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OSOBA I WOLA
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 10, POZNAÑ 2013
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

RYSZARD WINIEWSKI
Uniwersytet Miko³aja Kopernika
Wydzia³ Humanistyczny
Instytut Filozofii
Zak³ad Aksjologii i Etyki Spo³ecznej

Filozoficzna analiza dowiadczenia woli i jej s³aboci
A Philosophical Analysis of the Experience of Will and Its Weaknesses

Zgodnie z zaleceniem Arystotelesa, aby zaczynaæ od tego, co jest nam dane
(EN, 1095 b 4), i licznych kontynuatorów tej postawy badawczej w filozofii moralnej stawiamy dowiadczenie przed teori¹1. Warunkiem uczestniczenia w dowiadczeniu innych jest zdolnoæ analizy dowiadczenia w³asnego, jego werbalizacja i konceptualizacja. Dopiero to pozwala skonfrontowaæ dowiadczenie z rozmaitymi
teoriami wyjaniaj¹cymi ca³¹ jego z³o¿onoæ (jego akt, treæ i przedmiot).
DOWIADCZENIE WOLI
Zacznê od dowiadczenia, które, jak s¹dzê, jest nam dobrze znane i daje do
mylenia. Jest nim poranne „budzenie siê” i „wstawanie”, ewentualnie nastêpne
czynnoci. Sen jest stanem biernym, wola tu nie dzia³a. Budzenie siê uruchamia
najpierw wiadomoæ i samowiadomoæ, czyli poczucie to¿samoci, jej kontynuacji w czasie i w miejscu. To akt odzyskiwania samoidentyfikacji osoby zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i spo³ecznej. Budzenie siê jest aktem powrotu
do tego, co zosta³o przerwane snem. Uwiadamiamy sobie miejsce, w którym siê
znajdujemy, swoj¹ rolê spo³eczn¹, swoje obowi¹zki i zadania, konkretne plany
na dany dzieñ lub resztê dnia.
1
Arystoteles, Etyka nikomachejska, t³um. D. Gromska, w: ten¿e, Dzie³a wszystkie, t. 5,
Warszawa 1996, s. 81. W tym t³umaczeniu cytat brzmi: zaczynaæ od tego, co jest nam znane 
uw. red.
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Stan przebudzenia siê pozwala przejæ do stanu gotowoci wykonywania
tych czynnoci, które s¹ nawykowe lub wymuszone sytuacj¹, niekiedy wrêcz
zautomatyzowane. Taki automatyzm dzia³ania, w³aciwy nie tylko dla porannego wstawania, ale tak¿e w ogóle dla licznych czynnoci w rozk³adzie dnia, a nawet d³ugich okresów ¿ycia, minimalizuje napiêcie miêdzy wiadom¹ i akceptowan¹ powinnoci¹ a oporem ze strony pragnieñ przeciwnych (w rodzaju: jeszcze
chcia³bym pole¿eæ w przyjemnej pocieli). Jeli tego nie ma, nie odczuwamy
problemu woli, jej s³aboci. Dzia³amy jak automaty pod dyktando zegara biologicznego. Wola bez w¹tpienia le¿y u róde³ takich postaw jako kumulacja (indukcja) decyzji wprowadzonych w czyn i to ona tworzy poniek¹d zegar biologiczny naszych czynnoci oraz zapewne ten rytm dzia³añ podtrzymuje. Zaciera
siê tu granica miêdzy wolnym a bezwolnym dzia³aniem. S³aboæ woli nie ma nic
wspólnego z tak funkcjonuj¹cym charakterem.
Istnienia woli dowiadczamy w momencie trudnoci porannego rozruchu, kiedy po przebudzeniu nie podejmujemy nawykowych czynnoci, kiedy oci¹gamy siê
ze wstaniem, kiedy nie potrafimy robiæ tego, co sobie na ten dzieñ zaplanowalimy. To dowiadczenie, ¿e z pe³n¹ wiadomoci¹ nakazujê sobie wstaæ, ale nadal
pozostajê w pocieli, ¿e mylê z aprobat¹ o zadaniach, jakie czekaj¹ mnie zaraz po
wstaniu, ale tkwiê w bezruchu, oci¹gam siê, odwodzê swoje myli od planu dnia,
pozwalam sobie jeszcze trochê rozkoszowaæ siê spoczynkiem  to wydaje mi siê
wa¿ne dla dowiadczenia woli i jej s³aboci. Jednak jeszcze wa¿niejsze jest to, ¿e
po nied³ugim czasie, kiedy nasila siê te¿ wiadomoæ s³abej woli, w³asnej niekonsekwencji, nagle, ju¿ bez nakazywania sobie popiesznego wstania i podjêcia
czynnoci, wstajê, a nastêpnie czyniê to wszystko, co uzna³em za powinne.
To nie jest jedno zintegrowane dowiadczenie, ale dwa zwi¹zane ze sob¹.
Dowiadczam wiêc w takich sytuacjach, po pierwsze, oporu, jaki naszej wiadomoci, kieruj¹cej siê rozumem, stawiaj¹ nasze zmys³y i przelotne myli bior¹ce
ich stronê. Powinienem wstaæ, powinienem podj¹æ takie a takie czynnoci, bo
takie mam plany umocowane w mojej strategii ¿ycia  ale  czy¿ nie mam prawa
chwilê jeszcze zaj¹æ siê czym innym? Uleganie drobnym pokusom, a nawet
w ci¹gu dnia drobnym innym obowi¹zkom, destruuje nasz plan dnia. Powinienem, ale nie muszê. Ile¿ to cz³owiek wymówek odkry³ i wykorzystuje dla usprawiedliwienia od³o¿enia pilnej realizacji planów. Brak nam konsekwencji, brak
dostatecznie stanowczej, silnej woli. Odkrywamy przeto problem woli, kiedy pojawia siê opór we mnie samym, abym zrealizowa³ to, co sobie nakazujê jako
s³uszne.
Ale, po drugie, dowiadczam te¿ tego, ¿e moje postanowienia, jakkolwiek
nie s¹ wprowadzane w czyn natychmiast, to zarazem jest co we mnie, co je
dopiero po jakim czasie jednak uruchamia, kiedy ju¿ o tym nie mylê, kiedy
przestajê siê motywowaæ. To, ¿e ot po prostu nieoczekiwanie wstajê, ¿e w tym
samym trybie podejmujê czynnoci, których chcia³em, to w³anie dowiadczenie,
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sugeruj¹ce mi, ¿e kieruje moimi czynnociami jaka w³adza, która wprawdzie
liczy siê z moimi wiadomymi dyrektywami, ale jest jako samodzielna w uruchamianiu postanowieñ. Zdaje siê, ¿e wola objawia tu nam swoje istnienie
w pe³ni jako w³adza, ale bynajmniej nie znaczy to, ¿e w sposób jasny.
Wolê odkrywam wiêc nie tyle wtedy, kiedy sprawnie realizujê swoje postanowienia, ile przede wszystkim wtedy, gdy zmagam siê z przeciwnymi wobec
nich pragnieniami, z ich oporem, i trwam w tym stanie, by po chwili podj¹æ nakazane sobie dzia³anie albo je uniewa¿niæ praktycznie. Zatem to niemoc lub próba woli manifestuje jej istnienie jako w³adzy, która bynajmniej nie jest doskonale zintegrowana ze wiadomoci¹ normatywn¹ i decyzyjn¹, z rozumn¹ istot¹ mnie
samego, ale czym, co jest we mnie?
Jednak¿e choæ w artykule koncentrujemy siê na dowiadczeniu s³abej woli,
to aby nasze rozwa¿ania by³y empirycznie kompletne, trzeba te¿ dostrzec dowiadczenie si³y woli. Osi¹gamy co w ¿yciu dziêki sprawnej woli, pokonuj¹cej
opór sennoci, zmêczenia, pokusy i pragnienia destrukcyjne dla naszych planów
¿yciowych. Jeli nawet siê potykamy o rozmaite s³aboci, prze³amujemy siê,
otrz¹samy, wytrwale d¹¿ymy do realizacji planów czy spe³nienia powinnoci.
Dowiadczamy tego w trakcie marszu pod górê, kieruj¹c siê ku jej szczytowi,
uprawiaj¹c jakie æwiczenie sportowe, wykonuj¹c jakie ambitne zadanie. Opór
s³abn¹cego cia³a, zmêczenie psychiczne w takich sytuacjach najczêciej nas motywuje, aby siê nie poddawaæ, aby odrobinê niezbêdnych si³ wykrzesaæ z siebie.
W ten sposób rozpoznajemy swoje mo¿liwoci, wzmacniamy wolê.
Jêzyk potoczny i wiadomoæ potoczna ró¿nie s³aboæ i si³ê woli przedstawiaj¹, a w konsekwencji tak¿e sam¹ wolê ró¿nie interpretuj¹. Nie mo¿emy tu
pomin¹æ dowiadczeñ ca³kowicie naturalizuj¹cych wolê. Dobrze pamiêtam cz³owieka, który lubi³ bawiæ towarzystwo i zwyk³ po spo¿yciu pewnej dawki alkoholu wznosiæ okrzyk: Rozum mówi: nie pij!  Ale silna wola zwyciê¿y³a. Ten
dowcip, celowe przestawienie pojêæ na u¿ytek popisu oratorskiego, kwestionuje
rozumn¹ istotê woli na rzecz rozumienia jej jako naturalnej dyspozycji cz³owieka czyni¹cego to, na co ma ochotê, poddaj¹cego siê pragnieniom czy uczuciom.
To istotna ró¿nica, ukazuj¹ca roszczenie samowoli do bycia wol¹.
Mamy wiêc w polu dowiadczenia woli ró¿ne jej oblicza. Przypomnijmy je:
(1) wola zautomatyzowana, nawykowo wdra¿aj¹ca postanowienia, nazywana stanem bezwolnoci, zniewolenia; (2) wola s³aba, rozchwiana, gnuna, zmagaj¹ca
siê z oporem pragnieñ przeciwnych postanowieniu; (3) wola autonomiczna, w³adcza, realizuj¹ca postanowienia w pewnym dystansie od momentu ich powziêcia;
(4) wola silna, wytrwale zorientowana na pokonywanie s³aboci, rzucaj¹ca im
wyzwanie; (5) samowola, poddanie woli pragnieniom nieakceptowanym przez
rozum, skrajne nieopanowanie. Nie jest to typologia, ale próba odró¿nienia o nie
zawsze ostrych granicach tego, co z dowiadczeniem woli siê wi¹¿e.

10

RYSZARD WINIEWSKI

INTERPRETACJE I PYTANIA
Wykorzystuj¹c poczynione ró¿nice aktów i treci dowiadczeñ woli, mo¿emy pierwsze i pi¹te dowiadczenie wzi¹æ w nawias. W pierwszym dochodzi do
takiego zautomatyzowania, a nawet zrutynizowania woli, ¿e uprawnione wydaje
siê mówienie o jej zaniku lub o „niewolnej woli”. Nie chodzi wszak¿e o fundamentalne kwestie poruszane w sporach o wolnoæ woli2, ale raczej o wspó³czesn¹ psychologiê nawyku, która na u¿ytek sprawnego dzia³ania w zespo³ach ludzkich wprowadza mechanizmy kszta³towania i wykorzystywania nawyków3.
Mowa tu o po¿ytecznych treningach uwagi i woli le¿¹cych u podstaw wielkich
sukcesów sportowych czy charakterystycznych dla zarz¹dzania postawami ludzi
w korporacjach, ale trudno nie zauwa¿yæ, ¿e ten mechanizm upodobnia ludzi do
mrowiska, ilekroæ ¿¹da siê bezrefleksyjnego wykonywania wyæwiczonych czynnoci, postêpowania wed³ug cile u³o¿onego harmonogramu, wprowadza siê
jedno uzale¿nienie na miejsce drugiego. Niew¹tpliwie w procesy treningu zaanga¿owana jest zawsze wola, ale stopniowo zostaje ona zastêpowana nawykiem
i kontrol¹ ze strony systemu. Zostawmy jednak ten temat na inne rozwa¿ania
w nadziei, ¿e nawyki organizuj¹ce pewne aspekty czy praktyki wspó³dzia³ania
nie rzutuj¹ na podstawowe wybory w ludzkim ¿yciu.
Tak¿e ostatnie, pi¹te, oblicze woli bierzemy w nawias, jako ¿e wola ulegaj¹ca notorycznie sk³onnociom prowadzi do takiego samego uzale¿nienia, jak nawyk. Cz³owiek ju¿ nie kieruje sob¹, ale jego pragnienia nim powoduj¹. Cz³owiek
wie, ¿e jakie pragnienie mu szkodzi, ale po chwili mówi sobie: a co tam, jestem
wolny, niech mi szkodzi, ale jest fajnie. Tu tak¿e jest moment refleksji, zgody,
ale cz³owiek wpada w pêtlê uzale¿nienia. I chocia¿ filozofowie za Immanuelem
Kantem nazywali kierowanie siê sk³onnociami – zarówno dobrymi, jak i z³ymi
– samowol¹ (Willkür)4, to psychologowie i pedagodzy widz¹ w tym zwyk³e upoledzaj¹ce uzale¿nienie. Pracoholizm ma podobny mechanizm nawykowy jak
alkoholizm. Wola s³abnie w miarê, jak rytm decyzji opiera siê na nawykowej
sk³onnoci, wydaje siê, ¿e jest zbyteczna, i tak najczêciej jest. W obu przypadkach dowiadczanego s³abniêcia woli (1 i 5) mechanizm jest wiêc taki sam.
Jakkolwiek jednak dostrzegamy s³abniêcie roli woli w kierowaniu naszym
postêpowaniem w mechanizmach nawyku i uzale¿nienia, to bynajmniej nie musi
A wiêc takie jak w dziele Martina Lutra De servo arbitrio (1525) ani o te, które s¹ zakorzenione w filozoficznym sporze determinizmu z indeterminizmem.
3
Por. Ch. Duhigg, Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy, i jak mo¿na zmieniæ to w ¿yciu i w biznesie, t³um. M. Guzowska, Warszawa 2013  tytu³ orygina³u The Power of Habit (2012).
4
Por. M. ¯elazny, Idea wolnoci w filozofii Kanta, Toruñ 1993, s. 98  gdzie czytamy: Samowolê mo¿na wiêc okreliæ jako psychologiczne zjawisko chcenia, przys³uguj¹ce wolnej istocie,
która mimo oddzia³uj¹cych na ni¹ okolicznoci ze wiata zewnêtrznego, sama mo¿e kszta³towaæ
swój los, podejmuj¹c pewne uczynki.
2
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z tym wi¹zaæ siê radykalne os³abienie wra¿liwoci aksjologicznej i moralnej,
choæ jest ono powa¿nie nara¿one. wiadomoæ z³a, ocierania siê o mo¿liwoæ
krzywdy, mo¿e stanowiæ istotn¹ pobudkê do uruchomienia woli powstrzymania
siê od dzia³añ z³ych, krzywdz¹cych. Zbli¿enie do z³a, dowiadczenie go, budzi
cz³owieka z nawykowej drzemki sumienia, wytr¹ca z rutyny, z lekcewa¿enia
sk³onnoci o potencjale destrukcyjnym. Dlatego jako kluczowe dla podjêtego
tematu traktujê dowiadczenie woli s³abej (2) i dowiadczenie woli jako w³adzy
autonomicznej (3). Jest ono zwi¹zane w osobliwy sposób z dowiadczaniem z³a
jako przedmiotu unikania, jeli nawi¹zaæ tu do Arystotelesowego ujêcia ró¿nicy
relacji cz³owieka do dobra i do z³a i ca³ej nastêpczej myli fenomen z³a w ludzkiej wiadomoci rozpatruj¹cej5.
Analizê woli s³abej jako rozchwianej, pasywnej i w konsekwencji gnunej
w swej niezdolnoci do aktywowania cz³owieka zgodnie z jego przekonaniami
przeprowadzi³ ostatnio Marcin Zdrenka6. Zajmuj¹c siê ró¿nymi obliczami gnunoci, podda³ analizie acediê, lenistwo oraz zmedykalizowane przez wspó³czesn¹ naukê wady okrelane dzi jako melancholia i depresja. W wymienionych przypadkach mamy bez w¹tpienia do czynienia z ró¿nymi natê¿eniami
s³aboci woli. Jednak chodzi tu nie tylko o wolê, lecz tak¿e o niezdolnoæ dostrze¿enia jakiej dwigni dla tej woli, racji, dla której np. Ob³omow, tytu³owy
bohater powieci Iwana Gonczarowa7 powinien „skutecznie wstaæ z ³ó¿ka i podj¹æ siê codziennych obowi¹zków. Zdrenka tak charakteryzuje Ob³omowa: Jest
sparali¿owany nieróbstwem, obezw³adniony, oddala narastaj¹ce problemy w nieokrelon¹ przysz³oæ, choæ przecie¿ ich nie lekcewa¿y, a nawet prze¿ywa g³êboko”8. Postaæ ta wydaje siê charakterystyczna dla opisu woli opanowanej przez
bezsens egzystencjalny.
Z kolei warto tak¿e zwróciæ za Zdrenk¹ uwagê na to, ¿e sk³onnoæ do lenistwa to przypad³oæ ludzka wprawdzie g³êboko dotykaj¹ca cz³owieka, ale bynajmniej nie powszechna i mo¿e trudno by³oby j¹ w tym sensie nazwaæ naturaln¹.
O ile gnunoæ ma podstawy w poczuciu bezsensu, braku jakiego silnego motywu, planu, zadania, obowi¹zku, to pobratymcze lenistwo bardziej wyrasta ze
zmêczenia, trudnoci wymagaj¹cych du¿ego wysi³ku i koncentracji. Dziwiæ siê
wypada, ¿e jak dot¹d nikt nie powiêci³ tyle uwagi, by pokusiæ siê choæby o zarys monografii zjawiska i jego odbicia w jêzyku oraz kulturze. Rozpoznanie zjawiska jest wa¿ne dla szukania remediów przeciw woli leniwej i gnunej, a nade
5
Por. Arystoteles, Etyka eudemejska (t³um. W. Wróblewski, Warszawa 1977), gdzie czytamy
o ludzkich wyborach: Wybieraj¹ wiêc to, co przyjemne  jako dobro, wystrzegaj¹ siê za przykroci, jako z³a (EE 1139 a38).
6
Por. M. Zdrenka, O gnunoci. Studium lenistwa i jego kontekstów, Toruñ 2012.
7
I.A. Gonczarow, Ob³omow, t³um. N. Drucka, Warszawa 1951.
8
Tam¿e, s. 189-190.
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wszystko gnunej, aksjologicznie i moralnie rozbitej, chaotycznej. W tej perspektywie mo¿na wiêc odczytaæ gnunoæ jako duchow¹ i zarazem praktyczn¹ d³ugotrwa³¹ niemoc, spowodowan¹ utrat¹ sensu aksjologicznego, maj¹c¹ przyczynê
w zracjonalizowanym poczuciu bezsensu, obezw³adniaj¹cym cz³owieka i nawet
czasowo ca³e spo³ecznoci.
Zastanawia, czy ta niemoc nie znajduje równie¿ oparcia w braku umiejêtnoci operacjonizowania celu, w³aciwego doboru rodków, zapewnienia warunków
realizacji celu. Zapewne tak jest, ale nie jest te¿ to ród³o g³ówne. Na gnunoæ
jestemy nara¿eni z braku silnej motywacji do aktywnego ¿ycia, ale te¿ odwiecznie radzimy sobie z ni¹, wypracowujemy bowiem i wykorzystujemy ró¿ne tradycje,
ró¿ne strategie jej przezwyciê¿ania. S¹ nimi silna wiara w s³usznoæ i mo¿liwoæ
osi¹gniêcia celu lub przymus zewnêtrzny (prawny, polityczny, ekonomiczny) czy
wreszcie wsparcie medyczne. Czy jednak wystarczy wiêcej preparatu zawieraj¹cego magnez lub innych medykamentów, aby nas pobudziæ, skoncentrowaæ na
zadaniach, jakie sobie wyznaczylimy? Czy medycyna wzmocni wolê?
Wróæmy wreszcie do dowiadczenia rozpoznaj¹cego autonomiczn¹ wolê (3).
Termin wola autonomiczna mo¿e byæ tu o tyle myl¹cy, ¿e móg³by byæ kojarzony z samowol¹, nierespektuj¹c¹ jakichkolwiek racji poza w³asnym ja chcê,
pragnê, ale – po pierwsze – to nie jest mo¿liwe, bo zawsze chcê czego, co mi
siê jawi w pragnieniu, i trudno sobie wyobraziæ, aby pragnienie nie podlega³o
akceptacji. Mówi¹c jêzykiem Arystotelesa, nasza nierozumna czy przedrozumna
natura kieruj¹ca siê czystymi po¿¹daniami (orexis) przekszta³ca je w pragnienia
rozumne (boulesis), a te s¹ podstaw¹ postanowieñ. Jedne i drugie pragnienia
okrelaj¹ w etyce Arystotelesa ludzkie d¹¿enia skierowane ku dobru. Przedmiotem d¹¿enia jest dobro, a przedmiotem unikania z³o9. Rzecz w tym, ¿e wola funkcjonuje tu w kontekcie intelektualnej oceny pragnieñ, ¿e intelekt nawet czasem
je wywo³uje. Wydaje siê, ¿e autonomicznoæ nie polega na totalnej niezale¿noci
od ocen i dyrektyw pochodz¹cych z innych róde³, ale polega na bli¿ej nierozpoznanym zaakceptowaniu wyboru zachowania, decyzji, któr¹ rozwa¿ano; jest niczym akt postawienia pieczêci pod przygotowan¹ decyzj¹ czy jedn¹ z jej rozwa¿anych wersji. Wola jest autonomiczna tutaj w tym sensie, ¿e – bior¹c pod uwagê
podpowiedzi rozumu – pokazuje, „kto tu jest panem”. W tak rozumianej woli
zawiera siê element intuicji aksjonormatywnej, spinaj¹cej namys³ nad postanowieniem. Nie wiem wiêc zrazu, czy to jest co niezale¿nego we mnie, w nas,
mimo i¿ dostarczamy temu racji (nawet w formie imperatywnej) do podjêcia

Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska (dz. cyt., s. 77), gdzie w s³ynnym zdaniu otwieraj¹cym tekst ksiêgi pierwszej czytamy: Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie te¿ wszelkie
dzia³anie i postanowienie, zdaj¹ siê zd¹¿aæ do jakiego dobra i dlatego trafnie okrelano dobro jako
cel wszelkiego d¹¿enia.
9
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i wprowadzenia decyzji w czyn, czy mo¿e jednak ta w³adza, bêd¹c w nas, jest
zale¿na, jest funkcj¹, która sprawuje siê tak, jak j¹ w sobie wykszta³cilimy.
Mo¿e wola jest s³aba dlatego, ¿e dostarczamy jej s³abych racji, mo¿e nie
wykszta³cilimy wskutek braku tych silnych i nieuporz¹dkowanych racji zdolnoci do sprawnej realizacji celów i respektowania zasad. Wahanie woli i jej samowola (same w sobie pozwalaj¹ okrelaæ moje zachowanie) mog³yby byæ zinterpretowane jako niezdecydowanie w wartociowaniu lub okrelaniu hierarchii
celów i powinnoci. S³aba wola nie jest bynajmniej z³¹ wol¹. Jest nie doæ jasno
zmotywowana aksjologicznie lub etycznie.
Dowiadczenie i analizy odmian gnunoci sugeruj¹, ¿e u podstaw s³abej,
czyli gnunej woli tkwi s³aba motywacja poznawczo-aksjologiczna. Choæ psycholodzy mog¹ to wyjaniaæ tempem procesów mózgowych, wydaje siê, ¿e to
jest te¿ argument z repertuaru tych klasycznych mylicieli, którzy wolê uwa¿ali
za w pe³ni autonomiczn¹ w³adzê.
Dowiadczenie silnej woli (4) uwzglêdnia to, ¿e nie mo¿na jej pojmowaæ ani
jako woli zautomatyzowanej, ani jako woli silnej si³¹ motywuj¹cych j¹ sk³onnoci. Silna wola mo¿e siê objawiaæ wytrwa³oci¹, ale mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy
tak¿e uporem. Tadeusz Cze¿owski odró¿nia³ te dwie postawy. Wytrwa³ym nazywamy tego  pisa³  kto obrawszy sobie pewien cel d¹¿enia, bêd¹cy jakim
przysz³ym dobrem, trwa przy nim pomimo przeszkód i przeciwnoci, nie ulegaj¹c pokusie u³atwienia sobie ¿ycia kosztem rezygnacji z obranej drogi10. Cze¿owski uwa¿a wytrwa³oæ za wartoæ pozytywn¹, postawê aktywn¹ i prospektywn¹, a tak¿e racjonaln¹. Tymczasem upór charakteryzuje jako przeciwieñstwo
wytrwa³oci, ze wzglêdu na postawê biern¹, retrospektywn¹ i irracjonaln¹, twierdz¹c, ¿e dzia³anie to nie jest przejawem silnej woli, lecz bezw³adnoci niezdolnej do zejcia z raz przyjêtej drogi postêpowania11. Podzielamy te zastrze¿enia
czêciowo. O uporze decyduj¹ przekonania i emocjonalna ambicja trwania przy
raz powziêtych przekonaniach, mimo i¿ s¹ one racjonalnie kwestionowane. Wola
ich nie waloryzuje, ale – byæ mo¿e – kwestia jej si³y b¹d s³aboci nie polega,
jak chce Cze¿owski, tylko na relacji do rozumnej argumentacji, lecz tak¿e do
przywi¹zania do swojego stanowiska, postawy i poczucia obowi¹zku obrony tego¿, a¿ do utraty nadziei na racjonaln¹ obronê swego stanowiska. Taki upór, polegaj¹cy na przekonaniu, ¿e trzeba broniæ swego stanowiska, swojej postawy
wobec krytyki, jest uzasadniony zw³aszcza w przestrzeni wiata wartoci i nadziei. Rzecz sprowadza siê tu do szukania dróg uzasadniania stanowiska i sposobu jego uprawomocnienia, a w tych kwestiach nie zawsze ³atwo jest o jednoznaczne rozstrzygniêcia. W tym sensie taki upór defensywny nie musi byæ

10
11

T. Cze¿owski, Pisma z etyki i teorii wartoci, red. P. Smoczyñski, Wroc³aw 1989.
Tam¿e, s. 217.
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jednoczenie negatywn¹ postaw¹ i nie mo¿na odmawiaæ mu jednoznacznie komponentu s³abej woli.
Charakterystyczne dla tego w¹tku dyskursu o silnej woli jest to, ¿e si³ê woli
wi¹¿e siê tylko z jej racjonaln¹ i pozytywn¹ aksjologicznie podstaw¹. Tak pojêta
silna wola, realizuj¹ca racjonalny plan aksjologiczny, mo¿e byæ i bywa w szczególnoci wi¹zana z programem perfekcjonizmu aksjologicznego, czyli d¹¿enia do
realizacji dobra w wiecie w ró¿nych jego wymiarach bytowych.
W STRONÊ KLASYCZNEJ FILOZOFII WOLI
Filozofia woli rozwija³a siê wraz z narodzinami etyki w myli staro¿ytnych
Greków, którzy nie odkryli jej jeszcze jako w³adzy, ale umiecili j¹ w centrum
racjonalistycznej etyki. Cz³owiek w perspektywie Sokratesa postêpowa³ tak, jak
myla³. Jeli postêpowa³ le, to znaczy³o, ¿e le, czyli b³êdnie myla³. Nie mówi
siê tu o z³ej woli. Wola zmierza do dobra, a unika z³a. To aksjomat, który potwierdzi Arystoteles i póniejsza filozofia, stawiaj¹c natrêtnie pytanie o przyczyny z³a w wiecie (Unde malum?). W tradycji greckiej tkwi³ tak¿e pogl¹d, ¿e
umiar jest najlepszy (Heraklit, pitagorejczycy) i ¿e wada ludzkich postêpków
polega na nieumiarkowaniu, nieopanowaniu namiêtnoci. St¹d u Arystotelesa
mamy ju¿ powa¿niejsze analizy akrazji, czyli niepowci¹gliwoci, nieopanowania.
Czyny ludzkie zasadniczo interpretowano jako dobrowolne, nawet jeli subiektywnie by³y oparte na b³êdzie rzeczowym czy p³ytkim horyzoncie aksjologicznym, trac¹cym z pola widzenia cele wy¿sze. Ludzkie d¹¿enia traktowane
by³y jako z natury skierowane ku dobru. B³¹d w myleniu prowadzi³ do b³êdu
w dzia³aniu. Jakkolwiek Grecy nie odkryli woli jako w³adzy, odkryli problem niepowci¹gliwoci i jej mechanizmu. róde³ akrazji upatrywali zarówno w b³êdach
poznawczych, jak i – zw³aszcza u Arystotelesa – w przestrzeni praktycznej opartej na stopniu przyzwyczajenia do w³aciwych wyborów. To ostatnie okaza³o siê
szczególnie inspiruj¹ce. Osadzeni w tej tradycji wiemy, ¿e ka¿dy dobry wybór,
który potrafimy w praktyce zrealizowaæ, umacnia nasz¹ dyspozycjê do s³usznych
wyborów, doskonali nas, a ka¿dy z³y wybór lub ka¿da s³aboæ os³abia.
Czy cz³owiek, który dobrze wie, czego chce, który ma jasno pouk³adane preferencje, mo¿e okazaæ siê s³aby i czyniæ z³o? Wiem i aprobujê, co dobre, a wybieram gorsze  powtarzamy za Owidiuszem i jego s³ynnym Video meliora deteriora sequor. To wielkie pytanie, które szczególnie zafrapowa³o Augustyna
w momencie prze³omu opisywanego w VIII ksiêdze Wyznañ. Wobec takiego pytania nie sposób odrzuciæ myl, ¿e wola jest swoist¹ w³adz¹ integrowania naszych
s¹dów i czynów, ¿e wymaga ona czego wiêcej ni¿ wzmocnienia mocy w³asnej
w niej siê zawieraj¹cej. To zwrot w stronê pomocy nadprzyrodzonej, si³y nad-
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zwyczajnej, nadludzkiej, u¿yczonej cz³owiekowi przez Boga. To dobrze rozpoznawalne wyt³umaczenie zainspirowa³o myl woluntarystyczn¹ w redniowieczu
i w kartezjañskiej tradycji oddzia³a³o na filozofiê nowo¿ytn¹ oraz wspó³czesn¹,
jakkolwiek psychologia wspó³czesna pojêcie woli traktuje jako nieco archaiczne, nieznajduj¹ce potwierdzenia w badaniach empirycznych.
Pozostawiam jednak na boku wielow¹tkow¹ historiê ludzkiej refleksji nad
wol¹ zawart¹ w greckiej nauce o duszy, jej w³adzach, w greckiej etyce cnót,
w stoickiej filozofii wolnoci, w Augustyñskim i redniowiecznym woluntaryzmie sukcesywnie spieraj¹cym siê lub uk³adaj¹cym siê z intelektualizmem. Nie
wracajmy tu do Kartezjusza i jego rozwa¿añ o namiêtnociach duszy, o roli woli
w poznaniu. W kontekcie tych rozwa¿añ tkwi nowo¿ytny spór o ludzk¹ naturê
i wolnoæ definiowan¹ jako jej przymiot, któr¹ Nietzsche wyprowadza³ z opozycji kultury dionizyjskiej i apoliñskiej, opozycji wolnej kreatywnej autoekspresji
i jej ograniczania na rzecz miary, formy, panowania nad natur¹, a za nim inni
podejrzliwi myliciele, analizuj¹c opozycjê natury i represyjnej kultury. W perspektywie historii kultury, w tym historii religii i filozofii, widzimy, ¿e problem
wolnoci woli znajduje rozwi¹zanie w uznaniu jej integralnego zwi¹zku z rozumnoci¹ cz³owieka, z procesem opanowywania i porz¹dkowania wszystkich ludzkich struktur dynamicznych, które maj¹ zdolnoæ generowania chaosu. Samowola to chaos, wolnoæ woli musi mieæ jakie ramy, jakie granice.
PERSPEKTYWA WSPÓ£CZESNEJ FILOZOFII ANALITYCZNEJ
Nie zamierzam te¿ dokonywaæ tu wyczerpuj¹cego i porz¹dkuj¹cego przegl¹du analitycznych ujêæ problematyki s³abej woli, a tylko zwróciæ pragnê uwagê
na aktualnoæ problemu w krêgu anglosaskiej filozofii analitycznej. Niezale¿nie
od tego, co z punktu widzenia empirycznych badañ nad procesami podejmowania i wdra¿ania decyzji by³oby podejrzanego w woli, uwagê nasz¹ wzbudza spór
wokó³ klasycznego problemu niepowci¹gliwoci, dyskutowany w krêgu twórców filozofii analitycznej. Teksty te zebrane zosta³y przez Jacka Ho³ówkê i z jego
komentarzem wydrukowane w ksi¹¿ce Filozofia moralnoci. Postanowienie
i odpowiedzialnoæ moralna12. Oto kilka charakterystycznych pogl¹dów prezentowanych w tej publikacji.
Harry Frankfurt w artykule Wolnoæ woli i pojêcie osoby rozró¿nia pragnienia pierwszego rzêdu, czyli zwyk³e chcenia, oraz pragnienia drugiego rzêdu (metapragnienia), chcenia odnosz¹ce siê do pragnieñ pierwszego rzêdu. To zwyk³e
chcê chcieæ. Ta ró¿nica pozwala mu pokazaæ osobowy dystans cz³owieka do
12
Filozofia moralnoci. Postanowienie i odpowiedzialnoæ moralna, red. J. Ho³ówka, t³um.
J. Nowotniak, W.J. Popowski, Warszawa 1997.

16

RYSZARD WINIEWSKI

swoich pragnieñ, co staje siê, jak twierdzi, podstaw¹ konstytuowania siê wolnej
i odpowiedzialnej osoby. Dodajmy, ¿e ten problem dostrzega³ ju¿ Arystoteles, ale
go nie doprecyzowa³. Mamy wiêc punkt wyjcia analizy wiadomoci pragnieñ13.
Robert Audi w artykule S³aboæ woli i os¹d praktyczny twierdzi, ¿e potrafimy oceniæ nasz¹ niepowci¹gliwoæ, ale mimo to postêpujemy niepowci¹gliwie
i dzia³amy wbrew dobrym intencjom. A zatem dodajmy, ¿e nie tylko jestemy
wiadomi naszych pragnieñ i mamy do nich stosunek, ale ulegaj¹c im, mimo ich
wczeniejszej negatywnej oceny, mo¿emy konsekwentnie dezaprobowaæ swoj¹
niepowci¹gliwoæ, nieopanowanie. To dowiadczenie ulegania z³u jest przecie¿
bardzo wa¿ne dla szukania prób odwracania woli na równi pochy³ej woli s³abn¹cej14.
Z kolei Donald Davidson w s³ynnym artykule Jak jest mo¿liwa s³aba wola?
twierdzi, ¿e nie jest ona mo¿liwa, poniewa¿ dwie osoby maj¹ce te same przekonania mimo to mog¹ postêpowaæ odmiennie. Wolnej woli po prostu nie da siê
zrozumieæ. I to w³anie poniek¹d odpowiada dowiadczeniu woli autonomicznej
w sensie, jaki jej nada³em, z tym, ¿e dopatrujê siê w jej dzia³aniu momentu intuicji, impulsu intuitywnego o charakterze wartociuj¹co-powinnociowym, bazuj¹cym na dowiadczeniu poznawczym i moralnym15.
Paul Harley w artykule pod takim samym tytu³em zauwa¿a, ¿e miêdzy postanowieniem a dzia³aniem nie ma zwi¹zku przyczynowego. Zastanawia siê nad
pogl¹dem sformu³owanym nastêpuj¹co: kto nie postêpuje tak, jak postanowi³,
nie doæ pragnie tego, co postanowi³. W szczegó³owych analizach stara siê
wykazaæ, ¿e trudno jest odkryæ zwi¹zek przyczynowy miêdzy postanowieniem
a dzia³aniem, ¿e ten zwi¹zek nie jest bynajmniej oczywisty. Postanowienie nie
jest wystarczaj¹cym warunkiem dzia³ania. Czyn wskazuje na to, ¿e by³o pragnienie, ale nie ¿e ono jest bezporedni¹ jego przyczyn¹. Wynika st¹d nie tylko, ¿e
nie znamy motywów postêpowania w sposób doæ oczywisty, ale w³aciwie i to
wynika, ¿e wola nie istnieje. Jeli wola nie istnieje, nie istnieje tak¿e s³aba wola.
Wola nie da siê zrozumieæ16.
Mo¿e nie ze wszystkim zgodzilibymy siê z Harleyem. Nawet bowiem, gdyby woli nie da³o siê zrozumieæ, to nie znaczy, ¿e nie istnieje. Po prostu istnieje
w³adza, której zrozumieæ nie potrafimy. Zgadzam siê, ¿e postanowienie nie jest
koniecznym warunkiem dzia³ania, ale nie mogê odrzuciæ dowiadczenia faktu
zachodzenia impulsów woli, które albo postanowienia uruchamiaj¹, albo je powstrzymuj¹.

H.G. Frankfurt, Wolnoæ woli i pojêcie osoby, w: Filozofia moralnoci, dz. cyt., s. 21-39.
R. Audi, S³aboæ woli i os¹d praktyczny, w: Filozofia moralnoci, dz. cyt., s. 107-133.
15
D. Davidson, Jak jest mo¿liwa s³aboæ woli?, w: Filozofia moralnoci, dz. cyt., s. 81-106.
16
P. Harley, Jak mo¿liwa jest s³aboæ woli, dz. cyt., s. 135-139.
13
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Christine Swanton z kolei upatruje przyczyny s³abej woli w dwu zasadniczych czynnikach: (a) mêtnym wyobra¿eniu celu i niewiadomoci jego szkodliwoci, (b) szerokim b¹d w¹skim wyobra¿eniu racji podjêtej decyzji. Dodajmy,
¿e nasze dowiadczenie s³aboci woli to potwierdza. Je¿eli co nie stanowi dostatecznie precyzyjnej i silnej racji dla decyzji, ³atwo od niej odstêpujemy w aktach woli17.
W STRONÊ £ADU AKSJOLOGICZNEGO
Cz³owiek podlega silnym oddzia³ywaniom swej natury. Wszystkie mity i religie, eposy, dzie³a filozoficzne, dzie³a literackie zawieraj¹ ten motyw. Homerowy Odys zna granice swej zdolnoci oparcia siê kusz¹cej sile piewu syren i ka¿e
przywi¹zaæ siê do masztu okrêtu, którym podró¿uje do swej ojczyzny i ¿ony.
Zastanawiamy siê, jak to mo¿liwe, by jeden z najbardziej rozumnych Greków nie
panowa³ nad sob¹. Greccy filozofowie rozprawiali o niepowci¹gliwoci (akrazji) i przeciwnym jej opanowaniu (enkratei), ale mimo to nie uchwycili wagi problemu nieopanowania i niezrozumia³ej praktyki postêpowania wbrew w³asnym
przekonaniom tak wyranie, jak Owidiusz czy wiêty Pawe³ z Tarsu, a szczególnie póniej wiêty Augustyn, dla którego wola jest najistotniejsz¹ w³adz¹ i problemem cz³owieka. Jego dowiadczenie woli opisane w VIII ksiêdze Wyznañ jest
ludzkie, bliskie ka¿demu, kto czyni to, czego nie aprobuje, czego wrêcz nienawidzi, a w rezultacie nienawidzi siebie w swojej s³aboci. Ta skrajna dezaprobata
siebie stanowi bardzo silny motyw podnoszenia siê ludzi z upadku, dwigania
siê ku dobru coraz wy¿szemu. Augustyn rozwi¹za³ problem woli, znajduj¹c jej
absolutne ród³o, wsparcie i cel w Bogu. Jednak to prowadzi nas do teologii,
a cel tych rozwa¿añ jest skromniejszy, filozoficzny.
Grecki mit pierwotnego chaosu, któremu najpierw bogowie przeciwstawili
d¹¿enie do porz¹dkowania wiata, a potem cz³owiek, w miarê jak dojrzewa³ do
rozumu i kierowania siê rozumem, ow³adniêty zosta³ zadaniem wprowadzenia
³adu w wiat naturalnych pragnieñ, ma dla naszej kultury istotne znaczenie. £¹czy siê tu wolê z rozumnym d¹¿eniem do nadawania rzeczywistoci wewnêtrznej i zewnêtrznej formy, miary, proporcji, ³adu, sensu. Ludzka historia znaczona
jest jednak równie¿ siln¹ obecnoci¹ nurtu anarchizuj¹cego d¹¿enie do ³adu,
absolutyzowania wolnoci, przeciwstawiania siê porz¹dkowi w imiê wolnoci,
uwolnienia natury, spontanicznoci. Problem wolnoci ma wiêc wymiar historiozoficzny, stanowi¹cy wa¿ny kontekst problemowy podjêtego przez nas tematu. Niemo¿liwa jest wiêc dysputa o s³abej i silnej woli bez jej odniesienia do
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aksjologii, zw³aszcza roli wartoci wyznaczaj¹cych cele dzia³ania, tak¿e bez analiz semantycznych wartoci-celów.
Jeli wolny jest ten, kto postêpuje tak, jak sobie nakazuje, to przeciwnie, tych
drugich nazywa siê czêsto niewolnymi, niewolnikami, nawet bezwolnymi. Bywa
te¿ odwrotnie, ¿e wród tych, którzy uwa¿aj¹ siê za wolnych, s¹ niewolnicy idei
ob³êdnych w swej pozornej racjonalnoci i aksjologicznej zasadnoci. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e wszystkie totalitarne ideologie dowodzi³y swej racjonalnoci,
o czym pisa³ chocia¿by Karl Popper. Spór o wolnoæ staje siê w tym kontekcie
silnie uzale¿niony od sporu o prawdê w poznaniu rzeczywistoci i od sporu
o poprawne ujêcie wartoci.
Nie od rzeczy bêdzie te¿ zastanowiæ siê nad perswazyjnoci¹ definicji wolnoci przes¹dzaj¹cej o warunkach okrelenia tego, co jest siln¹, a co s³ab¹ wol¹.
Wszystkie wartoci, w miarê jak zadomowione zosta³y w strukturach pojêciowych kultury, w jej jêzyku, maj¹ wymiar perswazyjny. Takimi wartociami s¹
przede wszystkim: prawda, wolnoæ, godnoæ.
Zatem w wietle filozoficzno-kulturowego dziedzictwa byæ wolnym, znaczy
mieæ wolê siln¹, pos³uszn¹ rozumowi i poprawnie rozpoznanym wartociom. Czy
poprawne rozpoznanie wartoci znaczy tyle samo co prawdziwe poznanie? To bardzo skomplikowany problem prawomocnoci dróg poznania lub okrelania wartoci, wymagaj¹cy przyjêcia wielu istotnych za³o¿eñ, z których zwykle siê nie t³umaczymy. Nie ma te¿ tutaj na to miejsca. Staralimy siê zwróciæ uwagê na korelacjê
miêdzy racjonalnym i intuitywnym rozpoznaniem wartoci. To pierwsze wyrasta
z koncepcji rzeczywistoci, drugie jest udzia³em dowiadczenia woli, jej sk³adnikiem,
a mo¿e czym wiêcej, czym bli¿szym jej istocie, tak trudnej do zrozumienia.
Cz³owiek s³abej woli jest bezwolny, znajduje siê w niewoli swojej natury
orektycznej (kieruj¹cej siê po¿¹dliwociami i popêdami). To cz³owiek, który nie
zintegrowa³ swoich pragnieñ z ich rozumnym os¹dem, nie uczyni³ tego os¹du
podstaw¹ postanowieñ (decyzji) i – przede wszystkim – nie ukszta³towa³ w sobie
charakteru, przyzwyczajenia do postêpowania tak, jak postanowi³. To nie jest tak,
¿e ethos cz³owieka s³abej woli nie zosta³ poddany w³adzy logosu, lecz ¿e logos
w sprawach ¿ycia praktycznego nie ma rozstrzygaj¹cego wp³ywu na wolê i w konsekwencji na ethos cz³owieka. Pozostaje stwierdziæ, ¿e s³aba wola oznacza chaos
aksjologiczny i funkcjonalny ludzkiej praxis.
S³aba wola odziera cz³owieka z godnoci, jeli nie ontycznej, bo ta wydaje
siê niezbywalna, choæ mo¿e byæ obni¿ana i poniewierana, to z ca³¹ pewnoci¹
z godnoci moralnej, i mo¿e byæ ród³em moralnego samobójstwa. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e ilekroæ próbuje cz³owiek zrzuciæ z siebie odpowiedzialnoæ za czyny
pope³nione w stanie poddania siê tej, jak wydawa³oby siê, niezale¿nej, a mimo
to w nim tkwi¹cej woli, tylekroæ inni i nawet jego w³asne sumienie obci¹¿y go
za to, czego siê dopuci³.
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Rozumiem s³aboæ woli jako aksjologiczn¹ i etyczn¹ dezintegracjê cz³owieka, co wp³ywa na niezdolnoæ podporz¹dkowania si³y woli (mocy woli) dobrej
woli. Ilustracj¹ tego przekonania niech bêdzie opis wieñcz¹cy rozwa¿ania Romana Ingardena na temat dowiadczania czasu przez cz³owieka:
Raz powsta³y, bez wzglêdu na to z jakich si³ i na jakim pod³o¿u, jestem si³¹, która
sama siebie mno¿y, sama siebie buduje, i sama siebie przerasta, o ile zdo³a siê skupiæ, a nie rozproszy siê na drobne chwile ulegania cierpieniu lub poddawania siê przyjemnoci. Jestem si³¹, która w ciele ¿yj¹ca i cia³em siê pos³uguj¹ca  lady cia³a na
sobie nosi i jego dzia³aniu nieraz podlega, ale zarazem raz to cia³o ujarzmiwszy,
wszystkie jego mo¿liwoci na wzmo¿enie samej siebie obraca. Jestem si³¹, która raz
w wiat obcy rzucona, wiat ten sobie przyswaja, i ponad to, co zastaje, nowe  dla
swego ¿ycia niezbêdne  dzie³a wytwarza. Jestem si³¹, która chce siê utrwaliæ 
w sobie, w swym dziele, we wszystkim, z czym siê spotyka  czuj¹c, ¿e wystarczy
tylko jedna chwila odprê¿enia czy zapomnienia, a sama siebie rozbije, sam¹ siebie
zatraci, unicestwi. Jestem si³¹, która najwiêksze skarby zachwytu i szczêcia w têsknocie sobie uraja i do ich urzeczywistnienia d¹¿y, ale wszystkich ich zrzec siê gotowa, za sam¹ mo¿noæ przetrwania. Jestem si³¹, która siê ostaje w przeciwnociach
losu, gdy czuje i wie, ¿e swobodnym swym czynem z niebytu wywo³a to, co po niej
pozostanie, gdy sama siebie ju¿ w walce spali. Jestem si³¹, co chce byæ wolna. I nawet trwanie swej wolnoci powiêci. Ale zewsz¹d pod naporem si³ innych ¿yj¹ca,
niewoli zaród sama w sobie znajduje, jeli siê odprê¿y, jeli wysi³ku zaniedba.
I wolnoæ swoj¹ utraci, jeli siê sama do siebie przywi¹¿e. Trwaæ i byæ wolna mo¿e
tylko wtedy, jeli siebie sam¹ dobrowolnie odda na wytwarzanie dobra, piêkna
i prawdy. Wówczas dopiero istnieje18.

