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0 Zadaniem niniejszego eseju ma by¢ wskazanie, jaka postawa wobec nadchodz¡cego cierpienia jest lepsza: optymizm czy pesymizm defensywny?
Aby tego dokona¢, poddaje si¦ w nim ilo±ciowej interpretacji zdarzenia
mentalne
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które maj¡ nast¦puj¡ce wªa±ciwo±ci:
a to nast¦pstwo jest wyra»ane ró»nic¡ czasow¡

Dt

Wyobra¹my sobie na przykªad m¦»czyzn¦ o imieniu Jerzy, który panicznie
si¦ boi laboratoryjnego pobierania krwi. Przed tym przykrym dla siebie
zdarzeniem Jerzy, wyobra»a sobie

1

(z1 ):

(0.1a) i» b¦dzie ono bezbolesne, czy wr¦cz miªe, i umo»liwi mu nawi¡zanie
bliskiej znajomo±ci z atrakcyjn¡ laborantk¡ albo te»

(0.1b) »e igªa przebije mu »yª¦ na wylot, a on sam zemdleje ze strachu i z
bólu.
Po upªywie jakiego± czasu (
»yª¦ Jerzego (z2 );

0.2

z2

Dt

) od

z1

piel¦gniarka rzeczywi±cie wbija igª¦ w

jest przykrym i niepo»¡danym zdarzeniem mentalnym (psychiczny

dyskomfort Jerzego przy pobieraniu krwi), czyli cierpieniem, podczas
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1 W celach obronnych, o czym poni»ej.
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∆t

gdy

z1

mo»e by¢ zdarzeniem przykrym lub miªym  jak Jerzego roz-

my±lania odpowiednio: o nieudanym zabiegu, strachu, bólu i omdleniu
lub o bliskiej przyja¹ni z laborantk¡;

0.3

z1 jest zawsze ±wiadomie wywoªywane przez czªowieka, podczas gdy
z2 jest stanem ±wiadomie unikanym przez ludzi lub  w najlepszym
wypadku  uwa»anym za zªo konieczne (jak wspomniane pobieranie
krwi);

0.4

z1

nie jest przyczyn¡

z2 ,

lecz jedynie zdarzeniem poprzedzaj¡cym (zob.

0.1);

0.5 w poni»szych rozwa»aniach nie bierzemy pod uwag¦ tych ludzi, dla których cierpienie jest przyjemno±ci¡ sam¡ w sobie (jak np. dla masochistów) lub drog¡ do przyjemno±ci (jak to jest w wypadku cierpi¦tników
rytualnych czy narkomanów, kªuj¡cych si¦ po »yªach).

1 Cierpienie i szcz¦±cie jako zdarzenia mentalne
1.1 Wydzielenie zdarze« mentalnych ze zdarze« zykalnych, czyli okre±lenie

dierentia specica

tych pierwszych, byªo dla lozofów umysªu istot-

nym postulatem metodologicznym. I zdarzenia mentalne, i zdarzenia
zykalne s¡ niepowtarzalnymi bytami indywidualnymi, zachodz¡cymi
w czasie [Davidson 1992, 167]. Co zatem je ró»ni?

1.2 Franz Brentano i Edmund Husserl, pokonali t¦ trudno±¢, za ró»nic¦ ga2

tunkow¡ zjawisk mentalnych

uznawszy intencjonalno±¢, która je jed-

noznacznie oddziela od zdarze« zykalnych.

Intencjonalno±¢, wedªug

Brentana, jest pewn¡ wªa±ciwo±ci¡ umysªu, która wtedy si¦ ujawnia,
gdy odnosi si¦ on

do czego±, jest nakierowany ku czemu±, my±li o

czym±. To co± istnieje wtedy w umy±le, ma intencjonalne istnienie w
umy±le (intentionale

InExistenz ) i samo w sobie mo»e by¢ realne, ide-

alne lub wyobra»one, lecz jako przedmiot odniesienia umysªu istnieje
tylko w nim [Judycki 2003, 890].

Husserl idzie dalej ni» Brentano i

intencjonalno±¢ widzi w s¡dach apriorycznych ±wiadomo±ci, które ona

2 Zjawiska mentalne fenomenolodzy nazywaj¡ psychicznymi (zob.

[Judycki 2003,

890]), a zamiast poj¦cia intencjonalno±¢ u»ywaj¡ jej synonimu intencja [Prechtl 2009a,
120].

2

wydaje o ujmowanych przez siebie przedmiotach [Prechtl 2009b, 121].
Zdarzenia zykalne natomiast  w odró»nieniu od mentalnych  istniej¡ poza umysªem s¡ one zatem nieintencjonalne. Dystynkcja Brentana jest wci¡» punktem odniesienia, nawet dla tych lozofów, którzy
kwestionuj¡ ±cisªe odró»nienie zdarze« mentalnych od zdarze« zykal-
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nych . Najbardziej znany wyraziciel tych pogl¡dów, Donald Davidson,
przyznaje, »e
cech¡ wyró»niaj¡c¡ tego, co mentalne, nie jest jego prywatny charakter,
subiektywno±¢ czy niematerialno±¢ ale to, i» wykazuje wªasno±¢, któr¡ Brentano nazwaª intencjonalno±ci¡. Tak wi¦c dziaªania intencjonalne nale»¡ do
dziedziny tego, co mentalne, obok my±li nadziei, smutku oraz zdarze«, jakie
si¦ z nimi wi¡»¡ [Davidson 1992, 170].

