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MARIAN GRABOWSKI
Uniwersytet Miko³aja Kopernika
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Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Mi³oæ osobowa
Personal Love

WPROWADZENIE1
Mi³oci osobowej trzeba poszukiwaæ w wiecie ludzkich relacji. Poza nim
daremnie oczekiwaæ pojawienia siê takiej mi³oci w wiecie mi³oci do zwierz¹t,
do matematyki, ojczyzny: ogólnie do tworów nieosobowych. ¯ywio³em, w którym mo¿e siê ona zjawiæ, s¹ miêdzyludzkie relacje: synostwo, ojcostwo, macierzyñstwo, braterstwo, przyjañ, mi³oæ do wnuka, mi³oæ braterska, mi³oæ seksualna pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹. Swoistym miejscem pojawienia siê
mi³oci osobowej mo¿e te¿ byæ mi³oæ bliniego. Przedmiotem tej ostatniej jest
ka¿dy cz³owiek jako istota warta mi³oci. W ka¿dym z tych rodzajów mi³oci
kochaj¹ce spojrzenie mo¿e nie ogarniaæ sob¹ swoistoci osoby w sensie jej niepowtarzalnoci. Mój syn, moja matka, ¿ona, blini kochani w ramach mi³oci
do dziecka, matki, bliniego, mi³oci ma³¿eñskiej nie musz¹ ju¿ z definicji byæ
przedmiotem mi³oci osobowej tak, jak j¹ rozumiemy.
Mi³oæ osoby. Jej przedmiotem staje siê wartoæ osobowego indywiduum.
Opisuj¹c tê mi³oæ, Nicolai Hartmann napisze: mi³oæ osobowa dotyczy osobowoci jako takiej i ze wzglêdu na ni¹ sam¹. I tak rozwija tê myl. Mi³oæ bliniego kieruje siê na ogólnoludzk¹ wartoæ osoby, dlatego nie przebiera; mi³oæ
cz³owieka odleg³ego kieruje siê na uchwycony duchowo idea³ cz³owieka, a cnota obdarowuj¹ca na udzia³ w dobrach duchowych. Nie dochodzi tu nigdzie do
g³osu indywidualnoæ obiektu mi³oci. A ma ona te¿ do tego prawo”2. PrzedmioArtyku³ jest zasadniczo dwoma scalonymi fragmentami ksi¹¿ki: M. Grabowski, Mi³oæ seksualna. Koncepcja Karola Wojty³y, 2012, s. 58-72, 204-215.
2
O mi³oci, red. M. Grabowski, Toruñ 2013, s. 86.
1
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tem mi³oci osobowej jest osobowoæ, jest to, co niepowtarzalne, co jedyne w swoim rodzaju w drugim cz³owieku, co poza nim nie wystêpuje, co go w jego indywidualnoci okrela i stanowi. Chodzi tu o co wiêcej ni¿ bycie osob¹. Ka¿da
bowiem osoba jest niepowtarzaln¹ osobowoci¹.
cilej, przedmiotem tej mi³oci jest wartoæ osobowoci. Dietrich von Hildebrand, opisuj¹c mi³oæ w wiecie osób, stwierdzi³
Ale w mi³oci chodzi przede wszystkim o sumaryczne piêkno i bezcennoæ tej indywidualnoci [podkr.  M.G], o centraln¹ prezentacjê wartoci, która wprawdzie karmi siê wieloma wartociami witalnymi, duchowymi, moralnymi, lecz której nigdy nie
mo¿na na nie roz³o¿yæ, ani nie mo¿na nadaæ im formy takiej jak one, gdy¿ sumaryczne piêkno tej indywidualnoci nie daje siê tak sklasyfikowaæ. W mi³oci przyjaciela, a tym bardziej w mi³oci oblubieñczej w szczególny sposób staje siê wyrany
centralny charakter prezentacji wartoci, tzn. prezentacji tej jedynej w swoim rodzaju
indywidualnoci. Tym, co wzbudza nasz¹ mi³oæ w drugiej osobie, jest uroda i bezcennoæ tej jednorazowej osobowoci jako ca³oci3.

Indywidualnoæ, swoistoæ drugiego cz³owieka dostrzega wielu. W koñcu
wszyscy jestemy indywidualni, wszyscy niepowtarzalni. Tê indywidualnoæ jednak kocha tylko ten, dla kogo jest ona cenna, jest bezcenna. Dobrze metaforyzuje tê sytuacjê ró¿a Ma³ego Ksiêcia. Kocha on jedyn¹ ró¿ê, która ronie na jego
planecie. Doznaje szoku, gdy na ziemi widzi ró¿any ogród  s¹dzi³em, ¿e posiadam jedyny na wiecie kwiat, a w rzeczywistoci mam zwyk³¹ ró¿ê, jak wiele
innych. Dziêki spotkaniu z lisem, który mu mówi: Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysiêcy innych lisów. Lecz jeli mnie oswoisz, bêdziemy
siê nawzajem potrzebowaæ. Bêdziesz dla mnie jedyny na wiecie. I ja bêdê dla
ciebie jedyny na wiecie, zaczyna rozumieæ jedynoæ swojej ró¿y, jedynoæ
przedmiotu swojej mi³oci.
W mi³oci osobowej wartoæ indywidualnoci staje na pierwszym planie.
Emocjonalne jej objêcie, uchwycenie jest pierwszym s³owem tej mi³oci. Tak
zjawia siê ona w naszych mi³ociach: w mi³oci bliniego, w mi³oci kobiety
i mê¿czyzny, matki do dziecka, do przyjaciela. Jej przedmiotem jest wartoæ osoby drugiego w jej jedynoci, jest to, co Hildebrand nazywa pe³n¹ tematycznoci¹ osoby jako osoby.
I. BIBLIJNY OBRAZ MI£OCI OSOBOWEJ
Mi³oæ Noemi i Rut. Mi³oæ synowej do teciowej z pe³n¹ wzajemnoci¹!
Mi³oæ w tej relacji pozostaje najczêciej niezrealizowana. Jest mi³oci¹, której
praktycznie w ludzkim wiecie nie ma. Stosunki pomiêdzy teciow¹ i synow¹ s¹
3

Tam¿e, s. 110.
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lepsze lub gorsze, ale o mi³oæ bardzo trudno. Gdy siê jednak wydarzy, to nie
znajdziemy w wiecie ludzkich mi³oci ¿adnej, w której bardziej wyrazicie rysowa³aby siê mi³oæ osobowa.
Dlaczego tak siê dzieje? W konkretach relacji synowa  teciowa nie istnieje
¿adna materia, która w swej atrakcji u³atwia³aby powstanie g³êbokiej wiêzi, wiêzi osobowej, jak w mi³oci pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, gdzie czym takim
jest wzajemna atrakcja seksualna. Albo synowa uchwyci wartoæ osobowoci
matki mê¿a  pokocha mi³oci¹ osobow¹, albo powstanie, co bardzo czêsto ma
miejsce, niechêæ wynikaj¹ca z ra¿¹cej odmiennoci zespo³ów wartoci wyznaczaj¹cych osobowoci obu kobiet, które musz¹ ¿yæ w zbli¿eniu wyznaczanym przez
ich mi³oæ do mê¿a i syna. Z jak¹ ulg¹ przyjmowany tu bywa powstaj¹cy na
powrót dystans  nareszcie nie trzeba siê d³u¿ej mêczyæ, mo¿na siê rozstaæ. Z Rut
i Noemi jest dok³adnie odwrotnie.
Noemi opuci³a Betlejem z mê¿em i dwoma synami z powodu klêski g³odu.
Osiedlili siê w Moabie, gdzie Noemi pogrzeba³a mê¿a. Jej synowie polubili
Moabitki: Rut i Orpê. Zmarli oboje. Noemi pozosta³a sama ze swymi synowymi.
Wraca do Betlejem. Orpa j¹ opuszcza i pozostaje w ojczynie, Rut za wiernie
towarzyszy swej teciowej. Na nalegania Noemi, by zostawi³a j¹ jej losowi, by
zosta³a wród swoich, Rut tak odpowiada
gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdê,
gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam,
twój naród bêdzie moim narodem,
a twój Bóg bêdzie moim Bogiem.
Gdzie ty umrzesz, tam ja umrê
i tam bêdê pogrzebana.
Niech mi Pan to uczyni
i tamto dorzuci,
jeli co innego ni¿ mieræ
oddzieli mnie od ciebie! (Rt 1,16-17).

S³yszymy niezwyk³¹ obietnicê wiernoci, s³yszymy o skali powierzenia siebie, której nie sposób inaczej zinterpretowaæ ni¿ jako wyraz mi³oci. Teciowej
siê tu nie toleruje jako matki kochanego mê¿a. Teciow¹ Rut kocha dla niej samej. W Noemi jest co, co tê mi³oæ wyzwala. Jest to mi³oæ, która ³¹czy los
kochaj¹cej i kochanej tak cile, jak to tylko mo¿liwe  po mieræ. Ma si³ê przekroczyæ uwarunkowania kulturowe, Rut ow³adniêta t¹ mi³oci¹ godzi siê na poczucie obcoci w innym kraju, wród obcego narodu, byle tylko móc byæ przy
ukochanej osobie. Tylko mi³oæ umie tak dalece podporz¹dkowaæ los i wolê kochaj¹cego osobie ukochanej.
Nie sposób nie spytaæ, kim Noemi jest, jaka jest, ¿e staje siê obiektem mi³oci tam, gdzie zazwyczaj jej nie ma. Wydaje siê, ¿e odpowied na to pytanie autor
umieszcza w imieniu. Noemi, jak komentuje Biblia jerozolimska, oznacza moja
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s³odycz. Przys³owiowa jest nieumiejêtnoæ akceptacji synowskiego wyboru
przez teciowe, ich zgryliwoæ i z³oliwoæ, ich kwas, gorycz rozczarowañ 
ca³e niedope³nienie mi³oci przedwczenie owdowia³ych kobiet, ca³a niedojrza³oæ matczynych mi³oci, której skutki skrupiaj¹ siê na synowych. Tego wszystkiego w Noemi nie ma, a za to jest jaka wewnêtrzna s³odycz.
Gdy po powrocie do Betlejem s³yszy z ust kobiet: Wiêc to jest Noemi,
wtedy mówi Nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie Mara, bo Wszechmog¹cy nape³ni³ mnie gorycz¹. Pe³na wysz³am, a pust¹ sprowadzi³ mnie Pan
(Rt 1,20). Mara znaczy gorzka. Noemi dowiadcza goryczy swego losu: nieszczêcia wdowieñstwa, odumarcia swych synów, ale nie przestaje byæ Noemi, nie
przestaje byæ s³odycz¹.
Tym, co w Biblii najg³êbiej okrela cz³owieka, jest jego i m i ê. Takim imieniem Abrama jest Abraham, Izaaka  Izaak, Jakuba  Izrael, Szymona  Piotr.
Takim imieniem jest te¿ Noemi. I m i ê oznacza fundamentalny zarys ludzkiego
ducha stworzony przez samego Boga.
Jest to podstawowe i najg³êbsze wi¹zanie wyznaczaj¹ce osobowoæ, które
przejawi siê w sylwetce moralnej, psychologicznej. Jest tym, co ukryte, niepoznawalne wprost, a co nadaje to¿samoæ osobie, okrela jej zwartoæ, jednoæ. Gorycz
tego, co Noemi przesz³a, nie ma si³y unicestwiæ jej natury. Przejcie przez nieszczêcie, które sprowadzi³ na ni¹ Wszechmog¹cy, nie mo¿e odebraæ jej tego, co najbardziej w³asne, nie mo¿e odmieniæ jej i m i e n i a. Mo¿e natomiast sprawiæ, ¿e jej
s³odycz nabierze wiêkszej intensywnoci lub posmaku goryczy. Istota stworzona
mo¿e sprzeniewierzyæ siê zadaniu, dla którego zosta³a stworzona, ale nie mo¿e
unicestwiæ imienia. Wiele kobiet, których osobowy rdzeñ jest inny, definitywnie
gorzknieje po podobnych przejciach. W ilu dopiero po takich dramatycznych
wydarzeniach pojawia siê cierpliwoæ, ³agodnoæ. Napotykamy ³agodne oczy staruszek, po których przetoczy³o siê ¿ycie pe³ne bólu i cierpienia. Noemi jest inna.
Ona od pocz¹tku ma to co w sobie, o czym opowiada jej imiê. I to Rut poznaje.
Kocha Noemi, bo dowiadcza jej s³odyczy. W sensie cechy charakteru, mi³ego przymiotu osoby dowiadcza³o tego wielu, ale oni nie pokochali Noemi. Jako tê s³odycz wyczuwa³a i druga synowa: Orpa  ta, która odwraca siê plecami  i to j¹ za Noemi ci¹gnie, ale ostatecznie porzuca swoj¹ teciow¹ w pó³
drogi. Noemi ujmuje swoim sposobem bycia. Ta stara obola³a kobieta budzi
w m³odej przywi¹zanie, które ma inn¹ naturê od tego, jakie opisuje Clive S. Lewis w Czterech mi³ociach. Dla Rut s³odycz teciowej nie jest tylko ujmuj¹c¹
cech¹ osobowoci. Odkrycie samej wysoce nawet pozytywnej cechy charakteru
nie wystarczy, by pokochaæ. Rut jak ka¿dy kochaj¹cy jest wra¿liwa na sposób
bycia kochanej osoby. On ujmuje, ale i on nie jest ostatnim s³owem osoby. Ona
sama tylko siê w nim przejawia tak, jak ród³o objawia siebie w strumieniu, który z niego bierze pocz¹tek. To, co najcenniejsze, tkwi g³êbiej  nieuchwytne, niewidoczne dla oczu, nienazwane, a ustanawiaj¹ce, funduj¹ce.
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Rut poznaje inaczej ni¿ Orpa, inaczej ni¿ ka¿dy, kogo uj¹³ tylko sposób bycia Noemi. Poznaje cennoæ jej niepowtarzalnoci. Ludzie mog¹ byæ przecie¿ na
ró¿ne sposoby s³odcy. S³odycz Noemi jest jedyna w swoim rodzaju. Wartoæ
tej jedynoci osoby staje siê przedmiotem mi³oci Rut.
Kochaj¹cy zadaj¹ nieraz pytanie: za co mnie kochasz, i bywa, ¿e próbuj¹ na
nie odpowiadaæ. Wówczas orientuj¹ siê, ¿e nie sposób tu odpowiedzieæ. Chc¹c
nie chc¹c, musz¹ opisywaæ przedmiot swej mi³oci, jego niepowtarzalnoæ w terminach ogólnych. To nie zadowala. Okazuj¹ siê bezradni i ca³a próba opisu osoby ukochanej koñczy siê wyznaniem niepowtarzalnoci: kocham ciebie, bo to ty.
Obojêtnie jak d³ugo i jak starannie przygl¹daæ by siê przedmiotowi mi³oci,
wskazuj¹c coraz precyzyjniej i dok³adniej, có¿ takiego jest w nim wartego mi³oci, to nigdy nie uzyskamy pe³nej odpowiedzi, bo zawsze pozostaje pytanie drugie: dlaczego to w³anie ja pokocha³em tê osobê, a nie kto inny. Dlaczego to
Rut, a nie Orpa pokocha³a Noemi? I tu w biblijnej opowieci wydaje siê, ¿e odpowied tkwi w imieniu. Trzeba byæ Rut. Trzeba mieæ imiê, które pozwala zbli¿yæ siê do drugiego i m i e n i a. Zbiory indywidualnych wartoci wyznaczaj¹cych
obie osobowoci musz¹ siê zazêbiaæ, musi istnieæ nieuchwytne a g³êbokie ich
powinowactwo czy jak to jeszcze inaczej nazwiemy.
S³owo Rut oznacza p r z y j a c i ó ³ k ê. W niej jest co, co pozwala zostaæ
przyjació³k¹ Noemi. Osobowy rdzeñ Rut jest taki, ¿e potrafi ona towarzyszyæ
temu, co okrela osobê Noemi. Jest t¹, która pozostaje. Rut idzie za Noemi i to
pójcie za, to bycie przyjació³k¹ ma jako swój widomy motyw s³odycz teciowej, ale nie tylko. Rut ma tak wra¿liwe serce, tak dobre, ¿e chce towarzyszyæ Noemi w goryczy jej losu, chce jako tê gorycz os³odziæ. To byæ przyjació³k¹ wyra¿a siê przez dobroæ wspó³czucia i daje swój, jak to nazywa
Hildebrand, wk³ad w mi³oæ, dar swej mi³oci, w którym objawi siê z kolei rdzeñ
osobowy samej Rut, jej indywidualna i niepowtarzalna osobowoæ. Powstanie
wzajemnoæ obu mi³oci.
Istnieje zwrotne obdarowanie kochaj¹cego przez kochanego. Rut kocha Noemi, kocha Moj¹ s³odycz. Daje jej swój dar mi³oci, swoje towarzyszenie,
swoj¹ przyjañ, sk³ada swój los w jej rêce. Noemi zwrotnie j¹ obdaruje. Nietrudno wskazaæ miejsce tego obdarowania. Otwarcie Rut na Noemi sz³o tak daleko,
¿e s³yszelimy: twój Bóg, bêdzie moim Bogiem. Rzecz nie tylko w tym, ¿e Rut
porzuci bo¿ki Moabu na rzecz Boga Izraelitów, co musia³o pobo¿nych ¯ydów,
czytelników tej ksiêgi do ¿ywego poruszaæ. Idzie o co wiêcej. Rut bêdzie uczyæ
siê twarzy Boga Izraela poprzez Noemi, poprzez jej s³odycz. Bóg Izraelitów poprzez Noemi objawi Rut swoj¹ ³agodnoæ, swoj¹ s³odycz. Takim darem zwrotnie
Noemi obdaruje Rut, taki bêdzie jej dar, którym odpowie na dar Rut, bêdzie nieuwiadomiony, a bezcenny. To co o niebo wiêcej ni¿ pomoc w zyskaniu mê¿a,
co swoj¹ drog¹ jest chcianym i wiadomym wyrazem mi³oci Noemi do Rut.
Biblijna narracja jest zawsze prowadzona tak, ¿e opisuje to, co antropologicznie zasadnicze, istotne, resztê bezwzglêdnie pomija. Nie lgnie w detalu poszcze-
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gólnych przypadków. Rut jest tutaj przyjació³k¹, jest kim, kto bêdzie towarzyszy³ temu, kogo pokocha, a materia tego, co ³¹czy, co okrela powinowactwo
ducha kochaj¹cych siê osób, staje siê drugorzêdna, bo w losach indywidualnych
ludzkich mi³oci i tak za ka¿dym razem jest czym swoistym, poza danym przypadkiem niewystêpuj¹cym.
Niemniej jednak rozum nie chce siê zadowoliæ takim postawieniem sprawy
i filozofowie pytaj¹ uporczywie o przedmiot mi³oci osobowej. Co pomimo
wszystkich trudnoci powiedzieæ o nim mo¿na?
II. PRZEDSTAWIENIE MAXA SCHELERA
Osoba jako osobowoæ  czym i jaka jest? U¿ywaj¹c terminów biblijnych,
nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e osoba i jej zadanie to imiê oraz powo³anie cz³owieka.
Jest to przedmiot mi³oci Boga do ka¿dego z nas, definitywny przedmiot mi³oci
do samego siebie i w³aciwy przedmiot mi³oci osobowej jednej osoby do drugiej. Jego cech¹ charakterystyczn¹ jest ca³kowita anty-przedmiotowoæ. Osoba
nie daje siê uprzedmiotowiæ. Przedmiotu tej mi³oci nigdy i nigdzie nie mo¿e
uchwyciæ jako przedmiotu i ta gra s³ów dobitnie to wyra¿a. Scheler napisze
Gdziekolwiek jeszcze jako «uprzedmiotawiamy» cz³owieka, tam wymyka nam
siê z r¹k jako osoba, a pozostaje jedynie sama jej os³ona4.
Jeli tak, to jak w takim razie jest dana, jak w ogóle mo¿emy j¹ poznaæ? Niemiecki filozof wypowiada lekcjê liska o oswojeniu w terminach filozoficznych,
twierdz¹c, ¿e spontaniczna mi³oæ do cz³owieka wnika w coraz g³êbsze warstwy,
niejako a¿ do tego punktu, w którym zaczyna siê w cz³owieku byt osobowy.
Im g³êbiej wnikamy w jakiego cz³owieka przy pomocy kierowanego mi³oci¹ do
osoby rozumiej¹cego poznania, tym trudniej pomyliæ go z kim, tym bardziej staje
siê on dla nas indywidualny, jedyny w swoim rodzaju, niereprezentowalny, niezastêpowalny. Tym bardziej opadaj¹ z jego indywidualnego centrum osobowego rozmaite
zas³ony, które tam s¹ i oznaczaj¹: zawsze bardziej lub mniej powszechne ja spo³eczne cz³owieka, ogólne uzale¿nienie od jednakowych popêdów, potrzeb ¿yciowych,
namiêtnoci; idole jêzyka, które kryj¹ przed nami indywidualne niuanse prze¿yæ,
pozwalaj¹ce stosowaæ do nich te same s³owa i znaki5.

Osoba jest nam dana jedynie przez akt mi³oci i w nim. Jej wartoæ poza
mi³oci¹ pozostaje ca³kowicie nieuchwytna. Nad t¹ nieuchwytnoci¹ warto rozmylaæ. Scheler twierdzi, ¿e b³¹dzi ten, kto uzasadnia swoj¹ mi³oæ do osoby jej
czynami, jej zaletami moralnej na przyk³ad natury. Kochaæ osobê, to kochaæ co,
co jest bardziej fundamentalne ni¿ najgorsza wada i najwspanialsza cnota.
4
5
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Istota cudzej indywidualnoci, nie daj¹cej siê opisaæ i nigdy nie rozp³ywaj¹cej siê
w pojêciach (individuum ineffabile) w pe³ni i czysto wy³ania siê jedynie w mi³oci
lub spojrzeniu, za którym ona stoi! Je¿eli mi³oæ odchodzi, to na miejscu individuum zaraz staje osoba spo³eczna, owo samo X rozmaitych powi¹zañ (np. bycie
wujkiem, bycie ciotk¹), owo X okrelonej dzia³alnoci spo³ecznej (zawodowej)
itd. W tym przypadku w³anie kochaj¹cy widzi w i ê c e j ni¿ inni i o n, a nie inni,
dostrzega to, co obiektywne i rzeczywiste6.

Osoba w sensie osobowoci jest bytem niezwyk³ym: wymyka siê naszym
pojêciom, nasze poznanie nie mo¿e jej obj¹æ w typowy dla siebie przedmiotowy
sposób. Nie jest ¿adn¹ prost¹ sum¹ w³aciwoci, wartoci. Nawet jeli wartoci
ogólne siê w niej syntetyzuj¹, to i tak daj¹ co nowego, co do tej pory w wiecie
wartoci nie istnia³o. Nasze akty przychylnoci, afirmacji, nasze zachwyty nad
tak¹ b¹d inn¹ wartoci¹ moraln¹ nie sumuj¹ siê w mi³oæ do osoby. Tam, gdzie
kocha siê osobê, tam zawsze ujawnia siê swoista nadwy¿ka, której nie sposób
ani uzasadniæ, ani wyraziæ. Jest oczywicie czym ró¿nym od sylwetki psychologicznej, a nawet sylwetki moralnej cz³owieka. To ostatnie najlepiej widaæ, gdy
przedmiotem mi³oci osobowej jest kto upad³y. Jego moraln¹ nêdzê widz¹ postronni i to wród nich czêsto zjawia siê pytanie: co on/ona w niej/nim widzi?
Widzi wartoæ osoby, bo tylko mi³oæ j¹ widzi”.
Naprzeciw tego szeregu negatywnych okreleñ i spostrze¿eñ ci¹gle staje tylko jedno pozytywne: niepowtarzalnoæ, absolutna indywidualnoæ. Osoby s¹
odmienne. Nie ma dwóch takich samych nawet wtedy, gdyby by³y bliniakami
jednojajowymi, gdyby treci ich wiadomoci siê pokrywa³y, gdyby mia³y identyczn¹ pamiêæ, dok³adnie taki sam los, wiat prze¿yæ, preferencji. Doskona³e
i nieodró¿nialne kopie, jak dzisiaj mówimy, klony.
Tak mocne stwierdzenie na temat natury osoby  jej absolutnej jedynoci 
wywo³uje pytanie o czynniki indywidualizuj¹ce. Co tê indywidualnoæ okrela?
Osoba sama w sobie! Zasadê indywidualizuj¹c¹ ma w sobie  ni¹ jest! Scheler
pos³uguje siê terminem: uposa¿enie jakociowe. Chodzi o te w³asnoci bytu, które okrelaj¹ jego jakoæ, a zarazem s¹ konstytutywne. To przez nie i dziêki nim
konkretny byt, w tym przypadku osoba, jest tym, czym jest. Scheler pisze, ¿e
osoby musz¹ i mog¹ byæ odmienne tylko dziêki swemu czystemu uposa¿eniu
jakociowemu”7.
Powtórzmy raz jeszcze: osoby nie indywidualizuje ani cia³o, ani to, co robi,
co prze¿ywa, ¿adne ci¹gi wspomnieñ, zewnêtrzne wp³ywy, stosunki spo³eczne
Zasada indywidualizacji nie le¿y poza sam¹ osob¹. Osoba sama w sobie i dla
siebie ma okrelone wyposa¿enie, sobie w³aciwe jakoci, przez które jest t¹
w³anie osob¹.
6
7
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Mo¿na to wyraziæ jeszcze inaczej: cz³owiek zyskuje swoj¹ to¿samoæ w d³ugotrwa³ym procesie swego osobniczego dojrzewania poprzez swoj¹ p³eæ, uczestnictwo w rodzie, tak¹, a nie inn¹ to¿samoæ narodow¹, religijn¹, dziêki serii
wp³ywów zewnêtrznych: okrelonej edukacji moralnej, tradycji, kulturze, dziêki
swym genom i temu, co siê mu przydarza. To¿samoæ  to kim i jaki jest  jego
uposa¿enie jakociowe istotnie zale¿y od czynników: biologicznych, spo³ecznych, kulturowych, historycznych. Natomiast to¿samoæ osoby okrela jej uposa¿enie jakociowe, przez które i dziêki której jest w³anie tak¹, a nie inn¹ osobowoci¹. Uposa¿enie jakociowe osoby w odró¿nieniu od uposa¿enia
jakociowego cz³owieka nie zale¿y od tradycji, historii, nie zale¿y od niczego
poza tym, czym osoba sama z siebie jest8. W trakcie ¿ycia najwy¿ej wy³ania siê,
a nie dopiero ustanawia.
Tak radykalne postawienie kwestii jedynoci osoby, uznanie dwoistoci to¿samoci ka¿dego konkretnego cz³owieka: jednej niezmiennej od poczêcia do
mierci i drugiej formowanej przez ca³e ludzkie ¿ycie z wieloci¹ jego zewnêtrznych wp³ywów, zawirowañ, ka¿e pytaæ o zwi¹zek pomiêdzy jednym i drugim.
Scheler radzi sobie z powsta³ym problemem, wprowadzaj¹c do swych rozwa¿añ w³aciwy ka¿demu z nas porz¹dek mi³owania i nienawidzenia, typowy dla
danej osoby i poza ni¹ niewystêpuj¹cy (ordo amoris danego cz³owieka) i otwieraj¹c perspektywê ca³o¿yciowej historii ka¿dego z nas  los, w którego perypetiach nastêpuje po³¹czenie obu pierwiastków: osobowego i ludzkiego, daj¹c jedyny w swoim rodzaju nowy byt.
Hartmann tak¿e odró¿nia oba porz¹dki, ale inaczej konceptualizuje je same
i ich powi¹zanie. Jego siatka pojêciowa z ducha platoñska pozwala na sprawne
i proste naszkicowanie tego, co dla ludzkiej mi³oci osobowej zasadnicze. Wydobywa te¿ sprawnie kluczow¹ dla Schelera i Hartmanna tezê: o dojrzewaniu
osobowoci w ramach mi³oci osobowej.
III. UJÊCIE NICOLAI HARTMANNA
Ten filozof, analizuj¹c osobowoæ  jej wartoæ, przyjmuje, ¿e ma ona sama
w sobie idealny byt. Istnieje obiektywnie, lecz idealnie, a nie realnie. Istnieje
niezale¿nie od stopnia jej urzeczywistnienia. Jest istniej¹c¹ aksjologiczn¹ ide¹
danej osobowoci. Hartmann odró¿nia osobê idealn¹ i empiryczn¹. Ta idealna
jest, jak powiedzieliby scholastycy, myl¹ Bo¿¹ o cz³owieku, którego Bóg
stwarza. Jest tym, co Scheler nazywa czystym uposa¿eniem jakociowym osoby,
które uprzednio w stosunku do wszystkiego okrela to¿samoæ osoby. Mo¿e doU¿ywaj¹c jêzyka religijnego, mo¿na powiedzieæ, ¿e Bóg stwarza ludzkiego ducha w jego
jedynej i niepowtarzalnej konkretnoci niezale¿nie od stworzenia cz³owieka w ca³ym bogactwie
jego natury.
8
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br¹ metafor¹ by³by projekt, który w trakcie ludzkiego ¿ycia siê realizuje, a przecie¿ istnieje wczeniej ni¿ jego realizacja.
Hartmann pisze o i d e a l n e j o s o b i e, ¿e jest kryterium aksjologicznym.
Jest swoist¹ miar¹, która ostatecznie ma staæ siê tym, co przez ni¹ mierzone.
Przez rzeczywist¹ osobê mo¿e byæ spe³niona albo sprzen i e w i e r z o n a, i to we wszystkich wyobra¿alnych stopniach. Jej spe³nienie  nawet
przybli¿one  nie musi byæ przy tym bynajmniej uwarunkowane przez wiadomoæ
wartoci. Jest raczej tak, ¿e w przypadku ka¿dej osoby, w ka¿dej chwili, niezale¿nie
od wszelkiego ogl¹du wartoci, wystêpuje o k r e  l o n y s t o s u n e k i d y s t a n s
miêdzy idealn¹ wartoci¹ osobowoci a osobowoci¹ realn¹. Stosunek ten zmienia
siê ró¿norako; jest stale w ruchu. Ale ruch ten odbywa siê zawsze po stronie realnej
osobowoci; jej idealna wartoæ trwa niewzruszenie, jak wszelki byt idealny. Ruch
ten nie musi te¿ zreszt¹ byæ przybli¿aniem siê. Wystêpuje bowiem tak¿e oddalanie
siê od tej idei, postêpuj¹ce uchybianie w³asnemu etosowi9.

W naturze mi³oci osobowej tkwi, zdaniem filozofa, zmierzanie poprzez realn¹ osobê ku osobie idealnej. Mi³oæ osobowa  napisze  odkrywa osobê idealn¹ w osobie realnej. Poznanie w tej mi³oci jest osobliwe. Opisuj¹c je, Hartmann odwo³uje siê do ludowego porzekad³a, ¿e mi³oæ jest lepa lub, jak
powiadamy, nosi ró¿owe okulary.
Mi³oæ jest o tyle lepa, ¿e nie widzi, co ma przed oczyma. Trafniej nale¿a³oby powiedzieæ: widzi to, czego nie ma przed oczyma, co realnie wcale nie istnieje. Ona patrzy na wskro. Jej spojrzenie jest prorocze. Dla niej idealna natura cz³owieka bêd¹ca
poza realnym cz³owiekiem jest cz³owiekiem w³aciwym. W odniesieniu do wartoci
osobowoci zakochany jest jedynym, który widzi, a kto niekochaj¹cy jest lepcem.
Dlatego cz³owiek sprawiedliwy jest lepy na osobowoæ, a zakochany jest niesprawiedliwy w swoim widzeniu jej natury. Tamten akceptuje bezwzglêdnie tylko realn¹, ten
tylko idealn¹ osobê10.

Jednak to nie sprawa poznania w tej mi³oci ma kluczowe znaczenie, ale ona
sama. Jest niezbêdna, by idealna osobowoæ mog³a staæ siê realna. To dzie³em
tej mi³oci jest jestestwo ukochanego.
Punkt widzenia Hartmanna podziela Scheler  jego definicja mi³oci, której
nie przytaczamy, opisuje ten sam fenomen rozwoju wartoci zwi¹zanych z ukochan¹ osob¹ w wietle mi³oci. Mi³oæ osobowa poprzez swoje skierowanie na
idealny etos osoby kochanej, d¹¿enie do niego stwarza rodowisko, w którym
osobowoæ dojrzewa, w którym urzeczywistnia siê idealna osobowoæ. Hartmann
napisze Bowiem dzie³em mi³oci osobowej jest w³aciwe moralne jestestwo
ukochanego. Kochaj¹cy pozwala ukochanemu staæ siê tym, czym on jest w swej
9
10
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idei i czym jest dla niego od samego pocz¹tku. Przynajmniej tendencja ku temu
tkwi we wszelkiej prawdziwej mi³oci osobowej. A doæ czêsto te¿ cz¹stka urzeczywistniana11.
U¿ywaj¹c zupe³nie nie-Hartmannowskich pojêæ, mo¿emy powiedzieæ, ¿e to
z powodu mi³oci do osoby projekt staje siê faktyczn¹ budowl¹, myl Bo¿a nabiera kszta³tu w cz³owieczeñstwie konkretnej osoby. Biblijne i m i ê konkretyzuje siê
w osobie empirycznej: Szymon staje siê Piotrem  ska³¹, Abram Abrahamem, Jakub Izraelem. Stwórczy zamys³ ³¹cz¹cy cz³owieka z jego duchem dopina swego.
IV. WSPÓ£DOKONYWANIE AKTÓW MI£OCI
By dope³niæ tego szkicu mi³oci osobowej, wprowadmy jeszcze jeden termin Schelerowskiej proweniencji i jego ideê wspó³dokonywania aktów mi³oci.
Filozof pisze o duchowej substancji osobowej, substancji aktowej. Ma ona zwi¹zek z jego teori¹ osoby. Pozwólmy jemu samemu zdefiniowaæ to pojêcie. [ ]
osoba za jest tylko pozaczasowym i pozaprzestrzennym porz¹dkiem uk³adu aktów, których konkretna ca³oæ bytowa wspó³okrela ka¿dy pojedynczy akt, a ca³ociowa ich zmiana wspó³modyfikuje ka¿dy pojedynczy akt; tzn., jak mam zwyczaj mówiæ, osoba jest «substancj¹ aktow¹»12. Scheler w swej teorii osoby ³¹czy
zindywidualizowane uposa¿enie jakociowe z substancj¹ aktow¹ w ten sposób,
¿e przypisuje osobie prawdziw¹ indywidualn¹ istotê, co na wzór haecceitas
Dunsa Szkota. Dla nas co innego jest wa¿ne. Osoba, chocia¿ jest swoist¹ substancj¹, ¿yje w aktach, gdy kocha, wierzy, ma nadziejê. Mo¿e te¿ dokonywaæ
tych aktów z innymi osobami. Nie obejmuje swego przedmiotu mi³oci, ale razem z nim wspó³kocha! Kocha to, co kocha kochana osoba. Taki jest sposób
bycia osób. Osoba jest dana drugiej osobie, wed³ug Schelera, jedynie wtedy, gdy
dokonuje jej aktów mi³oci.
Czy jest tu mo¿liwa fenomenologia  wskazanie na te fenomeny w wiecie
ludzkich mi³oci, gdzie to wspó³mi³owanie osób ma miejsce, gdzie siê w konkrecie cz³owieczeñstwa przejawia?
Tym, co nas w kochanym cz³owieku ujmuje, jest jego sposób bycia. Uroczy
nie sama faktycznoæ zachowañ, które s¹ zachowaniami ludzkimi, ale co ulotnie swoistego, jaki przeb³ysk wnêtrza kochanego, który manifestuje siê w zewnêtrznych czynnociach. Jest to maksymalnie zindywidualizowany rodzaj piêkna zwi¹zany z t¹ konkretn¹ osob¹ i poza ni¹ niewystêpuj¹cy. Podobnie mo¿e
oddzia³ywaæ wiat, który osoba wokó³ siebie buduje. Dla kochaj¹cego jest poci¹gaj¹cy, bo przez niego ukochana osoba siê wyra¿a. Jeszcze czym innym jest
11
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wiat upodobañ i niechêci, wiat mi³oci i nienawici kochanej osoby, w którym
mogê wspó³uczestniczyæ tym g³êbiej, im bardziej j¹ kocham.
wiat Rut, która posz³a za Noemi, rozszerzy³ siê nie tylko z powodu poznania nowej kultury, obyczajów ludzi, ale znakomitemu poszerzeniu uleg³a przestrzeñ jej religijnoci. Ona, wyznawczyni wielobóstwa staje wobec wiary w jedynego Boga, ona, wyznawczyni srogich i krwawych bóstw dziêki s³odyczy
Noemi poznaje dobroæ Boga. Ilu zakochanych ludzi dziêki mi³oci osobowej
poznawa³o nieznane im do tej pory wiaty: obcokrajowcy zauroczeni polskoci¹,
bo pokochali Polaka/Polkê i podzielili ich mi³oæ do ojczyzny, ile razy przed
ludmi zupe³nie niewyrobionymi muzycznie otwiera³ siê cudowny wiat, bo pokochali osobê wra¿liw¹ muzycznie Nie chodzi tu o poszerzenie wra¿liwoci
aksjologicznej, co faktycznie ma miejsce, ale ostatecznie o wspó³mi³owanie.
Innym obszarem, gdzie to wspó³kochanie siê przejawi, jest naladownictwo.
Wnuk zajadaj¹cy solon¹ owsiankê, która mu wcale nie smakuje, ale tak jada j¹
dziadek, którego kocha, uczeñ pociesznie naladuj¹cy zachowania nauczyciela,
któremu zrobi³ miejsce w swoim sercu. Naladowanie, które siê bierze z woli
uczestniczenia w wiecie kochanej osoby. Wzruszaj¹ce, chocia¿ bardzo niedojrza³e formy mi³oci osobowej.
Gdy osoba dojrzewa, wtedy razem z ni¹ dojrzewaj¹ akty wspó³mi³owania.
Uczeñ przestaje byæ uczniem, a staje siê przyjacielem mistrza, bo rzeczywicie
kochaj¹ to samo. Ten, kto zamiast pogardy dla stoj¹cego ni¿ej, odczuwa mi³osierdzie i o¿ywiony nim dzia³a, wspó³dokonuje z Bogiem aktu mi³oci mi³osiernej. Matka, która dba³a tylko o najbardziej podstawowy dobrostan dziecka, która
nie umia³a troszczyæ siê o jego moraln¹ edukacjê, gdy podzieli troskê ojca o sylwetkê moraln¹ dziecka, wspó³mi³uje. Nie kochaj¹ ka¿dy po swojemu tego samego obiektu mi³oci, ale jedno wspó³dokonuje aktu mi³oci drugiego. Kocham
tego, kogo ty kochasz, bo ciebie kocham!
V. MI£OÆ OSOBOWA U KAROLA WOJTY£Y
Wygl¹da na to, ¿e wartoæ jedynoci ukochanego jest w koncepcji mi³oci
seksualnej papie¿a za³o¿eniem tak oczywistym, ¿e w ogóle niepoddanym refleksji. Tymczasem w ka¿dej dojrza³ej mi³oci pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ ten
aspekt jest niepomijalny i jako taki musi staæ siê przedmiotem refleksji, gdy rozwa¿a siê tê kategoriê mi³oci. Warto przyjrzeæ siê bli¿ej rozumieniu osoby, opisowi osobowego wymiaru w mi³oci seksualnej u Wojty³y, by zrozumieæ powód
tego przeoczenia.
W Mi³oci i odpowiedzialnoci osoba pojawia siê jako rozumne indywiduum, którego ¿ycie wewnêtrzne skoncentrowane jest wokó³ sprawy dobra i prawdy. Dysponuje te¿ w³adz¹ samostanowienia  woln¹ wol¹. Poniewa¿ nikt za ni¹
nie mo¿e chcieæ, wiêc osoba jest nieprzekazywalna.
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Ta nieodstêpnoæ osoby, która dla Wojty³y ma kapitalne znaczenie, jest niew¹tpliwie istotnie indywidualizuj¹ca, ale jest w³asnoci¹ niewystarczaj¹c¹ do
uchwycenia jedynoci osoby. Wszystkie bowiem osoby s¹ na taki sposób niepowtarzalne jako centra aktów sobie w³aciwych pragnieñ, decyzji, wyborów. Charakter chcenia, decydowania, podobnie jak zabieganie o prawdê i dobro, s¹ sposobem bycia osoby, jej manifestacj¹.
Dalej, autor sformu³uje zasadê odnoszenia siê do osób, któr¹ nazywa norm¹
personalistyczn¹. Materi¹ wyjciow¹ staje siê imperatyw Immanuela Kanta i rozpoznanie natury osoby jako bytu, który ma swoj¹ w³asn¹ celowoæ, któr¹ nale¿y
bezwzglêdnie honorowaæ. W efekcie norma personalistyczna zyskuje zrazu negatywne sformu³owanie: osoba jest takim bytem, który nie mo¿e byæ traktowany
jak przedmiot. W pozytywnym ujêciu normy personalistycznej pojawia siê mi³oæ jako odniesienie do osoby. Przeczytamy Osoba jest takim bytem, ¿e w³aciwe i pe³nowartociowe odniesienie do niej stanowi mi³oæ13.
Mi³oæ do osoby Wojty³a okrela jako afirmacjê wartoci osoby. Có¿ jednak
oznacza ta afirmacja? Jeli Hartmann bêdzie rozumia³ takie odniesienie jako
wiadomoæ wartoci osobowoci, to w Mi³oci i odpowiedzialnoci przeczytamy o afirmacji ponadrzeczowej i ponadu¿ytkowej wartoci osoby. Osobowoæ
jako definitywny wyraz indywidualizacji i faktycznej niepowtarzalnoci w ksi¹¿ce siê nie pojawia.
Mo¿na chyba twierdziæ, ¿e wartoæ osoby dla Wojty³y jest w gruncie rzeczy
godnoci¹, która przys³uguje osobie na mocy jej szczególnych uzdolnieñ, szczególnej kwalifikacji jej bytu, szczególnej doskona³oci, jak¹ ona jest. Ta godnoæ
jest w³aciwa ka¿demu cz³owiekowi, ka¿dej osobie niezale¿nie od kszta³tu jej
osobowoci. W Wojtyliañskim rozumieniu wartoci osoby sprawa wartoci jej
jedynoci nie staje.
Trzeba uczciwie przyznaæ, ¿e w¹tek ten nie wprost pojawia siê na koñcu
ksi¹¿ki, gdzie autor szkicuje swoje rozumienie powo³ania cz³owieka, twierdz¹c,
¿e pojêcie to jest cile zwi¹zane ze wiatem osób. Ma sens tylko w personalistycznej wizji, a traci dla siebie racjê bytu w takich ujêciach, gdzie nie ma w³aciwie miejsca na osobê. Czym ono dla Wojty³y jest? Przeczytamy s³owo «powo³anie» wskazuje na to, ¿e istnieje w³aciwy ka¿dej osobie kierunek jej rozwoju
przez zaanga¿owanie siê ca³ym ¿yciem w s³u¿bie pewnych wartoci14.
Wojty³a napisze dalej, ¿e odczytanie przez osobê tego kierunku w wiecie
wartoci i pod¹¿anie zgodne z nim jest kluczowe w kszta³towaniu siê osobowoci. Dookreli istotê powo³ania, pisz¹c: powo³anie oznacza zawsze jaki g³ówny kierunek mi³oci danego cz³owieka.
Mamy wiêc ludzk¹ mi³oæ, mi³oæ dla ka¿dej osoby centraln¹  g³ówn¹, jak
formu³uje to autor. Z tych twierdzeñ mo¿na wnosiæ, ¿e i przedmiot tej mi³oci
13
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jest jedyny. Wojty³a nic nie mówi o sprzeniewierzeniu siê swemu powo³aniu,
zb³¹dzeniu w wyborze swego powo³ania, ale maj¹c to na uwadze i ¿yczliwie interpretuj¹c jego rozumienie powo³ania, jestemy na tropie takiej kategorii mi³oci, której przedmiot jest jedyny, niezastêpowalny. Nie musi, chocia¿ mo¿e to byæ
mi³oæ seksualna.
Rozwój osobowoci  tego, co okrela jedynoæ osoby, jest dla autora cile
zwi¹zany z realizacj¹ powo³ania, z takim, a nie innym rozegraniem g³ównej mi³oci ludzkiego ¿ycia. Dojrzewanie osoby tam siê dokonuje. Tu jedynym staje siê
nie przedmiot, a podmiot mi³oci. Staje siê tym, kim Bóg chce go mieæ.
Te spostrze¿enia nie zmieniaj¹ zasadniczego wydwiêku krytyki rozwa¿añ
dotycz¹cych mi³oci seksualnej w Mi³oci i odpowiedzialnoci. Wartoæ jedynoci osoby pozostaje w tej ksi¹¿ce poza zasiêgiem zainteresowañ autora. Pojawia
siê na marginesie jako wzmianka15. Takie ujêcie powoduje, ¿e pewnych kwestii
nie udaje mu siê uchwyciæ, bo brakuje odpowiedniej ku temu kategorii, inne
okazuj¹ siê stwierdzeniami go³os³ownymi.
I tak w rozdziale Afirmacja wartoci osoby czytamy, ¿e rozum wie, ¿e ten
«cz³owiek drugiej p³ci» jest osob¹. Wiedza ta ma charakter umys³owy, pojêciowy  osoba jako taka nie jest treci¹ wra¿enia. Osobowy charakter seksualnego
partnera nie jest dany dowiadczalnie, a jest tylko wyrozumowany. Podobnie jego
wartoæ. I niew¹tpliwie jest to prawda w przypadku rozumienia osoby, z jakim
mamy tutaj do czynienia. Osoba jest tu godna bardzo szczególnego szacunku
z powodu swej bytowej doskona³oci. Mi³oæ osobowa w prezentowanym ujêciu
jest tak naprawdê rodzajem szacunku. Mi³osny charakter relacji nadaje zasadniczo zdolnoæ do samoofiarowania siê drugiej osobie, czego taki rodzaj szacunku
z istoty swej nie ma. Jego ekstremaln¹ postaci¹ jest oddanie czci. Gdyby autor
uwzglêdni³ wartoæ jedynoci, wówczas mia³by faktyczny korelat mi³oci osobowej. Ma³y Ksi¹¿ê kocha swoj¹ ró¿ê w jej niepowtarzalnoci na tle setek innych identycznych ró¿. Osoby Wojty³y tak kochaæ nie sposób.
Go³os³owne wydaj¹ siê jego twierdzenia dotycz¹ce wyboru w mi³oci. Na
pocz¹tku nie ukrywa, ¿e kwestiê wyboru w mi³oci seksualnej ma za problem
natury psycho-fizjologicznej. Pokornie wyznaje, ¿e ostatecznie jest on tajemnic¹ ludzkich indywidualnoci. Póniej jednak twierdzi mocno, ¿e Sam «rdzeñ»
wyboru osoby musi byæ osobowy, a nie tylko seksualny. W tekcie jednak nie
znajdujemy ¿adnych doprecyzowañ, na czym mia³by ten wybór polegaæ. Wybór
w sferze seksualnej jest bardzo konkretny i, jak s³usznie twierdzi autor, wybór
osoby drugiej p³ci zawsze do pewnego stopnia opiera siê na wartoci seksualnej.
Jednak w Wojtyliañskiej formule wyboru w mi³oci nie ma s³owa o wyborze ze
wzglêdu na takie, a nie inne jakoci osobowe. I trudno siê dziwiæ. Przyjêta konWojtyliañskie ujêcie mi³oci do osoby w naturalny sposób wspó³gra z mi³oci¹ bliniego.
W przeciwieñstwie do Schelera i Hartmanna nie rozró¿nia on pomiêdzy mi³oci¹ bliniego a mi³oci¹ osobow¹. Przy swoim rozumieniu mi³oci nie musi tego robiæ.
15
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cepcja osoby uniformizuje pierwiastek osobowy. Tu wszyscy s¹ jednacy  s¹
osobami. Nie ma w czym wybieraæ, bo zró¿nicowanie osób jest zatarte, pozostaje tylko zró¿nicowanie w sferze seksualnej.
Co wynika z tej krytyki, która polega na zestawieniu opisów mi³oci osobowej u Hartmanna i Schelera z Wojtyliañsk¹ narracj¹ o mi³oci pomiêdzy kobiet¹
i mê¿czyzn¹? Krytyki, która pokazuje, ¿e Wojty³a w swojej filozoficznej narracji
o mi³oci seksualnej pomija znamienny fenomen, który dochodzi do g³osu w charakterystycznym wyznaniu ukochanej osobie, ¿e dla kochaj¹cego jest jedyn¹, niezastêpowaln¹ przez nic i przez nikogo. Za tym zestawieniem, które ods³ania lukê
w prezentacji Wojty³y, musi pójæ pytanie, co usprawiedliwia pominiêcie w¹tku
jedynoci ukochanego, bo inaczej krytyczne spostrze¿enie bêdzie pustym przytykiem.
Nie mamy do czynienia ze zwyk³ym przegapieniem tego, czego przegapiæ
nie sposób. Raczej wygl¹da na to, ¿e u autora temperament nauczyciela wzi¹³
górê nad temperamentem filozofa.
Wiadomo, ¿e ksi¹¿ka Mi³oæ i odpowiedzialnoæ powsta³a dla potrzeb duszpasterskich. Nie jest traktatem z filozofii mi³oci, ale ma swego docelowego czytelnika  ma swój, jak dzisiaj mówimy, target. Odbiorc¹ ksi¹¿ki mieli byæ ludzie
m³odzi, którzy wkraczaj¹ w rzeczywistoæ mi³oci seksualnej. Mi³oæ ta jest rodowiskiem, w którym mo¿e rozwijaæ siê mi³oæ osobowa. Nawet wiêcej  jest
rodowiskiem optymalnym. Czy jednak mi³oæ osobowa siê w niej rozwinie, zale¿y od sposobu wydarzania siê samej mi³oci seksualnej. Istnieje takie rozgrywanie w³asnej seksualnoci, które jest w gruncie rzeczy nieopanowaniem. Spontanizm seksualnych chêtek panoszy siê w cz³owieku i go niewoli. W pierwszej
fazie mi³oci kobiety i mê¿czyzny istnieje potê¿ne uzale¿nienie od popêdu seksualnego i rozrodczego. W prze¿ywanych wtedy typowych dynamizmach potrzeb, namiêtnoci, uzale¿nieniu od ¿ycia popêdowego indywidualny pierwiastek
osoby zostaje przes³oniêty przez to, co nam ludziom wspólne, jednakie, a wcale
nie jedyne.
Na tym etapie mi³oci seksualnej najwa¿niejsza okazuje siê dyrektywa moralnej natury, któr¹ mo¿na wyraziæ pytaniem: jak ¿yæ, by nie ulec ¿ywio³owoci
dynamizmów seksualnych tak fatalnie, ¿e mi³oæ osobowa nie bêdzie mog³a siê
rozwijaæ. Gdy siê to wie, wówczas rozumie siê refren ksi¹¿ki  osoby przeciwnej p³ci nie wolno traktowaæ jako przedmiotu u¿ycia. W ró¿nych wariantach czytamy ci¹gle to samo, mamy coraz to nowe sformu³owania stwierdzenia Mi³oæ
prawdziwa za to taka mi³oæ, w której wartoci seksualne s¹ podporz¹dkowane
wartoci osoby. Ona dominuje, a afirmacja wartoci osoby przenika wszystkie te
prze¿ycia, które rodz¹ siê z samej naturalnej zmys³owoci czy te¿ uczuciowoci
cz³owieka16.
16
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Aktywnoæ seksualna ma byæ taka, by szanowaæ osobê w cz³owieku  istocie z natury swej p³ciowej. Nie traktowaæ jej poni¿ej jej godnoci, nie traktowaæ
przedmiotowo. Afirmacja wartoci osoby nie jest afirmacj¹ jej niepowtarzalnoci, jedynoci, bo te jakoci osoby nie zd¹¿y³y siê zasadniczo wy³oniæ, a jest
i ma byæ ci¹g³ym czujnym poszanowaniem i ofiarnym ¿yciem dla niej, samooddaniem.
Chodzi o stworzenie koniecznych i dostatecznych warunków, by w seksualnej mi³oci pomiêdzy ludmi mog³y coraz pe³niej dochodziæ do g³osu osoby w ca³ej
ich niepowtarzalnej swoistoci. Tego u Wojty³y nie przeczytamy, ale wiedza
o tym jest milcz¹co za³o¿ona i nie ma wiêkszego znaczenia, czy dzieje siê to po
stronie autora wiadomie czy niewiadomie. Najwa¿niejsze, ¿e trafnie.
Ta trafnoæ reakcji nauczyciela, który wyczuwa, czego uczniowie na obecnym etapie ¿ycia potrzebuj¹, i tego dostarcza, nie powinna jednak zamykaæ na
rzadkie, ale tym bardziej poruszaj¹ce wypadki, w których od samego pocz¹tku
mi³oci pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ pierwiastek osobowy jest niezwykle wyrany, ba, dominuj¹cy. Mi³oæ o seksualnym wyrazie i pod³o¿u jest tu przede
wszystkim mi³oci¹ osobow¹. Co ciekawe, sam Wojty³a, zamykaj¹c ju¿ swoj¹
refleksjê nad tajemnic¹ seksualnej mi³oci, wpada na trop tak rozegranego pocz¹tku mi³oci pomiêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, gdzie rzeczywistoæ ducha ludzkiego staje absolutnie na pierwszym planie, a seksualnoæ jest zaledwie t³em,
chocia¿ t³em znacz¹cym.
VI. NA TROPIE MI£OCI OSOBOWEJ  MI£OÆ TOBIASZA I SARY
Jan Pawe³ II, koñcz¹c swoje paroletnie rozwa¿ania o mi³oci seksualnej, pochyla siê nad Ksiêg¹ Tobiasza, nad opisanym tam w¹tkiem mi³oci Tobiasza
i Sary. Wywo³uje go po analizie zakochania przeprowadzonej na kanwie Pieni
nad Pieniami i interpretuje jako sytuacjê próby. Papie¿ skupia uwagê s³uchaczy
na modlitwie nowo¿eñców przed noc¹ polubn¹. Zauwa¿a, ¿e wyrazowe zachowania seksualne w³¹czaj¹ oni w swoj¹ modlitwê. Postêpowanie m³odej pary do
typowych z pewnoci¹ nie nale¿y. Modliæ siê, i to jeszcze tak, by seksualnoæ,
seksualnoæ polubnej nocy sta³a siê czêci¹ tej modlitwy. Jan Pawe³ II zamknie
swoj¹ opowieæ, swoj¹ wyk³adniê tej historii w formu³ê  mowa cia³a staje siê
jêzykiem liturgii.
Przyjrzyjmy siê ca³ej historii, posi³kuj¹c siê papiesk¹ metod¹ egzegezy i korzystaj¹c z jej wyników zawartych w ksi¹¿ce Oto ty, Adamie autorstwa Marii
Szamot17. Dla niej Ksiêga Tobiasza nie jest pouczaj¹c¹ religijn¹ powiastk¹, ale
antropologicznym traktatem dotycz¹cym ludzkiego ducha w jego kluczowym
odniesieniu: ufnoci dawanej Bogu.
17
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Id¹c za jej sugesti¹, patrzmy na historiê o¿enku Tobiasza z Sar¹ nie poprzez
dos³ownoæ ¿ydowskiego obyczaju zawierania ma³¿eñstw i rz¹dz¹cych tu przepisów, ale szukajmy w tekcie przekazu aktualnego dzisiaj, aktualnego w ka¿dej
kulturze  przekazu antropologicznego. Szamot twierdzi i przedstawia na to dowody, ¿e autorzy pewnego typu ksi¹g starotestamentalnych opisuj¹ fenomeny
ogólnoludzkie, ¿e niezwykle inteligentnie za pomoc¹ narracji szyfruj¹ swoje
przemylenia na temat ludzkiej natury: wolnoci, ufnoci, odniesienia do w³asnej
s³aboci Spróbujmy, trzymaj¹c siê tak wyznaczonego toposu, czytaæ te fragmenty tekstu, które opowiadaj¹ o ma³¿eñstwie m³odego Tobiasza i Sary.
Sara jest kobiet¹ g³êboko nieszczêliw¹. W noc polubn¹ zabija swoich kolejnych mê¿ów. Ma w sobie co z modliszki, z tym, ¿e w odró¿nieniu od niej nie
dopuszcza do seksualnego zbli¿enia. O tym wiadczy fragment jej modlitwy Ty
wiesz o W³adco, ¿e jestem czysta od wszelkiego nieczystego po¿ycia z mê¿czyzn¹. Na bazie opisu biblijnego trudno odpowiedzialnie co powiedzieæ o charakterze obsesji seksualnej Sary prawdopodobnie zwi¹zanej z niew³aciwie prze¿ywan¹ czystoci¹. Biblijny autor nie umie i nie chce o tym opowiedzieæ.
Opowiada natomiast o rzeczy stokroæ wa¿niejszej  opowiada o tym, co dzieje
siê z Sar¹ na poziomie duchowym. Sar¹ w³ada z³y duch. Jest ona, jak powiedzia³by S. Kierkegaard, jednostk¹ demoniczn¹. W³ada ni¹ moc silniejsza od niej, moc
z³owroga, niszczycielska. Sara jest udrêczona swoj¹ sytuacj¹, staje do modlitwy
 skargi.
Ta modlitwa, gdyby j¹ starannie zanalizowaæ, wiele powiedzia³aby o sylwetce osobowej Sary, o jej czystoci, dobroci. A przecie¿ pomimo dobroci, czystoci, braku jakiejkolwiek wiadomej identyfikacji ze z³em, które czyni, jest mordercza. Z³o przywarowa³o w g³êbi jej istoty, jest i dzia³a poza jej wolnoci¹, spoza
jej dobroci, czystoci. Niewykluczone, ¿e spo¿ytkowuje dla siebie jej pragnienie
czystoci, jej odrazê i wstrêt dla mêskiej nieczystoci. Zaw³aszcza centrum osoby w niezwykle wa¿nej chwili ¿ycia. Rozbija ludzkie ¿ycie w zupe³nie newralgicznym punkcie.
Anio³, tajemniczy towarzysz podró¿y, któremu m³ody Tobiasz uczy siê ufaæ,
rzuca pomys³ polubienia Sary. Ciekawie j¹ zachwala. Ty sporód wszystkich
ludzi jeste najbli¿szym jej krewnym, ona nale¿y do ciebie […] Prawnie ci siê
nale¿y wzi¹æ j¹ [za ¿onê] […] Wiem, ¿e Raguel nie bêdzie móg³ ci jej odmówiæ
lub zarêczyæ z innym (Tb 6,12-13). Dalej objania Tobiaszowi ponure konsekwencje, jakie dla Raguela mia³aby taka odmowa. O czym mówi Rafa³, gdy abstrahowaæ od dos³ownego rozumienia tych uwag jako prezentacji ¿ydowskich regu³ zawierania ma³¿eñstw w czasie asyryjskiej diaspory?
Tobiasz jest najbli¿szym powinowatym Sary, a ona jego. Fakt tej bliskoci
jest wystarczaj¹cy dla udanego ma³¿eñstwa. I tak siê rzeczywicie sprawy maj¹,
gdy powinowactwo to jest powinowactwem duchowym. Nie materialne zabezpieczenie pomylnoci, nie seksualna atrakcja, przystawalnoæ psychicznych czy
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moralnych charakterów, ale bliskoæ dusz. Tajemnicze g³êbokie pokrewieñstwo
osób, które w naturalny sposób wyzwoli ich wzajemn¹ mi³oæ. Pokrewieñstwo
ducha, które nie jest podobieñstwem, bo osoby s¹ niepowtarzalne, nie musi byæ
¿adnym wzajemnym dope³nianiem, co czêsto na zasadzie przeciwieñstwa obserwujemy na poziomie psychiczno-moralnym. To pokrewieñstwo anio³ opisze tak
od wieków jest ona przeznaczona dla ciebie. By objaniæ owo przynale¿enie
osób do siebie, otwiera perspektywê wiecznoci. T¹ za, o tym wie ka¿dy pobo¿ny cz³owiek, zarz¹dza Bóg. On stwarza osoby, stwarzaj¹c ludzkiego ducha, okrela zarazem bliskoæ i wzajemne oddalenie od siebie osób, i to nie w ¿adnej
z doczesnych perspektyw, ale w krêgu tego, co wieczne. To oddalenie lub bliskoæ bêd¹ siê rozgrywaæ w konkrecie ludzkiego wiata: we wspólnocie religijnej wiary, w podzielaniu tych samych rozpoznañ aksjologicznych, co mêdrzec 
autor biblijnej ksiêgi zamyka w ca³ej g³êbi i prostocie symboli pokrewieñstwa 
ona jest krewn¹ z pokolenia i z domu ojca, gdzie ¿ona jest siostr¹, a dzieci,
które urodzi Tobiaszowi, bêd¹ dla niego jak bracia. Jednak sam dystans pomiêdzy osobami przekracza ludzki, doczesny wiat. Jest z osobnego Bo¿ego dzia³ania i ustanowienia, a wyznacza go jakociowe uposa¿enie osób w ich niepowtarzalnoci  mo¿e jeszcze ci¹gle nieuchwytnej, idealnej, a nie realnej natury,
ale tak czy owak faktyczne i w swej faktycznoci niezmienne, bo niepochodz¹ce
z zewnêtrznego wp³ywu, ale zawczasu, od samego momentu poczêcia okrelaj¹ce kszta³t indywidualnego ducha cz³owieka.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, i tak trudno na pierwszy rzut oka zrozumieæ
uwagê narratora A kiedy Tobiasz s³ucha³ s³ów Rafa³a, ¿e ona jest jego krewn¹
z pokolenia i z domu ojca jego, zap³on¹³ ku niej wielk¹ mi³oci¹ i serce jego przylgnê³o do niej (Tb 6,19). Jak mo¿na pokochaæ na odleg³oæ? Nie mylmy tutaj
o bajkach, w których królewicz zakochuje siê w królewnie, obejrzawszy jej portret. Jeli ju¿ nawet i tak mia³oby siê zdarzyæ, to w tej opowieci nie mamy nawet konterfektu Sary. Mamy za to prezentacjê ca³ej jej dramatycznej sytuacji.
„Bracie Azariaszu, ja s³ysza³em, ¿e ona by³a wydawana ju¿ za siedmiu mê¿ów
i ¿e oni zmarli w swych komnatach ma³¿eñskich tej nocy, gdy zbli¿ali siê do niej.
S³ysza³em tak¿e, jak niektórzy mówili, ¿e zabija ich demon. Teraz to i ja siê bojê,
poniewa¿ jej samej nie dzieje siê krzywda, lecz ktokolwiek chce siê do niej zbli¿yæ, zabija go [demon] (Tb 6,14).
Mamy te¿ odpowied anio³a.
A on odpowiedzia³ mu na to [ ] nie martw siê o tego demona, ale bierz [j¹ za ¿onê].
Jestem przekonany, ¿e tej nocy j¹ otrzymasz jako ¿onê. A kiedy bêdziesz wstêpowa³
do komnaty ma³¿eñskiej, zabierz czêæ w¹troby ryby i serce, i po³ó¿ to na roz¿arzone
do kadzenia wêgle. Potem rozejdzie siê zapach, demon go poczuje i ucieknie, i nie
pojawi siê przy niej po wieczne czasy. A gdy ju¿ bêdziesz mia³ z ni¹ siê z³¹czyæ,
powstañcie najpierw oboje i módlcie siê, i procie Pana nieba, aby okaza³ wam mi³osierdzie i ocali³ was. Nie bój siê, poniewa¿ od wieków jest ona przeznaczona dla cie-
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bie. W ten sposób j¹ ocalisz i ona pójdzie z tob¹. S¹dzê te¿, ¿e urodzi ci dzieci i bêd¹
dla ciebie jak bracia. Nie martw siê! (Tb 6,16-18).