Nie jest przypadkiem, ¿e w tym zapisie konkluduj¹cym ludzkie, filozoficzne
dowiadczenie praktycznej obecnoci w wiecie napisa³ to filozof, który postawi³ dowiadczenie przed teori¹. Podobn¹ drog¹ poznania filozoficznego kroczy³
w tym samym czasie w Krakowie Karol Wojty³a.
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SUMMARY
The starting point of the analysis of the will and its weaknesses is the experience of the will,
which the author brings first to experiencing morning awakening and undertaking daily activities.
He does this in order to capture the different forms of manifestation of the will and the ways of its
operation, especially weakening. Such forms are: (1) automated, habitual, enslaved will; (2) weak,
sluggish, lazy will, (3) autonomous, bossy will, implementing the provisions in a certain distance
from their adoption; (4) strong will, persistently focused on overcoming weaknesses, putting out
a challenge to them; (5) willfulness, will undergoing desires unacceptable by reason, the extreme
lack of self-control. The author notices that the first and fifth form of the participation of the will in
the management of human behavior show certain resemblance because in fact they are weakening
as we are giving in to habits and addictions. The second form of the will is discussed in the context
of the theory of sloth. The third one is treated as the power responding to tasks and duties assigned
by the mind, but also motivated by the awareness of evil hurting the subject as a result of not-undergoing orders of reason. The strong will is associated with the need to protect values as well
as with the need to strive after perfection and to overcome barriers. The author is comparing the
above interpretations of experiencing the will with the classical and contemporary analysis of it,
with the discovery of its relationship to the intellect and with identifying the causes of the inability
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of implementing its precepts. It results from these analyses that the weakness of the will is an
indication of the axiological disintegration of man and that overcoming the axiological chaos is the
way to improve the will.

Keywords
experience of will, will, weak will, sloth (idleness), incontinence (akrasia), axiology

S³owa kluczowe
dowiadczenie woli, wola, s³aba wola, lenistwo (pró¿niactwo), niepowci¹gliwoæ (akrasia),
aksjologia
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Wybrane sposoby interpretacji procesów wolicjonalnych
i wolnoci woli we wspó³czesnej psychologii.
Realizacja motywów ja jako podstawa rozwoju dyspozycji wolicjonalnych
Selected Models of Interpretation of Volition Process and Freedom of Will in Contemporary Psychology.
Fulfillment of Self-motives as a Base of Development of Volitional Dispositions

Prezentowany artyku³ jest prób¹ ukazania dominuj¹cych we wspó³czesnej
psychologii sposobów interpretacji procesów wolicjonalnych i problemu wolnoci woli. Wolnoæ woli jest bardzo trudnym, choæ powszechnie dowiadczanym
stanem. Autorowi chodzi o odpowied na pytanie, jakie czynniki czy te¿ warunki staj¹ siê istotne dla stworzenia dyspozycji do rozwoju sprawnoci woli oraz
stawania siê coraz bardziej podmiotem osobowym dysponuj¹cym w³asn¹ wolnoci¹.
I. WOLNOÆ WOLI Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII WSPÓ£CZESNEJ
 WYBRANE INTERPRETACJE
Wspó³czesna psychologia stara siê unikaæ pojêcia woli, a zw³aszcza wolnoci woli. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest z jednej strony wyrana potrzeba
traktowania psychologii jako nauki empirycznej, a z drugiej pojawienie siê nowych, deterministycznych tendencji interpretacyjnych  pocz¹wszy od teorii
Darwina, w której styl interpretacji pozwala³ na inn¹ ni¿ dotychczas perspektywê analizy zjawisk psychicznych. Pojêcie woli sta³o siê czym nienaukowym,
a zjawiska wolicjonalne traktowano jako perceptualne z³udzenia. Co ciekawe,
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w³aciwie psychologia niemiecka, która jest traktowana jako kolebka wspó³czesnej psychologii, nie rezygnowa³a z pojêcia wolnoci woli i samej woli (akty wolicjonalne by³y podkrelane przez Wilhelma Wundta, Oswalda Kuelpego, przez
Roberta Acha zajmuj¹cego siê psychologi¹ woli). Pojêcie woli i wolnoci woli
zast¹piono pojêciami motywacji i motywów, potrzeb i kontroli. Jak podkrela
Rollo May „[…] nowy akcent na «kontrolê umys³u i osobowoci», jako zaprzeczenie wolnoci osoby, jest chyba najbardziej widoczny w akademickiej psychologii1. Niemniej jednak pojawiaj¹ siê próby powrotu do znaczenia woli, lecz
z nieco innej perspektywy. Czêsto wolê traktuje siê jako ³añcuch decyzyjny, który poddaje siê kontroli eksperymentalnej – co znajduje potwierdzenie w badaniach z krêgu neuronauki2 – lub jako zachowania intencjonalne3.
Wspó³czenie wolnoæ woli jest najczêciej analizowana w kategoriach procesów samoregulacyjnych, które pozwalaj¹ na przestrzeganie zasad determinizmu. Wybór zachowania, który mo¿e byæ subiektywnie dowiadczany jako poczucie wolnoci woli, z regu³y ma swoje wczeniejsze uwarunkowania (jak
dowiadczenia wyniesione z dzieciñstwa, poziom rozwoju poznawczego itd.).
Pojawienie siê sytuacji, w której nastêpuje wybór, jest z kolei warunkowane stanami mózgu, rodzajem wzbudzonych motywów, w³aciwociami bodca czy sytuacji. Dalej pojawia siê kwestia jednostkowych decyzji uzale¿niona od rodzaju
wzbudzonych procesów poznawczych, ocena wagi alternatyw, rozwa¿enia ró¿nych opcji i wybór dzia³ania. Po wykonaniu dzia³ania pojawia siê faza postdecyzyjnej oceny trafnoci wyboru. Pêtla siê zamyka.
Patrz¹c z perspektywy spo³eczno-poznawczej, warto zauwa¿yæ, ¿e procesy
samoregulacyjne przebiegaj¹ w trzech cyklicznych fazach, którymi s¹: przezornoæ (forethought), wykonanie lub wolicjonalna kontrola oraz proces samorefleksji. Przezornoæ odnosi siê do tych procesów, które wp³ywaj¹ na wysi³ki na rzecz
dzia³ania i poprzedzaj¹ je. Wykonanie lub kontrola wolicjonalna anga¿uje procesy, które wystêpuj¹ w trakcie wysi³ków motorycznych, emocjonalnej uwagi
i dzia³ania. Samorefleksja wreszcie to procesy wystêpuj¹ce po zaanga¿owaniu na
rzecz wykonania i zwi¹zane z gromadzeniem dowiadczeñ w zakresie sposobów
reagowania. Zwrotnie, procesy samorefleksyjne wp³ywaj¹ na przezornoæ.

R. May, Psychologia i dylemat ludzki, Warszawa 1989, s. 192.
Por. np. P. Haggard, Human volition: towards a neuroscience of will, “Nature” 2008, 9,
s. 934-946.
3
Por. np. J. Barresi, C. Moore, Intentional relations and social understanding, “Behavioral
and Brain Sciences” 1996, 19, 1, s. 107-154; D. Dannefer, Freedom isn’t free. Power, alienation,
and consequences of action, w: Action & self-development. Theory and research through the life
span, red. J. Brandtstadter, R.M. Lerner, Thousand Oaks 1999, s. 105-131; K. Obuchowski, Cz³owiek intencjonalny, Warszawa 1993; E. Pacherie, The phenomenology of action: a conceptual framework, “Cognition” 2008, 107, s. 179-217.
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Wa¿na jest tak¿e koncentracja uwagi na sobie samym – ona bowiem wp³ywa, poprzez procesy porównywania aktualnych zachowañ ze standardami, na
samoregulacjê. Celem zachowania samoregulacyjnego jest z regu³y zmniejszanie rozbie¿noci pomiêdzy idealnymi czy oczekiwanymi zachowaniami a zachowaniem aktualnym. Na zmiany w zachowaniu wp³ywa ponadto zestawienie pozytywnych i negatywnych oczekiwañ  maj¹ one zminimalizowaæ zaistnia³e
rozbie¿noci w ramach standardów „ja” i pozwoliæ na utrzymanie obrazu siebie
(self-image). Teorie rozbie¿noci standardów ja pokazuj¹ wiele zale¿noci
w tym wymiarze – one te¿ akcentuj¹ indywidualnoæ cz³owieka (porównywanie
nastêpuje w ramach niezale¿nych, jednostkowych standardów czy oczekiwañ)4.
Interesuj¹ca jest tak¿e w tym wzglêdzie interpretacja Juliusa Kuhla. Proponuje on odró¿nienie tego, co mo¿na nazwaæ motywacj¹ wyboru, od motywacji
realizacji (która jest w istocie motywacj¹ wolicjonaln¹). Motywacja wyboru zawiera w sobie takie procesy psychiczne, które okrelaj¹ rodzaj wybieranego do
realizacji dzia³ania, natomiast motywacja realizacji dotyczy procesów, które zapewniaj¹ wykonywanie dzia³ania pomimo ró¿nych oporów, trudnoci etc.5 W innym miejscu J. Kuhl6 sprowadza motywacjê realizacji do procesu samoregulacji,
a motywacjê wyboru do procesu samokontroli. Samoregulacja jest zasadniczo
czym niewiadomym i polega na równoczesnym przetwarzaniu oraz koordynacji informacji dop³ywaj¹cych z ró¿nych wewnêtrznych systemów (tj. uczuæ, przekonañ, wartoci, potrzeb) oraz z otoczenia. Z kolei samokontrola jest raczej
czym wiadomym, werbalnie wyra¿alnym, dzia³aj¹cym w sposób analityczny
i sekwencyjny.
Jak to metaforycznie ujmuje Kuhl, samoregulacja jest swego rodzaju wewnêtrzn¹ demokracj¹, w ramach której pojawia siê wiele, czasami sprzecznych,
g³osów  jak na przyk³ad w³asne uczucia, postawy innych, wartoci itd. Te wewnêtrzne i zewnêtrzne g³osy przyczyniaj¹ siê do wzbudzenia woli, prowadz¹cej
do decyzji, która jest nastêpnie wdra¿ana przez rz¹d. Integracja wszystkich
istotnych dowiadczeñ zapewnia wysoki poziom elastycznoci i twórczoci
w zachowaniach. Pod tym wzglêdem koncepcja samoregulacji jest porównywalna do pojêcia twórczej woli i prê¿noci ego zapewniaj¹cej w³aciwy dla danej
sytuacji poziom jego kontroli7. Integracja w³asnych ukrytych motywów jest przyk³adem samoregulacji analizowanej w kategoriach zbie¿nych z ja dzia³añ, która godzi ze sob¹ potrzeby i wymagania spo³eczne (normy kulturowe) oraz poZa T. Jackson, J. Mackenzie, S.E. Hobfoll, Communal aspects of self-regulation, w: Handbook of self-regulation, red. M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner, San Diego 2000, s. 275-300.
5
Za F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Kraków 2006, s. 180.
6
J. Kuhl, Individual differences in self- regulation, w: Motivation and action, red. J. Heckhausen, H. Heckhausen, Cambridge 2012, s. 300-328.
7
Por. teoria Jack i Jeanne Block w H. Gasiul, Psychologia osobowoci. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2012, s. 304-305.
4
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trzeby innych (altruizm), zamiast konstruowania niekompatybilnych sprzecznoci (jak analityczne ego). Gdy wiadome koncepcje samego siebie s¹ kongruentne z niewiadomymi motywami, zwiêksza siê dobrostan (dobre samopoczucie)
i obni¿a siê ryzyko zaburzeñ psychosomatycznych8. Gwoli wyjanienia, u Kuhla
motywy jawne (explicit motives) to cele dzia³ania dostêpne w introspekcji albo
motywacyjne koncepcje samego siebie, natomiast motywy ukryte (implict motives), jak na przyk³ad d¹¿enie do osi¹gniêæ, afiliacji, mocy, pozostaj¹ z regu³y
poza wiadomym dowiadczeniem. Zgodnoæ pomiêdzy tymi dwoma systemami
motywów wydaje siê u wielu ludzi niska.
Falko Rheinberg proponuje uwzglêdnienie dodatkowych elementów, a mianowicie podzia³ fazy wolicjonalnej na przeddzia³aniow¹ i dzia³aniow¹9. Pomiêdzy tymi fazami nale¿y ulokowaæ decyzjê o realizacji danej intencji. To, która
z intencji mo¿e lub ma byæ realizowana, zale¿y od aktualnej sytuacji, w jakiej
znajduje siê cz³owiek. Poza intencj¹ wa¿ne s¹ takie czynniki jak tendencja fiat
(niech siê stanie) decyduj¹ca o rozpoczêciu dzia³ania oraz tendencja fazit okrelaj¹ca, w jakiej mierze dane pragnienie jest ju¿ rozwa¿one jako co gotowego
do realizacji. Faza dzia³ania jest podporz¹dkowana celowi, na który ukierunkowana jest intencja. Oczywicie cele mog¹ byæ ró¿ne, te nawykowe i proste s¹
³atwiej realizowane, trudniejsze wymagaj¹ bardziej z³o¿onych dzia³añ. Po zakoñczeniu dzia³ania nastêpuje ocena  co jest typowym schematem interpretacji
w psychologicznych analizach (teorie samoregulacji wskazuj¹ na fazowoæ takiego cyklu zachowañ). Ale ocena jednoczenie oznacza, czy jeli cel nie zosta³
osi¹gniêty, nale¿y dalej do jego realizacji d¹¿yæ, czy te¿ zrezygnowaæ, stawiaj¹c
sobie nowe cele. To jednak wymaga nowego wysi³ku woli. Tutaj jest w³anie
miejsce na wolê jako pewnego rodzaju jednostkow¹ dyspozycjê. W przypadku
realizacji celu i zwi¹zanych z tym pozytywnych odczuæ ponowne pojawienie siê
danego typu sytuacji nie bêdzie ju¿ wymaga³o jakiego szczególnego wysi³ku
wolicjonalnego. Te osi¹gane cele same w sobie bêd¹ ju¿ motywacyjnie atrakcyjne. Mo¿na zatem odró¿niæ od siebie sytuacje, w których zachowanie podlega
motywacji, od sytuacji, które wymagaj¹ udzia³u woli. Podleganie motywacji
oznacza zgodnoæ podejmowanych dzia³añ z w³asnymi potrzebami, wola oznacza podejmowanie dzia³añ, które nie musz¹ byæ zgodne z naszymi motywami.
Wola wymaga rozmylnego sterowania i kontrolowania zachowaniami w³asnymi. Jej aktywnoæ nie musi byæ zwi¹zana z odczuciami pozytywnymi emocjonalnie. Generalizuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e procesy motywacyjne same w sobie s¹ podporz¹dkowane zasadzie d¹¿enia do przyjemnoci i unikania przykroci;
procesy wolicjonalne s¹ raczej zwi¹zane z uaktywnieniem zachowañ, które maj¹
doprowadziæ do osi¹gania zamierzonego lub stanowionego celu  wtedy to te¿
8
9

J. Kuhl, Individual differences in self-regulation, dz. cyt., s. 311.
F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Kraków 2006, s. 186-187.
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mo¿e byæ doæ sprzeczne z zasad¹ hedonizmu. Niemniej jednak, jeli poprzez akt
woli osi¹ga siê pewne cele, z czasem one same w sobie s¹ ju¿ motywami. Na
przyk³ad, porzucenie palenia papierosów wymaga aktu woli; samo bowiem
w sobie palenie jest motywem (prowadz¹cym do odczucia przyjemnoci); jeli
ten akt woli doprowadzi do porzucenia palenia i niepalenie staje siê swego rodzaju poczuciem przyjemnoci, wówczas niepalenie samo w sobie staje siê motywem i nie wymaga ju¿ aktu woli. Innymi s³owy, motywy ze swej istoty s¹ podporz¹dkowane zasadzie d¹¿enia do przyjemnoci i unikania przykroci, natomiast
zachowania wolicjonalne maj¹ same w sobie wymiar osobistej, podmiotowej decyzji ukierunkowuj¹cej (bez wzglêdu na to z jakich przyczyn) na podejmowanie
zachowañ zgodnych z pewnymi osobistymi oczekiwaniami.
II. OGRANICZONOÆ INTERPRETACJI WOLI ORAZ WOLNOCI WOLI
W KATEGORIACH DECYZJI I INTENCJI
Traktowanie woli tylko jako ³añcucha decyzji lub jako intencji nie zawsze
spotyka siê z aprobat¹, szczególnie bardziej filozoficznie zorientowanych teoretyków. Na przyk³ad Jing Zhu s¹dzi, ¿e wola nie da siê zredukowaæ do intencji10.
Wola jest specjalnym rodzajem umys³owego dzia³ania, poprzez które podmiot
aktywnie i wiadomie wi¹¿e ze sob¹ zastanowienie (deliberation), decyzjê i dzia³anie. Pomiêdzy tymi elementami istniej¹ wyrane luki, które s¹ ród³em pojawienia siê w tradycyjnej filozofii problemu wolnoci woli oraz odniesienia do
umys³owej aktywnoci tradycyjnie okrelanej mianem woli. Te luki s¹ zape³niane przez podmiot, który ma je po³¹czyæ. W zastanawianiu podmiot pasywnie
nie podlega jakim chêciom, przekonaniom, które wp³yn¹ na decyzje  podmiot
jest aktywny (choæ mo¿e siê kierowaæ pragnieniami itd., to jest zawsze aktywny). W podejmowaniu decyzji podmiot dokonuje swoistej selekcji racji, dlaczego ta, a nie inna. I to w³anie podejmowanie decyzji mo¿e byæ rozumiane jako
akt chcenia, po prostu woli. Odniesienie do woli uzasadnia te¿ przechodzenie od
decyzji do dzia³ania. Mo¿na przecie¿ mieæ intencjê (i podj¹æ decyzjê) wykonania pewnego aktu dzia³ania, ale ta decyzja czy intencja pozostaje nadal tylko
w wiadomoci jednostkowej do momentu, a¿ nie zostanie wzbudzony sam akt
dzia³ania. Nie wykonujemy wszystkich swoich intencji, choæ mamy je w wiadomoci  wielu z nas dowiadcza akrasji (s³aboci woli)  intencja istnieje, ale
cz³owiek nie jest w stanie jej realizowaæ. Dlatego wolê mo¿na traktowaæ jako
proces porednicz¹cy, dziêki któremu podmiot wykonuje zamierzone, intencj¹
poprzedzone, dzia³anie. Wykonanie intencji wymaga te¿ kontroli wykonania –
czy jest ono mo¿liwe, czy te¿ nie, czy w danej sytuacji, czy w innej. Jak podkre10

J. Zhu, Intention and volition, Canadian Journal of Philosophy 2004, 34, 2, s. 175-194.
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la Zhu, trzy ró¿ne typy umys³owej aktywnoci, tj. podejmowanie decyzji, wiadoma inicjacja dzia³ania, kontrola wykonania wdra¿anej intencji, mieszcz¹ siê
w kategorii okrelonej jako wola. Wszystkie te trzy formy s¹ bowiem istotne dla
wskazania na jednoæ podmiotowoci (unity of agency). Bycie podmiotem oznacza bycie zdolnym do intencjonalnego wykonywania dzia³añ. Integralnoæ podmiotowoci by³aby zasadniczo niepe³na, gdyby podmiot nie by³ w stanie podejmowaæ
decyzji czy dokonywaæ wyborów i wykonywaæ dzia³ania zgodnie z w³asn¹ wol¹.
Ponadto, te trzy formy umys³owej aktywnoci s¹ tradycyjnie ju¿ wi¹zane z pojêciem woli (chcenia). Luka pomiêdzy racj¹ na rzecz dzia³ania a decyzj¹ dzia³ania
to miejsce dla wolnoci chcenia. Jest ona jednoczenie ród³em poczucia bycia
podmiotem. Inne luki, pomiêdzy intencj¹ a w³aciwym dzia³aniem i wype³nieniem intencjonalnego dzia³ania, wskazuj¹ raczej na si³ê woli. Mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e wola to akt umys³u, natomiast intencja jest czasowo utrzymuj¹cym
siê i ukierunkowuj¹cym dzia³ania stanem umys³u. Wydaje siê, ¿e intencja zawiera w sobie wymiar motywacyjny, choæ motywem nie jest. Intencje nie s¹ wystarczaj¹ce do spowodowania zamierzonego dzia³ania11.
III. JA PODMIOTOWE SPRAWC¥ I DYSPONENTEM WOLI
Relacja pomiêdzy intencj¹ i dzia³aniem jest bardzo z³o¿ona, ale jej analiza
pozwala na wskazanie kategorii ontologicznej. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, jak
i inne wspó³czenie tylko wybrane interpretacje, mo¿na przyj¹æ, ¿e zachowanie
jest traktowane jako dzia³anie wy³¹cznie wtedy, gdy ma swoje psychologiczne
przyczyny, a przede wszystkim gdy mamy do czynienia z zapodmiotowieniem
tego dzia³ania. Patrz¹c nawet z punktu widzenia wspó³czenie dominuj¹cej interpretacji zachowañ wolicjonalnych w kategoriach samoregulacyjnych, mo¿na
dowodziæ, ¿e kluczowe znaczenie ma tutaj sam podmiot. Poza wy¿ej wzmiankowan¹ ju¿ wag¹ kongruencji pomiêdzy dzia³aniami ja i potrzebami czy wymaganiami zewnêtrznymi (interpretacja Kuhla) przyk³adem podkrelaj¹cym wagê
podmiotu-sprawcy s¹ te¿ inne interpretacje samoregulacyjne. Czêsto podkrela
siê tutaj znaczenie kierowania czy zarz¹dzania samym sob¹ (self-management).
To jest funkcja, która inicjuje plany i dzia³ania na rzecz upragnionych celów. Kierowanie sob¹ sk³ada siê ze zdolnoci skutecznego integrowania ze sob¹ trzech
komponentów samoregulacji: (a) w³aciwego identyfikowania problemu, formu³owania dok³adnej umys³owej reprezentacji zdarzenia, planowanego zachowania
zgodnie z jemu odpowiadaj¹c¹ informacj¹; (b) poznawczej implementacji (implement) aktywnoci w sposób, który bêdzie promowa³ osobisty sukces i zadowolenie; (c) monitorowania i szacowania wewnêtrznego i zewnêtrznego sprzê¿enia
11