1.2.1 Chocia» intencjonalno±¢ jako

dierentia specica

zdarze« mentalnych,

sprawdza si¦ przy denicyjnym ich oddzielaniu od zdarze« zykalnych,
to jednak wywoªuje przy tym pewien niepokoj¡cy problem. Je±li intencjonalno±¢ jest cech¡ umysªu (1.2) i jednocze±nie intencjonalno±¢ jest
cech¡ zdarze« mentalnych, zachodz¡cych w umy±le (1.2), to pojawia
si¦ kolejna w¡tpliwo±¢ metodologiczna  jak denicyjnie oddzieli¢ zdarzenia mentalne od umysªu, czyli sam proces od miejsca zachodzenia
tego» procesu?

1.3 Pewn¡ pomoc¡ jest tutaj denicyjne oderwanie zdarze« mentalnych od
umysªu i skupienie si¦ na j¦zyku. Innymi sªowy  analizie zostaj¡ poddane zdania intencjonalne, opisuj¡ce stany intencjonalne [Chisholm 1958,
510]. Otó» stanem intencjonalnym jest w sensie logicznym stosunek do
wygªaszanego przez siebie s¡du  pragnienie, oczekiwanie, pow¡tpie-
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wanie, obawa, nadzieja [Prechtl 2009c, 123] . Nietrudno tu uto»sami¢
stany intencjonalne ze stanami mentalnymi. O nich wªa±nie  wedªug
Rodericka Chisholma  mówi¡ zdania intencjonalne typu

(1.3a)

A wierzy, »e p.

(1.3b)

A s¡dzi, »e p.

(1.3c)

A w¡tpi w to, »e p.

3 O czym poni»ej  w 1.4.1.
4 W sensie lingwistycznym mówimy tu o modalno±ci, czyli o tym jak mówi¡cy odnosi
si¦ do

dictum

(tego, co powiedziane) [Karolak 1993/1999, 371].

3

Zdania intencjonalne s¡ zatem, jak s¡dzi wspomniany wy»ej lozof, jednoznacznym kryterium, które odgranicza to, co mentalne, od tego,
co zykalne, poniewa» takie predykaty jak w (1.3a)(1.3c) i im podobne nie odnosz¡ si¦ do zdarze« zykalnych [Prechtl 2009b, 121],
[Chisholm 1958, 511513].

1.4 Lingwistyczn¡ drog¡ pod¡»a równie» Donald Davidson, lecz dochodzi do
caªkiem odmiennych wniosków  uwa»a on mianowicie, »e nie wszystkie zdarzenia s¡ mentalne, [lecz  M. K.] (...) wszystkie zdarzenia s¡ zyczne [Davidson 1992, 174175]. Pomi¦dzy zdarzeniami zycznymi
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i mentalnymi zachodzi zatem zjawisko inkluzji  mentalne zawieraj¡
si¦ w zycznych. Davidson nie neguje wi¦c istnienia zdarze« mentalnych, lecz wª¡cza je w obr¦b zdarze« zykalnym.

Zanim w cytowa-

nym artykule zostaªa przez niego dokonana ta generalizacja mentalno
zykalna [Davidson 1992, 179], to wcze±niej zdarzenia mentalne s¡ tam
scharakteryzowane jako wierzenie, noszenie si¦ z zamiarem, pragnienie,
»ywienie nadziei, poznawanie, postrzeganie, zauwa»anie, przypominanie sobie i tak dalej [Davidson 1992, 168169]. Za dziaªanie mentalne
 inaczej mówi¡c  za dziaªanie intencjonalne, czyli nale»¡ce do dziedziny tego, co mentalne, uwa»a Davidson my±li, nadziej¦ i smutek

6

[Davidson 1992, 170] . Takie zdarzenia/dziaªania daj¡ si¦ opisywa¢ terminami mentalnymi (terminami z zakresu psychologii) w kontekstach
nieekstensjonalnych [Davidson 1992, 169], to znaczy w zdaniach, w których znaczeniem zdania nie jest prawda ani faªsz [Marciszewski 1970,
62], [Judycki 2003, 891892]. Davidson u±ci±la swoj¡ denicj¦ zdarze«
mentalnych, mówi¡c, i» opis typu
zdarzenie, które jest

M

M

lub zdanie otwarte o postaci zdarzenie

x

jest

[jest  M. K.] deskrypcj¡ mentaln¡ i mentalnym zdaniem otwar-

tym wtedy i tylko wtedy, gdy wyra»enie, które zast¦puje

M

, zawiera w

sposób istotny przynajmniej jedno sªowo mentalne (zastrze»enie w sposób
istotny ma wykluczy¢ przypadki, w których deskrypcja lub zdanie otwarte
jest logicznie równowa»ne takiemu, które terminologii mentalnej nie zawiera)
[Davidson 1992, 169].

5 Tadeusz Baszniak, tªumacz Davidsona, przymiotnik

physical

tªumaczy raz jako -

zyczny, raz jako zykalny. Poza cytatami w jego przekªadzie konsekwentnie u»ywamy
tej drugiej formy.

6 Zob. peªny cytat w 1.2.
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1.4.1 Gdyby si¦ Davidson ograniczyª do powy»szcyh denicji, mogliby±my
je przyj¡¢ jako wygodne i precyzyjne sformuªowanie przedmiotu naszych dalszych rozwa»a«.