W niej znajduje siê odpowied o sposób poznania osoby, który inicjuje mi³oæ. Poznanie osoby nie wymaga seksualnego poci¹gu, zauroczenia wdziêkiem
w sposobie bycia. O tym nie wolno zapominaæ. Jak jednak Tobiasz mo¿e pokochaæ Sarê  zap³on¹³ ku niej wielk¹ mi³oci¹ i serce jego przylgnê³o do niej –
po s³owach anio³a? Pytanie jest zasadne, jeli honorujemy klucz interpretacyjny
Szamot i zak³adamy, ¿e tekst nie jest niechlujny, a zdanie, które powinno pojawiæ siê po pierwszym spotkaniu z Sar¹, zosta³o tu umieszczone celowo. Notabene, gdy Tobiasz staje w domu Raguela, ¿adne jego spotkanie z Sar¹ nie zostaje
przez narratora ani opisane, ani zauwa¿one. W tej narracji o mi³oci wydaje siê
ono zupe³nie bez znaczenia.
Autor opisuje ma³¿eñstwo ¿ydowskie z okrelonego czasu historycznego, ale
opisuje je tak, ¿e jego narracja symbolicznie opowiada o powstaniu i perypetiach
mi³oci osobowej, która rozgrywa siê w ma³¿eñstwie kobiety i mê¿czyzny 
wydarza siê w samych jego pierwocinach: pierwszym spotkaniu, zam¹¿pójciu
i nocy polubnej. I mo¿e siê tak wydarzyæ na mocy poczynionych wy¿ej uwag.
Odpowied na pytanie o poznanie osoby na odleg³oæ zale¿y od znajomoci ludzkiej natury, od jasnoci, jak¹ ma czytelnik biblijnej ksiêgi w kwestii zakochania siê w osobie.
Urodê seksualn¹ trudno opisaæ s³owami, a zdecydowanie ³atwiej dzielnoæ
drugiego, jego wspania³omylnoæ, szlachetnoæ czynów. Opis wdziêku cia³a uruchamia mechanizmy wyobra¿eniowe, nad których dowolnoci¹ opowiadaj¹cy nie
ma w³adzy, raczej dostarcza dla nich tylko podniety. Opis czynów, zachowañ
w perspektywie aretycznej tego nie ma. Jeli tylko taka opowieæ trafi na kongenialnego s³uchacza, który wra¿liwy jest na takie jakoci, to mo¿e on zakochaæ
siê w osobie, nie widziawszy jej. Zakochuje siê nie w jej seksualnoci, ale w sylwetce aretycznej.
To spostrze¿enie jest zaledwie tropem, bo przecie¿ anio³ nie opisuje cnót
Sary. Anio³ opisuje spotkanie z Sar¹ jako wyzwanie. Tobiasz ma zetrzeæ siê
z demonem. W swej bajkowej strywializowanej wersji: dzielny rycerz ma wyzwoliæ ksiê¿niczkê ze szponów smoka, nadstawiaj¹c w³asnego karku.
Tobiasz boi siê, jego anio³ dodaje mu otuchy i wskazuje na orê¿, za pomoc¹
którego zwyciê¿y demona. Tym orê¿em jest ufnoæ, której Tobiasz nauczy³ siê
przy pierwszym starciu z demonem, gdy ten chcia³ zaw³adn¹æ jego strachem
przed wielk¹ ryb¹. Pokonanie w³asnego lêku przed ¿on¹ modliszk¹, wyzwolenie
nieznanej m³odej kobiety z demonicznej opresji, w której ta beznadziejnie tkwi,
jest wyzwaniem.
Jaki obraz Sary powstaje w Tobiaszu, gdy s³yszy odpowied anio³a. Ksiê¿niczki z bajek w ludowej wyobrani, która je tworzy³a, s¹ zawsze piêkne, ale
tylko w sensie urody cia³a. S¹ te¿ bezsilne i s¹ niewinne. Tê bezsiln¹ niewinnoæ
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nie ka¿dy ze s³uchaj¹cych takich opowieci rozpoznaje, nie dla ka¿dego mê¿czyzny staje siê ona apelem do dzia³ania. Trzeba byæ bardzo szczególn¹ osob¹ 
wyj¹tkow¹, ba, mo¿e trzeba powiedzieæ jedyn¹ w swoim rodzaju  w³anie t¹,
która jest tajemniczo wra¿liwa na niewinnoæ tamtej kobiety, dla której niewinnoæ jest przedmiotem zachwytu, ale te¿ najwy¿szej odpowiedzialnoci, troski,
zaanga¿owania, a¿ po mo¿liwoæ utraty ¿ycia w obronie tej niewinnoci.
To, wydaje siê, niewinnoæ Sary rozpala uczucia m³odego Tobiasza, przyci¹ga je ku sobie. Kobieca niewinnoæ w opresji porusza do g³êbi jego serce. Wydobyæ tê niewinnoæ z niewoli, zostaæ jej rycerzem, jej stra¿nikiem, jej opiekunem.
Rycerze w bajkach nie polubiaj¹ wyzwolonych ze smoczych szponów ksiê¿niczek dla ich urody, seksualnego wdziêku, ale zakochuj¹ siê w ich niewinnoci.
Czy¿ przebieg nocy polubnej nie potwierdza tej interpretacyjnej sugestii?
Wspólna modlitwa, powierzenie siebie wzajemnie Bogu, w której s³yszymy
A teraz nie dla rozpusty biorê tê siostrê moj¹ za ¿onê, ale dla prawdziwego
zwi¹zku. I nie jest to go³os³owne. ¯adnego wymuszania zbli¿enia. I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!» A potem spali ca³¹ noc.
Jeli tylko interpretator nie podda siê zaw³aszczaj¹cej postawie troski o elementarn¹ pomylnoæ bohaterów opowieci, którym po swojemu dobrze ¿yczy,
wówczas zyskuje wgl¹d w ich osobowe kontury, w to, co okrela wyj¹tkowoæ
przedmiotu mi³oci osobowej i niezwyk³oci jej samej. Sara odpowie mi³oci¹ na
czyny Tobiasza, mi³oci¹ osobow¹, bo czy¿ pozostanie lepa na jego mêstwo,
jego mêskoæ, która nie by³a niewolona ¿adnym seksualnym przymusem, mêskoæ wzruszon¹ jej niewinnoci¹ umêczon¹, mêskoæ przychodz¹c¹ z pomoc¹,
wspania³omyln¹. Stanie siê dla niej jedyny, bo w³anie taki jest.
Mamy egzemplaryczny, a zarazem paradygmatyczny obraz ma³¿eñstwa ustanowionego na priorytecie pierwiastka osobowego, a nie seksualnego. Ten drugi
zostaje podporz¹dkowany temu, co osobowe. W tej interpretacji manifestacjami
osoby s¹ wartoci zwi¹zane istotnociowo z osob¹. Tylko osoby s¹ nosicielami
wartoci maj¹cymi charakter cnót, jak nazywa je niemiecki filozof. Taka jest
wartoæ niewinnoci.
Mamy tu jeszcze co wiêcej. Osoba  duch cz³owieka jest pierwszorzêdnie
okrelany przez swój stosunek do Boga. To z tej opowieci widaæ. Modlitwa Sary
inicjuje wszystko, ufnoæ Tobiasza z³o¿ona w Bo¿ym wys³anniku staje siê fundamentem tego, co bêdzie mieæ miejsce. Tak historia ma³¿eñstwa Tobiasza i Sary
pozwala dookreliæ w opisie mi³oci osobowej dostarczonej przez Hartmanna
i Schelera to, co fundamentalne, a w tych narracjach doskonale pominiête.
Stwierdzono wczeniej, ¿e przedmiotem tej mi³oci jest ostatecznie to, co jest
przedmiotem mi³oci Boga do ka¿dej osoby i najw³aciwszym przedmiotem mi³oci w³asnej  kim jestem dla Boga. Dlatego te¿ w mi³oæ osoby do osoby zaanga¿owany jest sam Bóg i kochaj¹cy prêdzej czy póniej musz¹ to uchwyciæ i siê
do Niego ustosunkowaæ. Tym stosunkiem jest modlitwa dziêkczynna za umi³o-
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wan¹ osobê, za dar i ³askê takiej mi³oci. Kochaj¹c osobê, wspó³dokonujemy
Bo¿ego aktu mi³oci.
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SUMMARY
This paper presents the concept of personal love in the Bible according to Nicolai Hartmann
and Max Scheler. On this background the notion of sexual love as personal love according to Karol
Wojty³a is discussed.
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Antynomie mi³oci  s³aboæ i moc.
Personalne konteksty mi³oci agape i jej antropologiczne konsekwencje
Antinomies of Love  Weakness and Power.
Personal Contexts of Agape Love and Its Anthropological Implications

Papie¿ Benedykt XVI swoj¹ pierwsz¹ encyklik¹ pt. Deus caritas est1, og³oszon¹ w 2005 roku, zainicjowa³ kolejn¹ dyskusjê na temat mi³oci, a zarazem
ukaza³ duchowe t³o dla rozpoczynaj¹cego siê pontyfikatu. Tezy zaprezentowane
w Deus caritas est poszerzy³ o nowe konteksty i interpretacje, og³aszaj¹c w roku
2009 kolejn¹ encyklikê pt. Caritas in veritate2. Caritas in veritate – o czym informuje nas w podtytule – ukazuje specyfikê ludzkiego rozwoju w mi³oci
i prawdzie. Dla cz³owieka XXI wieku z obu tekstów p³ynie wyrany komunikat,
by refleksja nad mi³oci¹ prowadzona by³a w szerokim spektrum nie tylko egzystencjalnym, filozoficznym czy religijnym, ale aby bra³a pod uwagê jeden z wa¿niejszych wskaników mi³oci – prawdê. Choæ Benedykt XVI wprost o tym nie
mówi, a co mo¿na odnaleæ w metafizycznym przes³aniu jego tekstów, namys³
nad mi³oci¹ caritas i agape nie mo¿e straciæ z oczu jeszcze innej perspektywy –
osoby3.
Ujmuj¹c problem w ten w³anie sposób, wprowadzamy mi³oæ w jej naturalny ¿ywio³, którym jest osobowy wiat cz³owieka, wraz z jego pragnieniami
i marzeniami, z jego przesz³oci¹ i nadziejami na przysz³oæ, a zw³aszcza z jego
wspó³czesn¹ orientacj¹ w wiecie. Cz³owiek w swym osobowym wymiarze okaBenedykt XVI, Deus caritas est, Rzym 2005.
Ten¿e, Caritas in veritate, Rzym 2009.
3
Por. M. Sk³adanowski, Cia³o – dusza – duch. Myl Josepha Ratzingera na tle wspó³czesnej
antropologii, Warszawa 2013.
1
2
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zuje siê nie tyle czym, ile w³anie kim, i na tym poziomie jego egzystencji
mi³oæ (i prawda) odgrywaj¹ znamienn¹ i fundamentaln¹ rolê – funduj¹ jego
bycie w sercu jego wyj¹tkowoci i niezwyk³oci, jednostkowoci i niepowtarzalnoci, dramatycznoci i mistycznego milczenia, niezniszczalnoci i trwa³oci.
Z jednej wiêc strony próbujemy uchwyciæ w cz³owieku to, co nieprzemijalne
i wieczne, z drugiej za, id¹c za tym, co w nim niepoznane jeszcze i nieprzekazywalne, podejmujemy fascynuj¹c¹ przygodê duchow¹ i intelektualn¹, by odegraæ sw¹ jedyn¹ rolê w ¿yciu, które otrzymalimy w darze.
Czy szczególnie istotn¹ rolê odgrywa w nim mi³oæ? W chwilach zatrzymania siê i refleksji odpowiemy – tak, lecz w biegu ¿ycia ta sama mi³oæ wymyka siê poznaniu, nierzadko dowiadczeniu, a stosunkowo czêsto zostaje zmarginalizowana czy te¿ wysuniêta poza margines najbardziej znacz¹cych nawet
prze¿yæ na rzecz uczuæ czy emocji, które gin¹ z pola refleksji tak szybko, jak
szybko siê zjawi³y. Niekoniecznie pozostawiaj¹ one po sobie zranienia b¹d poczucie egzystencjalnej pustki czy bezsensu, niemniej wymagaj¹ od myl¹cego
podmiotu, by zapyta³ sam siebie, czy rzeczywicie czuje siê szczêliwy i spe³niony, czy czuje w sercu duchow¹ radoæ. Mi³oæ okazuje siê wielobarwna i wielowymiarowa, chwilowa i wiecznotrwa³a, poszerzaj¹ca horyzonty wewnêtrznego
i zewnêtrznego wiata osoby, ale i niszcz¹ca. Jednak w ka¿dej z tych jej charakterystyk dostrzec mo¿emy jeszcze jedn¹ antynomiê – moc i s³aboæ. Na niej w³anie chcia³bym siê tutaj skoncentrowaæ. I nie dlatego, ¿e zdaje siê, i¿ jest g³ówn¹
jej antynomi¹ (analogicznie wolnoci czy wszelkiego d¹¿enia do prawdy, dobra
i piêkna), lecz dlatego, i¿ zdaje siê najbardziej poci¹gaj¹ca i urzekaj¹ca, ¿e doæ
blisko pozwala poznawczo podejæ do tego, co w niej najbardziej tajemnicze
i niezwyk³e, ¿e bodaj najpe³niej wyra¿a prawdê o samym cz³owieku – prawdê
w ukrytej g³êbi jego w³asnego bytu.
Intelektualnym t³em, w którym podejmujê siê badania i opisu jednej z wyraniejszej i zarazem bardzo inspiruj¹cej antynomii mi³oci – mocy i s³aboci, s¹
s³owa zanotowane przez w. Paw³a w 2 Kor 12,9: Moc bowiem w s³aboci siê
doskonali. wiêty Pawe³ jest na tyle oryginalnym mylicielem i teologiem, ¿e
warto zwróciæ na niego uwagê, gdy pragnie siê zg³êbiæ fenomen mi³oci agape,
zarazem trzeba wzi¹æ pod uwagê jego cechy osobowoci, o ile tylko mo¿emy je
poznaæ i w³¹czyæ w tok rozwijanej narracji. Z punktu widzenia psychologii (C.L.
Sigaud, W.H. Sheldon) w. Pawe³ to typ somatoniczny, któremu wed³ug hagiotypów odpowiada typ praksotoniczny, nie za agapetoniczny. Dla w. Paw³a mi³oæ agape jest wiêc nie tyle tym, co dane, ile tym, co zadane: Pawe³ czyni mi³oæ, czyni dzie³a mi³osierdzia. W tym wietle nieco g³êbiej mo¿emy
zrozumieæ jego wyznanie, ¿e moc doskonali siê w s³aboci.
Nie bez znaczenia s¹ tak¿e stosowane przez w. Paw³a greckie terminy. S³owo dynamis (³ac. virtus), które przet³umaczono jako ‘moc’, oznacza tak¿e ‘potêgê’, ‘si³ê’, ‘zdolnoæ’, ‘mo¿noæ’, natomiast s³owu s³aboæ odpowiada gr. asthe-
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neia i oznacza: ‘s³aboæ’, ‘brak si³’, ‘utratê odwagi’, ‘bycie bez podpory’ (³ac.
infirmitas – ‘s³aboæ’, ‘choroba’, ‘nieufnoæ’). wiêty Pawe³ zatem, gdy prezentuje model dzia³ania ³aski, a porednio mi³oci, w istocie rzeczy koncentruje siê
na mocy dynamis, by ukazaæ drogê i sposób jej spe³niania siê, urzeczywistniania,
czy – mówi¹c jêzykiem arystotelesowskim – aktualizowania. Moc to mo¿noæ
(dynamis, potentia), wiêc jest w stanie permanentnego niepokoju, twórczoci, poszukiwania adekwatnego pola, by siê w nim w pe³ni wyraziæ. W cytowanym fragmencie tym polem jest s³aboæ (gr. asthenos). Sam termin asthenos wskazuje,
¿e chodzi tu o jaki rodzaj zaprzeczonej si³y, ukrytej w tym, co zdaje siê byæ
ma³e, nêdzne i marne. Jak widaæ, w. Pawe³ myli antynomiami (antynomiami
transcendentalnymi), gdzie jedna z wyró¿nionych rzeczywistoci (moc) zawiera
siê – paradoksalnie – w drugiej (s³aboæ).
I. MI£OÆ  WY£¥CZENIE I DEZINTEGRACJA
Wed³ug Slavoja ika, s³oweñskiego filozofa politycznego, chrzecijañstwo
jest religi¹ mi³oci. Wyznanie to nie jest prost¹ prowokacj¹, by z punktu mi³oci
podejmowaæ dialogi ekumeniczne czy apologetyczne, nie jest te¿ teoretycznym
zabiegiem, maj¹cym przekonaæ czytelnika, ¿e tak w³anie jest, poniewa¿ samo ju¿
objawienie chrzecijañskie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, przenikniête jest treciami agapetycznymi i wyran¹ teologi¹ i antropologi¹ agepetologiczn¹. I nie jest te¿ argumentem tekst w. Paw³a z 2 Listu do Koryntian, gdzie
wypowiada inspiruj¹ce s³owa na temat mi³oci agape. Id¹c za ikiem i jego oryginalnymi interpretacjami istoty chrzecijañstwa, wskazujê raczej na mi³oæ w jej
funkcji nie tyle ³¹czenia i integrowania, ile wy³¹czania i dezintegracji.
Zagadnienie to wyk³ada autor w dwóch tekstach zbioru esejów pt. Kruchy
Absolut. Czyli dlaczego warto walczyæ o chrzecijañskie dziedzictwo4. Ka¿dy
z przywo³anych tekstów dotyczy analizowanej przez w. Paw³a mi³oci agape.
W pierwszym tekcie ika (Struktura i jej Wydarzenie) znajdujemy kilka uwag
na temat specyfiki chrzecijañstwa i wydarzenia wcielenia, które rozbija rzekomo ustabilizowane struktury egzystencjalne, spo³eczne, struktury, które obiecuj¹ rozwój i postêp, ale nie obiecuj¹ wiecznoci, a wrêcz j¹ wykluczaj¹, niszcz¹
i unicestwiaj¹. Ujmuj¹c rzecz na innym poziomie, ukazuje autor, ¿e w istocie
chodzi tu o napiêcie miêdzy czasem a wiecznoci¹. Pyta wiêc: jak mo¿liwe jest
pomylenie wiecznoci w czasie, jakiego typu struktury czasowe (historyczne)
rozbija wiecznoæ? iek, poszukuj¹c rozwi¹zania dla antynomii czasu i wiecznoci, stwierdza, i¿ «Wiecznoæ» nie jest pozaczasowa w tym prostym sensie,
4
S. iek, Kruchy Absolut. Czyli dlaczego warto walczyæ o chrzecijañskie dziedzictwo, t³um.
M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.
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¿e utrzymuje siê p o z a czasem; jest raczej nazw¹ Wydarzenia lub Ciêcia, które
podtrzymuje, otwiera, wymiar czasowoci jako serii/nastêpstwa nieudanych prób
uchwycenia go5. Nie interesuj¹ go te koncepcje, które wykluczaj¹ Wiecznoæ,
aby doczesnoæ (rzeczywistoæ historyczna) mog³a zachowaæ swoj¹ spójnoæ.
Jego uwagê skupiaj¹ te ujêcia, które w doczesnoci widz¹ wymiar wiecznoci.
Analogicznie do tego, jak w odrzuconym przez wspólnotê cz³owieku Chrystus
widzia³ to, co w nim najcenniejsze – ¿e jest i kim jest. W tym sensie mi³oæ
wy³¹cza cz³owieka z bezmylnej masy, z bezosobowego t³umu, dezintegruj¹c tym
samym skostnia³e struktury mylowe i spo³eczno-polityczne.
Zdaniem ika, nie maj¹ te¿ swojej mocy religie przedchrzecijañskie, które, koncentruj¹c siê na m¹droci, podkrela³y jedynie niewystarczalnoæ ka¿dego czasowego nieskoñczonego przedmiotu i nakazywa³y albo umiarkowanie
w przyjemnociach [ ] albo [nakazywa³y  RK] wycofanie z czasowej rzeczywistoci na rzecz Prawdziwego Boskiego Obiektu, który jako jedyny mo¿e dostarczyæ Nieskoñczonej B³ogoci6. Po przeprowadzeniu kilku krytycznych refleksji
zwraca uwagê na chrzecijañstwo, które obstaje przy tym, ¿e wiara w z a c h o d z ¹ c e w c z a s i e Wydarzenie Wcielenia jest jedyn¹ drog¹ do wiecznej prawdy i zbawienia. Dok³adnie w tym sensie – konkluduje – chrzecijañstwo jest «religi¹ Mi³oci»”7, a w tej¿e Mi³oci wyodrêbnia siê jeden skoñczony przedmiot,
który «znaczy wiêcej ni¿ cokolwiek innego»”8. Tym skoñczonym przedmiotem
w perspektywie nieskoñczonej Mi³oci jest ka¿dy cz³owiek, który zechce powiedzieæ tak owej Mi³oci, który odwa¿y siê na przyjêcie Mi³oci jako wydarzenia zachodz¹cego w czasie, jednak maj¹cego tê moc, by zmieniæ sam¹ wiecznoæ.
Paradoks ten dzia³a np. w wydarzeniu nawrócenia i przebaczenia.
Istotnego pog³êbienia zaprezentowanych intuicji na temat antynomicznej
struktury mi³oci agape dokonuje iek w kolejnym tekcie zbioru (Chrzecijañskie
od³¹czenie). Nie wchodz¹c w zawi³¹ i specyficzn¹ dla autora narracjê, warto przyjrzeæ siê, w jaki sposób operuje on interesuj¹cym nas pojêciem. Nawi¹zuj¹c do Czynów mi³oci Sørena Kierkegaarda, nienawici ukochanego z mi³oci i w mi³oci9
oraz do ewangelicznej zasady nienawici rodziców w imiê mi³oci, pyta: do nienawidzenia j a k i e g o w y m i a r u w tym, kogo kocham, siê mnie tu zachêca?10. Mi³oæ ma niespotykan¹ zdolnoæ od³¹czania ze struktury spo³eczno-symbolicznej bezbronnego podmiotu, mi³oæ widzi niepowtarzalnoæ osoby
w powtarzalnych strukturach bytu ludzkiego. Mówi¹c nieco inaczej, mi³oæ agaTam¿e, s. 103.
Tam¿e, s. 104.
7
Tam¿e.
8
Tam¿e.
9
Por. S. Kierkegaard, Czyny mi³oci. Kilka rozwa¿añ chrzecijañskich w postaci mów S. Kierkegaarda, t³um. A. Szwed, Kêty 2008, s. 120.
10
S. iek, Kruchy Absolut , dz. cyt., s. 134.
5

6
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pe, która od³¹cza szczegó³ od ca³oci, chce widzieæ osobê w t³umie bezimiennych
jednostek, kogo poród innych, wczuwa siê w cz³owieka z jego najbardziej
dramatyczn¹ histori¹, by niejako pod wydarzeniem czy wbrew niemu ujrzeæ
prawdzie oblicze cz³owieka  zniszczone, stargane, poranione. W tym sensie
mi³oæ agape objawia swój antytotalitarny charakter.
Niekiedy od³¹czenie (wy³¹czenie) mo¿e kojarzyæ siê z ucieczk¹, ale w istocie ni¹ nie jest – jest bezporednim wyrazem mi³oci charakteryzuj¹cym prawdziwego wyznawcê. O ile cynik przeocza skutecznoæ/rzeczywistoæ samego
zjawiska b¹d pozoru, bez wzglêdu na to, jak krótkotrwa³e, kruche i ulotne ono
jest11, o tyle prawdziwy wyznawca dostrzega Dobroæ w innym tam, gdzie sam
inny nie jest jej wiadom. [ ] Kochaj¹ca osoba w³anie ufaj¹c zjawiskom [zachodz¹cym w czasie i przestrzeni  RK], widzi innego takim, jakim on lub ona
naprawdê jest i kocha go lub j¹ w³anie za jej s³aboci, nie za pomimo nich12.
Mi³oæ agape nie daje siê oderwaæ od Absolutu. iek, id¹c za objawieniem
wyra¿onym w poszczególnych Listach w. Jana, pisze, i¿ Absolut
jest czym absolutnie kruchym i ulotnym. [ ] Czym, co objawia siê nam w ulotnych dowiadczeniach  powiedzmy w mi³ym umiechu piêknej kobiety lub nawet
w ciep³ym, opiekuñczym umiechu osoby, która sk¹din¹d mo¿e wydawaæ siê brzydka i szorstka; w takich cudownych, ale s k r a j n i e k r u c h y c h momentach przez
nasz¹ rzeczywistoæ przewieca inny wymiar. Jako taki absolut szybko niszczeje, za
szybko przelizguje siê nam przez palce i trzeba z nim obchodziæ siê delikatnie, jak
z motylem13.

Do wiary w taki Absolut, w Absolut, który jest mi³oci¹ (por. 1 J 4,16), potrzeba mi³oci czu³ej i wra¿liwej, mocnej i wytrwa³ej, a na pewno otwartej na
Jego kruchoæ i przelotnoæ. Czy nie taki w³anie Bóg (Theos) dla Arystotelesa
by³ Poruszycielem, dla wielu proroków starotestamentalnych Pocieszycielem, a dla w. Jana objawionym w Jezusie Chrystusie Logosem?
Czy w. Pawe³ pojmuje mi³oæ agape jako „samoznosz¹cy siê o b o w i ¹ z e k kochania bliniego i troski o niego, jako c i ê ¿ k ¹ p r a c ê, jako co dokonywanego przez ¿mudny wysi³ek walki i hamowania swoich spontanicznych
«patologicznych» sk³onnoci14 czy te¿ jako objawienie siê mocy w s³aboci,
wiecznoci w tym, co ulotne jak trawa, zalew wielkodusznoci, samopotwierdzaj¹c¹ siê postawê”, „skromne dozowanie spontanicznej dobroci”?15. Jeli postrzegamy moc i s³aboæ, kruchoæ i wiecznoæ jako antynomie jednej i tej samej
mi³oci cz³owieka do cz³owieka, cz³owieka do Boga i Boga do cz³owieka, raczej
Tam¿e, s. 135.
Tam¿e.
13
Tam¿e, s. 135-136.
14
Tam¿e, s. 107.
15
Por. tam¿e, s. 108.
11

12
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nie pogubimy siê w ustalaniu jej jednoznacznej formy, gdy¿ taka istnieje tylko
w obszarze marzeñ i iluzji16. Niekiedy cz³owiek przyjmuje tak¹ fa³szyw¹ postaæ
mi³oci, fa³szywego ubóstwienia, jednak tutaj – trzeba dodaæ – mamy raczej
do czynienia nie tyle z mi³oci¹, ile z jej imitacj¹ i przewrotnym ubóstwieniem,
które idealizuje, jest lepe na s³aboæ innego – lub jest raczej lepe na innego
j a k o t a k i e g o, u¿ywaj¹c ukochanego lub ukochanej jako pustego ekranu, na
który projektuje swoje w³asne fantasmagoryczne konstrukcje. Natomiast prawdziwa mi³oæ akceptuje tego, kogo kocha, takim, jaki jest [ ]17.
Mi³oæ – koñczy swoje rozwa¿ania iek – to raczej dzie³o mi³oci, czyn
mi³oci – ciê¿ka i mozolna praca polegaj¹ca na powtarzanym «od³¹czaniu»,
na zdobywaniu podmiotowoci w zalewie przedmiotowoci, na uchwytywaniu
wyj¹tkowoci w powszechnoci, mocy w s³aboci. Prawdziwa mi³oæ pozwala
zrozumieæ wci¹¿ uobecniaj¹c¹ siê i dowiadczan¹ antynomiê s³aboci i mocy,
które wyra¿aj¹ jej najg³êbsz¹ istotê, majestat i wielkoæ.
II. MI£OÆ RESENTYMENTALNA
Fryderyk Nietzsche w Antychrzecijaninie chce byæ prawdziwym apologet¹
chrzecijañskiej religii mi³oci, ale te¿ i mi³oci samej. O jak¹ jednak mi³oæ
mu chodzi? Wed³ug Nietzschego mi³oæ jest jedn¹ z trzech, obok wiary i nadziei,
chrzecijañskich roztropnoci.
Mi³oæ jest stanem, w którym cz³owiek widzi rzeczy zwykle takimi, jakimi one w³anie nie s¹. Si³a iluzji osi¹ga tu swe wy¿yny, podobnie jak si³a os³adzania, rozpromieniania. W mi³oci mo¿na znieæ wiêcej ni¿ zwykle, mi³oæ pozwala wszystko tolerowaæ. Nale¿a³o wynaleæ religiê, w której mo¿na mi³owaæ: dziêki temu wychodzi
siê poza najgorsze strony ¿ycia  w ogóle siê ich ju¿ nie widzi18.

W nawi¹zaniu do przywo³anego fragmentu mi³oæ nie godzi swych konstytuuj¹cych j¹ – z perspektywy chrzecijañskiej – antynomii mocy i s³aboci; mi³oæ ma byæ moc¹, a jeli ni¹ nie jest, jest fikcj¹, iluzj¹ i z³udzeniem. Mi³oæ w tym
rozumieniu – mówi¹c s³owami Gabriela Marcela – nie stawia czo³a sytuacji, ale
chce zwodniczo wyprowadziæ cz³owieka poza sytuacjê. Czy jest to mo¿liwe? Dla
mi³oci pos³uguj¹cej siê cnot¹ roztropnoci poniek¹d jest to mo¿liwe, lecz w tym
wypadku nie mamy ju¿ do czynienia z mi³oci¹ w sensie, który ods³aniali nam
ju¿ staro¿ytni Grecy czy potem samo chrzecijañstwo, a przede wszystkim jej
Por. R. Koz³owski, Bóg  Cz³owiek, Cz³owiek  Bóg. Dylematy mo¿liwej mi³oci, Zeszyty
Karmelitañskie 1(62) 2013 styczeñ-marzec, s. 30-36.
17
S. iek, Kruchy Absolut , dz. cyt., s. 136.
18
F. Nietzsche, Antychrzecijanin, t³um. G. Sowiñski, Kraków 1996, fr. 23; por. K. Jaspers,
Nietzsche a chrzecijañstwo, t³um. C. Piecuch, Warszawa 1991.
16
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nierzadko dramatyczn¹ histori¹, kiedy to z mi³oci oddawano ¿ycie za drugiego,
lecz z jej karykatur¹. Choæ Nietzsche wyranie uprzedza, ¿e mi³oæ nale¿y do
jednej z roztropnoci, to tym samym zatraca jej zbawienn¹ dla cz³owieka moc
i si³ê, a drogi wyjcia z sytuacji widzi w tchórzliwej ucieczce. Wspania³omylnoæ chrzecijañskiej roztropnoci polega na tym, ¿e „uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w ka¿dej okolicznoci naszego prawdziwego dobra i do
wyboru w³asnych rodków do jej spe³nienia. [ ] Dziêki tej cnocie bezb³êdnie
stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciê¿amy
w¹tpliwoci odnonie do dobra, które nale¿y czyniæ, i z³a, którego nale¿y unikaæ19. Wkomponowana w mi³oæ roztropnoæ zdradza swój transcendentalny
charakter i – ostatecznie oraz ród³owo – swe transcendentne pochodzenie, staj¹c siê kolejnym narzêdziem, jeli nie manipulacji sob¹ czy drugim cz³owiekiem, to zasad¹ sprytu, zamiast – jak chcia³ choæby iek – zasad¹ ¿yczliwoci.
Z Nietzscheañsk¹ interpretacj¹ mi³oci rozprawia siê Max Scheler w tekcie
pt. Moralnoæ chrzecijañska a resentyment20. Zdaniem Schelera, tak jak dla
chrzecijañstwa, nie jest ostatecznie istotne rozgraniczanie mi³oci agape, caritas, od erosa czy amora, gdy¿ rozumie siê je jako wyraz jednej i tej samej mi³oci, wielorako ukierunkowanej i zdynamizowanej. W ród³owym rozumieniu
agapiczny wymiar mi³oci oddaje to, co wy¿sze – jest czym darowanym cz³owiekowi, a tak¿e to, co mocniejsze – boskiego pochodzenia, natomiast erotyczny aspekt mi³oci oznacza to, co ni¿sze i z tego wzglêdu s³absze – co m.in.
potrzebuje pomocy i uwzniolenia. O ile w modelu greckim najczêciej spotykamy d¹¿enie od ni¿szego ku wy¿szemu, od tego, co s³abe, ku temu, „co
mocne”, od „mniej doskona³ego ku bardziej doskona³emu, o tyle w modelu
chrzecijañskim nastêpuje trudny do przyjêcia po dzieñ dzisiejszy ruch przeciwny: mi³oæ ma siê przejawiaæ w tym w³anie, co nieszlachetne, zdrowy ku choremu, bogaty ku ubogiemu, piêkny ku brzydkiemu, dobry i wiêty ku z³emu
i wulgarnemu, mesjasz ku celnikom i grzesznikom21. Nietzsche, trzymaj¹c siê
greckiego modelu mi³oci, chce transponowaæ go na model chrzecijañski, st¹d
mi³oæ mog³a przyj¹æ tylko postaæ roztropnoci, nic wiêcej. Tym samym antynomia mocy i s³aboci, tego, co wy¿sze, wobec tego, co ni¿sze, nie zostaje
rozwi¹zana – mi³oæ si³¹ rzeczy przechyla siê na jedno skrzyd³o, trac¹c z pola
widzenia drugie22.
Katechizm Kocio³a katolickiego, Poznañ 1994, nr 1805.
M. Scheler, Resentyment a moralnoæ, t³um. J. Garewicz, Warszawa 1977, s. 87-129.
21
Tam¿e, s. 90.
22
F. Nietzsche analizê resentymentu w³¹cza w szerszy kontekst refleksji na temat uczuæ aktywnych i reaktywnych, analogicznie do cz³owieka reaktywnego i cz³owieka aktywnego. Istotna moc cz³owieka aktywnego wywodzi siê z uczuæ aktywnych, jest twórcza i konstruktywna,
w przeciwieñstwie do uczuæ reaktywnych, które le¿¹ u podstaw dzia³añ destrukcyjnych. Tymcza19

20
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W krytycznym nastawieniu do spostrze¿eñ Nietzschego trzeba powiedzieæ,
¿e antynomiê s³aboci i mocy objania w³anie model chrzecijañski, który nie
ma nic wspólnego z resentymentem jako z iluzj¹ aksjologiczn¹, jak sugerowa³
Nietzsche. Fa³szywa mi³oæ, u podstaw której le¿a³by resentyment, kierowa³aby siê jedynie w³asn¹, immanentn¹ si³¹, zwa¿aj¹c¹ na siebie sam¹, na w³asne
projekty, tymczasem mi³oæ prawdziwa jest ofiarna, to pomoc, sk³onienie siê ku
mniejszemu i s³abszemu, jest spontanicznym kipieniem nadmiaru si³, któremu
towarzyszy szczêcie i pokój wewnêtrzny23. Mówi¹c bardziej obrazowo: mi³oæ
kocha u chorego i ubogiego nie chorobê i ubóstwo, lecz to, co tkwi poza nimi 
w chorobie i ubóstwie niesie mu tylko «pomoc»24. Mi³oæ wspania³omylnie
znajduje w s³abym cz³owieku to, co jest mocne i zdrowe, kocha go w jego s³aboci i w chorobie, nie za pomimo nich. Mi³oæ resentymentalna eksponuje s³aboæ, mówi o niej, ale nie potrafi i nie chce jej zaradziæ, aby niczego nie utraciæ
z w³asnej, pozornej si³y, ka¿de zni¿enie siê traktuje jako w³asne poni¿enie, by
ostatecznie kierowaæ siê odwrócon¹ postaci¹ przykazania mi³oci  bêdziesz
nienawidzi³. Mi³oæ chrzecijañska wywy¿sza siê w pochyleniu nad potrzebuj¹cym. Nie jest zamaskowan¹ nienawici¹ czy t³umion¹ zazdroci¹ i zawici¹ ukrywaj¹c¹ siê pod upozorowanym altruizmem; nie zak³ada masek, gdy¿ jako taka
wydarza siê w swoich aktach. Mi³oæ pozorna szuka si³y poza sob¹, jest uwodzicielska i uwodz¹ca, ¿eruje na tym, którego rzekomo kocha  kochany jest jej si³¹.
Iluzoryczna mi³oæ resentymentalna nie wyjania zatem konstytutywnej dla
mi³oci antynomii s³aboci i mocy, wybiera albo moc, albo s³aboæ, nigdy moc
ukryt¹ w s³aboci, to, co zdrowe, w tym, co chore, bogactwo w ubóstwie. Jest
lepa na innoæ, bo pozostaje wci¹¿ zasklepiona w dusznym monolicie w³asnego
bytu. Jej charakterystyk¹ jest ma³odusznoæ, znudzenie drugim, brak ¿arliwoci
i niewdziêcznoæ.
Na koniec swej wirtuozowskiej rozprawy Scheler zapytuje: w jaki sposób
Nietzsche popad³ w ten b³¹d i jak móg³ przypisaæ tak wysoki stopieñ prawdopodobieñstwa istnienia iluzji aksjologicznej, i¿ staæ siê mog³a fundamentem moralnoci chrzecijañskiej? Scheler, pomijaj¹c mniej istotne objanienia, odpowiada
tak, jak czyni to póniej Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est. Obaj wskazuj¹, ¿e istot¹ wiary chrzecijañskiej jest chrzecijañski obraz Boga i tak¿e wynikaj¹cy z niego obraz cz³owieka i jego drogi25; ¿e pierwszym powo³aniem
chrzecijanina jest to, ¿e poznaje mi³oæ, jak¹ Bóg ma ku niemu, i wierzy jej, co
oznacza, ¿e ród³em mi³oci chrzecijañskiej, ród³em chrzecijañskiego dynasem mi³oæ, wraz z widocznymi jej antynomiami, wymyka siê zaproponowanej przez Nietzschego
dialektyce – rozgrywa siê bowiem w polu aktywnoci osobowej cz³owieka, w polu uczuæ aktywnych. Por. F. Nietzsche, Z genealogii moralnoci, t³um. G. Sowiñski, Kraków 1997, s. 79 nn.
23
Tam¿e, s. 95.
24
Tam¿e, s. 99.
25
Benedykt XVI, Deus caritas est, dz. cyt., nr 1.

ANTYNOMIE MI£OCI  S£ABOÆ I MOC

35

mizmu mi³oci jest Bóg, który pierwszy pokocha³ cz³owieka, cz³owiek za kocha innych t¹ w³anie bosk¹ mi³oci¹. Mi³oæ jest wówczas tylko/a¿ odpowiedzi¹
na ofiarowan¹ mu mi³oæ, która równie wysoko podnosi cz³owieka. U pocz¹tku
bycia chrzecijanina  zwraca uwagê Benedykt XVI  nie ma decyzji etycznej
czy jakiej wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹, która
nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie26.
Poruszaj¹c siê w tych kontekstach, trzeba wspomnieæ o innej jeszcze antynomii mi³oci, na któr¹ sk³adaj¹ siê przynajmniej dwa jej wymiary: mi³oæ jako
eros i mi³oæ jako agape. I w tym momencie nie mo¿na zgodziæ siê na to, ¿e eros
jest jej s³aboci¹, a agape – moc¹. Gra, jaka zachodzi pomiêdzy nimi, i role, jakie ogrywaj¹ wobec siebie, wskazuj¹ na nastêpuj¹cy fakt – podczas gdy jednym
razem eros jako s³aboæ i kruchoæ potrzebuje wzmocnienia ze strony agape jako
mocy, to w innym przypadku agape jako ta s³absza i bardziej krucha oczekuje wzmocnienia i dope³nienia ze strony erosa. Agape odkrywa w erosie jego
prawdziw¹ wielkoæ, hamuje jego d¹¿enia do fa³szywego ubóstwienia samego
siebie, by ten móg³ unieæ cz³owieka ku szczytom istnienia, tej szczêliwoci,
do której d¹¿y ca³e nasze istnienie27. Eros ze swej strony widzi s³aboci wielkodusznej i wspania³omylnej agape. Agape, oderwana od erosa, pozosta³aby
oderwana od podstawowych relacji ¿yciowych ludzkiego istnienia i stanowi³aby dla siebie odrêbny wiat, który móg³by byæ uwa¿any jako godny podziwu, ale
ca³kowicie odciêty od ca³oci ludzkiej egzystencji28. Cz³owiek, dziêki kontemplacyjnemu uniesieniu siê w mi³oci agape, mo¿e do g³êbi przej¹æ siê potrzebami innych tak, by sta³y siê jego w³asnymi. Kiedy zstêpuje z poziomu mi³oci,
agape mo¿e staæ siê wszystkim dla wszystkich” (por. 2 Kor 12,2-4)29.
III. MI£OÆ W ZWIERCIADLE WIARY I NADZIEI
Spotkanie z Osob¹ stanowi istotê wiary chrzecijañskiej30. Wiara polega na
tym, ¿e spotyka nas co (kto), do czego nasza zdolnoæ dowiadczenia nie siêga
sama z siebie. [ ] Kategorie takie, jak «spotkanie», «odmiennoæ» (Lévinas:
altérité), «wydarzenie» charakteryzuj¹ duchowe pocz¹tki wiary chrzecijañskiej
Tam¿e.
Tam¿e, nr 4.
28
Tam¿e, nr 7.
29
Por. S. Kierkegaard, Czyny mi³oci. Kilka rozwa¿añ chrzecijañskich w postaci mów S. Kierkegaarda, dz. cyt., S. Kierkegaard, w rozdziale pt. Mi³oæ nie szuka swego, na swój sposób objania
mo¿liwoæ bycia wszystkim dla wszystkich. Mi³oæ nie szuka swego – pisze – poniewa¿ w mi³oci nie ma nic mojego i twojego (s. 259). Uwolnienie siê od tego, co moje i twoje w mi³oci,
tworzy przestrzeñ bycia wszystkim dla wszystkich, z zachowaniem jednak autonomii bycia osobowego „Ja” i „Ty”.
30
Por. J. Ratzinger, Wiara – Prawda – Tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um.
R. Zaj¹czkowski, Kielce 2004, s. 72-73.
26

27
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i ukazuj¹ granice pojêcia «dowiadczenia»”31. W zwierciadle tak pojêtej wiary
mi³oæ osobowa znajduje dla siebie w³aciw¹ przestrzeñ dzia³ania i dojrzewania
– przyjmuje postaæ têsknoty i oczekiwania, samotnoci i obecnoci,
w ka¿dym za wypadku jest pozytywnym i twórczym zwróceniem siê ku drogiej
Osobie i dobru, które j¹ stanowi. Poniewa¿ wiara nadaje ¿yciu nowy fundament
istnienia i ¿ycia, to mi³oæ objawia cz³owiekowi, ¿e jest nim w³anie Osoba,
z któr¹ wchodzi w za¿y³e relacje. Nie jest ona tylko intencjonalnym zwróceniem
siê ku kochanemu i po¿¹danemu obiektowi, ale aktualnym ¿yciem z nim i dla
niego. Mi³oæ zyskuje w ten sposób nowe sensy i now¹ treæ – jest ni¹ wiara.
Mi³oæ, poza tak rozumian¹ wiar¹, pozosta³aby absurdaln¹ iluzj¹ i wyrazem niespe³nialnych marzeñ osamotnionego cz³owieka.
W dowiadczenie mi³oci wiara wnosi nowe rozumienie jej mocy i s³aboci.
O ile w polu mi³oci mo¿emy mówiæ o mocy, to jest to moc p³yn¹ca z wiary – od
Osoby, jeli za w polu mi³oci dowiadcza siê s³aboci, jest to nie tyle s³aboæ
tego, który jest kochany i który kocha, ile s³aboæ jako nieobecnoæ, jako
oczekiwanie na spe³nienie. Wiara jest tak¿e odpowiedzi¹ na smutek i pustkê,
które zagra¿aj¹ mi³oci, które podwa¿aj¹ jej wartoæ i sens, które chcia³yby przekszta³ciæ j¹ w absurd i wzbudziæ w oczekuj¹cym lêk, a nawet rozpacz.
Nowe oblicze mi³oci ods³ania siê wówczas, gdy analizujemy j¹ w zwierciadle nadziei. W nadziei mi³oæ zyskuje swoje oryginalne ukierunkowanie na to,
czego mi³oæ jeszcze nie ma, a co nadzieja ju¿ ma. Mi³oæ, ku której zmierza
chrzecijañska nadzieja, otwiera przede mn¹ ca³y wszechwiat, który dziêki
mi³oci staje siê «rajem»”32, otwiera to, przed czym zamyka cz³owieka zuchwa³oæ i rozpacz. Wobec si³y i wspania³omylnoci mi³oci obie te postaci zdrady
nadziei uznaæ trzeba za jedne z bardziej niszcz¹cych go s³aboci i kruchoci bytu,
w które popad³ w wyniku w³asnych decyzji i wyborów, w wyniku odciêcia siê
od jej róde³. Mi³oæ, szanuj¹c te wybory cz³owieka, konkretyzuje treæ nadziei
tak, ¿e jest nie tylko zapowiedzi¹ tego, co ma przyjæ i co mog³oby siê zdarzyæ
(co siê ju¿ zdarza w nadziei), lecz kreli przed zagubionym cz³owiekiem drogi
wyjcia z opresji beznadziei, z uwik³ania siê w iluzoryczn¹ wszechmoc w³asnego Ja. I takiej mi³oci cz³owiek mo¿e powiedzieæ nie, ale nie mo¿e jej jako
takiej zakwestionowaæ i unicestwiæ, gdy¿ nie rodzi siê ona z niego, lecz przychodzi z zewn¹trz jako agape – jako mi³oæ mu darowana.
Kto jest tym dawc¹ mi³oci? Ujmuj¹c rzecz z perspektywy chrzecijañskiej,
trzeba powiedzieæ, ¿e pierwszym dawc¹ mi³oci jest Bóg, drugim – analogicznie
– cz³owiek33. Cz³owiek, daj¹c mi³oæ drugiemu, odkrywa, ¿e w istocie partyTam¿e.
J. Ratzinger, Patrzeæ na Chrystusa, t³um. J. Merecki, Kraków 2005, s. 63.
33
Mi³oæ jest wartoci¹, w której cz³owiek raczej uczestniczy, ni¿ któr¹ tworzy. Na ten aspekt
wartoci zwraca uwagê A. Siemianowski w swojej ksi¹¿ce pt. Cz³owiek a wiat wartoci, Gniezno
1993, s. 93 nn.
31

32
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cypuje w mi³oci samego Boga, ¿e on sam – jako istota stworzona – nie jest jej
ród³em, lecz ród³o jest poza nim, jednoczenie – i paradoksalnie – w nim:
w duchowym wnêtrzu jego osoby. Jeli chce, prawdê tê mo¿e odkryæ bez wiêkszych trudnoci.
W tym nastawieniu nale¿y powróciæ do uwag Schelera na temat idei Boga.
Na wstêpie trzeba powiedzieæ, ¿e jest ona czym wyjciowym, co rzutuje dalej
na ideê cz³owieka. Bóg – jak pisze Scheler – jest Stwórc¹ przez mi³oæ, stworzy³ wiat z nieprzebranego nadmiaru mi³oci, dlatego wart jest kontemplowania go, by tym samym nie pozostaæ obojêtnym na jego losy, zw³aszcza na los
samego cz³owieka; obojêtnoæ i pogarda rodz¹ siê z kontemplacji samego siebie,
uznania siebie za jedyne ród³o wartoci, a to jest w³anie istot¹ iluzji aksjologicznej, która ze stworzenia czyni bóstwo. Kontemplacja mi³oci Boga wyprowadza cz³owieka z okowów w³asnego Ja i zwraca ku drugiemu.
IV. OSOBOWA STRUKTURA MI£OCI
W wietle przeprowadzonych wy¿ej spekulacji powiêconych mi³oci natychmiast ujawnia siê dylemat zawarty w redukcjonistycznych koncepcjach cz³owieka, które w ¿aden sposób nie radz¹ sobie z ujêciem i wyjanieniem zachodz¹cych w niej antynomii – zw³aszcza antynomii s³aboci i mocy34. Przejdmy
zatem do zasadniczego pytania: jak moc mo¿e zbawiæ i ocaliæ s³aboæ? Na jakiej
mocy (zasadzie) s³aboæ mo¿e wznieæ siê wzwy¿ albo to, co wy¿sze, mog³oby
ogarn¹æ to, co ni¿sze i s³absze? Nie chodzi oczywicie o proste pogodzenie
dwóch wymiarów mi³oci, lecz o metafizyczn¹ interpretacjê tej przestrzeni, w której s³aboæ rodzi moc. Z perspektywy prowadzonego tu namys³u t¹ przestrzeni¹ jest osoba i jej struktura. W tym wypadku osoba oddaje swoj¹ strukturê
mi³oci, a mi³oæ – osobie, zarówno w sensie epistemologicznym, jak przede
wszystkim ontycznym.
Filozofia chrzecijañska najczêciej rozumie mi³oæ przez dobro i wolê, widzi w niej konkretny czyn – czyn mi³oci (Kierkegaard) oraz postawê. wiêty
Augustyn natomiast wi¹¿e mi³oæ z moralnoci¹ i interpretuje j¹ jako praw¹ wolê
dobra. Wola prawa – pisze w O pañstwie Bo¿ym – jest wiêc mi³oci¹ dobr¹,
a wola przewrotna – mi³oci¹ z³¹35. Ju¿ tu ujawnia siê istotny jej rys – mi³oæ
jest ontycznym odniesieniem osoby do dobra, prawdy, do wartoci, które w³anie ma prze¿yæ, którym udziela swojego bytu. Mi³oæ uobecnia dobro i prawdê,
a jeli nie – jest pusta i bezwartociowa. wiêty Tomasz, id¹c po linii platoñskiej,
ujmuje mi³oæ jako pragnienie dobra, d¹¿enie do niego, upodobanie w nim, w in34
35

Por. J. Pieper, O mi³oci, nadziei i wierze, t³um. I. Gano i K. Michalski, Poznañ 2000.
w. Augustyn, O pañstwie Bo¿ym, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1977, XIV, 7, 2, s. 129.
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nym za miejscu podkrela jej aspekt spo³eczny (komunikacyjny). Mi³oæ tworzy pewien zwi¹zek uczuciowy pomiêdzy kochaj¹cym a kochanym: kochaj¹cy
uwa¿a kochanego za w pewien sposób z nim z³¹czonego lub do niego nale¿¹cego, i st¹d sk³ania siê ku niemu36, ale to nie wszystko.
Z personalistycznego punktu widzenia zagadnienie mi³oci rozpatrywane jest
w kontekcie relacji osobowych. Trudno wiêc zgodziæ siê na to, ¿e mi³oæ mia³aby byæ tylko aktem, funkcj¹, czynem, dzia³aniem lub postaw¹ moraln¹, a nawet
sk³anianiem siê ku drugiemu, jest bowiem jedn¹ z g³ównych, jeli nie g³ówn¹
struktur¹ wiata osobowego, obok prawdy i czynu stanowi element konstytutywny osoby. W tym sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e osoba jest ca³a zbudowana
z mi³oci, jest mi³oci¹ i wyra¿a siê przez mi³oæ ad extra”37. Antyredukcjonistyczna interpretacja zagadnienia zwraca uwagê na fakt, ¿e mi³oæ jest
ca³oosobowym zwróceniem siê istoty rozumnej i wolnej ku drugiej osobie i spo³ecznoci osób w celu spe³nienia siê we wszystkich aspektach. Jest to aktywnoæ ca³ej
osoby, nie tylko przyzwolenie innym kochania nas (mi³oæ bierna), ale aktualizacja
ca³ej naszej osoby i przedk³adanie naszego ja, duszy, umys³u, woli, energii uczuciowych, w³adz wykonawczych, dzia³añ  na aktywnoæ absolutnie pozytywn¹
wzglêdem drugiej osoby lub/i spo³ecznoci osób38.

Mi³oæ ponadto odgrywa sobie w³aciw¹ i wyj¹tkow¹ rolê w kszta³towaniu
to¿samoci osobowej cz³owieka. W udzielonym mi wywiadzie, twórca personalizmu uniwersalistycznego, ks. prof. Czes³aw S. Bartnik, powiedzia³:
Mi³oæ i wolnoæ we w³aciwym znaczeniu mog¹ wystêpowaæ tylko w osobie i s¹ formami jej realizacji, w innych bytach wystêpuj¹ jedynie w dalekiej analogii. Wype³niaj¹
one podmiot osoby i dokonuj¹ jego to¿samienia siê, ale zawsze w cis³ym zwi¹zku
z rozumem. Trzeba pamiêtaæ, ¿e we wspó³czesnych kierunkach irracjonalnych rozum
jest albo pomijany, albo spychany na dalszy plan. Mi³oæ i wolnoæ s¹ to kategorie prapierwotne i trudne do pe³nego oznaczenia. St¹d dzisiejsze kierunki ³atwo siej¹ wielkie
zamieszanie, absolutyzuj¹c je bez jednoczesnej precyzacji. Przede wszystkim nie precyzuje siê ich stosunku do prawdy, a przez to i do norm etycznych. Tymczasem mi³oæ
i wolnoæ s¹ same z siebie ambiwalentne etycznie, a przez to realizuj¹ albo osobê albo
antyosobê. Trzeba pamiêtaæ  co jest pomijane  ¿e mi³oæ i wolnoæ w dalekiej analogii wystêpuj¹ tak¿e w ró¿nych stopniach w bytach nieosobowych, nie tylko w wiecie
zwierzêcym i przyrodniczym (por. Empedokles z Agrygentu), lecz tak¿e w wiecie
materialnym, np. w wiecie atomu, komórki, minera³u itp. Tote¿ degeneracja mi³oci
i wolnoci w cz³owieku pozbawia go a fortiori charakteru osobowego39.
36
w. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. 27, a. 2, t³um. A. G³a¿ewicz, Londyn
1967, s. 66; por. F. Sawicki, Bóg jest mi³oci¹, Pelplin 2002, s. 30.
37
C.S. Bartnik, Agapetologia personalistyczna, w: ten¿e, Kultura i wiat osoby, Lublin 1999,
s. 199.
38
Tam¿e, s. 200.
39
R. Koz³owski, O ¿yciu i przeznaczeniu cz³owieka. Wywiad z ks. Prof. Cz. S. Bartnikiem. Roz-
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Bartnik jako personalista umieszcza mi³oæ w strukturze osoby, a wiêc widzi
j¹ jako to, co dane i zadane. Dane na poziomie duchowym, w relacji Boga i cz³owieka-osoby, w relacji socjologicznej cz³owieka do cz³owieka-jednostki, w relacji antropologicznej  umys³u i uczuæ, woli i dzia³añ oraz do ca³ej sfery wykonawczej, do której skierowane s¹ w³asne myli o mi³oci i uczucia mi³oci,
skierowane do innej osoby, a tak¿e do zbiorowoci, czyli do cz³owieka  afirmatywnego, aktywnie i intencjonalnie tworz¹cego relacjê osoby do osoby. Pierwszym imieniem osobowej mi³oci jest pokój, stan afirmatywnej równowagi – „jak
ty mnie, tak ja tobie; jak ja tobie, tak ty mnie. Jest to wyj¹tkowy stan ducha –
stan egzystencjalny, w którym brak innej osoby, deficyt innej osoby, a nawet strata staje siê ³ask¹. Zmusza osobê totalitarnie zorientowan¹ na w³asne Ja do wyjcia poza granice egoizmu, narcyzmu, autocentryzmu, w stronê utraconej relacji
z Bogiem, któr¹ zast¹piæ mo¿e tylko inna osoba. I mo¿e zrobiæ to tylko wtedy,
gdy tê relacjê odtwarza bezinteresownie, darmo, bez roszczeñ do chwa³y Bo¿ej,
w zastêpstwie Boga, a wiêc w stanie ³aski Bo¿ej. Kto to dzi potrafi?
W ujêciu Bartnika najwa¿niejszymi sk³adnikami mi³oci osobowej, czyli osoby kochaj¹cej, s¹ rozumnoæ, wolnoæ i spo³ecznoæ. A wiêc za mi³oæ osobow¹
nie mo¿na uznaæ relacji nierozumnej, niewiadomej, opartej na oczarowaniu, fascynacji czy na og³upieniu zmys³ów. To s¹ tylko ramy mi³oci zmys³owej, która
pojawia siê i znika, oparta jest na chwilowych ekscytacjach, które z czasem gasn¹
i znikaj¹, zamieniaj¹c siê w stan rozczarowania i depresji. Tego rodzaju mi³oci czy
parami³oci gatunek ludzki dowiadcza najwiêcej. Dlatego potrzeba dzi wielu klinik psychiatrycznych, które naprawiaj¹ b³êdne nauki o mi³oci cz³owieka, która
utknê³a w niemocy fizycznej czy psychicznej cz³owieka.
Jeszcze wiêkszym problemem ni¿ przekroczenie cielesnych pu³apek mi³oci
jest przekroczenie jej pu³apek wytworzonych przez ludzkie wiêzi, przywi¹zania,
uzale¿nienia czy przymus (a tak¿e lêk przed samotnoci¹), które stoj¹ przed cz³owiekiem, gdy ten chce siê oderwaæ od zmys³ów i s¹dzi, ¿e wystarczy mu, i¿ sam
sobie bêdzie mi³oci¹, ¿e sam siê uwielbi i ubóstwi swoje Ja i swoje cia³o, nazywaj¹c to wszystko  wolnoci¹. Nic bardziej fa³szywego. Wolnoæ musi ³¹czyæ
siê z rozumnoci¹ i z mi³oci¹ – najpierw w diady, a nastêpnie w triadê, czyli we
wspólnotê bycia z sob¹, bez której wolnoæ staje siê zaprzeczeniem mi³oci, jej
przeciwnikiem i wrogiem, który ginie pod naporem samotnoci, w ¿yciu skierowanym do siebie, czyli do nikogo. Takie obsadzenie wolnego Ja przez siebie
samo prowadzi do paranoi, która staje siê mask¹ wykluczonej z relacji mi³oci
osoby do osoby.
Najg³êbszym motywem i pod³o¿em mi³oci jest wspólnota, dla niej siê rodzimy, dla niej ¿yjemy i dla niej umieramy. Ona jest ziemskim substytutem Boga.
mawia ks. Ryszard Koz³owski, w: R. Koz³owski, T. Kobierzycki, F. Maj, ¯yæ. Myleæ. Wierzyæ.
O zwi¹zkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej Czes³awa Stanis³awa Bartnika, S³upsk
2014, s. 55-56; por. I. Dec, Dlaczego mi³oæ, Wroc³aw 1998, s. 81-96.
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Rodzina, klan, ród, naród, ludzkoæ s¹ symbolami tego substytutu, dla którego
sprawowana jest mi³oæ cz³owieka, który czci rozmaite krêgi ¿ycia i mierci.
Wspólnota jest wiêzi¹ ¿ywych i umar³ych, zbawionych i potêpionych, której nie
wystarcz¹ ludzkie moce mi³oci. Do tego potrzebna jest moc Boga, który wszystko o¿ywia swoim tchnieniem, spojrzeniem, dotykiem i s³owem. Wszystko by³oby martwe, gdyby nie by³o mo¿na pomyleæ mi³oci Boga, gdyby nie mo¿na by³o
jej odczuæ na tym padole prochów, cierpienia i ³ez, lecz nawet one staj¹ siê ród³ami jego mocy otwartej i przelewaj¹cej siê w eucharystycznym kielichu energii ¿ycia i mi³oci.

* * *
Antynomiê s³aboci i mocy w mi³oci ostatecznie rozwi¹zuje osoba. Osoba
jest zbawieniem i odkupieniem mi³oci w jej s³aboci, jest sakralizacj¹ mi³oci
w jej mocy. Mi³oæ osobowa nie jest relacj¹ jednostronn¹, która poch³ania drugiego, lecz przeciwnie – jest prze¿yciem i relacj¹ pomiêdzy osobami, tak¹, która
je wyodrêbnia, esencjalizuje, wywy¿sza, a tak¿e wyzwala40. S³aboæ uwiêziona w sobie samej jako odciêta od ¿yciodajnych i rozwojowych róde³, jakie
otrzymuje ze strony mocnej i wielkiej mi³oci, staje siê patologi¹ s³aboci. Z drugiej strony moc pozostawiona sobie samej, zakleszczona w swojej tylko wielkoci, pomijaj¹ca to, co kruche i s³abe w cz³owieku, i w rzeczywistoci jedynie
udaj¹ca mocn¹ i siln¹ – tworzy jedynie patologiê mocy. Osoba, poniewa¿ nie
dzieli ludzi na s³abych i mocnych, wytr¹ca z tej pseudorównowagi mi³oæ w jej
s³aboci i mocy, z ba³wochwalstwa, w którym czyni siebie bóstwem. Moc (gr.
dynamis) doskonali siê w s³aboci jedynie w horyzoncie osobowym. Osoba
w danym momencie poddaje siê s³aboci b¹d mocy, przegrywa lub zwyciê¿a,
kocha i jest kochana; ona jest tym, co jest, jeli wszystko ju¿ przeminie.
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SUMMARY
The issue of love: eros and agape, enriched by its praxeological dimension of caritas, is
engaging as it concerns life, development, and above all the personal identity of each person. This
topic was clearly highlighted by Plato in his teaching and also presented today by Benedict XVI in
his encyclical Deus Caritas Est. In this study Antinomies of Love – Weakness and Power, I show
personal contexts in which love is present, and at the end I focus on anthropological and cultural
consequences of using such model of interpretation. Most important, however, is that love is
understood in the personal area of human existence. This makes it possible to get out of love new
contents and meanings.
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Mi³oæ i samotnoæ  konfrontacje
Love and Solitude  Confrontations
[ ] dziêki mi³oci cz³owiek przezwyciê¿a uczucie izolacji i osamotnienia [ ]*.
Erich Fromm
[ ] istniejê jedynie w takim stopniu, w jakim istniejê dla kogo drugiego, wzglêdnie:
byæ  znaczy kochaæ**.
Emmanuel Mounier
Nawet mi³oæ odradza siê w odosobnieniu***.
Paul Tillich
Patos mi³oci polega na nieprzekraczalnej dwoistoci bytów****.
Emmanuel Lévinas
Prawdziwa mi³oæ jest przede wszystkim prób¹ wymiany dwóch samotnoci*****.
José Ortega y Gasset

I. RÓ¯NICE PODOBIEÑSTW, CZYLI JEDNOÆ PRZECIWIEÑSTW
Zestawienie ze sob¹ mi³oci i samotnoci w jednym szeregu nie wydaje siê
niczym szczególnym, choæ mo¿e zaskakiwaæ, i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie uchodz¹ one ani za naturalne, ani za gramatycznie okrelone przeciwieñ***** E. Fromm, O sztuce mi³oci, t³um. A. Bogdañski, Poznañ 2002, s. 32.
***** E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, red.
J. Zab³ocki, t³um. E. Krasnowolska, Biblioteka Wiêzi, t. 11, Kraków 1964, s. 37.
***** P. Tillich, Osamotnienie i odosobnienie, t³um. K. Mech, Znak nr 431, kwiecieñ (4)
1991, s. 8.
***** E. Lévinas, Czas i to, co inne, t³um. J. Migasiñski, Warszawa 1999, s. 96.
***** J. Ortega y Gasset, Cz³owiek i ludzie, w: tego¿, Bunt mas i inne pisma socjologiczne,
t³um. P. Niklewicz i H. Woniakowski, red. S. Cichowicz, Warszawa 1982, s. 377.
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stwa. K³opot jest tu tym wiêkszy, ¿e gdy mi³oæ ma swój utarty termin przeciwstawny w s³owie „nienawiæ”, to ju¿ samotnoæ takiego antonimu nie ma  a jeli, to najczêciej wyra¿a siê go s³owem wspólnotowoæ, a nie mi³oæ. Nawet
jeli za³o¿yæ, ¿e wspólnotowoæ jako d¹¿noæ jednostki do ¿ycia w tak czy inaczej pojêtej wspólnocie konotuje mi³oæ, to jednak przecie¿ nie s¹ to ekwiwalenty ani nawet synonimy. Mi³oæ mo¿e, co prawda, motywowaæ do ¿ycia we wspólnocie, jednakowo¿  przy ca³ym swoim wyró¿nieniu  nie jest ani jedynym takim
motywatorem, ani warunkiem koniecznym powstania wspólnoty. Równie dobrze
mo¿na sobie wyobraziæ wspólnotê interesów, wspólnotê pogl¹dów, wspólnotê
pochodzenia, wspólnotê wartoci, wspólnotê d¹¿eñ i tym podobne. Wspólnota
mi³oci jest zatem tylko jedn¹ z mo¿liwych kategorii wspólnoty, owszem  dodajmy za Josefem Seifertem, lecz w duchu Dietricha von Hildebranda  kategori¹ wy¿sz¹ i metafizycznie bardziej fundamentaln¹1.
Po wtóre, wydaje siê, ¿e mi³oæ i samotnoæ ani nie popadaj¹ ze sob¹ w konflikt, ani nie tworz¹ tandemu, choæ tu ju¿ zaznacza siê ich pokrewieñstwo, o którym zamierzam mówiæ w tej pracy. Zaznacza siê ono co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, samotnoæ poprzedza, a w silniejszym wariancie warunkuje
mi³oæ; z kolei niepowodzenia w mi³oci z regu³y poci¹gaj¹ za sob¹ samotnoæ.
Po trzecie, miêdzy mi³oci¹ i samotnoci¹ zachodzi tego rodzaju dysjunkcja,
¿e ta pierwsza oznacza z definicji wiê, po³¹czenie, jednoæ, ta druga za brak
wiêzi, rozdzielenie, rozpad. Tu jednak, mimo oczywistych ró¿nic, napotykamy 
wczeniej podawan¹ w w¹tpliwoæ, lecz poszukiwan¹  mo¿liwoæ traktowania
mi³oci i samotnoci jako naturalnych przeciwieñstw.
Po czwarte, jak to na przyk³ad w Rozwa¿aniach o egzystencji podaje Miko³aj Bierdiajew, mi³oæ jest nierozerwalnie zwi¹zana z osob¹2 lub mówi¹c po
mounierowsku  mi³oæ personalizuje, czyni osobê, jest konstytutywna dla bycia
osob¹, podczas gdy samotnoæ odwrotnie: jest nierozerwalnie zwi¹zana z jednost1
Zob. J. Seifert, Przedmowa do wydania polskiego, t³um. C. Porêbski, w: D. von Hildebrand,
Metafizyka wspólnoty. Rozwa¿ania nad istot¹ i wartoci¹ wspólnoty, t³um. J. Zychowicz, Kraków
2012, s. 27.
2
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji. Filozofia samotnoci i wspólnoty, t³um. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 64. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e autorzy, na których siê powo³ujê w artykule,
reprezentuj¹ ró¿ne tradycje i kierunki filozoficzne, niemniej jednak zestawiam ich tu z sob¹ z uwagi na co najmniej trzy zasadnicze dla mnie kwestie: po pierwsze, badaczy tych ³¹czy wspólnota
zainteresowañ (ka¿dy z nich ma co istotnego do powiedzenia w sprawie mi³oci lub/i samotnoci); po wtóre, zbli¿a ich do siebie tak¿e analogiczne podejcie do mi³oci skonfrontowanej z samotnoci¹; po trzecie wreszcie, wystêpuje miêdzy nimi daleko id¹ce podobieñstwo co do wzajemnych wp³ywów i odniesieñ mi³oci z samotnoci¹. Poniewa¿ twierdz¹ oni zgodnie, ¿e mi³oæ
wydaje siê jedynym w³aciwym i skutecznym lekarstwem na samotnoæ, wyra¿aj¹c przy tym niejakie wahanie, oscyluj¹ce wokó³ przekonania, ¿e samotnoæ pozostaje ostatecznie nieprzezwyciê¿ona, opieraj¹c siê nawet mi³oci, dlatego postanowi³em wokó³ tego wahania zbudowaæ w³asn¹,
przedstawion¹ tu, perspektywê badawcz¹ i najbardziej uprawniony, moim zdaniem, punkt widzenia.
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k¹, z Ja(ni¹), samotnoæ ponadto depersonalizuje, jest zamachem na sfrazeologizowan¹ osobow¹ godnoæ, zatrzymuje jednostkê na poziomie buberowskiego
Essein  Onoci, sk¹d ju¿ tylko krok, by powiedzieæ, ¿e samotnoæ uprzedmiotawia  obiektywizuje w bierdiajewowskim sensie  czyni przedmiotem; zatem
wyobcowuje cz³owieka z jego przeznaczenia do bycia osob¹. O samotnoci rzec
mo¿na, ¿e jest ona d³ugo poszukiwanym w toku ¿mudnych metafizycznych dociekañ principium individuationis  zasad¹ jednostkowienia, a wiêc dzielenia,
redukowania wiêkszych ca³oci do poziomu atomowych miniatur.
Po pi¹te, gdy samotnoæ wywo³uje w nas przestrach, to mi³oæ budzi w nas
aprobatê. Samotnoci siê obawiamy, za mi³oci¹ gonimy, a przynajmniej chêtnie
j¹ lub w miarê chêtnie, a bywa, ¿e wstydliwie i skrycie deklarujemy. Nasze preferencje id¹ zdecydowanie w stronê mi³oci, samotnoæ omijaj¹c szerokim ³ukiem. Do mi³oci d¹¿ymy, samotnoci  jak tylko potrafimy  unikamy.
Po szóste, mi³oæ ma ze swej istoty charakter dialogiczny, natomiast samotnoæ z istoty swej jest monologiczna lub lepiej za Augustynem powiedzieæ solilokwialna. Mi³oæ zak³ada innego  alter, samotnoæ samego siebie  unus. Mi³oæ jest zatem, mówi¹c z hiszpañska za José Orteg¹ y Gassetem, a l t e r n a c j ¹,
to jest wzajemnoci¹, odwzajemnieniem, interakcj¹, obopólnoci¹, oddzia³ywaniem, odpowiadaniem i zarazem odpowiedzialnoci¹3. W samotnoci tego
wszystkiego nie ma. Ona jest tych atrybutów pozbawiona do imentu. Nie bêd¹c
alternacyjna, samotnoæ jawi siê jako nieprzebrzmia³e u n i s o n o. Jako taka, nie
bêd¹c wzajemnoci¹, staje siê li tylko soboci¹, intra-akcj¹, sobopólnoci¹, nieoddzia³ywaniem, niedopowiadaniem, nieodpowiedzialnoci¹, milczeniem. W tym
kontekcie mi³oæ wyrasta jako swoista a l t e r - n a t y w a dla samotnoci, przy
ca³ej dwuznacznoci tego terminu. Alternatywa znaczy tu bowiem nie tylko, jak
to jest przyjête, wykluczaj¹c¹ mo¿liwoæ, ale nade wszystko „zrodzenie-w-i-dziêki-innemu”. Samotnoæ nie jest tak¹ alternatyw¹. Zorientowana zawsze na unus,
rodzi siê w i dziêki mnie samemu, w i dziêki Ja.
Posi³kuj¹c siê analizami Ortegi y Gasseta, choæ w nieco zmienionej formie,
mo¿na powiedzieæ wreszcie, ¿e mi³oæ jest a l t r u i z m e m, to znaczy ród³ow¹
otwartoci¹ na innego, na alter. Samotnoæ jest a contrario lévinasowskim e g o i z m e m, otwartoci¹ na samego siebie, na unus.
Poczynione w ostatnich akapitach rozpoznania znów pozwalaj¹ dostrzec poszukiwan¹ przez nas zbie¿noæ obydwu tych fenomenów, przy wszystkich ich
zró¿nicowaniach i antagonizmach.
Takiej zbie¿noci upatrujê tak¿e w fakcie, ¿e zarówno mi³oæ, jak i samotnoæ, mimo i¿ nale¿¹ one do intymnej sfery ¿ycia, bêd¹c czyj¹ osobist¹ spraw¹,
prywatnie celebrowanym wydarzeniem, to jednak  choæby z samej tej racji, ¿e
o nich tu dyskutujemy  nie opuszczaj¹c intymnych pieleszy, zagoci³y w prze3

J. Ortega y Gasset, Cz³owiek i ludzie, dz. cyt., s. 442-443.
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strzeni publicznej, staj¹c siê integralnym elementem potocznej wiadomoci
i opinii spo³ecznej. Mi³oæ przewêdrowa³a nawet na pozycje polityczne, urastaj¹c do rangi has³a wyborczego i sloganów powyborczych w rodzaju: mi³oæ jest
wa¿niejsza od w³adzy albo Zwyciê¿y³a mi³oæ!. Samotnoci podobnie, od
czasu do czasu, powiêca siê ³amy gazet i czasopism  i drukowanych, i elektronicznych, a tak¿e radiowy i telewizyjny czas antenowy.
Kolejn¹, ju¿ siódm¹, rozbie¿noci¹ miêdzy mi³oci¹ i samotnoci¹ jest to, ¿e ta
pierwsza doczeka³a siê  za spraw¹ chrzecijañstwa, jak o tym przypomina Marian
Grabowski4  usytuowania w kulturowo-moralnym centrum. Samotnoæ, dla odmiany, zasiedla, co najwy¿ej, kulturowo-moralne peryferia. Mi³oæ nobilituje, samotnoæ degraduje. Ceni siê tego, kto kocha. Tego, kto decyduje siê na samotnoæ,
albo zwyczajnie, tego, kto ¿yje samotnie, ma siê na ogó³ w pogardzie lub co najmniej w lekcewa¿eniu, traktuj¹c z góry jako politowania godnego odmieñca, wykolejeñca, mizantropa, odludka, dziwaka, podejrzanego typa, niegdysiejsz¹ star¹
pannê, wiecznego kawalera, wygodnickiego trefnisia i tym podobne.
Jeli na³o¿yæ na to jeszcze s³ynne zawo³anie franciszkañskiego wiêtego,
Maksymiliana Marii Kolbego, który g³osi³, ¿e tylko mi³oæ jest twórcza, wówczas wolno domniemywaæ, ¿e samotnoci pozostaje do obsadzenia ju¿ tylko rola
pospolitej destruktorki, jakkolwiek nie o samotnoci  dodajmy dla porz¹dku 
a o nienawici w tym samym zawo³aniu Kolbe wzmiankowa³ jako o nietwórczej.
Po ósme, mi³oæ rodzi zdecydowanie pozytywne skojarzenia, wybrzmiewaj¹ce ju¿ w samej jej nazwie, sugeruj¹cej, ¿e jest mi³o, czyli przyjemnie, sympatycznie, serdecznie, ciep³o, przyjanie, przytulnie, radonie, spokojnie i wygodnie. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e z etymologicznego punktu widzenia,
wyraz mi³oæ pochodzi od pras³owiañskiego s³owa *mil-ostü, które w ogólnos³owiañskim sensie oznacza litoæ. Z kolei ta dawna forma rzeczownika mi³oæ, za
porednictwem przymiotnika mi³y pochodzi od czasownika mijaæ. Pierwotnie
zadiektywizowany mi³y oznacza³ wiêc godnego litoci, a czasownik mijaæ,
w swej dawnej postaci *mei-, konotowa³ z mijaæ kogo, przechodziæ, nie atakuj¹c.
Zatem dawny mi³y, czyli *mei-l-o-s to taki, którego mo¿na min¹æ (spokojnie);
przejæ obok, nie dobywaj¹c broni5.