Tam¿e.
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zwrotnego wykonywanego zachowania z napotykanymi zobowi¹zaniami i powinnociami. Niezdolnoæ do kierowania zachowaniem uwzglêdniaj¹ca wymienione komponenty zwi¹zana jest ze s³aboci¹ kierowania sob¹ i szybk¹ rezygnacj¹ z d¹¿enia do upragnionych celów12.
Powy¿sze w podstawowej mierze zwraca uwagê na znaczenie poczucia podmiotowoci. Ró¿ne s¹ sposoby analizy poczucia podmiotowoci. Na przyk³ad, Elisabeth
Pacherie13 wymienia wród wymiarów sk³adaj¹cych siê na poczucie podmiotowoci:
(a) poczucie intencjonalnoci (podmiot jest przyczyn¹ danego dzia³ania); (b) poczucie inicjatywnoci (ja inicjujê dane dzia³anie); (c) poczucie kontroli (czasem inicjujê
dane dzia³anie, lecz nie kontrolujê jego przebiegu). Albert Bandura wskazuje na:
(a) intencjonalnoæ (traktowan¹ jako podmiotowa zdolnoæ anga¿owania siê na rzecz
dzia³añ); (b) dalekosiê¿ne przewidywanie (zdolnoæ przewidywania konsekwencji
odleg³ych celów, nadaj¹ca ¿yciu kierunek i sens); (c) samoregulacjê (zdolnoæ do
korygowania zachowañ poprzez porównanie ze standardami i celami osobistymi);
(d) autorefleksyjnoæ (zdolnoæ do refleksji nad samym sob¹)14. Jak podkrela przy
tym A. Bandura15, bycie podmiotem wymaga wysi³ku, swoistego æwiczenia, czêsto
bowiem cz³owiek mo¿e rezygnowaæ z d¹¿enia do osi¹gania osobistej podmiotowoci na rzecz podmiotowoci z upowa¿nienia.
Interesuj¹ce s¹ analizy poczucia podmiotowoci i inicjatywnoci oraz dzia³ania zaprezentowane przez Giuseppe Riva16. S¹ to analizy nad obecnoci¹ –
presence. Obecnoæ pe³ni podwójn¹ funkcjê: (a) lokuje „ja” (self) w zewnêtrznej fizycznej i/albo kulturowej przestrzeni – self jest obecny w przestrzeni, jeli
mo¿e w niej dzia³aæ; (b) obecnoæ zwrotnie informuje ja (self) o jego statusie
dzia³alnoci  ja (self) postrzega zmiany w obecnoci i ustawia zgodnie z nimi
swoj¹ dzia³alnoæ.
Obecnoæ mo¿e byæ traktowana jako z³o¿ona, choæ nie zawsze w pe³ni wiadoma forma monitorowania dzia³ania i dowiadczenia, jest uchwytna dla ja
(self) i rozstrzyga o jego istnieniu. Zasadniczym, dowiadczanym rezultatem tego
procesu jest poczucie podmiotowoci – poczucie, ¿e jestemy zarówno autorami,
jak i w³acicielami w³asnych dzia³añ. Z tego powodu uczucie obecnoci nie jest
czym oddzielnym od dowiadczenia podmiotu, ale jest zwi¹zane z podmiotowoci¹. Wyraniejszy poziom dowiadczanej obecnoci wi¹¿e siê z lepsz¹ jakoPor. T. Jackson, J. Mackenzie, S.E. Hobfoll, Communal aspects of self-regulation, w: Handbook of self-regulation, red. M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner, San Diego 2000, s. 277-279.
13
E. Pacherie, The phenomenology of action: a conceptual framework, “Cognition” 2008, 107,
s. 179-217.
14
Por. P. Ole, Wprowadzenie do psychologii osobowoci, Warszawa 2003, s. 226-227.
15
A. Bandura, Exercise of human agency through collective efficacy, w: The Personality
Reader, red. M.W. Schustack, H.S. Friedman, Boston 20082, s. 190-194.
16
G. Riva, J.A. Waterworth, E.L. Waterworth, F. Mantovani, From intention to action: the role
of presence, “New Ideas in Psychology” 2011, 29, 1, s. 24-37.
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ci¹ dzia³ania i dowiadczania. Im bardziej podmiot jest zdolny do uaktywnienia
swoich intencji na rzecz realizacji dzia³ania, tym bardziej czuje siê obecny. Dlatego, autorzy sugeruj¹, aby uczucie obecnoci traktowaæ jako to, co dostarcza,
na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego, ja (self) informacji o statusie jego aktywnoci (dzia³alnoci). Ja percypuje zmiany w uczuciu obecnoci i dostosowuje
odpowiednio do niego swoj¹ aktywnoæ17. To z tego powodu uczucie obecnoci
(intuicyjna percepcja pomylnie uaktywnianych intencji podmiotu) nie jest czym
oddzielnym od dowiadczenia podmiotu, ale jest bezporednio z nim zwi¹zane18.
Obecnoæ i samoobecnoæ, wskazuj¹c na podmiotowoæ aktów intencjonalnych oraz podmiotow¹ sprawczoæ, s¹ czym kluczowym dla filozofii personalistycznej. Na przyk³ad John F. Crosby podkrela
[ ] intencjonalnoæ za lub skierowanie siê na przedmiot lub transcendowanie siebie
stanowi fundamentalny wymiar wiadomoci osobowej [ ]. Zwracaj¹c siê ku przedmiotowi poza mn¹ samym zwracam siê jako kto, kto jest wiadomie zakotwiczony
w sobie. Owo wyjcie na zewn¹trz aktu intencjonalnego jest zakotwiczone w wewnêtrznoci mojego bycia osobowego. Ja, który zwracam siê ku przedmiotowi, w tym zwróceniu siê jestem obecny sam przed sob¹. Bez wzglêdu na to, jak bardzo pogr¹¿am siê
w przedmiocie mojego czynu, nie mogê nigdy zatraciæ ca³kowicie swojej samoobecnoci. Moja wiadomoæ czego nie mo¿e ca³kowicie wyprzeæ mojej samoobecnoci. W³anie pod pojêciem tego zwi¹zku mnie z samym sob¹ jako podmiotem, zwi¹zku stanowi¹cego wewnêtrznoæ mojego istnienia i dzia³ania, rozumiem podmiotowoæ wiadomoci19.

W innym miejscu ten¿e autor dodaje im silniejsza moja samoobecnoæ, tym
g³êbiej mogê wejæ w przedmiot poza mn¹; moja samooobecnoæ nie rywalizuje
z moj¹ transcendencj¹ ku temu przedmiotowi, lecz raczej sprawia, ¿e staje siê
ona mo¿liwa i doskonali j¹20. Wyjanijmy, autor w obrêbie podmiotowoci ludzkiej wyró¿nia dwa fundamentalne wymiary – samoobecnoæ osoby oraz autodeterminacjê lub wolnoæ podmiotow¹ osoby.
Poza wskazaniem na podstawowe znaczenie poczucia podmiotowoci i na
ja podmiotowe w kreowaniu dzia³añ (lub szerzej, zachowañ) nieco odrêbn¹
kwesti¹ jest wymiar wolnoci wyboru aktów dzia³ania.
W sensie szerokim wykonawcza funkcja ja (w zakres której wchodz¹
wszystkie akty kontrolowania lub zmiany ja i wszystkie akty decyzyjne, inicjuj¹ce) czêsto zale¿y od jego zasobów. Te zasoby mo¿na sprowadziæ do si³y lub
energii. Jeli ja wykona wysi³ek, jak np. przeciwstawianie siê pokusom, poja17
18
19
20

Tam¿e, s. 29.
Tam¿e, s. 30.
J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sob¹, Kraków 2007, s. 101.
Tam¿e, s. 102.
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wia siê tendencja do bycia os³abionym (wyczerpania ja). Jest to po prostu stan
zmniejszenia wolicjonalnych zasobów. Eksperymenty uzasadniaj¹ powy¿sze
przewidywania21.
Równie¿ wczeniej wymieniana zgodnoæ (poziom kongruencji) pomiêdzy
ukrytymi i jawnymi motywami determinuje wielkoæ wolicjonalnej samokontroli wymaganej do wdro¿enia intencji w dzia³anie. Wysoki poziom zbie¿noci nie
wymaga specjalnych wysi³ków, niski poziom zbie¿noci prowadzi do zwiêkszonego wysi³ku przy przechodzeniu od intencji do dzia³ania22. Jest to zgodne z interpretacjami innych autorów wskazuj¹cych na konsekwencje zbie¿noci dla samopoczucia  kongruencja prowadzi do dobrego samopoczucia. H.M. Kehr23
dowodzi, ¿e chroniczne rozbie¿noci pomiêdzy ukrytymi i jawnymi motywami
prowadz¹ do wolicjonalnego os³abienia (wyczerpania). W tym wzglêdzie wystêpuj¹ jednak istotne indywidualne ró¿nice.
Pomija siê tutaj inne istotne propozycje, jak np. Carla Ransona Rogersa, który wskazywa³ na podstawowe znaczenie kongruencji ja z lini¹ samorealizacyjn¹ wyznaczan¹ przez organizm24. D¹¿enie do samorealizacji mo¿na w powy¿szym wietle traktowaæ jako motyw ukryty  zatem zbie¿noæ motywów jawnych
z motywami ukrytymi staje siê jak¹ form¹ wyjaniania mechanizmów rozwoju.
Zbie¿noæ pomiêdzy w³asnymi potrzebami a wyznaczanymi czy wyp³ywaj¹cymi
z nich celami, wartociami, podnosi poczucie bycia sprawc¹. Podkrela to te¿
teoria zgodnoci z ja (self-concordance) Kennona M. Sheldona i Andrewa
J. Elliota25. Cele harmonijne z posiadanymi potrzebami, zainteresowaniami, uwewnêtrznionymi wartociami reprezentuj¹ to, co autorzy propozycji nazywaj¹ celami zgodnymi z ja. Ta zgodnoæ przyczynia siê do integracji i podniesienia
sprawczoci dzia³añ ja. Z kolei cele narzucone przez otoczenie i uwewnêtrznione przez podmiot staj¹ siê form¹ powinnoci, natomiast cele zewnêtrzne (za
realizacjê których mo¿na byæ pochwalonym lub skarconym) niezharmonizowane z potrzebami jednostkowymi mog¹ prowadziæ do stanu dezintegracji (jest to
sytuacja niezgodnoci z ja). Cele zgodne z ja generuj¹ wiêkszy wysi³ek na
rzecz ich realizacji ni¿ cele niezgodne z ja. Ponadto ich osi¹ganie wi¹¿e siê
z wiêksz¹ satysfakcj¹, a to dalej wzmacnia poczucie sprawstwa i sprzyja generalnie dobremu samopoczuciu. Cele niezgodne z ja prowadz¹ natomiast do
os³abienia poczucia sprawstwa i wzmacniaj¹ poczucie nacisku i przymusu ze
21
Por. R.F. Baumeister, M. Muraven, D.M. Tice, Ego depletion: a resource model of volition,
self-regulation, and controlled processing, Social Cognition 2000, 18, 2, s. 130-150.
22
Motivation and action, red. J. Heckhausen, H. Heckhausen, Cambridge 2012, s. 422.
23
Za: tam¿e.
24
C.R. Rogers, On becoming a person. A therapist’s view of psychotherapy, Boston 1961; ten¿e, Some observations on the organization of personality, w: Personality. Selected readings, red.
R.S. Lazarus, E.M. Opton, Harmondsworth 1967, s. 103-122.
25
Za J. Reeve, Understanding motivation and emotion, New York 2005, s. 283-286.
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strony otoczenia, generuj¹c bardzo czêsto uczucia niepokoju. Tak wiêc podmiotowe „ja” osób, u których mamy do czynienia ze zgodnoci¹ celów z ja, bêdzie bardziej proaktywne i inicjatywne, prowadz¹c do coraz to wyraniejszego
rozwoju posiadanych potencja³ów. Powy¿sze jest zgodne z duchem interpretacji teorii samorealizacji (np. Charlotte Buhler, Abraham Maslow, Carl Rogers)
czy psychoanalizy humanistycznej (np. Erich Fromm).
Pokrótce wzmiankowane analizy i wnioski z nich p³yn¹ce lub uzasadniaj¹ce
mo¿liwoæ odwo³ania siê do ja podmiotowego s¹ istotne. I w tym artykule
chodzi o to, aby nie analizuj¹c sytuacyjnych mechanizmów pozwalaj¹cych na
wolne wybory, ukazaæ, co prowadzi do lepszej dyspozycyjnoci w kreowaniu
i podejmowaniu dzia³añ wskazuj¹cych na wolnoæ cz³owieka. Dlatego te¿ wa¿ne
staje siê zrozumienie uwarunkowañ stanowi¹cych o dyspozycji do bycia wolnym.
Czym innym stanie siê jednak w danej sytuacji akt wolnoci woli. Na pocz¹tku
jednak jeszcze kilka uwag na temat zasadnoci przyjêcia personalistycznej perspektywy interpretacji.
IV. OSOBA KLUCZEM DO ZROZUMIENIA WOLNOCI
 PERSPEKTYWA PERSONALISTYCZNA
Kluczowe znaczenie dla zrozumienia ludzkiej motywacji maj¹ tzw. motywy
ja (m.in. d¹¿enie do to¿samoci, utrzymania wartoci, twórczoci itd.)  por.
szersze analizy prezentowane w innym miejscu26. To one pozwalaj¹ wnioskowaæ
o odmiennoci czy specyfice ludzkiego bytu. One te¿ mog¹ byæ jednym z argumentów pozwalaj¹cych wnioskowaæ o rodzajach atrybutów, jakie mo¿na przypisaæ osobie. Innymi s³owy, motywy ja stanowi¹ podstawê do poszukiwania takiego okrelenia ich nosiciela, które odda³oby jego oryginalnoæ. Proponowanym
okreleniem jest osoba. Okrelenie osoba, bycie osob¹ wskazuje te¿ i na
to, ¿e cz³owiek z urodzenia jest osob¹. Cz³owiek nie staje siê osob¹, on ni¹ jest.
Bycie z urodzenia osob¹ oznacza posiadanie potencja³u lub mo¿noci zachowania siê w sposób okrelony przez atrybuty przys³uguj¹ce osobie (jak np. rozumnoæ, wolnoæ, odpowiedzialnoæ).
Definicji osoby jest bardzo wiele27, a sam problem osoby, szczególnie w psychologii, jest co najmniej k³opotliwy28. Za Mieczys³awem Albertem Kr¹pcem29
26
H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Warszawa 2007; ten¿e, Psychologia osobowoci. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2012; ten¿e, Czy powrót do psychologii personalistycznej jest mo¿liwy i jak móg³by byæ uzasadniony? Czasopismo Psychologiczne 2012, 18, 2, s. 347-360.
27
S.C. Bartnik, Szkice do systemu personalizmu, Lublin 2006; ten¿e, Personalizm, Lublin
2008; J. Bremer, Osoba  fikcja czy rzeczywistoæ? To¿samoæ i jednoæ. Ja w wietle badañ neurologicznych, Kraków 2008; B. Gacka, Personalizm amerykañski, Lublin 1996; S. Kowalczyk,
Z refleksji nad cz³owiekiem. Cz³owiek  spo³ecznoæ  wartoæ, Lublin 1995; ten¿e, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojty³y, Lublin 2010.
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przyjêto tutaj, ¿e osoba jest konkretem, jednostkow¹ substancjaln¹ i dynamiczn¹ ca³oci¹, wiadom¹ siebie samej, podlegaj¹c¹ ci¹g³emu rozwojowi i doskonaleniu. Osoba jako jednostkowa substancja jest zarazem otwarta ku innym, jest
bytem dla drugiego.
Odwo³ywanie siê do pojêcia osoby jest raczej nawi¹zywaniem do antropologii personalistycznej i nie jest stricte zwi¹zane z ide¹ w³aciw¹ dla psychologii
personalistycznej. Personalizm bowiem, jak podkrela Czes³aw Bartnik30, to kierunek myli nawi¹zuj¹cy do osoby jako rzeczywistoci o statusie najbardziej
szczególnym, najwy¿szej i transcenduj¹cej wszystko inne, natomiast d¹¿enie do
definicji pojêcia osoby i wyró¿nienia atrybutów osobowych jest zadaniem antropologii personalistycznej. Autorowi prezentowanego opracowania równie¿ bli¿sza jest perspektywa antropologii personalistycznej  jak siê zdaje  jest to najczêciej wybierana przez psychologów cie¿ka prowadz¹ca do idei personalizmu;
najpierw wa¿ne jest okrelenie w³aciwoci, a na bazie tych w³aciwoci dojcie
do przyjêcia kategorii najbardziej oddaj¹cej specyfikê ich posiadacza. Chwytaj¹c i opisuj¹c atrybuty (w³aciwoci), jednoczenie chwytamy specyfikê bytu
ludzkiego, a jak specyfikê, to i podstawowe przyczyny decyduj¹ce o zachowaniu
siê cz³owieka.
Tutaj mo¿e pojawiaæ siê zarzut powrotu do esencjonalizmu lub substancjalizmu  wspó³czenie bowiem w psychologii ja raczej jest interpretowane
w duchu konstruktywizmu, postmodernizmu lub interakcjonizmu symbolicznego (lub jako ja relacyjne). Niew¹tpliwie jednak podmiotowoæ i bycie podmiotem nie pozwala na lekcewa¿enie substancjalnoci. Ja jako intencjonalny,
sprawczy podmiot uczestniczy w ka¿dym akcie dzia³ania, bo ten akt dzia³ania
przynale¿y do kogo i przez tego kogo jest wykonywany. A to, ¿e ja staje siê
jakie i tylko mo¿e stawaæ siê w ogóle i w szczególnoci jakie, wynika z relacyjnoci, dialogowoci z innymi, a w szczególnoci ze sposobu spe³niania siê
tzw. motywów ja. Choæ bowiem motywy ja s¹ ze swej istoty egotyczne, to
jednak ich realizacja zawsze wymaga relacji z innymi (np. nie da siê podnieæ
czy utrzymaæ poczucia w³asnej wartoci inaczej jak poprzez odniesienie i wiê
z innymi  por. np. zjawisko Micha³a Anio³a31).
Na rodzaj w³aciwoci (atrybutów) przynale¿nych osobie wskazuj¹ kategorie
czy rodzaje motywów ja. Analizy psychologiczne pozwalaj¹ na wyró¿nienie
nastêpuj¹cych kluczowych, jak siê zdaje, motywów ja: (a) motywu d¹¿enia do
K. Krzy¿ewski, O statusie i funkcjonowaniu kategorii osoba w koncepcjach psychologicznych, Przegl¹d Psychologiczny 1990, XXXIII, 1, s. 69-76.
29
M. Kr¹piec, Ja-cz³owiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, s. 289.
30
S.C. Bartnik, Szkice do systemu personalizmu, Lublin 2006, s. 41.
31
S.M. Drigotas, The Michelangelo phenomenon and personal well-being, “Journal of Personality” 2002, 70, 1, s. 59-77; H. Gasiul, Teorie emocji i motywacji, Warszawa 2007, s. 440-442.
28
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zrozumienia i samowiadomoci (kluczowego w analizach nurtu poznawczego);
(b) motywu d¹¿enia do to¿samoci i okrelenia to¿samoci (indywidualnej, publicznej, narodowej); (c) motywu d¹¿enia do zachowania podmiotowoci, kierowania
sob¹, mo¿liwoci wyboru (czy wolnoci  kluczowe znaczenie podkrelane przez
psychologiê egzystencjaln¹); badania nad poczuciem kompetencji i skutecznoci;
(d) motywu d¹¿enia do przypisania sobie samemu sprawstwa i odpowiedzialnoci za w³asne zachowania; (e) motywu d¹¿enia do twórczego rozwoju, przekraczania stanów tu i teraz na rzecz stanów przysz³ych (zdolnoæ do transcendencji,
transgresji); (f) motywu d¹¿enia do zachowania w³asnej godnoci, wartoci samego siebie (zarówno dla samego siebie, jak i w oczach innych osób)  psychologia motywów zwi¹zanych z ja; (g) motywu d¹¿enia do zachowania intymnoci (prywatnoci) wiata wewnêtrznego  analizy nad zjawiskiem podmiotowoci
ludzkiej (wczeniej sygnalizowane). Motywy te (oczywicie jest to próba wyró¿nienia jawi¹cych siê, w opinii autora tego opracowania, podstawowych motywów) rejestrowane na poziomie analiz psychologicznych mog¹ byæ dalej wskazaniem nie tylko na specyfikê ludzkiego bytu, zawart¹ w okreleniu osoba, ale
i na atrybuty przys³uguj¹ce osobie. Jest to co (kto), o czym wnioskujemy, a co
jest jednoczenie podstaw¹, z jakiej dalej staje siê mo¿liwe przewidywanie i interpretacja jednostkowych zachowañ oraz osobowoci. Innymi s³owy, motywy
ja wskazuj¹ na atrybuty osobowe, do których mo¿na zaliczyæ odpowiednio:
(a) rozumnoæ i wiadomoæ siebie samego; (b) to¿samoæ i ci¹g³oæ (lub podmiotowoæ, bycie sprawc¹); (c) wolnoæ i intencjonalnoæ; (d) odpowiedzialnoæ;
(e) twórczoæ (transcendentnoæ); (e) godnoæ oraz (g) intymnoæ, prywatnoæ
(wymiar odrêbnoci siebie i stanowienia o sobie).
Bior¹c pod uwagê wczeniejsze tutaj prezentowane analizy oraz wskazan¹
jako zasadn¹ perspektywê personalistyczn¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e kluczem do
zrozumienia wolnoci jest to, co jest w osobie, co z niej p³ynie i co daje szansê
na spe³nianie siê jej.
W tym te¿ wietle nieco inaczej przedstawia siê mo¿liwoæ zrozumienia procesów wolicjonalnych i problem wolnoci osoby. Spe³nianie siê motywów ja
prowadzi do integracji wewnêtrznej i tworzy podstawy rozwoju poczucia podmiotowoci oraz bycia podmiotem. Taka harmonia czyni cz³owieka wolnym
i pozwala na korzystanie z wolnoci oraz na wzrost si³y woli.
Inaczej jeszcze, poprzez realizacjê atrybutów osobowych (podtrzymywanie
godnoci, to¿samoci itd.) nastêpuje jednoczesna sposobnoæ do stawania siê
podmiotem i odczuwania bycia dysponentem wyboru  a to oznacza wolnoæ
osoby. Jeli motywy ja s¹ szczególnym, najwa¿niejszym i w jakiej mierze
najg³êbszym ród³em podejmowanych aktywnoci, to ich frustracja prowadzi do
os³abienia ja (os³abienia ja  o którym wy¿ej wspominano) i obni¿enia poczucia podmiotowoci, a tym samym do ograniczenia poczucia wolnoci wyboru
lub samego aktu woli.