Niestety, lozof ameryka«ski w imi¦ owej

wspomnianej zykalnomentalnej identyczno±ci zdarze«  wywodzi, i»

(1.4.1a) wszystkie zdarzenia zyczne mog¡ by¢ interpretowane jako mentalne, uznane za mentalne [Davidson 1992, 170171] albo te»

(1.4.1b) wszystkie zdarzenia mentalne s¡ pochodnymi zdarze« zycznych
[Davidson 1992, 175].
Bez podejmowania polemiki z tymi pogl¡dami (która niewyobra»alnie przekraczaªaby kompetencje pisz¡cego te sªowa) mo»na by popa±¢ w terminologiczn¡ desperacj¦. Poniewa» przedmiotem tego eseju jest niepo»¡dane zdarzenie mentalne (takie jak cierpienie czy te» smutek  zob.
0.2), to  chc¡c pozosta¢ na obszarze Davidsonia«skiej teorii zdarze«
mentalnych, zasygnalizowanej w (1.4.1a)(1.4.1b)  mo»emy przyj¡¢,
i» odpowiednio

(1.4.1a0 ) cierpienie jest zjawiskiem zykalnym, które jest interpretowane
jako mentalne, albo

(1.4.1b0 ) cierpienie jest pochodn¡ zdarzenia zykalnego.
0
Przyj¦cie (1.4.1a ) suponuje podwójny akt percepcji cierpienia: pierwotnie w
ukªadzie nerwowym czªowieka zachodz¡ zjawiska zykalne, a wtórnie
owe zjawiska, uchwycone przez jakie± mechanizmy poj¦ciowe, s¡

in-

terpretowane jako cierpienie, uznawane za cierpienie. Tym samym
zjawisko zykalne staje si¦ pó¹niej mentalnym, przez to »e pierwotna reakcja biochemiczna (zykalna) podlega pó¹niejszej obróbce poj¦ciowej
(mentalnej). Cierpienie byªoby zatem w tym uj¦ciu procesem zykalnomentalnym, innymi sªowy  zamian¡ tego, co zykalne, w to, co mentalne.

Wobec takiej konstatacji mo»na by¢ nieufnym, poniewa» przy

istotowo±ciowej charakterystyce zdarzenia, nie jest wa»na dwustopniowo±¢ i odmienno±¢ percepcji, lecz natura samego zdarzenia, bo to ono
7
0
jest wa»ne, a nie jego percepcja . Przyj¦cie (1.4.1b ) prowadzi do innej trudno±ci  odrywa cierpienie (jako pochodn¡) od jego zykalnego
gruntu i wci¡» nie odpowiada na pytanie, czy pochodna ta jest zykalnej czy mentalnej natury.

7 Zwróciª na to uwag¦ prof. Robert Piªat w listownym komentarzu do niniejszego eseju.
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1.5 Wydaje si¦, »e w tych trudno±ciach pomóc nam mo»e odwoªanie si¦ do
8

ustale« nauki empirycznej  neurobiologii .

Przedstawiciele tej dys-

cypliny ±ledz¡ aktywno±¢ ró»nych obszarów mózgu dzi¦ki funkcjonalnemu rezonansowi magnetycznemu (fNMR ) oraz pozytronowej tomograi emisyjnej (PTE ) [Vetulani 2011, 69]. W latach 60. zjolog José

Delgado dra»niª pr¡dem jeden ukªadów funkcjonalnych mózgu, zwany

fNMR
PTE

ukªadem nagrody. Pozostawiwszy na pó¹niej (zob. 1.6.2) szczegóªy
tych eksploracji, jedno z caª¡ pewno±ci¡ mo»na powiedzie¢  aktywizowanie (dra»nienie) pewnych ±ci±le okre±lonych punktów ludzkiego mózgu (nazwijmy je punktami Delgada) wywoªuje u badanego rozmaite
stany emocjonalne  od smutku i przygn¦bienia, poprzez oboj¦tno±¢,
wesoªo±¢, szalon¡ rado±¢, a» do efektów orgazmicznych [Vetulani 2011,
9899].

Taka stymulacja ukªadu nagrody zachodzi w warunkach na-

turalnych u ka»dego zdrowego czªowieka, a stymulatorami s¡ pewne
naturalne substancje mózgowe.

1.6 Wobec 1.5 nie uchybimy chyba naukowej precyzji, je±li wprowadzimy
poj¦cie empirycznych i emocjonalnych zdarze« mózgowych (EEZM ).

S¡ to  w uj¦ciu neuroontologicznym  rejestrowalne reakcje chemiczne
zachodz¡ce w mózgu, które aktywizuj¡ ukªad nagrody. Wyja±nimy teraz poj¦cie zdarzenia mózgowe, a potem znaczenie dwóch pozostaªych
jego okre±lników.

1.6.1 Przez zdarzenie mózgowe rozumiemy proces chemiczny w mózgu,
którego zaj±cie jest sygnalizowane przez

1.6.2

EEZM

fNMR

lub

PTE.

s¡ empiryczne, poniewa» s¡ werykowalne przez eksperyment.

Pierwotnie byª to eksperyment laboratoryjny, w którym José Delgado
dra»niª pr¡dem mózgi 65 osób bior¡cych udziaª w eksperymencie. Miejscem tych oddziaªywa« byª styk dwóch komór bocznych, czyli przegroda przezroczysta (septum

pellucidum ),

zwana inaczej ukªadem na-

grody. W wyniku tych bada« wspomniany uczony wyró»niª 646 punktów emocjonalnych (punkty Delgada jw.). Efektem podra»nienia niektórych punktów Delgada byªy rozmaite emocje  i negatywne (niepokój, rozdra»nienie, gniew), i pozytywne, i ambiwalente (byªo ich odpowiednio 209:399:388) [Vetulani 2011, 99]. Pozytywne punkty Delgada

8 Zastosowanie bada« neurobiologicznych do obja±niania kwestii lozocznych nosi nazw¦ neurolozoi. Ciekawym przykªadem np. bada« neuroetycznych jest referat [Dziarnowska, Przybysz 2009] oraz artykuª [Dziarnowska, Przybysz 2010].
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EEZM

ró»niªy si¦ moc¡ swych emocji. Wyró»niono w±ród nich gradacj¦  od
sªabych, poprzez silne, a» do orgazmicznych (odpowiednio 360:31:8)
[Vetulani 2011, 99].

W sytuacji naturalnej punkty Delgada s¡ oczy-

wi±cie równie» aktywne.

