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Misja
Eryda, uskrzydlona, budząca trwogę bogini, przez Hezjoda zwana również
Walką lub Niezgodą, stanowiła w starożytnej kulturze greckiej uosobienie przemożnego
zła dotykającego człowieka, zła przerażającego, bo w swej najgłębszej istocie paradoksalnego. Wszak wojny, przemoc, niewola, rujnujące wszelki ład i porządek, sprzeczne
z dobrymi obyczajami, lecz również z najbardziej oczywistym dobrem ludzkim, były
przecież także ludzkim dziełem. Dziełem ponawianym bez końca od niepamiętnych
czasów. Rozwiązaniem tej sprzeczności okazało się oderwanie destruktywnego pierwiastka natury ludzkiej i przyznanie mu samodzielnego bytu jako bóstwu – wciąż przerażającemu i wszechobecnemu, lecz w pewien istotny sposób zrozumiałemu. Skutkiem
tego Erydzie przypadła w udziale wyjątkowo niewdzięczna rola, co poświadcza Hezjod,
wyrokujący, że to właśnie Eryda wydała na świat
Pracę, która srodze trudzi,
Niepamięć, Głód zrodziła i Boleści łzawe,
Pieniactwo, straszną Wojnę, Mord i Rzezie krwawe,
Kłamstwo, Wybiegi słowne w tę i ową stronę,
Bezprawie i Głupotę, z sobą spokrewnione…
Gdy zaś poeta odnotowuje istnienie również Walki pożądanej i pożytecznej,
odpowiadającej za dobroczynne współzawodnictwo w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności, Eryda przybiera postać matki szczęścia i powszechnego dobrobytu, co sprawę
czyni jeszcze bardziej zagadkową i godną uwagi.
Oczywiście, z perspektywy współczesnego człowieka, Eryda jako odpowiedź
i usprawiedliwienie wydaje się niewiarygodna, wręcz naiwna. Nawiązując do klasycznej
psychoanalizy można stwierdzić, że za zło, które wyrządzamy sobie samym jako ludzie,
odpowiadają nasze wrodzone, destruktywne skłonności, psychologia i psychiatria, koncentrują się nie tyle na dziedziczonych predyspozycjach, co na patologiach mózgu lub
środowiska, zaś nauki społeczne i polityczne wskazują na dysfunkcje systemu społecznego i systemu władzy. Należy wszelako postawić pytanie, czy odpowiedzi te nie stanowią w ostateczności kolejnej formy mitologizacji zła, choć uzbrojonej w skuteczniejsze
narzędzia perswazji. Można zaryzykować tezę, że w pewien paradoksalny sposób nieśmiertelność przysługuje bogini Erydzie jako zagadce będącej rozwiązaniem oraz jako
odpowiedzi wciąż pozostawiającej bezradnego śmiertelnika z samymi tylko pytaniami.
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Czy tysiące lat dzielące nas od narodzin Erydy, wypełnione podziwu godnym,
wręcz niewolniczym ludzkim trudem wydzierania światu jego tajemnic, pozwoliły na
coś więcej niż tylko na zmianę języka, za pomocą którego stawiamy pytania
o źródła, sens i istotę wojny, przemocy, panowania, terroru, niewolnictwa, kłamstwa,
głupoty i sporu? Czy możemy stwierdzić, że znamy drogi na jakich dyskusja przeradza
się w walkę, zdrowa konkurencja w krwawą wojnę, współpraca we wrogość
a przyjaźń w nienawiść? Nie wiemy przecież nawet dlaczego pytania te same w sobie
budzą niekiedy emocje tak duże, że dyskusję naukową potrafią obrócić w zażarty konflikt o zgoła nienaukowym charakterze, co poświadczy przecież każdy bywalec konferencji naukowych.
Ambicją redakcji półrocznika Eryda jest stworzenie młodym naukowcom
(w grono których wliczamy przede wszystkim studentów, doktorantów i nauczycieli
akademickich) możliwości wymiany poglądów dotyczących kwestii niezmiennie budzących emocje, dotyczących konfliktów społecznych, przemocy zarówno fizycznej jak
i symbolicznej, istoty wojny, władzy, panowania i bezpieczeństwa, lecz także związanych z nimi ściśle zagadnień zbiorowej tożsamości i jej dynamiki oraz relacji międzyludzkich opartych na więzach uczuciowych, etnicznych, kulturowych, religijnych i politycznych. Każdy poszczególny numer czasopisma poświęcony jest konkretnemu zagadnieniu o charakterze interdyscyplinarnym, co oznacza, że redakcja zaprasza do współpracy studentów, doktorantów i przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych,
politycznych, ekonomicznych, i innych, którzy pragną, z zachowaniem powszechnie
przyjętych zasad etyki i profesjonalizmu naukowego, zabrać i poddać pod dyskusję swój
głos na temat kwestii fundamentalnych dla świata współtworzonego i współprzeżywanego przez każdego człowieka.