WYBRANE SPOSOBY INTERPRETACJI PROCESÓW WOLICJONALNYCH

35

Zgodnie z wczeniej wprowadzonym podzia³em motywami ukrytymi by³yby, patrz¹c z perspektywy personalistycznej, motywy ja (atrybuty osobowe),
natomiast motywami jawnymi podejmowane i uwiadamiane przez podmiot wybory, intencje, dzia³ania (one by³yby wskanikiem sposobu realizacji motywów
ukrytych). Takie definiowanie motywów ukrytych nie za bardzo jest zgodne ze
sposobem ich pojmowania prezentowanym wczeniej przez Kuhla. Raczej jest
ono bli¿sze sposobom rozumienia motywów ukrytych przez psychologów organicystycznych (np. James Angell, Abraham Maslow, Carl Rogers) oraz niektórych psychologów pozostaj¹cych poza dominuj¹cymi trendami mylenia w kategoriach poznawczo-spo³ecznych, jak np. Hubert J.M. Hermans (wymienia on
dwa ukryte motywy, motyw d¹¿enia do umacniania samego siebie oraz motyw
d¹¿enia do kontaktu z innymi, których spe³nienie sygnalizowane jest dowiadczanymi stanami uczuciowymi, traktowanymi jako motywy jawne32).
V. WOLNOÆ Z PERSPEKTYWY ETAPÓW ROZWOJU OSOBY
Na wolnoæ woli mo¿na te¿ spojrzeæ z punktu widzenia etapów rozwoju cz³owieka. Wielu teoretyków wskazuje na to, ¿e w rozwoju cz³owieka mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne etapy kszta³towania siê osobowoci  z których pierwszy mia³by charakter etapu przystosowania i odpowiada³by za rozwój fundamentów,
natomiast drugi by³by odkrywaniem indywidualnego rysu zgodnego z dyspozycjami osobowociowymi33. Na etapie przystosowania cz³owiek uczy siê nowych
umiejêtnoci, nowych strategii i sposobów radzenia sobie z ró¿nymi aspektami
¿ycia – wiadomoæ wartoci i sens w istotnej mierze zale¿¹ wtedy od uznawanych autorytetów oraz od jakoci interakcji z nimi spe³niaj¹cej najg³êbsze motywy wyp³ywaj¹ce z atrybutów osobowych. Osi¹ganie umiejêtnoci, zdolnoæ do
rozwoju kompetencji daje coraz to wyraniejsze nie tylko poczucie wolnoci, ale
cz³owiek coraz to wyraniej staje siê wolny. W psychologii s¹ te¿ podejcia wi¹¿¹ce kilka elementów jako wyjaniaj¹cych wolnoæ woli. Trzy elementy s¹ tutaj
kluczowe: postrzegane umiejscowienie kontroli, wola (uczucie wolnoci) oraz
postrzegany wybór. Postrzegane poczucie umiejscowienia kontroli oznacza swego rodzaju kontinuum od poczucia w³asnej inicjatywy do wykonywania dzia³añ,
do poczucia zewnêtrznego ród³a dzia³añ. Wola jest niewymuszon¹ chêci¹ zaanga¿owania siê w dzia³anie, natomiast postrzegany wybór odnosi siê do poczucia
32
Por. H.J.M. Hermans, E. Hermans-Jansen, Autonarracje. Tworzenie znaczeñ w psychoterapii, Warszawa 2000.
33
E.F. Edinger, Ego and archetype, Boston 1992; V.E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1984;
C.G. Jung, Aion, Przyczynki do symboliki jani, Warszawa 1997; C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie
osobowoci, Warszawa 1990, s. 131-137; A. Nelicki, „Metakliniczna” koncepcja osoby V.E. Frankla,
w: Klasyczne i wspó³czesne koncepcje osobowoci, red. A. Ga³dowska, Kraków 1999, s. 177-194.
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dowiadczania wyboru na w³asny sposób (jest przeciwne do poczucia obowi¹zku narzucanego przez otoczenie)34.
Dzieciêca zdolnoæ rejestracji rzeczywistoci jest w istotnej mierze uzale¿niona od mo¿liwoci stwarzanych przez obiekt zapewniaj¹cy poczucie wartoci,
to¿samoci itd. Im bardziej znacz¹ce osoby spe³niaj¹ powy¿sze motywy, tym
wiêksze poczucie bezpieczeñstwa i pewniejsze wychodzenie ku zewnêtrznej rzeczywistoci35. Odwo³ywanie siê do zewnêtrznych w stosunku do podmiotu obiektów (osób) oznacza te¿ silniejsz¹ zale¿noæ uczuciow¹ od nich. Ale te¿ to daje
dziecku wolnoæ  wolnoæ od uwik³añ negatywnych emocjonalnie, wolnoæ od
poczucia zagro¿enia, wolnoæ wychodzenia ku coraz to na nowo odkrywanym
wymiarom rzeczywistoci.
Patrz¹c nawet z perspektywy procesów samoregulacyjnych, w rozwoju ró¿nic indywidualnych w zakresie wolicjonalnym i motywacyjnym istotne jest stopniowe przechodzenie od odpowiedzialnoci za regulowanie zachowaniami przez
innych (na etapie dzieciñstwa) do odpowiedzialnoci za regulowanie zachowaniami przez siebie samego. Podstawowe znaczenie ma relacja z rodzicami
w okresie dzieciñstwa  ona tworzy swego rodzaju fundament dla dalszego rozwoju  wspó³czesne analizy to potwierdzaj¹36. Wczeniej bardzo du¿o miejsca
powiêca³y analizie relacji dziecko  osoby znacz¹ce teorie relacji z obiektem,
wskazuj¹c na wagê jakoci tych relacji w rozwoju ego i self 37.
Jutta Heckhausen, Richard Schulz i Carsten Wrosch38 proponuj¹ motywacyjn¹ teoriê rozwoju w trakcie ¿ycia, która wyjania mechanizmy rozwoju samokontroli. Ujmuje ona proces d¹¿enia do realizacji i przystosowania dalekosiê¿nych celów nie tyle jako efekt samoregulacji, ile jako rezultat zmagania siê
z kontrol¹. Autorzy dowodz¹, ¿e rozwój mechanizmów regulacyjnych wymaga
stale aktualizacji procesu, okrelanego jako metamotywacyjny, który umo¿liwia
wybory celów i tym samym zapewnia osi¹ganie kontroli. [ ] motywowane
dzia³anie jednostek w ka¿dym wieku jest ograniczane przez podstawowe d¹¿enie do wywierania kontroli nad otoczeniem (primary control striving). Potencja³
podstawowej kontroli osi¹gany w ci¹gu ¿ycia (tj. potencja³ do kontrolowania
zdarzeñ w otoczeniu) jest postrzegany jako kryterium powodzenia rozwoju
w ci¹gu ¿ycia. Podstawowe d¹¿enie do kontroli musi byæ skupione na pewnych
J. Reeve, Understanding motivation and emotion, New York 2005, s. 106-107.
Por. analizy w: J. Bowlby, Attachment and loss, vol. 1, New York 1969; J. Feeney, P. Noller,
Adult attachment, Thousand Oaks 1996; Attachment in adults. Clinical and developmental perspectives, ed. M.B. Sperling, W.H. Berman, New York  London 1994.
36
Por. Motivation and action, dz. cyt., s. 423.
37
Szersze analizy: H. Gasiul, Czy powrót do psychologii personalistycznej jest mo¿liwy i jak
móg³by byæ uzasadniony?, „Czasopismo Psychologiczne” 2012, 18, 2, s. 286-302.
38
Za Motivation and action, dz. cyt., s. 421-422.
34
35
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wybranych celach. Co wiêcej, poniewa¿ warunki d¹¿enia i osi¹gania celów zmieniaj¹ siê w ci¹gu ¿ycia, cele, które s¹ nieosi¹galne albo niegodne, aby je realizowaæ w stosunku do innych celów, musz¹ byæ dezaktywowane, pozwalaj¹c tym
samym jednostce na skupienie siê na realizacji celów zgodnych z mo¿liwociami. Indywidualne ró¿nice w ró¿nych elementach rozwojowego procesu regulacji
mog¹ wp³ywaæ zarówno na obiektywne (np. pozycjê zawodow¹, status ma³¿eñski), jak i subiektywne (np. zdrowie psychiczne, równowagê emocjonaln¹) rezultaty rozwojowe. Ludzie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w zakresie si³y podstawowego
d¹¿enia do kontroli i woli zmagania siê z d¹¿eniem do osi¹gania danych celów
czy rezygnacji z niego. Poziom kontrolowalnoci, który jest brany przez dan¹
osobê jako niezbêdny dla zainicjowania podstawowego d¹¿enia do kontroli, jest
czym kluczowym. Ludzie tak¿e ró¿ni¹ siê, jeli chodzi o tolerancjê poziomu
utraty kontroli w zakresie danej domeny (np. osi¹gniêæ akademickich). Ponadto,
prawdopodobnie istotne s¹ te¿ ró¿nice indywidualne w zakresie wtórnych strategii kontroli motywacyjnej i wolitywnej regulacji. Badania nad doros³ymi w ró¿nym wieku wskazuj¹ z jednej strony na ró¿nice indywidualne w zakresie zbie¿noci pomiêdzy celami i d¹¿eniem do kontroli, a z drugiej na potencjaln¹
dostêpnoæ kontroli w pewnym wieku. Jeli d¹¿enie do kontroli jest kongruentne
z dostêpnoci¹ potencja³u kontroli, rezultaty rozwojowe s¹ bardziej zadowalaj¹ce, szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego, równowagi emocjonalnej i samopoczucia.
W wyniku ukszta³towania pewnych dyspozycji (jak np. umiejêtnoci poznawczych) one same w sobie stanowi¹ ród³o oparcia dla dalszego wzrastania.
Osi¹gniêcie powy¿szego mo¿e byæ jednoczenie traktowane jako sposobnoæ
wejcia na wy¿szy, drugi etap rozwoju  jest to etap w³aciwego rozwoju i nabywania indywidualnych cech wiadomoci. Ten etap rozwoju mo¿na porównaæ
z prze³omem w wiadomoci polegaj¹cym na odkrywaniu jani (ok. 40. roku ¿ycia), o którym mówi³ Carl Gustav Jung, lub z Franklowskim podzia³em na etapy
¿ycia, gdzie pierwszy etap to dojrzewanie organizmu psychologicznego do bycia
narzêdziem, jak to okrela Viktor Emil Frankl, osoby duchowej (kryterium jest
mo¿noæ przypisania osobie autonomicznej intencjonalnoci  dzia³ania musz¹
byæ sensowne i w³asne), natomiast drugi to w³aciwy rozwój osoby, który polega
na realizowaniu tkwi¹cych w osobie mo¿liwoci, na spe³nianiu samego siebie
w procesie samotranscendencji39. Innymi s³owy, o ile pierwszy etap ¿ycia z uwagi na dominantê akcentów adaptacyjnych umo¿liwia realizacjê motywów ja
(atrybutów osobowych) poprzez podleg³oæ osobom znacz¹cym (one stanowi¹
o ich spe³nieniu  st¹d jest to okres, w którym cz³owiek te¿ mo¿e mieæ wiadomoæ, ¿e jego akty zachowania bêd¹ nie do koñca obci¹¿one jego wyborami 
jest to okres raczej tendencji do obwiniania innych i bardziej przedmiotowego
39

Por. V.E. Frankl, Wola sensu. Za³o¿enia i zastosowanie logoterapii, Warszawa 2010.
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traktowania innych), o tyle etap drugi jednak jest okresem indywidualnego odkrywania sposobów spe³niania siebie jako osoby i tym samym osi¹gania zdolnoci korzystania z aktów woli oraz dowiadczania wolnoci. Proponowan¹ interpretacjê mo¿na schematycznie przedstawiæ nastêpuj¹co:
Schemat nr 1  etapy rozwoju
Etap przystosowania (uczenia umiejêtnoci)
Osoba jest na pozycji bycia przedmiotem osobowym, gdy¿

szuka innych dla swego spe³nienia

odkrywa sens (wartoci) poprzez identyfikacjê z innymi

stopieñ, w jakim inni (znacz¹cy dla rozwoju)
daj¹ szansê spe³niania siebie (pozwalaj¹ na utrzymanie
godnoci, wolnoci, to¿samoci itd.)

prowadzi do rozwoju osoby i osobowoci40
(tworzy fundament ku zdolnoci odkrywania w sposób samodzielny
sensu  stanowi o dojrzewaniu do bycia woln¹ osob¹)

powy¿sze stanowi o warunkach pozwalaj¹cych
na bycie podmiotem wolnym  nastêpuje przejcie do
etapu indywidualnego

40
Wydaje siê, ¿e rozwój osoby (a nie bycie osob¹) polega³by na spe³nianiu siê atrybutów osobowych poprzez realizacjê motywów ja (tj. na wzrastaniu w rozumnoci, wolnoci, odpowiedzialnoci itd.). A dalej, w zale¿noci od sposobu i mo¿liwoci spe³nienia siê motywów ja nastêpuje
mo¿noæ realizacji tego, co stanowi potencja³ osobowoci danej jednostki. Sama w sobie osobowoæ to ujawniaj¹ca siê w ci¹gu ¿ycia ludzkiego konfiguracja indywidualnych, niepowtarzalnych
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VI. UTRATA WOLI I WOLNOCI OSOBOWEJ
JAKO EFEKT STAWANIA SIÊ PRZEDMIOTEM
Bez wzglêdu jednak na okres ¿ycia zawsze u cz³owieka wystêpuje d¹¿enie
do utrzymania stanu podmiotowoci, który sprowadza siê do poczucia spe³niania
motywów ja (czy inaczej, atrybutów osobowych). Brak spe³niania siebie jako
osoby prowadzi z regu³y do poszukiwania takich stref rzeczywistoci, które tworz¹ szansê na realizacjê tych motywów osobowych. St¹d te¿ cz³owiek mo¿e,
chc¹c zyskaæ poczucie podmiotowoci, poszukiwaæ stref zastêpczych, przywracaj¹cych tê podmiotowoæ  choæby iluzyjnie. Efektem powy¿szego procesu stanie siê zbyt silne wik³anie, prowadz¹ce do stawania siê przedmiotem (stajê siê
przedmiotem, gdy strefa poza uzale¿nia mnie niejako od siebie, tym samym
daj¹c mi poczucie wartoci, to¿samoci itd.; jest to analogicznie jak w uzale¿nieniu alkoholowym  alkohol iluzyjnie przywraca godnoæ, to¿samoæ itd., ale
cz³owiek alkoholik jest przedmiotem, a nie podmiotem). Mo¿na przypuszczaæ,
¿e charakter rozwoju bêdzie równie¿ warunkowany jednostkowymi dyspozycjami, które prowadziæ bêd¹ do wyboru najbardziej dogodnych dla utrzymania stanu podmiotowoci form rzeczywistoci.
Ci¹g zdarzeñ przyczyniaj¹cych siê do takiego stanu rzeczy mo¿na opisaæ
w formie poni¿szych schematów, które koñcz¹ te krótkie analizy (nr 2  ukazuj¹cy mo¿noæ lub niemo¿noæ wejcia w etap stawania siê i nr 3  obrazuj¹cy
mechanizm stawania siê przedmiotem).

w³aciwoci podmiotu, wyznaczaj¹cych sposoby jego zachowania w ró¿nych interakcjach spo³ecznych, w stosunku do samego siebie oraz do ró¿nych innych form rzeczywistoci. Osobowoæ jest
w ci¹g³ym procesie stawania siê i na podstawie powtarzalnoci pewnych sposobów postêpowania
mo¿na wnioskowaæ o posiadanych jednostkowych cechach  choæ ich przejawy s¹ zawsze nieco
inne u ró¿nych osób i zale¿¹ od rodzaju interakcji, z jakimi ma do czynienia dana osoba. Warunkiem realizacji tego potencja³u osobowociowego jest spe³nianie siê atrybutów osobowych w interakcji z innymi. Na przyk³ad, spe³nianie siê to¿samoci, godnoci, wolnoci itd. w sposób mo¿liwy
i wyznaczany przez warunki panuj¹ce w danych relacjach interpersonalnych, w danej spo³ecznoci, kulturze powoduje jednoczenie wydobycie innego potencja³u osobowociowego i inn¹ postaæ
osobowoci.
Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e osobowoæ jest czym, co wynika z danej osoby i przynale¿y
do danej osoby (okrela dan¹ osobê jako tê osobê). Spe³nianie siê atrybutów osobowych (motywów ja) tworzy swego rodzaju podstawê rozwoju osobowoci, której kszta³t dalej bêdzie zale¿a³ od wielu innych warunków (w³aciwoci psychobiologicznych, rodziny, kultury, w jakiej dana
osoba siê rozwija itd.). Te warunki tworz¹ swego rodzaju osnowê (kontekst), w jakim ten potencja³ mo¿e siê realizowaæ  efektem jest dlatego te¿ odmienny rozwój osobowoci. I choæ faktem
jest, ¿e to jest p³ynne, zmienne  zmieniaj¹ siê warunki sytuacyjne, spo³eczne, kulturowe itd.,
zmienia siê sposób dojcia do realizacji motywów ja (i realizacji tym samym atrybutów osobowych)  ale sam w sobie motyw jest czym sta³ym (constans) w³aciwym naturze osobowej
cz³owieka.
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Schemat nr 2  warunki stawania siê przedmiotem lub podmiotem
Kondycja psychofizyczna,
uwarunkowania kulturowe i inne.
Jednostkowe dyspozycje i podatnoci.

Sposób spe³niania siê motywów ja 
atrybutów osobowych w interakcji
z innymi wydobywa koloryt osobowoci.

Powy¿sze tworzy podstawê do
odkrywania sensu w danym stylu
 np. niespe³nienie godnoci prowadzi
do poszukiwania wartoci
przywracaj¹cych godnoæ  tu jest sens.

Spe³nienie atrybutów stwarza szansê
na indywidualnoæ,
na bycie podmiotem osobowym.
Nastêpuje ex(s)istere41  stawanie siê.

Niespe³nienie atrybutów osobowych
ukierunkowuje na subiektywizacjê,
nie tworzy stanu wolnoci
 jest przedmiotowoæ blokuj¹ca existere.

Stawanie siê podmiotem
osobowym.

Stawanie siê przedmiotem
osobowym.

Gwoli wyjanienia, s³owo ex(s)istere jest ró¿nie t³umaczone. Najczêciej jako wyst¹piæ,
zjawiæ siê, staæ siê, istnieæ (za: W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych z almanachem, Warszawa 2000, s. 142). Tutaj potraktowano ex(s)istere jako stawanie
siê, wy³anianie siê, wskazanie na cz³owieka jako wy³aniaj¹cego siê, staj¹cego siê, egzystuj¹cego (za: R. May, O istocie cz³owieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznañ 1995, s. 58-59).
41
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Schemat nr 3  zdarzenia prowadz¹ce do obni¿enia wolnoci osoby
¯ycie ograniczane do stref
przywracaj¹cych w sposób iluzyjny
podmiotowoæ jednostkow¹  co utrudnia
lub uniemo¿liwia realizacjê wolnoci.
Dziêki tym strefom cz³owiek spe³nia
motywy ja  np. zachowuje godnoæ,
to¿samoæ.

Podatnoæ  w³aciwoci organizmu
mog¹ u³atwiaæ lub utrudniaæ
wybór danych zachowañ.

Cz³owiek zale¿ny od stref
przywracaj¹cych podmiotowoæ
 stawanie siê przedmiotem.

Wik³anie w strefy przywracaj¹ce
podmiotowoæ.

Wybór stref pozwalaj¹cych
na utrzymanie podmiotowoci.

Szukanie stref oparcia przywracaj¹cych
podmiotowoæ  rodki zastêpcze,
osoby, ucieczka w wiat zabezpieczaj¹cy
przed naruszeniem atrybutów.