Ich stymulatorem nie jest  bro« Bo»e!



pr¡d lecz neuroprzeka¹niki, które z biochemicznego punktu widzenia
s¡ substancjami biaªkowymi (enzymami)  takimi jak dopamina, serotonina i endorny. Wszystkie one aktywizuj¡ si¦ w okre±lonych warunkach  mianowicie s¡ uwalniane w wyniku odpowiednich zachowa«
[Vetulani 2011, 99100].

EEZM

s¡ zatem werykowanymi do±wiad-

czalnie reakcjami chemicznymi, aktywizuj¡cymi punkty Delgada i rejestrowanymi dzi±  dodajmy  znacznie dokªadniej ni» w jego czasach
dzi¦ki

fNMR i PTE.

1.6.3 Ka»dej zarejestrowanej aktywno±ci punktu Delgada towarzyszy jaka±
emocja. W tym sensie zdarzenia mózgowe s¡ emocjonalne.

EEZM, nie kwestionujemy, rzecz jasna, klasykacji Davidsona, poniewa» EEZM wcale nie jest czystym zdarzeniem
mentalnym. Wr¦cz przeciwnie  je±li EEZM jest rozumiane jako ak-

1.6.4 Przyjmuj¡c poj¦cie

tywno±¢ sieci neuronalnych, to ma ono charakter zykalny, gdy» potra
wpªywa¢ na materi¦ mózgu, na parzykªad rozbudowywa¢ jego obszary
[Vetulani 2011, 4043]. Klasykacj¦ Davidsona odrzucamy z powodów
pragmatycznych i metodologicznych. Zamiast mówi¢, jak on, o zdarzeniach mentalnozykalnych, czyli o takich, które mog¡ by¢ rozpatrywane i na pªaszczy¹nie mentalnej, i na pªaszczy¹nie zykalnej, my przerzucamy wszystkie zdarzenia na jedn¡ pªaszczyzn¦ neurobiologiczn¡,
czyli mózgow¡.

W ten sposób unikniemy kªopotliwych paradoksów

takich jak w¡tpliwo±¢ Davidsona, czy kolizja dwóch gwiazd jest zdarzeniem mentalnym [Davidson 1992, 170].

2 Szcz¦±cie i cierpienie jako empiryczne i emocjonalne zdarzenia mentalne.
2.1

EEZM

+
mog¡ by¢, jak wida¢ w 1.6.2, pozytywne (EEZM ) oraz nega−
+
tywne (EEZM ). Uznajemy EEZM
za po»¡dane, czyli za szcz¦±cie,
−
EEZM za±  zgodnie z 0.5  za niepo»¡dane, czyli za cierpienie. U»ywaj¡c w dalszych paragrafach poj¦cia szcz¦±cie (S ) lub cierpienie
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EEZM +
EEZM −
S

(C ), zawsze b¦dziemy mieli na my±li odpowiednio

EEZM + i EEZM − . C

2.2 Szcz¦±cie i cierpienie s¡ zdarzeniami stopniowalnymi (podlegaj¡cymi gradacji), jak to wynika z 1.5 i 1.6.2. To stopniowanie mo»na uzasadnia¢
bez odwoªywania si¦ do neuronauk.

2.2.1 W wypadku cierpienia wystarczy prosty eksperyment my±lowy. Jest
rzecz¡ pewn¡, »e ka»dy zdrowy psychicznie czªowiek, do±wiadczaj¡cy
skutków takich zdarze« jak ukªucie szpilk¡ (A) i poparzenie wrz¡tkiem (B), uzna, i» ró»na byªa intensywno±¢ bólu w jednym i drugim
wypadku. Poproszony o okre±lenie tej intensywno±ci np. na skali dziesi¦ciostopniowej, przypisze wi¦ksz¡ intensywno±¢ B ni» A. A i B nie
wyczerpuj¡ oczywi±cie spektrum zdarze« nieszcz¦±liwych  ich liczba i
skala ich warto±ci mog¡ by¢ teoretycznie niesko«czone.

2.2.2 W wypadku szcz¦±cia nie b¦dziemy wywa»a¢ ju» dawno otwartych
drzwi i powoªamy si¦ jedynie na badania nauk spoªecznych, dla których
poziom poczucia szcz¦±cia (a wi¦c jego gradacja) i krzywa poczucia
szcz¦±cia (a wi¦c warto±¢ szcz¦±cia jako warto±¢ funkcji matematycznej) s¡ poj¦ciami tak oczywistymi, »e niektórzy uczeni nie po±wi¦caj¡
nawet wzmianki ich uzsadanianiu (zob. np. [Wilkinson, Pickett 2011,
24]).

2.3 Ju» Davidson zdecydowanie podkre±laª  zanim dokonaª swej mentalno
zycznej generalizacji  »e zdarzenia mentalne mog¡ ze sob¡ wchodzi¢ w
relacje przyczynowe [Davidson 1992, 165]. Nie wdaj¡c si¦ w t¦ skomplikowan¡ problematyk¦ i odcinaj¡c si¦ terminologicznie od jego monizmu
anomalnego (zob.

1.6.4), skonstatujmy tu jedynie mo»liwo±¢ istnie-

nia czasowych koordynatów, czyli nast¦pstwa lub antycypacji. Wedªug
tych uporz¡dkowa«

C t2 (gdzie t

St1 C t1

S t1

lub

C t1

mo»e by¢ poprzedzane przez

S t2

lub

St2 Ct2
t

jest jednostk¡ czasu).