Widzimy zatem, jak daleko w uzusie s³owa mi³oæ odeszlimy od jego pierwotnego znaczenia. Nikt przecie¿ dzi nie pomyli nawet, ¿e mi³oæ mog³aby
oznaczaæ litociwe, niezaczepne mijanie siê z kim ledwo zauwa¿onym; ¿e mi³oæ to raptem nieagresja, neutralnoæ i dystans. Interesuj¹ce w przytoczonej poM. Grabowski, Mi³oæ seksualna. Koncepcja Karola Wojty³y, Toruñ 2012, s. 26.
Cyt. za: J. Przyklenk, Jaka jest etymologia s³owa mi³oæ? ród³o internetowe: http://
www.fil.us.edu.pl/ijp/poradnia/baza_archiwum.php?POZYCJA=120&AKCJA=&TEMAT=Etymolo
gia&NZP=&WYRAZ= [dostêp 14.06.2014]. Por. te¿: F. S³awski, Mi³y, mi³oæ, Jêzyk Polski, organ Towarzystwa Mi³oników Jêzyka Polskiego, 2000, R. 80, z. 1-2, s. 1-9.
4
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krótce etymologii jest to, ¿e pozwala nam ona zbli¿yæ do siebie mi³oæ i samotnoæ, i to bodaj bardziej ni¿ w jakimkolwiek innym przypadku.
Samotnoæ dostarcza na ogó³ negatywnych asocjacji. Kanadyjski badacz
samotnoci, John G. McGraw, okrela j¹ nawet jako odwieczn¹ i niemierteln¹ ludzk¹ Nemesiz, która by³a pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ biblijny Bóg okreli³
z³em6 (Rdz 2,18). Gabriel Marcel, z kolei, pozwala sobie w samotnoci upatrywaæ jedynego cierpienia, jakiego cz³owiek mo¿e bolenie dowiadczyæ
w swoim ¿yciu7.
Oprócz ró¿nic miêdzy mi³oci¹ i samotnoci¹ zachodz¹ tak¿e interesuj¹ce
p o d o b i e ñ s t w a, szczególnie tam, gdzie mowa o n a t ê ¿ e n i u tych fenomenów  np. g³êboka czy p³ytka mi³oæ albo samotnoæ; o s p o s o b i e ich d a n i a
 mi³oæ lub samotnoæ mog¹ zjawiæ siê nagle i niespodziewanie, tworz¹c zamêt;
mog¹ te¿ byæ wiadomie, programowo, w sposób zorganizowany wybrane.
Podobieñstwa, o których mowa, zaznaczaj¹ siê równie¿ w wymiarze temporalnym, odnosz¹c siê do okresów wystêpowania omawianych zjawisk  mówimy wszak b¹d o krótkotrwa³ej, przelotnej mi³oci lub/i samotnoci, b¹d o d³ugotrwa³ej mi³oci (mi³oci na ca³e ¿ycie, do grobowej deski) lub chronicznej
samotnoci.
Podobieñstwem s¹ tak¿e ró¿ne formy i stopnie mi³oci i samotnoci, a tak¿e
ich zakres. Dietrich von Hildebrand wymienia, na przyk³ad, dziewiêæ klasycznych typów mi³oci, wród których znajduj¹ siê: mi³oæ rodzicielska, mi³oæ dzieci do rodziców, mi³oæ miêdzy rodzeñstwem, mi³oæ po prostu, mi³oæ przyjacielska, mi³oæ ma³¿eñska, wiêta mi³oæ tematyczna (to rzadka forma mi³oci 
mi³oæ w Chrystusie8), mi³oæ bliniego oraz mi³oæ oparta na wspólnym sposobie mylenia9.
Erich Fromm, dla odmiany, bior¹c za kryterium podzia³u przedmiot mi³oci,
rozró¿nia nastêpuj¹ce jej rodzaje: mi³oæ bratersk¹, mi³oæ matczyn¹, mi³oæ erotyczn¹, mi³oæ samego siebie oraz mi³oæ Boga.
Zastanawiaj¹ce, ¿e ¿aden z nich nie uwzglêdni³ w swojej typologii (dlatego
mówiê o typologii, a nie o klasyfikacji) na przyk³ad mi³oci ojczyzny  któr¹
notabene Henryk Elzenberg zwyk³ okrelaæ niebagatelnie jako mi³oæ najczystsz¹10  mi³oci Kocio³a lub te¿ mi³oci m¹droci jako odrêbnych kategorii.
Bodaj najdalej w typologii mi³oci poszed³ Emmanuel Lévinas, wskazuj¹c,
¿e mi³osna intencja mo¿e zwracaæ siê ku Innemu, ku przyjacielowi, dziecku,
6
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, t³um. A. Hanka³a, Warszawa 2000, s. 11.
7
Por. tam¿e, s. 19, 24.
8
Zob. D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty, dz. cyt., s. 77-78.
9
Tam¿e, s. 60-84.
10
Zob. H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Toruñ 2002, zapisek
z 28 X 1910 r., s. 55.
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bratu, ukochanej kobiecie, rodzicom. Ale przedmiotem mi³oci mo¿e byæ równie¿ rzecz, abstrakcja, ksi¹¿ka11.
Najpe³niejsz¹ typologiê samotnoci przeprowadzi³ wspomniany ju¿ McGraw.
Zaznaczaj¹c, ¿e nie ma ona charakteru ani wyczerpuj¹cego, ani wy³¹cznego12,
wskazuje on na istnienie dziesiêciu form samotnoci. Wród nich znajduj¹ siê:
samotnoæ spo³eczna, samotnoæ erotyczna, samotnoæ kulturowa, samotnoæ
metafizyczna, samotnoæ epistemologiczna, samotnoæ komunikacyjna, samotnoæ etyczna, samotnoæ ontologiczna, samotnoæ egzystencjalna i last but not
least samotnoæ religijna13.
W ostatniej swojej ksi¹¿ce z 2010 roku pod tytu³em Intimacy and Isolation
McGraw wprowadza bardziej techniczne, a równoczenie precyzyjniejsze rozró¿nienie rodzajów samotnoci. Wed³ug niego istniej¹ dwie nadrzêdne kategorie
samotnoci, wokó³ których grupuj¹ siê pomniejsze ich reprezentacje. S¹ to samoæ (aloneness) i odosobnienie (solitude). S a m o  æ (aloneness) przyjmuje
zwykle postaæ osamotnienia (aloneliness), samotnoci (loneliness), samotniczoci (alonism), samotnizmu (lonism) lub samotnictwa (lonerism). Z kolei o d o s o b n i e n i e (solitude) manifestuje siê poprzez: odludnoæ (reclusiveness), odseparowanie (seclusion), fizyczn¹ i spo³eczn¹ izolacjê (isolation), pustelniczoæ
(desolation) oraz solipsyzm (solipsism)14.
W konfrontowaniu ze sob¹ mi³oci i samotnoci jest jeszcze jeden w¹tek, na
który  jak s¹dzê  warto zwróciæ uwagê. Chodzi mianowicie o fenomen ich
wspó³odczuwalnoci, mo¿liwoci wspó³odczucia. Otó¿, wiadomo jest, choæby za
Maxem Schelerem, ¿e wspó³odczucie  obojêtnie czy wspó³radoæ, czy wspó³cierpienie  ma swoje powa¿ne ograniczenia i wcale nie mo¿e  jak mówi
Scheler
samo z siebie przesun¹æ granic rozumienia a¿ do absolutnie intymnej osoby [ ], ¿e
raczej nawet musi, ¿e tak powiem, zatrzymaæ siê ju¿ przed relatywnie intymn¹ osob¹
 która, zale¿nie od tego, czy chodzi o znajomoæ, kole¿eñstwo, przyjañ, ma³¿eñstwo, spo³eczeñstwo, wspólnotê, naród, kr¹g kulturowy itd., krótko mówi¹c, zale¿nie
od jakoci rodzaju powi¹zania ³¹cz¹cego ludzi, zawiera w sobie rozmait¹ pe³niê
tego, co w tej formie mo¿na zrozumieæ  nie mog¹c samo z siebie przesun¹æ tej
granicy w kierunku absolutnie intymnej sfery osoby15.

W podobnym tonie wypowiada siê Eduard von Hartmann, na którego zreszt¹ Scheler wielokrotnie siê powo³uje. Twierdzi on mianowicie, ¿e We wspó³odE. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa
2002, s. 306.
12
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 75.
13
Tam¿e.
14
Por. J.G. McGraw, Intimacy and Aloneness, Vol. 1: Intimacy and Isolation, Amsterdam–New
York 2010, s. 17.
15
M. Scheler, Istota i formy sympatii, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa 1986, s. 115.
11
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czuciu uczucie wszechjednoci istot tylko migocze, by doæ szybko znowu zgasn¹æ w gêstym dymie egoizmu16. W tym miejscu dochodz¹ do g³osu mi³oæ
z samotnoci¹, ca³kowicie siê ze sob¹ rozchodz¹c. Gdy bowiem wspó³odczucie
napotyka barierê i opór w postaci  mówi¹c Schelerem  absolutnie i n t y m n e j osoby”, do której nie sposób ani myl¹, ani prze¿yciem dotrzeæ, co z kolei
zaprzepaszcza mo¿liwoæ dokonania siê miêdzyludzkiej identyfikacji (termin
Eduarda von Hartmanna17), „prawdziwego odczucia jednoci Ja w³asnego z cudzym indywidualnym Ja18, wówczas do g³osu mo¿e dochodziæ wynikaj¹ca
z tego faktu samotnoæ zamkniêcia we w³asnym Ja. Scheler powie o tym wprost,
¿e o absolutnie i n t y m n e j osobie drugiego
a priori wiemy, równie¿ w przypadku jego maksymalnej bliskoci, ¿e ona w sposób istotnociowo konieczny t a m jest i ¿e pozostaje a b s o l u t n i e niedostêpna
wszelkiemu mo¿liwemu wspó³prze¿ywaniu. wiadomoæ, ¿e my, doczeni (endliche)
ludzie, nie bez ograniczeñ (nich ganz) patrzymy sobie w serce  niejednokrotnie
nie mog¹c w pe³ni i adekwatnie poznaæ naszego serca, a tym bardziej serca drugiego cz³owieka  jest fenomenalnie, jako istotna czêæ sk³adowa, wspó³dana wszelkiemu prze¿yciu wspó³odczucia [ ]. W nie mniejszym stopniu wspó³dane jest to, ¿e
równie¿ odczuwane realne uczucia kogo innego [ ] posiadaj¹ jeszcze jak¹ ró¿nicê
jakociow¹, która w istocie nigdy nie mo¿e znaleæ siê w obrêbie (eingehen) mo¿liwego rozumienia: ta jakociowa odmiennoæ ma ród³o ju¿ w tym, ¿e czuj¹ je ró¿ne
indywidualne osoby. [ ] W samym prze¿yciu mamy jeszcze tylko oczywist¹ w i e d z ê o istnieniu absolutnego indywiduum X oraz absolutnie intymnej sfery osoby ã,
przy czym to X i ã nie mo¿e byæ wype³nione t r e  c i ¹ ostatecznego rozumienia19.

Nie kwestionuj¹c samej mo¿liwoci osi¹gania porozumienia i wspó³odczuwania miêdzy ludmi, a jedynie wskazuj¹c na fundamentaln¹ przeszkodê w doprowadzaniu ich do po¿¹danego koñca, którym by³oby idealnie doskona³e rozumienie i odczuwanie, a za ich porednictwem wspólnotowe wspó³bycie osób,
z koniecznoci musimy stwierdziæ wynikaj¹c¹ z tego stanu rzeczy ludzk¹ samotnoæ. Polega ona zasadniczo na dojmuj¹cym odczuciu zasklepienia, zapadniêcia
siê w sobie, skorelowanym ze wiadomoci¹ ostatecznej ograniczonoci mo¿liwego kontaktu z innymi. Uprzytomnienie sobie tej prawdy jest tym bardziej traumatyzuj¹ce, ¿e uwiadamia nam równie¿, i¿ jest to nieprzekraczalny i trwa³y stan
rzeczy, czyni¹c s a m o t n o  æ l u d z k i m l o s e m, a nie tylko okazjonalnym
akcydensem, który, owszem, przytrafia siê, ale mija, czasem bezpowrotnie.
Sytuacja dramatycznie siê pogarsza, jeli wzi¹æ pod uwagê efekt, do którego
to wszystko prowadzi. Nazwa³bym go e f e k t e m s a m o z a p ê t l e n i a albo
E. von Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. Prolegomena zu jeder künftigen Ethik, Berlin 1879, s. 271.
17
Przypomina o tym Scheler w: M. Scheler, Istota i formy sympatii, dz. cyt., s. 116, przyp. *.
18
Tam¿e, s. 36.
19
Tam¿e, s. 113-114.
16
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a u t o f i k s a c j i. Polega on na pog³êbionej wiadomoci nie tylko swojego po³o¿enia w obszarze relacji z innymi, z towarzysz¹cym temu poczuciem niemo¿liwoci skutecznego wp³yniêcia na odwrócenie tego stanu rzeczy, ale te¿  i to
przede wszystkim  polega on na frustracji wynikaj¹cej ze zrozumienia natury
samotnoci. Ciekawie pisze o tym McGraw
[ ] samotnoci, z definicji, nie mo¿na dzieliæ z innymi ludmi. Musi ona byæ prze¿ywana indywidualnie, w innym przypadku nie by³aby samotnoci¹. ¯adne inne prze¿ycie nie jest w tym wzglêdzie równe samotnoci. Nikt nie jest w stanie wkroczyæ
w wiat prze¿ywania samotnoci innej osoby. W zwi¹zku z tym, Fromm-Reichmann
twierdzi, i¿ prawdziwa lub ostra [ ] samotnoæ jest niepodobna do innych nie
daj¹cych siê zakomunikowaæ doznañ, gdy¿ nie mo¿e byæ prze¿ywana empatycznie20.

Ca³kiem prawdopodobne jest, ¿e najbardziej rozumiej¹cym rodzajem empatii i wspó³odczuwania, jakie mo¿e otrzymaæ samotna osoba jest przyznanie, ¿e
jej samotnoæ nie mo¿e zostaæ pojêta przez inn¹ osobê21.
Wynikaj¹cy st¹d pesymizm szybko ustêpuje miejsca nadziei, napawaj¹cej
optymizmem, ¿e nie jest z nami wcale pod tym wzglêdem tak najgorzej, ¿e wiat
ludzki nie sk³ada siê z samych tylko monad, a samotnoæ nie jest dla nas wyrokiem mierci. Wydaje siê, ¿e nadziejê tak¹ tchn¹ w nas wspomniani wczeniej
Scheler pospo³u z von Hartmannem.
Otó¿, w pewnym momencie swoich analiz Scheler dociera do punktu, w którym stwierdza, ¿e istnieje, owszem, mo¿liwoæ prze³amania monadycznoci ludzkiego sposobu bycia i odczuwania; z³amania monopolu samotnoci. Jest tylko
jeden taki rodek  „spontaniczna mi³oæ22. Wspó³odczucie mo¿e siê zatem pog³êbiaæ, intensywnieæ, powa¿nieæ jedynie w sytuacji, kiedy pod¹¿a  jak mówi
Scheler  za rodzajem i g³êbi¹ mi³oci. Dopiero spontaniczna mi³oæ mo¿e
przesun¹æ te granice [granice rozumienia  przyp. P.D.]  w skrajnym przypadku
a¿ do osoby absolutnie intymnej  a przez to aktywnie poprowadziæ od jednej
formy powi¹zania do innej23. Eduard von Hartmann, z kolei, sili siê przekonywaæ, ¿e uczucie wszechjednoci istot [ ] w mi³oci przebija siê spokojnym,
sta³ym p³omieniem, który swym ¿arem ogrzewa ¿ycie. Mi³oæ jest bowiem,
kontynuuje von Hartmann, aktywn¹, spontaniczn¹ têsknot¹ za praktycznym
urzeczywistnieniem uczucia identycznoci24.

20
F. Fromm-Reichmann, Loneliness, w: The Anatomy of Loneliness, ed. J. Hartog, J.R. Audy,
Y.A. Cohen, New York 1980, s. 345.
21
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 20.
22
M. Scheler, Istota i formy sympatii, dz. cyt., s. 114-115.
23
Tam¿e, s. 115.
24
E. von Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, dz. cyt., s. 271.
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II. MI£OÆ CONTRA SAMOTNOÆ CZY SAMOTNOÆ CONTRA MI£OÆ?
W tym miejscu docieramy do sedna sprawy, tego mianowicie, czy istotnie
jest tak, jak g³osi wielu, w tym zw³aszcza Erich Fromm, Emmanuel Mounier wraz
z licznym gronem filozofów dialogu, ¿e  jak to wyrazi³ w³anie Fromm: dziêki
mi³oci cz³owiek przezwyciê¿a uczucie izolacji i osamotnienia25. Jednoznacznego rozwi¹zania tej kwestii z pewnoci¹ nie uda siê znaleæ. Czêæ bêdzie sk³onna sympatyzowaæ z tez¹ Fromma, nawet niezale¿nie od danych i faktów, które
zasadnie mog³yby jej przeczyæ, czy z pominiêciem ich. W koñcu to mi³oæ jest
w ¿yciu cz³owieka najwa¿niejsza, jak zdo³alimy siê do tego ju¿ przyzwyczaiæ
pod wp³ywem zmasowanego naporu rozlicznych idei, koncepcji i autorytetów.
Jeli fakty temu przecz¹, to racjê ma Hegel, gdy powiada, ¿e to tym gorzej dla
faktów. W koñcu przyznaæ, ¿e jest inaczej, to w istocie przyczyniæ siê do detronizacji, a przynajmniej os³abienia pozycji mi³oci w odbiorze powszechnym i, co
gorsza, uprzywilejowaæ samotnoæ. Mo¿e wiêc lepiej, mimo wszystko, przynajmniej siê po³udziæ i poudawaæ, ¿e jest inaczej, ni¿ jest; ¿e racjê ma, oprócz Hegla, tak¿e Rosenzweig, gdy przytacza s³ynny passus ze starotestamentowej ksiêgi Pieni nad Pieniami, który g³osi, ¿e jak mieræ potê¿na jest mi³oæ26, a nawet
od niej potê¿niejsza.
Otó¿, nale¿y na to spojrzeæ dwuaspektowo. Jeli siê przyjmie, ¿e istnieje 
mówi¹c jêzykiem Schelera  idealnie doskona³a mi³oæ, to istotnie, potê¿na ona
niczym mieræ, a nawet nad mieræ potê¿niejsza. Horyzont naszego zapytywania
przesuwa siê niepokoj¹co w stronê i w rejony, w których myl ludzka  jeli
wolno tak powiedzieæ  zaczyna czuæ siê, bardziej ni¿ gdzie indziej, nieporadna,
nie u siebie, nie na miejscu. Jeli bowiem jakkolwiek wyobra¿aæ sobie idealnie
doskona³¹ mi³oæ, to wydaje siê  przy zachowaniu wa¿noci wylistowanych
uprzednio in brevi zastrze¿eniach  ¿e mo¿e to byæ jedynie mi³oæ Boga, i to
Boga okrelonego w swych przymiotach  o ile to w ogóle wykonalne  jako
Bóg mi³oci. Nie od dzi wiadomo, ¿e takiego Boga wyznaj¹ chrzecijanie.
Szczególnie zatem religia i doktryna chrzecijañska wydaj¹ siê, w tym kontekcie, predysponowane do tego, by o mo¿liwoci takiej idealnie doskona³ej mi³oci
mówiæ, ba, g³osiæ j¹, wiadczyæ o niej i staraæ siê j¹ wcielaæ w ¿ycie, pamiêtaj¹c,
¿e by ten idea³ móg³ siê ziciæ zupe³nie, trzeba by staæ siê równym Bogu,
a ponadto, ¿e bez Jego pomocy, bêd¹c ufnym wy³¹cznie we w³asne, ludzkie mo¿liwoci, nigdy tego idea³u nale¿ycie ani do koñca nie odwzorujemy. Tak czy inaczej, sam cz³owiek, o w³asnych si³ach, skazany jest w tej mierze  jak mo¿na
zasadnie przypuszczaæ  co najwy¿ej na naladownictwo, usi³uj¹c przek³adaæ
idealn¹ doskona³oæ boskiej mi³oci na realn¹ niedoskona³oæ swoich w³asnych
25
26

E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 32.
Pnp 8,6. Por. F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, t³um. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 267.
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mo¿liwoci. Interesuj¹c¹ i cenn¹ zdobycz¹ doktryny chrzecijañskiej jest odkrycie, ¿e mi³oæ nie jest jedynie atrybutem Boga, jednym  choæby i najwa¿niejszym  poród innych jego okreleñ i w³aciwoci, lecz ¿e Bóg w swej istocie
sam jest Mi³oci¹. Kto to przyjmie, ten ma szansê uwierzyæ i znaleæ nadziejê,
¿e ludzka samotnoæ mo¿e zostaæ ostatecznie przezwyciê¿ona, spalaj¹c siê
w ogniu przemieniaj¹cej Mi³oci Boga.
Problematycznoæ tego typu refleksji zasadza siê jednak na tym, ¿e wymaga
ona od nas uruchomienia albo co najmniej wziêcia pod uwagê wymiaru r e l i g i j n e g o, wyjcia poza spectrum domeny czysto i typowo ludzkiej. Problematycznoæ ta jest tym wiêksza, ¿e nie ka¿dy chce, potrafi, jest w stanie, a w ka¿dym razie nie ka¿dy musi na tê perspektywê siê godziæ. Jeli siê jednak jej nie
uwzglêdni w swoich rachubach, wówczas jedynym pojêciem mi³oci, jakie pozostaje na podorêdziu, jest mi³oæ typowo ludzka, ta za z natury swej jest zawodna i niedoskona³a. Tê rudymentarn¹ prawdê lakonicznie wyra¿a toruñski filozof mi³oci, Marian Grabowski, kwituj¹c j¹ s³owami: Ka¿dy z nas kocha za
ma³o. Mo¿e kochaæ bardziej, pe³niej27. Skoro doskona³a mi³oæ, zw³aszcza po
odjêciu perspektywy religijnej, która nie dla wszystkich jest przecie¿ koniecznie
rozstrzygaj¹ca we wszystkim, nie istnieje, chyba tylko w powieciach, poezji,
filmach, czasopismach i telenowelach, musi to znaczyæ, ¿e ostateczna racja nale¿y do Paula Tillicha, który wskazuj¹c na samotnoæ, mówi o niej w sensie najmocniejszym, jak to tylko mo¿liwe  nie tylko jako o uczuciu, ale wrêcz jako
o stanie egzystencji28.
Skoro tak, to niepodobna nie odnosiæ siê z akceptacj¹ lub przynajmniej uznaniem do Lévinasa, gdy ten twierdzi, ¿e nie ma takiej si³y, takiej mo¿liwoci, takiej sposobnoci ani takiej okazji, by po³o¿yæ kres miêdzyludzkiej s e p a r a c j i,
która we w³aciwym sensie pojêta byæ musi  jak mówi Lévinas  jako samotnoæ29. „Stosunek z Innym nie usuwa separacji”30  puentuje z gorycz¹. Co prawda mi³oæ, okrelona w swych podstawach jako transcendencja, zmierza ku
Innemu i wyrzuca nas z immanencji31, przynajmniej w swoim wymarzonym
ideale, ale zdarza siê  i to wcale nierzadko  ¿e
Choæ jest relacj¹ z Innym, mo¿e zredukowaæ siê do zasadniczej immanencji, wyzbyæ
siê elementu transcendentnego, szukaæ tylko takiego bytu, który jest mi pokrewny,
siostrzanej duszy, mo¿e nabraæ charakteru kazirodczego. Przedstawiony w Platoñskiej
Uczcie mit Arystofanesa, zgodnie z którym mi³oæ jednoczy dwie po³ówki tego samego bytu, interpretuje przygodê mi³oci jako powrót do siebie32
27
28
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M. Grabowski, Mi³oæ seksualna, dz. cyt., s. 28.
Por. P. Tillich, Teologia systematyczna, t. 2, t³um. J. Marzêcki, Kêty 2004, s. 48.
E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, dz. cyt., s. 128.
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a to ju¿ nie jest  dodajmy od siebie  mi³oæ, tylko jej rozpaczliwa karykatura;
a mo¿e taka jest w³anie prawda o mi³oci w ludzkim wydaniu.
S³usznie s³awimy idea³ mi³oci. Nies³usznie jednak zapominamy o tym, ¿e
to tylko wyobra¿enie. Mo¿e i w teoretyzowaniu o mi³oci  w filozofii mi³oci,
a tym bardziej w zalecaniu jej jako powszechnej normy  w normatywie mi³oci,
zachowujemy siê podobnie, ci¹gaj¹c na siebie cieñ gilotyny Humea, która ka¿e
nam oddzielaæ od siebie porz¹dki tego, jak jest, oraz tego, jak byæ powinno. Byæ
mo¿e tak¿e st¹d bierze siê czêæ ludzkich dramatów i rozgoryczeñ, wraz z obaw¹ przed samotnoci¹, ¿e idea³ mi³oci bierzemy za ¿ycie, podczas gdy potrafimy co najwy¿ej zadowalaæ siê tym, co Fromm nazywa pseudomi³oci¹33, a Scheler mi³oci¹ rzekom¹.
III. KRYZYS MI£OCI ALBO PERMANENTNA SAMOTNOÆ
Z powodów, na które wskaza³em, ale tak¿e zapewne i z wielu innych wzglêdów, a wszystkich tu nie sposób omówiæ ani pewnie nawet wymieniæ, mi³oæ,
wiêc¹c co najwy¿ej sporadyczne i lokalne tryumfy autentycznego wydarzania
siê (wystêpowania, spe³niania siê w ¿yciu ludzi), na ogó³ znajduje siê w potrzasku, cierpi¹c w istocie permanentny kryzys, zagospodarowywany skwapliwie
przez samotnoæ. Nawiasem mówi¹c, zdajê sobie oczywicie sprawê z tego, ¿e
tezy, które stawiam, obarczone s¹ ryzykiem generalizacji. Pozwalam sobie jednak to ryzyko podj¹æ. Interesuj¹ mnie bowiem ogólne tendencje, nie za poszczególne przypadki. Zawsze przecie¿ znajdzie siê taki wyj¹tek, który bêdzie przeczy³ wymowie danego uogólnienia. Czy¿ jednak z niego samego, jako nadal
wyj¹tku, mo¿na czyniæ uogólnienie równowa¿ne tamtemu i na tej podstawie nieodwo³ywalnie tamto znosz¹ce?
Sygnalizowany kryzys mi³oci najprociej okreli³bym jako sprzê¿enie
zwrotne mniej lub bardziej silnego jej pragnienia (przejawiaj¹cego siê na ogó³
i najczêciej w postaci roszczenia kierowanego wobec innych) z równoczesn¹,
mniejsz¹ lub wiêksz¹, nieporadnoci¹ w jej wiadczeniu, a bywa te¿, ¿e i w przyjmowaniu. Kryje siê za tym zupe³nie prosty mechanizm psychologiczny, na który
przytomnie zwraca³ uwagê chocia¿by Fromm. Chodzi mianowicie o m e c h a n i z m p o d s z y t e g o l ê k i e m w y p i e r a n i a s a m o t n o  c i, dla której
jedynym skutecznym antidotum mo¿e byæ, jak siê uwa¿a, mi³oæ. Fromm pisze
o tym nastêpuj¹co (dla ilustracji przytoczê nieco obszerniejszy fragment jego
wypowiedzi) [ ] wiadomoæ swojej samotnoci i wyodrêbnienia, swojej bezbronnoci wobec si³ przyrody i spo³eczeñstwa  wszystko to czyni jego odosobnione, z niczym nie zwi¹zane istnienie wiêzieniem nie do zniesienia34.
33
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Por. E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 87, 89, 101.
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[ ] Poczucie osamotnienia wywo³uje niepokój; stanowi ono w istocie ród³o wszelkiego niepokoju. Jestem osamotniony znaczy, ¿e jestem odciêty, ¿e nie mogê wykorzystaæ moich ludzkich mo¿liwoci. Byæ samotnym to znaczy byæ bezradnym, nie
móc czynnie zmierzyæ siê ze wiatem  rzeczami, ludmi; to znaczy, ¿e wiat mo¿e
mnie zaatakowaæ, podczas gdy ja nie mogê siê broniæ. Tak oto samotnoæ staje siê
ród³em intensywnego niepokoju. Rodzi ona nadto uczucie wstydu i winy. [ ] Tak
wiêc najg³êbsz¹ potrzeb¹ cz³owieka jest przezwyciê¿enie odosobnienia, opuszczenie
wiêzienia samotnoci. [ ] Cz³owiek wszystkich czasów i kultur staje wobec jednego i tego samego pytania: Jak przezwyciê¿yæ samotnoæ, jak uzyskaæ poczucie jednoci, jak przekroczyæ granicê w³asnego osobistego ¿ycia i znaleæ zadoæuczynienie?35.

Najwyraniej perypetie zwi¹zane z czêstymi niepowodzeniami w mi³oci
bior¹ siê nie z czego innego, jak z nieczystych intencji, które szczytne d¹¿enie
do mi³oci dla niej samej zaprawiaj¹ potrzeb¹ ucieczki z samotnoci. Zasadnicze
niepowodzenie ludzi wszystkich epok, a naszych czasów w szczególnoci, na
odcinku praktykowania mi³oci polega na tym, ¿e  jak stwierdza Fromm:
„W «mi³oci» znaleziono wreszcie schron przed samotnoci¹36. Sytuacja jest
zatem o tyle powa¿niejsza, by nie powiedzieæ wprost dramatyczna, ¿e zw³aszcza
wspó³czesny cz³owiek  który ze zrozumia³ych powodów interesuje nas tu najbardziej  mi³oæ traktuje na ogó³ jako azyl lub/i odskoczniê od samotnoci,
z któr¹ nie potrafi lub nie chce sobie poradziæ. Co gorsza, nie doæ tego, to, co za
mi³oæ siê podaje, nosi zazwyczaj znamiona pseudomi³oci. Fromm nie pozostawia z³udzeñ, pisz¹c, ¿e Przy takim pojêciu mi³oci g³ówny nacisk po³o¿ony
jest na znalezienie ucieczki od nie daj¹cego siê znieæ uczucia samotnoci […].
Tworzy siê przymierze dwojga przeciw wiatu i ten egoizm à deux mylnie uwa¿a siê za mi³oæ i za¿y³oæ37.
Pseudomi³oæ, w po³¹czeniu z intencj¹ ucieczki od samotnoci, jeli w jakikolwiek sposób od niej oddala, to czyni to zupe³nie iluzorycznie. W rezultacie
osi¹ga siê efekt odwrotny do zamierzonego. To, co bra³o siê za mi³oæ, okazuje
siê fiaskiem, to za, przed czym ów fantom mi³oci mia³ chroniæ, ostatecznie
zwyciê¿a, wracaj¹c ze zdwojon¹ moc¹. Póki siê tego nie zrozumie, póty, pseudokochaj¹c, bêdzie siê wiecznie  pod³ug sugestywnego okrelenia y Gasseta 
pseudo¿y³o38.
Anonsowany kryzys mi³oci, zdaniem wielu badaczy i autorów, przybiera
szczególnie w naszej epoce  choæ przecie¿ wcale nie dlatego, ¿e akurat nasza
 na znaczeniu i sile, a dyskutowanie o nim, nierzadko neurotyczne i rozhisteryzowane, przez przeteoretyzowane zagadywanie go (w ró¿nych jego ods³onach
35
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i wariantach, jak np. kryzys ma³¿eñstwa, kryzys rodziny, kryzys ojcostwa, kryzys macierzyñstwa, kryzys wartoci, kryzys zaufania etc.) czyni zeñ rzecz powszedni¹, zwyczajn¹, ba, nawet nudn¹ i banaln¹, a czasem wrêcz karykaturalnie
zniekszta³con¹.
O niczym innym, jak w³anie o kryzysie mi³oci, mówi von Hildebrand,
stwierdzaj¹c wystêpowanie egocentrycznego nastawienia wspó³czesnej epoki,
wij¹cej siê bolenie  choæ, jak siê wydaje, ma³o wiadomie  w spazmach
„egotycznego kurczu”39. Podobn¹ opiniê, aczkolwiek bodaj jeszcze radykalniej
od Hildebranda, wyra¿a Fromm. Znamienne, ¿e tak cierpk¹ refleksj¹ dzieli siê
z czytelnikiem dos³ownie w ostatnim akordzie s³ynnych swoich rozwa¿añ O sztuce mi³oci, symbolicznie  choæ nie wiadomo, czy celowo  podkrelaj¹c w ten
sposób trud mi³owania i zwi¹zane z nim obawy i niebezpieczeñstwa.
Ludzie zdolni do mi³oci stanowi¹ w obecnym systemie [spo³ecznym  uzup. P.D.]
wyj¹tek; w dzisiejszym spo³eczeñstwie zachodnim mi³oæ jest z koniecznoci zjawiskiem marginesowym. Nie tylko dlatego, ¿e uprawianie wielu zawodów nie pozwoli³oby na traktowanie ludzi z mi³oci¹, ale dlatego ¿e duch spo³eczeñstwa koncentruj¹cego swoj¹ uwagê na produkowaniu i ³akn¹cego towarów jest taki, ¿e tylko nonkonformista mo¿e siê skutecznie przed nim broniæ. Ci, którzy mi³oæ traktuj¹
powa¿nie jako jedyne rozwi¹zanie problemu ludzkiego istnienia, musz¹ dojæ do
przekonania, ¿e jeli mi³oæ ma siê staæ zjawiskiem spo³ecznym, a nie indywidualnym i marginesowym, to w naszej strukturze spo³ecznej musz¹ zajæ powa¿ne i radykalne zmiany40.

Póki co jednak, jak siê o tym niemal codziennie przekonujemy na nieskoñczon¹ iloæ razy i sposobów, wspó³czesny system ekonomiczno-spo³eczny nie
zadowala siê samym tylko marginalizowaniem mi³oci i nie poprzestaje na nim.
Zdaniem Fromma, wszystko zmierza dzi ostatecznie do jej ca³kowitego wyrugowania. Analiza natury mi³oci  konstatuje ów autor  prowadzi do odkrycia
powszechnego dzi jej braku41.
Niezwykle intryguj¹co wypadaj¹ na tym tle ca³kiem wie¿ej daty42 socjologiczne wprawki w publikacjach Ca³kiem zwyczajny chaos mi³oci43 oraz Mi³oæ
na odleg³oæ44 ma³¿eñstwa znanych i cenionych niemieckich socjologów, Ulricha i Elisabeth Becków. Ich rozpoznania s¹ na tyle intuicyjne, a w wielu przypadkach wprost oczywiste, ¿e nie ma powodu powiêcaæ im tu wiêkszej uwagi.
D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty, dz. cyt., s. 31.
E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 130-131.
41
Tam¿e, s. 132.
42
Wydanie oryginalne przypada na rok 1990, przek³ad polski ukaza³ siê w roku 2013.
43
Tak brzmi tytu³ ksi¹¿ki, na któr¹ siê powo³ujê. Zob. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Ca³kiem
zwyczajny chaos mi³oci, t³um. T. Dominiak, Wroc³aw 2013.
44
Zob. U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Mi³oæ na odleg³oæ. Modele ¿ycia w epoce globalnej,
t³um. M. Sutowski, Warszawa 2013.
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Zasadnicz¹ jednak zalet¹ obu poczytnych, tematyzuj¹cych mi³oæ w kontekcie
uwarunkowañ epoki globalnej ksi¹¿ek tych dwojga autorów jest uwypuklenie
kilku charakterystycznych momentów tego, co mo¿na okreliæ jako kryzys mi³oci w warunkach ¿ycia zdetradycjonalizowanej nowoczesnoci45.
Po pierwsze, jak zauwa¿a Michael Wehrspaun, wspó³czeni mê¿czyni i kobiety musz¹ siê mierzyæ z szerokim wachlarzem ofert interpretacyjnych okrelaj¹cych (stare lub nowe) znaczenia, które mog¹ lub powinny nieæ ze sob¹ takie
pojêcia, jak «m¹¿» lub «¿ona», «mi³oæ» lub «partnerstwo», «macierzyñstwo» lub
«ojcostwo»”46.
W zwi¹zku z tym, po drugie, chcemy siê kochaæ, ale nie wiemy, jak47. To,
z kolei, poci¹ga za sob¹ koniecznoæ samodzielnego poszukiwania, ucilania
i uzgadniania norm mi³osnego wspó³¿ycia. Proces ten Abram de Swaan nazywa
zarz¹dzaniem zwi¹zkiem przez negocjacje48.
Z kolei Volker Hage, na którego równie¿ powo³uje siê ma³¿eñstwo Becków
w swoich ustaleniach na temat mi³oci, na ³amach „Die Zeit” w wydaniu z 11 grudnia 1987 roku równie proroczo, co obrazowo stwierdza, ¿e Nowoczesna para:
nie kocha siê, tylko rozmawia”49. Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim komentuj¹ to wyj¹tkowo trafne i sugestywne spostrze¿enie w takich oto s³owach
Obecnie potrzebny jest ci¹g³y dialog, aby wytworzyæ i utrzymaæ wspóln¹ sprawê, to
znaczy, aby woln¹ przestrzeñ prywatnoci wype³niæ zgodnymi definicjami mi³oci,
ma³¿eñstwa i partnerstwa. Kosztuje to nieskoñczenie du¿o wysi³ku, czasu, nerwów
i cierpliwoci, krótko mówi¹c, tego co, w nowszych dyskusjach znane jest pod pojêciem pracy nad zwi¹zkiem. A jest to ciê¿ka praca, czêsto podobna do pracy syzyfowej: nigdy nie dochodzi siê do koñca, po ka¿dym nowym porozumieniu niezbêdne
s¹ znów nowe mediacje50.

Wszystko to razem czyni po³o¿enie rzekomo kochaj¹cych siê osób cokolwiek
nieznonym. Ca³a bowiem ich za¿y³oæ opiera siê raptem na wzajemnej niezale¿noci; na ci¹g³ym kwestionowaniu osi¹gniêtego w zwi¹zku status quo; na nieposiadaniu unifikuj¹cych pryncypiów, na które mo¿na by siê wspólnie powo³ywaæ w sytuacjach niejasnych i kryzysowych; na ci¹g³ym (re)negocjowaniu
osi¹gniêtego statusu w zwi¹zku; na zwi¹zanej z tym permanentnej niepewnoci
Tych¿e, Ca³kiem zwyczajny chaos mi³oci, dz. cyt., s. 108.
M. Wehrspaun, Alternative Lebensformen und postmoderne Identitätskonstitution, w: Die
»postmoderne« Familie – Familile Strategien und Familien Politik in einer Übergangszeit, Hrsg.
K. Lüscher, Franz Schultheis & M. Wehrspaun, Konstanz 1988, s. 165.
47
U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Ca³kiem zwyczajny chaos mi³oci, dz. cyt., s. 106.
48
Zob. A. de Swaan, The Politics of Agoraphobia. On Changes in Emotional and Relational
Management, „Theory and Society” 10(1981), s. 337-358.
49
Por. V. Hage, Ferne Frauen, fremde Männer, „Die Zeit”, 11.12.1987, nr 51, http://www.zeit.
de/1987/51/ferne-frauen-fremde-maenner/komplettansicht [dostêp 20.02.2015].
50
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jutra i obawie przed rozstaniem z dowolnego powodu  takiego jednak¿e, którego nie uda³o siê ju¿ wspólnie przedyskutowaæ.
Na tym jednak nie koniec. Autorzy Ca³kiem zwyczajnego chaosu mi³oci przekonuj¹, ¿e tak zwana nowoczesna mi³oæ, emancypuj¹ca siê wyranie spod w³adzy przekazanych przez tradycjê porz¹dków organizuj¹cych ¿ycie, naznaczona
jest równie¿ pêdem ku ekspansji oraz permanentn¹ moralnoci¹ zmiany51.
Norm¹ postêpowania staje siê natomiast zasada intensyfikacji: jeszcze szybciej!
jeszcze wiêcej! jeszcze piêkniej!52. Ho³dowanie jej wytwarza mentalnoæ ulepszania. Kierowanie siê ni¹ oznacza stawianie przed zwi¹zkiem ma³¿eñskim
wymagañ znacznie wy¿szych ni¿ kiedykolwiek przedtem. „Dzi nie wystarczy
ju¿, ¿e siê jako tako ze sob¹ wytrzymuje. Chce siê wiêcej, chce siê szczêcia
i spe³nienia, realizacji amerykañskiego marzenia we w³asnym domu, «The Pursuit of Happiness»”53. Tego rodzaju podejcie generuje, rzecz jasna, olbrzymi
potencja³ rozczarowañ54. Ten za, koniec koñców, si³¹ rzeczy prowokuje samotnoæ, przyjmuj¹c¹ postaæ s a m o t n o  c i w e d w o j e. Przedziwna to mi³oæ,
przyznajmy, która miast odwodziæ nas od samotnoci, zrazu sama siê ni¹ staje.
Podsumowuj¹c krótko ten w¹tek, nieco aforystycznie rzec mo¿na, ¿e wspó³czesny cz³owiek nie umie byæ sam(otny) ani z innymi. Kieruje nim rozpaczliwie
niekoherentne d¹¿enie, pod³ug którego mi³oæ, owszem, tak  ale ju¿ zwi¹zek
nie; mi³oæ nadal tak, ale wytrwa³oæ w niej (tradycyjnie nazywana wiernoci¹) ju¿ nie.
IV. MI£OÆ JAKO UCIECZKA OD SAMOTNOCI
Motyw ucieczki od samotnoci, rozliczne próby jej aran¿owania, wybija siê
na czo³o nie tylko indywidualnych preferencji i praktyk, lecz staje siê równie¿ 
jak zgodnie tego dowodz¹ pospo³u Fromm z Bierdiajewem, ale te¿ wielu innych
(by wymieniæ tylko tytu³em przyk³adu Paula Tillicha, Ortegê y Gasseta, Mouniera czy Lwa Szestowa)  jednym z g³ównych problemów trapi¹cych filozofiê.
By odpowiedzieæ sobie na pytanie, przed czym tak naprawdê w gruncie rzeczy uciekamy, trzeba sobie pokrótce uprzytomniæ naturê samotnoci. Najlepiej
bodaj odda³ j¹ Fromm, stwierdzaj¹c, ¿e samotnoæ wi¹¿e siê nieodmiennie
z obezw³adniaj¹cym poczuciem bezradnoci, niepotrzebnoci, uwiêzienia w sobie, obcoci, niemo¿noci nawi¹zania istotnej wiêzi z otoczeniem; z poczuciem
bycia odciêtym od biegu wydarzeñ, których nie tylko  wskutek tej przypad³oci
 nie jest siê uczestnikiem, ale nawet wiadkiem; z poczuciem permanentnego
51
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bycia w defensywie i nieumiejêtnoci¹ przeprowadzenia skutecznej samoobrony; z trwaniem w ci¹g³ym niepokoju, niepewnoci, niewiedzy; w koñcu z czêsto
wydumanym i wyolbrzymionym poczuciem wstydu i zawinienia. Jeli dodaæ do
tej listy jeszcze kolejne komponenty samotnoci, znane z Pascalowskich Myli,
takie chocia¿by, jak trwo¿liwe znudzenie oraz przymus autorefleksyjnego zajmowania siê sob¹, które na jaw wynosi i z ca³¹ wyrazistoci¹ ukazuje nag¹ prawdê
o nas samych  o tym, kim tak naprawdê jestemy, i co, w rzeczywistoci, sob¹
reprezentujemy, wówczas nie powinno dziwiæ, ¿e poza wszelkimi innymi niedogodnociami samotnoæ przera¿a, napawaj¹c lêkiem uruchamiaj¹cym mechanizmy ucieczkowe.
Ró¿ne s¹ metody przezwyciê¿ania samotnoci. Nim je pokrótce, dla ilustracji wymienimy, zaznaczmy jedynie, czym owo przezwyciê¿anie w istocie siê
odznacza, od czego uciekamy, umykaj¹c przed samotnoci¹. Otó¿, u c i e c z k a
p r z e d s a m o t n o  c i ¹ jest, w najdalszych i najpowa¿niejszych swych konsekwencjach, ucieczk¹ przed samym sob¹, a w lad za tym rezygnacj¹ z autentycznoci w³asnego bycia w wiecie, skutkuj¹c¹ popadaniem w coraz to ró¿ne
iluzje ¿ycia i urojenia o samym sobie, zatruwaj¹ce jadem z³udzenia tak¿e zdolnoæ adekwatnego percypowania otoczenia i jego wp³ywu na nas. Ucieczka od
samotnoci to równie¿ ucieczka od tego wszystkiego, co trudne, wymagaj¹ce,
z³o¿one, nieprzeciêtne; to ucieczka od nudy i monotonii ws³uchiwania siê w samego siebie, które niejednokrotnie staje siê wyrzutem, domagaj¹cym siê od samotnika moralnej przemiany na drodze mozolnej pracy nad samym sob¹. Ucieczka od samotnoci to tak¿e ucieczka od problemów, od zaci¹gniêtych win i d³ugów
wdziêcznoci, od negatywnych opinii na swój temat, od nieprzychylnych, nienawistnych lub/i wrogich ludzi i rodowisk, od nieprzyjaznych miejsc i obci¹¿aj¹cych zdarzeñ, w których nie chce siê ju¿ wiêcej uczestniczyæ55.
Najgorsze, czego przewa¿nie, decyduj¹c siê na tak¹ dezercjê, nie przewidujemy ani nawet nie uwiadamiamy sobie, jest to, ¿e ucieczka, choæby nie wiadomo, jak udana i zadowalaj¹ca, pozostaje jedynie ucieczk¹, nie za przezwyciê¿eniem tego, od czego siê ucieka³o.
O tym, w jakich kierunkach zazwyczaj pod¹¿a ucieczka opresjonowanych
samotnoci¹ jednostek, wymownie zawiadcza Bierdiajew. W Rozwa¿aniach
o egzystencji stwierdza on mianowicie
Ja próbuje przezwyciê¿yæ samotnoæ w ró¿ny sposób, na drogach poznania, przez
¿ycie p³ciowe i mi³oæ, przez przyjañ, przez aktywnoæ spo³eczn¹, przez dobre
uczynki. [ ] Jest godne uwagi, ¿e k³ótnia, walka, a nawet nienawiæ s¹ zjawiskami
spo³ecznymi, które czêsto przezwyciê¿aj¹ i os³abiaj¹ samotnoæ. Jednak po ich ustaniu samotnoæ jest jeszcze silniejsza56.
55
Por. np. T. Merton, Myli w samotnoci  Chleb ¿ywy, t³um. F. Zieliñska, Kraków 1975,
s. 75: W samotnoci stajemy twarz¹ w twarz z samym sednem rzeczy.
56
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 54.
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Odporu dla samotnoci poszukuje siê zatem w szeroko pojêtym aktywizmie
(w tym szczególnie w pracoholizmie), w uwielokrotnianiu i intensyfikacji relacji
miêdzyludzkich i kontaktu spo³ecznego, w wypieraniu ze wiadomoci i pamiêci
negatywnych aspektów przesz³ych wydarzeñ, które doprowadzi³y in effectu do
samotnoci, a nawet  jak s³usznie dowodzi Bierdiajew  w dzia³aniach skrycie
lub jawnie destrukcyjnych, za pomoc¹ których powetowuje siê  przynajmniej
we w³asnym mniemaniu  odniesione w ¿yciu straty i nawiedzaj¹ce udrêki.
Nies³uszna by³aby opinia  równie przytomnie, fragment dalej, zaznaczy
Bierdiajew  ¿e samotnoci nie da siê przezwyciê¿yæ na tych drogach, ale nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e zostaje ona przezwyciê¿ona ostatecznie57. I tu dochodzimy do fina³owej kwestii, mianowicie tego, jak w wyniku wzajemnych konfrontacji ostatecznie pozycjonuj¹ siê wobec siebie mi³oæ z samotnoci¹. Od razu
powiedzmy, uprzedzaj¹c dalsze wywody, ¿e sprawa nie wygl¹da wcale tak prosto ani jednoznacznie, jak mog³oby siê wydawaæ.
By oszczêdziæ sobie nadmiernych szczegó³ów, na które nie ma tutaj miejsca,
wska¿my na wiod¹c¹ liniê interpretacyjn¹ tego zagadnienia w filozofii. Powo³ajmy siê, przy tej okazji, znów na Bierdiajewa i jego Rozwa¿ania o egzystencji.
W nich bowiem symbolicznie mieci siê, wyra¿a i streszcza zasadnicze przes³anie sygnalizowanego podejcia, dla którego pogl¹d rosyjskiego personalisty jawi
siê jako szczególnie reprezentatywny. Otó¿, zdaniem tego filozofa  pos³u¿my
siê cytatem
Nadzieja cz³owieka na przezwyciê¿enie samotnoci wi¹¿e siê z mi³oci¹ i przyjani¹.
Mi³oæ jest przezwyciê¿eniem samotnoci, wyjciem z siebie w innego, odbiciem
innego w sobie i siebie w innym. Mi³oæ jest wspólnot¹ personalistyczn¹ par excellence, wspólnot¹ osoby z osob¹. [ ] Jedynie w mi³oci ma miejsce integralne zjednoczenie jednego z drugim i przezwyciê¿enie samotnoci58.

[ ] wiat zobiektywizowany nie akceptuje autentycznej mi³oci, nie lubi
jej, zna jedynie biologiczn¹ i spo³eczn¹ stronê mi³oci. Mi³oæ nie chce znaæ praw
zobiektywizowanego wiata. Przezwyciê¿a samotnoæ poza granicami zobiektywizowanego wiata i dlatego jest silnie zwi¹zana ze mierci¹59.
Z wypowiedzi Bierdiajewa najwyraniej przebija wiara w to, ¿e jedynym
skutecznym lekarstwem na samotnoæ jest mi³oæ. Nie chodzi tu jednak, co skrupulatnie odnotowuje sam autor, ani o mi³oæ spo³eczn¹, ani tym bardziej biologiczn¹. Nadzieja na przezwyciê¿enie samotnoci pochodziæ mo¿e jedynie i co
najwy¿ej z m i ³ o  c i a u t e n t y c z n e j, niepodlegaj¹cej warunkowaniu przez
tamte, lecz samej bêd¹cej ich prawarunkiem oraz wszelkiego w ogóle aktu chcenia. Tego rodzaju przekonanie wypowiada explicite Josef Pieper w swoim s³yn57
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nym traktacie O mi³oci60. Chodzi o m i ³ o  æ s p e r s o n a l i z o w a n ¹, to jest
miêdzyosobow¹ (osoby do osoby). Bierdiajew przestrzega, ¿e dopóki bêdziemy
pozostawaæ wy³¹cznie jednostkami w zobiektywizowanym (uprzedmiotowionym
i uprzedmiatawiaj¹cym) spo³eczeñstwie, wraz z jego instytucjami, Kocio³ów nie
wy³¹czaj¹c61, dopóty nie staniemy siê osobami, a nie staj¹c siê nimi, nie bêdziemy potrafili autentycznie kochaæ, kochaj¹c siê za, nie bêdziemy w stanie
budowaæ autentycznych wspólnot. Prawdziwa wspólnota mo¿e powstaæ wy³¹cznie dziêki autentycznej mi³oci. Ta, z kolei, mo¿liwa jest wy³¹cznie miêdzy osobami. Moc przekszta³cenia jednostki (Ja) w osobê nale¿y do (autentycznej) mi³oci.
Mi³oæ warunkuje zatem przemianê Ja w osobê, przemiana ta za staje siê
warunkiem i motorem przeobra¿ania siê zmonadyzowanych spo³ecznoci, instytucji, narodów, pañstw i Kocio³ów w autentyczne, to znaczy spersonalizowane
wspólnoty, zawi¹zane przez autentyczn¹ mi³oæ oraz dzia³aj¹ce w jej imiê i na
jej rzecz. Jak powie Bierdiajew, Autentyczne przezwyciê¿enie samotnoci i osi¹gniêcie wspólnoty oznacza przejcie od «ja» do «ty» w mi³oci, w przyjani, ale
nie jest przejciem ku przedmiotowi”62.
[ ] mi³oæ jest nierozerwalnie zwi¹zana z osob¹ i daje wyjcie ja w inne ja,
a nie wyjcie w wiat bezosobowy, w kolektywne ono. Jednak ja nie jest jeszcze
osob¹. Ja powinno staæ siê osob¹. Kontakt miêdzy ja, ty i my pomaga ja
staæ siê osob¹. Osoba umacnia siê przez kontakt, przez wyjcie z siebie ku drugiemu.
Ukrywanie ja jest jednym z wyrazów samotnoci63.

„Osoba jest bardzo cile zwi¹zana z mi³oci¹. Przez mi³oæ osoba siê realizuje, przez mi³oæ przezwyciê¿a samotnoæ i realizuje wspólnotê”64. „Autentycznie samotnoæ przezwyciê¿a jedynie realna mi³oæ, która jest szczytem ¿ycia65.
Z przytoczonych analiz wynika pewna prawid³owoæ, któr¹ koniecznie trzeba tu wyeksplikowaæ. Idzie mianowicie o charakterystyczne dla tego typu dyskursu definicyjne skojarzenie mi³oci z otwartoci¹ i partycypacj¹, samotnoci
za z ca³kowitym zamkniêciem i odciêciem siê od wszelkiego kontaktu. W tym
wietle staje siê janiejszy powód, dla którego filozofowie pokroju Bierdiajewa,
Mouniera czy Fromma (jeli uznaæ go za filozofa), a w szerszym planie przedstawiciele filozofii dialogu (z Ferdinandem Ebnerem, Franzem Rosenzweigiem,
Martinem Buberem i Emmanuelem Lévinasem na czele), li tylko i w³anie
w mi³oci upatruj¹ szans wyzwolenia siê z okowów samotnoci. Jeli bowiem saZob. J. Pieper, O mi³oci, t³um. I. Gano, Warszawa 1983, s. 30.
Bierdiajew, jako cz³onek Kocio³a prawos³awnego, ma tu, oczywicie, na myli przede
wszystkim, jeli nie wy³¹cznie, to w³anie wyznanie.
62
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 54.
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Tam¿e, s. 64.
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motnoæ jest zamkniêciem siê na innego i nielicz¹cym siê z innym pozostawaniem w ciasnych, mrocznych, sk¹panych têgim ch³odem, a przy tym rozegotyzowanych murach w³asnego Ja, wówczas jedynym sposobem, jaki przychodzi do
g³owy, by zapobiec tej dramatycznej sytuacji, jest rozbijaj¹ca te mury mi³oæ
z jej immanentn¹ zdolnoci¹ do otwierania na innego.
Towarzyszy temu, pora to w koñcu przyznaæ, jawnie deklarowane przez
wymienionych autorów  mo¿e z wyj¹tkiem Fromma, podaj¹cego siê, co prawda, za ateistê66, wysnuwaj¹cego jednakowo¿ analogiczne wnioski, jak pozostali,
przyznaj¹cy siê z kolei do ró¿nych form teizmu  zakotwiczenie i osnucie prezentowanych rozwi¹zañ w klimacie narracji religijnej. Otó¿, mi³oæ, owa autentyczna mi³oæ, o której mowa w doktrynach wzmiankowanych filozofów, nosi
ostatecznie znamiona mi³oci opatrzonej klauz¹ religii. W tê stronê zmierza³ Bierdiajew, gdy stwierdza³  co ju¿ cytowalimy  ¿e mi³oæ jest silnie zwi¹zana ze
mierci¹67, na czym polega jej wielkoæ, ale i trudna do wyobra¿enia, a tym
bardziej akceptacji moc unicestwiania wszystkiego, co siê jej opiera lub/i przeciwstawia do momentu, w którym nad nim ca³kowicie nie zaw³adnie.
Skojarzenie m i ³ o  c i z e  m i e r c i ¹ ma wyranie biblijn¹ konotacjê,
przywodz¹c natychmiast na myl s³awetny passus ze starotestamentowej Pieni
nad Pieniami, w której czytamy Po³ó¿ miê jak pieczêæ na twoim sercu, jak pieczêæ na twoim ramieniu, bo jak mieræ potê¿na jest mi³oæ, a zazdroæ jej nieprzejednana jak Szeol, ¿ar jej to ¿ar ognia, p³omieñ Pañski. Wody wielkie nie
zdo³aj¹ ugasiæ mi³oci, nie zatopi¹ jej rzeki68.
Interesuj¹c¹ wyk³adniê tego starotestamentowego dictum napotykamy w tomie uchodz¹cym nomen omen za bibliê filozofii dialogu. Chodzi, rzecz jasna,
o Gwiazdê zbawienia. W czêci drugiej i zarazem w drugiej ksiêdze, zaraz na
samym jej pocz¹tku, Rosenzweig pomieci³ znamienne s³owa
Potê¿na jak mieræ jest mi³oæ. Potê¿na jak mieræ? Wobec kogo wiêc mieræ okazuje sw¹ potêgê? Wobec tego, kogo ogarnia. A mi³oæ zaiste ogarnia oboje, kochaj¹cego jak i ukochan¹. Ale ukochan¹ inaczej ni¿ kochaj¹cego. W kochaj¹cym bierze ona
swój pocz¹tek. Ukochana jest poruszona, jej mi³oæ jest ju¿ odpowiedzi¹ na wzruszenie, jest Anterosem, m³odszym bratem Erosa. Dla ukochanej znaczy to przede
wszystkim, ¿e mi³oæ jest potê¿na jak mieræ69.