Rzeczywistoæ hamuje mo¿noæ
spe³niania siê podmiotowoci.
D¹¿enie do utrzymania
podmiotowoci.
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W pewnej harmonii z tutaj prezentowanymi wywodami pozostaje tzw. eudajmoniczna teoria to¿samoci. W tej teorii wskazuje siê na to, ¿e u cz³owieka
podstawowe jest d¹¿enie do tworzenia daimonion, prawdziwego ja, czyli
tych potencja³ów w ka¿dej indywidualnoci, które reprezentuj¹ to, co jest najlepsze i co dana osoba jest w stanie zrealizowaæ. ¯ycie w prawdzie do daimonion
prowadzi do szczególnej formy szczêcia, okrelonego jako eudajmonia  co te¿
w psychologii mo¿e byæ okrelone jako uczucia osobowej si³y wyrazu (feelings of
personal expressiveness). Celem formacji to¿samoci jest odkrywanie natury w³asnego daimonion, co obejmuje: (a) odkrywanie osobistych potencja³ów; (b) wybór
w³asnych celów (zamierzeñ) ¿yciowych; (c) znajdywanie sposobnoci do urzeczywistniania tych potencja³ów i zamierzeñ w realnym ¿yciu42. Daimonion jest dany
ka¿demu i wraz ze swoimi zdolnociami musi byæ rozwijany. Daimonion to naturalna funkcja, która ma si³ê opanowania ca³ej osoby. Mo¿e on byæ kreatywny
b¹d destruktywny lub zarówno kreatywny, jak i destruktywny – tak twierdzi
R. May43.
ZAKOÑCZENIE
Na zakoñczenie warto podkreliæ, ¿e wolnoæ woli, choæ dotyczy bezporednio podmiotu, nie jest spraw¹ tylko samego podmiotu. Z jednej strony wolnoæ
to zmaganie siê samego cz³owieka z ró¿nymi trudnociami ¿ycia44, a z drugiej –
jak pisze Józef Kozielecki45 – wolnoæ to potencjalna transgresja, a transgresja
to urzeczywistniona wolnoæ. Wolnoæ podmiotu kreuje siê w relacji z innymi,
którzy mog¹ spe³niaæ motywy ja (atrybuty osobowe), a poniewa¿ to w³anie
motywy ja wiadcz¹ o specyfice bytu osobowego i wskazuj¹ na najg³êbsze
ród³a  przyczyny motywowanego zachowania, ich spe³nienie poprzez interakcjê z drug¹ osob¹ buduje fundament pod rozwój woli i jej wolnoci. I im bardziej s¹ one spe³niane, tym bardziej cz³owiek jest dysponowany do bycia wolnym podmiotem i dokonywania wolnych jednostkowo wyborów. Tak wiêc osoba,
choæ jest niepodzieln¹ jednoci¹ (ca³oci¹), mo¿e tym bardziej stawaæ siê osob¹
niepowtarzaln¹, im bardziej jest identyfikowana poprzez spe³nianie motywów
42
A.S. Waterman, Eudaimonic identity theory: identity as self-discovery, w: Handboook of
identity theory and research, red. S.J. Schwartz, K. Luyckx, V.L. Vignoles, New York 2011, vol. 1,
s. 357.
43
R. May, O istocie cz³owieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznañ 1995.
44
Por. E. Fromm, Niech siê stanie cz³owiek. Z psychologii etyki, Warszawa  Wroc³aw 1994;
ten¿e, Mieæ czy byæ?, Poznañ 1997; ten¿e, Ucieczka od wolnoci, Warszawa 2011; R. May, O istocie cz³owieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznañ 1995; analizy w: Wprowadzenie do
psychologii egzystencjalnej, red. M. Opoczyñska, Kraków 1999; P. Tillich, Mêstwo bycia, Poznañ
1994.
45
J. Kozielecki, Cz³owiek wielowymiarowy, Warszawa 1996, s. 191.
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ja w drugiej  innej osobie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki powy¿szemu nastêpuje sposobnoæ do harmonizowania motywów ukrytych (tutaj, w perspektywie
personalistycznej, motywami ukrytymi s¹ motywy ja) z motywami jawnymi 
co zapobiega os³abieniu ego, u³atwia przebieg samoregulacyjnych procesów i daje
te¿ mo¿liwoci rozwoju ku pe³nemu stawaniu siê sob¹  dan¹ osob¹.
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SUMMARY
It is an attempt to show how the contemporary psychology interprets the volition acts and the
problem of freedom of will. The author tries to determine what conditions are necessary in order to
develop the skillfulness of the will and its freedom. Some psychologists try to avoid the notion of
will, some others use it together with the notion of decision and intention, subject and person.
Freedom of will can increase or decrease.

Keywords
will, freedom, self- motives, personalistic perspective
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wola, wolnoæ, w³asne motywy, perspektywa personalistyczna
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 10, POZNAÑ 2013
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

ANDRZEJ SZOSTEK
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Wydzia³ Filozofii
Katedra Etyki

Karola Wojty³y koncepcja wolnoci
Karol Wojtylas Notion of Freedom

Swe g³ówne dzie³o z antropologii filozoficznej Osoba i czyn opublikowa³ kard.
Karol Wojty³a w roku 1969. Jeszcze przed jego wyborem na Stolicê Piotrow¹ podejmowa³ on zawarte w tym dziele w¹tki – i rzecz¹ znamienn¹ jest to, ¿e g³ówne
dwa zagadnienia, jakim powiêca³ on uwagê, to problematyka wolnoci oraz
uczestnictwa1. Obie te kwestie cile siê ze sob¹ wi¹¿¹, co postaram siê poni¿ej
ukazaæ. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e ju¿ jako Jan Pawe³ II rozwija³ on nadal zarysowan¹ w Osobie i czynie wizjê wolnoci. Choæ wiêc g³ówne dzie³o, w którym sw¹
koncepcjê wolnoci autor przedstawi³, opublikowane zosta³o niemal pó³ wieku
temu, to jednak wydaje siê, ¿e koncepcja ta nadal zas³uguje na uwagê z racji jej
oryginalnych elementów, dobrze wpisuj¹cych siê w temat Osoba i wola.
I. DOWIADCZENIE CZ£OWIEKA FUNDAMENTEM FILOZOFII WOLNOCI
Cech¹ charakterystyczn¹ dla ca³ej antropologii filozoficznej Wojty³y jest to,
¿e chce on j¹ oprzeæ na odpowiednio rozumianym d o  w i a d c z e n i u c z ³ o w i e k a. To, jak siê rozumie dowiadczenie jako bezporednie ród³o poznania,
ma oczywicie fundamentalne znaczenie i nie dziwi to, ¿e w dyskusji nad Osob¹
1
Zarówno monografia Osoba i czyn (z odnotowaniem modyfikacji dokonanych w jej drugim
wydaniu z 1985 r.), jak i publikacje bêd¹ce jej kontynuacj¹ znaleæ mo¿na w: K. Wojty³a, Osoba
i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeñ, W. Chudy, Lublin 2000. Por. zw³.: Osobowa struktura samostanowienia (tam¿e, s. 421-432) oraz Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia cz³owieka (tam¿e, s. 477-490).
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i czynem wielu jej uczestników tej w³anie sprawie powiêci³o sporo uwagi2. Nie
sposób tu ca³ej tej koncepcji  ani tym bardziej pytañ, jakie wywo³a³a  przedstawiæ3, trzeba jednak podkreliæ zasadniczy powód, który sk³oni³ autora do obrania takiego punktu wyjcia rozwa¿añ antropologicznych i etycznych. Otó¿ Wojty³a
jest przekonany, ¿e tylko w ten sposób unikn¹æ mo¿na dwóch niebezpieczeñstw:
z jednej strony zbyt w¹skiego, sensualistycznego pojmowania dowiadczenia,
niepozwalaj¹cego budowaæ na jej gruncie jakiejkolwiek filozofii cz³owieka,
z drugiej za próby wyprowadzania antropologii z metafizyki, co ³atwo prowadzi
do jednostronnej i bardzo zubo¿onej wizji cz³owieka. W obu wypadkach ignoruje siê to g³êbokie, przedfilozoficzne przewiadczenie, na podstawie którego identyfikujemy siê jako ludzkie osoby i zmagamy miêdzy innymi z takimi problemami, jak dylematy wolnoci.
Wojtyle chodzi nade wszystko o dowiadczenie siebie samego, które jest
zawsze wspó³-dane z dowiadczeniem czegokolwiek poza sob¹4. Dowiadczenie to jest, jego zdaniem, przenikniête swoist¹ aktywnoci¹ rozumu, który  nie
naruszaj¹c recepcyjnego charakteru poznania  scala jednak ró¿ne jego aspekty, tak ¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿de dowiadczenie jest zarazem jakim zrozumieniem5. Ten proces intelektualnego scalania odnosi siê najpierw do wielorakiego (wewnêtrznego i zewnêtrznego) dowiadczenia siebie samego, nastêpnie
za pozwala odnaleæ zasadnicz¹ to¿samoæ dowiadczenia siebie i dowiadczenia innych ludzi, dziêki czemu mo¿na mówiæ o dowiadczeniu cz³owieka, nie za
jedynie o dowiadczeniu w³asnego ja. Intelektualne scalanie ró¿nych aspektów
dowiadczenia w³asnego ja i dowiadczenia drugiego przebiega drog¹ i n d u k c j i (w sensie arystotelesowskim) oraz  stanowi¹c¹ jej przed³u¿enie  drog¹ r e d u k c j i jako procesu sprowadzania (redukowania) ca³ego bogactwa poznawanej rzeczywistoci do jej w³aciwych racji i podstaw. Ta aktywnoæ
ludzkiego umys³u sprawia, ¿e dowiadczenie stopniowo przechodzi w teoriê, dla
której sta³ym punktem odniesienia i kryterium trafnoci pozostaje jednak wci¹¿
dowiadczenie.
Jakie za dowiadczenie informuje mnie o mej wolnoci? Nade wszystko
dowiadczenie s p r a w c z o  c i: tego, ¿e jestem autorem w³asnych czynów.
2
Por. g³osy profesorów: S. Kamiñskiego, K. K³ósaka. M. Jaworskiego, M. Gogacza, A. Stêpnia w Dyskusja nad dzie³em Kardyna³a Karola Wojty³y Osoba i czyn, Analecta Cracoviensia
1973-1974, nr. 5-6, s. 49-272.
3
Por. w tej sprawie: A. Szostek, Dowiadczenie cz³owieka i moralnoci w ujêciu kard. Karola
Wojty³y, „Znak” 1980, nr 3, s. 275-289.
4
Takie dowiadczenie siebie samego wspó³-dane w dowiadczeniu rzeczywistoci zewnêtrznej w. Tomasz okreli³by jako poznanie in actu exercito w odró¿nieniu od zwyk³ego, przedmiotowego poznania in actu signato. Por. w tej sprawie: W. Chudy, Refleksja a poznanie bytu, Lublin
1984.
5
K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 6.
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Stoimy na stanowisku  powiada autor Osoby i czynu  ¿e czyn jest szczególnym momentem danym w ogl¹dzie  czyli dowiadczeniu – osoby”6, ca³¹ te¿ sw¹
monografiê traktuje Wojty³a jako studium czynu, który ujawnia osobê: studium
osoby poprzez czyn7. Owszem, wiadom jest on tego, ¿e czyn ludzki zosta³ doæ
gruntownie przeanalizowany w ramach filozofii klasycznej, przede wszystkim
arystotelesowsko-tomistycznej, która wiele miejsca powiêca³a problematyce
actus humanus, czyli czynu w³anie. O ile jednak interpretacja ta korzysta³a
w analizie czynu z za³o¿eñ metafizycznych i antropologicznych (na co wskazuje
sam termin: actus humanus), o tyle Wojty³a proponuje odwróciæ perspektywê i ods³oniæ bogactwo cz³owieka poprzez czyn jako dzia³anie jemu w³aciwe8.
Z tego w³anie powodu tak wa¿n¹ rzecz¹ jest odwo³anie siê do dowiadczenia cz³owieka jako ród³a wiedzy antropologicznej i podstawowego kryterium jej
poprawnoci. Tylko bowiem takie dowiadczenie (nade wszystko wewnêtrzne)
pozwala odró¿niæ dwa typy aktywnoci zwi¹zanych z cz³owiekiem. Pierwszemu
odpowiada okrelenie: co siê w cz³owieku dzieje, drugiemu  okrelenie:
cz³owiek dzia³a. Pierwszy rodzaj aktywnoci polega raczej na doznaniu (pati)
ni¿ dzia³aniu i zas³uguje na miano uczynnienia, nie za czynu; opatrzony
on zosta³ w tradycji filozoficznej mianem actus hominis. Cz³owiek jest tych
doznañ przedmiotem, nie za autorem, co znajduje wyraz w biernym potraktowaniu siebie, gdy mówimy np. Boli mnie g³owa, ciska mnie w gardle
itp. Natomiast drugi typ aktywnoci jest wyrazem dzia³ania cz³owieka jako
podmiotu (agere); jest czynem, którego jest on  jako ja  wiadomym
i wolnym sprawc¹9.
To rozró¿nienie podane jest w w¹tpliwoæ przez deterministów. Nie przecz¹
oni, ¿e cz³owiek prze¿ywa jako ró¿ne sytuacje okrelane mianem czynu i uczynnienia, podwa¿aj¹ jednak wiarygodnoæ tego prze¿ycia  jak w ogóle dowiadczenia  wewnêtrznego10. £atwo zauwa¿yæ, ¿e tendencjom deterministycznym
sprzyja wspomniany sensualizm, zawê¿aj¹cy pole dowiadczenia do w¹skiego
obszaru zmys³owych doznañ. Trudno z nim dyskutowaæ  i Wojty³a w³aciwie
tego nie czyni. Podkrela jedynie, ¿e konsekwencj¹ takiej odmowy ugruntowaTam¿e, s. 58.
Tam¿e, s. 59.
8
Por. tam¿e, s. 73-76.
9
Tam¿e, s. 109-120.
10
Odmian determinizmu jest wiele, ró¿ne jest jego filozoficzne pod³o¿e, ró¿na si³a i konsekwencja, z jak¹ podwa¿aj¹ wolnoæ cz³owieka. W cyklu katechez rodowych zatytu³owanych Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich (Città del Vaticano 1986) Jan Pawe³ II wymienia  za P. Ricoeurem
 trzech filozofów podejrzeñ: K. Marksa, F. Nietzschego i S. Freuda jako tych, którzy podporz¹dkowywali (pozorn¹, ich zdaniem) wolnoæ cz³owieka trzem mocom: posiadania, w³adania
i p³ciowoci (tam¿e, s. 183). Wyranie behawiorystyczn¹ interpretacjê wolnoci proponuje np.
wprost B. Skinner (Poza godnoci¹ i wolnoci¹, Warszawa 1978).
6

7
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nia wiedzy antropologicznej i etycznej na swoistym, g³êbszym ni¿ chc¹ sensualici, dowiadczeniu jest ogromne zubo¿enie wiedzy cz³owieka o samym sobie
(samowiedzy, której zreszt¹ Wojty³a powiêca osobno wiele uwagi)11, a tak¿e
heteronomizacja etyki: redukowanie jej do psychologii lub socjologii moralnoci12. Istotnie: nie sposób mówiæ o odpowiedzialnoci za czyny tam, gdzie sprowadza siê je bez reszty do uczynnieñ, determinowanych si³ami zewnêtrznymi
wzglêdem ludzkiej woli. Zamiast niewró¿¹cej powodzenia dyskusji z determinizmem Wojty³a woli ods³aniaæ stopniowo bogactwo kryj¹ce siê za okreleniem:
cz³owiek dzia³a w nadziei, ¿e sam ów proces wydobycia i skrupulatnej analizy
dowiadczenia cz³owieka poprzez w³aciwe mu dzia³anie (czyn) stanowiæ bêdzie
dla nieuprzedzonego umys³u wystarczaj¹co przekonuj¹cy dowód realnoci ludzkiej wolnoci.
II. WOLNOÆ JAKO SAMOSTANOWIENIE
Jest rzecz¹ zastanawiaj¹c¹, ¿e szukaj¹c podstawowych danych dowiadczenia ods³aniaj¹cych ludzk¹ wolnoæ, samego terminu wolnoæ autor prawie nie
u¿ywa. Wolnoæ jest terminem teoretycznym, uwik³any jest ju¿ w jak¹ teoriê
cz³owieka. Kiedy natomiast punktem wyjcia czyni siê dowiadczenie w³asnej
sprawczoci dzia³ania, wtedy stajemy wobec swoistego zdwojenia w sobie: oto
zdolny jestem sam siebie pobudziæ do dzia³ania, sam sob¹ pokierowaæ; mogê
dokonaæ ró¿nych czynów, mogê te¿ siê od wszelkiego dzia³ania powstrzymaæ.
Z jednej strony podmiot jest wiêc g³êboko i stale obecny we w³asnym, przez siebie przyczynowanym dzia³aniu (ten moment okrela Wojty³a mianem i m m a n e n c j i osoby w czynie), z drugiej za – i poniek¹d najpierw – cz³owiek, w³anie jako sprawca czynu, dzia³anie to transcenduje: jest jego wolnym twórc¹ i –
dopóki dzia³anie trwa – podtrzymuje je w istnieniu. Ta w³anie t r a n s c e n d e n c j a osoby w czynie jest dla Wojty³y wyró¿nionym imieniem wolnoci
(i dlatego taki w³anie tytu³: Transcendencja osoby w czynie, nosi czêæ Osoby
i czynu powiêcona problematyce wolnoci). Uwydatnia ono bowiem jej fundament: to, ¿e wolnym jest cz³owiek nie tylko i nie przede wszystkim przez to, ¿e
mo¿e podj¹æ ró¿ne dzia³ania, ale nade wszystko przez to, ¿e sam sob¹ mo¿e rz¹dziæ, siebie samego kszta³towaæ. Cz³owiek bowiem jest nie tylko sprawc¹ swego dzie³a, ale jest tak¿e jego twórc¹13. Nie tylko wywo³uje pewien skutek zePor. zw³. K. Wojty³a, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 83-89.
Jest jaka perspektywa widzenia cz³owieka i jego dzia³ania, która przes¹dza o zatarciu granic pomiêdzy moralnoci¹ a ca³¹ reszt¹ psycho-socjologicznych treci, które siê z ni¹ ³¹cz¹. Perspektywa ta wyznacza jaki system za³o¿eñ  niekiedy milcz¹co przyjêtych  które determinuj¹
takie w³anie widzenie cz³owieka, które poniek¹d jest jego niewidzeniem (K. Wojty³a, Problem
dowiadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1969, nr 17, z. 2, s. 10).
13
K. Wojty³a, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 119.
11
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wnêtrzny, ale tworzy dzie³o, jakim jest sam czyn, powsta³y dziêki nadaniu mu
niepowtarzalnego piêtna w³asnej, osobowej kreatywnoci. Poprzez to dzie³o za
cz³owiek t w o r z y s a m s i e b i e, kszta³tuje w³asne ja. Musimy pomin¹æ tu
szczegó³ow¹ charakterystykê owego kszta³towania siebie samego poprzez czyn.
Wspomnijmy tylko, ¿e K. Wojty³a wiele uwagi powiêca relacji: natura (ludzka)  osoba, podkrelaj¹c znaczenie natury jako podstawy dynamicznej spójnoci osoby, a jednoczenie wskazuj¹c na pierwszeñstwo osobowego esse, które
stanowi ród³o wszelkiego operari, dokonywanego wedle prawide³ natury wspólnej wszystkim egzemplarzom gatunku homo sapiens14.
Ale w³anie dlatego, ¿e czyny ród³o swe maj¹ w osobowym esse cz³owieka, ich dokonanie kszta³tuje jego samego, odciska pieczêæ na samym podmiocie,
który poprzez nie staje siê moralnie dobry lub z³y.
Byæ moralnie dobrym  pisze Wojty³a  to znaczy byæ dobrym cz³owiekiem, byæ
dobrym jako cz³owiek. Byæ moralnie z³ym  to znaczy byæ z³ym cz³owiekiem,
byæ z³ym jako cz³owiek. Przez swoje czyny cz³owiek staje siê moralnie dobrym lub
moralnie z³ym. [ ] Sprawczoæ sama nie jest jeszcze ród³em stawania siê cz³owieka moralnie dobrym lub z³ym  decyduje o tym odniesienie do tego, co nazywamy
norm¹ moralnoci  tym niemniej nie ma takiego stawania siê, takiego fieri cz³owieka bez sprawczoci15.

Dlatego te¿ moralnoæ wchodzi w rzeczywistoæ ludzkich czynów jako
swoiste fieri podmiotu – fieri najg³êbsze, najistotniej zwi¹zane zarówno z jego
natur¹, czyli cz³owieczeñstwem, jak te¿ z faktem, ¿e jest ono osob¹”16.
Wojty³a wiadom jest, ¿e prze¿ycie wolnoci wyraziæ mo¿na formu³¹: mogê
– nie muszê. Jednak¿e zatrzymanie siê na tej p³aszczynie, sk¹din¹d atrakcyjnej
i ju¿ wyró¿niaj¹cej cz³owieka wród innych ziemskich istot, oznacza zatrzymanie siê u progu ca³ej z³o¿onej i g³êboko wkorzenionej w cz³owieka rzeczywistoci, jak¹ jest wolnoæ. Autor Osoby i czynu zwraca wiêc uwagê na to, co pozwala cz³owiekowi chcieæ lub nie chcieæ czegokolwiek – czyli na w o l ê, przy czym
rozumie on przez ni¹ nie tylko w³adzê, moc¹ której cz³owiek dokonaæ mo¿e
wolnych aktów, ale tak¿e  a nawet przede wszystkim  pojmuje j¹ jak w³aciwoæ osoby, zdolnej do stanowienia o sobie. „S a m o s t a n o w i e n i e osoby
dokonuje siê poprzez akty woli jako centralnej w³adzy duszy ludzkiej  wyjania
Wojty³a. – Jednak¿e samostanowienie nie uto¿samia siê z aktami woli w jakiejkolwiek ich postaci, gdy¿ jest ono w³aciwoci¹ samej osoby17. W tym sensie
samostanowienie stanowi istotê wolnoci cz³owieka18.
Por. tam¿e, s. 125-133.
Tam¿e, s. 147.
16
Tam¿e.
17
K. Wojty³a, Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt., s. 426.
18
Tam¿e, s. 426n.
14

15
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Bli¿sza analiza samostanowienia pozwala Wojtyle odkryæ jego z³o¿on¹ strukturê. W szczególnoci podkrela on, ¿e warunkiem rzeczywistego stanowienia
o sobie jest to, ¿e cz³owiek sam siebie posiada (samo-posiadanie) i sam sobie
panuje (samo-panowanie)19. Analizy te s¹ donios³e moralnie: cz³owiek zdolny
jest rzeczywicie, wedle swego wolnego zamys³u, stanowiæ o sobie o tyle tylko,
o ile rzeczywicie sam siebie posiada i sam sobie panuje. Oczywicie, nie ka¿dy
sposób wykorzystania struktury samostanowienia prowadzi do spe³nienia cz³owieka jako osoby; nie ka¿de dobro i nie ka¿dy sposób jego osi¹gania odpowiada
ludzkiej osobie. Tu w³anie dotykamy m o m e n t u p r a w d y i jej znaczenia
dla prawid³owego samostanowienia ludzkiej osoby.
III. WOLNOÆ A PRAWDA
Akt woli jako w³adzy duchowej cz³owieka jest zawsze odpowiedzi¹ na dostrze¿one przez podmiot dobro: nihil volitum, nisi praecognitum (nie mo¿na chcieæ
czego, czego siê nie zna); w tym sensie akty wolnego chcenia maj¹ charakter
intencjonalny. Analiza tych aktów (zw³aszcza aktów rozstrzygania, bardziej z³o¿onych, ale i bardziej dojrza³ych ni¿ proste akty chcenia) pokazuje jednak, ¿e
musz¹ one byæ odniesione do prawdy: do prawdy o dobru. Wybieraæ – to znaczy
przede wszystkim rozstrzygaæ o przedstawionych woli w porz¹dku intencjonalnym
przedmiotach na zasadzie pewnej prawdy. Nie sposób zrozumieæ wyboru bez sprowadzenia dynamizmu w³aciwego woli do prawdy jako zasady chcenia20. Skoro
jednak, spe³niaj¹c czyn, cz³owiek spe³nia przezeñ (lub nie spe³nia) siebie, to
uchwycenie prawdy o dobru zawsze jest odniesione do prawdy o cz³owieku,
któremu to dobro odpowiada lub nie.
Transcendencja osoby w czynie to nie tylko samo-zale¿noæ, zale¿noæ od w³asnego
ja. Wchodzi w ni¹ równoczenie moment zale¿noci od prawdy i moment ten ostatecznie kszta³tuje wolnoæ. Nie realizuje siê ona bowiem przez podporz¹dkowanie
sobie prawdy, ale przez podporz¹dkowanie siê prawdzie. Zale¿noæ od prawdy okrela granice w³aciwej osobie ludzkiej autonomii21.