2.3.1 Poniewa» cierpienie (przy zaªo»eniu 0.5) jest zdarzeniem niepo»¡danym, nast¦puj¡cym w czasie, to naturalnym ludzkim odruchem jest
obrona przed nim, a ±ci±lej mówi¡c jaka± reakcja obronna (RO ), obda-

RO

rzona wªa±ciwo±ci¡ zachodzenia w czasie. I tak

(2.3.1a)

RO

9

poprzedza cierpienie (ROC )

lub

9 Na przykªad znieczulenie przed wyrwaniem z¦ba.
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ROC

(2.3.1b) nast¦puje po nim (CRO )10 .
W

ROC

CRO

mamy do czynienia z cierpieniem mo»liwym do zaistnienia,

dziewanym czyli potencjalnym, podczas gdy w

CRO

rzeczywiste, aktualne (bo ju» nast¡piªo, uaktualniªo si¦).
jest obronnym dziaªaniem wyprzedzaj¡cym, czyli
niejszej pracy zajmiemy si¦ wyª¡cznie

ROC,

czyli

spo-

cierpienie jest

RO

w

ROC

asekuracj¡. W niasekuracj¡ przed

spodziewanym cierpieniem. To ostateczne ograniczenie tematyki
naszych rozwa»a«, które b¦dziemy prowadzi¢ przy u»yciu powy»szych
u±ci±le« i denicji, a jednocze±nie ustalenie zakresu tytuªu pracy, to
jedynie konieczna praca wst¦pna. Teraz czas na meritum.

3 Quid contra malum futurum?
Psychologiczna asekuracja przed
cierpieniem
Sytuacje trudne, stres, nieszcz¦±cie i cierpienie powoduj¡ nierzadko tak silne
szkody psychiczne, »e ludzie nie tylko stawiaj¡ dramatyczne pytanie

unde malum?,

lecz staraj¡ si¦ szuka¢ odpowiednich i w miar¦ skutecz-

nych zabezpiecze« przed zªem. W swych asekuracyjnych i prewencyjnych pragnieniach stawiaj¡ oni sobie cz¦sto m. in. takie oto pytania

(3a) czy wyj±cie naprzeciw cierpieniu mo»e by¢ osªabieniem jego destrukcyjnej mocy?

(3b) czy przewidywanie cierpienia oznacza lepsze przygotowanie na przeciwno±ci losu?

(3c) jaki stan ducha pozwoli osªabi¢ mentaln¡ i zyczn¡ krzywd¦?
Kwestie (3a)(3c) s¡ oczywi±cie psychologicznymi pytaniami o korzy±ci pªyn¡ce z jakich± strategii asekuracyjnych.

Owe strategie nazwa¢ te»

mo»na »yciowymi postawami wobec nadchodz¡cego zªa. Mo»na te» je
okre±li¢ uprzedzaj¡cymi reakcjami obronnymi. Do nich nale»¡ dwie,
którymi si¦ teraz zajmiemy.

10 Na przykªad za»ycie tabletki przeciwbólowej, gdy ju» pojawiª si¦ ból gªowy.
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3.1 Optymizm jest jedn¡ z takich reakcji, zalecanych od ponad póªwiecza,
czyli od czasu ukazania si¦ sªynnej ksi¡»ki Normana Vincenta Peale'a
[Peale 1950/1996]. To dzieªo, przetªumaczone na wiele j¦zyków, staªo
si¦ niejako kanonicznym poradnikiem psychologicznym i zainspirowaªo
caªe pokolenia psychologów [Segerstrom 2009, 280304].

Optymizm

(albo psychologia pozytywna) jako strategia asekuracyjna pozwala widzie¢ przyszªo±¢ jako no±nik celów mo»liwych do zrealizowania, jako
obszar, na którym mo»na i trzeba dokonywa¢ post¦pów, wzmagaj¡cych poczucie szcz¦±cia [Segerstrom 2009, 240241].

Co robi¢, kiedy

ów obiecuj¡cy obszar staje si¦ ziemi¡ lamentu i rozpaczy?

malum futurum ?

Quid contra

Na to pytanie optymi±ci (psychologowie pozytywni)

odpowiadaj¡: trzeba czeka¢ na zmian¦ i wierzy¢ w ni¡, potrzeba pozytywnej prewencji, jak¡ jest systematyczne wspieranie jednostki w
rozwoju jej kompetencji i stymulowanie wzrostu jej siª osobowo±ciowych [Gdulla, Tucholska 2007, 139].

3.2 Dyktat optymizmu, podtrzymywany przez prominentnych psychologów
biznesu, byª czasami kwestionowany.

Ostatnio wyst¡piªa przeciwko

niemu Julie K. Norem [Norem 2002]. Uwa»a ona, »e pesymizm nie neguje trudno±ci (jak czyni to optymizm), a kªopoty mog¡ by¢ rozwojow¡
motywacj¡, która  wbrew optymistycznej

opinio communis

 nie pro-

wadzi wcale do depresji, lecz kieruje caª¡ energi¦ do samoodkrywania
wªasnych mo»liwo±ci i do ich rozwijania [Norem 2002, 3].

3.3 Zarysowane w 3.1 i w 3.2 diametralnie ró»ne stanowiska s¡ dalekie od
naukowej ±cisªo±ci i mo»na je traktowa¢ jedynie jako porady. Czªowiek
poszukuj¡cy przekonuj¡cej odpowiedzi na pytanie, jak przyj¡¢ nadchodz¡ce zªo, jest skazany jedynie na truzimy, dobre rady, na przykrajanie wªasnych do±wiadcze« do tych ogólnych wskaza« lub na uwa»ne
±ledzenie ilustruj¡cych obie teorie przykªadów, aby w nich szuka¢ podobie«stw do swych indywidualnych losów i wyborów. A co zrobi¢, je±li
takie post¦powanie nie udzieli nam »adnej przekonuj¡cej odpowiedzi?
Poni»ej staramy si¦ zobiektywizowa¢ caªe zagadnienie i zaproponujemy
±cisª¡ odpowied¹ na dramatyczne pytanie 3.
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4 Cierpienie jako funkcja
negatywnej u»yteczno±ci
4.1 W 1891 roku Gottlob Frege zerwaª z tradycyjnym ekstensjonalnym traktowaniem poj¦¢ i uznaª, »e poj¦cie mo»e by¢ traktowane albo jako funkcja, której warto±ci¡ jest zawsze warto±¢ logiczna  czyli prawda lub
faªsz [Frege 1891/1977, 2830].