Por. np. E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 77.
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 68. Co wiêcej, rosyjski filozof twierdzi³ nawet, ¿e ostateczne przezwyciê¿enie samotnoci dokonuje siê jedynie na planie duchowym,
w dowiadczeniu mistycznym, w którym wszystko jest we mnie i ja we wszystkim. Zob. tam¿e,
s. 70. Por. te¿: M. Bierdiajew, Fi³osofija swobodnego ducha. Problematika i apo³ogija christianstwa, t. 1-2, Paris 1927.
68
Pnp 8,6-7.
69
F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, dz. cyt., s. 267.
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Jeli chce siê mi³oci¹ przezwyciê¿yæ samotnoæ, trzeba zatem, jak widaæ,
pozwoliæ siê mi³oci bez reszty ow³adn¹æ. Kto tego  parafrazuj¹c znany Kierkegaardowski termin  skoku mi³oci nie uczyni, tego wysi³ek odsamotnienia 
mówi¹c tym razem Orteg¹ y Gassetem70 – pozostanie pró¿ny. Có¿ by to jednak
mia³o znaczyæ, gdyby potêga mi³oci, przy ca³ej pozytywnoci, konstruktywnoci i afirmatywnoci tego fenomenu, mia³a siê zatrzymywaæ na progu skojarzenia jej ze mierci¹, zawsze negatywn¹, destrukcyjn¹ i odpychaj¹c¹. Franz Rosenzweig zmylnie to przewidzia³, notuj¹c zaraz w drugim akapicie tej samej ksiêgi
drugiej Gwiazdy zbawienia nastêpuj¹ce spostrze¿enie Jak w przypadku ka¿dej
ziemskiej mi³oci jest to jedynie porównanie. mieræ jako zwornik Stworzenia
wyciska na wszelkim bycie stworzonym niezatart¹ pieczêæ stworzonoci, s³owo
«by³o». Lecz mi³oæ wypowiada jej walkê; ona, która zna jedynie teraniejszoæ,
¿yje teraniejszoci¹ i za ni¹ têskni71.
Otó¿ wynika z tego, zgodnie zreszt¹, tym razem, z nowotestamentowym rozporz¹dzeniem, ¿e mi³oæ potê¿niejsza jest nawet ni¿ mieræ, zabezpieczaj¹c przed ni¹
i pozwalaj¹c, póki trwa, ¿yæ. Wszak mi³oæ oznacza ¿ycie. Jej porównanie ze mierci¹ wiadczy jedynie o jej nieograniczonej sile, nie za przecie¿ ani o identycznoci
z ni¹, ani o reprezentowaniu wszystkich negatywnie j¹ obci¹¿aj¹cych cech.
Jeli mi³oæ jest tak potê¿na, ¿e potrafi  jak mówi Rosenzweig  wypowiedzieæ walkê mierci, to tym bardziej i tym prêdzej zdolna jest ona przezwyciê¿yæ
samotnoæ. Nieprzypadkowo i samotnoæ rodzi b³yskawiczne skojarzenia ze mierci¹, i to w podwójnym sensie. Po pierwsze, jako ostatnia towarzyszka ¿ycia, gdy
przychodzi siê z nim na zawsze rozstawaæ (istnieje bodaj nieskoñczona liczba wiadectw przekonuj¹cych, ¿e na progu mierci cz³owiek odczuwa skrajn¹ samotnoæ72), po wtóre za, jako symboliczne umieranie dla siebie i wiata. W obu przypadkach, gdyby nie za³o¿yæ ostatecznego zwyciêstwa mi³oci nad samotnoci¹,
musia³yby siê one skoñczyæ katastrof¹ rozp³yniêcia siê w bezdennej p u s t c e.
Wci¹¿ jednak pozostaje otwarte pytanie ju¿ nie o to, co to za mi³oæ, lecz kto
jest do niej zdolny. Kto potrafi tak kochaæ  ze wszech miar doskonale? Z przytoczonych wypowiedzi i przeprowadzonych analiz wynikaj¹  w trybie odpowiedzi
na postawione pytanie  dwa komplementarne wnioski. Po pierwsze, ¿aden cz³owiek, sam z siebie i o w³asnych si³ach nie potrafi tak kochaæ; po drugie, jeli ktoZob. J. Ortega y Gasset, Cz³owiek i ludzie, dz. cyt., np. s. 430.
F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, dz. cyt., s. 267.
72
Wed³ug Ortegi y Gasseta samotnoæ umierania jest tym, co najbardziej ludzkie  jest definiensem cz³owieczeñstwa. St¹d te¿ zbawcze orêdzie i pos³annictwo Chrystusa wymaga³y od Niego
wyg³oszenia ustami, nade wszystko za danin¹ ¿ycia wielkotygodniowego kazania, zwanego kazaniem o samotnoci, w którym najdobitniej  przekonuje Ortega  wyrazi³o siê cz³owieczeñstwo
Chrystusa, odczuwaj¹cego  dok³adnie tak, jak ka¿dy cz³owiek  krañcow¹ samotnoæ w obliczu
zbli¿aj¹cej siê niechybnie mierci. Zob. ten¿e, Cz³owiek i ludzie, dz. cyt., np. s. 376. Podobnie pisze o tym zagadnieniu J.G. McGraw. Zob. ten¿e, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 25.
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kolwiek by³by zdolny do takiej mi³oci, poci¹gaj¹c równoczenie ku niej cz³owieka, to musia³by to byæ, z koniecznoci, sam Bóg. Tak¹ w³anie konkluzjê, w rezultacie przeprowadzonych dociekañ, wysnuwa Bierdiajew. Czytamy u niego, na przyk³ad Bóg jest przezwyciê¿eniem samotnoci, odnalezieniem bliskoci i wspólnoty,
sensu porównywalnego z moim istnieniem. Ten, do którego mogê nale¿eæ i komu
mogê zawierzyæ absolutnie, oddaæ siê bez reszty, to Bóg i tylko Bóg73. Moja samotnoæ zostaje przezwyciê¿ona dlatego, ¿e jest Bóg. Bóg jest przezwyciê¿eniem
mojej samotnoci, odnalezieniem pe³ni i sensu mego istnienia74.
Tego rodzaju pogl¹d wymaga zarówno od formu³uj¹cego go, jak i od potencjalnego jego adresata, który, na dok³adkê, mia³by siê z nim bez zastrze¿eñ zgodziæ, przyjêcia, jako rozstrzygaj¹cej, perspektywy religijnej wiary, rz¹dz¹cej siê
logik¹ w³asnej doktryny. Gdy takie posuniêcie mo¿e jeszcze byæ teoretycznie mo¿liwe i metodologicznie uprawione na gruncie konfesyjnie zorientowanej filozofii,
to ju¿ niepodobna siê nim kierowaæ, uprawiaj¹c dyscypliny cile naukowe (scil.
pozafilozoficzne). Tote¿ nie powinna dziwiæ dalece odmienna od przytoczonej za
Bierdiajewem konstatacja McGrawa, reprezentuj¹cego w badaniach nad samotnoci¹ nurt filozoficznej psychologii, zgodnie z któr¹ nie ma takiej si³y, która by
mog³a nas wyrwaæ ze szponów samotnoci. ¯adna mi³oæ nie zabezpiecza nas
przed samotnoci¹. Dowodem tego sam Chrystus, który  jak stwierdza McGraw
by³ traktowany jako jedna z najbardziej kochanych istot ludzkich przez niezliczone
rzesze ludzi we wszystkich wiekach. Tym niemniej, by³ on zdolny nie tylko do prze¿ywania najsilniejszych stanów samotnoci, ale rzeczywicie dowiadczy³ wszystkich
dziesiêciu rodzajów samotnoci wyró¿nionych w niniejszej rozprawie [Samotnoæ.
Studium psychologiczne i filozoficzne  przyp. P.D.], i to w najwy¿szym stopniu75.

Wed³ug McGrawa, jeli jakakolwiek, to wy³¹cznie mi³oæ najzupe³niej doskona³a mog³aby usun¹æ w cieñ albo obróciæ wniwecz samotnoæ; a ¿e takiej nie
ma, przeto samotnoæ si³¹ rzeczy zwyciê¿a w tej konfrontacji, czyhaj¹c na dogodny moment, w którym bêdzie mog³a obwieciæ swoje zwyciêstwo.
V. SAMOTNOÆ WARUNKIEM MI£OCI
Sporne zestawienie samotnoci z mi³oci¹ oraz jego wyniki wi¹¿¹ siê nie
tylko z kwesti¹ przyjêtej perspektywy badawczej. Oprócz stwierdzonej dwubiegunowoci ujêæ, zale¿nych b¹d to  jak by powiedzia³ Fromm76 – od optyki t e M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, dz. cyt., s. 55.
Tam¿e, s. 69.
75
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 25. Por. ten¿e, God
and the Problem of Loneliness, „Religious Studies”, Vol. 28, September 1992, Issue 03, s. 319-346.
76
Por. E. Fromm, O sztuce mi³oci, dz. cyt., s. 77.
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i s t y c z n e j, b¹d to od perspektywy n i e t e i s t y c z n e j, dalszych k³opotów
napêdza niejednoznacznoæ, bior¹ca siê z niepewnoci dotycz¹cej tego, jak siê
w istocie uk³ada hierarchia wzajemnych odniesieñ i warunkowañ miêdzy omawianymi antagonistkami.
I tak, na przyk³ad, jakby sobie przecz¹c, Fromm, ku zaskoczeniu uwa¿nych
czytelników O sztuce mi³oci, w pewnym momencie oznajmia, wiadom niezrêcznoci, w jak¹ sam siê wpêdza
Brzmi to jak paradoks, ale umiejêtnoæ przebywania samotnie jest warunkiem zdolnoci kochania. [ ] Umieæ siê skoncentrowaæ znaczy umieæ pozostawaæ samemu
z sob¹  a to w³anie jest warunkiem zdolnoci kochania. Je¿eli jestem przywi¹zany
do drugiego cz³owieka, poniewa¿ nie potrafiê staæ na w³asnych nogach, on lub ona
mog¹ byæ moim ratunkiem w ¿yciu, ale tego rodzaju zwi¹zek nie jest mi³oci¹77.

Ju¿ z samej tylko tej zdawkowej adnotacji Fromma wy³ania siê dalece zniuansowany, by nie powiedzieæ rewolucjonizuj¹cy dotychczas znany i obowi¹zuj¹cy obraz samotnoci, która, nie przestaj¹c odgrywaæ roli konkurentki mi³oci,
równoczenie zaczyna wieæ ¿ywot poczciwej introduktorki tamtej, zjednuj¹c
sobie uznanie oraz zyskuj¹c niepomiernie na znaczeniu, a tak¿e nie przestaje jawiæ siê w innym, lepszym, przychylniejszym jej wietle. Ta sama samotnoæ,
któr¹ McGraw tak wymownie okrela mianem odwiecznej i niemiertelnej ludzkiej Nemezis, pierwszej rzeczy, jak¹ biblijny Bóg nazwa³ z³em78; ta sama samotnoæ, któr¹ Marcel ¿yczy sobie uwa¿aæ za jedyne cierpienie79 (jedyne, a nie
tylko najwy¿sze!), staje siê nagle  o Frommowski paradoksie  osobliw¹ sojuszniczk¹ cz³owieka, dozwalaj¹c mu, gdy tylko jej zakosztuje, przenieæ siê na antypody mi³oci.
Paradoksalnoæ, o której mowa, nie niweczy doszczêtnie misternej tkaniny
analiz, przeprowadzonych w dotychczasowym wywodzie, lecz co najwy¿ej zamienia miejscami po³o¿one w nich akcenty. Mi³oæ nadal dzier¿y w swych rêkach niespotykan¹ zdolnoæ wyw³aszczania samotnoci z jej dziedzictwa, zdolnoæ ta jednak nie dosiêga samego jej przeznaczenia, jakim jest warunkowanie
autentycznej mi³oci. Jeli wiêc istotnie jest tak, jak siê przyjmuje, ¿e samotnoæ
poprzedza i warunkuje mi³oæ, tote¿  by zachowaæ choæ odrobinê powagi i konsekwencji  nale¿a³oby dopowiedzieæ tak¿e, ¿e mi³oæ nie mo¿e ani nawet nie
powinna przezwyciê¿aæ samotnoci. Dla niej samej bowiem musia³oby to raptownie oznaczaæ podcinanie korzenia, z którego wyrasta i który karmi j¹ o¿ywczymi sokami. To dlatego Bierdiajew, podobnie jak Fromm, ryzykuj¹c sprzecznoæ we w³asnych ustaleniach, powa¿a siê orzec, i¿ osoba rodzi siê przez
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samotnoæ80, mimo ¿e przecie¿ wczeniej mia³ têg¹ ochotê przyznawaæ tê prerogatywê wy³¹cznie mi³oci.
Do analogicznych wniosków sk³ania siê Tillich, którego lakoniczny os¹d
uczyni³em, obok innych, mottem tego opracowania, a teraz, na dowód takich
w³anie pogl¹dów tego autora, po raz kolejny przytaczam: Nawet mi³oæ odradza siê w odosobnieniu81.
W tym samym duchu wypowiada siê tak¿e, w ró¿nych swoich pismach, Lévinas. Nie wchodz¹c w zbêdne szczegó³y ani w zawi³e komentarze, poprzestañmy
jedynie na przytoczeniu dwóch, równie oszczêdnych, jak w przypadku Tillicha,
uzgodnieñ Lévinasa, z których jedno patronuje mojej pracy w charakterze motta.
Otó¿, w Czasie i tym, co inne wysuniête zostaje przekonanie, zgodnie z którym
Patos mi³oci polega na nieprzekraczalnej dwoistoci bytów82. Koresponduje
ono z odkryciem, jakim ów autor dzieli siê z czytelnikiem na kartach uchodz¹cej
dzi za klasyczn¹ rozprawy pod tytu³em: Ca³oæ i nieskoñczonoæ. W Przedmowie do czêci czwartej, ju¿ w pierwszym zdaniu Lévinas kategorycznie stwierdza, ¿e Stosunek z Innym nie usuwa separacji83.
I wreszcie, równie has³owo, jak w dotychczasowych wskazaniach, choæ mo¿e
nie tak zwiêle, pozwólmy wybrzmieæ opinii Ortegi y Gasseta, który w eseju
Cz³owiek i ludzie po kilkakroæ z naciskiem stwierdza, ¿e Cz³owiek w swojej
najg³êbszej rzeczywistoci jest sam [ ]”84.
Na dnie owej absolutnej samotnoci, jakim jest nieodwo³alnie nasze ¿ycie, pojawia
siê wci¹¿ niemniej istotna têsknota do czyjej obecnoci. Pragniemy znaleæ kogo,
czyje ¿ycie stopi³oby siê bez reszty z naszym, przeniknê³o je i dokonujemy w tym
celu najró¿niejszych wysi³ków. Jednym z nich jest przyjañ. Ale najwiêkszy sporód
nich nazywamy mi³oci¹. Prawdziwa mi³oæ jest przede wszystkim prób¹ wymiany
dwóch samotnoci85.

Po tej uwadze Ortegi, jak wolno przypuszczaæ, bodaj jeszcze janiejsza
i cokolwiek bardziej zrozumia³a staje siê nieco zaskakuj¹ca  zw³aszcza w wietle dotychczasowych ustaleñ  konkluzja, sformu³owana przez Fromma, zgodnie
z któr¹ umiejêtnoæ przebywania samotnie jest warunkiem zdolnoci kochania86.
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VI. MI£OÆ SAMOTNOCI  SAMOTNOÆ MI£OCI
Na koniec przychodzi nam rozwa¿yæ jeszcze jedn¹ kwestiê, której nie sposób nie poruszyæ, gdy konfrontuje siê z sob¹ mi³oæ i samotnoæ. Wi¹¿e siê ona
cile z dialektycznym charakterem omawianej konfrontacji. Dlatego te¿ z jednej strony za Tomaszem Mertonem mówiê o mi³oci samotnoci, z drugiej za 
za Mounierem  o samotnoci mi³oci.
Merton ani przez chwilê nie kryje, ¿e m i ³ o  æ s a m o t n o  c i mo¿liwa
jest wy³¹cznie na gruncie chrzecijañstwa  jego zasad i nauki. W rozprawce pod
takim samym tytu³em czytamy, na przyk³ad, ¿e
Umi³owanie samotnoci i szukanie jej nie oznacza ustawicznej podró¿y z jednej geograficznej mo¿liwoci do drugiej. Cz³owiek staje siê samotnikiem z chwil¹, kiedy bez
wzglêdu na swoje zewnêtrzne otoczenie zdaje sobie nagle sprawê ze swojej w³asnej
nieod³¹cznej samotnoci i widzi, ¿e na zawsze pozostanie samotny. Od tej chwili samotnoæ przestaje byæ mo¿liwoci¹, a staje siê rzeczywistoci¹87.

Wypowied Mertona, gdyby chcieæ potraktowaæ j¹ quasi-statystycznie, powiêksza pulê tych, które potwierdzaj¹ ostatecznie nieprzekraczaln¹ i nieodwo³ywaln¹ przewagê samotnoci nad mi³oci¹.
Obok mi³oci samotnoci wystêpuje tak¿e, zgodnie z okreleniem francuskiego personalisty, fenomen s a m o t n o  c i m i ³ o  c i. Polega on, mówi¹c najprociej, na proporcjonalnym ujmowaniu stopnia samotnoci w zale¿noci od
stopnia osi¹gniêtej mi³oci. Wynika z tego takie oto równanie, w myl którego
im bardziej mi³oæ jest doskona³a, tym bardziej cierpi88. Przywo³ana konstatacja wydaje siê na tyle intuicyjna, ¿e nie wymaga dodatkowego komentarza, poza
wskazaniem na oczywist¹, a prócz tego narzucaj¹c¹ siê prawdê, ¿e im bardziej
siê kocha, tym podatniejszym siê staje na zranienia i samotnoæ. Doskona³a mi³oæ wszak¿e, jeli mia³aby tego unikn¹æ, musia³aby mieæ za swojego adresata
istotê zdoln¹ kochaæ równie doskonale.
Pojêciem samotnoci mi³oci mo¿na obj¹æ wreszcie sytuacjê, w której im
wiêksze jest zaanga¿owanie mi³osne, tym bardziej  gdy spotyka nas nieodwzajemnienie, zawód, rozczarowanie b¹d nag³e i niespodziewane zerwanie relacji,
opartej na mi³oci  ronie potencja³ ryzyka samotnoci. Zasadnoæ tej obserwacji naj³atwiej wykazaæ, porównuj¹c zdarzenia, z których pierwsze zwi¹zane jest
z ustaniem relacji s¹siedzkiej, drugie kole¿eñskiej, trzecie przyjacielskiej, a ostatnie mi³osnej. Wiadomo, ¿e skala natê¿enia samotnoci bêdzie ros³a w zale¿noci
od jakoci i intensywnoci relacji. Utrata mi³oci bêdzie siê zatem wi¹za³a
z obiektywnie najwy¿szym wspó³czynnikiem implikowanej tym faktem samotnoci.
87
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* * *
Tytu³em ca³ociowego podsumowania mo¿na powiedzieæ w³aciwie jedynie
tyle, ¿e mo¿na antagonizowaæ mi³oæ z samotnoci¹, choæby po to, by w mi³oci
znaleæ lekarstwo na tê ostatni¹. Jednak, gdy siê oprzytomnieje i w koñcu zorientuje, ¿e nawet mi³oæ nie jest w stanie do koñca pokonaæ samotnoci, wówczas przychodzi na myl ju¿ tylko jedno co do nich: coincidentia oppositorum.
Najwidoczniej ludzkie ¿ycie, w jego historycznym, indywidualnym i spo³ecznym
ca³okszta³cie musi siê uk³adaæ w rytm ich obojga  mi³oci nierozdzielnie po¿enionej z samotnoci¹.
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SUMMARY
The article raises an issue of love and loneliness confronted with opinion, that love is the only
antidote for loneliness. Its author is submitting this thesis to a precise research. The source wish of
love is motivated by aiming at avoiding loneliness. The loneliness seems to be more primary
phenomenon to love. This does not necessarily mean that it is not true that love can overcome
loneliness. Loneliness can only give way under the pressure of perfect love. It is an attribute of
God. A man authentically immersed in that Love has a capacity for overcoming of his loneliness.
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love, loneliness, person, depersonalization, egoism, pseudo-love, crisis

S³owa kluczowe
mi³oæ, samotnoæ, osoba, depersonalizacja, egoizm, pseudomi³oæ, kryzys

MI£OÆ I SAMOTNOÆ  KONFRONTACJE

UNIWERSYTET

69

OSOBA I MI£OÆ
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 11, POZNAÑ 2014
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

JAN GRZESZCZAK
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Kochaj i czyñ, co chcesz
Raz jeszcze o mi³oci wed³ug w. Augustyna
Love and do what you want. One More Time on Love According to St. Augustine

WPROWADZENIE
[ ] wtedy na widowni zjawia siê arcybiskup gnienieñski, Bodzanta, niegdy jeden z najgorêtszych wrogów andegaweñskiej dynastii. £agodnie i powoli zaczyna
przekonywaæ królow¹ Jadwigê. Mówi jej o znikomoci wszelkiej ziemskiej mi³oci i o mi³oci jedynej, najwy¿szej, któr¹ odnaleæ mo¿na tylko w Bogu, mówi jej
o pokorze, o cierpliwym znoszeniu krzy¿ów, o potêdze cierpienia, otwiera wreszcie
przed ni¹ porywaj¹ce perspektywy wielkich czynów: nawrócenia Litwy, zabezpieczenia pó³nocno-wschodnich granic królestwa. I s³owa jego z biegiem czasu przenikaj¹
do wiadomoci królowej. Nagle odkrywa ona tajemnicz¹ niæ wi¹¿¹c¹ wpojone od
pierwszych lat prawdy wiary z codziennym ¿yciem, zaczyna rozumieæ, ¿e to, co powtarza siê nieraz bezmylnie, jest norm¹ postêpowania, jedyn¹ obowi¹zuj¹c¹ norm¹,
¿e ¿yje siê nie tylko z woli Boga, ale i wy³¹cznie dla Niego. Coraz czêciej chodzi
królowa do katedry i tam, przed Ukrzy¿owanym, sk³ada swe troski i w¹tpliwoci.
Tam modli siê ju¿ nie o pomoc w swych zamierzeniach, lecz o owocnoæ dowiadczanych cierpieñ1.

Powy¿szy fragment pochodzi z wydanej w 1951 roku nak³adem PAX ksi¹¿ki Jerzego Andrzeja Górskiego, opatrzonej tytu³em Dilige et quod vis fac. Na tê
publikacjê, wpisuj¹c¹ siê w nurt powojennej literatury katolickiej, sk³adaj¹ siê 22
eseje powiêcone polskim znanym i nieznanym, kanonizowanym i niekanonizowanym wiêtym, od w. Jadwigi Królowej do kilku postaci dzieci, których krót1

J.A. Górski, Dilige et quod vis fac, Warszawa 1951, s. 14-15.
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kie ¿ycie zadziwi³o innych wiar¹, zaufaniem Bogu i czyst¹ mi³oci¹2. Jak napisa³
ks. Jan Zieja w Przedmowie, „W ksi¹¿ce tej autor chcia³ zebraæ i odnowiæ
w pamiêci naszej postacie wi¹tobliwe z czasów dawnych i najnowszych3. Lektura ich ¿ywotów nie przywo³uje bynajmniej na myl pojawiaj¹cych siê od czasu
do czasu kontrowersji wokó³ s³ynnego Augustyñskiego sformu³owania Kochaj
i czyñ, co chcesz, które jest tematem naszej refleksji, wrêcz przeciwnie 
wszystkie zaprezentowane przez Jerzego Górskiego postacie zadziwiaj¹ czytelnika cnot¹ wiary w stopniu heroicznym. Pozostaj¹c w krêgu Augustyñskiej terminologii, mo¿emy stwierdziæ, ¿e ludzie ci s¹ obywatelami niebieskiego pañstwa, które uczyni³a mi³oæ Bo¿a a¿ do pogardy siebie samego posuniêta4.
Kontrowersje wokó³ maksymy Kochaj i czyñ, co chcesz, bior¹ siê najczêciej z prób powierzchownego i wyrwanego z kontekstu jej interpretowania.
U¿yta przez biskupa Hippony zwiêz³a formu³a wydaje siê wrêcz nazbyt zwiêz³a w treci, a przez to podatna na zrozumienie w sposób podobny do znanego
nam sk¹din¹d Róbta, co chceta. Mia³aby w ten sposób sankcjonowaæ zarówno
postawê laksyzmu moralnego, jak i sytuacjonizm etyczny5. Ten ostatni  jak pisze Tadeusz Biesaga  podwa¿a i odrzuca ogólnie wa¿ne normy moralne na
rzecz indywidualnych, autonomicznych, jednostkowych rozstrzygniêæ normatywnych, podejmowanych w obliczu zmieniaj¹cych siê, ci¹gle nowych i niepowtarzalnych sytuacji egzystencjalnych6. Inspiracj¹ dla etyki sytuacyjnej  kontynuuje Tadeusz Biesaga  sta³ siê protest egzystencjalizmu przeciwko negowaniu
niepowtarzalnoci i wolnoci osoby ludzkiej oraz realnoci ludzkiej egzystencji
na rzecz zdeterminowanych procesów przyrodniczych, w których zamyka³ cz³owieka naturalizm, czy te¿ bezosobowych procesów spo³ecznych, w których ujmowa³ cz³owieka idealizm Hegla7.
Wydaje siê, ¿e najw³aciwsz¹ drog¹ do wydobycia z tej s³ynnej formu³y
moralnej zamierzonej przez jej autora treci bêdzie umieszczenie jej w kontekcie nauki w. Augustyna na temat miejsca mi³oci w dzia³aniu moralnie godziwym. Augustyñska wizja mi³oci jako formy cnót (forma virtutum) polega na
tym, ¿e  jak zauwa¿a Tadeusz Styczeñ  dziêki mi³oci cnota i dzia³anie z niej
wyp³ywaj¹ce uzyskuj¹ wymiar cile moralny, a przez to prowadz¹ do spe³nienia
osoby jako osoby poprzez utwierdzenie jej woli w dobru moralnie powinnym8.
Zob. tam¿e, s. 315.
Tam¿e, s. 7.
4
wiêty Augustyn, Pañstwo Bo¿e, XIV, XXVIII, t³um. W. Kubicki, Kêty 1998, s. 546.
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bistum/extern/zfa/textevon/aphorismen/dilige.html [dostêp 04.12.2014].
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2008, s. 293.
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Wydaje siê te¿, ¿e doszlimy w ten sposób do samego centrum problematyki mi³oci u w. Augustyna oraz jej zwi¹zku z prawd¹ i wolnoci¹9. Warto wiêc dokonaæ
przegl¹du zagadnieñ, jakie podsuwa nam s³ynna Augustyñska maksyma.
I. MIEJSCE FORMU£Y W OPUS BISKUPA HIPPONY
S³ynn¹ Augustyñsk¹ formu³ê, bêd¹c¹ przedmiotem naszych rozwa¿añ, znaleæ mo¿na w homiletycznej spucinie tego autora. Najprawdopodobniej w roku
415 w. Augustyn wyg³osi³ seriê homilii na temat Pierwszego Listu w. Jana
Aposto³a opublikowanych przez Jaques’a Paula Migne’a w tomie 35 Patrologia
Latina jako S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi in Epistolam Joannis ad
Parthos Tractatus Decem10. Erudycja dwudziestowiecznych badaczy spucizny
w. Augustyna pozwoli³a zarówno na w miarê precyzyjne ustalenie roku wyg³oszenia homilii, jak i rozwik³anie zagadki Partów jako adresatów Augustyñskich
mów, co by³oby nie tylko dziwne, ale wrêcz niemo¿liwe. Sformu³owanie ad Parthos pojawia siê, co prawda, u autorów takich, jak Atanazy, Beda Czcigodny czy
Kasjodor, mo¿na je jednak uznaæ za b³¹d staro¿ytnych skrybów, którzy najprawdopodobniej pomylili Partów (ðñòò ÐÜñèïõò) z przydomkiem dziewiczy
(ðáñèÝíïò), nadawanym w. Janowi Ewangelicie11.
S³owo tractatus, pojawiaj¹ce siê w tytule dzie³a, jest zgodne z patrystyczn¹
tradycj¹, której przedstawicielem jest równie¿ biskup Hippony. W odró¿nieniu
od komentarza egzegetycznego (expositio) tractatus oznacza ustny komentarz
ksiêgi Pisma wiêtego lub biblijnego fragmentu, przybieraj¹cy formê kazania,
skierowanego do wiernych. Sam w. Augustyn zauwa¿a, ¿e ³aciñskie s³owo tractatus jest odpowiednikiem greckiego Ðìéëßá12.
W Prologu autor wyjania okolicznoci powstania dzie³a. wiêty Augustyn
przypomina swoim s³uchaczom, ¿e ju¿ wczeniej zaj¹³ siê komentowaniem Janowej Ewangelii, jednak w miêdzyczasie nadesz³y wiêta wielkanocne z w³aciWed³ug w. Augustyna, mi³oæ odgrywa zasadnicz¹ rolê w realizacji prawa moralnego. Odgrywa w duszy rolê analogiczn¹ do ciê¿aru w przedmiotach materialnych, st¹d Augustyñskie
stwierdzenie: Moj¹ si³¹ ci¹¿enia jest mi³oæ moja: dok¹dkolwiek zmierzam, mi³oæ mnie prowadzi  w. Augustyn, Wyznania, XIII, 9, t³um. Z. Kubiak, Kraków 1997, s. 319. Myl ta przenika
zarówno teoretyczn¹, jak i praktyczn¹ refleksjê, widoczn¹ w Augustyñskiej spucinie  zob.
R. Cyrklaff, Augustyn  myl etyczna, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1989, k. 1099-1101.
Na temat roli mi³oci w ¿yciu ma³¿eñskim wed³ug w. Augustyna  zob. A. Swoboda, Kobieta,
¿ona i matka w pismach w. Augustyna, Studia i Materia³y, t. 158, Poznañ 2012, s. 91-102.
10
Zob. PL, 35, 1977-2062.
11
Zob. Augustin d’Hippone, Commentaire de la Première Èpître de S. Jean. Texte latin des
Mauristes, introduction, traduction et notes par Paul Agaësse, s.j. Réimpression de la 1re édition
revue et corrigée, Sources Chrétiennes, vol. 75, Paris 2011, s. 9, 15.
12
Zob. Augustinus Hipponensis, Epist. CCXXIV, 2, PL 33, 1001; Augustin d’Hippone, Commentaire…, dz. cyt., s. 15.
9
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wymi im tekstami ewangelicznymi, których nie mo¿na zast¹piæ. Wybra³ wiêc List
w. Jana i tak t³umaczy motywy tej decyzji:
Gdy siê zastanawia³em, któr¹ czêæ Pisma w. mam z wami w tym radosnym tygodniu z ³ask¹ Bo¿¹ omówiæ, tak jednak, aby w siedmiu lub omiu dniach j¹ skoñczyæ,
wpad³ mi do rêki List w. Jana. Zabieraj¹c siê do jego wyjanienia, nie odrywamy siê
od Aposto³a, choæ przerywamy jego Ewangeliê. Sprawi on przyjemnoæ wszystkim,
którzy pragn¹ zasmakowaæ w Bo¿ym chlebie. Tote¿ Koció³ wiêty ceni go bardzo.
List ten bowiem podkrela przede wszystkim mi³oæ. O niczym innym prawie nie
mówi, jeno o mi³oci. St¹d ka¿dy zdolny do s³uchania bêdzie s³ucha³ z radoci¹.
W ten sposób stanie siê dla niego czytanie jakby sp³ywaj¹cym na ogieñ olejem; jeli
jest w nim jaki p³omyk, który by móg³ przyj¹æ pokarm, przyjmie go, wzrasta i trwa.
Dla innych, przeciwnie, bêdzie jak ogniem dla stosu ga³¹zek; dziêki naszej mowie
niejeden zap³onie p³omieniem, chocia¿by dot¹d wcale siê nie pali³. U jednych znajdzie ju¿ przygotowany karm, u drugich siê zapali nawet przy jego dotychczasowym
braku. A wszyscy znajdziemy radoæ w tej samej mi³oci. Gdzie za mi³oæ, tam
pokój; i gdzie pokora, tam mi³oæ. S³uchajmy tedy i snujmy myli, jakie Pan podaje,
bycie dobrze rozumieli13.

Sposób wyk³adu zastosowany przez w. Augustyna wykazuje podobieñstwa
do metody widocznej w Janowym licie. Ju¿ Blaise Pascal zwróci³ uwagê na te
charakterystyczne cechy Augustyñskiej metodologii. W myli 72, odpieraj¹cej
zarzut, jakoby w Pimie wiêtym nie by³o porz¹dku, znajdziemy nastêpuj¹ce
stwierdzenie:
Serce ma swój porz¹dek; rozum ma swój, p³yn¹cy z zasad i dowodów; serce ma inny.
Nie mo¿na udowadniaæ, ¿e nale¿y nam siê mi³oæ, wyszczególniaj¹c po porz¹dku
powody do mi³oci; to by³oby mieszne. Chrystus, w. Pawe³ zachowuj¹ porz¹dek
mi³oci, a nie rozumu; chcieli bowiem rozpaliæ, a nie nauczyæ. To¿ samo wiêty
Augustyn; ten porz¹dek polega g³ównie na dygresjach w ka¿dym punkcie odnosz¹cym siê do celu, tak by ukazywaæ go ci¹gle14.

Trafne wydaje siê w tym miejscu porównanie Augustyñskiej metody do sposobów wykonania dzie³a muzycznego: wiod¹cy temat zostaje najpierw dyskretnie zapowiedziany, nastêpnie porzucony, ponownie podjêty, wykonany tak, aby
wybrzmia³ z si³¹, znowu porzucony po to, by pojawiæ siê ponownie, ale ju¿
w nowym kontekcie i wraz z nowymi w¹tkami15.

w. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List w. Jana, cz. 2, t³um. W. Szo³drski,
W. Kania, wstêp, oprac. E. Stanula, Pisma Starochrzecijañskich Pisarzy, t. 15, Warszawa 1977,
s. 381.
14
B. Pascal, Myli, t³um. T. ¯eleñski (Boy), Warszawa 1997, s. 45.
15
Zob. Augustin d’Hippone, Commentaire…, dz. cyt., s. 18.
13
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II. KONTEKST SFORMU£OWANIA
Przejdmy teraz do kluczowego fragmentu komentarza, w którym pojawia
siê interesuj¹ce nas sformu³owanie: Dilige, et quod vis fac (Kochaj i czyñ, co
chcesz). W homilii VII biskup Hippony komentuje fragment czwartego rozdzia³u Pierwszego Listu w. Jana (1 J 4,4-12). Na wstêpie stwierdza, ¿e Ten wiat
jest tym dla wiernych, którzy szukaj¹ ojczyzny, czym dla ¯ydów by³a pustynia,
i zwraca siê do swoich s³uchaczy: Jeli nie chcecie zgin¹æ na tej pustyni, pijcie
mi³oæ (Sed si non vultis in ista eremo siti mori, bibite caritatem)16. To na pierwszy rzut oka doæ ogólne wezwanie zosta³o skonkretyzowane w dalszej refleksji
biskupa Hippony. Dlaczego mamy piæ mi³oæ, czyli mi³owaæ? Bo  jak pisze
w. Jan  mi³oæ jest z Boga”17. Có¿ wiêkszego  pyta w. Augustyn  móg³
powiedzieæ? Choæby na kartach tego Listu nic wiêcej nie by³o powiedziane na
chwa³ê mi³oci, choæby nic wiêcej nie by³o powiedziane o niej na wszystkich
kartach Pisma w., gdybymy tylko to jedno s³yszeli od Ducha wiêtego, i¿ «Bóg
jest mi³oci¹», ju¿ o nic wiêcej nie musielibymy pytaæ18.
To zasadnicze i g³êbokie stwierdzenie, zawarte pod koniec czwartego paragrafu interesuj¹cej nas siódmej homilii, ma ca³y szereg zarówno teoretycznych,
jak i praktycznych implikacji, omówionych w kolejnych ods³onach Augustynowej refleksji. Dzia³anie przeciw mi³oci oznacza dzia³anie przeciw Bogu (facere
contra dilectionem, facere contra Deum est)19. „Niechaj nikt nie mówi:  przestrzega biskup Hippony  grzeszê przeciw cz³owiekowi, gdy nie kocham brata;
a lekki jest grzech przeciw cz³owiekowi; Tylko przeciw Bogu nie mogê grzeszyæ.
 Jak to? Czy¿ nie grzeszysz przeciw Bogu, kiedy wykraczasz przeciw mi³oci?20. wiêty Augustyn zastanawia siê równie¿ nad tym, jak pogodziæ ze sob¹
zdania: Mi³oæ jest z Boga i Bóg jest mi³oci¹21.
Bogiem jest Ojciec, Syn i Duch wiêty. Syn jest Bogiem z Boga i Duch wiêty jest Bogiem z Boga. Ci trzej s¹ jednym Bogiem, nie trzema Bogami. Skoro Syn jest Bogiem
i Duch wiêty Bogiem, skoro ten ma mi³oæ, w którym mieszka Duch wiêty, to Bóg
jest mi³oci¹. Mi³oæ jest Bogiem, bo jest z Boga [ergo dilectio Deus est; sed Deus
16
w. Augustyn, Homilie…, dz. cyt., s. 455-456. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e po b³ogos³awieñstwie wina w wiêto w. Jana Ewangelisty kap³an podaje je czasami wiernym do skosztowania, wypowiadaj¹c s³owa: Pij mi³oæ w. Jana (Bibe amorem sancti Ioannis) – zob. Agenda
liturgiczna diecezji opolskiej. Nabo¿eñstwa, powiêcenia i b³ogos³awieñstwa, Opole 1986, s. 396.
17
„Videamus quid moniturus est, in quo illum audire debeamus. Dilectissimi, diligamus invicem. Quare? quia homo monet? Quia dilectio ex Deo est” – Augustin d’Hippone, Commentaire…,
dz. cyt., s. 320; 1 J 4,7.
18
w. Augustyn, Homilie…, dz. cyt., s. 458.
19
Zob. Augustin d’Hippone, Commentaire…, dz. cyt., s. 320.
20
w. Augustyn, Homilie…, dz. cyt., s. 458.
21
„Quomodo ergo jam dudum: «Dilectio ex Deo est»; et modo «Dilectio Deus est.» – Augustin d’Hippone, Commentaire…, dz. cyt., s. 322.
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quia ex Deo]. Dwie formu³y masz w Licie: Mi³oæ jest z Boga i Bóg jest mi³oci¹. Tylko o Ojcu nie mówi Pismo, i¿ jest z Boga. Gdyby wiêc s³ysza³
z Boga  nale¿y rozumieæ Syna albo Ducha wiêtego22.

Ten ostatni udziela siê jako mi³oæ Bo¿a, rozlewaj¹ca siê w sercach kochaj¹cych Boga. Nie mo¿na jednak równoczenie  zauwa¿a w. Augustyn  mieæ
mi³oci i byæ grzesznikiem23.
Kluczowe dla naszej refleksji s¹ paragrafy siódmy i ósmy homilii siódmej,
w których w. Augustyn podejmuje siê skomentowania 10. wiersza z czwartego
rozdzia³u Janowego Listu: W tym przejawia siê mi³oæ, ¿e nie my umi³owalimy Boga, ale ¿e On sam nas umi³owa³ i pos³a³ Syna swojego jako ofiarê przeb³agaln¹ za nasze grzechy. Po przywo³aniu fragmentów z Nowego Testamentu,
w których zosta³a wyra¿ona ta sama prawda (J 15,13; Rz 8,32), biskup Hippony
ilustruje j¹ ciekawym zestawieniem:
Oto Ojciec wyda³ Chrystusa. I Judasz Go wyda³. Czy jeden i drugi czyn jest taki sam?
Judasz by³ zdrajc¹. Czy i Bóg by³ zdrajc¹? Bynajmniej, powiesz. Nie ja to mówiê,
lecz mówi Aposto³: W³asnego Syna nie oszczêdzi³, ale Go wyda³ za nas wszystkich. Ojciec Go wyda³ i On sam siebie wyda³. Ten¿e Aposto³ mówi: Który miê
umi³owa³ i siebie samego wyda³ za mnie (Gal 2,20). Skoro Ojciec wyda³ Syna i Syn
wyda³ samego siebie, có¿ uczyni³ Judasz? Wyda³ Go Ojciec, wyda³ siê Syn, wyda³
Go Judasz. To samo by³o tu i tam. Czym jednak siê ró¿ni¹ miêdzy sob¹ wydanie Syna
przez Ojca, wydanie siebie Syna, i wydanie Mistrza przez ucznia Judasza? Tym, ¿e
Ojciec i Syn uczynili to z mi³oci, a Judasz przez zdradê. Nale¿y wiêc baczyæ nie
tyle na to, co cz³owiek czyni, ile na to, w jakim celu co czyni. Taki sam cel widzimy
u Boga Ojca i u Judasza. Ojca chwalimy, Judasza siê odrzekamy. Dlaczego chwalimy Ojca, a odrzekamy siê Judasza? Chwalimy mi³oæ, odrzekamy siê nieprawoci.
Jak wa¿ne jest dla ludzi wydanie Chrystusa! Czy myla³ o tym Judasz, gdy Go wydawa³? Bóg myla³ o naszym zbawieniu, Judasz o cenie, za któr¹ sprzeda³ Pana; Syn
o cenie, któr¹ da³ za nas. Ró¿ny cel poci¹gn¹³ za sob¹ ró¿ne czyny. Tê sam¹ czynnoæ, zale¿nie od jej celu, chwalimy albo potêpiamy. Tak dzia³a mi³oæ. Ni¹ jedn¹
ró¿ni¹ siê czyny ludzkie, ona tylko rozstrzyga o ich wartoci24.

W paragrafie ósmym w. Augustyn zestawia ze sob¹ dzia³ania przeciwne
sobie: Ojciec karci syna, handlarz schlebia niewolnikowi. Gdyby obydwa czyny  karê i delikatnoæ  da³ do wyboru, któ¿ by nie wybra³ delikatnoci i nie
odrzuci³ bicia? A przecie¿  kontynuuje biskup Hippony  patrz¹c na osoby wiw. Augustyn, Homilie , dz. cyt., s. 458-459.
Tam¿e. Wczeniej biskup Hippony, mówi¹c o sakramentach i darze proroctwa, stwierdza,
¿e Wszystkie te tajemnice mo¿e posiadaæ i z³y cz³owiek (Ergo habere autem sacramenta ista
omnia et malus potest; habere autem caritatem, et malus esse non potest)  tam¿e. Na temat aluzji
do donatyzmu, widocznych w homiliach  zob. Augustin d’Hippone, Commentaire…, dz. cyt.,
s. 24-28.
24
w. Augustyn, Homilie…, dz. cyt., s. 460.
22

23
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dzisz, ¿e mi³oæ bije, a niegodziwoæ schlebia (Si personas adtendas, caritas
caedit, blanditur iniquitas)25. Ojciec, choæ surowy, kieruje siê mi³oci¹, natomiast
handlarz niewolników, zachowuj¹c pozory delikatnoci, dzia³a niegodziwie. Non
discernuntur facta hominum, nisi de radice caritatis („Czyny ludzkie tylko mi³oci¹ ró¿ni¹ siê pod wzglêdem swej wartoci”) – konkluduje w. Augustyn26. Polski przek³ad zatraci³ w tym miejscu piêkno ³aciñskiego wyra¿enia radix caritatis
(korzeñ mi³oci), z którego wyrasta autentyczna wartoæ czynów, choæ dalej t³umacz pos³uguje siê ju¿ tym zwrotem: Niejeden czyn wygl¹da zewnêtrznie na
dobry, choæ nie wyrasta z korzenia mi³oci. Podobnie i kwiaty maj¹ ciernie. Niejeden czyn wygl¹da na surowy i twardy, choæ dokonuje siê go dla wychowania,
z pobudki mi³oci27. Ukoronowaniem Augustyñskiego wywodu jest interesuj¹ca nas maksyma: Dlatego polecamy ci jedno krótkie zdanie: Kochaj i czyñ, co
chcesz! [Dilige et quod vis fac] Gdy milczysz, milcz z mi³oci¹; gdy mówisz,
mów z mi³oci; gdy karcisz, karæ z mi³oci; gdy przebaczasz, przebaczaj z mi³oci. Niechaj tkwi w sercu korzeñ mi³oci; wyronie z niego tylko dobro (radix
sit intus dilectionis, non potest de ista radice nisi bonum exsistere)28.
III. PRÓBA OCENY
Zanim dokonamy próby oceny Augustyñskiej formu³y, warto przyjrzeæ siê
nazewnictwu, jakie pojawia siê w komentarzu. Jak mielimy okazjê zauwa¿yæ,
mówi¹c o mi³oci, w. Augustyn u¿ywa s³ów dilectio i caritas. W rozdziale VII
14. ksiêgi Pañstwa Bo¿ego biskup Hippony zatrzyma³ siê d³u¿ej nad znaczeniem
tych terminów29. Kto postanowi³ mi³owaæ Boga i wed³ug Boga, a nie wed³ug
cz³owieka, mi³owaæ bliniego jak siebie samego, to taki cz³owiek z powodu tej
mi³oci nazywa siê cz³owiekiem dobrej woli, która czêciej w Pimie wiêtym
nazywa siê caritas (szacunek); ale te¿ w tych¿e ksiêgach, nazywa siê to amor
(mi³oæ)30. Przyk³adem u¿ycia obydwu terminów jest przywo³any przez w.
Augustyna dialog Jezusa z Piotrem nad Jeziorem Tyberiadzkim po zmartwychwstaniu, gdzie zwroty „Kochasz mnie?” (Diligis me?) i Mi³ujesz mnie? (Amas
me?) u¿ywane s¹ zamiennie31.
Tam¿e, s. 461.
Augustin d’Hippone, Commentaire…, dz. cyt., s. 328.
27
w. Augustyn, Homilie…, dz. cyt., s. 461.
28
Tam¿e.
29
Zob. wiêty Augustyn, Pañstwo Bo¿e…, dz. cyt., s. 515-517.
30
Tam¿e, s. 515. Nam cujus propositum est amare Deum, et non secundum hominem, sed
secundum Deum amare proximum, sicut etiam se ipsum; procul dubio propter hunc amorem dicitur voluntatis bonae, quae usitatius in Scripturis sacris charitas appellatur: sed amor quoque secundum easdem sacras Litteras dicitur” – Augustinus Hipponensis, De Civitate Dei, PL 41, 410.
31
„Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Jesus: Simon Joannis, diligis me plus his? Dicit
ei: Etiam, Domine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei iterum: Simon Joannis,
25

26
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Dlatego tu o tym wspomnia³em, ¿e niektórzy myl¹, i¿ co innego jest ukochanie (dilectio), czyli szacunek (caritas), a co innego mi³oæ (amor). Powiadaj¹ mianowicie,
¿e ukochanie odnosi siê do czego dobrego, a mi³oæ  do z³ego. Tymczasem wiadomo to powszechnie, ¿e te¿ i pisarze wieccy [auctores saecularium litterarum] tej
ró¿nicy nie robi¹. To¿ samo i filozofowie ¿adnego powodu takiej ró¿nicy nie przytaczaj¹ i jej nie zachowuj¹; owszem, pisma ich wyranie wskazuj¹, ¿e bardzo czêsto
u¿ywaj¹ wyrazu mi³oæ [amor] w odniesieniu do rzeczy dobrych i do samego¿ Boga.
Ale nade wszystko nasze ksiêgi wiête, których powagê cenimy wy¿ej nad wszelkie
inne ksiêgi, bynajmniej nie mówi¹, i¿by co innego mi³oæ znaczyæ mia³a, a co innego
ukochanie (dilectio), czyli szacunek (caritas)32.

Za autorami, którzy twierdz¹, ¿e ukochanie (dilectio) odnosi siê do czego
dobrego, a mi³oæ (amor)  do z³ego, kryje siê Orygenes i jego komentarz do
Pieni nad Pieniami, gdzie egzegeta przywo³uje opinie mêdrców, dla których
amor uto¿samia siê z saeculi cupido33.
W komentarzu do Janowego Listu w. Augustyn dokonuje równie¿ doprecyzowania znaczenia terminu dilectio. W homilii VIII zauwa¿a, ¿e dotyczy ona
rzeczy wy¿szych, natomiast mi³oæ cielesna to raczej „lubienie” (amor), podobne do upodobania do pewnych typów dañ34. Upodobanie to ³¹czy siê czêsto
z koniecznoci¹ zabicia zwierzêcia po to, aby móc je zjeæ (w. Augustyn podaje
przyk³ad dañ z kwiczo³ów)35. Dilectio jest wiêc, z jednej strony, mi³oci¹, której
zasad¹ jest Duch wiêty, a z drugiej, ma ona za przedmiot Boga i innych ludzi.
Jej przeciwieñstwem jest po¿¹danie (cupiditas), bêd¹ce  jak pisze biskup Hippony  upodobaniem w rzeczach przemijaj¹cych36. Nale¿y w tym miejscu dodiligis me? Ait illi: Etiam, Domine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos. Dicit ei tertio:
Simon Joannis, amas me? Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio, Amas me? Et dixit ei: Domine, tu omnia nosti, tu scis quia amo te. Dixit ei: Pasce oves meas” (J 22,15-17) – Biblia Sacra juxta
Vulgatam Clementinam divisionibus, summariis et concordantiis ornata, Romae–Tornaci–Parisiis
1927, s. [127].
32
wiêty Augustyn, Pañstwo Bo¿e…, dz. cyt., s. 515-516.
33
„Hoc propterea commemorandum putavi, quia nonnulli arbitrantur aliud esse dilectionem
sive caritatem, aliud amorem. Dicunt enim dilectionem accipiendam esse in bono, amorem in malo.
Sic Origenes usum Scripturae exponit in Homilia in Cantica canticorum” – Augustinus Hipponensis, De Civitate Dei, PL 41, 410; zob. In Cant. Cant. prol., PG 13,67; Augustin d’Hippone, Commentaire…, dz. cyt., s. 33, przyp. 4.
34
Wszelka mi³oæ, równie¿ cielesna, któr¹ zwyczajnie nazywamy nie tylko mi³oci¹, ile raczej lubieniem (mi³oæ bowiem dotyczy raczej wy¿szych rzeczy), wszelka mi³oæ [ ] ma w sobie
pewn¹ ¿yczliwoæ wzglêdem tych, których siê kocha  w. Augustyn, Homilie…, dz. cyt., s. 467.
35
„[…] nie musimy tak lubiæ ludzi, jak s³yszymy smakoszy mówi¹cych: Lubiê kwiczo³y. Pytasz, dlaczego je lubi? Aby je zabiæ i spo¿yæ. I mówi, ¿e je lubi, i jego mi³oæ wychodzi na ich mieræ.
Wszystko, co lubimy jeæ, lubimy po to, aby to spo¿yæ i posiliæ siê. Czy tak siê lubi ludzi, aby ich te¿
spo¿yæ? Nie, mi³oæ jest pewnego rodzaju ¿yczliwoci¹, aby daæ co tym, których lubimy. A jeli siê
nic nie daje? Wystarczy wtedy kochanemu sama ¿yczliwoæ [benevolentia]  tam¿e.
36
[ ] tylko prawdziwa mi³oæ jest godna tego imienia, a wszystko poza ni¹ jest jedynie
po¿¹dliwoci¹ (Ea quippe dilectio dicenda est, quae vera est; alioquin cupiditas est) – w. Augustyn, O Trójcy wiêtej, VIII, 7, 10, t³um. M. Stokowska, Kraków 1996, s. 278. Na temat Augustyñ-
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daæ, ¿e dilectio to równie¿ mi³oæ, jak¹ ¿ywi do nas Pan Bóg, oraz mi³oæ, jaka
jest w Nim samym: Deus dilectio est.
Étienne Gilson, wiadom trudnoci pojawiaj¹cych siê w interpretacji Augustyñskiej formu³y Kochaj i czyñ, co chcesz, twierdzi, ¿e odnosi siê ona tylko
do mi³oci doskona³ej37. Pisze francuski historyk:
Jest to twierdzenie s³uszne o prawdzie absolutnej, ale ma ono wartoæ tylko dla doskona³ej mi³oci. Gdy chodzi o mi³oæ niedoskona³¹  a któ¿ by siê omieli³ chwaliæ,
¿e kocha mi³oci¹ ca³kowicie oczyszczon¹?  twierdzenie to ma wartoæ tylko
wzglêdnie i proporcjonalnie dok³adn¹ w stosunku do stopnia tej mi³oci. Któ¿ móg³by utrzymywaæ, ¿e w tym ¿yciu zwyciê¿y³ tak zupe³nie ca³¹ po¿¹dliwoæ, ¿e duszê
nape³nia mu ca³kowicie tylko mi³oæ-Caritas. Nauka wiêc Augustyna jest daleka od
pozwalania na ³atwe opuszczanie siê po tym zboczu, prowadz¹cym do siebie samego, które ju¿ zb³¹ka³o najlepsze dusze, ale jest wyrazem idea³u o niedostêpnej czystoci. Oznacza on tylko ci¹¿¹cy na nas obowi¹zek czuwania, by dusze nasze coraz
bardziej nasyca³y siê t¹ mi³oci¹, która w tej mierze, w jakiej przewy¿sza w nas po¿¹dliwoæ, pozwala nam oddaæ siê poruszeniom woli uwiêconej w samym swym
korzeniu i która odt¹d mo¿e przynosiæ tylko dobre owoce38.

Kolejnym nastêpstwem nauki, wyra¿onej w formule Dilige et quod vis fac,
jest  zdaniem Gilsona  koniecznoæ zachowania wskazañ moralnych, i to nawet wtedy, kiedy umiecimy mi³oæ u samej podstawy ¿ycia moralnego39. Inaczej mówi¹c, mi³oæ wch³ania cnoty, ale ich nie unicestwia [ ] obdarza nas
nimi, ale nie zastêpuje ich40. Nie jest wreszcie augustynizm rodzajem kwietyzmu, w którym mi³oæ zwalnia³aby z dzia³ania.
Paul Agaësse, autor wstêpu do edycji Augustynowego komentarza Janowego Listu, wydanego w tomie 75 Sources Chrétiennes czêciowo przyznaje racjê
Gilsonowi, twierdz¹c, ¿e interpretacja tego ostatniego jest zgodna z charakterem
skiej definicji po¿¹dliwoci jako amor rerum transeuntium – zob. Augustinus Hipponensis, De diversis quaestionibus, PL 40, 23.
37
Poczynaj¹ca siê mi³oæ Boga jest dla duszy pocz¹tkiem jej usprawiedliwienia. W miarê,
jak mi³oæ wzrasta, wzrasta jej sprawiedliwoæ w duszy. Skoro ta mi³oæ staje siê doskona³a, wtedy
zarazem i sprawiedliwoæ tej duszy staje siê doskona³a. Uchwyæmy pe³ne znaczenie tej nauki: ca³kowicie urzeczywistniona mi³oæ Bo¿a stapia siê z ¿yciem moralnym ca³kowicie urzeczywistnionym. Czy¿ bowiem mi³oæ absolutna absolutnego dobra, a wiêc posiadanie go bez zastrze¿eñ nie
jest szczêliwoci¹, celem moralnego ¿ycia? Jest to tak prawdziwe, ¿e mi³oæ Boga doprowadzona
do szczytu doskona³oci zajê³aby i zape³ni³a ca³¹ duszê. Z samego okrelenia wynika, ¿e nie by³oby w niej miejsca dla niczego innego; wszystko, co by czyni³a, pochodzi³oby z czystej mi³oci;
ka¿dy z jej aktów, jakikolwiek, pochodzi³by z doskona³ej i absolutnej mi³oci Boga, tak ¿e wszystko, co by czyni³a, by³oby dobre dobroci¹ nieomyln¹. «Dilige et quod vis fac». Kochaj wiêc  mówi
nam wiêty Augustyn  a potem czyñ, co chcesz  É. Gilson, Wprowadzenie do nauki wiêtego
Augustyna, t³um. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, s. 181.
38
Tam¿e, s. 181-182.
39
Zob. tam¿e.
40
Zob. tam¿e.
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augustyñskiej duchowoci, nie bierze jednak pod uwagê w dostatecznym stopniu
kontekstu, w jakim biskup Hippony umieci³ swoj¹ s³ynn¹ formu³ê41. Jestemy
ci¹gle w krêgu mi³oci bliniego, o czym wiadczy równie¿ podobne, a mo¿e
nawet dalej id¹ce sformu³owanie, na które napotykamy w homilii 10.: Kochaj,
a bêdziesz czyni³ tylko dobro (Dilige, non potest fieri nisi bene facias)42. wiêty
Augustyn chce w ten sposób przypomnieæ o wymaganiach mi³oci. Prawdziwa
mi³oæ mo¿e równie¿ przybraæ szatê surowoci: Gdy milczysz, milcz z mi³oci¹;
gdy mówisz, mów z mi³oci; gdy karcisz, karæ z mi³oci; gdy przebaczasz, przebaczaj z mi³oci. Niechaj tkwi w sercu korzeñ mi³oci; wyronie z niego tylko
dobro43.
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SUMMARY
The author analyzes Saint Augustine sentence “Love and then what you will, do”. The
sentence is being studied in the context of Augustine teaching about the role of love in human moral
acting. The article presents the arguments supporting a thesis that love is a necessary attribute of
a good moral acting. The authentic value of a human act derives from “root of love”. The final part
of the article presents two contemporary points of view (E. Gilson, P. Agaësse) which are
confronted with the quoted sentence.
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Mi³oæ jako podstawa poznania Boga u mistyków.
Nauka w. Jana od Krzy¿a
The Role of Love in the Knowledge of God. John of the Cross Perspective

I. FILOZOFICZNE I TEOLOGICZNE POZNANIE BOGA
Analizuj¹c treæ tytu³u niniejszego artyku³u, warto zwróciæ uwagê na postawione w nim akcenty. Mowa bowiem o mi³oci, która ma odgrywaæ pewn¹ rolê
w poznaniu Boga. Klasyczne rozumienie poznania mówi o obecnoci formy poznawczej rzeczy w podmiocie poznaj¹cym. Wbrew temu mistycy w poznaniu
Boga podkrelaj¹ wolê i jej mi³oæ, a nie w³adzê poznawcz¹ i formê rzeczy poznawanej w poznaj¹cym. Co wiêcej, mówi¹ wrêcz o poznaniu przez mi³oæ. Czy
nie mamy zatem do czynienia z pomieszaniem pojêæ, skoro poznanie to wnikanie rzeczy w podmiot poznaj¹cy, a mi³oæ to d¹¿enie podmiotu do rzeczy? Poniewa¿ niniejszy artyku³ traktuje o poznaniu mistycznym, st¹d mamy prawo spodziewaæ siê ³amania konwencji, do których przyzwyczai³a nas filozofia,
przynajmniej klasyczna1.
Poniewa¿ poznaniem Boga zajmuje siê tak¿e filozofia oraz sama teologia,
warto uwiadomiæ sobie ró¿nice miêdzy poznaniem filozoficznym, teologicznym
a mistycznym. Ka¿de z tych rodzajów stawia sobie inny cel w poznaniu Boga.
Tak samo w ka¿dym z tych sposobów poznaj¹cy zaczyna swoj¹ wêdrówkê z innego punktu wyjcia. To w³anie te dwa czynniki stanowi¹ o zasadniczej ró¿nicy
miêdzy filozoficznym, teologicznym i mistycznym poznaniem Boga. Aby uwia1
W perspektywie idealistycznej poznanie nie jest wnikaniem rzeczy poznawanej w podmiot
poznaj¹cy. Droga jest odwrotna, od podmiotu do przedmiotu. Tego typu poznania w tym artykule
nie poruszam.
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domiæ sobie specyfikê poznania mistycznego, zatrzymamy siê na chwilê na
dwóch wczeniejszych rodzajach poznania.
Czym jest filozoficzne poznanie Boga i jaki jest charakter odpowiedzi udzielanej przez filozofiê w kwestii Boga? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, odwo³am
siê do sposobu rozumienia metafizyki Xaviera Zubiriego, w ramach której autor
umieszcza filozofiê Boga. Zubiri, wyrastaj¹cy z nurtu fenomenologicznego, myl¹ sw¹ nawi¹zuje do Husserla i Heideggera, a tak¿e do Arystotelesa i Tomasza
z Akwinu. Tworzy oryginaln¹ koncepcjê metafizyki, któr¹ w wielkim skrócie
mo¿na uznaæ za pozostaj¹c¹ w nurcie realistycznym, a wiêc pojmuj¹c¹ poznanie
jako posiadanie obrazu rzeczy w podmiocie poznaj¹cym dziêki oddzia³ywaniu
tej¿e rzeczy2.
Zubiri rozumie ró¿ne (pomijaj¹c idealistyczne) koncepcje metafizyczne jako
ostatni etap trójstopniowego poznania. Poznanie rozpoczyna siê od a p r e h e n s j i p i e r w o t n e j, w której podmiot poznaje rzeczywistoæ, gdy¿ ta na niego
oddzia³uje. Jest to tzw. dowiadczenie pierwotne. Cech¹ tego poznania jest niespecyficznoæ. Treæ rzeczywistoci jawi siê w wiadomoci przed jakimkolwiek
sensem i jêzykiem3. Jest to czysta aktualizacja rzeczywistego jako rzeczywistego
w inteligencji odczuwaj¹cej4. Na tym etapie poznania nie ma ¿adnej interpretacji, natomiast jest pobudzenie podmiotu i dowiadczenie innoci5. To, co realne,
niejako zatrzymuje ludzk¹ percepcjê6 i jest w niej obecne tylko jako co od niej
odmiennego. Na tym aprehensja pierwotna siê koñczy7. Ten rodzaj poznania, jedynie niespecyficznie uobecniaj¹cy rzeczywistoæ, oprócz jej warstwy jakociowej dowiadcza tak¿e czego innego, co przekracza same jakoci. To co innego
jest jedynie obecne i nienazwane, podobnie jak nienazwane s¹ jakoci.
Drugi etap poznania, l o g o s, zwi¹zany jest ju¿ z pewn¹ aktywnoci¹ podmiotu, gdy sporód danych otrzymanych w aprehensji pierwotnej zostaj¹ wybrane tylko niektóre jakoci, które s¹ odniesione do szerszego kontekstu innych
jakoci tak¿e danych w dowiadczaniu. Tak powstaje otoczenie rzeczy indywidualnej. To otoczenie wraz z rzecz¹ tworz¹ pewn¹ ca³oæ. Ta ca³oæ jest wczeniejsza od indywidualnej rzeczy8. Na tym poziomie poznania rzeczy s¹ odnoszone do
siebie nawzajem. Tutaj w procesie poznania ustala siê, czym jest rzecz w kontekcie ca³oci9. Jeli pierwszy etap poznania mówi tylko o tym, ¿e co jest, tak
Dla u³atwienia lektury niektóre pojêcia typowe dla filozofii Zubiriego zostaj¹ zast¹pione terminami bardziej znanymi.
3
X. Zubiri, El hombre y Dios, Nueva edición, Madrid 2012, s. 48-49.
4
Tam¿e, s. 49.
5
X. Zubiri, Inteligencia y realidad, Madrid 1980, s. 32.
6
Tam¿e, s. 262.
7
A. Pintor-Ramos, Realidad y verdad. Las bases de la filosofía de Zubiri, Salamanca 1994,
s. 68.
8
X. Zubiri, Inteligencia y logos, Madrid 1982, s. 29-30.
9
Tam¿e, s. 216-217.
2
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drugi etap mówi, czym co jest. Na tym poziomie poznania mo¿na ju¿ mówiæ
o sensie oraz o jêzyku10. Ten etap jest ju¿ w pewien sposób ukierunkowany, poniewa¿ sporód wszystkich danych otrzymanych w aprehensji pierwotnej wybrane zostaj¹ tylko niektóre. Kierunek poznania zale¿y ode mnie11. Ten kierunek wyznacza drogê poszukiwania, czym jest rzecz12. Obranie jednego kierunku oznacza
pominiêcie innych13. Mo¿na powiedzieæ, ¿e obrany kierunek wytycza drogê dalszych rozwa¿añ, w tym metafizycznych, które nale¿¹ ju¿ do nastêpnego etapu
poznania. Mo¿liwoæ ró¿nych kierunków poznania na poziomie logosu jest ród³em wieloci metafizyk.
Ostatni etap poznania wed³ug Zubiriego to r o z u m. Rozum poszukuje fundamentu rzeczy. Etap ten opiera siê na wyjanianiu, czym jest rzecz, przez wskazanie na fundament rzeczy14. Poniewa¿ rozum mo¿e obraæ ró¿ne kierunki wyjaniania, nie zawsze musi ono byæ trafne. Wyjanianie jest tymczasowe, bo wraz
z poznawaniem wiêkszej iloci rzeczy mo¿na podaæ inne rodzaje fundamentu15.
Rozum w swojej wêdrówce ku fundamentowi jest zale¿ny od czasu, w którym
¿yje poznaj¹cy cz³owiek. Na rozum wp³ywaj¹ emocje, kultura, wykszta³cenie,
religia itp. Jest on uzale¿niony od poprzednich dwóch etapów poznania i na ich
podstawie stara siê wymyliæ fundament rzeczy, gdy¿ ten nie jest percypowany16.
Rozum szkicuje, czym móg³by byæ fundament17. Szkic ma charakter hipotezy, która jest prowizoryczna18. Nastêpnie szkic jest weryfikowany poprzez odwo³anie siê do dowiadczenia, czyli do dwóch wczeniejszych etapów poznania.
Dowiadczenie potwierdza s³usznoæ szkicu lub go obala19.
Dokonawszy rozró¿nienia na trzy etapy poznania, mo¿emy okreliæ, czym
jest metafizyka wed³ug Zubiriego. Jest ona dzie³em rozumu i zmierza do ukazania i wyjanienia tego, co jest ostatecznym fundamentem ca³ej rzeczywistoci20.
Ka¿da metafizyka to tylko hipoteza. Tworzenie hipotez jest dowolne, ale istotne
jest nieustanne odwo³ywanie siê do aprehensji pierwotnej i logosu, aby hipoteza
by³a zwi¹zana z danymi faktycznymi21.
10

s. 109.