Tu sytuuje siê rola s u m i e n i a, które ujawnia tkwi¹c¹ w wolnoci cz³owieka zale¿noæ od prawdy22, nadaj¹c jej niejako normatywn¹ moc. Jedynie
bowiem przez respekt dla prawdy  w tym zw³aszcza przez respekt dla prawdy
o samym cz³owieku: o tym, co mu jako osobie odpowiada, a co nie – spe³nia siê

Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 150-154.
Tam¿e, s. 181. Por. te¿ analizy wczeniejsze, s. 165-179.
21
Tam¿e, s. 198.
22
Tam¿e.
19

20
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cz³owiek jako istota rozumna23. Respekt dla prawdy o cz³owieku wa¿ny jest oczywicie tak¿e  w pewnym sensie nawet g³ównie  tam, gdzie w grê wchodzi
prawda o samym podmiocie dzia³ania. Sumienie nade wszystko stawia podmiotowi przed oczy prawdê o nim samym i wskazuje na to, co przyczyni siê do jego
rozwoju, co za  tak¿e przez wolny wybór  do jego zguby24. A do jego moralnej zguby szczególnie dotkliwie przyczynia siê taki wybór, który rozmija siê
z poznan¹ przez cz³owieka prawd¹, wybór taki bowiem oznacza uderzenie w to,
co okrela i wyró¿nia cz³owieka jako osobê: w jej rozumnoæ.
Nacisk, jaki k³adzie autor na odczytywan¹ w sumieniu normatywn¹ moc
prawdy, t³umaczy siê nie tylko wewnêtrzn¹ logik¹ analizy struktury ludzkiej
wolnoci (zw³aszcza wolnoci jako samostanowienia), ale tak¿e kontekstem filozoficznym i  szerzej  cywilizacyjnym, w jakim dzie³o to powstawa³o. Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e w II wydaniu dzie³a Osoba i czyn szczególnie rozwiniêty zosta³ ten fragment refleksji nad wolnoci¹, który wi¹¿e siê z jej odniesieniem do
prawdy25. K. Wojty³a wyranie chce zdystansowaæ siê wobec tej odmiany personalizmu, która  k³ad¹c wielki nacisk na wolnoæ cz³owieka i w niej upatruj¹c
g³ówn¹ podstawê jego osobowej godnoci  usi³uje „wyswobodziæ j¹ z obowi¹zku respektowania prawdy, któr¹ cz³owiek zdolny jest poznaæ i któr¹ winien
siê kierowaæ. Niekiedy (jak u J.P. Sartre’a) postulat uwolnienia cz³owieka od
wszelkich norm g³oszony jest wprost, niekiedy za porednio: przez podanie
w w¹tpliwoæ mo¿liwoci poznania przez cz³owieka prawdy b¹d te¿ przez podkrelanie, ¿e nie istnieje ¿adna wyrana, treciowo okrelona prawda  zw³aszcza
prawda o cz³owieku  która mog³aby byæ wi¹¿¹c¹ go norm¹ moraln¹. Sumieniu
przyznaje siê w takich ujêciach rangê decyzji kreuj¹cej wartoæ i powinnoæ moraln¹, nie za aktu poznania prawdy: s¹du w znaczeniu logicznym26.
K. Wojty³a jest wiadom atrakcyjnoci takiej wizji wolnoci, a jednoczenie
jej zwodniczego charakteru, wyra¿aj¹cego siê w faktycznym poddaniu cz³owieka (w imiê rzekomej wolnoci) tym si³om w nim samym, nad którymi winien on
– jako istota rozumna  panowaæ. Tak oto extrema iunguntur: pozorne wywy¿szenie wolnoci poprzez jej uwolnienie od prawdy prowadzi w praktyce do
zniewolenia cz³owieka przez si³y pod-ludzkie, nad którymi nie ma on w rzePor. tam¿e, s. 193-228.
Por. A. Szostek, Sumienie: wiadek i stra¿nik zbawczej prawdy o cz³owieku. Na marginesie
czêci II teologii cia³a Jana Paw³a II, w: Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich.
Chrystus odwo³uje siê do serca. O Jana Paw³a II teologii cia³a, red. T. Styczeñ, Lublin 1987,
s. 171-191.
25
Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 19852, s. 167-181. Dalej jednak nadal bêdê odwo³ywa³ siê do wydania pierwszego z 1969 r.
26
Od tendencji tych nie s¹ wolne rodowiska katolickich moralistów, co podkrela Jan Pawe³ II
zw³aszcza w encyklice Veritatis splendor. Por. te¿: A. Szostek, Natura  rozum  wolnoæ. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we wspó³czesnej teologii moralnej, Rzym 1990.
23

24
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czywistoci w³adzy, o co w imiê innych przes³anek podejrzewaj¹ cz³owieka determinici. Ale te¿ K. Wojty³a tendencji liberalistycznych nie krytykuje wprost,
stara siê natomiast ods³oniæ konieczny zwi¹zek wolnoci z prawd¹ w pozytywnie prowadzonej refleksji filozoficznej, podobnie jak z deterministami dyskutuje
porednio, poprzez ukazanie bogactwa dowiadczenia cz³owieka.
IV. WOLNOÆ W S£U¯BIE MI£OCI
Szukaj¹c najwa¿niejszej prawdy o osobie ludzkiej, a jednoczenie takiej, która najtrafniej wskazuje na ostateczne perspektywy wolnoci, kard. Wojty³a przywo³uje tekst z konstytucji Soboru Watykañskiego II Gaudium et spes, gdzie w p. 24
czytamy: Cz³owiek, bêd¹c jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia³
dla niego samego, nie mo¿e odnaleæ siê w pe³ni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. S³owa te streszczaj¹, zdaniem Wojty³y, wielowiekowe tradycje i poszukiwania chrzecijañskiej antropologii, dla których
wyzwalaj¹cym wiat³em sta³o siê chrzecijañskie Objawienie27. Ich zwi¹zek
z dotychczasowymi analizami wolnoci  zw³aszcza wolnoci jako samostanowienia  jest dwojaki. Po pierwsze, ukazuj¹ one ostateczne dobro – wartoæ, której wolnoæ jest i winna byæ przyporz¹dkowana. Jak powiedziano, wolnoæ zawsze jest intencjonalnie nakierowana na wartoæ, któr¹ wolnym aktem cz³owiek
wybiera; gdy trzeba, rozstrzygaj¹c – na gruncie prawdy o dobru – które dobro
kosztem którego wybraæ nale¿y. Otó¿ cytowane s³owa Soboru w pierwszej swej
czêci zwracaj¹ uwagê na wsobn¹ wartoæ cz³owieka, który przez samego Boga
jest chciany dla niego samego; wartoæ, która domaga siê (w sensie moralnym) respektu dla osoby ze strony wszystkich innych osób – i w tym sensie jest
dobrem, rzec mo¿na, najbardziej godnym wolnego wyboru. Po drugie, cytowany
dokument soborowy podkrela, ¿e najg³êbiej spe³niaj¹cym cz³owieka aktem jest
akt bezinteresownego daru z siebie samego, daru mi³oci wzglêdem drugiej osoby. Otó¿, powiada Wojty³a,
w dowiadczeniu samostanowienia osoba ludzka ods³ania siê przed nami jako swoista struktura samo-posiadania i samo-panowania. Jedno i drugie nie oznacza jednak¿e zamkniêcia siê w sobie. Wrêcz przeciwnie, zarówno s a m o - p o s i a d a n i e, jak
i samo-panowanie oznaczaj¹ szczególn¹ dyspozycjê do daru
z s i e b i e s a m e g o, i to w³anie do daru bezinteresownego. Tylko ten mianowicie, kto sam siebie posiada, mo¿e te¿ siebie samego oddaæ  i to oddaæ bezinteresownie. I tylko ten, kto sobie samemu panuje, mo¿e te¿ z siebie samego uczyniæ dar
 i to znowu dar bezinteresowny28.

27
28

K. Wojty³a, Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt., s. 430.
Tam¿e, s. 431.
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Uznanie, ¿e cz³owiek spe³nia siê poprzez bezinteresowny dar z siebie samego, wskazuje na znamienny paradoks wolnoci. Spe³nienie osoby w jej wolnoci
polega bowiem poniek¹d na rezygnacji z w³asnego, wolnego decydowania o sobie; na wolnym oddaniu siebie drugiej, umi³owanej osobie. Najg³êbszym aktem wolnoci okazuje siê dobrowolne zwi¹zanie siê z drug¹ osob¹, oddanie siê
jej w mi³oci. Jest to jedna z prawd, które szczególnie fascynowa³y Karola Wojty³ê/Jana Paw³a II. W ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, a nastêpnie w cyklu
katechez zatytu³owanych Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich ukaza³ on ogromne
bogactwo kryj¹ce siê za wzajemnym darem z siebie osób z³¹czonych wiêzi¹ oblubieñczej mi³oci. Dzie³a te oraz wiele innych przemówieñ i innych wyst¹pieñ
papieskich adresowane s¹ do wspó³czesnego cz³owieka, który nie docenia tak
pojêtej mi³oci jako szczytu ludzkiej wolnoci. Papie¿ podj¹³ has³o swego poprzednika, Paw³a VI i nawo³ywa³ do szerzenia cywilizacji mi³oci oraz kultury ¿ycia tak dzi agresywnie atakowanej przez kulturê mierci29, ku której
zmierza cz³owiek, gdy zatrzymuje siê w swej fascynacji wolnoci¹ niejako w pó³
drogi: gdy cieszy siê samym jej posiadaniem i u¿ywa do zaspokojenia swych
konsumpcjonistycznych apetytów, coraz to bardziej wymylnych i coraz trudniejszych do pogodzenia z d¹¿eniami, a niekiedy nawet z ¿yciem innych ludzi.
V. UCZESTNICTWO  ALIENACJA  WOLNOÆ
Otwarcie na mi³oæ jako zwieñczenie swoistej logiki wolnoci nie wyczerpuje siê w relacjach indywidualnych (w relacji ja  ty, jak to ujmuje kard.
Wojty³a), ale ma te¿ swój wymiar spo³eczny, ugruntowany na relacji „my”30. Prowadzi nas to do kolejnego dzia³u filozofii cz³owieka, który autor Osoby i czynu
opatrzy³ tytu³em Zarys teorii uczestnictwa. Nie wchodz¹c w szczegó³y tego zarysu, wskazaæ jednak trzeba, ¿e wspomniana kategoria daru z siebie jako aktu
prowadz¹cego ludzki podmiot do pe³ni jego osobowego cz³owieczeñstwa pozwala Wojtyle dostrzec w uczestnictwie nie tylko i nie przede wszystkim to, ¿e cz³owiek dzia³a wspólnie z innymi (inaczej by bowiem zgin¹³ na tym pe³nym zagro¿eñ wiecie), ale to, ¿e jest ono w ³ a  c i w o  c i ¹ o s o b y dzia³aj¹cej
i bytuj¹cej wspólnie z innymi (podkr. K. Wojty³y)31. Poprzez uczestnictwo cz³owiek urzeczywistnia siebie, zw³aszcza przyjmuj¹c postawê s o l i d a r n o  c i.
Polega ona na tym, ¿e podmiot solidaryzuje siê z dobrem wspólnym spo³ecznoci, do której nale¿y, traktuj¹c dobro wspólne jako dobro w³asne, anga¿uj¹c
Por. Jan Pawe³ II, encyklika Evangelium vitae, p. 87.
Por. K. Wojty³a, Osoba: podmiot i wspólnota, w: ten¿e, Osoba i czyn oraz inne studia …,
dz. cyt., s. 396-408.
31
K. Wojty³a, Uczestnictwo czy alienacja?, w: ten¿e, Osoba i czyn oraz inne studia …, dz.
cyt., s. 459.
29

30
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w jego realizacjê ca³y swój osobowy potencja³. Gdy za kierunek d¹¿enia do
pomno¿enia dobra wspólnego nie odpowiada jego najg³êbszym przekonaniom,
wówczas podmiot zmuszony jest przyj¹æ  równie autentyczn¹, jak solidarnoæ
 postawê s p r z e c i w u. Solidarnoæ trzeba jednak odró¿niæ od k o n f o r m i z m u, za sprzeciw od u n i k u. Konformista sprzyja aktualnej w³adzy, jeli widzi w tym w³asn¹ korzyæ, zajmie jednak postawê uniku, jeli uzna, ¿e poparcie
dla w³adz jest dlañ niekorzystne. Radykalnie odró¿niaj¹c i oddzielaj¹c dobro
w³asne od dobra wspólnego, obywatel taki niejako godzi siê na to, ¿e wspólnota odbiera mu siebie. Równoczenie za on odbiera siebie wspólnocie32.
Postawy te  ujmuj¹c rzecz w du¿ym skrócie  s¹ konsekwencj¹ tego, ku
czemu cz³owiek w swych aktach wolnego wyboru ostatecznie zmierza. Jeli celem jego dzia³ania jest druga osoba (drugie osoby), wówczas podstawowym
wymiarem wzajemnego odniesienia jest wymiar blini i na tym fundamencie
kszta³tuj¹ siê postawy autentyczne (solidarnoæ i sprzeciw). Jeli jednak celem
tym jest pomno¿enie posiadania (wiat dóbr konsumpcyjnych), wówczas drugi
cz³owiek jest raczej konkurentem ni¿ blinim; musi bowiem dzieliæ siê z nim
dobrami, których nie wystarczy, by zaspokoiæ nienasycone apetyty konsumpcyjne tych, którzy tak¹ postawê przyjmuj¹. Zdaniem Wojty³y, niezmiernie wa¿ne
jest, czy przyjêty w danym spo³eczeñstwie system spo³eczno-ekonomiczny sprzyja kszta³towaniu postaw autentycznych, czy nieautentycznych. Te ostatnie znajduj¹ po¿ywkê w dwóch typach b³êdnych systemów: indywidualistycznym i antyindywidualistycznym (totalitarnym). Za pierwszym z nich kryj¹ siê pewne
odmiany kapitalizmu, za drugim  ówczesny realny socjalizm. W obu naruszona zostaje prawid³owa relacja pomiêdzy dobrem osoby i dobrem wspólnym
spo³ecznoci. W obu bowiem zak³ada siê, ¿e dobro jednostki i dobro wspólnoty
to kategorie opozycyjne i wzajem do siebie niesprowadzalne, tyle tylko, ¿e
„w indywidualizmie chodzi o zabezpieczenie dobra jednostki przed wspólnot¹,
w totalizmie  jak potwierdzaj¹ ró¿ne dowiadczenia historii  o zabezpieczenie
siê przed jednostk¹ w imiê swoicie pojêtego dobra wspólnego33.
I tu pojawia siê problem a l i e n a c j i, rozumianej jako sytuacja, w której
wytwór cz³owieka zyskuje nad nim w³adzê i w ten sposób cz³owieka wyobcowuje (odcz³owiecza). Jak wiadomo, przezwyciê¿enie alienacji by³o jedn¹
z g³ównych racji, którymi marksici usprawiedliwiali program rewolucyjnych
przemian, maj¹cych prowadziæ do bezklasowego  i wolnego od alienacji  komunizmu. Wojty³a tak¿e traktowa³ problem alienacji jako wa¿ny, uwa¿a³ jednak,
32
K. Wojty³a, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 317. Warto wspomnieæ, ¿e termin solidarnoæ pojawi³ siê w ksi¹¿ce opublikowanej w roku 1969, a wiêc przed wybuchem NSZZ Solidarnoæ,
a sens tego tytu³u pierwszych w PRL-u wolnych zwi¹zków zawodowych harmonizuje g³êboko
z tym znaczeniem, które analizuje i aprobuje Wojty³a.
33
Tam¿e, s. 314 n.
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¿e marksistowska jej diagnoza i proponowana terapia obarczone s¹ fundamentalnym b³êdem, zwi¹zanym z materialistyczn¹ interpretacj¹ ludzkiego bytu, która
kaza³a Marksowi szukaæ wyjcia w rewolucji ekonomiczno-spo³ecznej. Rewolucja taka mo¿e co najwy¿ej zast¹piæ jedn¹ formê alienacji inn¹, nie mo¿e jednak
doprowadziæ do emancypacji cz³owieka, poniewa¿ u samego pocz¹tku b³êdnie
sytuuje podstawowe dobro ludzkiej osoby. Przezwyciê¿yæ alienacjê  i w tym
sensie wyzwoliæ cz³owieka  mo¿na jedynie na drodze uczestnictwa, w perspektywie którego najcenniejszym dobrem ludzkiej osoby jest drugi cz³owiek i wiat
osób34.
Zagadnienie alienacji i uczestnictwa jako jej alternatywy jest dla nas wa¿ne
co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, ¿e ogniskuje sprawê wolnoci i prawid³owego jej kszta³towania w ¿yciu spo³ecznym. Po drugie, nie straci³o ono na aktualnoci po okr¹g³ym stole i zburzeniu muru berliñskiego,
a wiêc po okresie, kiedy postulat przezwyciê¿enia alienacji u¿ywany by³ jako jedno
ze sztandarowych hase³ odwo³uj¹cej siê do ideologii marksizmu. Do problemu
tego wraca raz jeszcze Jan Pawe³ II w encyklice Centesimus annus. Stwierdziwszy, i¿ gorzkie dowiadczenie krajów socjalistycznych wykaza³o, ¿e kolektywizm nie likwiduje alienacji, lecz raczej j¹ powiêksza, papie¿ dodaje jednak:
Dowiadczenie historyczne Zachodu natomiast wykazuje, ¿e nawet jeli marksistowska analiza i rozumienie podstaw alienacji s¹ fa³szywe, to jednak alienacja
po³¹czona z utrat¹ autentycznego sensu istnienia jest zjawiskiem obecnym równie¿ w rzeczywistoci spo³eczeñstw zachodnich35. Wa¿ne jest nade wszystko, by
uprzytomniæ sobie to, ¿e
alienacja polega na odwróceniu relacji rodków i celów: cz³owiek, nie uznaj¹c wartoci i wielkoci osoby w samym sobie i w blinim, pozbawia siê mo¿liwoci prze¿ycia w pe³ni w³asnego cz³owieczeñstwa i nawi¹zania tej relacji solidarnoci i wspólnoty z innymi ludmi, dla której zosta³ stworzony przez Boga. Cz³owiek bowiem staje
siê naprawdê sob¹ poprzez wolny dar z siebie samego; dar ten jest mo¿liwy dziêki
podstawowej zdolnoci transcendencji osoby ludzkiej. [ ] Wyobcowany jest zatem taki cz³owiek, który nie chce wyjæ poza samego siebie, uczyniæ z siebie daru
ani stworzyæ autentycznej ludzkiej wspólnoty, d¹¿¹cej ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg. Wyobcowane jest spo³eczeñstwo, które poprzez formy
spo³ecznej organizacji, produkcji i konsumpcji utrudnia zarówno realizacjê tego daru,
jak i budowanie miêdzyludzkiej solidarnoci. [ ] cz³owiek, który troszczy siê wy³¹cznie albo g³ównie o to, by mieæ i u¿ywaæ, niezdolny jest ju¿ do opanowywania
w³asnych instynktów i namiêtnoci oraz do podporz¹dkowania ich sobie przez pos³uszeñstwo prawdzie, nie mo¿e byæ wolny: pos³uszeñstwo prawdzie o Bogu i cz³owieku jest pierwszym warunkiem wolnoci, pozwala cz³owiekowi uporz¹dkowaæ
34
Por. tam¿e, s. 324-326; K. Wojty³a, Osoba: podmiot i wspólnota, dz. cyt., s. 409-413; ten¿e,
Uczestnictwo czy alienacja? dz. cyt.
35
Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, p. 41.
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w³asne potrzeby, w³asne pragnienia i sposoby ich zaspokajania wed³ug w³aciwej
hierarchii, tak by posiadanie rzeczy pozwala³o mu wzrastaæ36.

D³ugi to cytat, s³owa te jednak nie tylko jasno wyra¿aj¹ stanowisko Karola
Wojty³y/Jana Paw³a II w sprawie alienacji, ale stanowi¹ tak¿e dobr¹ konkluzjê
ca³ej jego filozofii wolnoci. S¹ to przy tym s³owa prowokuj¹ce. Który¿ z polityków podejmie ryzyko, by kierowaæ pañstwem i spo³ecznoci¹ miêdzynarodow¹,
odwo³uj¹c siê nie do gry interesów poszczególnych ludzi i grup spo³ecznych,
lecz do solidarnoci miêdzyludzkiej; powci¹gaj¹c nadmierne konsumpcjonistyczne apetyty tak, by stworzyæ dogodne warunki do budowania cywilizacji
mi³oci? Czy jednak nasze trudne dowiadczenia  nie tylko czasów realnego
socjalizmu, ale i najnowsze, zwi¹zane z kszta³towaniem nowego ³adu spo³ecznego w kraju  nie powinny nas sk³aniaæ do powa¿niejszego rozwa¿enia tych
propozycji, pozornie naiwnych, a przecie¿ opartych na g³êbokim rozumieniu
cz³owieka, jego wolnoci i jego prawdziwego dobra?
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SUMMARY
This paper is about the notion of freedom. Understanding of this notion comes from specific
human experience of being a free agent. This experience is composed of various factors such as
creation of self, morality, self-determination, goodness, conscience and love. Love leads towards
other people therefore it has social aspect.
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Edyta Stein: wiara jako decyzja. Refleksje w wietle Augustyna,
Kartezjusza, Husserla, Ingardena i Benedykta XVI
Edith Stein: Faith as Decision. Some Thoughts Inspired by Augustine, Descartes, Husserl,
Ingarden and Benedict XVI

I. DWA ZWROTNE MOMENTY
W ¿yciu Edyty Stein stosunkowo ³atwo mo¿na zauwa¿yæ dwa zwrotne momenty w odniesieniu do wiary. Pierwszym z nich by³o zarzucenie przez ni¹ praktyki modlenia siê, do której  g³ównie dziêki swej matce, Augucie z domu Courant  by³a wychowywana i w której wzrasta³a przez kilkanacie lat. Nagle
okaza³o siê jednak, ¿e pobo¿ny, tradycyjny dom ¿ydowskiej rodziny Steinów nie
zabezpieczy³ jej przed konfrontacj¹ z ateizmem  i to ateizmem g³oszonym przez
bardzo bliskie jej osoby: przez rodzon¹ siostrê Elzê, jak równie¿ przez jej mê¿a
Maxa. Wystarczy³ jeden tylko, nieco d³u¿szy wyjazd z rodzinnego Wroc³awia
w 1906 roku, gdy Edyta mia³a zaledwie 15 lat. Jak póniej wyzna³a w autobiografii,
czas spêdzony w Hamburgu [ ] by³ pewnym stadium przepoczwarzania siê. [ ]
Czyta³am, a tak¿e s³ysza³am o sprawach, które nie wychodzi³y mi na dobre. Specjalizacja zawodowa mego szwagra wymaga³a posiadania w bibliotece ksi¹¿ek nie nadaj¹cych siê zupe³nie na lekturê dla piêtnastoletniej dziewczyny. Oprócz tego Max
i Elza byli zdecydowanymi ateistami i w ich domu nie by³o ladu jakiejkolwiek religijnoci. Tutaj tak¿e ca³kiem wiadomie i z w³asnej woli zaprzesta³am siê modliæ1.