4.2 Wydaje si¦, »e w sytuacji podejmowania jakiej± decyzji dla unikni¦cia
spodziewanego cierpienia (zob. 3) przydatno±¢ koncepcji Fregego jest
mocno ograniczona, poniewa» pozwala ona ±ci±le ustali¢ tylko to, kiedy
co± jest cierpieniem a kiedy nim nie jest. Nie nadaje si¦ ona niestety do
zastosowania w sytuacji wyboru, kiedy cierpienie staje si¦ stopniowaln¡
struktur¡ poj¦ciow¡ (maªe cierpienie  wi¦ksze cierpienie). Ale Fregowskie poj¦cie-funkcja nie jest jednak bezu»yteczne, poniewa» prowadzi
nas na pole matematyki, a tam znajdziemy funkcj¦ u»yteczno±ci, stosowan¡ w naukach ekonomicznych (zob. [Malawski et al. 2004, 5052]).
W tym uj¦ciu problem nasz, wyra»ony w kategoriach teoriogrowych,
przyjmuje nast¦puj¡cy ksztaªt poj¦ciowy:

(4.2a) zbiór argumentów funkcji to dwie strategie gracza (decyzja wyboru
postawy optymistycznej lub decyzja wyboru postawy pesymistycznej);

(4.2b) ka»demu z dwóch argumentów przypisane s¡ dwie ró»ne warto±ci
funkcji, b¦d¡ce wyra»onymi liczbowo wynikami gry;

(4.2c) gracz, kieruj¡c si¦ swoimi preferencjami, wybiera ten z dwóch argumentów (t¦ ze strategii), któremu przypisany jest ni»szy z wyników
gry

11

. Cierpienie jako funkcja u»yteczno±ci jest szczególnym przypad-

kiem, gdy»  jak mówi teoria gier  z dowolnych dwóch wyników gracz
woli ten, w którym owa funkcja przyjmuje
ski et al. 2004, 5152], nie za±

wi¦ksz¡ warto±¢ [Malaw-

mniejsz¡, jak w wypadku cierpienia.

Nasza funkcj¡ jest zatem w teorii gier funkcj¡ u»yteczno±ci odwrotnej,
dlatego nazwiemy j¡ (za prof. R. Piªatem; zob. przyp. 11)

funkcj¡

negatywnej u»yteczno±ci.
11 Za pomysª zastosowania ekonomicznej funkcji u»yteczno±ci jako funkcji negatywnej
u»yteczno±ci dzi¦kuj¦ prof. Robertowi Piªatowi.

11

4.3 Od tej chwili b¦dziemy analizowa¢ poj¦cie cierpienie jako funkcj¦ negatywnej u»yteczno±ci, któr¡ symbolicznie oznaczymy jako

c(t)12 ,

a ase-

kuracj¦ przed spodziewanym cierpieniem uwa»amy ju» nie za postaw¦
ani reakcj¦, lecz za strategi¦.

4.4 Aby przebieg

c(t) w sensie 4.2 byª mo»liwy, musimy dobra¢ odpowiednie
c(t). Argumentami c(t) s¡ jednostki czasu [t]

argumenty i warto±ci
(zob.

2.3), za± warto±ciami  warto±¢ cierpienia wyra»ana liczb¡ na

jakiej± skali (zob. 2.2 i 2.2.12.2.2).

4.4.1 Wyobra¹my sobie nast¦puj¡c¡ sytuacj¦: prosimy Jerzego, aby np. co
godzin¦ okre±laª stan swojego cierpienia (warto±¢
ciostopniowej jednostek cierpienia, np.

[ca]

13

c(t))

w skali dziesi¦-

, w której punkt zero

byªby oczywi±cie brakiem cierpienia. Po upªywie 16 godzin otrzymujemy na przykªad taki oto wykres

12 Od pierwszej litery ªac.

t

symbolu czasu, czyli .

calamitas
calamitas

13 Od pierwszych dwóch liter

`nieszcz¦±cie' i pol.
jw.

12

cierpienie

oraz od zycznego

c(t)

Rys. 4.4.1. Wykres funkcji c(t)
cierpienie [ca]
10
9
8
7
6
5
4
3
2

czas [t]

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

10 11 12 13 14 15 16

4.4.1.1 Przez pierwsze cztery godziny pomiaru (=

GP )

u Jerzego wzrastaª

poziom cierpienia do 4 ca, po czym w ciagu nastepnej
i przez najbli»sz¡ godzin¦ (do szóstej
ziomie. Od szóstej do dziewi¡tej
Od dziewi¡tej do jedenastej

GP

GP

GP )

GP

spadª do 3 ca

utrzymaª si¦ na tym»e po-

poziom cierpienia spadª do zera.

Jerzy byª szcz¦±liwy (poziom cierpienia

równy 0), po czym cierpienie w ci¡gu nast¦pnych trzech

GP

wzrosªo

do poziomu 4 ca i na tym poziomie utrzymywaªo si¦ przez godzin¦. W
ciagu nast¦pnej
stej

GP

GP

Jerzy osi¡gn¡ª stan szcz¦±cia (cierpienie w szesna-

spadªo do zera).

szesnastu

A zatem cierpienie Jerzego w wci¡gu tych

GP

(4.4.1.1a) wzrastaªo, ie.

byªo funkcj¡ rosn¡c¡  w przedziaªach (1,3) i

(11,14),

(4.4.1.1b) nie zmieniaªo si¦, ie. byªo funkcj¡ staª¡  w przedziaªach (3,4),
(5,6), (9,11) i (14,15) lub

(4.4.1.1c) malaªo, ie. byªo funkcj¡ malej¡c¡  w przedziaªach (4,5), (6,9) i
(15,16).

