury nakierowana jest na rozszerzenie, na lawinowe spiętrzenie. Zwykłe 
przypadkowo-istnieniowe „bycie-na-widoku” pewnego – zawierającego 
w tym sensie bliskość – przedmiotu jawi się wobec podmiotu już jako 
bliskość wielotonowa, agresywna, „gorąca”, przyklejająca się. Przedmiot 
jest mu dany całościowo jako „ten wypełniony bliskością przedmiot”. Stąd 
ta odpychająca reakcja obronna [podmiotu] wobec niego wraz z central-
nym intendowaniem jego bycia-jakoś. W ten sposób zyskujemy naocznie 
pewne zrozumienie związku pomiędzy formalnym a materialnym sensem 
wstrętu, jego intencją-bycia-jakoś-przedmiotu i jego dążeniem do odparcia 
śmierci i odmowy posłuszeństwa wobec zdradzającego życie życiowego 
upojenia. Dzięki temu zbliżyliśmy się również do zrozumienia szczególnego 
fenomenu, mianowicie tego, dlaczego pod pewnymi względami bliskość 
przedmiotu, który z racji swojej właściwości może nie być wstrętny, jemu 
samemu może wydać się jego bycie-jakoś jako „wstrętne”: jak ma to miej-
sce przy przesycie czy też podczas przesiąkniętego wstrętem, seksualnego 
zbliżenia z daną przyjemnością, ewentualnie z ciałem. Wstręt jest tutaj 
co prawda pierwotnie „wstrętem do stanu rzeczy”, w najlepszym razie 
wstrętem subtelnym, moralnym; jednak koncentruje się on możliwie na 
naocznym, będącym na miarę jedności-bycia-jakoś przedmiocie, który jest 
głównym nośnikiem właściwości moralnych. (Przy wielu innych pobu-
dzeniach uczuciowych nie dochodzi do „skojarzeniowego przeniesienia” 
podobnego typu z tego rodzaju impetem; tak np. lęk przed pewnymi 
możliwościami losu jeszcze długo nie jest tak samoczynny, jak lęk przed 
ludźmi, którzy uczestniczą w kształtowaniu lęku).

Na koniec trzeba wspomnieć, że za sprawą możliwości wszystkich po-
wyższych rozważań uzyskała potwierdzenie nasza początkowa hipoteza 



120

Aurel Kolnai

o jedności wstrętu – i w pewnym sensie – tego, co wstrętne. Pokrewieństwo 
moralnego wstrętu z fizycznym wstrętem nie jest zwykłą kopią stosunków 
formalnych, a raczej udowodnioną poprzez liczne zjawiska przejściowe 
(por. pęd życia jako takiego, seksualność, przesyt itd.) treściową równością 
istotową (inhaltliche Wesensgleichheit). Stwierdzenie to powinno przy-
czynić się również do uznania znaczenia wstrętu jako kwestii życiowej.
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