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W zasadzie możemy zaufać szwedzkiemu podróżnikowi i odkrywcy,
gdy donosi o kilkunastu czasownikach na oznaczenie ruchów
głowy aligatora w dyspozycji plemienia Cunas. Ten aspekt
istnienia gadów nie znajduje się w pogotowiu poznawczym
ówczesnych i bodaj współczesnych badaczy[1].
Domyślam się, że nasz nieodżałowany podróżnik i odkrywca, jak
i nieodżałowany eseista Paul Valéry zakładali dla Cunas
nowożytny horyzont kulturowy. Być może dlatego, że mieli
zamiar nam o liściach z Cunas zakomunikować? Nie trzeba chyba
dodawać, że Nordenskjöld bez pomocy miejscowych, bytując z
nimi, nie dopracowałby się sam tego odkrycia. Tego typu wiedza
o „gestykulacji i mimice” aligatora nie pochodzi z
bezpośredniej percepcji zmysłowej. W pogotowiu poznawczym
Szweda nie pojawiłoby się zadanie rejestracji i interpretacji
ruchów głowy zwierzęcia. Zarejestrował natomiast osobliwości
języka miejscowych. W nim odnalazł owe stany liści.
Tak jak możemy rozważyć wspólnotową percepcję Cunas, tak nie
możemy dotrzeć do językowych świadectw percepcji człowieka
paleolitu. Śmiałą, godzącą w nasz zdrowy rozsądek tezę zgłasza
filozofka kultury Anna Pałubicka[2]:
Jeśli w danej kulturze nie ma słów i pojęć nazywających
dany stan rzeczy i nieznane są sposoby posługiwania się
słowami i stanami rzeczy, to owe stany rzeczy nie mają
kulturowo-realnego istnienia w danej kulturze. W
odniesieniu do kamieni i gór stwierdzę, że jeśli w danej
kulturze nie używa się pojęcia kamienia czy góry (nie
istnieją odpowiednie słowa je nazywające) oraz podmioty

ludzkie do niczego nie używają tych tworów natury (chociaż
trudno wyobrazić sobie taką kulturę otoczoną górami), to
one dla nich nie mają kulturowo-realnego istnienia, które
tu rozważam.

Zwróćmy uwagę – kontynuuje Pałubicka – np. na węgiel w
kulturze paleolitu i późniejszych epokach na Śląsku. Nie
używano w tej epoce węgla kamiennego i chyba nie operowano
pojęciem węgla kamiennego […], więc nie było potrzeby
nadawania mu kulturowo-obiektywnego istnienia, aczkolwiek
wiemy dziś, że „pod stopami” tych plemion znajdowały się
złoża tego minerału. Dla ludzi paleolitu węgiel nie istniał
podmiotowo, w sposób kulturowo-obiektywny, a dla nas
współczesnych jego realne istnienie na Śląsku nie podlega
dyskusji[3].
Podobnie, olej skalny, czarne złoto, ropa naftowa to tylko
trzy historyczne nazwy na – jakby powiedział zagorzały
prezentysta/obiektywista – mieszaninę węglowodorów w stanie
ciekłym, stałym i gazowym występującą w stanie naturalnym.
Przypisywanie współczesnego, choćby potocznego, znaczenia
terminu „ropa naftowa” ropie naftowej sprzed stu
kilkudziesięciu z czasów lampy naftowej Łukasiewicza jest
interpretacją aktualizującą. Z kolei analogicznie tłumaczenie
terminu „olej skalny” na określenie „mieszanina węglowodorów”

lub „ropa naftowa” jest już skrajnym prezentyzmem, który dla
dyskursu historycznego jest przy okazji radykalnym
ahistoryzmem. Wedle mojego rozumienia, lampa Łukasiewicza jest
bliższa swym kulturowym przodkom jak olej skalny niż
petrochemicznemu znaczeniu dzisiejszej ropy naftowej[4].

[1] To domniemanie jest o tyle ryzykowne, o ile nie zbadałem
przecież, czy praktyki Cunas nie wniosły swoich intuicji do
badań ówczesnych i współczesnych zoologów.
[2] Od razu zaznaczę, że zgodnie ze słynną deklaracją Alberta
Einsteina „jeśli nie grzeszyć przeciw zdrowemu rozsądkowi, do
niczego dojść niepodobna” oraz znakomitym ujęciem zagadnienia
przez Ernesta Nagla traktuję kategorię zdrowego rozsądku jako
potoczne myślenie praktyczne, neutralne aksjologicznie,
opisowe, jeśli to możliwe. E. Nagel, Wprowadzenie: Nauka i
zdrowy rozsądek, w: tegoż, Struktura nauki. Zagadnienie logiki
wyjaśnień naukowych, tłum. J. Giedymin, B. Rassalski, H.
Eilstein, Warszawa 1970, s. 11–22.
[3] A. Pałubicka, Narzędzie i rzecz w interpretacji
kulturoznawczej, w: Heidegger w kontekstach, red. N.
Leśniewski, Bydgoszcz 2007, s. 123.
[4] Historycznie rzecz biorąc, ścieżka olej skalny/ropa
naftowa symbolicznie realizuje się w działalności Ignacego
Łukasiewicza. Jako farmaceuta pracował nad zastosowaniami
oleju skalnego do celów leczniczych. Frakcjonowanie ropy
naftowej to kontynuacja tradycji farmaceutycznych oraz
praktykowania oleju skalnego jako palnej mazi do sporządzania
pochodni. Oświetlania pomieszczeń, pochodów… Z jednej strony
spalanie nafty jako źródło oświetlenia (lampa Łukasiewicza
jako oświetlenie dla nocnej operacji chirurgicznej we Lwowie
(31 sierpnia 1853 r. w szpitalu Łyczakowskim) i oświetlenie
witryn apteki, z drugiej uzyskanie frakcji nafty jest powodem,
aby akt skonstruowania tzw. lampy naftowej był zarówno

ariergardą oleju skalnego jako źródła światła, jak i awangardą
przemysłu petrochemicznego.
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