4.5 Zadaniem niniejszego eseju ma by¢ wskazanie, jaka strategia wobec nadchodz¡cego cierpienia jest lepsza: optymizm (3.1) czy pesymizm defensywny (3.2). Czy lepiej jest wtedy, gdy (odwoªuj¡c si¦ do przykªadu
0.1) Jerzy przed cierpieniem, jakie go spotka (pobieranie krwi), wywoªuje u siebie my±l optymistyczn¡ (wcale nie b¦dzie bolaªo, a potem
zaprzyja¹ni¦ si¦ z atrakcyjn¡ kobiet¡) czy pesymistyczn¡ (na pewno
igªa przebije moja »yª¦ na wylot i zemdlej¦ z bólu i ze strachu). Mówi¡c
+
w skrócie  czy w sytuacji nast¦pstwa RO − C lepsze jest EEZM − C
−
czy te» EEZM − C ?

4.5.1 Wyobra¹my sobie, »e Jerzy w chwili t1 wywoªuje u siebie my±l pesy-

EEZM1− , po czym w chwili t2 prze»ywa realne cierpienie,
−
−
−
czyli EEZM2 . Jerzy ocenia EEZM1 na 2 ca, natomiast EEZM2 na
7 ca. Otrzymujemy c1 (t) (rys. 4.5.1a).
mistyczn¡
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Rys. 4.5.1. Wykres funkcji c1(t)
cierpienie [ca]
10
9
8
7
6
c1(t)

5
4
3
2
1
0

czas [t]
t1

t2
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4.5.2 Wyobra¹my sobie sytuacj¦ alternatywn¡  Jerzy w tej samej chwili t1

EEZM + , po czym w
−
+
chwili t2 prze»ywa realne cierpienie, czyli EEZM2 . EEZM
wynosi
−
(zgodnie z 4.4) 0 ca, natomiast EEZM2  7 ca. Otrzymujemy c2 (t)
co wy»ej wywoªuje u siebie reakcj¦ optymistyczn¡

(rys. 4.5.2a).
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Rys. 4.5.2. Wykres funkcji c2(t)
cierpienie [ca]
10
9
8
7
6
c2(t)

5
4
3
2
1
0

czas [t]
t1

t2
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4.6 Pojawia si¦ teraz podstawowe pytanie: pod jakim wzgl¦dem mo»na porówna¢ funkcj¦

c1 (t)

(4.5.1) z funkcj¡

c2 (t)

(4.5.2) i czy przy tym po-

równaniu mo»na stosowa¢ poj¦cia aksjologiczne lepsza vs. gorsza,
posiadaj¡ca czego± wi¦cej" vs. posiadaj¡ca czego± mniej"? Aby na
te pytania odpowiedzie¢, nale»y si¦ zastanowi¢, co wªa±ciwie oznaczaj¡
proste

c1 (t)

i

c2 (t)

na rysunkach 451 i 452. Odpowied¹ na to pytanie

jest nast¦puj¡ca  proste

c1 (t) i c2 (t) obrazuj¡ przyrost warto±ci funkcji
< t, t2 >. W j¦zyku Fregego przedstawiaj¡

w przedziale zamkni¦tym

przebieg warto±ci, za± w j¦zyku naturalnym to nic innego jak przyrost
warto±ci cierpienia w zamkni¦tym przedziale czasowym.

4.7 Przyrost warto±ci funkcji

c(t),

oznaczany jako

u

lub

∆c

wyra»a si¦ ma-

tematycznym wzorem

∆f (x) = f (x1 + ∆x) − f (x1 ),
∆t) − c(t1 )

(4.7a)

a w naszym zapisie

∆c(t) = c(t1 +

−
Jak pami¦tamy z 4.5.1, w sytuacji EEZM − C t1 = 2 ca, za± t2 = 7 ca, za±
+
w 4.5.2, w sytuacji EEZM − C parametry te wynosz¡ t1 = 0, t2 = 7.

c(t1 ) = 2 a
c(t1 + ∆t) = 7

Zgodnie ze wzorem 4.7a przyrost cierpienia w 4.5.1, gdzie

c(t1 + ∆t) = 7

wynosi 5, za± w (4.5.2), gdzie

c(t1 ) = 0

a

wynosi on 7.

(4.7a')

∆c = c(t1 + ∆t) − c(t1 ) = 7 − 2 = 5

(4.7a)

∆c = c(t1 + ∆t) − c(t1 ) = 7 − 0 = 7

4.7.1 Jerzy powinien wybra¢ sytuacj¦, w której mniej cierpi, czyli tak¡, w
której przyrost cierpienia jest mniejszy.

Jak wynika z 4.7a' i 4.7a

przyrost cierpienia jest mniejszy przy prostej c(t), a wi¦c w 4.5.1, czyli
−
w sytuacji EEZM − C . Z tego wynika, »e mniej si¦ cierpi wtedy, gdy
nowe cierpienie nast¦puje w trakcie trwania cierpienia dawnego.

4.8 To, co wynika z jednokrotnego podstawienia przykªadowych warto±ci
funkcji

c(t)

 jak w (4.7a') i w (4.7a)  wcale nie musi si¦ odnosi¢

do wszystkich argumentów funkcji

c(t)

w przedziale

< t1 , t2 >.

Aby

udowodni¢, »e wybór Jerzego (4.7.1) jest trafny w danym przedziale
czasowym

< t1 , t2 >,

nale»y zaaplikowa¢ 4.7a do naszych rozwa»a« i

udowodni¢ dedukcyjnie 4.7a w odniesieniu do analizowanych tu przyrostów cierpienia (zob. rys. 4.8).
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Rys. 4.8. Porównanie funkcji c1(t) i c2(t)

cierpienie [ca]
c1(t2) = c2(t2)

c1(t)

c1(t1)

c2(t)

czas [t]
c2(t1)=0
0

t1

t2
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4.8.1 Powa»na w¡tpliwo±¢ pojawia si¦ w wypadku dªu»szego przebiegu cierpienia jako funkcji.