A. Pintor-Ramos, El lenguaje en Zubiri, Cuadernos salmantinos de filosofia XIV (1987),

X. Zubiri, Inligencia y logos, dz. cyt., s. 283-284.
J. Sáez Cruz, La accesibilidad de Dios: su mundianidad y transcendencia en X. Zubiri, Salamanca 1995, s. 192.
13
A. Pintor-Ramos, El lenguaje en Zubiri, dz. cyt., s. 114.
14
X. Zubiri, Inteligencia y razon, Madrid 1983, s. 43.
15
Tam¿e, s. 62.
16
Tam¿e, s. 95.
17
Tam¿e, s. 220.
18
Tam¿e, s. 63.
19
Tam¿e, s. 258, 228-242.
20
M. Jag³owski, Realizm transcendentalny Xaviera Zubiriego, Olsztyn 2000, s. 110.
21
Tam¿e, s. 176.
11

12
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Pojêcie Boga pojawia siê na gruncie metafizyki jako ostateczny fundament
rzeczywistoci. Metafizyczne pojêcie Boga w tej czy innej postaci jest tymczasowe i wymaga weryfikacji. Metafizyka poszukuje najlepszego t³umaczenia danych otrzymanych w aprehensji pierwotnej oraz w logosie. Bóg nie jest dowiadczany ani na poziomie aprehensji pierwotnej, ani logosu. Postulowane pojêcie
Boga jedynie wyjania to, co jest dane na wczeniejszych etapach poznania. Racjonalnoæ fundamentu nie polega na tym, ¿e ma bezporednie potwierdzenie
w dowiadczeniu, ale na tym, ¿e zabezpiecza dowiadczane dane22.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e dowiadczenie wiata wyznacza nam pewne mo¿liwe kierunki poszukiwañ jego fundamentu. Mog¹ one byæ ró¿ne i istnieje pewna wolnoæ wyboru. Dlatego mo¿na mówiæ o jakim projekcie fundamentu, który stara siê wyjaniæ dane dostêpne w dowiadczeniu. Metafizyczny fundament
o cechach Boga jest potwierdzany w danych dowiadczenia na zasadzie trafnoci t³umaczenia tych danych. Bóg-fundament jest pewn¹ hipotez¹ t³umacz¹c¹
dane w dowiadczeniu. Hipotezy mog¹ byæ mylne, bardziej lub mniej trafne.
Wa¿ne, aby racjonalnie t³umaczy³y dane z dowiadczenia, st¹d wynika, ¿e hipoteza nie jest ca³kiem dowolna.
Po tym wprowadzeniu mo¿emy rozwa¿yæ, czym jest koncepcja Boga w metafizyce i tak zwanej teologii naturalnej. Bóg metafizyki to pewna robocza hipoteza próbuj¹ca ca³ociowo i ostatecznie wyt³umaczyæ dane obecne w dowiadczeniu23. Na takie koncepcje Boga wp³ywaj¹ czas, w którym koncepcja jest
tworzona, oraz percypowane dane. Innymi s³owy, Bóg metafizyki to swego rodzaju przed³u¿enie wiata, jego fundament w sensie racjonalnego t³umaczenia
naszej percepcji wiata24.
Takie rozumienie metafizycznej koncepcji Boga wyklucza rozumowanie idealistyczne, które nie liczy siê z poznaniem zmys³owym. Dlatego to, co do tej pory
powiedziano, nie odnosi siê do koncepcji Boga wed³ug Benta Spinozy, Gottfrieda Leibniza czy Georga W. Hegla. Z drugiej strony rozumienie metafizycznej
koncepcji Boga przez Zubiriego mniej wiêcej pasuje do metody obecnej
w poszukiwaniach choæby Arystotelesa i Tomasza z Akwinu oraz w filozofii procesu. Tak oto, id¹c za myl¹ Zubiriego, mo¿emy stwierdziæ, ¿e koncepcja Boga
w metafizyce jest pojêciowo zwi¹zana ze wiatem. To te¿ jest powodem zarzutu
postawionego przez Karla Bartha pod adresem filozoficznych poszukiwañ Boga.
Wed³ug tego teologa filozofia w swojej idei Boga jedynie odzwierciedla wiat
lub samego cz³owieka, st¹d  jak konkluduje Barth  idea ta z Bogiem nie ma
nic wspólnego.
22

s. 330.

A. Pintor-Ramos, Religación y prueba de Dios en Zubiri, Razón y Fe nov. 1988,

A. Pintor-Ramos, Dios y el problema de la realidad en Zubiri, “Cuadernos de Pensamiento”
1(1987), s. 114.
24
J. Sáez Cruz, La acesibilidad de Dios…, dz. cyt., s. 229-230.
23
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Barth w swojej krytyce filozofii dla potrzeb teologii w pewnym sensie potwierdza zdanie Zubiriego, ¿e metafizyczna wizja Boga to pewna wiatowa perspektywa mówienia o Bogu. Bóg jest pojmowany jako albo uzupe³nienie wiata
lub cz³owieka, albo jako powiêkszenie doskona³oci obecnych w wiecie lub te¿
ich negacja. Zarzut ten czêciowo jest s³uszny, gdy¿ metafizyka, przynajmniej
wed³ug wy¿ej zarysowanego toku mylenia, nie ma innej perspektywy jak przejcie od wiata do Boga25. Jest zatem prawd¹, ¿e w metafizycznej koncepcji Boga
odwzorowujemy wiat lub nas samych, co nie oznacza, ¿e to poznanie jest nieprawdziwe.
Paradoksalnie (bo wbrew bronionej przez Bartha tezie) teologiczne poznanie
Boga oparte na objawieniu religijnym przejawia pewne podobieñstwa do poznania metafizycznego. Bóg objawiaj¹c siê, czyli mówi¹c o sobie, wybiera znaki,
które s¹ nam bliskie, a wiêc dla nas zrozumia³e. A te s¹ albo obrazem wiata
(burza, trzêsienie ziemi), albo obrazem cz³owieka (pasterz, ojciec, Bóg-cz³owiek)26. Z tej racji otrzymanie znaku nie jest bezporednim poznaniem Boga, ale
zawsze porednim. Oznacza on Boga, który przerasta sam znak27. Zatem znak
dany w objawieniu jest dopasowany do ludzkich zdolnoci poznawczych, a te s¹
na miarê wiata lub nas samych  jak t³umaczy Barth. Dlatego  mo¿na powiedzieæ wbrew intencjom Bartha  istnieje pewne podobieñstwo miêdzy filozoficznym a teologicznym poznaniem Boga. Aby mówiæ o Bogu, obydwa te sposoby
poznania musz¹ siê pos³ugiwaæ konceptami o proweniencji wiatowej. Ró¿nica
miêdzy nimi sprowadza siê do tego, ¿e w filozofii to cz³owiek decyduje, jakie
pojêcia bêd¹ stanowi³y drogê do Boga. St¹d mo¿liwoæ pob³¹dzenia jest, przynajmniej teoretycznie, wielce prawdopodobna. Natomiast w teologicznym poznaniu Boga pojêcia te s¹ ju¿ z góry dane przez Boga. Co wiêcej, to samo objawienie mówi, jak te znaki nale¿y interpretowaæ. To znaczy, objawienie sugeruje, co
z treci znaku mo¿e byæ odniesione do Boga, a co odrzucone. Dla przyk³adu 
gdy objawienie mówi o Bogu, ¿e jest wojownikiem (Ps 78,65), to w kontekcie
ca³ego objawienia nale¿y wykluczyæ z niego cielesnoæ, zmiennoæ i z³o, a uwzglêdniæ wiecznoæ, doskona³oæ mi³oci itp. Tym samym znaczenie znaku zdecydowanie przerasta jego wiatow¹ treæ, uzyskuj¹c wrêcz nowe znaczenie28. Dlatego
w teologii pojawia siê z ca³¹ moc¹ w¹tek transcendencji Boga i Jego (przynajmniej czêciowej) niepoznawalnoci. Wspomniane do tej pory rodzaje poznania
maj¹ pewien wspólny mianownik, którym jest porednioæ tego¿ poznania. Jak

25

525n.

K. Barth, Die kirchliche Dogmatik. Die Lehre von Gott II/1, Zürich 1946, s. 27; 381; 390n;

Tam¿e, s. 322.
Tam¿e, s. 56.
28
E. Brunner, Theologie und Ontologie – oder die Theologie am Scheidewege, „Zeitschrift für
Theologie und Kirche” 12(1931), s. 116-117.
26
27
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ju¿ by³o powiedziane, to treæ znanej nam rzeczywistoci poredniczy w poznaniu Boga.
Francuski teolog François-Marie Léthel podnosi pewn¹ wa¿n¹ kwestiê, która
zbli¿y nas do poznania mistycznego. Z tej racji, ¿e teologiczne poznanie Boga jest
poznaniem porednim, mo¿e ono poprzestaæ na znakowym przekazie objawienia,
koncentruj¹c siê na porednicz¹cych w poznaniu Bo¿ej tajemnicy znakach. Léthel
nazywa tê teologiê scientia fidei. To poznanie wi¹¿e siê z wysi³kiem wiary i rozumu. Jest to poznanie spekulatywne czy te¿ przede wszystkim intelektualne. Teologiczne poznanie Boga mo¿e siê jednak dokonaæ inaczej: poprzez mi³oæ do Boga
(jak¹ maj¹ wiêci) mo¿na wznieæ siê bli¿ej tajemnicy samego Boga i stamt¹d
staraæ siê zrozumieæ objawienie. Tê teologiê Léthel nazywa scientia amoris, przypisuj¹c jej charakter wiedzy mistycznej. Ta teologia, w jego ujêciu, jest teologi¹
uprzywilejowan¹, gdy¿ to mi³oæ daje dostêp do najwiêkszych tajemnic Boga.
Wiedza mistyczna zwi¹zana z mi³oci¹ pozwala zbli¿yæ siê do Boga, aby nastêpnie z innej perspektywy  to znaczy odczuwaj¹c czy te¿ wrêcz mistycznie prze¿ywaj¹c tajemnice Boga  z nowym rozumieniem wyjaniaæ objawienie. Dlatego teologia intelektualna winna byæ uzupe³niona teologi¹ wiêtych29.
Zarysowane powy¿ej dwie, a w³aciwie ju¿ trzy, perspektywy poznania Boga
pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ specyfikê poznania mistycznego. We wstêpie wspomnia³em, ¿e filozoficzne, teologiczne i mistyczne rodzaje poznania Boga ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ punktem wyjcia i celem. Poznanie mistyczne w konfrontacji
z pozosta³ymi ró¿ni siê przede wszystkim celem. Mistyk nie tyle chce poznaæ
Boga, ile siê z Nim zjednoczyæ na poziomie wiêzi osobowej. Celem mistyka jest
nie tyle poznanie Boga, ile mi³oæ do Niego. Dlaczego mi³oæ, a nie poznanie?
Powody s¹ dwa. Po pierwsze: mi³oæ daje osobê umi³owan¹, a mistyk chce
mieæ Boga i stanowiæ z Nim jedno. Po drugie: poznanie Boga w Jego istocie
(!) nie jest mo¿liwe w tym ¿yciu, gdy¿ nasze w³adze nie s¹ do tego dostosowane.
II. MISTYCZNE POZNANIE BOGA
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e poznanie mistyczne, jako najwy¿szy rodzaj poznania Boga, powinno byæ przede wszystkim funkcj¹ rozumu. W przeciwieñstwie do tej opinii mistycy chrzecijañscy wiêksz¹ rolê w poznaniu Boga przypisuj¹ woli (mi³oci). Zasadne zatem wydaje siê postawienie pytania, jak¹ rolê
odgrywaj¹ poszczególne w³adze w mistycznym poznaniu Boga.
Porównuj¹c poznanie mistyczne z poprzednimi rodzajami poznania Boga, nale¿y stwierdziæ, ¿e tylko to pierwsze ma na celu poznanie Boga jako osoby. Dla
29
Cfr.: F.M. Léthel, Connaître lAmour du Christ qui surpasse toute connaisance. La théologie des saints, Venasque 1989; ten¿e, La teologia dei santi come scienza divina dei Padri, Dottori e Mistici, Path 7(2008)2, s. 271-287.
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teologii poznanie Boga jako osoby jest celem dodatkowym, ale nie koniecznym.
Najwy¿sze mistyczne poznanie Boga, wed³ug mistyków i teologów, którzy teoretycznie rozwa¿aj¹ ten problem, ma miejsce podczas z j e d n o c z e n i a z B o g i e m. Zjednoczenie z Bogiem jest szczytem ludzkiej religijnej doskona³oci
w drodze do Boga i jednoczenie jest momentem najdoskonalszego poznania Go.
I to poznanie Boga, zdaniem mistyków, ma zwi¹zek przede wszystkim z wol¹,
a nie z rozumem. St¹d te¿ niektórzy mówi¹ o p o z n a n i u p r z e z m i ³ o  æ.
Powy¿sze sformu³owanie, uznaj¹ce pierwszeñstwo woli wobec rozumu w poznaniu Boga, rodzi uzasadnione filozoficznie pytanie, o czym wspomnia³em na
wstêpie.
Temat roli mi³oci w poznaniu Boga pojawia siê w kontekcie funkcji spe³nianych przez poszczególne w³adze ludzkiej duszy w relacji z Bogiem. wiêty
Jan od Krzy¿a mówi o mo¿liwoci kochania Boga bez Jego aktualnego poznania. Za ka¿dym razem, gdy porusza ten temat, Jan pisze tak samo. Tym samym
koryguje paradygmat poznania jako takiego, umo¿liwiaj¹c woli akty mi³oci
w pewnym sensie niezale¿ne od poznania. Zna opiniê, ¿e mi³oæ nie jest mo¿liwa bez wczeniejszego poznania przedmiotu mi³oci. Niemniej jednak Jan odró¿nia poznanie nadprzyrodzone od poznania naturalnego. W tym ostatnim poznanie zawsze poprzedza nastêpuj¹cy po nim akt mi³oci. Inaczej jest w poznaniu
mistycznym. Jest ono dzie³em samego Boga, Bóg mo¿e z ³atwoci¹ wlewaæ mi³oæ do duszy i powiêkszaæ j¹ bez wlewania i powiêkszania jej poszczególnego
zrozumienia (distinta inteligencia)”30. W innym miejscu Jan pisze „[…] w kontemplacji, o której mówimy, a któr¹ Bóg sam z siebie wlewa w duszê, [cz³owiek]
nie potrzebuje ju¿ cz¹stkowego poznania (noticia distinta) ani rozwa¿añ, gdy¿
w jednym akcie udziela jej [duszy] Bóg wiat³a i mi³oci razem, czyli mi³osnego,
nadprzyrodzonego poznania”31. Jan doprecyzowuje Wtedy bowiem [Bóg] mo¿e
siê udzielaæ jednej w³adzy bez drugiej; mo¿e wiêc rozp³omieniæ wolê dotkniêciem ¿aru swej mi³oci, chocia¿ rozum nic nie pojmuje, tak jak cz³owiek mo¿e
siê ogrzaæ przy ogniu, chocia¿ go nie widzi32. Powy¿sze wypowiedzi wiêtego
nie oznaczaj¹, ¿e Boga kocha siê, w ogóle Go nie znaj¹c, ale to, ¿e mi³oæ do
Boga mo¿e wzrastaæ bez wzrostu wiedzy o Nim.
Podobn¹ niezale¿noæ woli w aktach mi³oci Boga od poznania uznaje w.
Teresa od Jezusa:
Wszystkie one [w³adze duszy: wola, rozum, pamiêæ] ciesz¹ siê wówczas posiadaniem
Boga, a nie pojmuj¹, w jaki sposób: dusza goreje mi³oci¹, a nie rozumie, jak kocha;
czuje, ¿e posiada to, co mi³uje, a nie wie, jakim sposobem posiada. To jedno jasno
widzi, ¿e rozkosz, któr¹ siê cieszy, nie jest taka, by rozum zdo³a³ j¹ poj¹æ i serce
30
31
32
33

Jan od Krzy¿a, Pieñ duchowa, w: ten¿e, Dzie³a, t³um. B. Smyrak, Kraków 1986, 26,8.
Ten¿e, ¯ywy p³omieñ mi³oci, w: ten¿e, Dzie³a, dz. cyt., 3,49.
Tam¿e.
Teresa od Jezusa, Droga doskona³oci, w: ta¿, Dzie³a, dz. cyt., 25,2.
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ogarn¹æ; wola, nie rozumiej¹c jak, przylega ca³a do tej rozkoszy i tyle tylko rozumie
i czuje, ¿e jest to dobro, na które zas³u¿yæ niepodobna33.

By³oby b³êdem s¹dziæ, ¿e Jan od Krzy¿a ca³kowicie wy³¹cza rozum z poznania Boga. Podkrela on, ¿e najwy¿sze poznanie Boga dokonuje siê w mi³oci, ale
samo poznanie jako wiedza nale¿y do rozumu i w nim siê realizuje: A poniewa¿ Bóg udziela tej wiedzy i poznania w mi³oci, przez któr¹ siê udziela duszy,
jest ona smakowit¹ dla rozumu, bo jako wiedza do niego nale¿y34.
Jan od Krzy¿a identyfikuje te¿ powód, dla którego mi³oæ ma takie znaczenie w poznaniu Boga. Otó¿ mi³oæ jednoczy poznaj¹cego z poznawanym oraz
w jakim sensie upodabnia. To ona daje bliskoæ. Kontemplacja jest wiedz¹ mi³oci, czyli wlanym poznaniem Boga. Wiedza ta, owiecaj¹c i rozmi³owuj¹c równoczenie duszê, podnosi j¹ ze stopnia na stopieñ, a¿ j¹ wzniesie do Boga i Stworzyciela. Jedynie bowiem mi³oæ jest tym czynnikiem, który jednoczy i ³¹czy
duszê z Bogiem35.
Wypowiada przy tym wa¿ne dla naszych rozwa¿añ s³owa, przekrelaj¹c
mo¿liwoæ istotowego poznania Boga przez rozum w tym ¿yciu: W³aciwie Bóg
nie udziela siê duszy [ ] przez poznanie Go, lecz przez mi³oæ rodz¹c¹ siê z tego
poznania. Bo jak mi³oæ ³¹czy Ojca z Synem, tak równie¿ ³¹czy duszê z Bogiem36. To mi³oæ jest czynnikiem zbli¿aj¹cym do Boga i umo¿liwiaj¹cym Jego
poznanie. Maj¹c przed oczami teologiczn¹ zasadê, ¿e Boga nie mo¿na ogl¹daæ,
¿yj¹c na ziemi, trzeba upatrywaæ w czym innym ni¿ ogl¹danie Go, mo¿liwoci
zjednoczenia siê z Nim. Tym czym jest nie wiedza, ale mi³oæ, gdy¿ ta ostatnia
³¹czy, czyli przybli¿a i upodabnia. Rozum natomiast, adekwatnie do swojej kondycji epistemicznej, jednocz¹c siê z Bogiem, dysponuje nowym rodzajem poznania. W tej kontemplacji, bo o niej mowa, ma miejsce poznanie substancjalne
wolne od wszelkiego obrazu”37.
Dla jasnoci trzeba dokonaæ rozró¿nienia miêdzy stanami mistycznymi mistyka a stanami niemistycznymi w jego ¿yciu. Gdy mistyk nie dowiadcza Boga
Jan od Krzy¿a, Pieñ duchowa, dz. cyt., 27,5.
Ten¿e, Noc ciemna, w: ten¿e, Dzie³a, dz. cyt., 2,18,5.
36
Ten¿e, Pieñ duchowa, dz. cyt., 13,11. Dos³ownie po hiszpañsku: przez mi³oæ z tego poznania (sino por el amor del conocimiento).
37
T¹ noc¹ jest kontemplacja, w której dusza pragnie poznawaæ te rzeczy. Nazywa je noc¹,
gdy¿ kontemplacja jest ciemna, i st¹d okrela j¹ inaczej jako teologiê mistyczn¹, czyli m¹droæ Bo¿¹
tajemn¹ i ukryt¹, w której bez szmeru s³ów i bez pomocy zmys³ów cielesnych czy duchowych,
w milczeniu i ukojeniu, w ciemnociach wzglêdem wszelkiej rzeczy naturalnej i zmys³owej naucza
Bóg duszê skrycie i tajemnie. Dusza sama nie pojmuje, w jaki sposób to siê dzieje i dlatego niektórzy mistrzowie duchowni okrelaj¹ jako poznanie bez poznania. [ ] dokonuje siê [to poznanie]
w umyle biernym bez tych wszystkich form itd., gdzie tylko biernie otrzymuje poznanie substancjalne wolne od wszelkiego obrazu (Jan od Krzy¿a, Pieñ duchowa 39,12). „Ogólne poznanie
i wiat³o nadprzyrodzone, [ ] przenika go tak prosto i jasno i tak jest wolne i dalekie od wszelkich form bêd¹cych w³aciwym przedmiotem dla rozumu, ¿e ten go nie spostrzega, ani nie zauwa¿a (Jan od Krzy¿a, Droga na Górê Karmel, w: ten¿e, Dzie³a, dz. cyt., II,14,10).
34
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w nadzwyczajny sposób, wtedy musi siê pos³ugiwaæ objawieniem, a wiêc niedoskona³ym, bo porednim znakiem reprezentuj¹cym Boga. Natomiast w poznaniu
mistycznym, tzn. danym od Boga, aby i umys³ w jakim stopniu móg³ siê zjednoczyæ z ponadznakowym Bogiem, umys³ mistyka zostaje pozbawiony jego
wczeniejszej wiedzy dotycz¹cej Boga, aby przyj¹æ od samego Boga nowe poznanie. To nowe poznanie charakteryzuje siê tym, ¿e nie pos³uguje siê pojêciami. Poznanie to (dane od Boga) przerasta objawione znaki, gdy¿ Bóg nie mieci
siê w znakach. Wtedy te¿ mistyk poznaje Boga o tyle i o ile Bóg sam da mu inne,
wy¿sze, bo przerastaj¹ce wszelkie ludzkie pojêcia poznanie samego siebie. Najwy¿szy rodzaj poznania mistycznego wed³ug Jana od Krzy¿a ma miejsce, gdy
cz³owiek osi¹gnie stan z j e d n o c z e n i a p r z e m i e n i a j ¹ c e g o p r z e z
m i ³ o  æ38.
Jan od Krzy¿a w swojej teorii poznania przez mi³oæ odwo³uje siê do Tomasza z Akwinu39. Karmelita, studiuj¹c teologiê w Salamance, niew¹tpliwie musia³
zetkn¹æ siê z doktryn¹ Akwinaty. Dlatego wa¿ne jest wyjanienie myli Jana od
Krzy¿a odwo³uj¹ce siê wprost do myli Tomasza z Akwinu.
Temat roli mi³oci w poznaniu pojawia siê u w. Tomasza, gdy ten rozwa¿a
zagadnienie m¹droci, pytaj¹c o to, czy m¹droæ ma zwi¹zek z rozumem. Na
postawione pytanie odpowiada twierdz¹co i jako argument podaje przyk³ad g³upoty, która jest umiejscowiona w umyle. M¹droæ wi¹¿e siê z doskona³ym u¿yciem rozumu, gdy¿ jest zaprzeczeniem g³upoty. Czy jednak m¹droæ to tylko
sprawnoæ rozumu? Nie  odpowiada Tomasz  to nie tylko wiedza intelektualna, ale tak¿e wiedza wynikaj¹ca z podobieñstwa do natury rzeczy, któr¹ siê poznaje (propter connaturalitatem quandam ad ea de quibus iam est iudicandum).
Dla zilustrowania swojej myli Tomasz podaje przyk³ad czystoci, któr¹ mo¿na
poznaæ teoretycznie, czyli zg³êbiaj¹c intelektualnie zagadnienie, oraz  w drugi
sposób  ¿yj¹c w czystoci, czyli osi¹gaj¹c praktyczn¹ wiedzê w kwestii czystoci
ze wzglêdu na osobiste jej prze¿ycie. Ten drugi sposób poznania to connaturalitas, czyli wiedza wynikaj¹ca z podobieñstwa natury. Podobnie jest z poznaniem
Boga, które Tomasz nazywa m¹droci¹. Boga mo¿na poznawaæ intelektualnie czy
te¿, jak to okrela w innym miejscu  spekulatywnie, czyli u¿ywaj¹c tylko w³adzy rozumu (i tu nale¿y umieciæ poznanie filozoficzne i teologiczne jako scientia fidei). Ten typ wiedzy nie jest jednak m¹droci¹. M¹droæ siê osi¹ga, gdy
poznaje siê Boga na zasadzie pewnego podobieñstwa natury. To podobieñstwo
natury osi¹ga siê przez mi³oæ40. Dlatego m¹droæ swoj¹ przyczynê ma w woli,
jednak swoj¹ istotê zawiera w rozumie, gdy¿ do istoty m¹droci nale¿y wydawaTen¿e, Droga na Górê Karmel, 2,5,3.
Por.: Thomae Aquinatis, Summa theologiae, Matriti MCMLXIII, II-II,45,2, in c; I,1,6, ad
3m; I,64,1, in c; II-II,97,2, ad 2m, II-II,162,3, ad 1m.
40
Ta za jest darem samego Boga, którym jest Duch wiêty. Duch wiêty upodabnia do Boga.
Duch wiêty bowiem jest mi³oci¹ w Bogu, a istot¹ Boga jest mi³oæ  dopowiada Tomasz.
38

39
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nie w³aciwych s¹dów41. W innym miejscu Tomasz wypowiada siê podobnie,
nazywaj¹c ten drugi sposób poznania wiedz¹ przez i n k l i n a c j ê. W ten sposób osoba cnotliwa poznaje, czym jest cnota. Podobnie poznaje siê rzeczy boskie42.
W innym fragmencie Summy Tomasz zmienia terminologiê, mówi¹c o poznaniu przez mi³oæ. Jako przyk³ad podaje dwa rodzaje poznania Bo¿ej dobroci
i woli. W odró¿nieniu od poznania spekulatywnego poznanie przez mi³oæ to poznanie afektywne lub dowiadczalne (cognitio affectiva seu experimentalis). Ma
ono miejsce, gdy kto dowiadcza w sobie boskiej dobroci lub znajduje radoæ
w pe³nieniu boskiej woli43.
Thomas Merton komentuje naukê w. Jana od Krzy¿a o kontemplacji w wietle doktryny w. Tomasza z Akwinu. Opisuj¹c stan bliski zjednoczeniu z Bogiem,
wyra¿a siê w ten sposób:
Intelekt mniej bezporednio owiecony przez Boga, wie tylko trochê tego, co siê dzieje [w duszy], ale nie wie wszystkiego. Odgrywa teraz drugorzêdn¹ rolê wobec woli.
Gdyby mo¿na by³o u¿yæ takiego wyra¿enia: wola sta³a siê ród³em informacji dla
intelektu. Chyba dlatego teologowie tradycji augustiañskiej uwa¿ali, ¿e wola jest najwy¿sz¹ w³adz¹ duszy. Opierali siê oni na tym doznaniu modlitewnym, w którym wola
dzia³a na wy¿szym poziomie ni¿ intelekt, gdy¿ jest ona w bardziej bezporednim
kontakcie z Bogiem (Suma teologiczna, I,82,2)44.

Powodem tego bardziej bezporedniego kontaktu z Bogiem jest mi³oæ,
która jednoczy poznaj¹cy podmiot z rzecz¹ poznawan¹, osobê ludzk¹ z osob¹
bosk¹.
Nastêpnie Merton dodaje:
wiêty Tomasz z Akwinu wskazuje w sensie bezwzglêdnym w akcie poznania na
pierwszeñstwo intelektu w stosunku do woli, gdy¿ to rozum pozwala woli odnieæ
siê do dobra rzeczy kochanej. Jeli natomiast porównuje obydwie te w³adze w sensie
wzglêdnym, to wola stoi wy¿ej od intelektu. Powodem takiego rozumienia wy¿szoci woli jest to, ¿e wola posiada rzecz d¹¿¹c do niej, gdy¿ taka jest natura mi³oci, ¿e
kochaj¹cy ³¹czy siê z rzecz¹ kochan¹ w samej tej rzeczy. Natomiast intelekt posiada
jedynie obraz rzeczy poznawanej. Dlatego czysto intelektualne poznanie Boga stoi
ni¿ej ni¿ mi³oæ do Niego (Suma teologiczna, I,82,2)45.

Sic igitur sapientia quae est donum causam quidem habet in voluntate, scilicet caritetem:
sed essentiam habet in intellectu, cuius actus est recte iudicare (Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, dz. cyt., II-II,45,2, n c).
42
Tam¿e, I,1,6, ad 3.
43
Tam¿e, II-II, 97,2, ad 2.
44
T. Merton, Wspinaczka ku prawdzie, w: ten¿e, Szukanie Boga, t³um. P. Parlej, Kraków 1983,
s. 160.
45
Tam¿e, s. 160.
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Mimo i¿ to rozum poznaje Boga jako podmiot mistycznego poznania, to jednoczenie, co jest pewnym paradoksem, rozum nie bierze w akcie kontemplacji
bezporedniego udzia³u46. Tutaj te¿ nale¿y upatrywaæ wy¿szoci mi³oci wobec
wiedzy pojêciowej. Wed³ug najwczeniejszej tradycji chrzecijañskiej dowiadczenie Boga jest oparte na mi³oci miêdzyosobowej. Przez to te¿ ró¿ni siê od
poznania czysto rozumowego. W zwi¹zku z powy¿szym pisarze mistyczni (Bonawentura, Bernard) podkrelaj¹, ¿e dowiadczenie Boga polega zasadniczo na
mi³oci  jak komentuje Merton47.
Mistyczna kontemplacja Boga to poznanie, w którym uczestniczy rozum, nie
pos³uguj¹c siê pojêciami. Mi³oæ natomiast zawsze zmierza do samej rzeczy za
pomoc¹ po¿¹dania. Akt mi³oci rodzi wra¿enie posiadania przedmiotu mi³oci.
Dziêki temu aktowi przedmiot mi³oci staje siê obecny w tym, który mi³uje48.
Mi³oæ  za w. Tomaszem  jest ruchem w kierunku rzeczy kochanej i jest
upodobaniem w tej rzeczy. Ostatecznie prowadzi do pewnego upodobnienia do
rzeczy kochanej przez zjednoczenie z ni¹. W tym sensie mi³oæ jednoczy z Bogiem i wp³ywa na poznanie Boga. Im ta mi³oæ jest doskonalsza, tym bardziej
jednoczy z Bogiem  komentuje Merton49.
Ostatnie zdanie Mertona pokazuje, ¿e mi³oæ w osobowym poznaniu Boga
jest zawsze konieczna. To znaczy, niezale¿nie od tego, czy jest to poznanie cz³owieka bêd¹cego w ciele, a wiêc poznaj¹cego Boga porednio, czy te¿, gdy jest to
poznanie cz³owieka po mierci, czyli gdy poznaje bezporednio (widzenie
uszczêliwiaj¹ce), gdy¿ doskona³oæ ogl¹dania Boga nawet w niebie zale¿y od
stopnia mi³oci za ¿ycia50.
Poznanie mistyczne to dzie³o samego Boga. Poci¹gaj¹c wolê cz³owieka
w sposób bierny, Stwórca daje siê dowiadczyæ duszy. Wtedy cz³owiek zdaje
sobie sprawê z obecnoci i dzia³ania Boga w duszy. To dowiadczenie udziela
siê rozumowi, który na jego podstawie inaczej kszta³tuje sobie obraz Boga. Dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e kontemplacja to dowiadczalne poznanie Stwórcy.
Nie jest to jeszcze ogl¹danie Boga, jak to ma miejsce w niebie, lecz dowiadczenie Boga na p³aszczynie woli, z czego korzysta rozum51.
W kontemplacji nie tyle ogl¹damy Boga, ile poznajemy Go dziêki mi³oci.
Poniewa¿ doskona³a mi³oæ dochodzi bezporednio do Boga i jednoczy duszê
ludzk¹ z Bogiem bez ¿adnego porednictwa, dlatego mistyczne dowiadczenie
w najwy¿szej doskona³oci kontemplacji jest rzeczywistym osi¹gniêciem, do-

46
47
48
49
50
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Tam¿e, s. 225-226
Tam¿e, s. 216-217.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I,37, ad 1.
Tam¿e, I,82, ad 3.
T. Merton, Wspinaczka ku prawdzie, dz. cyt., s. 216-217.
Tam¿e.
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wiadczeniem Boga takiego, jakim On jest sam w sobie, poza wszelkim stworzonym obrazem podobieñstwa czy pojêciem52.
Rozum w tym ¿yciu, gdy zjednoczony jest z Bogiem w mistycznym poznaniu, pod wzglêdem swoich mo¿liwoci poznawczych znajduje siê w stanie przejciowym. Nie mo¿e pos³u¿yæ siê pojêciami, gdy¿ te z Bogiem nie ³¹cz¹. Z drugiej strony jeszcze nie jest gotowy do bezporedniego ogl¹dania Boga, bo jest
zwi¹zany z cia³em. St¹d Bóg sam daje siê poznaæ rozumowi na miarê jego obecnej kondycji epistemicznej. Jest to stan jeszcze przed poznaniem bezporednim
twarz¹ w twarz. W mistycznej kontemplacji poznanie Boga odbywa siê bez
formy, kszta³tu, obrazu, którym by móg³ siê pos³u¿yæ rozum. Jest ono ogólne
i proste. Rozum czerpie z tego, co posiada wola. Poznanie rozumu na tym etapie
sprowadza siê do przyjmowania wiat³a od Boga, które jest dowiadczeniem
boskiej obecnoci i bliskoci, ale jeszcze nie jest widzeniem. St¹d jest to poznanie z jednej strony pewne, bo pochodzi od Boga, ale z drugiej strony jeszcze
bardzo niewyrane.
Jan od Krzy¿a w swojej koncepcji poznania mistycznego czêciowo zamyka
drogê poznania rozumowi, aby uwypukliæ rolê mi³oci, która przybli¿a poznawany przedmiot  Boga, jednoczenie w jakim stopniu upodobniaj¹c do Niego.
Celem zamkniêcia drogi rozumowi jest zmiana kierunku poznania  od czynnego do biernego, gdy sam Bóg daje siê poznaæ na miarê samego siebie, adekwatnie do obecnej kondycji poznawczej ludzkiego rozumu. Bóg wygasza aktywnoæ
rozumu, aby ten, bêd¹c biernym, by³ w stanie przyj¹æ to, co jest mu ofiarowane
przez samego Boga.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e nie mo¿na osi¹gn¹æ pe³ni osobowego
(mistycznego) poznania Boga w tym ¿yciu za pomoc¹ samego tylko rozumu.
Istnieje pewna granica, której ludzki rozum, tak¿e w akcie najwy¿szego poznania podczas mistycznego zjednoczenia z Bogiem, nie mo¿e osi¹gn¹æ. T¹ granic¹
jest ogl¹d istoty Boga twarz¹ w twarz. Inaczej jest z ludzk¹ wol¹. Ta mo¿e
posiadaæ Boga, w pe³ni dowiadczaj¹c Jego mi³oci w sobie. Gdy Bóg daje cz³owiekowi swoj¹ mi³oæ, wtedy cz³owiek staje siê podobny do Boga, w³anie
z powodu posiadania Jego mi³oci. W tym miejscu zatem mo¿na mówiæ o connaturalitas. Posiadaj¹c tê mi³oæ, cz³owiek dysponuje innego rodzaju dowiadczeniem Boga ani¿eli w poznaniu w ramach pojêæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zna
Boga z dowiadczenia. Tê mi³oæ cz³owiekowi daje sam Bóg, dlatego ten rodzaj
poznania nazywa siê kontemplacj¹ biern¹. St¹d, gdy mo¿liwoci rozumu w poznaniu Boga osi¹gaj¹ sw¹ ostateczn¹ w tym ¿yciu granicê, wtedy w³anie mi³oæ
pozwala postêpowaæ w poznaniu Boga. Ten rodzaj postêpu w wiedzy, czy te¿ 
id¹c za Tomaszem z Akwinu  w m¹droci, nie sprowadza siê do wzrostu iloci
treci wiedzy konceptualnej, a jedynie do otwarcia siê na mi³oæ Boga dawan¹
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cz³owiekowi. Skutkiem ponadpojêciowego, bezporedniego poznania Boga
w akcie mistycznym jest niemo¿liwoæ wypowiedzenia tego dowiadczenia, bo
ludzki jêzyk jest cile zwi¹zany z pojêciami, a te w poznaniu mistycznym nie
maj¹ zastosowania.
Gdy jednak mistyk decyduje siê opisaæ swoje mistyczne dowiadczenie
Boga, to zaczyna siê zni¿aæ do poziomu pojêæ i jêzyka. Powraca do poznania
poredniego. Wtedy te¿ zaczyna uprawiaæ teologiê, któr¹ Léthel nazwa³by scientia amoris. Nic wiêc dziwnego, ¿e Jan od Krzy¿a niechêtnie pisze komentarze
teologiczne, uznaj¹c, ¿e s¹ bardzo niedoskona³¹ form¹ wypowiedzi o mistycznym dowiadczeniu Boga53.
Powy¿sze przemylenia sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e stwierdzenie, i¿ to mi³oæ
poznaje, jest skrótem mylowym. Poznaje rozum, a mi³oæ przybli¿a, zrównuje
ze sob¹, upodabnia poznaj¹cego z poznawanym, wprowadzaj¹c, jak sugeruje
Tomasz z Akwinu, connaturalitas, która pozwala pog³êbiæ poznanie, przechodz¹c
ponad pojêciami do tego, co niepojêciowalne, czyli do indywidualnoci osoby
Boga i Jego transcendencji ze wzglêdu na Jego absolutnoæ. Tu te¿ le¿y nadu¿ycie s³owa p o z n a n i e w stosunku do mi³oci. Obecne w s³ownictwie mistyków
poznanie przez mi³oæ dokonuj¹ce siê w kontemplacji precyzyjniej by³oby
oddaæ terminem poznanie dziêki mi³oci. Precyzjê tê zachowuje Tomasz
z Akwinu, podkrelaj¹c, ¿e wiedza to zawsze funkcja rozumu.
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SUMMARY
While metaphysics (Zubiri) and theology (Barth) approach God using notions, which derive
from the experience of the world, mystics approach God through union with him (John of the
Cross). Whereas in philosophy and theology mind plays the leading role, in mystics’ perspective it
is will with its love, which dominates leading to the union with God. Love makes us somehow
similar to God (connaturalitas Thomas Aquinas) therefore mind profits from love and its union
with God. Mind abandoning notions opens up to the new knowledge scattering from God.
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Mi³oæ chrzecijañska wed³ug Sørena Kierkegaarda
na podstawie jego Czynów mi³oci
Christian Love by Søren Kierkegaard on the Basis of His Works of Love

I. MIÊDZY ROKIEM 1846 A 1849  PRZEZWYCIÊ¯ENIE BOJANI I DR¯ENIA
PRZEZ MI£OÆ
W niemal powszechnej recepcji Søren Kierkegaard jest odbierany jako myliciel, którego postawa wobec Boga  czy to osobista, czy te¿ zalecana przezeñ
czytelnikom jego dzie³  wyra¿a siê najlepiej w tytule jego dzie³a Bojañ i dr¿enie, opublikowanego w 1843 roku. Jest to jednak bardzo jednostronne spojrzenie
na pogl¹dy tego najwybitniejszego filozofa, jakiego dot¹d wyda³a Dania.
Na tê dalek¹ od obiektywnej prawdy opiniê o Kierkegaardzie rzuca jak¿e
znacz¹ce wiat³o jego wypowied, odnosz¹ca siê do jego ojca:
Rzecz¹ najbardziej niebezpieczn¹ nie jest to, ¿e ojciec lub wychowawca jest wolnomylicielem lub hipokryt¹. Nie, niebezpieczeñstwo polega na tym, ¿e jest on cz³owiekiem pobo¿nym i boj¹cym siê Boga, ¿e dziecko jest o tym g³êboko i wewnêtrznie przekonane, i ¿e nastêpnie spostrzega jednak, i¿ w g³êbi duszy ojca czai siê niepokój. Zatem tak, jakby ani bojañ Boga, ani pobo¿noæ nie mog³y mu daæ pokoju.
Niebezpieczeñstwo polega w³anie na tym, ¿e w takiej sytuacji dziecko jest zmuszone do wyci¹gania wniosku niemal wobec Boga, myl¹c, ¿e On nie jest Mi³oci¹1.

Inaczej mówi¹c, cz³owiek pobo¿ny i boj¹cy siê Boga nie mo¿e ¿yæ tak, jakby Bóg nie by³ Mi³oci¹. Taka postawa by³aby zreszt¹ w oczywistej opozycji do
1
S. Kierkegaard, Papirer, II A 370, za: A. Szwed, Wstêp t³umacza, w: S. Kierkegaard, Czyny
mi³oci, t³um. A. Szwed, Kêty 2008, s. 7-8, przyp. 6.
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stwierdzenia w. Jana Aposto³a, który w swym 1 Licie pisa³ jednoznacznie:
W mi³oci nie ma lêku, lecz doskona³a mi³oæ usuwa lêk, poniewa¿ lêk kojarzy
siê z kar¹. Ten za, kto siê lêka, nie wydoskonali³ siê w mi³oci (1 J 4,19).
Jeszcze bardziej wa¿kim argumentem mówi¹cym o wadze mi³oci w spojrzeniu Kierkegaarda na relacje cz³owieka z Bogiem  a w konsekwencji cz³owieka z cz³owiekiem  jest jego dzie³o z 1847 roku, nosz¹ce tytu³ Czyny mi³oci.
Kilka rozwa¿añ chrzecijañskich w postaci mów Sörena Kierkegaarda2. Ukaza³o
siê ono rok po tym, jak Kierkegaard wyda³ dzie³o zatytu³owane Koñcz¹ce nienaukowe Postscriptum pod pseudonimem Johannesa Climacusa. Zamyka³o ono
pierwszy, bardziej filozoficzny okres jego twórczoci. Natomiast w roku 1849
Kierkegaard pod pseudonimem Anti-Climacusa opublikowa³ Wprawki do chrzecijañstwa3. Wprawki otwiera³y w pe³ni religijny etap jego twórczoci. Kolejnym
dzie³em nale¿¹cym do tego okresu by³a wydana rok póniej pod pseudonimem
Johannesa de Silentio Choroba na mieræ (1850). W³anie w czasie owych trzech
lat zawartych miêdzy rokiem 1846 (publikacja Koñcz¹cego nienaukowego Postscriptum) a rokiem 1849 (publikacja Wprawek do chrzecijañstwa) ukaza³y siê 
tym razem nie pod pseudonimem, ale jako dzie³a sygnowane przez Kierkegaarda, co niew¹tpliwie wskazuje na wagê, jak¹ do nich osobicie przyk³ada³  zarówno Mowy buduj¹ce w ró¿nym duchu (marzec 1847), jak i Czyny mi³oci
(wrzesieñ 1847). Pocz¹tkowo obydwie publikacje nie zwróci³y wiêkszej uwagi
ze strony znawców jego filozofii. Traktowali je przede wszystkim jako utwory
o charakterze pobo¿nociowym, buduj¹cym, niemal kaznodziejskim. Nie dostrzegali w nich zatem tych walorów filozoficznych, jakimi kopenhaski myliciel
imponowa³ im w dzie³ach czy to poprzedzaj¹cych zarówno Mowy, jak i Czyny,
czy to w nastêpuj¹cych po nich. W tym przekonaniu utrzymywa³a ich problematyka poruszana przez Kierkegaarda, zw³aszcza w Czynach mi³oci. Sk³adaj¹ siê
one bowiem z dwóch serii. Pierwsza z nich jest zespo³em rozwa¿añ, dla których
podstaw¹ sta³o siê Chrystusowe przykazanie mi³oci bliniego, natomiast druga
seria zosta³a powiêcona omówieniu Hymnu o mi³oci w. Paw³a Aposto³a z jego
1 Listu do Koryntian.
Tymczasem obydwa dzie³a pochodz¹ce z 1847 roku zawieraj¹ w sobie
ogromny ³adunek prawdziwie filozoficznych przemyleñ. W du¿ej mierze w³anie one zdecydowa³y o tym, ¿e dzisiaj mo¿emy uwa¿aæ Kierkegaarda za jednego z najbardziej znacz¹cych prekursorów filozofii dialogu.
Zawarte w tym artykule analizy dotycz¹ przede wszystkim pierwszej serii,
a zatem odnosz¹ siê do treci poruszanych przez Kierkegaarda w zwi¹zku z drugim przykazaniem mi³oci.
S. Kierkegaard, Czyny mi³oci, t³um. A. Szwed, Kêty 2008.
Dzie³o to w jêzyku w³oskim zosta³o wydane jako Scuola del cristianesimo (Szko³a chrzecijañstwa), uwydatniaj¹c w ten sposób inny aspekt przes³ania Kierkegaarda zawartego we Wprawkach.
2
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II. MI£OÆ ZMYS£OWA I MI£OÆ CHRZECIJAÑSKA
Podstawowym rozró¿nieniem, jakim Kierkegaard pos³uguje siê w Czynach
mi³oci, jest rozró¿nienie miêdzy mi³oci¹ zmys³ow¹ (Elskov) a mi³oci¹ chrzecijañsk¹ (Kjerlinghed). Pierwsza z nich jest mi³oci¹ egoistyczn¹, odnosz¹c¹ siê
do mi³oci erotycznej (åñùó, amor) lub mi³oci przyjani (öéëéá, amicitia), natomiast druga jest zwi¹zana z mi³oci¹ pojêt¹ jako agape (áãáðç, caritas).
Wprowadzaj¹c to rozró¿nienie, Kierkegaard opar³ siê na kategorii prawdziwoci, któr¹ po³¹czy³ z kategori¹ wiecznoci. Wed³ug niego bowiem prawdziwe
¿ycie mi³oci jest ukryte. Niedostêpne jest zw³aszcza poznaniu zmys³owemu.
Dlatego odnonie do mi³oci mo¿liwe jest ulegniêcie jakiej iluzji czy jakiemu
k³amstwu lub oszustwu. W tym przypadku za mi³oæ przyjmuje siê to, co
w rzeczywistoci mi³oci¹ nie by³o lub ni¹ nie jest. Przy tym oszustwo to mo¿e
p³yn¹æ ze strony innych, mo¿e byæ tak¿e efektem autoiluzji. W konsekwencji mi³uj¹cy traci to, co wieczne. W przeciwieñstwie do mi³oci nieprawdziwej objawia siê potêga prawdziwej mi³oci, która decyduje o ludzkiej wiecznoci. Czym¿e jest bowiem to  pyta retorycznie Kierkegaard  co wi¹¿e rzeczy doczesne
z wiecznoci¹, czym¿e jest innym jak nie mi³oci¹, która w³anie dlatego istnieje
przed wszystkim, i trwa, gdy wszystko przeminê³o4. Aby ustrzec siê, z kolei,
przed najwiêkszym nieszczêciem, jakim jest zatrata tego, co wieczne, która jest
konsekwencj¹ oszustwa odnonie do mi³oci, trzeba szukaæ mi³oci prawdziwej.
Do niej mo¿emy dotrzeæ poprzez zastosowanie tego kryterium, które wskaza³
nam Chrystus w Ewangelii: prawdziw¹ dobroæ drzewa poznaje siê po jego owocach (por. £k 6,44).
Pierwszym krokiem w kierunku mi³oci prawdziwej jest wyrwanie siê z w³asnego egoizmu, to znaczy zrezygnowanie z mi³oci w³asnej. Nastawienie na siebie odkrywa drogê dla melancholii i wewnêtrznego smutku, stanów zwi¹zanych
z dowiadczeniem w³asnego przemijania. Wraz z ¿yciem, które przemija, przemija tak¿e mi³oæ. Natomiast mi³oæ chrzecijañska trwa i w³anie dlatego ona
jest; poniewa¿ kwitnie to, co przemija, i przemija to, co kwitnie, ale to, co jest,
nie mo¿e byæ opiewane [przez poetów – dop. MJ], w to trzeba wierzyæ i tym trzeba ¿yæ5.
Do kategorii prawdziwoci i wiecznoci, niezbêdnych do tego, by nie ulec
iluzji co do mi³oci, Kierkegaard do³¹cza zatem kategoriê wiary: prawdziwa mi³oæ, czyli mi³oæ chrzecijañska, jest przedmiotem wiary. W ni¹ trzeba wierzyæ,
poniewa¿ jest tajemnic¹. Polega ona bowiem na ukrytym dzia³aniu Bo¿ej mi³oci w nas. Inaczej mówi¹c, cz³owiek nie jest ród³em mi³oci. Jej ukrytym  ale
prawdziwym!  ród³em jest sam Bóg. Kierkegaard t³umaczy to, odwo³uj¹c siê
4
5

S. Kierkegaard, Czyny mi³oci, dz. cyt., s. 28.
Tam¿e, s. 30.
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do przyk³adu jeziora. „Podobnie jak spokojne jezioro ma pod sob¹ g³êboko ukryte ród³o, którego ¿adne oko nie widzia³o, tak jeszcze g³êbiej opiera siê mi³oæ
cz³owieka na Boskiej mi³oci. Gdyby ¿adnego ród³a nie by³o na dnie, gdyby
Bóg nie by³ mi³oci¹ [1 J 4,7-8], to nie by³oby ani ma³ego jeziora, ani tak¿e ludzkiej mi³oci6. Konkluduje wiêc: takie jest ukryte ¿ycie mi³oci; ale jej ukryte
¿ycie porusza siê w³asnym ruchem, i ma w sobie wiecznoæ; nale¿y wierzyæ
w mi³oæ, w przeciwnym razie nie zauwa¿amy wcale, ¿e ona istnieje; ale teraz
mowa wraca do pocz¹tku i mówi, powtarzaj¹c: wierz w mi³oæ!7.
Nie jest to jednak jaka wiara irracjonalna, której obce by³oby poznanie.
Mi³oæ chrzecijañska daje siê bowiem poznaæ przez mi³oæ. Co wiêcej, miêdzy
mi³uj¹cym a osob¹ mi³owan¹  miêdzy ja i ty  zachodzi pewna zasadnicza równoæ i symetria. Jak stwierdza Kierkegaard,
wprawdzie ¿ycie mi³oci daje siê poznaæ po owocach, które ono ujawnia, lecz ¿ycie
samo jest czym wiêcej ni¿ wszystkie owoce razem [wziête], które ty w jakiej chwili móg³by wyliczyæ. Dlatego ostateczn¹, najszczêliwsz¹, bezwarunkowo przekonuj¹c¹ wiedz¹ o mi³oci jest: sama mi³oæ, która jest poznawana i rozpoznawana w drugim dziêki mi³oci. Równy jest poznawany tylko przez równego; tylko ten, kto trwa
w mi³oci, mo¿e poznaæ mi³oæ, i podobnie jego mi³oæ dostêpna jest poznaniu8.

III. TY POWINIENE KOCHAÆ
Analizuj¹c drugie przykazanie mi³oci, Kierkegaard wskaza³ na trzy jego podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest nakaz kochania (masz kochaæ, powiniene kochaæ), co samo w sobie mo¿e wydawaæ siê rzecz¹ paradoksaln¹, bo
jak komu mo¿na nakazaæ mi³oæ. Drugim elementem jest blini. Pojawia siê zatem zagadnienie zrozumienia jego istoty. W jakiej mierze wraca wiêc tutaj pytanie, które pewien uczony w Pimie postawi³ Jezusowi: A kto jest moim blinim?
(por. £k 10,29). Trzecim, na koniec, elementem jest adresat przykazania: „Ty”.
Pierwszym za³o¿eniem przykazania kochaj bliniego jak siebie samego jest
fakt, zak³adany tak¿e przez chrzecijañstwo, ¿e ka¿dy cz³owiek kocha siebie samego. Zachodzi zatem u niego jakie naturalne nakierowanie na siebie. Jednak¿e
przykazanie mi³oci bliniego domaga siê wyrwania z tego d¹¿enia. Co wiêcej,
w przykazaniu tym istnieje element wiecznoci  i to w³anie dziêki temu, ¿e
mi³owanie bliniego staje siê obowi¹zkiem: bêdziesz mi³owa³ […]”. Jak stwierdza Kierkegaard, „tylko wtedy, gdy istnieje obowi¹zek mi³owania, tylko wtedy
mi³oæ jest wieczycie zabezpieczona przed wszelk¹ zmian¹; wiecznie wyzwolona w szczêliwej niezale¿noci; wiecznie szczêliwie zabezpieczona przed roz6
7
8
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pacz¹9. Mi³oæ zmys³owa, oparta na estetycznym wyobra¿eniu  a przez to tak
typowa dla estetycznego stadium ¿ycia, którego symbolem jest s³ynny Don Juan
– nie zawiera w sobie elementu wiecznoci. Dlatego te¿ mo¿e, nawet bardzo
szybko, siê zmieniæ, czy to poprzez przemianê w nienawiæ, czy to przez zmianê
osoby kochanej. Mi³oæ, która jedynie istnieje, mo¿e siê przemieniaæ, mo¿e siê
przemieniaæ w sobie samej i mo¿e siê przemieniaæ z siebie samej”10. W przeciwieñstwie do niej mi³oæ wynikaj¹ca z przykazania zawiera w sobie powinnoæ,
a ta, z kolei, zabezpiecza mi³oæ przed wszelk¹ zmian¹. S³owo powinno dokonuje w niej pewnego rozstrzygniêcia na ca³¹ wiecznoæ.
Wed³ug Kierkegaarda mi³oæ zwi¹zana z obowi¹zkiem sprawia, ¿e kochaj¹cy kocha zawsze, niezale¿nie od tego czy sam jest kochany. Ponadto jego postawa trwa³ego i wiernego kochania bynajmniej nie staje siê jakim nawykiem.
Nawyk jest [bowiem] ci¹gle tym, co nale¿y zmieniæ, natomiast to, co niezmienne, jest tym, co ani nie mo¿e, ani powinno siê zmieniæ. Ale to, co wieczne, nigdy
siê nie starzeje i nigdy nie staje siê nawykiem11.
Co wiêcej, tylko taka mi³oæ, zwi¹zana z nakazem, daje kochaj¹cemu  paradoksalnie  pe³n¹ wolnoæ. Mi³oæ zmys³owa sprawia, ¿e cz³owiek staje siê
istot¹ woln¹, ale zaraz w nastêpnej chwili uzale¿nion¹ od przedmiotu kochania.
Jest to sytuacja podobna do tej, o której pisa³ Hegel: cz³owiek staj¹c siê jani¹,
staje siê wolny, ale zaraz potem jest od tej jani uzale¿niony. Natomiast obowi¹zek czyni cz³owieka zale¿nym i w tej samej chwili wiecznie niezale¿nym”12.
Cz³owiek kochaj¹cy nie jest bowiem w tym przypadku uzale¿niony od przedmiotu swego kochania (od osoby kochanej), lecz dziêki powiniene zawartym
w przykazaniu mi³oci jest uzale¿niony jedynie od samej mi³oci. Wynika z tego,
zdaniem Kierkegaarda, nastêpuj¹ca zasada: Tylko prawo mo¿e daæ wolnoæ13.
IV. TY POWINIENE KOCHAÆ B L I  N I E G O
Drugim elementem przykazania mi³oci jest sam blini, którego nale¿y kochaæ. Jawi siê on jako przedmiot mi³oci chrzecijañskiej, w odró¿nieniu od ukochanego jako przedmiotu mi³oci erotycznej i od przyjaciela jako przedmiotu
przyjani. Ukochany i przyjaciel s¹ w jakiej mierze jedyni. Kocha siê ich, nie
kochaj¹c innych (trzecich). St¹d zarówno mi³oæ erotyczna, jak i przyjañ mog¹
byæ interpretowane jako egoizm we dwoje, wzglêdnie, w przypadku przyjani,
jako egoizm we dwóch lub we dwie. „Natomiast przedmiotem chrzecijañskiego
Tam¿e, s. 49.
Tam¿e, s. 54.
11
Tam¿e, s. 57.
12
Tam¿e, s. 58.
13
Tam¿e.
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nauczania jest mi³owanie bliniego, mi³owanie ca³ego rodzaju ludzkiego, wszystkich ludzi, nawet wroga, i nieczynienie wyj¹tku ani wobec szczególnego upodobania, ani wobec obrzydzenia”14.
Miêdzy pierwszym przykazaniem mi³oci a drugim zachodzi istotna ró¿nica,
wynikaj¹ca z przedmiotu mi³oci. W pierwszym przykazaniu tym przedmiotem
jest Bóg. Dlatego te¿ miêdzy kochaj¹cym (cz³owiekiem) a Kochanym (Bóg) zachodzi istotowa nierównoæ czy te¿  mówi¹c jêzykiem Emmanuela Lévinasa 
asymetria. Boga trzeba bowiem kochaæ ca³ym sercem, ca³¹ dusz¹, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹ (por. Mk 12,30). Natomiast w przypadku mi³oci bliniego
miêdzy kochaj¹cym a kochanym zachodzi pe³na równoæ, czyli symetria. Kochanie bliniego mniej ni¿ siebie samego znaczy³oby bowiem to, ¿e mimo wszystko
tryumfuje w nas egoizm. W konsekwencji miêdzy kochaj¹cym a kochanym zachodzi³aby nierównoæ, asymetria. Z drugiej strony kochanie bliniego bardziej
ni¿ siebie prowadzi³oby do asymetrii odwrotnej, której skutkiem by³aby idolatria, poci¹gaj¹ca niekiedy odpowiedzialnoæ za z³o chciane przez tego bliniego.
Znaczy³oby to bowiem – stwierdza Kierkegaard – ¿e pomimo swojej wiedzy, ¿e
co jest dla niego szkodliwe, czyni³by to pos³usznie, poniewa¿ tego pragn¹³, lub
z czci¹, poniewa¿ tego pragn¹³ […]; ponosisz odpowiedzialnoæ, jeli to czynisz,
podobnie równie¿ drugi ponosi odpowiedzialnoæ, jeli w taki sposób nadu¿yje
swojego stosunku do ciebie”15.
Wynika st¹d, ¿e blini jest mi równie bliski jak ja w odniesieniu do samego
siebie. Dlatego te¿ Kierkegaard stwierdzi³, ¿e „pojêcie «bliniego» jest w gruncie rzeczy podwojeniem twojego w³asnego ja16. Blini jest wiêc tym, co inne
(det Andet), dziêki któremu ja mo¿e dowiadczyæ, co to znaczy mi³oæ siebie
samego. Nie jest przy tym rzecz¹ konieczn¹, aby tego drugiego dowiadczyæ fizycznie, to znaczy zmys³owo. Wystarczy bowiem to, ¿e siê myli o drugim cz³owieku jak o swoim blinim. St¹d ¿yj¹cy na bezludnej wyspie cz³owiek, który
kszta³tuje swój charakter zgodnie z drugim przykazaniem mi³oci, ju¿ kocha bliniego. Natomiast tym, co w przykazaniu mi³oci bliniego jest, zdaniem Kierkegaarda, najwa¿niejsze i co w istotny sposób podwa¿a egoizm cz³owieka, jest
sformu³owanie „jak siebie samego”. „Tym, czego egoizm absolutnie nie mo¿e
znieæ, jest podwojenie, a s³owa przykazania «jak siebie samego» s¹ w³anie
podwojeniem17.
W mi³oci bliniego istnieje nie tylko drugi cz³owiek, który jest moim blinim i którego powinienem kochaæ jak siebie samego. W tej mi³oci dochodzi
bowiem równie¿ do tego, ¿e ja, kochaj¹cy bliniego, stajê siê jego blinim. Wynika to jednoznacznie z Chrystusowej przypowieci o mi³osiernym Samarytani14
15
16
17
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nie, który sta³ siê prawdziwym blinim napadniêtego i pobitego cz³owieka
w chwili, gdy pochyli³ siê nad nim i okaza³ mu pomoc.
Mi³oæ bliniego, któr¹ w sposób bezwarunkowy g³osi chrzecijañstwo, nawo³uj¹c do ¿ycia zgodnego z drugim przykazaniem mi³oci, ma charakter uniwersalny: ka¿dy cz³owiek jest bowiem moim blinim. Z drugiej strony, gdyby
nie by³o tego przykazania, nie by³oby bliniego. Byliby tylko poszczególni ludzie, których by siê kocha³o, ale nie istnieliby blini, to znaczy wszyscy ludzie,
których nale¿y kochaæ  a¿ po mi³oæ w odniesieniu do nieprzyjació³ i wrogów.
Poprzez tê uniwersalnoæ obowi¹zku kochania innych mi³oæ chrzecijañska w sposób zdecydowany odró¿nia siê od mi³oci zmys³owej i erotycznej, staj¹c siê
przede wszystkim mi³oci¹ duchow¹. Jak pisze Kierkegaard, chrzecijañstwo
str¹ci³o z tronu mi³oæ erotyczn¹ i przyjañ, mi³oæ popêdu i sk³onnoci, mi³oæ
predylekcji, aby zamiast niej umieciæ mi³oæ ducha, mi³oæ bliniego, mi³oæ,
która w powadze i w prawdzie jest w wnêtrznoci bardziej delikatna ni¿ mi³oæ
erotyczna  w zjednoczeniu, i bardziej wierna w szczeroci ni¿ najs³ynniejsza
przyjañ w solidarnoci18.
Miêdzy mi³oci¹ chrzecijañsk¹, o której milcz¹ poeci, a mi³oci¹ erotyczn¹
i mi³oci¹ przyjani, które oni opiewaj¹, zachodzi zatem zasadnicza ró¿nica, któr¹ Kierkegaard sprowadza do nastêpuj¹cych antynomii: mi³oæ chrzecijañska
uczy bezwarunkowo kochaæ wszystkich ludzi, podczas gdy mi³oæ zmys³owa
równie bezwarunkowo i mocno ogranicza siê do tylko jednego ukochanego; mi³oæ chrzecijañska zaczyna siê od razu od obowi¹zku kochania bliniego, jednoczenie wznosz¹c modlitwy do Boga, który nakazuje nam kochaæ bliniego,
gdy tymczasem dla mi³oci zmys³owej jedyne szczêcie polega na znalezieniu
ukochanego lub przyjaciela; chrzecijañstwo nigdy nie uczy³o, ¿e nale¿y podziwiaæ bliniego, lecz wzywa³o do tego, aby go kochaæ, podczas gdy w mi³oci
zmys³owej dominuje podziw dla kochanego lub przyjaciela. Ponadto mi³oæ bliniego jest mi³oci¹ samozaparcia, d¹¿¹c¹ do wykorzenienia wszystkiego tego, co
egoistyczne i samowolne, natomiast mi³oæ zmys³owa jest mi³oci¹ opart¹ na
upodobaniu; mi³oæ chrzecijañska jest mi³oci¹ duchow¹, która odbiera z mojej
jani wszystkie kategorie natury i wszelk¹ mi³oæ w³asn¹, dlatego te¿ mi³oæ bliniego jest mi³oci¹ na wiecznoæ pomiêdzy ka¿dymi dwiema istotami okrelonymi dla siebie jako duchy, w konsekwencji mi³oæ bliniego jest mi³oci¹ ducha,
jednak¿e dwa duchy nie mog¹ staæ siê jedn¹ jani¹ w sensie egoistycznym.
Tymczasem w mi³oci zmys³owej i w przyjani dochodzi do swoistego odurzenia „ja” w drugim „ja” – i to do tego stopnia, ¿e im mocniej dwie janie siê
z sob¹ ³¹cz¹, by staæ siê jedn¹ jani¹, tym bardziej te zjednoczone janie zamykaj¹ siê egoistycznie na wszystkich innych ludzi, tworz¹c now¹ egoistyczn¹
jañ; w mi³oci bliniego blini jest pierwszym ty, podczas gdy w przypadku
18
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mi³oci erotycznej „ja” kocha ukochanego jak siebie samego, ukochany jest dla
„ja” jego drugim „ja”, w konsekwencji wystêpuje tu pierwszy ja i drugi ja19.
Fundamentem antynomii miêdzy mi³oci¹ chrzecijañsk¹ a mi³oci¹ zmys³ow¹ jest to, ¿e mi³oæ chrzecijañska w istotowy sposób zwi¹zana jest z Bogiem,
który nakaza³ kochaæ bliniego. W tym kontekcie Kierkegaard wprowadzi³ pojêcie kategorii poredniej, to znaczy pewnej rzeczywistoci, jaka istnieje miêdzy
ja a innym cz³owiekiem. W przypadku mi³oci zmys³owej  mi³oci erotycznej i przyjani – tak¹ kategori¹ jest mi³oæ oparta na upodobaniu, natomiast
w przypadku mi³oci bliniego tak¹ kategori¹ jest sam Bóg. Jedynie kochaj¹c
Boga bardziej ni¿ wszystko [inne], mo¿na w drugim cz³owieku kochaæ bliniego. Drugi cz³owiek, to znaczy blini, który jest drugim cz³owiekiem w sensie, ¿e
ka¿dy drugi cz³owiek jest ka¿dym innym cz³owiekiem20.
Dla Kierkegaarda wynika z tego zasada uniwersalnej równoci miêdzy
wszystkimi ludmi. Mi³oæ do bliniego jest wieczn¹ równoci¹ w mi³owaniu,
czym zasadniczo ró¿ni siê ona od mi³oci opartej na upodobaniu”. Ta druga
bowiem, zw³aszcza gdy jest namiêtnym odurzeniem, nieustannie wprowadza rozró¿nienia miêdzy preferowan¹ i ukochan¹ przez ja osob¹ (która dla ja jest
jakim szczególnym ty) a wszystkimi innymi ludmi. Tymczasem w mi³oci
bliniego zachodzi równoæ, której fundamentem jest sam Bóg.
Blini jest kim, kto jest równy. Blini nie jest ukochanym, wobec którego ¿ywisz
namiêtne upodobanie, nie jest tak¿e twoim przyjacielem, wobec którego masz namiêtne upodobanie. Blini nie jest tak¿e, jeli ty jeste wykszta³cony, wykszta³conym,
z którym masz równe wykszta³cenie  poniewa¿ wraz z blinim jako cz³owiekiem
jeste równy przed Bogiem. Blini nie jest tak¿e kim, kto jest bardziej szlachetny
ni¿ ty. [ ] Blini nie jest tak¿e kim, kto jest ni¿szego stanu ni¿ ty. [ ] Nie, mi³owanie bliniego jest równoci¹. [ ] Blinim jest ka¿dy cz³owiek; bo nie dziêki mi³oci upodobania jest twoim blinim ani tak¿e dziêki równoci z tob¹ w ramach odmiennoci wobec innych ludzi. Dziêki równoci z tob¹ przed Bogiem jest on twoim
blinim, ale tê równoæ bezwarunkowo posiada ka¿dy cz³owiek i posiada j¹ bezwarunkowo21.