Wyobra¹my sobie dwa dªu»sze zapisy cierpienia

jako funkcji.

20

Rys. 4.8.1ab
cierpienie [ca]

c1(t)
c2(t)

czas [t]
tn

0
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czas [t]
0

tn

Je±li te wykresy zinterpretujemy jako sumy cierpie« (z matematycznego punktu
widzenia jako pola pod krzyw¡, które wyra»a caªka jako suma), a potem
je porównamy, to otrzymamy

´ tn

(4.8.1a) 0

c1 (t) >

´ tn
0

c2 (t)

Z (4.8.1a) wyra¹nie wynika, »e suma cierpie« jest mniejsza w wypadku
ni»

c1 (t),

14

a zatem jest mniejsza przy strategii optymistycznej

c2 (t)

. Suma

funkcji (pole pod krzyw¡) jest jednak poj¦ciem nieu»ywanym przez
teori¦ u»yteczno±ci negatywnej.

4.8.2 Po usuni¦ciu w¡tpliwo±ci 4.8.1 nale»y udowodni¢ nast¦puj¡ce twierdzenie, b¦d¡ce wnioskiem z 4.7.1 i postulatem 4.8,

c2 (t1 ) = 0 ∧ c1 (t1 ) > 0 ∧ c2 (t2 ) = c1 (t2 ) = a ⇒ ∆c2 > ∆c1

czyli

Przy przesªankach
(4.8.2a)
(4.8.2b)
(4.8.2c)

c2 (t1 ) = 0
c2 (t2 ) = c1 (t2 ) = a
c1 (t1 ) > 0

(a jest dowoln¡ liczb¡)

prawdziwa jest nierówno±¢
(4.8.2d)

∆c2 > ∆c1

Dowód
Zgodnie z

∆c = c(t1 +∆t)−c(t1 ) (4.7a) oraz zgodnie z ∆t = t2 −t1 nierówno±¢

(4.8.2d) otrzymuje posta¢

(4.8.2e)

c2 (t1 + t2 − t1 ) − c2 (t1 ) > c1 (t1 + t2 − t1 ) − c1 (t1 )

a po eliminacji wyra»e« identycznych otrzymujemy nierówno±¢

(4.8.2f )

c2 (t2 ) − c2 (t1 ) > c1 (t2 ) − c1 (t1 )

Po przyj¦ciu

(4.8.2g)

c2 (t1 ) = 0

(4.8.2a) otrzymujemy

c2 (t2 ) > c1 (t2 ) − c1 (t1 )

14 Za uwag¦ 4.8.1 jestem wdzi¦czny drowi Romanowi Tuziakowi z Katedry Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocªawskiego.

22

a po przeksztaªceniu

(4.8.2h)

c2 (t2 ) + c1 (t1 ) > c1 (t2 )

Poniewa»

c2 (t2 ) = c1 (t2 ) = a

(4.8.2i)

(4.8.2b) otrzymujemy

a + c1 (t1 ) > a

c1 (t1 ) > 0 (4.8.2c),
demonstrandum.

Poniewa»

nierówno±¢ (4.8.2i) jest prawdziwa.

Quod erat

4.9 W sposób analityczny udowodnili±my powy»ej, i» twierdzenie 4.8.2 jest
prawdziwe.

4.10 Czy jednak dowód 4.8.2 jest rozstrzygaj¡cym argumentem za ±wiadomym wzbudzaniem w sobie pesymistycznych my±li przed spodziewanym cierpieniem?

Czy ±wiadoma decyzja, która spowoduje mniejszy

przyrost cierpienia, jest lepsz¡ strategi¡ asekuracyjn¡ ni» ta, której
skutkiem b¦dzie wi¦kszy jego przyrost? Czy pesymizm defensywny powinien by¢ akceptowany jako recepta na »ycie nawet przez tych ludzi,
którym na to pozwala ich wrodzony optymizm? Czy ludzie pogodnego
usposobienia powinni si¦ zmusza¢ do pesymistycznych prognoz? Czy
pesymizm defensywny jako taki mo»e si¦ sta¢ nieszcz¦±ciem jako znane
psychologom samospeªnianj¡ce si¦ proroctwo? Cho¢ autor tego eseju
ma nadziej¦, »e jego wywody s¡ argumentacj¡ za odpowiedzi¡ twierdz¡c¡ na cztery pierwsze pytania i przecz¡ca na ostatnie, to jest jednak
±wiadom, »e kwestie te wymagaj¡ szerszego uj¦cia psychologicznego i
lozocznego

15

, które rozsadziªoby i ramy pracy zaliczeniowej, i kompe-

tencje jej autora. Niniejszy esej nie ma i nie mo»e mie¢ takich ambicji;
jest tylko skromn¡ prób¡ przyczynku analitycznego do tej problematyki.

15 Najpilniejsz¡ spraw¡ byªoby zbadanie obu strategii (pesymistycznej i optymistycznej)
w jakim± szerokim przedziale czasowym, np. wieloletnim. Ten postulat badawczy w swym
komentarzu do niniejszego eseju postawiª implicite Prof.

Robert Piªat, zauwa»aj¡c, »e

ostateczny wniosek jest sªuszny w odniesieniu do przedziaªu zmiany cierpienia, lecz jego
wyj±ciowe nat¦»enie (od punktu 0) jest te» istotne, tzn. wchodzi do rachunku u»yteczno±ci.
Pesymista wypada lepiej lokalnie, lecz gorzej globalnie. Autor pracy ma nadziej¦ speªni¢
w przyszªo±ci ten postulat.
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