V. T Y POWINIENE KOCHAÆ BLINIEGO
Powinnoæ kochania bliniego porednio odnosi siê do wszystkich ludzi, jednak¿e w konkretnej sytuacji jest skierowana do konkretnego cz³owieka. Zdaniem
Kierkegaarda, fundamentem takiego wezwania skierowanego do konkretnego
„ty” s¹ s³owa samego Chrystusa z nastêpuj¹cego fragmentu Ewangelii: „On [tzn.
19
20
21
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pewien uczony w prawie – dop. MJ] odpowiedzia³: «Ten, który mu okaza³ mi³osierdzie». Jezus mu rzek³: «Id i ty czyñ podobnie»” (por. £k 10,37).
W przypadku mi³oci bliniego najwa¿niejsz¹ potrzeb¹ cz³owieka jest samo
mi³owanie. W mi³owaniu tym Bóg jest kategori¹ poredni¹22. Na skutek tego
blinimi s¹ wszyscy ludzie, absolutnie ka¿dy cz³owiek  w tym tak¿e wróg. Jak
stwierdza Kierkegaard, „ta ró¿nica «przyjaciel czy wróg» jest ró¿nic¹ w przedmiocie mi³oci, lecz mi³oæ do bliniego ma oczywicie przedmiot, który jest
poza ró¿nic¹23. Bycie blinim jest zatem pewn¹ szczególn¹ sytuacj¹, w której
odmiennoci pomiêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem absolutnie nie daje siê rozpoznaæ. Wynika ona bowiem z tego, ¿e owo bycie blinim jest „wieczn¹ równoci¹ przed Bogiem”, której podlega nawet wróg.
Wed³ug Kierkegaarda w przypadku mi³oci bliniego wa¿niejsze jest us³yszenie przykazania ni¿ widzenie bliniego. W ten sposób autor Czynów mi³oci
wyranie ukazuje siê jako prekursor filozofii dialogu, dla której s³owo zagadniêcia by³o w jakiej mierze wa¿niejsze ni¿ spojrzenie pozwalaj¹ce dojrzeæ drugiego cz³owieka.
Gdy wiêc twoja dusza nie rozprasza siê i nie jest wprowadzana w zamêt, patrz¹c na
przedmiot twojej mi³oci i odmiennoæ przedmiotu, wtedy otwierasz uszy na s³owa
przykazania, które mówi¹ do ciebie jedno i to samo, ¿e ty powiniene kochaæ bliniego. Patrz, wtedy jeste na drodze doskona³oci do mi³owania bliniego, gdy twoje
oczy s¹ zamkniête, a uszy otwarte na przykazanie24.

W przeciwieñstwie do tej chrzecijañskiej mi³oci bliniego mi³oæ zmys³owa paradoksalnie zalepia mi³uj¹cego. Z jednej bowiem strony widzi on doskonale tego cz³owieka, którego mi³uje i którego absolutnie nie chce pomyliæ z jakimkolwiek drugim cz³owiekiem. Z drugiej jednak strony jest tak zalepiony
przez ukochanego, ¿e nie dostrzega ¿adnych innych trzecich osób. Mi³oæ zmys³owa ma bowiem to do siebie, ¿e ja wybieraj¹c ukochanego, który jest dla tego
jedynym ja, neguje pokrewieñstwo ze wszystkimi pozosta³ymi ludmi  tak
jakby wszyscy nie byli dzieæmi jednego Ojca, który jest w niebie”. W tym przypadku dochodzi do szczególnej sytuacji ¿ycia bez relacji z innymi: inni ludzie
nie s¹ dla niego, a on nie jest dla nich25.
Tymczasem mi³oæ chrzecijañska, mi³oæ bliniego, która swój fundament
znajduje w Bogu, odkrywa, ¿e blini nie jest jakim czysto abstrakcyjnym wyobra¿eniem, ale ¿e jest nim absolutnie ka¿dy inny cz³owiek. Równoczenie mi³oæ ta niejednokrotnie jest niewdziêczn¹ prac¹, która czêsto nie znajduje symetrycznej dla siebie zap³aty. Przy tym wzywa do nieustannego przewy¿szania
22
23
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tego, co codzienne i zwyk³e. Jak pisze Kierkegaard, chrzecijañska mi³oæ domaga siê nie tylko tego, aby nakarmi³ biednych, ona domaga siê, aby nazwa³
to uczt¹26. Ona te¿ sprawia, ¿e ró¿nice miêdzy ludmi, wynikaj¹ce z ró¿nego
uposa¿enia maj¹tkowego, wykszta³cenia, pozycji piastowanej w spo³eczeñstwie
czy te¿ p³ci, staj¹ siê zupe³nie nieistotne wobec faktu, ¿e «blini» jest odciskiem
(Moerke) wiecznoci  w ka¿dym cz³owieku27. Ten szczególny status bliniego
Kierkegaard t³umaczy poprzez odwo³anie siê do przyk³adu ze znakiem odciniêtym na wodnym papierze:
We wiele arkuszy papieru, wypisz odmienne cechy ka¿dej jednostki, wtedy jedna
nie bêdzie równa drugiej; ale we ponownie ka¿dy pojedynczy arkusz, abstrahuj od
napisów [informuj¹cych o] odmiennociach, wystaw je na wiat³o, wtedy na nich
wszystkich zobaczysz znak wodny. I podobnie blini jest znakiem wodnym, ale widzisz go tylko z pomoc¹ wiat³a wiecznoci, gdy¿ ono przewietla odmiennoæ28.

Bycie chrzecijaninem jest pewnym wewnêtrznym, niekiedy bardzo mozolnym procesem wzrastania. Polega on na stopniowym wyzbywaniu siê w³asnego
egoizmu, co sprowadza siê równoczenie do odchodzenia od w³asnego ja na
rzecz zrozumienia, ¿e jest siê wezwanym  poprzez przykazanie mi³oci bliniego  do dania odpowiedzi: do kochania. Zdaniem Kierkegaarda, proces ten ma
trzy etapy: etap dziecka, w którym panuje pewna bezosobowoæ, etap m³odoci,
który jest zdominowany przez w³asne, w pe³ni wiadome ja, oraz etap ¿ycia
dojrza³ego, w którym ja staje siê ty.
Charakterystyczn¹ cech¹ dziecka jest mówienie: mnie siê chce, mnie, mnie; charakterystyczn¹ cech¹ m³odoci jest mówienie: ja, ja, i ja; charakterystyczn¹ cech¹ dojrza³oci i wtajemniczeniem w to, co wieczne, jest chêæ rozumienia, ¿e to ja nic nie
znaczy, jeli nie staje siê ty, do którego wiecznoæ nieprzerwanie przemawia, mówi¹c: ty powiniene, ty powiniene, ty powiniene. M³odoæ chce byæ jedynym ja
na wiecie, dojrza³oæ jest zrozumieniem tego ty o sobie samym, nawet jeli nie
zostaje ono powiedziane do jakiego konkretnego drugiego cz³owieka. Ty powiniene, ty powiniene kochaæ bliniego. O, mój s³uchaczu, to nie jeste ty, do którego ja
mówiê, to jestem ja, do którego mówi wiecznoæ: ty powiniene29.

VI. ELEMENTY FILOZOFII DIALOGU
Przejcie od ja do ty dokonuje siê za pomoc¹ tego szczególnego s³owa
Boga, który skierowuje do ja przykazanie mi³oci bliniego. Bez niego ja nie
mog³oby ulec wewnêtrznej przemianie. W tym sensie cytowane wy¿ej sformu³o26
27
28
29
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wania Kierkegaarda staj¹ siê bardzo bliskie tej zasadzie dialogicznej, która niezwykle jasno wybrzmiewa z nastêpuj¹cego fragmentu Ja i Ty Martina Bubera
i zgodnie z któr¹ cz³owiek staje siê osob¹, staje siê ja tylko przez spotkanie
z ty:
Cz³owiek staje siê Ja w kontakcie z Ty. Naprzeciw pojawia siê i znika, wydarzenia
relacji gêstniej¹ lub rozpraszaj¹ siê, a w tej przemiennoci zarysowuje siê i ronie za
ka¿dym razem wiadomoæ niezmiennego partnera, wiadomoæ Ja. Nadal wprawdzie ukazuje siê ona tylko w splocie relacji, w odniesieniu do Ty, jako stawanie siê
poznawalnym tego, co siêga po Ty, nie bêd¹c nim, lecz wybuchaj¹c coraz silniej, a¿
wreszcie pêkn¹ wi¹zania i Ja przez chwilê stanie naprzeciw samego siebie, od³¹czonego, jak gdyby naprzeciw Ty, aby niebawem wzi¹æ siebie w posiadanie i odt¹d wiadomie wchodziæ w relacje30.

W Czynach mi³oci Kierkegaarda mo¿emy znaleæ jeszcze inne sformu³owania, które pozwalaj¹ nam uznaæ w nim prekursora filozofii dialogu. Odnosi siê to
najpierw do tej szczególnej cechy tej w³anie filozofii, jak¹ by³ jej religijny charakter. Widoczny jest on w nierozerwalnym dla Kierkegaarda zwi¹zku mi³oci
bliniego z mi³oci¹ Boga: wedle chrzecijañstwa prawdziwe mi³owanie samego siebie jest mi³owaniem Boga; prawdziwe mi³owanie drugiego cz³owieka,
z ka¿d¹ ofiar¹ (ofiar¹ jest równie¿ dowiadczenie na sobie nienawici), jest pomaganiem drugiemu cz³owiekowi mi³owaæ Boga lub w mi³owaniu Boga31. Relacja do Boga stanowi o prawdziwoci mi³oci cz³owieka do cz³owieka. Im bardziej Bóg jest obecny w ¿yciu danego ja, tym bardziej jego relacja do „ty”
zawiera w sobie pierwiastki prawdziwej mi³oci, która nosi w sobie cechy i jednoczenie zadatki wiecznoci. Jak bowiem czytamy w Czynach mi³oci,
Boski stosunek jest znakiem, po którym poznaje siê prawdziw¹ mi³oæ do ludzi. Gdy
stosunek mi³oci nie prowadzi mnie do Boga, i gdy w stosunku mi³oci nie prowadzê
drugiego cz³owieka do Boga, to mi³oæ nie jest, nawet gdyby by³a najwy¿szym szczêciem i rozkosz¹ upodobania, nawet gdyby by³a dla kochaj¹cych najwy¿szym dobrem
ziemskiego ¿ycia, prawdziw¹ mi³oci¹. Tego wiat nigdy nie potrafi zrozumieæ, ¿e
Bóg w ten sposób nie tylko staje siê kim trzecim w ka¿dym stosunku mi³oci, lecz
¿e w istocie staje siê jedynym ukochanym przedmiotem, a zatem to nie m¹¿ jest ukochanym ¿ony, lecz Bóg, i ¿ona, któr¹ wspomaga m¹¿, by mi³owa³a Boga i odwrotnie, i tak dalej. Czysto ludzkie ujêcie mi³oci nigdy nie mo¿e wyjæ poza kr¹g wzajemnoci: ¿e mi³uj¹cy jest mi³owanym, a mi³owany jest mi³uj¹cym. Chrzecijañstwo
uczy, ¿e taka mi³oæ nie znalaz³a jeszcze w³aciwego przedmiotu  Boga. Do stosunku mi³oci nale¿y trójca (det Tredobbelte): mi³uj¹cy, umi³owany, mi³oæ, ale mi³oæ
jest Bogiem. I dlatego mi³owanie drugiego cz³owieka jest pomaganiem mu w tym,
by mi³owa³ Boga, a bycie mi³owanym jest bycie wspomaganym32.
30
31
32

M. Buber, Ja i Ty, t³um. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 56.
S. Kierkegaard, Czyny mi³oci, dz. cyt., s. 125.
Tam¿e, s. 131.
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Konsekwencj¹ tego zwi¹zania mi³oci z Bogiem jest sposób reagowania na
ni¹ przez wiat. Im bardziej mi³oæ ma charakter ziemski i zmys³owy, tym ³atwiej
jest przez ten wiat akceptowana. I na odwrót: im bardziej obecny jest w niej
Bóg, tym bardziej jest przez wiat znienawidzona i odrzucana. Zaznacza siê zatem wyrany spór miêdzy Bogiem a wiatem odnonie do samej istoty mi³oci
i jej rozumienia. W zwi¹zku z tym Kierkegaard wyró¿ni³ trzy rodzaje mi³oci.
Ta, która jest najwy¿szym stopniem egoizmu, jest uznawana przez wiat za najwy¿sz¹ formê mi³oci. Ta, która nie jest mi³oci¹ chrzecijañsk¹, ale która cechuje
siê szlachetnoci¹, ofiarnoci¹ i wielkodusznoci¹, jest przez wiat wymiewana jako g³upstwo. Natomiast mi³oæ chrzecijañska jest nienawidzona, obrzydzana i przeladowana przez wiat33.
W filozofii dialogu reprezentowanej przez Emmanuela Lévinasa, zw³aszcza
w drugim okresie jego twórczoci z g³ównym dla niego dzie³em z 1961 roku
Ca³oæ i nieskoñczonoæ, ogromn¹ rolê odgrywa spojrzenie. Ono sprawia, ¿e
cz³owiek wyzwala siê z dotychczasowej sytuacji fenomenalnoci, by staæ siê
bytem w sobie, to znaczy, by byæ odpowiedzialnym za innego. Spojrzenie, wed³ug Lévinasa, które ty skierowuje w stronê ja, jest zatem dla ja spojrzeniem wyzwalaj¹cym w nim pe³niê cz³owieczeñstwa. W Czynach mi³oci równie¿
mo¿na znaleæ elementy filozofii spojrzenia. Odnosi siê to nie tylko do doæ
ogólnie sformu³owanego stwierdzenia Kierkegaarda, ¿e „naszym obowi¹zkiem
jest kochaæ ludzi, których widzimy34, ale przede wszystkim do tego, co pisze on
na temat spojrzenia, które ocala. Jest to najpierw spojrzenie matki, która widzi
dziecko w niebezpieczeñstwie z powodu w³asnej nieostro¿noci, a teraz, gdy ona
nie mo¿e przyjæ, by pochwyciæ dziecko, dogania je z czyni¹cym wprawdzie
wyrzuty, lecz równie¿ ocalaj¹cym je spojrzeniem35. Jest to jednak przede
wszystkim spojrzenie, jakie umêczony Chrystus skierowa³ do Piotra w chwili,
gdy ten zapar³ siê Go po raz trzeci.
On nie odwróci³ oczu od Piotra, aby nie wiedzieæ jakby o jego istnieniu, nie powiedzia³, nie chcê widzieæ zdrajcy, nie kaza³ mu iæ za sob¹, nie, On spojrza³ na niego
[£k 22,61-62], od razu dosiêgn¹³ go spojrzeniem. [ ] On, który jest zwany Zbawicielem wiata [1 J 4,14], On zawsze widzia³ jasno, gdzie by³o niebezpieczeñstwo,
[widzia³], ¿e Piotr by³ w niebezpieczeñstwie, Piotr, który powinien byæ i musia³ byæ
ocalony. Zbawiciel wiata nie widzia³ b³êdnie i swojej sprawy nie uwa¿a³ za stracon¹, jeli Piotr nie pospieszy³ Mu z pomoc¹, lecz widzia³ Piotra straconym, gdyby On
nie pospieszy³ z ocaleniem Piotra. [ ] Mi³oæ Chrystusa do Piotra by³a tak bezgraniczna, ¿e On w mi³owaniu Piotra urzeczywistni³ mi³owanie cz³owieka, którego siê
widzi. [ ] Powiedzia³: Piotr jest Piotrem, i ja go kocham; moja mi³oæ, jeli w ogóle co, pomo¿e mu staæ siê innym cz³owiekiem. [ ] [Chrystus] zachowa³ niezmie33
34
35

S. Kierkegaard, Czyny mi³oci, dz. cyt., s. 130.
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nion¹ przyjañ i w³anie przez to by³ pomocny Piotrowi, by ten sta³ siê innym cz³owiekiem36.

Zdaniem Kierkegaarda, ocalaj¹ce spojrzenie, jakim Chrystus obdarzy³ Piotra, winno staæ siê wzorcem dla spojrzenia, jakie ka¿dy chrzecijanin winien kierowaæ w stronê ka¿dego innego cz³owieka.
W Chrystusie doskona³oæ patrzy w dó³, na ziemiê, i mi³owany jest cz³owiek, którego siê widzi. [ ] d¹¿ do spe³nienia tego obowi¹zku, by w mi³owaniu mi³owaæ cz³owieka, którego widzisz, mi³owaæ go tak, jak go widzisz, ze wszystkimi jego niedoskona³ociami i s³abociami, mi³owaæ go tak, jak go widzisz, gdy on ca³kiem siê
zmieni³, gdy on ju¿ ciebie nie kocha, lecz byæ mo¿e obojêtnie odwraca siê lub odwraca siê, by kochaæ innego, mi³owaæ tak, jak go widzisz, gdy on ciê zdradza i zapiera siê ciebie37.

Charakterystyczn¹ czêci¹ doktryny Lévinasa z trzeciego okresu jego filozofii, znajduj¹cej najbardziej dojrza³e odbicie w dwóch dzie³ach: w Inaczej ni¿ byæ
lub ponad istot¹ z 1974 roku oraz w O Bogu, który nawiedza myl z 1982 roku,
jest intryga lub dramat „na trzy osoby” i zwi¹zana z nim koncepcja Onoci.
Bóg jako Onoæ wybiera podmiot (ja) do nieskoñczonej odpowiedzialnoci za
drugiego cz³owieka. Bóg zatem, zwracaj¹c siê do ja, nie oczekuje ¿adnej odpowiedzi z jego strony, lecz od razu skierowuje tego ja w stronê tego, co absolutnie nieupragnione  w stronê drugiego. Przebieg owej intrygi jest wiêc nastêpuj¹cy: Bóg  wybranie  podmiot  odpowiedzialnoæ  blini38. Podobny
schemat relacji miêdzy Bogiem, cz³owiekiem (ja) i blinim znajdujemy tak¿e
w Czynach mi³oci. Kierkegaard pisze bowiem: Bóg jest
Bogiem szczêliwym, który jest mi³osierny [£k 6,35] i dlatego stale jakby ujawnia
siê sam przez siê, mówi¹c: jeli chcesz Mnie mi³owaæ, to mi³uj ludzi, których widzisz, to, co robisz przeciwko nim, robisz przeciwko Mnie [Mt 25,40]. Bóg jest zbyt
wznios³y, by móg³ bezporednio przyjmowaæ mi³oæ cz³owieka, nie mówi¹c ju¿
o mo¿liwoci znajdowania przyjemnoci w tym, w czym marzyciel mo¿e podobaæ
siê samemu sobie. [ ] Jeli chcesz pokazaæ, ¿e twoje ¿ycie jest przeznaczone na to,
by s³u¿yæ Bogu, to s³u¿ ludziom, stale jednak z myl¹ o Bogu39.

VII. ZAKOÑCZENIE  MI£OÆ BÊD¥CA ZNAKIEM SPRZECIWU
Przedstawiaj¹c swoj¹ koncepcjê mi³oci chrzecijañskiej, urzeczywistniaj¹cej siê w wype³nianiu drugiego przykazania mi³oci, Kierkegaard wielokrotnie
podkrela³, ¿e nie jest ona w ogóle zauwa¿ana przez poetów, którzy swe utwory
Por. tam¿e, s. 172-174.
Tam¿e, s. 176.
38
Por. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 131-132.
39
S. Kierkegaard, Czyny mi³oci, dz. cyt., s. 164-165.
36

37
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powiêcaj¹ jedynie mi³oci erotycznej lub przyjani. Pod koniec Czynów mi³oci
ich autor jeszcze bardziej zradykalizowa³ swój os¹d. Mi³oæ chrzecijañska jest
nie tylko przemilczana przez poetów, ale wrêcz przeladowana przez wiat.
W ten sposób chrzecijanin, staj¹c siê znakiem sprzeciwu wobec wiata, jest
skazany na swoiste niepowodzenie. Chrzecijañstwo nie zna bowiem niczego innego jak tylko niewdziêcznoæ wiata, opór, wyszydzanie40. Dochodzi tu do
niezwyk³ego paradoksu: chrzecijañstwo, bêd¹ce dobrem, jawi siê jako zagro¿enie dla wiata. Jak stwierdza Kierkegaard, chrzecijañstwo jest, w sensie Boskim, najwy¿szym dobrem i dlatego jednoczenie w sensie ludzkim niebezpiecznie niesamowitym dobrem, poniewa¿ ono, w czysto ludzkim sensie, jest bardzo
dalekie do bycia rzadkim kwiatem, ono jest zgorszeniem i g³upstwem [1 Kor
1,22-24], teraz, jak kiedy na pocz¹tku i tak d³ugo, jak wiat istnieje41.
Poci¹ga to za sob¹ bardzo wymierne nastêpstwa dla konkretnego chrzecijanina: wiat gorszy siê rzeczywistym chrzecijaninem42. Nic wiêc dziwnego, ¿e
im bardziej kto staje siê dojrzalszym chrzecijaninem, tym bardziej jest przeladowany. W tej sytuacji pozostaje mu, zdaniem Kierkegaarda, ju¿ tylko jedna
postawa – samozaparcie.
Myl chrzecijañskiego samozaparcia jest [nastêpuj¹ca]: porzuæ swoje samolubne
pragnienia i têsknoty, porzuæ swoje interesowne plany i zamiary, wtedy naprawdê
bezinteresownie bêdziesz pracowa³ dla dobra  a wtedy odnajdziesz siê w nim w³anie przez to, ¿e bêdziesz zohydzany niemal jak przestêpca, pogardzany, wymiewany, odnajdziesz siê w nim tak (jeli tego ¿¹da siê od ciebie), ¿e w³anie dlatego zostaniesz stracony jak przestêpca lub lepiej, nie odnajdziesz siê w tym, poniewa¿ do tego
niemal nie mo¿na zostaæ przymuszonym, lecz wybierzesz go w sposób wolny43.

Prawdziwa mi³oæ domaga siê bowiem tego, by zaprzeæ siê samego siebie
i bezinteresownie kochaæ drugiego cz³owieka. St¹d ten, kto spe³nia czyny mi³oci, w podwójny sposób czyni samego siebie nieszczêliwym: najpierw nie zaspokajaj¹c pragnieñ, a nastêpnie tytu³em rekompensaty, zostaj¹c wymiewanym
przez wiat44. Ale te¿  z drugiej strony  tylko wtedy on wie, ¿e na wiecznoæ
ca³¹ jest zakorzeniony w wiecznej Mi³oci45.

40
41
42
43
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OSOBA I MI£OÆ
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 11, POZNAÑ 2014
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzia³ Teologii
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Mi³oæ bezinteresowna a ludzkie potrzeby
The Selfless Love and Human Needs

WPROWADZENIE
W artykule prezentujê próbê ukazania roli potrzeb psychicznych i ich spe³niania w relacji mi³oci. Przeciwstawiam siê koncepcji mi³oci jako relacji ca³kowicie bezinteresownej. W miejsce postulatu bezinteresownoci proponujê postulat koniecznoci poznania i wyra¿ania w³asnych potrzeb psychicznych jako
warunek istnienia relacji mi³oci. Wreszcie przedstawiam racje za odrzuceniem
rozwi¹zywania konfliktów w relacji mi³oci na zasadzie kompromisu.
Ca³oæ rozwa¿añ, z racji braku miejsca i koniecznego czasu na przestudiowanie wszystkich ujêæ mi³oci, ma charakter propozycji do dalszej dyskusji,
a nie teorii, która mia³aby uzasadnione roszczenie do ogólnoci i koniecznoci.
Takowe studium wymaga³oby osobnej i obszernej monografii, która nie tylko
opisywa³aby ró¿ne koncepcje mi³oci, ale uprawomocnia³oby te¿ metodologicznie w³¹czenie do rozwa¿añ filozoficznych koncepcji psychologicznych. Podobnie problem potrzeb nie mo¿e zostaæ w tym miejscu rozstrzygniêty na korzyæ
jakie konkretnej koncepcji psychologicznej. Prezentowane poni¿ej przyk³ady
potrzeb maj¹ na celu jedynie uwyranienie, o co mo¿e chodziæ w relacji mi³oci
i jakie s¹ warunki utrzymania tej relacji. Chcê jednak zauwa¿yæ, ¿e pojêcie potrzeb, o którym mowa w niniejszym artykule, nie odnosi siê tylko do potrzeb
fizjologicznych, potrzeb przyjemnoci czy unikania cierpienia. Pod tym pojêciem, id¹c za psychologi¹, rozumiem realizacjê takich wartoci jak: poczucie
sensu, akceptacji, szacunku, poczucie bezpieczeñstwa, organizacji czasu, spo³ecznego zauwa¿ania, a nawet jakichkolwiek bodców.
Przez mi³oæ rozumieæ bêdê nie tyle stan emocjonalnego uniesienia czy pobudzenia, ile raczej postawê, która afirmuje, jest przejawem troski o kochan¹
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osobê, a której to postawie mog¹ towarzyszyæ emocje. Odwo³ujê siê w rozumieniu mi³oci do pracy Josefa Piepera pt. O mi³oci1. Podstawow¹ form¹ mi³oci
by³oby przynajmniej bycie ¿yczliwym (benevolentia), ale w bardziej bliskich relacjach pojawi siê te¿ dar z siebie i powiêcenie dla drugiego. W dalszej czêci
pracy nie bêdê jednak szczegó³owo omawiaæ ró¿nych pojêæ mi³oci, zosta³o to
ju¿ dobrze przeprowadzone w pracach Josefa Piepera, Clive S. Lewisa, Karola
Wojty³y czy encyklice Benedykta XVI2. Jako dobrze odpowiadaj¹ce tezie artyku³u przyjmê rozumienie mi³oci zaprezentowane w pracy Piepera. Autor ten
uznaje koniecznoæ brania pod uwagê ludzkich potrzeb; w konsekwencji twierdzi te¿, ¿e mo¿liwe jest przejcie od erosa do agape3.
I. MI£OÆ BEZINTERESOWNA
Interesownoæ, jako co, czego bezinteresownoæ chce unikn¹æ, pojmowana
jest pejoratywnie. Interesowny to maj¹cy na celu w³asny zysk4; ¿¹dny zysku,
chciwy, wyrachowany, maj¹cy na celu w³asn¹ korzyæ5. Nowy s³ownik jêzyka
polskiego podaje nawet radykalniejsze rozumienie interesownoci: maj¹cy na
celu jedynie w³asn¹ korzyæ, dba³y wy³¹cznie o w³asn¹ korzyæ; wyrachowany6.
Równie¿ w jêzyku angielskim czy niemieckim interesownoæ kojarzy siê negatywnie: self-seeking, self-interest, selfishness; Eigennutz, Selbstsucht, Berechnung7. Negatywne rozumienie interesownoci mo¿e nieæ ze sob¹ równie negatywn¹ ocenê ludzkich potrzeb. Narzuca bowiem nastêpuj¹ce kojarzenie obu pojêæ:
potrzeby sk³aniaj¹ do interesownego dzia³ania, czyli – w radykalnym rozumieniu interesownoci – do dzia³ania jedynie na w³asn¹ korzyæ. Jeli wiêc za³o¿yæ,
¿e mi³oæ w swej wzorcowej realizacji nie mo¿e nie dbaæ o dobro innej osoby, to
interesownoæ dzia³añ motywowanych potrzebami skazuje te ostatnie na postawienie w stan, jeli nie oskar¿enia, to przynajmniej podejrzenia o niemo¿liwoæ
pogodzenia z relacj¹ mi³oci.
Od ¿yczliwoci, poprzez po¿¹dliwoæ, seks, eros, amor, caritas i agape przebiega znaczeniowa ró¿norodnoæ, przynajmniej w cywilizacji zachodniej, tego,
co rozumie siê przez mi³oæ8. W powy¿szym kontekcie takie formy mi³oci jak
eros czy seks s¹ podejrzewane o interesownoæ, gdy¿ wi¹¿¹ siê z realizacj¹ poJ. Pieper, O mi³oci, t³um. I. Gano, Warszawa 1983.
Tam¿e; C.S. Lewis, Cztery mi³oci, t³um. P. Szymczak, Poznañ 2010; K. Wojty³a, Mi³oæ
i odpowiedzialnoæ, Lublin 2001; Benedykt XVI, Deus caritas est, Kraków 2006.
3
J. Pieper, O mi³oci, dz. cyt.
4
http://sjp.pwn.pl/sjp/interesowny;2466586.html [dostêp 02.10.2014].
5
S³ownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1971.
6
Nowy s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002.
7
http://translatica.pl/szukaj/po-niemiecku/interesownoæ.html [dostêp 02.10.2014].
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trzeb. Nie ka¿da koncepcja mi³oci zgodzi siê ze stwierdzeniem, ¿e mi³oæ da siê
pogodziæ z radykalnym rozumieniem interesownoci jako poszukiwania w³asnego dobra. Nie ka¿da zgodzi siê z tym, ¿e mi³oæ bezinteresown¹, zdoln¹ do powiêcenia i dawania siebie mo¿na pogodziæ z realizacj¹ w³asnych potrzeb. Istniej¹ te¿ jednak teorie mi³oci jako czego zale¿nego od ludzkich potrzeb i wcale
przez to moralnie nie gorszego. Spór miêdzy tymi próbami rozumienia mi³oci
widoczny jest bardzo wyrazicie w przywo³anej pracy Piepera. Autor ten prezentuje Andersa Nygrena jako zwolennika pogl¹du, ¿e jedyn¹ prawdziw¹ form¹
mi³oci jest bezinteresowna agape, której ucielenienie ca³kowicie neguje mo¿liwoæ zaspokajania w³asnych potrzeb czy nawet poszukiwania szczêcia lub nagrody wiecznej9. Pieper przedstawia, w mojej opinii, przekonuj¹c¹ krytykê tego
pogl¹du i proponuje akceptacjê potrzeb ludzkich jako istotnego elementu mi³oci.
Spór powy¿szy przywo³ujê jedynie jako przyk³ad obecnoci problemu potrzeb
ludzkich w debacie na temat mi³oci. Za proponowanymi przez wspomnianych
autorów rozstrzygniêciami stoj¹ okrelone koncepcje teologiczne i filozoficzne.
O g³êbokoci inspiracji teologicznych przekonuje chocia¿by Pavel Hošek, omawiaj¹c wp³yw koncepcji Trójcy wiêtej i wynikaj¹cych z nich pojêæ mi³oci u Clive
S. Lewisa i Johna A. Comeniusa10. W artykule zamierzam jednak odnieæ siê do
problemu potrzeb ludzkich z innej perspektywy, nie odgórnej, lecz oddolnej.
Punktem wyjcia bêd¹ koncepcje psychologiczne, które podkrelaj¹ w³anie koniecznoæ realizacji potrzeb. Rzecz idzie, przy okazji, o wa¿n¹ kwestiê. Mianowicie o to, któr¹ z proponowanych koncepcji uzna siê za model mi³oci chrzecijañskiej. Uznanie za prawdziwe jednego lub drugiego ujêcia mo¿e mieæ z kolei
donios³e konsekwencje praktyczne.
II. ROLA POTRZEB I ICH ZASPOKAJANIA
Dla teoretycznej jednoznacznoci zak³adam, ¿e w dobrze funkcjonuj¹cej relacji mi³oci konieczne jest to, aby obie strony relacji by³y szczêliwe. Przez
bycie szczêliwym rozumiem zaspokojenie przynajmniej podstawowych potrzeb,
takich jak szacunek, akceptacja, autonomia czy wolnoæ. Spe³nienie ich oznacza,
¿e dana osoba mo¿e budowaæ relacjê mi³oci, w pe³ni oddaæ siê drugiej osobie
i dobrze siê w tej relacji czuæ. Trudno sobie bowiem wyobraziæ trwanie w relacji, wówczas gdy nie jest siê szanowanym przez drug¹ osobê, otrzymuje siê sygna³y braku akceptacji albo nie ma siê autonomii w podejmowaniu decyzji.
Ju¿ w myli staro¿ytnej mo¿na znaleæ stwierdzenia mówi¹ce o warunkach
sine qua non ludzkiej szczêliwoci. Arystoteles wspomina na przyk³ad o koJ. Pieper, O mi³oci, dz. cyt. s. 73-81.
P. Hošek, Vestigia Trinitatis in writings of J. A. Comenius and C. S. Lewis, “Evangelical
Reviev of Theology”, vol. 38, nr 2, 2014, s. 151-159.
9

10
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niecznoci posiadania potomstwa, nieszpetnego wygl¹du czy te¿ przyjació³ jako
wartoci warunkuj¹cych ¿ycie szczêliwe11. W nurcie greckiej filozofii ¿ycia
szczêliwego znaleæ mo¿na ró¿ne propozycje takich warunków sine qua non.
Bêd¹ to i stoicka apatheia, sceptyckie epoche czy cnoty Platoñskie. W dziejach
filozofii rozwa¿ania te bêd¹ powracaæ z ró¿nym nasileniem. Choæby w rozwa¿aniach o cnotach Tomasza z Akwinu, transcendentalnym warunku moralnoci
Immanuela Kanta lub krytykuj¹cym Kanta dzie³ku Fryderyka Schillera O wdziêku i godnoci12.
Wspó³czenie jednak prym w poszukiwaniu warunków ¿ycia szczêliwego
wiedzie raczej psychologia ni¿ filozofia. Znana powszechnie piramida potrzeb
Abrahama Maslowa lub poradniki typu W zgodzie z tob¹ i sob¹ próbuj¹ pokazaæ, jakie warunki s¹ niezbêdne do bycia autentyczn¹, szczêliw¹ osob¹13. Nie
sposób tutaj wymieniaæ i omawiaæ poszczególnych propozycji. Wa¿ne jest to, ¿e
psychologia, oparta nie tylko na teoriach, ale i badaniach empirycznych, konstatuje fakt, ¿e takowe warunki istniej¹. Wcale nie musi chodziæ zreszt¹ o potrzeby
fizjologiczne, takie jak seks, jedzenie czy picie. Poni¿ej mam na uwadze g³êbsze
potrzeby (takie jak wspomniane: szacunek, akceptacja, autonomia czy wolnoæ),
a nawet fundamentalne dla ludzkiego bycia i wchodzenia w relacje (potrzeba
sensu, strukturalizacji czasu, spo³ecznego rozpoznania lub bodców)14. Jeli wiêc
przyjmie siê, podobnie jak Pieper, ¿e osoba ludzka ma potrzeby, których spe³nienie warunkuje mo¿liwoæ kochania i bycia kochanym, jeli uto¿sami siê to
z byciem szczêliwym i zaakceptuje siê ow¹ warunkowoæ szczêliwoci, o której wspomina filozofia, a przede wszystkim psychologia, to spe³nienie owych warunków z kolei umo¿liwia kochanie i bycie kochanym. Nasuwa siê wówczas
stwierdzenie, ¿e im g³êbsza jest relacja mi³oci, tym bardziej konieczne okazuje
siê branie pod uwagê owych warunków, nie tylko w tym sensie, ¿e ka¿da ze stron
relacji mi³oci dba o zaspokojenie owych podstawowych potrzeb drugiej strony.
Chodzi równie¿ o to, aby ka¿da ze stron dba³a o swoje potrzeby. Nie chodzi przy
tym o dba³oæ egoistyczn¹, maj¹c¹ siebie tylko na uwadze. Rzecz idzie o postrzeganie spe³nienia w³asnych g³êbokich potrzeb, np. szacunku, autonomii, akceptacji czy poczucia bezpieczeñstwa, jako warunków mo¿liwoci kochania drugiej
osoby.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1099a33-b8. Szerzej na ten temat w: M.C. Nussbaum,
The Fragillity of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge 1986;
fragmenty tej pracy w: M.C. Nussbaum, Luck and Ethics, w: D. Stateman, Moral Luck, Albany
1993, s. 73-108.
12
F. Schiller, O wdziêku i godnoci, w: ten¿e, Listy o estetycznym wychowaniu cz³owieka
i inne rozprawy, t³um. I. Kroñska i J. Prokopiuk, Warszawa 1972, s. 231-277.
13
T.A. Harris, W zgodzie z sob¹ i z tob¹: praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej,
t³um. E. Knoll, Warszawa 1979.
14
E. Berne, W co graj¹ ludzie? Psychologia stosunków miêdzyludzkich, t³um. P. Izdebski,
Warszawa 1987.
11
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Ró¿ne koncepcje psychologiczne mówi¹ bowiem jednoznacznie, ¿e potrzeby, o których mowa, nie s¹ czym dowolnym, ca³kowicie zale¿nym od ludzkiej
woli15. Otó¿, ich niespe³nianie w d³u¿szym lub krótszym czasie uruchomiæ mo¿e
takie mechanizmy psychiczne, które mog¹ okazaæ siê destrukcyjne dla danej relacji, poniewa¿ osoba poni¿ana w relacji mi³oci prêdzej czy póniej zbuntuje siê
przeciw brakowi szacunku. Raczej te¿ trudno wyobraziæ sobie, ¿e kto, komu
ogranicza siê wolnoæ, bêdzie ten stan akceptowaæ bez jakiej formy kompensacji owego braku. Podobnie psychiczne poczucie bezpieczeñstwa, o ile niezaspokojone, da o sobie znaæ prób¹ uzyskania owego poczucia. Realizacja potrzeb,
zw³aszcza w bli¿szych relacjach, ³¹czy siê z pojêciem kompromisu.
Spe³nianie potrzeb mo¿e jednak prowadziæ do egoizmu. W dalszej czêci
wywodu egoizm rozumiem, id¹c za Kazimierzem Twardowskim, jako wiadome
dzia³anie na w³asn¹ korzyæ, z jednoczesnym wiadomym krzywdzeniem innej
osoby16. Egocentryzm bêdzie w konsekwencji niewidzeniem interesów innego
lub krzywdy innego. Obie te cechy, egoizm i egocentryzm, trudno pogodziæ ze
s³usznym postulatem mi³oci jako oddania i powiêcenia dla drugiego. W obu
bowiem z ró¿nych wzglêdów nie bierze siê pod uwagê dobra drugiej osoby. Nie
ma wiêc realizacji daru z siebie i rezygnacji z siebie. Z drugiej strony spe³nianie
potrzeb nie musi prowadziæ do takiej negacji korzyci drugiej osoby. Nie w samych wiêc potrzebach tkwi problem. Potrzeba jako taka nie ma przecie¿ w sobie
nic moralnie z³ego. Nie jest przecie¿ czynem, a ewentualnym kandydatem na
motyw dzia³ania lub na impuls pobudzaj¹cy do dzia³ania. Trudno wiêc w ogóle
przypisaæ potrzebie moralne z³o lub dobro. Co wiêcej, ujawnia siê w cz³owieku
w sposób zazwyczaj od niego niezale¿ny. Owszem cz³owiek mo¿e posiadane
potrzeby wynaturzyæ albo nadaæ im wymiar karykaturalny, ale to jest zale¿ne od
jego dzia³añ, a nie od samych potrzeb. Trudno wiêc potrzebie przypisaæ nie tylko
ocennoæ moraln¹, ale nawet sprawstwo czynów. Z jakiego wiêc powodu potrzeba mo¿e, oprócz wy¿ej wymienionego, byæ postrzegana jako co z³ego?
Problem tkwi raczej w sposobie realizacji potrzeb. Wspomniany egoizm
i egocentryzm s¹ w³anie przyk³adami takiej ich realizacji, która przeczy mi³oci, gdy¿ neguje centralne dla niej zauwa¿anie i stawianie potrzeb drugiego wy¿ej lub na równi ze swoimi potrzebami.

Por. m.in.: Psychologia. Podrêcznik akademicki, red. J. Strelau, t.1-3, Gdañsk 2000  opisuje nie tylko potrzeby, ale tak¿e mechanizmy psychiki ludzkiej; V.E. Frankl, Wola sensu: za³o¿enia
i zastosowanie logoterapii, t³um. A. Wolicka, Warszawa 2010  podkrela ¿yciow¹ i terapeutyczn¹
rolê poczucia sensu ¿ycia; M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O jêzyku serca, t³um.
M. K³obuchowski, Warszawa 2013  opisuje rolê poczucia bliskoci i zaufania oraz metody komunikacyjne gwarantuj¹ce ich osi¹gniêcie w relacjach.
16
K. Twardowski, Czy cz³owiek postêpuje zawsze egoistycznie?, w: O wartociach, normach
i problemach moralnych, red. M. roda, Warszawa 1994, s. 351-356.
15
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Co jednak z problemem dzia³ania nakierowanego na spe³nienie w³asnych
potrzeb, ale z uwzglêdnieniem potrzeb drugiej osoby? Czy to jest ju¿ brak mi³oci? Jeli bowiem powa¿nie potraktowaæ postulat, aby mi³oæ by³a bezinteresowna, i jednoczenie przyj¹æ radykalne rozumienie interesownoci jako dzia³ania dla
w³asnej korzyci, to sama ta intencja, bez wzglêdu na to, czy realizuje siê potrzeby drugiej strony, czy nie, sugerowa³aby dzia³anie interesowne, zatem niezgodne
z mi³oci¹. W przypadku, gdy realizuje siê w³asne potrzeby i potrzeby drugiej
strony, jest kompromis. Jest to sytuacja o tyle przydatna dla dalszych analiz, ¿e
zawiera moment konfliktu, który mo¿e sk³aniaæ do rozwi¹zañ egoistycznych.
III. MIÊDZY KOMPROMISEM A BEZKOMPROMISOWOCI¥
Zwolennicy idei mi³oci, która nie szuka swego, konsekwentnie widzieæ bêd¹
w próbie zaakceptowania kompromisu poddanie siê mniej lub bardziej subtelnemu egoizmowi, z tej racji, ¿e walka o zaspokojenie w³asnych potrzeb kojarzy siê
w³anie ze wspomnianymi postawami. Natomiast zwolennicy pojmowania mi³oci jako dopuszczaj¹cej walkê o w³asne interesy w relacji z osob¹ kochan¹ twierdziæ mog¹, ¿e rzecz jest oczywista: mi³oæ wymaga kompromisów. Bez nich,
czyli bez wzajemnych ustêpstw, nie da siê wytrwaæ w relacji.
Teza, jak¹ stawiam, jest z jednej strony jakoby idealistyczna w potocznym
sensie tego s³owa, bo wykluczam kompromis. Z drugiej antyidealistyczna, gdy¿
uwa¿am, ¿e jaka forma troski o swoje w mi³oci zachodziæ musi. Jednoczenie
chcia³bym zaznaczyæ, ¿e teza ta nie mówi o tym, jak jest w relacjach miêdzyludzkich, ale jak byæ mo¿e. Próbujê skonstruowaæ pewn¹ propozycjê, która teoretycznie ma uzasadnienie, a w praktyce mo¿e okazaæ siê skuteczna w budowaniu relacji, która spe³nia³aby kryteria mi³oci.
Kompromis pojmujê jako b¹d (1) „porozumienie osi¹gniête w wyniku wzajemnych ustêpstw”, b¹d (2) „odstêpstwo od zasad, za³o¿eñ lub pogl¹dów w imiê
wa¿nych celów lub dla praktycznych korzyci”17. Oba znaczenia zawieraj¹
w sobie moment rezygnacji z czego, co jest mniej lub bardziej wa¿ne dla danej
osoby. Rezygnacja ta jest celowa, le¿y w interesie osoby rezygnuj¹cej. Zatem stoi
za ni¹ jaka wartoæ, która jest w danym momencie wa¿niejsza ni¿ ta wartoæ,
z której siê rezygnuje.
Kompromis oznacza w relacji obopóln¹ rezygnacjê z jakich wartoci na
rzecz drugiej osoby, w celu realizacji potrzeb w³asnych. Implikuje wiêc poprzedzaj¹cy go stan konfliktu wywo³anego pragnieniami osi¹gniêcia jakich wartoci
przez strony relacji. Kto chce na przyk³ad wyjechaæ na wakacje w góry, a druga
strona chce wyruszyæ nad morze. Jednoczenie obie osoby chc¹ byæ razem, bo
17

http://sjp.pwn.pl/sjp/;2564125 [dostêp 22.09.2014].
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jest to dla nich wartoæ najwa¿niejsza. Przyjmuj¹c pewn¹ idealizacjê praktycznych sytuacji, zak³adam, ¿e pobyt w obu miejscach, na zasadzie kompromisu:
najpierw pojedziemy w góry, potem nad morze, spowoduje u ka¿dej ze stron
powa¿ny dyskomfort uniemo¿liwiaj¹cy odpoczynek. W efekcie osoby te spêdz¹
urlop na po³owicznym wypoczynku, jednoczenie mêcz¹c siê przez drug¹ czêæ
wyjazdu.
Je¿eli z kolei jedna ze stron postanowi zrezygnowaæ z w³asnej formy spêdzenia wyjazdu, mo¿e to oznaczaæ kompletny brak jej wypoczynku. Rozwi¹zanie bezkompromisowe polegaj¹ce na tym, ¿e ¿adna ze stron nie chce zrezygnowaæ z preferowanej przez siebie formy wypoczynku, oznacza niemo¿noæ bycia
razem. Wydaje siê, ¿e przy mniej istotnych wartociach rzecz mo¿e byæ rozwi¹zana drog¹ kompromisu, grozi co najwy¿ej tym, ¿e – jak w powy¿szym przyk³adzie – wzajemne ustêpstwa spowoduj¹ utratê czêci wypoczynku.
Problem pojawia siê jednak wówczas, gdy mowa o kompromisie wobec
wspomnianych wy¿ej najg³êbszych ludzkich potrzeb. Z ich zaspokojenia w d³u¿szej perspektywie czasowej nie mo¿na rezygnowaæ. Nie ma te¿ w efekcie rozwi¹zañ po³owicznych, kompromisowych, prêdzej czy póniej oka¿¹ siê one
nieskuteczne. Nie mo¿na byæ szanowanym czy szanowaæ po³owicznie; podobnie
rzecz siê ma z akceptacj¹, poczuciem sensu, autonomi¹ lub wolnoci¹.
Paradoksalnie, aby móc bez ograniczenia jakociowego lub czasowego (np.
rozwód) kochaæ drug¹ osobê, nale¿y uszanowaæ w³asne g³êbokie potrzeby nawet,
jeli pojmuje siê je jako ograniczenia ludzkiej natury. Mi³oæ, która zna swoje
ograniczenia, nie mo¿e, w trosce o relacjê mi³oci, zapomnieæ o owych ograniczeniach. Nieszanowana ¿ona czy m¹¿; osoba nieczuj¹ca siê bezpiecznie, nie
mog¹ pozwoliæ sobie na trwanie w takim stanie, w³anie w imiê nie tylko mi³oci do siebie, ale równie¿ mi³oci do drugiego.
W miejsce wiêc kompromisu wobec wa¿nych ludzkich potrzeb proponujê
bezkompromisowoæ pojêt¹ jako w³anie brak takowego kompromisu, z jednoczesnym jednak brakiem egoizmu czy egocentryzmu. Jak to jest mo¿liwe? Otó¿,
jeli relacja mi³oci budowana jest przez osoby ufaj¹ce sobie, niebuduj¹ce fikcyjnego obrazu siebie, potrafi¹ce okreliæ i wyraziæ w³asne potrzeby, to otwiera
siê mo¿liwoæ nie tylko wzajemnego mówienia o potrzebach osobie kochanej,
ale tak¿e wzajemnego zrozumienia i uszanowania. Kompromis zostaje wówczas
zast¹piony przez zrozumienie i akceptacjê. Nawet, jeli oka¿e siê, ¿e potrzeb obu
stron nie da siê zaspokoiæ wprost i od razu, to jednak samo zrozumienie i akceptacja widziane u osoby, któr¹ siê kocha, buduje zaufanie i bliskoæ, bez których
relacja mi³oci jest niemo¿liwa.
Aby jednak unikn¹æ kompromisu poprzez zrozumienie i akceptacjê, potrzebne s¹: zauwa¿enie potrzeb w³asnych i drugiej strony, odpowiednia te¿ umiejêtnoæ wyra¿ania i s³uchania potrzeb, a tak¿e wiedza na temat tego, jak je zaspokoiæ.
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Jeli te warunki zostan¹ spe³nione, oka¿e siê, ¿e g³êbsze potrzeby i ich zaspokojenie s¹ nie tyle przeszkod¹ dla mi³oci, ile wrêcz j¹ warunkuj¹. Otó¿, aby
móc kochaæ i byæ kochanym, potrzeba nie tylko powiêcenia, ale wiedzy, z czego i dla czego siê rezygnuje. Bez znajomoci potrzeb drugiej osoby trudno okazywaæ jej mi³oæ. Trudno te¿ mieæ poczucie, wiadomoæ, ¿e mi³oæ wyra¿a siê
w jakim dzia³aniu. Jeli kto, kogo kocham, jest przeze mnie raniony jakim
dzia³aniem, a nie sygnalizuje tego, trudno bêdzie zmieniæ owo rani¹ce postêpowanie. Z drugiej strony jeli sam nie wyra¿am, ¿e potrzebujê byæ przytulonym
czy ¿e potrzebujê poczuæ, ¿e docenia siê jaki mój wysi³ek, to drugiej osobie
mo¿e byæ trudno zauwa¿yæ te moje potrzeby. Wzajemne spe³nianie potrzeb jest,
jak s¹dzê, materi¹ mi³oci. Otwiera to pewn¹ ciekaw¹ mo¿liwoæ. Jeli bowiem
potraktowaæ mi³oæ jako dbanie o owe fundamentalne potrzeby, dbanie wzajemne, to interesownoci mo¿na pozbyæ siê w jedyny mo¿liwy sposób. Poniewa¿ nie
mo¿na pomin¹æ koniecznoci spe³niania fundamentalnych potrzeb, a jednoczenie dzia³anie w³asne prowadz¹ce do ich spe³nienia trudno pogodziæ z mi³oci¹,
to jedynym rozwi¹zaniem jest poprzestanie na ich wyra¿aniu i podpowiadaniu
drugiej osobie, jak mo¿e je spe³niæ. Samo jednak spe³nienie nale¿y pozostawiæ
tej osobie. W ten sposób rezygnowaæ z siebie, ¿e nie zaspokajaæ potrzeb samemu, lecz wystawiæ siê na wolne, autonomiczne dzia³anie drugiej osoby. Wi¹¿e
siê to z dynamik¹ relacji mi³oci. Z jednej strony, aby móc kochaæ, powinno siê
znaæ potrzeby drugiej osoby. Relacja ta wymaga jednak te¿ wzajemnoci, wiêc
aby byæ kochanym, trzeba wyra¿aæ swoje potrzeby. Jest tu te¿ pewna, sugerowana ju¿, dialektyka. Otó¿ relacja mi³oci wymaga dzia³ania, pokazywania tego, ¿e
siê kocha. Bez znajomoci tego, jak to zrobiæ, traciæ mo¿e nie tylko osoba, któr¹
chce siê kochaæ, ale i sam kochaj¹cy. wiadomoæ tego, ¿e siê realnie czyni komu dobro, jest bowiem ród³em radoci, tym wiêkszej im bardziej siê kocha. To
z kolei pozwala kochaæ bardziej, dlatego ¿e radoæ jest znamieniem szczêcia,
które jest z kolei na tyle nietypow¹ potrzeb¹, ¿e nie mo¿na go realizowaæ bezporednio, a jedynie przez mi³oæ. Aby wiêc móc kochaæ, trzeba widzieæ, ¿e siê
realnie kocha, ¿e czyni siê dobro, którego kto pragnie.
Osobny problem stanowi sytuacja, w której jedna ze stron przestaje kochaæ,
czyli spe³niaæ owe g³êbokie potrzeby, przestaje te¿ chcieæ powiêcaæ siê i byæ
darem. Tymczasem z drugiej strony mi³oæ nadal trwa. W skrajnej postaci osoba
niekochana, w myl powy¿szych uwag, mo¿e równie¿ przestaæ kochaæ, w tym
sensie, ¿e zaczn¹ w niej oddzia³ywaæ mechanizmy chroni¹ce j¹ przed brakiem
szacunku, autonomii, poczucia bezpieczeñstwa itd. Zgodnie z tymi za³o¿eniami
jest to jednak ju¿ taka sytuacja, w której trudno mówiæ o intencjonalnym braku
mi³oci. Kto mo¿e chcieæ kochaæ, lecz wygasn¹ w nim podstawy mo¿liwoci
kochania. Otó¿ potrzeby, które przywo³a³em, s¹ na tyle fundamentalne, ¿e to nie
mi³oæ jest warunkiem ich realizacji, lecz one s¹ warunkiem pozostawania w jakiejkolwiek relacji. Ich bowiem niespe³nienie mo¿e prowadziæ do przekroczenia
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granic, w jakich funkcjonuje zdrowa osobowoæ. Mo¿na od ludzi wymagaæ rezygnacji z przyjemnoci, seksu, w³asnych planów ¿yciowych itd. w imiê mi³oci
w³anie, ale wymaganie destrukcji w³asnej osobowoci jest ju¿ nie tyle ponad
ludzkie mo¿liwoci, ile w ogóle sprzeczne z postulatem mi³oci jako relacji dwóch
osób, skoro jedna z nich ulega atrofii.
IV. NIEBEZPIECZNA PRZESADA
Braniu pod uwagê w³asnych potrzeb zagra¿aj¹ dwie skrajnoci. Z jednej strony bêdzie to idealistyczne poszukiwanie mi³oci jako kompletnej bezinteresownoci, pojêtej nie tylko jako brak egoizmu, ale jako ca³kowite ignorowanie realizacji swoich potrzeb na rzecz drugiej osoby (nawet, jeli ich realizacjê proponuje
osoba kochana). Takie rozumienie mi³oci jest o tyle niebezpieczne, ¿e ignorowanie w³asnych potrzeb mo¿e doprowadziæ do rozpadu relacji z tego powodu,
¿e spe³nienie najg³êbszych potrzeb ludzkich jest warunkiem relacji, gdy¿ bez ich
zaspokojenia uruchamiaj¹ siê mechanizmy psychiczne, które nakazuj¹ zerwanie
wiêzi.
Drug¹ skrajnoci¹ bêdzie przesada w dbaniu o realizacjê owych potrzeb, zarówno swoich, jak i drugiej osoby. Przesada nie tyle wynikaj¹ca z niemo¿liwoci
odroczenia realizacji potrzeb, ile raczej z braku wiadomoci, które z nich s¹ faktycznie najwa¿niejsze dla danej osoby, a przez to warunkuj¹ budowanie relacji
z drugim.
Z obu tych skrajnoci pierwsza wydaje siê bardziej niebezpieczna, gdy¿ konsekwentnie realizowana mo¿e doprowadziæ do rozk³adu relacji. Druga skrajnoæ
daje szanse na poznanie wagi potrzeb w³anie w i dziêki relacji, która uznaje ich
rolê.
ZAKOÑCZENIE
W powy¿szym artykule stara³em siê uzasadniæ koniecznoæ uszanowania g³êbokich ludzkich potrzeb. Oczywicie przyjmujê tutaj, ¿e granicami natury ludzkiej s¹ w³anie g³êbokie potrzeby psychiczne. Konsekwentnie to one dyktuj¹ te¿
granice mi³oci, pojête jako warunki, w których ludzka mi³oæ mo¿e siê rozwijaæ, warunki, które nie s¹ przekraczalne, dlatego ¿e s¹ ramami naszej natury. Nie
mo¿na wiêc cz³owieka obwiniaæ za to, ¿e odczuwa potrzebê szacunku, akceptacji, autonomii czy wolnoci. Jedn¹ z konsekwencji przyjêtego tutaj pojmowania
ludzkiej natury jest koniecznoæ budowania relacji mi³oci z uwzglêdnieniem
wzajemnych potrzeb, ale te¿ z koniecznoci¹ uznania i szanowania potrzeb w³asnych. Drug¹ konsekwencj¹ jest pewien mo¿liwy paradoks. Mianowicie mo¿liwe
jest w pewnych przypadkach, ¿e ludzie nie dlatego przestaj¹ siê kochaæ, ¿e po-
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stêpuj¹ egoistycznie, ale dlatego ¿e nie potrafi¹ lub nie chc¹ uwiadomiæ sobie
w³asnych potrzeb lub boj¹ siê je wyra¿aæ, lub nie wiedz¹, jak je zaspokoiæ.
W konsekwencji zrywaj¹ relacjê, przestaj¹ kochaæ.
Oczywistym zarzutem wobec proponowanej koncepcji jest brak jasnych kryteriów praktycznych odgraniczaj¹cych egocentryzm, egoizm od w³aciwego dbania o w³asne potrzeby. Jednak¿e jeli mi³oæ rozumieæ jako takie nastawienie,
w którym potrzeby drugiej osoby staj¹ siê tak samo wa¿ne jak w³asne, wówczas
otwiera siê przestrzeñ mentalna, w której egocentryzm i egoizm przeszkadzaj¹
w relacji i konieczne okazuje siê ich przekroczenie. W³anie wyra¿anie uczuæ,
potrzeb w³asnych i pytanie o uczucia i potrzeby drugiej osoby s¹ warunkiem, bez
którego przekroczenie egoizmu i egocentryzmu nie jest mo¿liwe. Potrzeby okazuj¹ siê przy takim pojmowaniu mi³oci wrêcz jej warunkami, bez których nie
mo¿e siê ona ujawniæ.
Powy¿sze wywody s¹ oczywicie nader teoretyczne, niemniej jednak mog¹
mieæ implikacje praktyczne z tego wzglêdu, ¿e filozofia czy teologia mog¹ dostarczaæ pojêæ, twierdzeñ, które stanowiæ bêd¹ sk³adow¹ czyjego wyobra¿enia
o tym, czym jest mi³oæ, a zatem te¿, jak powinna wygl¹daæ relacja z osob¹ kochan¹. Wszelkie idealizuj¹ce, w potocznym tego s³owa rozumieniu, ujêcia mi³oci pozwalaj¹ budowaæ wyobra¿enia bardzo poci¹gaj¹ce swoj¹ bezinteresownoci¹. Im bardziej jednak, w imiê bezinteresownoci, odci¹gaj¹ od szacunku wobec
w³asnych potrzeb, tym bardziej w efekcie przeszkadzaj¹ kochaæ drug¹ osobê.
Warunkiem kochania drugiego jest zaspokojenie nie tylko zwyk³ych potrzeb typu
sen, jedzenie, ale te¿ tych mniej widocznych, o których powy¿ej wspomnia³em.
Parafrazuj¹c Augustyna Kochaj i rób co chcesz, mo¿na moje tezy wypowiedzieæ nastêpuj¹co: Zaspakajaj autentyczne potrzeby swoje i innych, a nic wiêcej nie bêdziesz musia³ robiæ.
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SUMMARY
In my article I present two concepts of love. One is developed by Anders Nygren, and it rejects
any human needs from the space of love. The second tries to defend human needs as an important
background of human relations. My own thesis underlines the possibility of understanding love as
accepting human needs. I am defending the vision of human nature which includes needs, like sense
of security, acceptance, freedom, autonomy or sense of life. On this ground I try to show that human
fundamental needs are conditions of love.
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OSOBA I MI£OÆ
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 11, POZNAÑ 2014
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

AGNIESZKA BIEGALSKA
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzia³ Humanistyczny
Instytut Filozofii

Gdybym mi³oci nie mia³
If I do not have love

Mi³oæ ludzkich maszyn
Humanoid Love
On j¹ dostrzeg³ nagle, ona go dojrza³a
I wiat im znikn¹³ z oczu [ ]

Te s³owa Jacka Kaczmarskiego rozpoczynaj¹ jego Legendê o mi³oci, która
opisuje przejawy ludzkiej mi³oci – niepewnoæ i odwagê, prawdy tajemne, lêk,
si³ê, zapamiêtania i przebudzenia, trud, oskar¿enia i winy, niespe³nienia i przesyty. Ka¿d¹ ze strof koñcz¹ s³owa ¯adne nie wiedzia³o, ¿e tylko przez chwilê…”1.
Czy ta „chwila dotyczy wy³¹cznie przejawów ludzkiej mi³oci, czy mo¿e samej
istoty mi³oci? Dlaczego, skoro to tylko chwila, tak zaciekle o ni¹ walczymy, tak
jej po¿¹damy i pragniemy? A co z sam¹ istot¹ fenomenu mi³oci? Józef Tischner, opisuj¹c chrzecijañsk¹ powinnoæ mi³owania Boga nade wszystko, napisa³:
nale¿y w¹tpiæ, czy komukolwiek uda siê w przysz³oci powiedzieæ na temat
mi³oci co naprawdê nowego2. Mo¿e Tischner by³ po prostu pesymist¹? Byæ
mo¿e na gruncie etiologii nast¹pi³ ju¿ tak znaczny postêp, ¿e poznane zosta³y
biopsychiczne uwarunkowania mi³oci, za najnowoczeniejsze metody obrazowania mózgu s¹ podstaw¹ do skonstruowania oprogramowania mi³oci – czy lepiej – oprogramowania „do kochania”? Mo¿e znana jest ju¿ chemia mi³oci?
A jeli tak, to czy mi³oæ jest w³aciwa tylko dla homo sapiens? Czy tylko cz³owiek mo¿e kochaæ i byæ kochany?

1
2

J. Kaczmarski, Legenda o mi³oci, www.kaczmarski.art.pl [dostêp 21.06.2014].
J. Tischner, Jak ¿yæ?, Wroc³aw 2000, s. 67.
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I. KOCHAJ¥CE HUMANOIDY?
Od czasów badañ Ellen Berscheid minê³o 40 lat, a David Levy w pracy Love
and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships przekonuj¹co dowodzi, ¿e w niedalekiej przysz³oci mo¿liwa bêdzie przyjañ, mi³oæ i seks,
a nawet ma³¿eñstwo pomiêdzy ludmi i robotami.
Roboty bêd¹ niezwykle atrakcyjne dla ludzi jako ich towarzysze z powodu licznych
talentów, mo¿liwoci i zdolnoci odczuwania. Bêd¹ one mia³y zdolnoæ zakochiwania siê w ludziach i stawania siê w sposób romantyczny atrakcyjnymi i po¿¹danymi
seksualnie przez ludzi. Roboty bêd¹ przekszta³caæ ludzkie pojêcie mi³oci i seksualnoci. Nie sugerujê, ¿e wiêkszoæ ludzi bêdzie wystrzegaæ siê mi³oci i seksu z innymi ludmi na rzecz relacji z robotami, choæ u niektórych osób z pewnoci¹ tak bêdzie, ale to, co wydaje mi siê byæ ca³kowicie uzasadnione i bardzo prawdopodobne,
ba, nieuniknione, to to, ¿e wielu ludzi bêdzie poszerzaæ swoje horyzonty mi³oci
i seksu, uczenia siê, eksperymentowania i cieszenia siê nowymi formami relacji, które jako mo¿liwe bêd¹ przyjemne i satysfakcjonuj¹ce. A wszystko to dziêki rozwojowi wysoko zaawansowanych robotów humanoidalnych3.

Teza Leviego mo¿e budziæ niedowierzanie, jednak w 2007 roku w grudniowym wydaniu „New York Timesa” Robin M. Henig napisa³a:
W ramach swoich badañ [przygotowania do napisania recenzji o ksi¹¿ce Leviego 
A.B.] spêdzi³am kilka dni w laboratorium robotyki humanoidalnej w M.I.T. I muszê
przyznaæ, ¿e trochê zakocha³am siê w jednym z robotów. Obiektem moich uczuæ by³o
Domo, dobrze zbudowana maszyna mêskich rozmiarów z du¿ymi niebieskimi oczyma, skrzy¿owanie He-Mana i Chrysler Buildinga. Kiedy chwyci³ moj¹ rêkê w swoje
mocne gumowe szczypce, czu³am pewien rodzaj emocji4.

Powy¿szy opis lekkiego zakochania zapewne nie porusza naszych serc tak,
jak s³owa Boles³awa Lemiana:
Na palcach doñ siê zbli¿am, by kroków odg³osy
Nie sp³oszy³y tej ciszy, w której trwa i ronie,
I oczy przymykaj¹c, ca³ujê zazdronie
Jedwab ciep³y od s³oñca i mokry od rosy5.

Mo¿e jednak ta ró¿norodnoæ wyrazu cytowanych emocji jest wy³¹cznie ró¿nic¹ zachodz¹c¹ na poziomie opisu? Z jednej strony porywaj¹ce pióro poety
maluj¹cego romantyczne przejawy mi³oci; z drugiej za stajemy przed prób¹
naukowego ujêcia pewnego aspektu fenomenu zakochania.
3
D. Levy, Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships, New
YorkLondonTorontoSydneyNew DelhiAucland 2007, s. 22.
4
R.M. Henig, Robo Love, “The New York Times”, December 2, 2007, www.nytimes.com [dostêp 26.06.2014]. Skrót M.I.T. oznacza Massachusetts Institute of Technology.
5
B. Lemian, Pieszczota, w: ten¿e, Sen mia³em, WarszawaRzeszów 2000, s. 153.
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Mi³oæ do nieludzi, do obiektów o¿ywionych i nieo¿ywionych, naszych
zwierz¹t domowych, pluszowych misiów, komputerów, przyjañ z samochodem
czy zegarkiem… Jeli stanie siê tak, jak prorokuje Levy, ¿e królestwo technologii sztucznej emocji ma zapanowaæ w 2050 roku, to niebawem sami przekonamy siê, czy naszymi emocjami wstrz¹sa jaka przelicznej urody inteligentna
humanoidalna maszyna.
Faktem sta³a siê rozpoczêta kilka lat temu przez japoñsk¹ firmê Axis produkcja sexbotów  maszyn o realistycznie ludzkim wygl¹dzie, które spe³niaj¹
ka¿d¹ seksualn¹ fantazjê cz³owieka. Wydaje siê, ¿e produkt Axis jest rozwiniêt¹
wersj¹ humanoidalnego automatu ‘The Machine’ – maszyny do rodzenia zaprojektowanej przez Angélique du Coudray w 2. po³owie XVIII wieku. Co ró¿ni te
produkty? Oczywicie poza wizerunkiem/pow³ok¹ (hiper-naturalistycznie ludzki
wygl¹d sexbotów) obie maszyny odró¿nia cel, w jakim zosta³y zaprojektowane.
Du Coudray chcia³a pomóc nauce, a maszyna mia³a jedynie ilustrowaæ proces
narodzin dziecka. Maszyny firmy Axis s³u¿¹ zaspokajaniu ludzkich potrzeb fizjologicznych. Z punktu widzenia piramidy ludzkich potrzeb Abrahama Maslowa klasyfikacja tych potrzeb jest jednoznaczna: manekin ‘The Machine’ zaspokaja potrzeby najwy¿szego rzêdu, za sexbot najni¿szego. Jednak Leviemu
chodzi o co wiêcej, o po³¹czenie piêknej pow³oki maszyny z inteligencj¹. Mamy
dzi ju¿ roboty eksploracyjne, medyczne, wojskowe czy przemys³owe, roboty
spo³eczne, do u¿ytku publicznego czy osobistego6. W palecie tej ró¿norodnoci
pojawi³y siê równie¿ roboty humanoidalne z wbudowanym systemem biometrycznej sztucznej inteligencji (Biometric Artificial Intelligence Neural System)
i takie, które wygl¹daj¹ jak prawdziwy cz³owiek7.
Wspó³czesna myl techniczna nie zatrzyma³a siê wy³¹cznie na projektach
humanoidów z BAINS. Popularnoæ zyskuje posi³kowana literatur¹ science fiction wizja nowej rasy o nazwie The Cybermen – Human 2.0. Futurystyczny Cz³owiek 2.0 – podobny do Borga z rasy cyborgów z filmowego Star Treka  to zbroja robota wyposa¿ona w ludzki mózg8. Oczywicie te mózgi w maszynie bêd¹
musia³y mieæ jaki zwi¹zek z cia³em robotów, jednak obecny stan wiedzy nie
wyjania, w jaki sposób ta futurystyczna wizja mog³aby staæ siê rzeczywistoci¹.
Sympatycy tego projektu twierdz¹, ¿e niezaprzeczaln¹ zalet¹ nowej rasy bêdzie
to, i¿ przyczyni siê ona do „modernizacji” ludzkoci. Otwarte oczywicie pozostaje pytanie, czy wówczas jeszcze bêdziemy mówili o l u d z k o  c i? W jedPor. www.asimo.pl [dostêp 27.06.2014].
Humanoidalny robot z BAINS zosta³ zaprojektowanym przez Le Trunga i, co ciekawe, otrzyma³ imiê Aiko (Mi³oæ). Natomiast ju¿ w 2003 roku na miêdzynarodowej wystawie robotów
w Tokio zaprezentowana zosta³a maszyna Actroid – robot humanoidalny maj¹cy wygl¹d m³odej
japoñskiej kobiety, która do z³udzenia przypomina prawdziw¹ kobietê. Por. www.asimo.pl [dostêp
27.06.2014].
8
www.roblox.com [dostêp 29.06.2014].
6

7
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nym ze swoich Smaków ¿ycia ks. Jan Kaczkowski postawi³ niezwykle interesuj¹ce pytanie o genom Jezusa Chrystusa, który zosta³ poczêty bez udzia³u ludzkiego mêskiego DNA9. Pozwalam sobie przetransponowaæ to pytanie na potrzeby mojej analizy. Jestem bardzo ciekawa, jaki genom mia³by Cz³owiek 2.0. Czy
w ogóle mia³by genom? No i w³aciwie dlaczego w nazwie pojawia siê jeszcze
s³owo c z ³ o w i e k, skoro mamy do czynienia z cyborgiem? Te pytania dzi
musz¹ pozostaæ bez odpowiedzi. Jednak pomimo ich braku zdaje siê, ¿e jestemy o krok od realizacji wizji Leviego, o krok od „sztucznych partnerów” do
¿ycia, ma³¿eñstwa  seksu i mi³oci. Stanie siê to wówczas, gdy humanoidalne
maszyny bêd¹ wyposa¿one w wiadomoæ i emocje, a wówczas „jeli sztuczne
emocje robota sk³oni¹ go do powiedzenia rzeczy takich jak: «Kocham ciê», na
pewno powinnimy byæ gotowi do uznania tej deklaracji za prawdziw¹”10. Wówczas jaki Actroid Repliee Q2x, to imiê tej, któr¹ pokochasz. Roboty przestan¹
byæ niewolniczymi maszynami, a zyskaj¹ mo¿liwoæ stanowienia o sobie  stan¹
siê wolne, bêd¹ mog³y kochaæ.
Ta perspektywa wprost zaprowadzi nas do koniecznoci podjêcia dyskursu
o kryteriach etycznych, które bêd¹ mog³y byæ zastosowane do maszyn. Oczywicie warunkiem wstêpnym musi siê staæ za³o¿enie, ¿e maszyny s¹ (bêd¹) wolne.
Wówczas jednak pojawi³by siê problem, który sygnalizuje Dylan Evans11. Tak
jak my mielibymy prawo chcieæ wejæ w relacjê z maszyn¹, tak maszyna te¿
mia³aby swoje chcenia  mog³aby nie chcieæ. Wtedy czêsto przytaczany argument na rzecz emotywnych maszyn g³osz¹cy, ¿e humanoid móg³by staæ siê wybawieniem dla wielu samotnych, odrzuconych, niechcianych, czyli niepokochanych ludzi, traci sw¹ moc. Mog³abym siê bowiem okazaæ nieatrakcyjna dla
maszyny. Faktem za musia³aby siê staæ zainicjowana przez Isaaca Asimova etyka robotów, któr¹ nale¿a³oby spleæ z etyk¹ ludzk¹ w ramach jakiej nowej etyki
transrasowej12. Wprawdzie wydaje siê, ¿e s¹ to jedynie futurystyczne dywagacje,
jednak na wiecie trwa ju¿ debata na temat potrzeby regulacji prawnych dotycz¹cych robotów. Prawa Asimova, tak jak trzy prawa robotów Davida Langforta
i Marka Tildena, koncentrowa³y siê wokó³ relacji robot – cz³owiek. Robin Murboskatv.pl [dostêp 29.06.2014].
D. Levy, Love and Sex with Robots…, dz. cyt., s. 10 i 12.
11
D. Evans, Can robots have emotions?, www.inf.ed.ac.uk [dostêp 29.06.2014].
12
Isaac Asimov wprowadzi³ trzy podstawowe prawa robotyki: po pierwsze: robot nie mo¿e
wyrz¹dziæ ¿adnej krzywdy cz³owiekowi, nie mo¿e te¿ poprzez brak czynnej reakcji dopuciæ, aby
cz³owiekowi sta³a siê jakakolwiek krzywda. Po drugie: robot musi wykonywaæ ka¿de polecenie
cz³owieka pod warunkiem, ¿e rozkaz taki nie koliduje z Prawem Pierwszym. Po trzecie, robot musi
ochraniaæ w³asny mechanizm pod warunkiem, ¿e nie jest to sprzeczne z prawem Pierwszym i Drugim”. I. Asimov, Ja, robot, t³um. J. miegiel, Bydgoszcz 1993, s. 52. W pracy Roboty i imperium
Asimov wprowadzi³ Prawo Zerowe (nadrzêdne): „Robot nie mo¿e skrzywdziæ ludzkoci, lub poprzez zaniechanie dzia³ania doprowadziæ do uszczerbku dla ludzkoci”. Por. I. Asimov, Roboty
i imperium, t³um. P. Braiter, Poznañ 2014.
9
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phy i David D. Woods w pracy Beyond Asimov: The Three Laws of Responsible
Robotics zauwa¿aj¹, ¿e w dyskusji o prawach robotów powinno nast¹piæ odwrócenie tej relacji i zwrot ku stosunkowi cz³owiek  robot13. Sir David King  pracownik rz¹du UK  postawi³ tezê, ¿e jeli powstan¹ inteligentne roboty, które
bêd¹ odczuwa³y, to wówczas bêdzie trzeba nadaæ im takie same prawa jak ludziom14. Z kwesti¹ praw robotów wi¹¿e siê idea of software, czyli oprogramowania. Wydaje siê bowiem, ¿e problem regulacji prawnych powinien dotyczyæ
oprogramowania robotów, a nie samych robotów15.
II. EMOCJE I WIADOMOÆ
Powrócê teraz do zasygnalizowanej wy¿ej kwestii tego, co odró¿nia cz³owieka od maszyny. Odpowied, której udzieli³ Levy, by³a dwusk³adnikowa: emocje
i wiadomoæ. Zapytajmy najpierw o maszyny emocjonalne czy te¿ emocje
u maszyn.
Co ciekawe, do XIX wieku nie podejmowano naukowego dyskursu na temat
emocji w ogóle. Sytuacjê zmieni³a praca O wyrazie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t
Karola Darwina, gdzie znajdujemy tezê, z której wynika, ¿e emocje s¹ biologicznie zdeterminowane i powszechne w kulturze ludzkiej16. W 1884 roku William
James skonstatowa³, ¿e to, co nazywamy emocj¹, jest zwi¹zane z okrelonymi
wzorcami reakcji fizjologicznych, którymi kieruje autonomiczny uk³ad nerwowy17. Tak wiêc co takiego jak emocje nie istnieje. To za, co ludzie nazywaj¹
emocjami, jest b³êdn¹ nazw¹ sygna³ów, które odbiera cia³o. W 1962 roku za spraw¹ ustaleñ Stanleya Schachtera i Jerome Singera nast¹pi³ odwrót od twierdzeñ
Jamesa, choæ dzi mo¿na odnotowaæ powrót do pierwszej czêci tej dziewiêtnastowiecznej tezy18.

Szerzej patrz: R. Murphy, D.D. Woods, Beyond Asimov: The Three Laws of Responsible
Robotics, IEEE Intelligent Systems, Vol. 24 No. 4, July/August 2009, p. 14-20.
14
Szerzej patrz np. M. B³oñski, Powszechna Deklaracja Praw Robotów?, www.kopalniawiedzy.pl [dostêp 01.07.2014]; Na Zachodzie trwa debata o prawach robotów, www.pch24.pl [dostêp 01.07.2014].
15
Why it is not possible to regulate robots, www.theguardian.com [dostêp 01.07.2014].
16
K. Darwin, O wyrazie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t, t³um. Z. Majlert, K. Zaæwilichowska,
Warszawa 1988. Angielski tytu³ brzmi: The Expression of the Emotions in Man and Animals. T³umaczki termin expression przet³umaczy³y jako uczucia.
17
W. James, What is an Emotion?, “Mind” 9(1884), p. 188-205.
18
Mowa tutaj o pracy: S. Schachter, J.E. Singer, Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state, “Psychological Review” 69(1962), p. 379-399. Szerzej patrz np. R.J. Davidson, Z³o¿onoæ poszukiwania fizjologicznej specyficznoci emocji, w: Natura emocji, red. P. Ekman,
R.J. Davidson, t³um. B. Wojciszke, Gdañsk 1998, s. 205-210; J.E. LeDoux, Specyficznoæ fizjologiczna emocji  nie zapominajmy o fizjologii CUN, w: Natura emocji, dz. cyt., s. 215-218.
13
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W latach 50. XX wieku za przyczyn¹ badañ m.in. Margaret Mead popularnoæ zaczê³a zdobywaæ tzw. kulturowa teoria emocji. Natomiast twórca „atlasu emocji” Paul Ekman wykaza³, ¿e istniej¹ emocje wrodzone o charakterze
uniwersalnym, tzw. podstawowe, a nastêpnie postawi³ tezê, ¿e „wszystkie emocje maj¹ podstawowy charakter, gdy¿ ka¿d¹ cechuje co najmniej siedem sporód
charakteryzowanych w³asnoci19. S¹ nimi: (1) automatyczna ocena sytuacji, (2)
niezmienniki w zdarzeniach poprzedzaj¹cych pojawianie siê emocji, (3) wystêpowanie ich u innych naczelnych, (4) szybkie wzbudzanie, (5) krótkotrwa³oæ,
(6) powstawanie mimowolne, (7) zró¿nicowanie wzorców reagowania fizjologicznego oraz  dodany póniej  (8) uniwersalny, wyró¿niaj¹cy je sygna³. Dylan Evans zajmuje stanowisko porednie, uznaj¹c za Ekmanem, ¿e s¹ emocje
w³aciwe dla natury ludzkiej, ale te¿ takie, które warunkuje wiat kulturowy20.
Z przytoczonego wy¿ej rysu widaæ, ¿e natura ludzkich emocji nie jest jeszcze
ostatecznie odkryta i zdefiniowana. Okaza³o siê jednak, ¿e nie przeszkodzi³o to
w podjêciu prób zbudowania emocjonalnej maszyny. W 1990 roku w laboratoriach
M.I.T. wyprodukowano emocjonalnego robota o nazwie „Kismet”, który wykaza³
proste formy zachowañ emocjonalnych. Co ciekawe, ludzie reagowali naturalnie
na tê sztuczn¹ formê ¿ycia. Gdyby ta maszyna pos³ugiwa³a siê szersz¹ gam¹ emocji, mia³a mimiczn¹ twarz, mówi³a (odpowiednio akcentuj¹c i moduluj¹c g³os), to
bylibymy o krok od wypowiedzenia tezy: mamy emocjonaln¹ maszynê. Jednak,
jak s³usznie zauwa¿a Dylan Evans, roboty bêd¹ musia³y jeszcze posi¹æ ludzk¹
zdolnoæ wnioskowania emocji z dzia³ania21. Oczywicie produkujemy ju¿ takie
m o b o t s (mobile robots), które wyposa¿one s¹ w zdolnoæ poruszania siê i reagowania na przeszkody. Czy jednak taki mobot ucieka przed zagro¿eniem, bo naprawdê siê boi? Evans twierdzi, ¿e w przysz³oci to pytanie stanie siê bez znaczenia. Argumentuje za w duchu Kartezjusza. Zdaniem Kartezjusza bowiem
nie wyda siê to zgo³a dziwne tym, którzy wiedz¹, jak wiele ró¿nych automatów, czyli poruszaj¹cych siê maszyn, ludzka przemylnoæ zdolna jest wytworzyæ, posi³kuj¹c
siê bardzo niewielk¹ liczb¹ czêci w porównaniu do wielkiej mnogoci koci, miêni, nerwów, têtnic, ¿y³ i wszystkich innych sk³adników znajduj¹cych siê w ciele ka¿dego zwierzêcia; bêd¹ oni uwa¿ali cia³o za maszynê, która jako wykonana rêk¹ Boga
jest nieporównywalnie lepiej urz¹dzona i ma w sobie ruchy bardziej zadziwiaj¹ce
ani¿eli jakakolwiek z maszyn wymylonych przez cz³owieka22.

Zwierzêta s¹ wiêc maszynami, które dzia³aj¹ zgodnie z prawami mechaniki
na zasadzie bodziec  reakcja (wczeniej zaprogramowana). Kryterium rozstrzy19
P. Ekman, Wszystkie emocje s¹ podstawowe, w: Natura emocji, dz. cyt., s. 25. O w³asnociach emocji szerzej patrz: tam¿e, s. 23-24.
20
Szerzej patrz: D. Evans, Emotion. The Science of Sentiment, Oxford 2001.
21
D. Evans, Can robots have emotions?, www.inf.ed.ac.uk [dostêp 07.07.2014].
22
R. Descartes, Rozprawa o metodzie, t³um. W. Wojciechowska, Warszawa 1981, s. 65.
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gaj¹cym, w myli Kartezjusza, jest mowa. Zwierzêta w zwi¹zku z tym, ¿e nie
mówi¹, s¹ bezrozumne23. Zdaniem Evansa, los kartezjañskich zwierz¹t wspó³czenie podzielaj¹ roboty, a ludzki sprzeciw, by przypisywaæ maszynom emocje,
wynika z faktu, ¿e nasze roboty s¹ ca³y czas bardzo prymitywne24.
Wa¿ne oczywicie jest równie¿ uzyskanie odpowiedzi na pytanie, po co nam
emocjonalne humanoidy. Pierwszym podawanym argumentem, a czêsto wydaje
siê, ¿e rudymentarnym, jest p r z y j e m n o  æ. Na pytanie o to, czy chcia³abym,
¿eby mój laptop rozpoznawa³ moje emocje i reagowa³ na nie, mówi³ do mnie
uspokajaj¹co, gdy co le kliknê, no i ³adnie wygl¹da³, odpowied jest twierdz¹ca. Kolejne argumenty odwo³uj¹ siê do u¿ytkowego charakteru maszyn. Rosalind Picard wskaza³a wiele obszarów, w których roboty mog¹ staæ siê bardzo potrzebne, np. w pracy z ludmi z dysfunkcjami mowy, do badania ludzkich stanów
emocjonalnych, do pracy z chorymi na autyzm, w leczeniu padaczki czy zaburzeñ snu25. Wydaje siê jednak, jak postuluje Evans, ¿e jeli pojawi¹ siê naprawdê
wysoko zaawansowane afektywne roboty, to bêd¹ one s³u¿y³y do rozrywki. Zwiastunem tej wizji s¹ wirtualne maszyny z protoemocjonalnymi zdolnociami, takie jak zwierz¹tka zamieszkuj¹ce ekran komórki, które trzeba karmiæ, g³askaæ
i wyprowadzaæ na spacer, bo w przeciwnym wypadku staj¹ siê smutne i p³acz¹.
Dobr¹ ilustracjê tego zagadnienia stanowi gra Maxis Software o nazwie The Sims,
gdzie gracz tworzy w³asnego wirtualnego cz³owieka, a nastêpnie osadzaj¹c go
w konkretnej rzeczywistoci, kontroluje jego ¿ycie i zaspokaja potrzeby. Sims
bywa z³y, smutny, miewa depresjê czy p³acze. Ludzie lubi¹ swoje wirtualne zwierz¹tka i swoich wirtualnych ludzi, chc¹ o nie dbaæ i z nimi przebywaæ, zdaniem
Evansa, bêd¹ równie¿ chcieli, by maszyny sta³y siê czêci¹ ich ¿ycia. Kiedy ta
futurystyczna wizja stanie siê faktem, nikt nie zapyta, czy ten Sims p³acze naprawdê. Budowa takich maszyn wydaje siê zadaniem nie tylko dla in¿ynierów,
lecz tak¿e dla psychologów.
Dla pe³nego obrazu omawianego zagadnienia nale¿y odnieæ siê do drugiego, wymienionego przez Leviego, sk³adnika ró¿nicuj¹cego maszyny i ludzi 
wiadomoci. Problem wiadomoci robotów zwi¹zany jest z ludzkimi osi¹gniêciami na polu produkcji humanoidów z BAINS. Stanêlimy w obliczu nowego
wzoru na inteligencjê (F = 6ÑSô), gdzie i n t e l i g e n c j a definiowana jest jako
Tam¿e, s. 67.
D. Evans, Can robots have emotions?, dz. cyt.
25
Por. np. R. Picard, Affective Computing, Cambridge 1997; R.W. Picard, Emotion Research
by the People, for the People, “Emotion Review”, Vol. 2 No 3, 2010, pp. 250-254; A. Sano, R.W.
Picard, Comparison of Sleep-Wake Classification Using Electroencephalogram and Wrist-Worn
Multi-Modal Sensor Data, 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), (To Appear) 2014; R.W. Picard i in., Crowd-Sourcing a Scientific Study to Understand Autonomic Disruption in Epilepsy, poster at the 2014 Patterns Against
Mortality in Epilepsy (PAME ’14) Conference, Minneapolis, June 2014. Szerzej patrz: www.affect.media.mit.edu [dostêp 07.07.2014].
23
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proces fizyczny maksymalizuj¹cy przysz³e mo¿liwe dzia³ania i unikaj¹cy ograniczeñ26. Na ile moc obliczeniowa tego wzoru oka¿e siê skuteczna? Czy to ju¿
czas na inteligentne humanoidy? W tym miejscu nale¿y skonkludowaæ, ¿e pytania te musz¹ pozostaæ bez odpowiedzi. Pewne za jest to, ¿e po rewolucji przemys³owej przysz³a rewolucja internetowa  obie zmieni³y oblicze wiata. Teraz
nadszed³ czas rewolucyjnego internetu przemys³owego (Industrial Internet), tzn.
fuzji ludzkiego umys³u i maszyn, a dok³adnie inteligentnych maszyn, skomplikowanych analiz i kreatywnych ludzi27.
Oczywicie, aby sztuczn¹ inteligencjê mo¿na by³o nazwaæ prawdziw¹, musi
siê ona sama uczyæ, co oznacza, ¿e nie mo¿e byæ zaprogramowana. W³odzis³aw
Duch zwraca uwagê na to, ¿e w toku uczenia siê, nabywaj¹c wszelkiej, czyli nieselekcjonowanej wiedzy, stanie siê ona nieprzewidywalna28. Nie mo¿emy bowiem za³o¿yæ, ¿e bêdzie to nasz dobry, kochany robocik, poniewa¿ bêdzie on
niezale¿ny, samodzielny, wolny. Nie jest to jednoznaczne z realizacj¹ filmowych
obrazów buntu maszyn, ale i takiego scenariusza nie mo¿na wykluczyæ. ¯adnego nie mo¿na wykluczyæ.
III. TRANSHUMANIZM
Powy¿sze rozwa¿ania wpisuj¹ siê w dyskusjê nad koncepcj¹ zwan¹ transhumanizmem – Humanity+ (H+, >H). Najnowsza definicja tego pr¹du mylowego
wywodz¹cego siê z humanizmu – zbudowana na podstawie definicji Maxa More’a – g³osi, ¿e
transhumanizm to: (1) ruch intelektualny i kulturalny, który potwierdza mo¿liwoæ
i celowoæ zasadniczej poprawy kondycji ludzkiej, dziêki zastosowaniu rozumu,
zw³aszcza poprzez rozwijanie ogólnodostêpnych technologii, by wyeliminowaæ starzenie siê i znacznie zwiêkszyæ ludzkie zdolnoci intelektualne, fizyczne i psychologiczne; (2) badanie konsekwencji, obietnic i potencjalnych zagro¿eñ zwi¹zanych
z technologiami, które pozwol¹ nam przezwyciê¿yæ podstawowe ludzkie ograniczenia oraz badania kwestii etycznych zwi¹zanych z opracowywaniem i stosowaniem
tych technologii29.
A.D. Wissner-Gross, C.E. Freer, Causal Entropic Forces, “Physical Review Letters”, PRL
110, 168702 (2013); A.D. Wissner-Gross, A new equation for intelligence, wyk³ad dla TED, November 17, 2013, www.ted.com, [dostêp 12.07.2014].
27
Por. P.C. Evans, M. Annunziata, Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and
Machines, General Electric 2012.
28
Od mózgu do Matriksa, z prof. W³odzis³awem Duchem rozmawia³ Winicjusz Schulz, G³os
Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Rok XXIII (XXXIX), nr 7 (341), lipiec
2014, s. 14.
29
www.humanityplus.org [dostêp 08.07.2014]. Praca Maxa More’a patrz: M. More, Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy, Retrieved 16 May 2013.
26
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Osi¹gniêciu celu, którym jest udoskonalenie ludzkich mo¿liwoci, ma s³u¿yæ
konwergencja czterech g³ównych ga³êzi technologii: nanotechnologii, biotechnologii, technologii informacyjnych i nauk kognitywnych (NBIC)30. Marzeniem
transhumanistów jest przekroczenie uwarunkowañ biologicznych, stworzenie
nowego ¿ycia postbiologicznego, czyli zbudowanie cz³owieka bionicznego, który ostatecznie stanie siê ca³kowicie syntetyczn¹ sztuczn¹ inteligencj¹ (A.I.)31.
Wprawdzie na oficjalnej stronie humanity plus przeczytaæ mo¿emy tezê g³osz¹c¹, ¿e termin postcz³owiek znamionuje, ¿e nadal bêdziemy mieli do czynienia
z ludmi, to jednak wydaje siê, ¿e wspó³czesny cz³owiek ma byæ jednym z ogniw
ewolucji, s³u¿¹cym jako materia³ dla nadchodz¹cej nowej rasy32.
G³ównym has³em nowej ery ma bowiem staæ siê s³owo s i e æ. Nowe sztuczne mózgi (bo one bêd¹ ju¿ lepsze ni¿ nasze obecne) zostan¹ po³¹czone w jedn¹
sieæ, której zalet¹ bêdzie to, ¿e ka¿dy pod³¹czony do sieci stanie siê jej wspó³twórc¹. Oczywicie mo¿na postawiæ pytanie, czy to tylko futurystyczne mrzonki? Jean-Claude Guillebaud komentuje:
Jestemy wiadkami niezwyk³ej metamorfozy, która zachodzi co tysi¹c lub dwa tysi¹ce lat. Widzimy, ¿e nasz dotychczasowy wiat, wiat w którym siê narodzilimy,
dorastalimy i pracowalimy zaczyna znikaæ z ca³ym dotychczasowym systemem
odniesieñ i wartoci. Zastêpuje go za wiat, który nie zosta³ jeszcze do koñca pomylany. Dowiadczamy niewyobra¿alnego, a to oznacza, ¿e od 20 lat postêp technologiczny wyprzedza ludzk¹ myl33.

Ludzie jako rasa okazuj¹ siê zbyt s³abi, by przetrwaæ na Ziemi. Nasze cia³a
wraz z up³ywaj¹cym czasem staj¹ siê coraz bardziej niesprawne, a ostatecznie
przestaj¹ pracowaæ. Wspó³czenie dysponujemy szeregiem mechanicznych narz¹dów zewnêtrznych (od telefonów do protez robotycznych) i wewnêtrznych
(od zastawki serca do autonomicznego serca TAH), które ulepszaj¹c i u³atwiaj¹c nasze funkcjonowanie, zmuszaj¹ do redefiniowania natury i to¿samoci
cz³owieka.
www.nbic.info [dostêp 08.07.2014].
Patrz te¿: R. Kurzweil, The Singularity Is Near, USA 2005; K. Adamski, Transhumanizm 
miêdzy utopi¹, biotechnologi¹ a gnoz¹, „Roczniki Teologii Moralnej”, t. 4(59), 2012, s. 107. Oczywicie ludzki organizm, albo bêdzie wymaga³ przebudowy za pomoc¹ zaawansowanej nanotechnologii albo radykalnego wzmocnienia przy wykorzystaniu niektórych technologicznych kombinacji,
takich jak in¿ynierii genetycznej, psychofarmakologii, terapii anti-aging, interfejsów neuronowych,
zaawansowanych narzêdzi zarz¹dzania informacjami, leków wzmacniaj¹cych pamiêæ, komputerów
noszonych na ciele i technik poznawczych”. www.humanityplus.org [dostêp 08.07.2014].
32
Por. N. Bostrom, The Transhumanist FAQ. A general introduction. Version 2.1, Oxford 2003,
s. 5-6.
33
Cytowana wypowied pochodzi z dokumentu Philippe’a Borrela Transhumanizm. Cz³owiek
w wiecie maszyn, Francja 2012. Patrz te¿: J.-C. Guillebaud, La Vie Vivante: contre les nouveaux
pudibonds, Paris 2011.
30
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Sztuczne ¿ycie  marzenie Johna Craiga Ventera – czyli gatunek bakterii
zdolny do samodzielnego rozmna¿ania zrodzony przez komputer, sta³o siê faktem34. Mamy pierwsz¹ syntetyczn¹ komórkê. Problem dotycz¹cy skanowania
obrazów z ludzkich mózgów wspó³czenie zwi¹zany jest z parametrami trybu
wywietlania, czyli rozdzielczoci¹ obrazu35. Stajemy w tym wiêkszym zadziwieniu, jeli zdamy sobie sprawê z faktu, ¿e wiat wirtualny i cyfrowy to ósmy kontynent, ogromna, nieograniczona baza danych. Ludzie transhumanizmu stan¹ siê
odporni na choroby i starzenie, bêd¹ m³odzi i ¿ywotni bez ograniczeñ. Bêd¹ umieli
sprawowaæ kontrolê nad w³asnymi pragnieniami, nastrojami i stanami psychicznymi
tak, by móc unikaæ zmêczenia i rozdra¿nienia. Bêd¹ mieli zwiêkszon¹ zdolnoæ prze¿ywania przyjemnoci, dowiadczania mi³oci, piêkna i spokoju. Bêd¹ dowiadczaæ
nowych stanów wiadomoci, do których dzi nasz mózg nie ma dostêpu. Wydaje siê
prawdopodobne, ¿e sam fakt nieskoñczonego, aktywnego i zdrowego ¿ycia ka¿dego
zaprowadzi ku posthumanizmowi, pod warunkiem, ¿e ka¿dy z nas bêdzie mia³ gwarancjê dostêpu do zbioru w³asnych wspomnieñ, umiejêtnoci i inteligencji36.

IV. GDYBYM MI£OCI NIE MIA£
Zalet¹ futurystycznych wizji nowej rasy jest to, ¿e pozwalaj¹ one ostatecznie
odpowiadaæ na rudymentarne pytania ludzkoci. Czym bowiem bêdzie n i e  m i e r t e l n o  æ? To ¿ycie moich danych na twardym dysku, moja w³asna kopia
zapasowa. Z ulg¹ tê formê niemiertelnoci przyjm¹ ci, którzy jak Niko³aj Fiodorow mieræ uznaj¹ za skandal, za obrazê dla naszej moralnoci, za zjawisko, z którym niepodobna siê pogodziæ [Dla których  AB] mierci byæ nie powinno. Nigdy i nigdzie. Ani w czasie przysz³ym, ani przesz³ym 37. A co z mi³oci¹?
Mi³oæ to (neuro)peptyd. Do takiej nienowej ju¿ konkluzji prowadz¹ badania mózgu. Wiadomo, ¿e z emocjami wi¹¿e siê chemia mózgu, a konkretnie generowana w czêci brzusznej ga³ki bladej mózgu (czêæ przedmózgowia), fenyloetyloamina38. U osób zakochanych wystêpuje 14 tys. razy wiêcej koncentracji
fenyloetyloaminy ni¿ u niezakochanych. Dalej, w procesie kochania udzia³ bierze cie¿ka nagrody (dopamina), uaktywniaj¹ siê receptory takich substancji
jak kokaina, nastêpnie adrenalina i kortyzol. Obrazowania mózgu (PET) w stanie zakochania pokazuj¹, ¿e aktywny jest tylko obszar w uk³adzie limbicznym,
D.G. Gibson i in., Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized
Genome, Science, 2 July 2010, Vol. 329 No. 5987, p. 52-56.
35
M.L. Jepsen, Czy urz¹dzenia przysz³oci bêd¹ w stanie odczytywaæ obrazy z naszych mózgów?, wyk³ad dla TED, www.ted.com [dostêp 12.07.2014].
36
N. Bostrom, The Transhumanist FAQ. A general introduction. Version 2.1, Oxford 2003, s. 5.
37
Myl Niko³aja Fiodorowa zaczerpniêta z: M. Milczarek, Z martwych was wskrzesimy. Filozofia Niko³aja Fiodorowa, Kraków 2013, s. 9-10.
38
Por. np. K. Szymborski, Poprawka z natury. Biologia, kultura, seks, Warszawa 1999.
34
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za obszary odpowiadaj¹ce np. za racjonalne mylenie czy to¿samoæ s¹ zupe³nie nieaktywne. Okaza³o siê, ¿e ca³y cortex jest nieaktywny, za orodki odpowiedzialne za widzenie dzia³aj¹ nieprawid³owo39. Jednak opisanych stanów nie
cechuje sta³oæ. Jedne neuropeptydy ustêpuj¹, by ich miejsce zajê³y inne. Poziom
fenyloetyloaminy obni¿a siê, a jej miejsce zajmuje morfina. Do zjawiska tego
odnios³a siê antropolog Helen Fischer, która w badaniach na grupie reprezentatywnej udowodni³a, ¿e maksymalnie po czterech latach zakochanie traci sw¹
atrakcyjnoæ40. Jest to ten okres, w którym przychodzi czas na jaki rodzaj g³êbszego przywi¹zania lub rozstanie. W tym miejscu musimy siê przenieæ na grunt
psychologii, bo wprawdzie znany jest orodek mi³oci, to jednak charakterystyka fenomenu mi³oci wybiega poza ramy chemii mózgu.
Robert Sternberg zaproponowa³ trójczynnikow¹ teoriê mi³oci (triangular
theory of love)41, gdzie na mi³oæ sk³adaj¹ siê: (1) intymnoæ – obejmuje uczucia bliskoci, wiêzi oraz zabezpieczanie dowiadczeñ; (2) namiêtnoæ – obejmuje d¹¿enie prowadz¹ce do romansu, poci¹g fizyczny i spe³nienie seksualne oraz
(3) decyzja i zaanga¿owanie do zachowania mi³oci. Nastêpnie Strenberg wyszczególni³ w³aciwoci tych sk³adników, które obrazuj¹ fazy zwi¹zku mi³osnego, a s¹ to: (1) zakochanie (namiêtnoæ), (2) romantyczne pocz¹tki (namiêtnoæ
i intymnoæ), (3) zwi¹zek kompletny (namiêtnoæ, intymnoæ i zaanga¿owanie),
(4) zwi¹zek przyjacielski (intymnoæ i zaanga¿owanie bez namiêtnoci), (5)
zwi¹zek pusty (zaanga¿owanie bez intymnoci) oraz (6) rozpad zwi¹zku (wycofanie zaanga¿owania). Oczywicie pamiêtaæ nale¿y, ¿e realizacja tych etapów ma
charakter jednostkowy. Z kolei doæ odleg³a, choæ nietrac¹ca popularnoci, koncepcja trzech podstawowych kolorów mi³oci socjologa Johna Lee g³osi, ¿e s¹ to
eros (mi³oæ romantyczna – fascynacja, poci¹g fizyczny, zakochanie), ludus (mi³oæ to zabawa) i storge (mi³oæ zrównowa¿ona – przyjañ, partnerstwo, intymnoæ)42. Na bazie tych kolorów Lee wyprowadza style mi³oci: pragma (kompilacja ludus i storge), mania (eros i ludus) i agape (eros i storge).
Zjawisko mi³oci próbowano uj¹æ równie¿ interdyscyplinarnie poprzez analizê pojêæ, gdzie uznano, ¿e mi³oæ jest pojêciem poziomu podstawowego (obok
gniewu i radoci) zawartego w kategorii nadrzêdnej, jak¹ s¹ emocje43. Natomiast
pojêciami poziomu podrzêdnego w pojêciu mi³oci s¹ zauroczenie, przyjañ,
39
J.L. Winiewski, Czy mi³oæ to tylko (neuro) peptyd?, wyk³ad wyg³oszony dla TEDxPoznañ
3.05.2012 roku.
40
Szerzej patrz: H. Fischer, Anatomia mi³oci. Historia naturalna monogamii, cudzo³óstwa
i rozwodu, t³um. Jote³, Poznañ 1994.
41
Por. R.J. Sternberg, A Triangular Theory of Love, “Psychological Review” Vol. 93, No. 2,
1986. Patrz te¿: B. Wojciszke, Psychologia mi³oci. Intymnoæ, namiêtnoæ, zaanga¿owanie,
Gdañsk 1999.
42
Por. J.A. Lee, Colours of love: An exploration of the ways of loving, Toronto 1973.
43
Por. General Theories of Love, www.sagepub.com [dostêp 14.07.2014].
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mi³oæ romantyczna i zajmuj¹ca szczególne miejsce wród trzech poprzednich,
mi³oæ matczyna.
W niniejszy dyskurs wpisuj¹ siê równie¿ rozwa¿ania prowadzone w polu problemowym filozofii, poniewa¿ ju¿ we wczesnogreckiej filozofii Empedoklesa mi³oæ, obok nienawici, stanowi³a twórcz¹ si³ê wiata i, co ciekawe, by³a to si³a pozytywna, jednocz¹ca (sfajros). Niestety, ca³a klasyczna filozofia europejska mi³oæ
definiowa³a jako moc psychiczn¹ wiod¹c¹ ku piêknu, gdzie sama mi³oæ sta³a siê
czym, za co cz³owiek nie odpowiada. Uk³ad taki doprowadzi³ w dalszej historii,
która sta³a siê dziejami emancypacji podmiotu i rozwoju autonomicznej osobowoci, do przyporz¹dkowania mi³oci  irracjonalnoci44. Zwrot w myleniu o mi³oci przynios³a praca Stendhala O mi³oci, gdzie wprawdzie mi³oæ okrelona zosta³a jako szaleñstwo, „choroba duszy”, s³owo, którego nie uchodzi wymawiaæ,
to jednak w³anie tam mi³oci zosta³ nadany subiektywny charakter. Zdaniem Stendhala bowiem, o mi³oci mo¿na mówiæ tylko wówczas, gdy siê jej samemu dowiadczy³o45. Kultura chrzecijañska wprowadzi³a nowy wzorzec jednoci mi³oci
eros i agape, gdzie eros uszlachetniony i oczyszczony mo¿e doskonale zjednoczyæ
siê z agape. Tak¹ mi³oci¹ Bóg kocha cz³owieka. „Eros Boga do cz³owieka jest
zarazem w pe³ni agape”, za ludzka mi³oæ staje siê odpowiedzi¹ na dar mi³oci,
z jak¹ Bóg do nas przychodzi46. W tym kontekcie na gruncie rozwa¿añ nad mi³oci¹ oblubieñcz¹ odkrywamy najwa¿niejsze i najbardziej fundamentalne wartoci i podstawy konstytuuj¹ce ethos mi³oci, czyli wiernoæ, odpowiedzialnoæ,
bezinteresownoæ i uczciwoæ47.

*
Wszystkie te opisy fenomenu mi³oci i jego przejawów wskazuj¹ na bardzo
wysoki stopieñ komplikacji dyskursu mi³osnego. Wydaje siê, ¿e w odpowiedzi
na pytanie o mo¿liwoæ kochania przez maszyny najpierw nale¿y zapytaæ o to,
czy zwierzêta potrafi¹ kochaæ. Jeli bowiem cz³owiek ma staæ siê ogniwem porednicz¹cym pomiêdzy zwierzêciem a wysoko rozwiniêt¹ maszyn¹, to ciekawe,
czy zjawisko mi³oci wystêpuje w ogniwie poprzedzaj¹cym homo sapiens. Jaak
Panksepp, który wskaza³ na to, ¿e neurodynamika ludzkich stanów emocjonalnych regulowana jest prawid³owociami, które mo¿na wykrywaæ w badaniach
nad mózgiem zwierzêcym, stwierdzi³ tak¿e, ¿e badania tego rodzaju nie wykryj¹ emocji charakterystycznych tylko dla ludzi48. Za Frans de Waal, zwolennik
G. Böhme, Antropologia filozoficzna, Warszawa 1998, s. 88.
Stendhal, O mi³oci, t³um. T. Boy-¯eleñski, Warszawa 1929, s. 7.
46
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Katowice 2006, s. 17, 4.
47
Por. K. Stachewicz, Cz³owiek i jego ethos. Studia  szkice  polemiki z antropologii filozoficznej i etyki, Poznañ 2011, s. 210 i nast.
48
J. Panksepp, Podstawy emocji podstawowych w: Natura emocji, red. P. Ekman, R.J. Davidson, t³um. B. Wojciszke, Gdañsk 1998, s. 29.
44

45
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moralnoci ewolucyjnej, uwa¿a, ¿e mi³oæ jest produktem ewolucji wykszta³conym stosunkowo niedawno, ale – co ciekawe – w jego opinii jest ona zjawiskiem
w³aciwym tylko dla cz³owieka. Jeli wiêc szympansy nie kochaj¹, to tym odleglejszy jawi siê horyzont mi³oci dla humanoidów.
Ca³y czas stajemy wiêc przed tajemnic¹. Nadal nie wiadomo, dlaczego generujemy burzliwe, kochaj¹ce neuropeptydy akurat przy tej konkretnej osobie. S³yn¹cy z kontrowersyjnych badañ profesor psychologii rozwojowej Helmut Nyborg
wskaza³ na podobieñstwo w poziomach estrogenu i testosteronu u pary zakochanych w sobie osób. Wiadomo, ¿e po ust¹pieniu fenyloetyloaminy jej miejsce zastêpuj¹ oksytocyna i wazopresyna, to jednak, jak wskazuje Fischer, chemia mi³oci nadal nie wyjania, dlaczego wybrana zostaje ta konkretna osoba. Dlaczego
to ona staje siê t¹ jedn¹ jedyn¹ w przestrzeni ca³ego ¿ycia?
Czy mój humanoid, któremu albo wpompujemy odpowiednie mieszanki substancji chemicznych, albo jego cia³o samo je wyprodukuje, bêdzie potrafi³ wraz
ze mn¹ malowaæ style mi³oci? Czy spotkam siê z nim spe³niona na kolejnych
etapach wspólnej cie¿ki mi³oci? Czy wystarczy, ¿e moja maszyna przeczyta
O sztuce mi³oci Ericha Fromma i tym samym posi¹dzie wiedzê o tym, jak kochaæ49? Czy bêdzie chcia³a na mnie patrzeæ, miaæ siê ze mn¹ i p³akaæ, rozmawiaæ i milczeæ? Czy oboje bêdziemy dla siebie wystarczaj¹co wyj¹tkowi, by
odkryæ „niespodziankê istnienia osoby”50? Czy z³¹czymy siê w jedno, jak czytamy w Ksiêdze Rodzaju (Rdz 2,24)?
Oczywicie nie mo¿na odrzucaæ osi¹gniêæ naukowych tylko dlatego, ¿e nie
przystaj¹ do ludzkich romantycznych wizji wiata i samego siebie. Byæ mo¿e,
w przysz³oci takie s³owa, jak: «matka», «ojciec», «wuj» czy «ciotka» zmieni¹
zasadniczo swoje znaczenie, mo¿e nawet stan¹ siê nazwami pustymi, a mi³oæ,
macierzyñstwo czy wiernoæ zostan¹ uznane za prze¿ytek51. Ju¿ w latach 70.
Alvin Toffler wskaza³ na fakt, ¿e nasze dotychczasowe pogl¹dy na sprawy seksualne, macierzyñstwo, mi³oæ, wychowanie i kszta³cenie dzieci ulegn¹ rewolucyjnym zmianom. W nadchodz¹cych latach czeka nas wprost przera¿aj¹ca wieloæ
wyborów w ka¿dej dziedzinie, a wiêc równie¿ i sferze moralnej i uczuciowej52.
Czy nadchodz¹ca nowa epoka przyniesie ze sob¹ relacje nowego typu takie jak
cz³owiek – humanoid?
Czy¿by ludzkoæ stanê³a przed wielkim odkryciem – „odkryciem mi³oci
nieznanej”? Ale j a k i e j mi³oci? Czy ta nowa mi³oæ to bêdzie ta sama mi³oæ,
E. Fromm, O sztuce mi³oci, t³um. A. Bogdañski, Warszawa 1992.
T. Styczeñ, A. Szostek, Mi³oci gdzie jeste?, Lublin 1986, s. 29.
51
D. lêczek-Czakon, Problem jakoci i wartoci ¿ycia w sporach bioetycznych, Katowice
2004, s. 123.
52
A. Toffler, Szok przysz³oci, Warszawa 1974, s. 253. Omawiane zagadnienie por. P. Bloch,
Problem aktualnoci eutyfroniki, rozprawa doktorska, Katowice 2013, www.sbc.org.pl [dostêp
10.07.2014].
49

50
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której dowiadczamy, która nas zachwyca i porywa, która jest namiêtnoci¹
i pasj¹, o której marzymy i bez której nie warto ¿yæ? A mo¿e w tych nowych
warunkach to mi³oæ w³anie, a nie zdolnoci naszego rozumu, stanie siê tym
kryterium, które bêdzie stanowiæ o naszym cz³owieczeñstwie? Wówczas mi³oæ
stanie siê ostatecznym i jedynym celem ka¿dego cz³owieka i wypowiedzieæ bêdzie mo¿na s³owa „Gdybym mi³oci nie mia³, by³bym niczym!”53.
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ABSTRACT
Is love characteristic only of homo sapiens? Is it only man that can love and be loved? Or has
there come the time of the Cyberman – an artificial life partner to have sex with, to love and to
marry? The attempt of answer to these questions is based on data collected within exact sciences
and humanities, and in particular on the idea of a post-biological man of transhumanism.

Keywords
love, artificial emotions, artificial intelligence, artificial love, Human 2.0 (the Cyberman),
transhumanism
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OSOBA I MI£OÆ
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 11, POZNAÑ 2014
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

ANDRZEJ JASTRZÊBSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bóg w personalizmie Bordena Parkera Bownea
God in the Personalism of Borden Parker Bowne

Prezentowany tekst przedstawia koncepcjê Boga w personalizmie Bordena
Parkera Bownea. Filozofia ta stanowi niew¹tpliwie mniej znany wycinek historii myli ludzkiej, niemniej jednak jest warta przedstawienia polskiemu czytelnikowi. Bior¹c pod uwagê niewielk¹ znajomoæ tego myliciela w Polsce, przed
przyst¹pieniem do zreferowania koncepcji Boga w ujêciu Bownea, przybli¿ymy
najpierw w ogólnych zarysach ca³oæ jego filozofii, któr¹ sam okrela mianem
personalizmu. Zabieg ten wydaje siê konieczny dla w³aciwego zrozumienia teizmu filozofa amerykañskiego.
W personalizmie Bownea Bóg jest zwornikiem ca³ej filozofii. Po pierwsze
dlatego, ¿e Bowne sam by³ praktykuj¹cym chrzecijaninem i uprawianie filozofii w swych za³o¿eniach ateistycznej by³o w jego przypadku nie do pomylenia;
po drugie dlatego, ¿e Osoba Boga sta³a siê dla filozofa amerykañskiego wzorem
rozumienia osoby w ogóle, natomiast istnienie osobowego Boga podstawowym
aksjomatem jego personalizmu. Dzie³o Bownea pt. Theism to klasyczny przyk³ad ewolucji myli dotycz¹cej tego zagadnienia w Stanach Zjednoczonych
u schy³ku XIX wieku.
Personalizm Bownea jest przyk³adem tego, jak z przekonaniem mo¿na racjonalnie broniæ stanowiska teistycznego przeciwko ateizmowi w okresie, gdy
modernizm chcia³ umniejszyæ racjonalne oparcie dla wiary chrzecijañskiej, szukaj¹c go raczej na pozycjach fideistycznych1.
Bóg jest okrelany przez Bownea w wielu terminach i stanowi to niew¹tpliwie o oryginalnoci tego autora. Okrelenia te pozwalaj¹ na uzyskanie pewnych
odcieni znaczeniowych, daj¹cych lepszy wgl¹d w bogactwo jego ujêæ. U filozo1

Por.: L. Farré, Personalistic Idealism of Bowne, The Personalist XXX (1949), s. 53.
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fa amerykañskiego znajdujemy nastêpuj¹ce terminy okrelaj¹ce Boga: Absolut,
Nieskoñczonoæ, Nieskoñczony, Najwy¿szy Umys³, Kosmiczny Umys³, Kosmiczna Osoba, Najwy¿sza Osoba, Dzia³aj¹cy, Stwórca, Duch, Najwy¿sza Wola,
¯yj¹ca Wola, ¯yj¹ca Osoba, Osobowa Podstawa wiata.
Jak wspominano wy¿ej, przedstawianie teizmu Bownea poprzedzimy ogóln¹ charakterystyk¹ filozofii tego autora z uwzglêdnieniem jej kontekstu historycznego oraz przyjmowanych za³o¿eñ natury ogólnej. Nastêpnie zreferujemy
jego argumentacjê za istnieniem Boga oraz Jego specyficzn¹ rolê w wyk³adni
rozumienia natury. G³ówn¹ czêæ wywodu stanowiæ bêdzie charakterystyka Boga
jako Osoby w ujêciu Bownea. Analizy nasze zakoñczymy podsumowaniem znaczenia koncepcji filozofa amerykañskiego w rozwoju personalizmu.
I. CHARAKTER FILOZOFII BOWNEA
Aby lepiej zrozumieæ charakterystykê Boga w personalizmie Bowne’a, podamy najpierw kilka informacji wprowadzaj¹cych w ¿ycie i twórczoæ tego filozofa2. Bowne urodzi³ siê 14 stycznia 1847 roku w Leonardville (USA), a zmar³
1 kwietnia 1910 roku w Bostonie. Jego wa¿niejsze publikacje to: Studies in Theism
(1879), Metaphysics (1882), Principles of Ethics (1892), Theory of Thought and
Knowledge (1897) oraz Personalism (1908)3.
Jedn¹ z naczelnych tez filozofii Bownea, któr¹ okreli³ personalizmem,
by³o twierdzenie, ¿e aby uzyskaæ adekwatne rozumienie rzeczywistoci, musimy
odkryæ moc, która za ow¹ rzeczywistoci¹ stoi, oraz odpowiedzieæ na pytanie,
dlaczego dzia³a w³anie w ten, a nie w inny sposób? Personalizm mia³ byæ dla
Bownea antidotum na naturalizm rozumiany jako filozoficzna doktryna oraz na
materializm rozumiany jako metoda naukowa, które stawa³y siê modne w jego
czasach (koniec XIX w.). Bowne nie odrzuca³ nauk przyrodniczych jako takich
ani nie negowa³ ich roli w poznawaniu rzeczywistoci. Nie dostrzega³ te¿
sprzecznoci miêdzy naukami szczegó³owymi a filozofi¹, poniewa¿ obie dziedziny badañ mia³y siê w jego przekonaniu wzajemnie uzupe³niaæ.
Personalizm Bowne’a ma korzenie w Augustyñsko-Kartezjañskiej afirmacji
roli jani; Leibnizjañskim skoncentrowaniu siê na duchowej jednostkowoci oraz
aktywnoci podmiotu; immaterializmie George’a Berkeleya (natura to jêzyk
Boga); akcentowaniu przez Immanuela Kanta aktywnoci intelektu w procesie
poznawczym oraz w¹tkach personalistycznych w myli Rudolfa H. Lotzego 
niemieckiego nauczyciela Bownea, twierdz¹cego, ¿e jañ lub osoba jest osta2
A. Jastrzêbski, Zarys personalistycznej metafizyki Bordena Parkera Bownea, Roczniki Filozoficzne KUL 1(2008), s. 397-415.
3
Polskie t³umaczenie J. K³osa oraz B. Gacki: B.P. Bowne, Personalizm, Lublin 1994.
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teczn¹ kategori¹ empiryczn¹, t³umacz¹c¹ zarówno samo dowiadczenie, jak i ca³¹
naturê. Wa¿n¹ rzecz¹ dla zrozumienia filozofii Bownea jest te¿ dostrze¿enie jej
kontekstu. Stanowi¹ go dowiadczenia ¿ywej jednostki ludzkiej: jej pragnienia,
przekonania i charakter, a ostatecznie sama wiadomoæ ¿yj¹cego podmiotu4.
Jedna z naczelnych tez metafizyki personalistycznej Bownea g³osi, ¿e kiedy
obserwujemy wiat, dostrzegamy, i¿ jest on niesamowystarczalny i musi byæ
odniesiony do zewnêtrznej przyczyny. Przyczyn¹ t¹ jest dla Bownea osobowy
Bóg, stwarzaj¹cy wspólny wszystkim ludziom (osobom skoñczonym) wiat dowiadczenia. Dziêki swej powszechnoci wiat ten jawi siê ludziom jako obiektywny.
Personalizm Bownea jest form¹ idealizmu, utrzymuj¹c¹, ¿e duchowa osoba,
a nie bezosobowa materia, jest ostatecznym wyt³umaczeniem rzeczywistoci.
Rzeczywistoæ ta jest natury duchowej, inteligibilnej. Powy¿sze zdanie prowadzi
Bownea do systemu wniosków buduj¹cych ca³ociow¹ wizjê metafizyki opart¹
na jednej zasadzie  samowystarczalnoci osoby5.
Jako punkt wyjcia jego filozofii mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce za³o¿enia-aksjomaty:
 Istnieje nie tylko podmiot myl¹cy, ale te¿ co wiêcej  przynajmniej inne
osoby.
 wiat stanowi wspólne dowiadczenie dla poznaj¹cych go osób.
 Nie wydaje siê, ¿eby wiat by³ tylko iluzj¹, subiektywnym podobieñstwem
wra¿eñ.
 wiat jest niezale¿ny od skoñczonej myli i wiadomoci.
 wiat przyrody wraz ze sposobem, w jaki siê ukazuje: czasem i przestrzeni¹, istnieje ostatecznie jako dzia³anie Boga6.
Z punktu widzenia Bownea idealizm oznacza, ¿e istnienie materialnego
wiata wynika z realizowania siê idei. Zrealizowana idea to taka, w której odnajdujemy wewnêtrzn¹ przyczynowoæ. Bowne nie przyjmowa³ idealizmu rozumianego jako zespó³ czystych idei, poza którymi nic nie ma. W tym sensie idealizm
nie by³ terminem najszczêliwszym dla okrelenia jego filozofii. Rzecz ró¿ni siê
H.W. Schneider, Bownes Radical Empiricism, w: Representative Essays of Borden Parker
Bowne, ed. W.E. Steinkraus, New York 1981, s. XII.
5
“The most distinctive form of personalism is not reached until personalism becomes a philosophical method as well as a body of conclusions. It is this that Bowne has given us, a systematic
methodological personalism, in which the whole of metaphysics is organized around one central
and all-illuminating principle – that of the self-sufficiency of personality” – A.C. Knudson, The
Philosophy of Personalism, New York–Cincinnati–Chicago 1927, s. 87.
6
B.P. Bowne, Theism, New York 1902, s. 328-329; por.: B.P. Bowne, Philosophical Idealism,
w: Representative Essays of Borden Parker Bowne, ed. W.E. Steinkraus, New York 1981, s. 9.
4
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od czystej idei w ten sposób, ¿e jest ona ide¹ powo³an¹ do istnienia przez jak¹
moc. Istnienie Woli i Mocy (Boga) u podstaw wiata staje siê naczelnym postulatem personalizmu Bownea.
Jedyn¹ metafizycznie realn¹ rzeczywistoci¹ s¹ dla filozofa amerykañskiego
osoby, czyli janie7. Ich realnoæ nie zasadza siê na trwa³ej substancjalnoci, bêd¹cej w klasycznym ujêciu podstaw¹ do zmiennych cech przypad³ociowych
(suppositum), ale na wiadomym dowiadczeniu osoby. Bowne nazywa sw¹ doktrynê jani empiryzmem, poniewa¿ jañ ujawnia siê zawsze w jakie formie dowiadczenia. Dodaje do tego termin transcendentalny dlatego, ¿e jañ wymyka siê wszelkim kategoriom, choæ sama nadaje im sens. Kategorie takie jak: byt,
przyczyna, dzia³anie, czas i przestrzeñ, zale¿¹ w swym rozumieniu od dowiadczenia osoby. Osoba jest faktem podstawowym, który wyjania wszystkie kategorie, ale ¿adna z tych kategorii nie jest w stanie wyjaniæ jej samej8.
Tak zarysowane fundamenty personalizmu Bowne’a przypominaj¹ co w rodzaju systemu aksjomatycznego. Podstawowym aksjomatem w tym systemie jest
osoba, a dok³adniej osobowy Bóg, dziêki któremu mo¿na uzasadniæ istnienie
ca³ej rzeczywistoci. Opieraj¹c siê na tym aksjomacie, Bowne buduje dalej swoj¹ filozofiê i trzeba przyznaæ, ¿e czyni to doæ konsekwentnie. Filozof obiera
drogê kartezjañskiego w¹tpienia, lecz jakby na skróty, tj. przyjmuje implicite argumentacjê Kartezjusza, ale sam siê do niej wprost nie odwo³uje. Dochodzi za to
do wniosku, a raczej postulatu, ¿e wiat materialny nie ma sam w sobie racji istnienia, a odnajduje j¹ dopiero w Najwy¿szym Bycie Osobowym9.
II. ARGUMENTY ZA ISTNIENIEM BOGA
Bowne by³ przekonany, i¿ mo¿liwoæ poznawania wiata daje mo¿liwoæ
najmocniejszego uzasadnienia dla teizmu, nie twierdz¹c jednak, ¿e wiat ten jest
poznawalny ca³kowicie przez skoñczony umys³. Nie uwa¿a³ przy tym, ¿e jakikolwiek dowód na istnienie Boga mo¿e byæ ostateczny i definitywny.
Bowne widzia³ w wiecie wiêksz¹ iloæ znaków uporz¹dkowania i celowoci
ni¿ w ludzkim dzia³aniu i st¹d by³o dla niego rzecz¹ rozs¹dn¹ przyjêcie istnienia
Kosmicznego Umys³u jako ukrytego za naturalnymi procesami10. Co wiêcej, wiat
jawi siê nam jako system powi¹zanych idei, których skoñczony umys³ nie jest
S³owo jañ wprowadzi³ do polskiego jêzyka filozoficznego B. Trentowski. Rozumiemy je
jako podmiot samo/poznaj¹cy, podmiot aktów psychicznych, w klasycznej antropologii dusza.
Bowne u¿ywa³ w tym kontekcie s³owa self.
8
B.P. Bowne, Metaphysics: A Study in First Principles, New York 1898, s. 99-100.
9
Por. A. Jastrzêbski, Problem mind-body w ujêciu Szko³y Bostoñskiej na przyk³adzie Bordena
Parkera Bownea, „Kwartalnik Filozoficzny” 2(2010), s. 83-105.
10
P.A. Bertocci, Borden Parker Bowne and His Personalistic Theistic Idealism, w: The Bo7
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w stanie w ca³oci odczytaæ. Za takim systemem musi wiêc staæ Umys³ Nieskoñczony. Bóg jest ostateczn¹ podstaw¹ systemu idei, a tak¿e poznawalnoci prawdy11.
Filozof amerykañski nazwa³ ten argument pozytywnym dowodem na projekt, ukazuj¹cym, ¿e wiele procesów w naturze jest zdeterminowanych ze
wzglêdu na jaki cel12. Struktura ca³ego kosmosu jest celowa13. To obiektywna
rzeczywistoæ – a z drugiej strony system praw, który je opisuje. Oba porz¹dki
s¹ sobie podporz¹dkowane14.
Gdy postrzegamy wiat jako inteligibilny, dochodzimy do Najwy¿szego Intelektu nie
tylko jako ród³a wiata, ale te¿ jako tego, bez czego nie by³by nawet mo¿liwy, lecz
sta³by siê absurdalny i niezrozumia³y. wiat znaczeñ zak³ada intelekt. System relacji
suponuje intelekt jako swe ród³o oraz siedlisko. Gdy postrzegamy wiat w jego
uprzyczynowaniu, zostajemy odniesieni do dzia³aj¹cego Intelektu, przez który istnieje i z którego na zawsze wychodzi. wiat posiada sw¹ formê i znaczenie w myli
Bo¿ej, a sw¹ realnoæ w Bo¿ej woli [t³um. A. J.]15.

Argument ten jest do pewnego stopnia powtórzeniem rozumowania Berkeleya, który poznawalnoæ Boga wyprowadza³ z poznawalnoci natury. Bowne
mówi wszak¿e te¿ o inteligibilnoci natury. Sama poznawalnoæ wiata sugeruje
obecnoæ Intelektu, który siê nam na takiej drodze ujawnia. Intelekt musi siê spotkaæ z intelektem. Nie moglibymy czytaæ jêzyka natury, jeli kto wpierw nie
powiedzia³by czego poprzez naturê. Prawa natury s¹ sta³e i mo¿na na nich polegaæ. wiadczy to tak¿e w pewien sposób o wiarygodnoci i wiernoci Boga16.
Zdaniem Bowne’a, rozumienie Boga jako Platoñskiego Demiurga dla uzasadnienia teizmu nie jest wystarczaj¹ce. Tak mo¿na by odczytaæ argument z inteligibilnoci wiata w wersji s³abej. Jeli nie przyjmiemy, ¿e Projektant wiata jest
nieustannie zaanga¿owany w jego tworzenie  lub dok³adniej  stwarzanie, nie
dochodzimy do ujêcia w pe³ni teistycznego17. „Z teistycznego punktu widzenia
sam wszechwiat nie istnieje w sposób statyczny. Takie istnienie mo¿e jedynie
posiadaæ Boska myl, która realizuje siê poprzez Bo¿¹ wolê, i w³anie ta myl
powinna znaleæ wyraz w porz¹dku naszego dowiadczenia18.
ston Personalist Tradition in Philosophy, Social Ethics, and Theology, ed. P. Deats, C. Robb, Macon [Georgia] 1986, s. 72.
11
E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Recent Philosophy Hegel to the Present, New York
1966, s. 595.
12
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 86.
13
Tam¿e, s. 122.
14
Tam¿e, s. 127.
15
Tam¿e, s. 141.
16
W.E. Steinkraus, A Century of Bowne’s Theism, w: Personalism revisited. Its Proponents
and Critics, ed. T.O. Buford, H.H. Oliver, Amsterdam [New York] 2002, s. 10-11.
17
P.A. Bertocci, Borden Parker Bowne…, dz. cyt., s. 72.
18
B.P. Bowne, Personalizm, Lublin 1994, s. 77; por. B. Gacka, Personalizm amerykañski,
Lublin 1996, s. 41.

144

ANDRZEJ JASTRZÊBSKI

Bowne by³ wiadomy, ¿e znaki istniej¹ce w naturze nie s¹ w stanie w pe³ni
dowieæ istnienia Boga, a szczególnie Jego konkretnych atrybutów. Celowoæ
w naturze nie jest bezwzglêdnie oczywista. Mimo tego Bowne nigdy nie podwa¿a³ dobroci i wszechmocy Boga, wskazuj¹c raczej na ograniczenia ludzkiego poznania19.
W argumentacji na rzecz teizmu filozof amerykañski wspomina równie¿
o dowiadczeniu religijnym. Ma ono pewn¹ wartoæ dla uzasadniania teizmu. Nie
mo¿e ono byæ jednak¿e w tym kontekcie argumentem przes¹dzaj¹cym, choæ
pozostaje dla niego argumentem wspomagaj¹cym.
III. NATURA JAKO WYRAZ MYLI ORAZ WOLI OSOBY NAJWY¯SZEJ
Bowne przeciwstawia siê materialistycznemu pojmowaniu natury, natomiast
opowiada siê za jej rozumieniem personalistycznym. Natura jest wed³ug niego
efektem dzia³ania Stwórcy, a nie przyczyn¹ sam¹ w sobie, poniewa¿ nie zawiera
w sobie ani faktycznego przyczynowania, ani jakiejkolwiek koniecznoci20. Jest
za to niesubstancjalnym wyrazem ukrywaj¹cego siê za ni¹ Ducha21. W ca³ym
swym personalizmie, jak równie¿ w przypadku analizy problemu natury, filozof
amerykañski odnosi siê konsekwentnie do Osoby Najwy¿szej.
Bowne odchodzi od rozumienia natury jako samoistnej substancji (przyrody), ale tak¿e porednio od klasycznego rozumienia natury (Arystoteles) jako
zasady dzia³ania. Istnieje dla niego tylko jedna natura, a jest ni¹ dzia³anie Boga.
Czym s¹ w takim ujêciu dzia³ania bytów materialnych? Po pierwsze, byty materialne nie s¹ bytami sensu stricte, a po drugie, prawa, którymi siê kieruj¹, s¹ po
prostu ujawnianiem siê Bo¿ego dzia³ania.
Natura nie jest substancjalna, poniewa¿ jest dzia³aniem Najwy¿szej Osoby
i w³aciwie tylko On jest substancj¹. Osobom skoñczonym porz¹dek przyczynowy dostêpny jest za to jako zjawisko. Na przyk³ad dowiadczenie zmiany jest
osobow¹ reakcj¹ cz³owieka na dzia³anie Stwórcy. Id¹c dalej, natura nie jest porz¹dkiem nastêpstwa, bo w takim wypadku nie moglibymy siê w niej doszukiwaæ inteligibilnoci. Wa¿ne, aby zaznaczyæ, ¿e rozumne i wolne dzia³anie
Boga nie stwarza tylko postrze¿eñ dla osób skoñczonych, lecz ca³y obiektywny wiat dowiadczenia. Natura jest zatem dzia³aniem Stwórcy w wymiarze
kosmicznym. Rzeczywistoæ to Bo¿a myl, która wyra¿a siê w Jego dzia³aniu.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Najwy¿sza Osoba pozostaje immanentna w naturze, ale
z drugiej strony siê w niej nie wyczerpuje, a wiat zjawiskowy powstaje wtedy,
P.A. Bertocci, Borden Parker Bowne , dz. cyt., s. 74.
B.P. Bowne, Metaphysics, dz. cyt., s. 262.
21
F. Ferré, Personalism and the Dignity of Nature, w: Personalism revisited. Its Proponents
and Critics, dz. cyt., s. 110.
19

20
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gdy dzia³anie Najwy¿szej Osoby spotyka siê z aktywnoci¹ poznawcz¹ osób
skoñczonych22. Tout court, natura to dla Bownea funkcja woli i celu Najwy¿szej Osoby, która funduje jednoæ zjawisk przyrodniczych23, bo zak³adaj¹c, ¿e
znajdujemy siê w wiecie osobowym, tak¿e przyczyn istnienia przyrody trzeba
szukaæ w wiecie osób24.
Bowne nie chce rezygnowaæ z celowoci wiata na rzecz porz¹dku praw
przyrody – tj. redukcjonistycznego naturalizmu. Przeciwstawienie celowoci i przyczynowoci jest wed³ug niego nieuzasadnione25. Usprawiedliwione jest za to
okrelanie natury jako zasady, która determinuje formê oraz charakter dzia³ania
rzeczy w taki sposób, w jaki daj¹ siê one poznaæ osobom skoñczonym.
Natura jest zatem form¹, dziêki której ujawnia siê Najwy¿szy Rozum oraz
Wola26, czyli form¹ oraz efektem nieustannej aktywnoci Boga27. Nature is speech,
not existence28  powiada filozof. Mamy tu zatem po³¹czenie rozumienia natury
jako przyrody oraz natury jako zasady dzia³ania, gdzie obie s¹ odniesione do
Osoby Najwy¿szej.
Natura nie jest, zdaniem Bowne’a, zamkniêtym systemem, z którego moglibymy wyprowadziæ dedukcyjnie poszczególne zdarzenia. By³by to rzeczywicie
cud, gdyby u podstaw tego systemu nie le¿a³a osobowa celowoæ Stwórcy,
a mimo to tworzy³by znany nam ³ad kosmiczny. W takim systemie wolnoæ i rozumnoæ cz³owieka nie s¹ zagro¿eniem, a raczej wyrazem celowoci Dzia³aj¹cego, który poprzez znany cz³owiekowi wiat wyra¿a swój zamys³29.
IV. BÓG JAKO OSOBA
Bowne nie chcia³ przyj¹æ wizji Boga pozbawionego takich cech moralnych
jak dobroæ, mi³oæ czy troska o wiat stworzony30. Bóg ukazuje siê zarówno jako
spe³nienie estetycznej, moralnej i religijnej natury cz³owieka, jak i jego emocjonalnych potrzeb. W tym kontekcie wiara w Boga opiera siê tak¿e na mocy odczuwania31.
22
P.A. Bertocci, Borden Parker Bowne and His Personalistic Theistic Idealism, w: The Boston Personalist Tradition in Philosophy, Social Ethics, and Theology, dz. cyt., s. 213.
23
B. Gacka, Personalizm amerykañski, Lublin 1996, s. 49.
24
Por. R. Burrow, Personalism a critical introduction, St. Louis [Missouri] 1999, s. 32.
25
B.P. Bowne, The Immanence of God, Boston 1905, s. 14-15.
26
“Nature is simply the form under which the Supreme Reason and Will reveal themselves” –
tam¿e, s. 17.
27
Tam¿e, s. 24.
28
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 134.
29
P.A. Bertocci, Borden Parker Bowne…, dz. cyt., s. 65.
30
B.P. Bowne, Personalism, Boston–New York 1906, s. 296-297.
31
B.P. Bowne, The Logic of Religious Belief, w: Representative Essays of Borden Parker Bowne, ed. W.E. Steinkraus, New York 1981, s. 154.
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Bóg jest dla Bownea ostatecznym odniesieniem w rozumieniu cz³owieka
jako osoby. Intelekt posiada rodzaj doskona³oci, do której zmierza, podobnie
zachowuje siê wiadomoæ oraz uczucia. Gdy zbierzemy razem te docelowe doskona³oci oraz podniesiemy do stanu pe³nego spe³nienia, wska¿¹ nam one Doskona³y Byt, doskona³oæ doskona³oci  najwy¿szy i kompletny32.
Bowne by³ zdania, ¿e na temat Boga nie mo¿e wypowiadaæ siê wiarygodnie
kto, kto nie by³ nigdy w ¿adnej wi¹tyni i nigdy siê nie modli³. Kto taki nie jest
w stanie zrozumieæ dowiadczenia religijnego innych osób. Teizmu nie mo¿na
st¹d traktowaæ jako problemu zaledwie abstrakcyjnego, poniewa¿ w swej istocie
jest on nierozerwalnie zwi¹zany z praktycznym ¿yciem i najg³êbszymi potrzebami cz³owieka33.
Uwa¿a³ ponadto, ¿e zarówno teizm, jak i ateizm nie s¹ oczywistymi prawdami i oba domagaj¹ siê uzasadnienia. Nie jest tak, ¿e za ateizmem przemawiaj¹
fakty, a teizm trzeba udowadniaæ teoretycznie. W obu przypadkach mamy do
czynienia z teoriami, które musi os¹dziæ sam rozum34.
Aby unikn¹æ abstrakcyjnego mówienia o Bogu, Bowne nie chcia³ zgodziæ siê
na koncepcjê creatio ex nihilo, poniewa¿ Bóg odpowiada zawsze poprzez naturê
skoñczonym osobom, nie ingeruj¹c przy tym arbitralnie w ich wolnoæ, choæ
same skoñczone osoby zale¿¹ bezwzglêdnie od Niego w realizacji swojej stworzonej to¿samoci. Czy Bóg móg³by istnieæ bez wiata? Dla Bownea Bóg jest
Tym, w którym ¿yjemy, poruszamy siê i jestemy; który jest na tyle bliski, aby
mo¿na by³o Go kochaæ, i na tyle daleki, aby mo¿na by³o Go adorowaæ35.
V. ATRYBUTY BOGA JAKO OSOBY
Jak wspomnielimy wy¿ej, Bóg jako Najwy¿sza Osoba stanowi dla filozofa
amerykañskiego wzór ¿ycia osobowego. Cechy, jakimi charakteryzuje siê ten
Najwy¿szy Byt Osobowy, bêdzie on stosowa³ tak¿e do osób skoñczonych. Bóg
staje siê w ten sposób wzorem wszelkiej rzeczywistoci osobowej. Zobaczmy
zatem, jakie cechy Najwy¿szej Osoby opisuje Bowne.
Bóg jest najpierw jednoci¹ w sobie, jest niez³o¿ony z czêci, niepodzielny,
maj¹cy tylko jeden akt istnienia36. Jako Osobowa Podstawa wiata Bóg zabezpiecza jednoæ dowiadczenia wszystkich osób skoñczonych, cechuje Go ponad32
The intellect brings its ideals; the conscience brings its ideal; and the affections bring their
ideals; and these together with whatever other thought of perfection we may have, are united into
one Perfect Being, the ideal of ideals, the supreme and complete  B.P. Bowne, Philosophy of
Theism, New York 1887, s. 21.
33
W.E. Steinkraus, A Century of Bowne’s Theism, dz. cyt., s. 6-7.
34
Tam¿e, s. 13.
35
P.A. Bertocci, Borden Parker Bowne…, dz. cyt., s. 77.
36
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 173, 177.
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to dzia³anie moralne oraz w pe³ni odpowiedzialne37. Jednoæ osobowego Boga
zak³ada Jego wolnoæ w relacji do stworzenia, uzasadniaj¹c zarazem zaufanie do
w³adz umys³owych cz³owieka38.
Nastêpn¹ cech¹ Boga jest niezmiennoæ. Bóg jako wolna Osoba mo¿e inicjowaæ zmianê, choæ sam jej nie podlega. Niezmiennoæ Boga nie znaczy bycia
poza zmian¹, lecz raczej doskona³e samoposiadanie oraz samorealizacjê, a st¹d
te¿ doskona³¹ wolnoæ39. Niezmiennoæ Boga oznacza tylko sta³oæ i ci¹g³oæ
Boskiej natury, która istnieje poprzez wszelkie Bo¿e dzia³ania jako ich prawo
i ród³o [t³um. A. J.]40.
Poszukuj¹c czego tak sta³ego dochodzimy do pojêcia osoby. Nie chodzi tu
nawet o jakie niezmienne centrum bytowe, lecz o spajaj¹c¹ moc samowiadomoci. Niezmiennoæ jest ufundowana na niezmiennej jani. Zasadê tê Bowne
stosuje tak¿e do osób skoñczonych  tak¿e to¿samoæ cz³owieka powstaje dziêki
niezmiennoci jego jani.
Bóg jest te¿ wieczny, natomiast cz³owiek podlega ograniczeniom czasu. Relacja Boga do czasu nie jest taka sama jak czasowoæ cz³owieka, który rodzi siê,
rozwija i umiera. W tym sensie Bóg musi byæ pozaczasowy, poniewa¿ doskonale
siebie posiada i nie potrzebuje rozwoju. Bóg jest nie tylko wieczny, ale w³aciwie pozaczasowy, choæ Jego dzia³anie postrzegamy w czasie41. Spojrzenie cz³owieka na czas pozostaje z koniecznoci wzglêdne. Nie wynika to wprost ze sposobu pracy samego intelektu, lecz raczej z charakteru jego wytworów. Umys³
Boga musi znajdowaæ siê poza ograniczeniami czasu – jest bowiem ich ród³em,
ale siê w nich nie zawiera42.
Kolejna cecha Bytu Najwy¿szego to wszechobecnoæ. Nie znaczy to, ¿e
wiat istnieje w Bogu ani poza Nim. Zdaniem Bownea, faktu wszechobecnoci
nie powinnimy rozumieæ w sensie przestrzennym. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
wiat jest zale¿ny od Boga, ale nie nale¿y sobie tego wyobra¿aæ fizycznie. Ta
zale¿noæ dotyczy raczej umys³u Boga, który jest obecny w wiecie tak, jak
umys³ w swych mylach, i to nie jako jaka aura czy nawet przedmiot, lecz jako
aktywny podmiot, od którego ca³a rzeczywistoæ zale¿y w istnieniu43. Równie¿
w przypadku osób skoñczonych Bowne mówi o aktywnym podmiocie obecnym
w swych mylach. Obecnoæ ta jest jednak bardziej ograniczona ni¿ obecnoæ
Boga. Przyjmuj¹c przestrzeñ jako kategoriê ludzkiego intelektu, mo¿emy ³atwiej
uzasadniæ wszechobecnoæ samego Boga44.
F.J. McConnell, Borden Parker Bowne, New YorkCincinnatiChicago 1929, s. 148.
P.A. Bertocci, Borden Parker Bowne and His Personalistic Idealism, dz. cyt., s. 221.
39
A.C. Knudson, The Philosophy of Personalism, New York–Cincinnati–Chicago 1927, s. 236.
40
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 178.
41
Tam¿e, s. 185.
42
Tam¿e, s. 186.
43
B.P. Bowne, Metaphysics, dz. cyt., s. 119.
44
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 180-181.
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Najwy¿sza Osoba ma tak¿e wszechwiedzê. Jest to wiedza o rzeczach przesz³ych, obecnych i przysz³ych – wiedza konieczna i wolna45. Bóg ma absolutn¹
wiedzê tak¿e o sobie oraz pe³n¹ samokontrolê46. Cz³owiek nie dysponuje wiedz¹
absolutn¹, jednak¿e wa¿n¹ cech¹ bytu ludzkiego jest zdolnoæ samokontroli.
Bóg jest wszechmocny. Tylko wiadomy intelekt jest w stanie sob¹ kierowaæ,
a w sposób najdoskonalszy czyni to Intelekt Najwy¿szy47. Cz³owiek zosta³ równie¿ obdarzony wiadom¹ inteligencj¹ oraz zdolnoci¹ samokierowania.
Bóg jest dobry. Najwy¿sze objawienie dobroci Boga znajdujemy w szlachetnych osobach, choæ nie znaczy to, ¿e one same bezwzglêdnie odbijaj¹ dobroæ
Boga48. Jest rzecz¹ rozs¹dn¹ przyj¹æ, ¿e skoro skoñczone umys³y d¹¿¹ do dobra,
wartoæ ta musi istnieæ tym bardziej w ostatecznej Przyczynie wiata49.
Bóg jest zaanga¿owany w stworzenie, dzia³aj¹c na jego rzecz z mi³oci¹ oraz
wspó³czuciem. Ka¿da osoba ludzka ma nieskoñczon¹ godnoæ wobec Boga. Z tej
te¿ przyczyny Bóg zobowi¹zuje siê do troski o ka¿d¹ z nich50. Mi³oæ jest w³aciwym zwieñczeniem teizmu Bownea. Bóg jest transcendentny wobec wiata, poniewa¿ wszystko od Niego zale¿y w istnieniu, ale tak¿e immanentny, gdy¿ podtrzymuje wiat w jego bycie. Mi³oæ Boga ma korzenie g³êboko w samym ¿yciu,
a bêd¹c ród³em stworzenia, jest istot¹ Bo¿ej Natury51. Bóg pozostaje te¿ w trwa³ej
relacji do wiata: jest jego Stworzycielem oraz zachowuje go w istnieniu52.
Bóg jest dla Bownea wszechobecn¹ podstaw¹ wszelkiego istnienia, wiecznym, zawsze obecnym i dzia³aj¹cym Panem53. O panowaniu Boga mo¿emy mówiæ tylko wtedy, gdy istniej¹ byty, które na mocy w³asnej decyzji mog¹ wy³¹czyæ siê spod tego panowania. Tak¹ zdolnoæ maj¹ tylko skoñczone osoby. Tylko
one mog¹ korzystaæ z takiej wolnoci, która nie jest celem, lecz rodkiem do celu.
Podsumowuj¹c, warto przypomnieæ, ¿e wedle Bownea osob¹ par exellence
jest Osoba Najwy¿sza (Bóg), która ma wszystkie cechy osobowe w stopniu najwy¿szym – jest to Byt Nieskoñczony i Absolutny54. Poznanie Najwy¿szej Osoby
jest trudne, ale nie mniej skomplikowanym zadaniem jest tak¿e poznanie cz³owieka jako osoby55, którego istnienie jest dane przecie¿ jako rzeczywisty fakt56.
Tam¿e, s. 186-187.
Tam¿e, s. 187.
47
H.E. Langan, The Philosophy of Personalism and Its Educational Applications, Washington, D. C. 1935, s. 18.
48
R. Burrow, Personalism a critical introduction, dz. cyt., s. 149.
49
E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Recent Philosophy…, dz. cyt., s. 595.
50
R. Burrow, Personalism a critical introduction, dz. cyt., s. 150.
51
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 256.
52
Tam¿e, s. 230.
53
B.P. Bowne, The Immanence of God, dz. cyt., s. 3.
54
“[…] complete and perfect personality can be found only in the Infinite and Absolute Being
[…]”. B.P. Bowne, Personalism, dz. cyt., s. 266.
55
B. Gacka, Personalizm amerykañski, dz. cyt., s. 31.
56
B.P. Bowne, Personalizm, dz. cyt., s. 165.
45

46

BÓG W PERSONALIZMIE BORDENA PARKERA BOWNEA

149

Osoba ludzka nie posiada w sobie przyczyny w³asnego istnienia. Bowne nie
rozumie Osoby Boga wy³¹cznie antropomorficznie ani nie twierdzi, ¿e klucz do
rzeczywistoci znajdziemy w jakie konkretnej osobie ludzkiej. Im bardziej redukujemy cechy specyficznie ludzkie w opisie osoby, tym bardziej zbli¿amy siê
do ród³a, o którym powiedziano, ¿e jestemy stworzeni na Jego obraz. W tym
sensie mo¿emy powiedzieæ, ¿e osoba ludzka jest teomorficzna, tj. stworzona na
obraz i podobieñstwo Bo¿e. Jeli jednak osoba ludzka odbija w sobie Osobê
Najwy¿sz¹, to mo¿e tak¿e w sobie samej poszukiwaæ odpowiedzi na niektóre
pytania dotycz¹ce rzeczywistoci ostatecznych57.
Absolutn¹ wiedzê oraz samokontrolê (wolnoæ), które by³yby znakiem doskona³ej osoby, odnajdujemy wedle filozofa amerykañskiego tylko w Bogu jako najdoskonalszej Osobie. Od Niego to w³anie wszystko zale¿y w istnieniu,
w Nim jest czyste samookrelenie oraz doskona³e posiadanie siebie. Osoba ludzka jest ostatecznie tylko odbiciem Tego, który sam jest Osob¹ doskona³¹58.
VI. OSOBA LUDZKA A OSOBA BOGA
Jeli idzie o Osobê Boga, to pozostaje Ona wed³ug Bownea zawsze okryta
jak¹ tajemnic¹  i to du¿o wiêksz¹ ni¿ osoba ludzka. Kszta³towanie rozumienia
osoby ludzkiej na podstawie Osoby Najwy¿szej jest jednym z wa¿nych punktów
opisu bytu ludzkiego charakterystycznym dla filozofa amerykañskiego.
Bóg jest najlepszym wyjanieniem tego, co to znaczy byæ osob¹, i w³aciwie
tylko Osoba Boska jest doskonale osob¹ przez to, ¿e posiada w najwy¿szym stopniu wiadomoæ, samowiadomoæ, wiedzê i samopanowanie59. Tylko w Nim
bowiem mo¿emy odnaleæ tê pe³n¹ i doskona³¹ podmiotowoæ oraz samoposiadanie, które s¹ konieczne, aby mo¿na by³o mówiæ o pe³ni osobowoci. W myleniu zatem o Najwy¿szej Osobie musimy unikaæ przenoszenia na tê Osobê ograniczeñ i przypad³oci wynikaj¹cych z naszej ludzkiej osobowoci60.
Uwypuklaj¹c zale¿noæ osoby skoñczonej w sposób abstrakcyjny i absolutny, mo¿emy ³atwo popaæ w panteizm  kontynuuje Bowne61. Zabezpieczeniem
przed takim b³êdem jest uznanie wolnoci tak skoñczonego, jak i nieskoñczonego ducha
¯e Bóg zna nasze myli i uczucia oraz rozumie je doskonale i akceptuje, to zupe³nie
zrozumia³e. Jednak pogl¹d, ¿e nasze myli i uczucia s¹ jego mylami i uczuciami
w jakim sensie, to ju¿ sprzecznoæ logiczna. Gdybymy jednak mimo to upierali siê
57
58
59
60
61

R. Burrow, Personalism a critical introduction, dz. cyt., s. 96-97.
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 168.
R. Burrow, Personalism a critical introduction, dz. cyt., s. 102-103.
B.P. Bowne, Personalizm, dz. cyt., s. 166.
Tam¿e, s. 175.
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przy takim twierdzeniu, wtedy rozum pope³ni³by po prostu samobójstwo. Jeli to Bóg
myli i czuje w naszym myleniu i odczuwaniu, wobec tego Bóg tak¿e b³¹dzi w naszym b³¹dzeniu i jest g³upi w naszej g³upocie; to tak¿e Bóg sam sobie przeczy
w oceanie sprzecznoci naszego mylenia. W ten sposób b³¹d, kaprys i grzech staj¹
siê boskie, znika za autorytet rozumu i sumienia62.

Opis relacji nieskoñczonej Podstawy wiata do skoñczonych osób oraz do
porz¹dku zjawisk Bowne odnosi do skoñczonoci albo nieskoñczonoci. Jest to
odpowiednio zale¿noæ przyczynowa i zale¿noæ finalna (celowa). Nieskoñczonoæ filozof amerykañski rozumie jako jednocz¹ce i niepodzielne dzia³anie Najwy¿szej Osoby. Skoñczonoæ nie jest za czêci¹ Nieskoñczonoci tak, jakoby
Nieskoñczonoæ mog³aby byæ fizycznie podzielna lub modyfikowalna. wiat zjawisk jest dzia³aniem energii Nieskoñczonego, a wolne osoby s¹ owocem Jego
dzia³alnoci stwórczej i tylko one mog¹ pozostawaæ w prawdziwej relacji stworzenie – Stworzyciel63.
Istnienie cz³owieka pochodzi od Osoby Najwy¿szej i zale¿y od Jej woli
i celu. Osoba skoñczona istnieje w relacji do Osoby Boskiej, która jednoczenie
stanowi ograniczenie tego istnienia64. Osoba skoñczona ma wiadomoæ zale¿noci od Kogo poza ni¹ sam¹. Wewn¹trz siebie odkrywamy ró¿ne ograniczenia.
Nie potrafimy te¿ odtworzyæ dok³adnie przesz³oci, a teraniejszoæ nie poddaje
siê ca³kowicie naszemu dzia³aniu. Bylibymy absolutnymi osobami, gdybymy
mogli ca³kowicie wp³ywaæ na nasze istnienie. Tak jednak nie jest i jestemy wiadomi naszych ograniczeñ oraz tego, ¿e nie istniejemy dziêki sobie, lecz dziêki
Innemu, od którego pochodzi nasz sposób istnienia oraz dzia³ania65.
VII. OSOBOWY BÓG JAKO FUNDAMENT PERSONALIZMU
Bowne twierdzi, ¿e ca³y system rzeczy materialnych nie ma istnienia w sobie, lecz w bycie Nieskoñczonym, który sam pozostaje Fundamentem istnienia.
Ka¿dy byt skoñczony: materialny czy duchowy, zawdziêcza swe istnienie Stworzycielowi. Jeli plan Stwórcy nie zawiera³by ju¿ tego istnienia, byt taki przesta³by istnieæ66.
Filozof amerykañski nie u¿ywa zbyt czêsto s³owa Stworzyciel, aby unikn¹æ
skojarzeñ antropomorficznych. Okrela Boga w tym aspekcie raczej jako PodTam¿e, s. 176.
G.W. Cunningham, The Idealistic Argument in Recent British and American Philosophy,
Freeport [New York] 1933 (1967 – reprinted), s. 330-331.
64
B.P. Bowne, Theism, dz. cyt., s. 163-164.
65
Tam¿e, s. 167-168.
66
B.P. Bowne, The Significance of The Body for Mental Action, w: Representative Essays of
Borden Parker Bowne, dz. cyt., s. 23.
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stawê wiata (World Ground). Takie ujêcie mo¿e prowadziæ jednak do postawy
apersonalnej, dlatego dodaje zwykle przymiotnik osobowa. Osobowa Podstawa wiata  to ostateczne sformu³owanie Bownea.
Dla Boga byæ, znaczy dzia³aæ. To dzia³anie dokonuje siê poprzez naturê.
Okrelenie bytu jako dzia³aj¹cego ma kluczowe znaczenie dla ca³ego personalizmu Bownea, poniewa¿ równie¿ cz³owiekowi przypisuje status bytu w³anie
dziêki aktywnoci. Byæ znaczy dzia³aæ tak¿e w przypadku cz³owieka.
Ca³y wysi³ek filozoficzny Bownea osi¹ga swe wype³nienie w porz¹dku duchowym. Stworzenie mo¿e dokonaæ siê w czasie lub poza nim ze wzglêdu na
wolnoæ Boga. wiat rzeczy swe uzasadnienie znajduje w wolnych osobach, one
za w Bogu. Istniej¹ jedynie osoby skoñczone, którym dostêpne jest poznanie
fragmentaryczne, oraz Osoba maj¹ca pe³niê dowiadczenia, od której osoby
skoñczone bytowo zale¿¹67.
Teizm dla filozofa amerykañskiego jest racjonaln¹ koniecznoci¹, do której
dochodzi w wyniku swych poszukiwañ filozoficznych. wiat to zespó³ bytów
duchowych. Teista uznaje Boga, który jest zawsze obecny w wiecie i podtrzymuje go w istnieniu; Boga, który jest ostateczn¹ przyczyn¹ tego, co istnieje,
i który ustanawia prawa, dziêki którym wiat jawi siê jako inteligibilny68. Taki
jest fundament teizmu Bowne’a.
ZAKOÑCZENIE
Teistyczny personalizm Bownea prawdopodobnie nie by³ absolutn¹ nowoci¹, ale jego uzasadnienie by³o jednak na tyle oryginalne, ¿e sta³ siê jego g³ównym propagatorem w USA. Podobne teorie wysuwali ju¿ inni jemu wspó³czeni
jak Georges H. Howison, George T. Ladd, George S. Morris i Geoffrey H. Palmer
w Stanach Zjednoczonych oraz Hustings Rashdall, William R. Sorley, George
F. Stout, H. Sturt i James Ward w Wielkiej Brytanii. Bowne wskaza³ jednak bardzo wyranie na centraln¹ rolê dzia³aj¹cej osoby. W swym personalizmie dawa³
wyró¿nione miejsce Bogu  Najwy¿szej Osobie, staj¹c siê prawdopodobnie najbardziej zagorza³ym teist¹ amerykañskim69.
Obroñca praw cz³owieka oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla Martin Luter King Jr. stwierdzi³, ¿e personalizm Bownea by³ dla niego filozoficznym oparciem oraz metafizyczn¹ podstaw¹ dla promowania godnoci osoby ludzkiej70.
Zaanga¿owanie na rzecz praw cz³owieka jest wyznacznikiem trendu, jaki obrali
spadkobiercy Bownea w czasach wspó³czesnych, przekszta³caj¹c personalizm
L. Farré, Personalistic Idealism of Bowne, dz. cyt., s. 55.
B.P. Bowne, The Immanence of God, dz. cyt., s. 24-25.
69
J.W. Buckham, Borden Parker Bowne: Personalist, “The Personalist” V (1924), s. 96.
70
W.E. Steinkraus, Preface, w: Representative Essays of Borden Parker Bowne, dz. cyt., s. II.
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bardziej w filozofiê praktyczn¹, a nawet ruch spo³eczny daleki od spekulacji czysto teoretycznych71.
Rola Bownea w historii filozofii nie jest chyba dostatecznie doceniana, choæ
jego wp³yw na kulturê filozoficzn¹ w USA nie by³ bez znaczenia. Pomimo to
Bowne rzadko bywa cytowany w debatach filozoficznych. Przyczyn¹ tego jest
najprawdopodobniej niewypowiadane za³o¿enie, ¿e by³ uznawany przez rodowisko filozofów raczej za teologa ni¿ za filozofa. Za³o¿enie to mo¿e znaleæ swe
uzasadnienie w ¿ywym zainteresowaniu filozofa amerykañskiego problemami
religijnymi, które nieraz wp³ywaj¹ na prezentowane przez niego rozwi¹zania filozoficzne.
Pomimo tych ograniczeñ, które do pewnego stopnia mo¿emy przypisaæ personalizmowi Bownea, trzeba przyznaæ, i¿ filozof amerykañski odniós³ siê w nim
do wiêkszoci wa¿nych zagadnieñ filozoficznych i w efekcie przedstawi³ ca³ociowe spojrzenie na filozofiê, które jest warte odnotowania72. Bez w¹tpienia filozofowie Bowneowi wspó³czeni jak: Josiah Royce, Charles S. Peirce oraz
William James pozostaj¹ bardziej znani. Teistyczny personalizm Bownea pozostaje jednak najbardziej rozci¹g³ym w czasie i jednoczenie najbardziej rozwiniêtym kierunkiem filozoficznym w Ameryce73.
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e myl Bownea stanowi³a powa¿ny wk³ad w amerykañsk¹ edukacjê teologiczn¹. wiadczy o tym choæby to, ¿e wiêkszoæ duchownych, a nawet biskupów metodystycznych przyjmowa³a istotne punkty personalizmu Bownea, broni¹cego teizm w czasach, kiedy w wiecie filozoficznym
traci³ on stopniowo zainteresowanie74.
Kontynuatorem teizmu Bownea by³ jeden z jego najbardziej znanych
uczniów Edgar S. Brightman, który na polu etyki rozwin¹³ metodê empirycznej
koherencji dla uzasadnienia systemu moralnego. Jednak przede wszystkim by³ on
twórc¹ wersji skoñczonego teizmu. Proponowa³ w nim przyjêcie za³o¿enia, ¿e
doskona³a wola Boga jest ograniczona poprzez granice Jego w³asnej natury. Chodzi³o o to, ¿e wola Boga nie chybi co prawda w swym dzia³aniu, jednak musi
braæ pod uwagê pewne ograniczenia tego, co dane. Zmaganie siê Boga z ograniczeniami natury jest procesem dynamicznym, który d¹¿y ostatecznie do coraz
wiêkszej doskona³oci tak samego Boga, jak i stworzonego Przezeñ wiata75.
Zagadnienia wysuwane przez Brightmana mog³yby staæ siê przedmiotem osobnego, pog³êbionego studium.
Por. A. Jastrzêbski, Pierwszy personalista amerykañski. Personalizm Bordena Parkera Bownea, Lublin 2008, s. 163-164.
72
G.W. Cunningham, The Idealistic Argument, dz. cyt., s. 315.
73
P. Deats, Introduction to Boston Personalism, w: The Boston Personalist Tradition in Philosophy, Social Ethics, and Theology, dz. cyt., s. 3.
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H.H. Oliver, Klasyczny personalizm bostoñski, “Personalizm” 9(2005), s. 61-63.
75
E.S. Brightman, Is God a Person?, New York 1932; por. te¿: L.H. DeWolf, Personalism in
the History of Western Philosophy, “The Philosophical Forum” 12(1954), s. 50.
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SUMMARY
This presentation examines B. P. Bowne’s view of God. God is an active and self-determining
being. Nature is understood by Bowne as activated by the intellect and will of God. Bowne stated
that each person has the attributes of awareness and self-awareness, freedom and the ability to act,
and self-control – in a perfect way possessed only by God. Bowne’s theistic personalism shows the
human person to be a spiritual being, ultimately deriving from God, the Most-High Person.

Keywords
God, person, nature, theism
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Bóg, osoba, natura, teizm
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OSOBA I MI£OÆ
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 11, POZNAÑ 2014
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

TADEUSZ KOBIERZYCKI
Od pojêæ do zdarzeñ i od zdarzeñ do pojêæ muzycznych.
Spojrzenie filozofa procesu
(Rec.: Janusz Jusiak, Miêdzy zdarzeniem dwiêkowym a znaczeniem. Szkice z filozofii
muzyki, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 339 [ISBN 978-83-7784-381-9])
Autor ksi¹¿ki Janusz Jusiak z UMCS jest filozofem, zajmuj¹cym siê metafilozofi¹,
filozofi¹ procesu A.N. Whiteheada, moralnoci¹, metafizyk¹ i kognitywistyk¹. Jego mylenie jest analityczne, semiologiczne, hermeneutyczne i historyczne. Jego styl pisarski,
zdominowany strukturalnym s³uchem na warstwê logiczn¹ zdañ, a wyraz stylistyczny
oparty na elipsach, pozwala na wykrywanie logicznych sprzecznoci.
J. Jusiak w swojej ksi¹¿ce podj¹³ próbê przedstawienia rozmaitych problemów poznawczych zwi¹zanych z muzyk¹, przegl¹daj¹c jej „definicje” w muzykologicznych wersjach, w deklaracjach muzyków, zw³aszcza kompozytorów, wykonawców, a tak¿e w dominuj¹cych opisach wybranych przedstawicieli filozofii europejskiej.
Na licie przytaczanych mylicieli, wspomagaj¹cych analizê problemów muzycznych, jej aspektów ontologicznych i epistemologicznych, znajduj¹ siê: Arystoteles, Arystoksenos, Adorno, Augustyn, de Beauvoir, Bocheñski, Boecjusz, Croce, Einstein, Forkel, Gilson, Hartmann, Heraklit, Hegel, Hume, Husserl, Ingarden, Jadacki, Kant, Kivy,
Langer, Leibniz, Levinson, Lissa, Lotze, Marciszewski, Merlau-Ponty, Nagel, Nietzsche,
Peirce, Penrose, Platon, Popper, Ricoeur, Russel, Sartre, Schlegel, Schopenhauer, Scruton, Stró¿ewski, Tatarkiewicz, Tomasz z Akwinu, Whitehead, Witwicki itd. Wiêkszoæ
tekstów mylicieli z tej listy jest cytowana lub omawiana krytycznie b¹d negatywnie,
gdy autor analizuje wypowiedzi odwo³uj¹ce siê do doktryn idealistycznych lub reistycznych, statycznych, totalistycznych, absolutystycznych, deterministycznych. Sam próbuje
przeprowadziæ wyk³ad ukazuj¹cy muzykê jako rodzaj procesu, który rzeczy wprawia
w ruch, a ruch wprowadza w rzeczy, które dziêki temu wibruj¹, dr¿¹ i dwiêcz¹.
Zestrojone lub rozstrojone atomy dwiêkowe prezentuj¹ siê jako wi¹zki, zdarzenia,
harmonie i dysharmonie, skale, melodie, zbiory akustyczne, figury, pola, obrazy, barwy
i cienie, akcenty, rytmy i fale, struktury brzmieniowe, okrzyki i piewy itd., ewoluuj¹c
w stronê tego, co muzyczne, w kontekcie ciszy i szumów, stukotów, które s¹ ich ramami, pocz¹tkami i zakoñczeniami, brzegi narracji muzycznej, która wydobywa siê z rzeczy
ku umys³owi, czyni¹cemu z tego co rozbie¿ne – zbie¿ne, z rozproszenia ci¹g³oæ i spo-
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istoæ i na odwrót ze spoistego czyni¹cemu niespoiste, percypuj¹c te wytwory dwiêkowe
na dwu poziomach, fizycznym, naturalnym oraz niefizycznym i nienaturalnym, poni¿ej
percepcji muzycznej, na poziomie tej percepcji i ponad ni¹, i wokó³ niej, w sferze meta,
epi, proto, co w jêzyku ³aciñskim znakowane jest jako quasi-muzyczne.
W tym celu J. Jusiak wykorzystuje filozofiê procesu, która unosi siê nad tym nape³nionym faktami muzycznymi filozoficznym tekstem, jak logos-wszystko – Heraklita. Jest
to próba b³yskotliwa, oryginalna, zbli¿aj¹ca czytelnika do ontologii zdarzeñ. I w koñcu
zbiera elementy muzyczne w ca³oæ  w muzyczny logos wiata.
Drug¹ liniê narracji esejów tworz¹ wypowiedzi kompozytorów. Na licie tej znaleli
siê miêdzy innymi: Albeniz, Armstrong, Bach, Barenboim, Bartók, Beethoven, Berg,
Berio, Berlioz, Bernstein, Boulez, Brahms, Brubeck, Busoni, Cage, Chopin, Copland,
Coltrane, Czajkowski, Debussy, Dvoøák, Ellington, Furtwaengler, Gardiner, Gershwin,
Glass, Gottschalk, Haydn, Haendel, Harnoncourt, Hindemith, Horowitz, Ives, Jarret, Kirkby, Kodaly, Kostelanetz, Krauze, Kusewicki, Landowska, Ligetti, Lutos³awski, Lully,
Maderna, Mahler, Marsalis, Massenet, Mendelsshon, Messiaen, Milhaud, Monteverdi,
Mozart, Mo¿d¿er, Musorgski, Olejniczak, Patkowski, Penderecki, Purcell, Ravel, Reger,
Rimski-Korsakow, Satie, Schaeffer, Schoenberg, Schubert, Schumann, Skriabin, Solti,
Stochausen, Stokowski, Strauss, Strawiñski, Szostakowicz, Szymanowski, Teleman, Toscanini, Verdi, Vivaldi, Wagner, Walter, Webern, Xenakis itd.
Ich wypowiedzi, autodefinicje, impresje, za³o¿enia, przekonania, zamierzenia, osi¹gniêcia, wytwory, utwory, dzie³a, realizacje i inspiracje sta³y siê punktami zainteresowañ
filozofa, który s³ucha utworów, wypowiedzi o nich i konstruuje w³asne projekty ich objanienia. Dokonuje tego w ramach kategorii zdarzeñ muzycznych”, ich materialnego
i niematerialnego pod³o¿a, strukturalnych paraleli, nieci¹g³oci czasowych i przestrzennych, fizycznych i afizycznych kszta³tów. S¹ one oparte na po³¹czeniach wra¿eniowych
i na nieustannych próbach ich semantyzacji, które maj¹ zamieniaæ wra¿eniowe pola percepcji (³¹czyæ impulsy aintelektualne, strefy asemantyczne, obiekty amorficzne i ich formy zamienione w znaki i symbole) w jasne pola znaczeniowe.
J. Jusiak, systemowo identyfikuje trudnoci w odpowiedzi na pytania: (1) czym jest
muzyka jako muzyka?, (2) co sprawia, ¿e dwiêki mog¹ mieæ znaczenie?, (3) czym ró¿ni¹ siê dwiêki mowy i dwiêki natury?, (4) jakie s¹ kulturowe, literackie i malarskie
konteksty muzyki? i (5) jaki jest zwi¹zek wykonania utworu muzycznego i jego ontologii. Sporo miejsca zajmuje w szkicach J. Jusiaka zagadnienie powi¹zañ muzyki z innymi
dziedzinami sztuki, np. z plastyk¹, ale zastrzega, ¿e ten zwi¹zek nie mo¿e byæ przekonuj¹co wyjaniony poprzez wskazanie kategorialnie wyodrêbnionego rodzaju czynnoci
umys³owych, które mog³yby t³umaczyæ naturê tego pokrewieñstwa.
W rozdziale I, zatytu³owanym: „Czym jest muzyka? (s. 13-97), autor bada kwestie
muzyczne za pomoc¹ takich kategorii jak – tajemniczoæ, ontologia (mo¿liwoæ i przedmiot, istnienie dzie³a i jego ród³owoæ) w jej rozmaitych ujêciach – idealizm i transcendentalizm, nominalizm i platonizm, substancjalizm, konceptualizm, intencjonalnoæ, kontekstualnoæ, kooperatywnoæ, oraz tradycjê muzyczn¹ i granice swobody twórczej.
Autor przedstawia te¿ listê zagadnieñ, które s¹ szczegó³owo omawiane w pozosta³ych
czterech rozdzia³ach.
Muzyka, zdaniem J. Jusiaka, znajduje siê po stronie przedmiotów w maksymalnym
stopniu nieprzejrzystych dla spojrzeñ czystej myli (s. 14). Zawdziêcza swoje istnienie
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ludzkiej wiadomoci, ale nie jest jej produktem. wiadomoæ nie obejmuje muzyki
w pe³ni, ujmuje j¹ tylko aspektowo, podobnie jak przedmioty materialne, jest z tego pewna korzyæ, ¿e tak jak one ma charakter transcendentny, a nie tylko immanentny. Muzyka
nie jest czym tak materialnym, przestrzennym czy czasowym, jak przedmiot fizyczny
(np. most czy budynek). One s¹ wyranie usytuowane, maj¹ swój wyrany pocz¹tek
i koniec w czasie.
Podobne refleksje znajdujemy wczeniej u Sartre’a w tekcie L’imaginaire. Psychologie phénoménologique de l’imagination (Paris 1940)  Melodia muzyczna, na przyk³ad, nie odsy³a do niczego prócz siebie. Czy¿ katedra nie jest po prostu t¹ mas¹ rzeczywistego kamienia dominuj¹c¹ nad okolicznymi dachami? (J.P. Sartre, Wyobra¿enie.
Fenomenologiczna psychologia wyobrani, t³um. P. Beylin, Warszawa 2012). Szkoda, ¿e
nie ma tu tego odniesienia i krótkiej dyskusji, ¿eby mo¿na by³o zrozumieæ, jakie s¹ ró¿nice miêdzy obydwoma autorami.
Tekst J. Jusiaka jest nasycony refleksj¹ metodologiczn¹, analizami semantycznymi,
w kontekcie ich relacji do wiadomoci traktowanej jako sta³a data ludzkiego poznania.
Byæ mo¿e jest to najbardziej ugruntowane i doæ optymistyczne przekonanie autora, ¿e
wiadomoæ mo¿e byæ bezwzglêdnym kryterium odniesieñ porównañ, analogii i falsyfikacji twierdzeñ o muzyce. Czytelnik, który chcia³by doszukaæ siê w tym opracowaniu
aprobaty dla kategorii niewiadomoci, wystêpuj¹cej we wspó³czesnych analizach estetycznych, tak¿e muzyki, bêdzie zawiedziony. Wprawdzie pojawia siê w indeksie nazwisko Z. Freuda, T.W. Adorna, ale chyba na nich wyczerpuje siê limit dla tego typu analiz.
Jest tak dlatego, ¿e dominuj¹ tu obok kategorii wiadomoci, pojêcia uczuæ, emocji
i mylenia. Brak jest niemal zupe³nie pojêcia wyobra¿enia, tak rozumianego, jak choæby
u J.P. Sartre’a, którego nazwisko pojawia siê w ksi¹¿ce w przypisie, przy okazji problemu
„¿ycia autentycznego”, obok nazwiska S. de Beauvoir.
Bardzo odwa¿ne i w Polsce nowatorskie s¹ uwagi J. Jusiaka na temat mo¿liwoci
ontologii muzyki, która to refleksja jest budowana w dialogu i sporze z fenomenologi¹,
z dodatkiem hermeneutyki, któr¹ autor traktuje doæ ¿yczliwie, promuj¹c np. analizê integraln¹ czy kontekstualn¹, ni¿ej oceniaj¹c mo¿liwoci analizy genetycznej, substancjalnej
czy lingwistycznej. Nie jest te¿ sk³onny zadowoliæ siê znan¹ w muzykologii analiz¹ emotywistyczn¹ (eksploatowan¹ do znudzenia w okresie barok-romantyzm). Autor odcina siê
te¿ od naturalizmu i dyskretnie reklamuje teoriê procesualn¹ S. Reicha. J. Jusiak próbuje
wskazaæ na kategoriê ca³oci w muzyce, któr¹ tworz¹: warstwy, ich t³o, zdarzenia
dwiêkowe i muzyczne, energia, emergencja, akcja, wspó³dzia³anie, koordynacja, dialog,
improwizacja, znaczenie, intencja, przestrzeñ, czas itp.
Niezwykle ciekawe i napisane w sposób brawurowy s¹ ma³e paragrafy relacjonuj¹ce
rozumienie muzyki przez idealizm obiektywny i transcendentalny (niemiertelny G.W.F
Hegel, ale tak¿e A. Schopenhauer czy B. Croce, R.G. Collingwood czy dzi R. Scruton,
ciekawe, ¿e nie ma tu I. Kanta, por. np. badania K. Lipki, których autor nie wspomina).
J. Jusiak odwo³uje siê do tych, którzy id¹ drog¹ Charles’a S. Peirce’a, autora rozró¿nienia
kategorii – typu i jego egzemplarzy. J. Jusiak obstaje przy opinii, ¿e dzie³o muzyczne to
byt abstrakcyjny, i pojêcie abstrakcji w pierwszej czêci ksi¹¿ki jest doæ czêsto u¿ywane.
Autor wyranie dystansuje siê od wypowiedzi Platona (Ion, 533D-534D), ¿e muzyka
jest otrzymana od muz i jest niezniszczalnym wzorcem albo abstrakcyjn¹ struktur¹ istniej¹c¹ odrêbnie od wiata materialnego w wiecie czystych Form czy Idei. Ten skrajny re-
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alizm pojêciowy nie podoba siê J. Jusiakowi, a tak¿e nie zadowala go idea partycypacji
w bycie (jego Formach) lub koncepcja odbicia. Nie akceptuje Pitagorejskich idei opartych na ontologii liczenia i ontologii liczb (notabene podobnie postêpowali indukcjonici
na Bliskim i Dalekim Wschodzie, a tak¿e wspó³czeni fizycy). J. Jusiak chyba zbyt radykalnie odrzuca niektóre idee zawarte w Gorgiaszu, Pañstwie, Ionie, Fajdrosie i Fedonie,
a tak¿e w tekstach wspó³czesnych mylicieli takich jak P. Kivy, J. Dodds N. Wolterstroff,
K.R. Popper i inni. Sugeruje, ¿e platonicy chc¹ zatrzeæ ró¿nice miêdzy tworzeniem
i odkrywaniem dzie³a muzycznego. „[…] platonizm stanowi nader w¹tpliw¹ próbê wyjanienia ontologicznej swoistoci dzie³a muzycznego (s. 53).
Autor gniewa siê na Poppera, ¿e zmienia Schweitzerowskie rozumienie podzia³u
twórców na obiektywnych i subiektywnych, dodaj¹c w³asny w¹tek i dylemat wp³ywologiczny do tej dyskusji, porównuje zmienne koleje losu (znaczenia) muzyki Bacha
i Beethovena i ich znaczenie w ró¿nych okresach dziejów kultury muzycznej.
W nastêpnym paragrafie autor rozwa¿a kwestiê substancjalnoci formy muzycznej,
odwo³uj¹c siê do Arystotelesa i jego teorii uniwersaliów, czyli przekonania, wed³ug którego byty muzyczne mog³yby istnieæ podobnie jak substancje, lecz to jest chyba niemo¿liwe, gdy¿ nie istniej¹ w ten sam sposób jak przedmioty materialne czy stany mentalne,
ale s¹ nadbudowane nad substancjalnym tworzywem, np. na prze¿yciach estetycznych
w ich wydaniu aktowym. Nie spe³niaj¹ tych za³o¿eñ koncepcje osadzenia na substancji
tworów muzycznych (por. np. E. Gilson czy E. Sourieau) i nie tylko.
Przy tej okazji J. Jusiak przypomina kategoriê obiektów postrze¿eniowych (ang. perceptual objects) opisywanych w koncepcji M.C. Beardsleya. Przypomina te¿, ¿e nie obowi¹zuj¹ analogie plastyczne, wizualne, fizyczne w odniesieniu do muzyki. I ten w¹tek,
a nawet nastawienie antywizualistyczne wydaje mi siê nieco przesadne w ca³ej refleksji
zawartej w tej ksi¹¿ce, tym bardziej ¿e malarstwo nie wyczerpuje tu wzorca analogii,
a kwesti¹ jest jego zbyt fizyczne czy te¿ przestrzenno-fizyczne rozumienie. Uwa¿am, ¿e
mo¿na mieæ na ten temat inne, ni¿ Albert Schweitzer, pogl¹dy.
Autor martwi siê tym, ¿e Arystoteles nie próbowa³ swojej metafizyki form substancjalnych zastosowaæ do analizy muzycznej, ograniczaj¹c siê do zagadnieñ etycznych
i pedagogicznych w Polityce (ks. VII). Osobicie przypuszcza³bym, ¿e by³ synestetykiem
i bardziej interesowa³ siê kategori¹ szumu czy szmeru kosmicznego (gr. psafos) ni¿ dwiêkami, jak b³êdnie niekiedy t³umacz¹ to s³owo, ku mojemu zaskoczeniu, polscy t³umacze
tekstów Arystotelesa, nawet subtelny i genialny Pawe³ Siwek. J. Jusiak promuje tu tekst
Arystotelesa Problemata (O problemach), który wchodzi do zespo³u pism logicznych,
co jest pewn¹ nowoci¹ w filozoficznej analizie muzyki w Polsce.
Z du¿¹ ¿yczliwoci¹ J. Jusiak przywo³uje stanowisko Bogus³awa Schaeffera kompozytora i teoretyka muzyki, który uwa¿a³, ¿e muzyka to nie tylko zapis, ale tak¿e pewna
idea, zawieraj¹ca siê jakby miêdzy czy ponad dwiêkami, uzale¿niona co prawda od materialnej prezentacji dwiêków, ale przecie¿ w gruncie rzeczy stoj¹ca ponad nimi”
(B. Schaeffer, Ma³y informator muzyki XX wieku, Kraków 1987, s. 110-111).
Skoro tak, to czy koniecznym warunkiem istnienia obiektu muzycznego musi byæ
jego zapis i realizacja sensoryczno-brzmieniowa, chyba nie albo nie zawsze, bo stwierdza
siê nieprzystawalnoæ realizacji do idei, co sk³ania kompozytorów do definiowania swojej twórczoci muzycznej jako pewnego projektu konceptualnego, który nigdy nie da siê
zrealizowaæ w sposób w pe³ni adekwatny w materii dwiêkowej, zawsze jednak jaki frag-
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ment dzie³a istnieje w pomyle, projekcie, których fragmenty mog¹ nie byæ nigdy zrealizowane. Twórca, interpretator-wykonawca i s³uchacz, w ka¿dym z tych podmiotów muzyka istnieje inaczej, dociera w innej formie.
Teraz J. Jusiak wchodzi na dra¿liwe pole analizy polskiej tradycji estetycznej i filozoficznej w zakresie muzyki, zdominowanej przez ostatnie kilkadziesi¹t lat przez celebracjê fenomenologicznej koncepcji muzyki Romana Ingardena, co by³o form¹ ukrytego
oporu i polemiki z analizami odwo³uj¹cymi siê do narzucanej instytucjonalnie ideologicznej analizy marksistowskiej, uprawianej w filozofii muzyki i muzykologii np. przez Zofiê
Lissê, czy nawet rodzajem subtelnej polemiki z teologiczn¹ interpretacj¹, która mia³a
i ma w Polsce wp³ywowych przedstawicieli, na ró¿nych poziomach narracji. G³ównym
problemem jest pojêcie „intencjonalnoci wypromowane przez fenomenologów.
Przed laty Jacek J. Jadacki wymieni³ nastêpuj¹ce problemy, które nastrêcza fenomenologiczna koncepcja dzie³a muzycznego R. Ingardena: (1) niepewnoæ co do istnienia
przedmiotów intencjonalnych, (2) niemo¿noæ odró¿niania ich od ich zawartoci, (3) hipostazowanie przedmiotów intencjonalnych, (4) zbytnie deprecjonowanie psychologistycznej teorii muzyki.
Po latach niepe³na lista zarzutów zosta³a przez J. Jusiaka sprowadzona do 10 punktów, które s¹ problematyczne. S¹ nimi: (1) dogmatyczna teza o jednowarstwowej strukturze dzie³a muzycznego (C. Dalhaus), (2) zacieranie sensu muzycznego i sensu jêzykowego
(C. Dalhaus), (3) umniejszanie znaczenia improwizacji i dialogu w muzyce (B.E. Benson),
(4) pomijanie muzyki aleatorycznej, elektronowej, konkretnej, ludowej czy pozaeuropejskiej
(Z. Lissa), (5) brak jasnych kryteriów ró¿nicuj¹cych zapis nutowy od dzie³a muzycznego
i jego wykonania (A. Pytlak i J.J. Jadacki), (6) umniejszanie autonomii w sztuce (B. Schaeffer), (7) wadliwe t³umaczenie muzyki absolutnej (M. Wysocki), (8) zaprzeczanie mo¿liwoci poznania dzie³a muzycznego bez porednictwa wykonania (M. Wysocki), (9) brak
wyranych argumentów, ¿e przedmioty czysto intencjonalne istniej¹ (M. Rosiak),
(10) ograniczona przydatnoæ kategorii to¿samoci dzie³a muzycznego w teorii i filozofii
muzyki (J. Jusiak).
Jak wiadomo, problem to¿samoci dzie³a muzycznego Ingarden sformu³owa³ w 1928
roku i póniej ju¿ go nie rewidowa³ ani nie modyfikowa³. Listê zarzutów odnonie do
fenomenologii muzycznej mo¿na by znacznie wyd³u¿yæ, na przyk³ad o rozumienie miejsc
niedookrelonych, które nale¿a³oby po³¹czyæ z teori¹ o projekcji czy identyfikacji projekcyjnej, znanej choæby z psychoanalizy prawie nieobecnej w polskiej analizie muzycznej.
Niezwykle interesuj¹co zapowiada siê podrozdzia³ zatytu³owany kontekstualno-kooperatywny wymiar muzyki, tym bardziej ¿e pojêcie to nie jest bardzo obecne w analizie
muzyki, choæ wielu autorów takich analiz nie wie o tym, ¿e je stosuje, tak jak pan Jourdain nie wiedzia³, ¿e mówi proz¹. Pragmatyczny i ekstensjonalny (estetyczny) aspekt muzyki uzupe³niaj¹ jej aspekt jêzykowy (intensjonalny – por. J. widziñski), ale J. Jusiak
próbuje nadaæ mu nieco inne znaczenie.
Autor wielokrotnie pos³uguje siê kategori¹ idealizmu, nominalizmu i konceptualizmu
i martwi siê, czy s¹ to kategorie w³aciwe do analizy w zakresie filozofii muzyki, zastanawia siê, czy konceptualizm poradzi³by sobie z okreleniem, czy zbiór dwiêków w krótkim utworze trwaj¹cym np. 4,5 minuty to jeszcze muzyka czy nie, podobnie jak stos przypadkowo u³o¿onych kamienie (cegie³) jest ju¿ rzeb¹ czy nie.
Wspominam o tym, gdy¿ autor odwo³uje siê do autorytetu Arnolda Schoenberga,
który o dokonaniach swojego m³odszego i kolegi i ucznia Johna Cage’a, który zdemonto-
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wa³ klasyczne definicje muzyki i jej rozumienie, powiedzia³, ¿e „nie jest on kompozytorem, ale wynalazc¹. To zdanie jest prawdziwe tylko wtedy, gdy rozumie siê muzykê jako
przedmiot skomponowany z dwiêków posegregowanych wed³ug systemu dur-moll, ale
nie jest prawdziwe, gdy tradycyjnie rozumiane komponowanie definiuje siê jako swobodne organizowanie dwiêków.
Du¿y fragment rozwa¿añ J. Jusiak powiêca problemowi autorstwa kompozytorów
w XVIII wieku, gdy nagle pojawia siê problem zapo¿yczeñ, cytatów, kopii przeróbek, wersji, np. u Bacha, Haendla, Haydna, Mozarta czy Beethovena itp. Przyczyn¹ tych praktyk by³
zwyczaj, zabawa, rywalizacja, wygodnictwo, z³oliwoæ, ale i fascynacja jakimi fragmentami cudzych dzie³ muzycznych i próba ich poprawiania”, tworzenie autocytatów dla zrobienia czego lepiej, a nie inaczej (por. A. Einstein o Haendlu) itp. Jaki jest status ontyczny
tych wytworów muzycznych, podobnie jak wytworów innych dziedzin sztuki, trudno okreliæ, raczej trzeba by tu przenieæ problem z ontologii do epistemologii.
Podobne problemy stwarza zagadnienie wykonania utworów muzycznych. Jest ono
tu tak wa¿ne, ¿e autor powiêca mu ju¿ drugi rozdzia³ (ontologia wykonania, struktura
dwiêkowa wykonania, instrumentacja wykonania). Uwa¿am, ¿e nie jest to problem ontologiczny, ale epistemologiczny. Sk³onnoæ do ontologizacji pojêæ okrelaj¹cych jakie
formy muzyczne jest chyba zbyt ma³o krytycznie przedstawiona w ksi¹¿ce J. Jusiaka.
Dlatego wa¿ne jest zdanie: Dwiêki ci¹¿¹ ku ciszy podobnie jak przedmioty materialne
ku ziemi, ale i cisza ci¹¿y ku dwiêkom (s. 129). Niestety, jest to tylko ma³y, choæ genialny wgl¹d w zagadnienie ontologii muzyki wspó³czesnej.
Sk³onnoæ ontologiczna jest zrównowa¿ona przez sk³onnoæ semiotyczn¹ autora, gdy
zadaje pytanie, co sprawia, ¿e dwiêki mog¹ mieæ znaczenie. Otwiera ono tak szeroki
teren analizy, ¿e nie sposób go tu streciæ. Potem czytelnik mo¿e siê dowiedzieæ, czym s¹
tytu³owe zdarzenia dwiêkowe. Dwiêk nie jest wiêc tylko jakoci¹ zmys³ow¹, ale w³anie zdarzeniem, maj¹cym swój odpowiednik fizykalny i mierzalny. To jest te¿ wiadomy
lub niewiadomy fragment wietnej analizy reistycznej dwiêku, ale w ujêciu filozofii
procesu. Nak³adanie siê na siebie zdarzeñ dwiêkowych przedstawione jest na przyk³adzie II Symfonii (1966/1967) Witolda Lutos³awskiego.
Muzyka, zdaniem J. Jusiaka, to nak³adanie siê na siebie „zdarzeñ dwiêkowych”, a nie
po prostu dwiêków.
Potem mowa jest o formie dzie³a muzycznego, przestrzennoci, rozci¹g³oci, wi¹zki,
linii melodycznych itp. To prowadzi autora do pytania, kiedy zdarzenia dwiêkowe co
znacz¹. Autor dokonuje krytyki redukcjonistycznego podejcia do zagadnienia znaczenia
muzycznego. Ma racjê, ¿e same atomistycznie traktowane szumy lasu czy dwiêki dzwonów albo piew s³owika muzyki nie tworz¹, bo nie ma w tych zdarzeniach wzorca ca³oci
dwiêkowej, chyba ¿e przyjê³oby siê, i¿ tak¹ ca³oci¹ jest cisza/dwiêku i dwiêk/ciszy,
cisza jako sk³adnik dwiêku, którego nie s³ychaæ, ale J. Jusiak nie uwzglêdnia tu takiej
mo¿liwoci. Byæ mo¿e dlatego, ¿e zbytnio zawierzy³ stanowisku Leonarda B. Meyera,
a odmienne stanowisko Messiaena J. Jusiak chcia³by potraktowaæ jako swoisty ewenement w dziejach europejskiej muzyki.
Muzyka – jak przyznaje J. Jusiak – jest nie tyle spraw¹ techniki uk³adania w estetyczne wzory dwiêków, ile jest przede wszystkim problemem syntaktycznym, który ma
dwiêki usensowniaæ, co bardzo czêsto jest pomijane lub marginalizowane np. w XIX-wiecznej analizie muzycznej. Dlatego nie brak na licie autora rozprawy z „logiki mu-
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zycznej” Forkela (1788), który pojawia siê na kartach tego studium obok C. Dalhausa.
Podjêli oni próby oparcia analizy muzycznej na przes³ankach logicznych, a nie tylko
akustycznych, fizycznych, emotywistycznych, somatycznych albo estetycznych.
W kolejnym rozdziale, który przedstawia problem mowy dwiêków i natury, dla kontrastu autor zaczyna od wypowiedzi Charles’a Ivesa o tym, ¿e muzyka to jêzyk transcendentalny o dalekim zasiêgu. Musia³ to podkreliæ, poniewa¿ w USA w popularnej filozofii i psychologii transcendencjê rozumie siê jako zwyk³e przekroczenie jakiej granicy
fizycznej, np. dotkniêcie rêk¹ ciany to transcendencja, poca³unek to transcendencja, bieg
to transcendencja. Nie trzeba tu ¿adnej medytacji czy modlitwy do jakiego wyobra¿onego obiektu (Ducha czy Boga itp.).
To rozumienie jest oparte na pragmatyzmie, a nie na spirytualizmie, jak w Europie,
w tym sensie jêzyk transcendentalny niczym nie ró¿ni siê od zwyk³ego jêzyka, tu chodzi
raczej o od³¹czenie zdarzenia od znaczenia, na co zwróci³ uwagê w Europie Paul Ricœur.
W takim pragmatycznym sensie jêzyk muzyki nie ró¿ni siê wiele od jêzyka werbalnego
(wymowy i pisma). Tu znakomity cytat z F. Chopina Dwiêk oderwany nie czyni muzyki, tak jak s³owo nie czyni jêzyka. Aby powsta³a muzyka potrzeba wielu dwiêków
(F. Chopin, Szkice do metody fortepianowej, t³um. Z. Skowron, Kraków 1995, s. 47).
Wyran¹ sympati¹ intelektualn¹, która modeluje rozumowanie muzyczne J. Jusiaka,
darzy on twórczoæ muzyczn¹ Charles’a Ives’a, który próbowa³ tonalizmu i atonalizmu,
ale zastanawia³ siê te¿ nad rol¹ natchnienia, inspiracji, uniesienia, emocjonalnego podniecenia, instynktownych uczuæ, mglistych intuicji, introspekcyjnych doznañ, subiektywnych
i obiektywnych róde³, po czym pyta: Co siê za tym kryje? «G³os Boga», powiada artysta, «G³os szatana» mówi s³uchacz z pierwszego rzêdu (Ch. Ives, Eseje przed Sonat¹,
t³um. P. Graff, „Res Facta” 1971, nr 5, s. 80).
Wola³bym, ¿eby w miejsce Boga i Szatana pojawi³o siê u Ives’a pojêcie Jani (podobnie jak u C.G. Junga) jako ród³a muzyki. Wtedy znika te¿ dualizm subiektywne-obiektywne i nieprzeparta potrzeba nominalizmu w próbie po³¹czenia sprzecznych argumentów w jakim jednym zjawisku, które wszystko t³umaczy albo uniewa¿nia. W tym
przypadku jest to pojêcie niewykonalnoci (s. 215).
Teraz dowiadujemy siê, ¿e zdarzenia dwiêkowe maj¹ zdolnoci quasi-semantyczne
i ¿e tkwi¹ one w naturze rzeczy, ¿e s¹ trudne od razu do uwiadomienia. Autor twierdzi, ¿e dwiêki natury nie s¹ zdolne „do mowy”, bo nie maj¹ róde³ podmiotowych, jeli
przez mowê rozumieæ zdolnoæ umys³u do przekazywania innym podmiotom poznania
ucilonych w pojêciach znaczeñ s³ów czy nazw ogólnych. Nie tworz¹ one bytów zorganizowanych immanentnie i nie daj¹ siê zdefiniowaæ niezale¿nie od kontekstu mylowego,
w jakim s¹ ujmowane (s. 219).
Wszelkie trudnoci z filozoficzn¹ analiz¹ muzyki J. Jusiak chce wyt³umaczyæ za pomoc¹ pojêcia kontekstu, który wydaje mi siê rozumiany w ksi¹¿ce zbyt deterministycznie
i absolutystycznie potraktowany chyba dlatego, ¿e autor nie zdecydowa³ siê, co bêdzie
gra³o rolê podmiotu w jego analizach ja, jañ czy wiadomoæ i umys³, który nie jest tylko maszyn¹ reaktywn¹. „Mowa dwiêków jest okreleniem zastêpczym, które mog³oby
przys³ugiwaæ mowie podmiotu.
Jak wiadomo, Anton Webern (A. Webern, Droga do Nowej Muzyki, Kraków 1972,
s. 17-18), wzoruj¹c siê na ujêciu J.W. Goethego Farbenlehre, u¿ywa wyra¿enia mylenie muzyczne”, a konkurent Schoenberga I. Strawiñski stwierdza, ¿e zjawisko muzyki jest
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form¹ rozmylania w kategoriach dwiêku i czasu (I. Strawiñski, Poetics of Music, Cambridge 1947, s. 16). J. Jusiak uwa¿a, ¿e Dwiêk to amorficzny fenomen s³uchowy, ale
i abstrakcja, obiektywny byt, objawiaj¹cy swe dzia³anie poprzez gotowoæ do samoistnego komponowania siê, wchodzenia w zwi¹zki i zestrojenia, które swoje potencjalne znaczenie uzyskuj¹ same z siebie, z rozpoznawalnych w samym materiale dwiêkowym
sposobów sensownego ³¹czenia poszczególnych tonów i ich nagromadzeñ (s. 220).
Niezwykle przekonuj¹ce i piêkne s¹ studia nad muzyk¹ przyrody, opisywan¹ przez
L. Staffa, Thomasa S. Eliota. Ca³a mitologia literacka albo etologiczna piewu s³owika,
kuku³ki, sowy, ca³ego wiata zwierz¹t i rolin ma pokazaæ prefiguracjê ewolucyjn¹ ludzkiego g³osu i piewu, który pierwotnie tak¿e pe³ni³ funkcjê komunikacji bezporedniej
w spo³eczeñstwach pierwotnych, a teraz znamy j¹ w wy¿szej formie intencjonalnych
wykonañ rzekomo bezinteresownych. Takie mylenie móg³ z dobrodziejstwem swojego
kompozytorskiego ptasiego inwentarza promowaæ chyba tylko Olivier Messiaen. Nastêpnie analizowane s¹ g³osy instrumentów i g³osy przedmiotów.
Chodzi tu o rozszerzenie katalogu animacji dwiêkowej z nagrañ elektronicznych,
z tamy magnetofonowej, aparaturowych, technicznych lub o rozszerzanie palety brzmieniowej tradycyjnych instrumentów (np. fortepian preparowany) czy wykorzystanie fragmentów instrumentów poza dotychczasowymi sposobami dotykania klawiatury lub otworów fonicznych, poprzez pukanie, pocieranie itp. Pewn¹ nowoci¹ by³o te¿ inne
pojmowanie tego, co naturalne (symbolizm, transcendentyzm, abstrakcjonizm), na przyk³ad w ujêciu Weberna, Messiaena, Bouleza czy Ives’a.
Znów pojawia siê w rozprawie J. Jusiaka motyw: (1) muzyki duszy (Platon, Leibniz), (2) g³osu (Arystoteles, Schopenhauer), (3) melodii (Helmholtz, Wagner, Skriabin),
(4) dwiêku (Heraklit, Debussy, Messiaen, Bartok, Stockausen, Mache, Ives, Emerson,
Thoreau, bracia Cowell czy Patkowski). Jednak najwa¿niejsza dla ca³ej pracy J. Jusiaka
wydaje siê reistyczna sentencja, ¿e „Muzyka nie zapisuje rzeczy, ale sposób, w jaki rzeczy siê wydarzaj¹. Zdarzenia nie przesuwaj¹ siê przed nami samotnie, w izolacji, ale nios¹ z sob¹ wspomnienia i zapowiedzi, zderzaj¹c siê i cieraj¹c tak¿e z innymi zdarzeniami (por. H. i S. Cowell, Ives, Kraków 1982, s. 12).
Wiele problemów, które formu³uje, odkrywa i interpretuje J. Jusiak, ma ród³a nie
tylko u Pitagorasa, Platona, Arystotelesa czy w. Augustyna, a tak¿e w pominiêtym traktacie Boecjusza, który wyró¿nia  artystów fizycznych obok artystów w³aciwych.
Jedni muzycy zajmuj¹ siê gr¹ na instrumentach, s¹ odlegli od wnikliwego wejrzenia
w naukê (np. cytrzyci czy organici), drudzy komponuj¹ pieni, jako kompozytorzy bardziej wykorzystuj¹ naturalny instynkt ni¿ badania naukowe, trzecia grupa muzyków
zajmuje siê ocen¹ osi¹gniêæ instrumentalnych i kompozycji pieni, analizuj¹c i oceniaj¹c
rytm, melodie i ca³¹ kompozycjê  Ta klasa, jako jedyna przynale¿y w³aciwie do muzyki, bowiem ca³kowicie zajmuje siê badaniem naukowym (Boecjusz, De Institutione
Musica t³um. D. Burakowski 2008, s. 218).
Boecjusz na koniec stwierdza: Muzykiem jest przeto ten, kto posiada umiejêtnoci
zgodnie z badaniami naukowymi i zasadami muzyki; o rodzaju dwiêku i rytmie, o skalach i ich mieszaniu, o kompozycji pieni, krótko mówi¹c, oceny tego wszystkiego, co
bêdziemy póniej rozwijaæ (Boecjusz, op. cit., 2008, s. 218). Szkoda, ¿e trop Boecjañski
jest s³abo obecny w znakomitym dziele J. Jusiaka, ca³y trop Pitagorejskiej ontologii, która jest nadal aktualna, ale ma³o obecna w polskiej filozofii muzyki.
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Autor rzetelnie ukazuje, ¿e element heurystyczny pojawia siê we wszystkich etapach
formowania muzycznych treci, które maj¹ charakter quasi-jêzykowy. Jest przekonany, ¿e
specyfikê dzie³a muzycznego trzeba analizowaæ w kategoriach mylenia kontekstualnego. Dla filozofów interesuj¹ca jest zastosowana tu metoda analityczna, dla muzyków
metoda asocjacjonistyczna, obie zachowane w odpowiednich proporcjach. Muzyka, która
w naturze brzmi lub milczy, w tym tekcie znajduje swoje pojêcia w wielu wymiarach
filozoficznej myli.