1

E. Stein, Dzieje pewnej rodziny ¿ydowskiej, t³um. J.I. Adamska, Kraków 2005, s. 179.
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Drugim zwrotnym momentem sta³o siê wydarzenie, jakie mia³o miejsce 15
lat póniej, wczesn¹ jesieni¹ 1921 roku w Bad Bergzabern. Przebywaj¹c w domu
swej przyjació³ki Hedwig Conrad-Martius, Edyta Stein stanê³a przy szafie z ksi¹¿kami. Jak po latach wyzna³a, siêgnê³am na chybi³ trafi³ i wyci¹gnê³am grub¹ ksi¹¿kê. Nosi³a ona tytu³: ¯ycie w. Teresy z Ávila napisane przez ni¹ sam¹. Zaczê³am
czytaæ, zosta³am zaraz poch³oniêta lektur¹ i nie przerwa³am, dopóki nie dosz³am
do koñca. Gdy zamyka³am ksi¹¿kê, powiedzia³am do siebie: «To jest prawda!»2.
Rankiem tego samego dnia uda³a siê do miejscowej ksiêgarni, w której kupi³a
katolicki katechizm i msza³. W ten sposób rozpocz¹³ siê dla niej okres katechumenatu, który trwa³ do dnia 1 stycznia 1922 roku, kiedy w kociele parafialnym
w Bad Bergzabern przyjê³a chrzest.
Mo¿na by wiêc powiedzieæ: ¿ycie wiary u Edyty Stein w jakiej mierze decydowa³o siê w konfrontacji z ksi¹¿kami: biblioteka szwagra w Hamburgu,
Maxa, przyczyni³a siê do zarzucenia przez ni¹ modlitwy, a w konsekwencji
i wiary, natomiast ksi¹¿ka znajduj¹ca siê w zbiorach przyjació³ki Hedwig Conrad-Martius do tego ¿ycia j¹ na nowo przywróci³a. Nie by³a to jednak zwyk³a
odyseja czy te¿ powrót do tej samej rzeki: u Edyty Stein ¿ycie wiary, a przez to
tak¿e i ¿ycie modlitwy nabra³o bowiem w du¿ej mierze nowego kszta³tu, poniewa¿ od jesieni 1921 roku rozwija³o siê ono i kszta³towa³o na ³onie tego Kocio³a-Matki, którym dla Edyty Stein sta³ siê Koció³ katolicki.
II. DAS IST DIE WAHRHEIT!
Ów moment pozytywnego prze³omu, który równoczenie sta³ siê u Edyty
Stein powrotem do wiary w Boga, zosta³ jednoznacznie i precyzyjnie okrelony
poprzez stwierdzenie, jakie pad³o z jej ust: Das ist die Wahrheit! – „To jest prawda!”
Jest to stwierdzenie, które bez w¹tpienia ma przede wszystkim wymiar historyczny, poniewa¿ zaistnia³o ono w konkretnym miejscu i czasie. Jednak¿e, jak
siê wydaje, zawiera ono w sobie jeszcze dwa wymiary: teoriopoznawczy i metafizyczno-religijny.
Wymiar teoriopoznawczy ods³ania siê przed nami, kiedy na stwierdzenie
Edyty Stein Das ist die Wahrheit!  To jest prawda! spojrzymy w wietle filozofii Kartezjusza, a dok³adniej poprzez ten decyduj¹cy udzia³, jaki w akcie poznania ma, wed³ug niego, sama wola. Zgodnie z tez¹ g³oszon¹ przez ojca nowo¿ytnego mylenia s¹d, jaki wypowiada podmiot poznaj¹cy, jest w swej
wewnêtrznej strukturze czym bardzo z³o¿onym, gdy¿ bior¹ w nim udzia³ oby2
Teresa Renata od Ducha wiêtego, Edyta Stein. Filozof i karmelitanka, t³um. M. Kaczmarkowski, Paris 1973, s. 61.
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dwie podstawowe zdolnoci umys³u: rozum i wola. Rozum, wed³ug Kartezjusza,
jest zdolnoci¹ przedstawiania, natomiast spraw¹ woli jest twierdzenie lub zaprzeczanie. Dlatego te¿ s¹d nie jest aktem czysto intelektualnym, ale aktem pewnej decyzji, zgody lub niezgody na to, co woli przedstawia sam intelekt. To wola
decyduje ostatecznie o tym, co mo¿na uznaæ za prawdê, a co za fa³sz lub jak¹
u³udê3. W tym kontekcie nale¿y postawiæ pytanie: na czym polega b³¹d. Wed³ug
Kartezjusza wola ludzka jest, na sposób boski, nieograniczona, natomiast rozum
jest ograniczony. Jeli wiêc wola utrzymuje siê w granicach, w których rozum
daje podstawê do s¹dów, wtedy nie mo¿e siê ona mijaæ z prawd¹. Jeli jednak
wybiega poza tê granicê i wydaje s¹d w odniesieniu do tego, gdzie rozum nie
siêga, wtedy wpada w b³¹d. Jak bowiem czytamy w Zasadach filozofii, to za,
¿e popadamy w b³êdy jest zaiste niedoskona³oci¹, tkwi¹c¹ w naszym dzia³aniu
czy u¿ywaniu wolnoci, nie za w naszej naturze; ona bowiem jest ta sama zarówno wtedy, gdy s³usznie, jak i wtedy, gdy nies³usznie s¹dzimy4. Chocia¿ bowiem oczywist¹ rzecz¹ jest to, ¿e nikt nie chce siê myliæ, to jednak nawet sama
¿¹dza uchwycenia prawdy sprawia bardzo czêsto, ¿e ci, co dobrze nie wiedz¹,
w jaki sposób mo¿na j¹ posi¹æ, na skutek b³êdnej decyzji woli wydaj¹ s¹dy
o tych sprawach, których nie ogarniaj¹, i dlatego te¿ b³¹dz¹5.
Jak wiemy z wielu wiadectw osobistych Edyty Stein, przed momentem nawrócenia w Bad Bergzabern od strony intelektualnej zna³a ona ju¿ dobrze zasady chrzecijañskiej wiary, zw³aszcza potêgê Chrystusowego krzy¿a, która ukaza³a
siê jej w postawie Anny Reinach nieoczekiwanie postawionej w obliczu mierci
swego mê¿a, Adolfa Reinacha. A jednak ci¹gle brakowa³o jej czego, co pozwoli³oby jej opowiedzieæ siê za realn¹ prawdziwoci¹ chrzecijañstwa. Dopiero lektura autobiografii w. Teresy z Ávila sprawi³a, ¿e dokona³ siê w niej tak oczeki3
Moje w³asne b³êdy zale¿¹ od wspó³dzia³ania dwóch przyczyn, a to od mojej zdolnoci poznawania i zdolnoci wybierania (a facultate eligendi) czy te¿ wolnoci decyzji (ad arbitrii libertate), tzn. od intelektu i zarazem od woli. Przy pomocy bowiem samego intelektu ujmuje tylko te
idee, o których mog¹ wydaæ s¹d, i tak te¿ w intelekcie tak w³anie pojêtym nie mo¿e siê znaleæ
¿aden b³¹d w w³aciwym tego s³owa znaczeniu. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t³um.
M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, t. 1, s. 74.
Tak wiêc do s¹dzenia potrzebny jest wprawdzie intelekt, poniewa¿ o rzeczy, której w ¿aden
sposób nie ujêlimy, nie mo¿emy niczego s¹dziæ, ale potrzebna jest do tego tak¿e i wola, aby rzeczy w pewien sposób ujêtej udzieliæ zgody. R. Descartes, Zasady filozofii, t³um. I. D¹mbska,
Warszawa 1960, s. 24.
4
R. Descartes, Zasady filozofii, dz. cyt., s. 25.
5
Por. tam¿e, s. 27-28.
Sk¹d¿e wiêc bior¹ siê moje b³êdy? Otó¿ tylko st¹d, ¿e woli, maj¹cej szerszy zasiêg ni¿ intelekt, nie utrzymujê w tych samych granicach, lecz rozci¹gam j¹ tak¿e na te sprawy, których nie
pojmujê. A ona bêd¹c co do nich niezdecydowana, ³atwo zbacza z drogi prawdy i dobra; i w taki to
sposób powstaj¹ moje b³êdy i grzechy. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t. 1, dz. cyt.,
s. 77-78.
Por. tak¿e: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1983, t. 2, s. 53.
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wany i upragniony przez ni¹ prze³om. Z punktu widzenia teologii katolickiej trzeba by powiedzieæ: to by³a chwila ³aski. Natomiast z punktu widzenia Kartezjuszowej teorii poznania w jej stwierdzeniu Das ist die Wahrheit!  To jest prawda!
nale¿y dostrzec pewn¹ decyzjê woli, za któr¹, w konsekwencji, posz³y nastêpne
decyzje: kupno katechizmu i msza³u, a nastêpnie proba o chrzest w Kociele
katolickim.
Obok wymiaru teoriopoznawczego w stwierdzeniu Edyty Stein nale¿y równie¿ dostrzec istnienie wymiaru metafizyczno-religijnego. Jej s¹d: Das ist die
Wahrheit!  To jest prawda! prowadzi³ bowiem do uznania tego faktu, ¿e to,
co g³osi chrzecijañstwo, a dok³adniej: to, co g³osi Koció³ katolicki, jest prawd¹, i ¿e, nastêpnie, ta prawda ma wymiar cile osobowy. Jest ni¹ Syn Bo¿y, Jezus Chrystus.
Aby móc lepiej zrozumieæ wymiar metafizyczny (jako pierwszy cz³on wymiaru metafizyczno-religijnego), nale¿y  jak siê wydaje  odnieæ siê tutaj do
rozró¿nienia, jakie czêsto w swej filozofii stosowa³ przyjaciel Edyty Stein ze studenckich jeszcze czasów spêdzonych w Getyndze i Fryburgu Bryzgowijskim,
Roman Ingarden. Jest to rozró¿nienie miêdzy ontologi¹, zajmuj¹c¹ siê istot¹ rzeczy, a metafizyk¹, która jest nauk¹ o bytach realnie istniej¹cych. Jak bowiem
pisa³ Ingarden w Sporze o istnienie wiata, obok zagadnieñ nauk szczegó³owych
[ ] rodzi siê ¿¹danie ca³kiem nowej «nauki», pewnego rozwa¿ania czysto teoretycznego, a l e z u p e ³ n i e odmiennego od badañ nauk szczegó³owych i o d
n i c h n i e z a l e ¿ n e g o”6. Nauka ta, zwana przez Ingardena ontologi¹, powinna zajmowaæ siê tak zwanymi rozwa¿aniami ontologicznymi. W odró¿nieniu od
nauk szczegó³owych, które zajmuj¹ siê faktami,
rozwa¿anie ontologiczne polega na apriorycznej analizie zawartoci idei. Najistotniejsze swe uzasadnienie posiada ono
w czystym uchwyceniu ostatecznych jakoci idealnych (czystych istot) i zachodz¹cych miêdzy nimi zwi¹zków koniecznych. Z drugiej strony jednak przed³u¿a siê w analizê czystych mo¿liwoci, jakie dla indywidualnego bytu wynikaj¹
z tego, co stwierdzono w zawartociach idej. Badanie ontolog i c z n e nie zak³ada ¿ a d n e g o przedmiotowego f a k t u w s z e r s z y m tego s³owa znaczeniu, a wiêc w szczególnoci ani istnienia realnego wiata, ani przedmiotów
w jego obrêbie, ani te¿ istnienia jakiejkolwiek dziedziny przedmiotowej okrelonej
przez pewien uk³ad aksjomatów7.

Tak rozumianej ontologii Ingarden przeciwstawia³ metafizykê. W jego rozumieniu badania metafizyczne
6
7

R. Ingarden, Spór o istnienie wiata, t. 1, Warszawa 19873, s. 41.
Tam¿e, s. 45.
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stoj¹ [ ] z j e d n e j s t r o n y w cis³ym zwi¹zku z rozwa¿aniami ontologicznymi, z drugiej jednak nie mog¹ one równie¿ pomijaæ wyników nauk szczegó³owych
o faktach. Dotycz¹ one bowiem dok³adnie tych samych przedmiotów, którymi zajmuj¹ siê te nauki, a tym siê tylko od nich ró¿ni¹, ¿e staraj¹ siê (p r z e z u w z g l ê d n i e n i e r o z w a ¿ a ñ o n t o l o g i c z n y c h) uchwyciæ ich w³asnoci istotne, nie
z a d o w a l a j ¹ c s i ê j a k i m i k o l w i e k c e c h a m i, które akurat pojawi¹ siê
w dowiadczeniu8.

Wypowiadaj¹c stwierdzenie Das ist die Wahrheit!  To jest prawda!, Edyta Stein niew¹tpliwie wykroczy³a poza ontologiê w Ingardenowym znaczeniu
tego terminu, a wesz³a w rzeczywistoæ metafizyki. G³oszony przez chrzecijañstwo Chrystus przesta³ byæ dla Edyty Stein jak¹ mo¿liw¹ ide¹, lecz sta³ siê konkretnym faktem, który ona uzna³a i w odniesieniu do którego zaczê³a w pe³ni
wiadomie i konsekwentnie kszta³towaæ swoje dalsze ¿ycie. Gdyby odnieæ to
do jej ¿ycia modlitwy, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e od nocy swego nawrócenia
zaczê³a siê na nowo modliæ, a jej ¿ycie modlitewne sta³o siê tak intensywne
i g³êbokie, ¿e dzisiaj uchodzi za jedn¹ z najbardziej znacz¹cych i wielkich mistrzyñ modlitwy i kontemplacji w ca³ym Kociele katolickim pierwszej po³owy
XX wieku.
Z kolei na wymiar religijny (jako drugi cz³on wymiaru metafizyczno-religijnego), który dostrzegamy w eksklamacji Edyty Stein Das ist die Wahrheit!  To
jest prawda!, zawieraj¹cej w sobie zarówno kartezjañski element woli istniej¹cy
w samym akcie poznawczym, jak i opowiedzenie siê za Osobow¹ Prawd¹  za
Jezusem Chrystusem, wskazuj¹ nastêpuj¹ce stwierdzenia Benedykta XVI znajduj¹ce siê w jego licie apostolskim Porta fidei:
Wiara jest decyzj¹ na to, ¿eby byæ z Panem, aby z Nim ¿yæ. To bycie z Nim wprowadza do zrozumienia powodów, dla których siê wierzy. Wiara, w³anie dlatego, ¿e jest
aktem wolnoci, wymaga równie¿ odpowiedzialnoci spo³ecznej za to, w co siê wierzy.
Koció³ w dniu Piêædziesi¹tnicy ukazuje z ca³¹ oczywistoci¹ ów wymiar publiczny
wiary i g³oszenia jej bez lêku ka¿dej osobie. Jest to dar Ducha wiêtego, który uzdalnia
do misji i umacnia nasze wiadectwo, czyni¹c je mia³ym i odwa¿nym9.

W dalszym ¿yciu Edyty Stein mo¿emy bez trudu dostrzec jej nieustanne
dojrzewanie w wierze i ci¹g³e poszukiwanie argumentów na rzecz rozumnoci
samego aktu wiary. Wskazuje na to miêdzy innymi jej dyskusja z Ingardenem10.
Oczywisty jest tak¿e u niej publiczny wymiar wiary, który doprowadzi³ j¹ ostatecznie do najwy¿szego stopnia wiadectwa – do martirium, jakie mia³o miejsce
w dniu 9 sierpnia 1942 roku w komorach gazowych KL Auschwitz.
8
9
10

Tam¿e, s. 43.
Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, n. 10.
Por. m.in. M. Jêdraszewski, Edyta Stein. Filozof i ³aska wiary, Poznañ 2003, s. 47-79.
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III. KSZTA£TOWANIE SIÊ WIERZ¥CEGO JA
Moment, w którym Edyta Stein wypowiedzia³a swoje s³ynne stwierdzenie
Das ist die Wahrheit!  To jest prawda!, by³ równoczenie mocno osadzony
w jej osobistej refleksji dotycz¹cej rozumienia w³asnego Ja. By³a ona g³êboko
powi¹zana z analizami o charakterze cile fenomenologicznym, których autorami byli: najpierw jej mistrz, Edmund Husserl, a nastêpnie ona sama. Kiedy
w licie do Ingardena powiedzia³a o sobie, ¿e jej prace s¹ zawsze odzwierciedleniem jej ¿ycia, poniewa¿ jest ju¿ tak skonstruowana, i¿ nie potrafi ¿yæ bez refleksji11. St¹d tak¿e jej nawrócenie na katolicyzm musia³o w niej szukaæ osobistego zrozumienia  zgodnie ze s³ynnym powiedzeniem Anzelma z Canterbury
fides quaerens intellectum. Dlatego te¿ musia³a sobie postawiæ pytanie: w jaki
sposób jej w³asne Ja mog³o dojæ do takiego momentu, w którym z ca³¹ wiadomoci¹ mog³a stwierdziæ: To jest prawda!
Zapewne sta³o siê to najpierw mo¿liwe na skutek odejcia przez ni¹ od tej
koncepcji Ja, któr¹ g³osi³ Husserl w dziele zatytu³owanym (w skrócie) Idee I,
opublikowanym w 1913 roku12. By³a ona nierozerwalnie zwi¹zana z proponowan¹ przez niego tak zwan¹ redukcj¹ fenomenologiczn¹, czyli z åðï÷ç. Chodzi³o
w niej o wziêcie w nawias ca³ego  w naturalnym nastawieniu dowiadczanego
 wiata. Traci [on] teraz dla nas  pisa³ Husserl w Ideach I  ca³¹ sw¹ moc
obowi¹zuj¹c¹, winien zostaæ ujêty w nawias bez sprawdzania, ale tak¿e bez podawania w w¹tpliwoæ. W podobny sposób ten sam los winien spotkaæ wszystkie, choæby najlepsze, pozytywistyczne albo inaczej ugruntowane teorie i nauki
odnosz¹ce siê do tego wiata13. W ramach tak rozumianej redukcji fenomenologicznej nale¿a³o równie¿ wzi¹æ w nawias istnienie Boga. Konieczne jest, jak
twierdzi³ Husserl, wy³¹czenie tego transcendensu, jakim jest Bóg, w imiê absolutu wiadomoci, w imiê dotarcia do tego pola badañ, którym jest pole czystej
wiadomoci14. W jakiej mierze Bóg zak³óca³by bowiem to pole, poniewa¿ by³by [ ] czym «absolutnym» w pewnym zupe³nie innym sensie ni¿ absolut wiadomoci, tak jak z drugiej strony by³by czym transcendentnym w zupe³nie in-

11
Por. list Edyty Stein do Romana Ingardena z dnia 15 padziernika 1921 roku, w: E. Stein,
Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, t³um. M. Klentak-Zab³ocka,
A. Wajs, Kraków 1994, s. 136.
12
Dzie³o to w t³umaczeniu polskim ukaza³o siê w 1975 roku jako: E. Husserl, Idee czystej
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ksiêga pierwsza, t³um. D. Gierulanka, Warszawa 1975
(dalej E. Husserl, Idee I).
13
Tam¿e, § 32, s. 94.
Niewykluczone, ¿e mo¿na by spróbowaæ zinterpretowaæ proponowan¹ przez Husserla redukcjê fenomenologiczn¹ w duchu teorii poznania Kartezjusza jako próbê utrzymania woli w granicach, w których rozum daje podstawê do wydawanych przez ni¹ s¹dów.
14
Por. E. Husserl, Idee I, § 58, s. 176-178.
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nym sensie w przeciwstawieniu do transcendensu w sensie wiata15. Dlatego te¿
Husserl bez jakichkolwiek w¹tpliwoci stwierdza³: Pomijamy to wszystko, co
jeszcze ze strony religijnej wiadomoci  i to jako rozumowo uzasadniaj¹cy
motyw  mo¿e doprowadziæ do tej samej naczelnej zasady16.
Zagadnienia poruszone w Ideach I Husserl rozwija³ w swoich póniejszych
zapiskach i notatkach, których by³o bardzo wiele. Ich publikacjê zapowiada³
zreszt¹ we Wprowadzeniu do Idei I jako Idee II i jako Idee III17. Jak wiadomo,
w latach 1917-1918 Edyta Stein by³a asystentk¹ tego filozofa. W ramach zleconych przez niego zadañ opracowywa³a ona liczne manuskrypty mistrza, przygotowuj¹c je do druku. Gdy praca by³a ju¿ w³aciwie ukoñczona, Edytê Stein spotka³o wielkie rozczarowanie: Husserl sprzeciwi³ siê jej publikacji. Dalszy ci¹g
Idei I ujrza³ wiat³o dzienne dopiero w 1952 roku jako dzie³o pomiertne twórcy
fenomenologii, zatytu³owane (w skrócie) jako Idee II18.
W ka¿dym razie nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e Edyta Stein doskonale zna³a pogl¹dy Husserla na temat wiadomoci, w tym tak¿e odnonie do tego, ¿e
w³anie wiadomoæ i tylko ona jest tym, co jest ród³owe i absolutne. Sama przecie¿ Edyta Stein w jakiej mierze przyczyni³a siê do opracowania miêdzy innymi
tych sformu³owañ, które znajduj¹ siê w Ideach II:
Jedyne, co jest pierwotnie indywidualne, to wiadomoæ [wziêta] konkretnie, wraz
ze swoim Ja. Wszystko inne, co indywidualne, jest czym przejawiaj¹cym siê i zasadê swego zindywidualizowania ma w rzeczywistym i mo¿liwym pojawianiu siê, które ze swej strony wskazuje poza siebie na pewn¹ indywidualn¹ wiadomoæ. [ ]
W samym Ja tkwi zindywidualizowanie ród³owe, absolutne. Ten sam duch nie mo¿e
istnieæ dwa razy, nawet nie mo¿e powróciæ w ten sam ca³ociowy stan i w tym jedynie pokazaæ swoje zindywidualizowanie, ¿e z t¹ sam¹ treci¹ wystêpuje w ró¿nych
zwi¹zkach19.

W tym samym czasie, kiedy by³a asystentk¹ Husserla, Edyta Stein pracowa³a nad w³asnym, w pe³ni oryginalnym studium, które zatytu³owa³a Psychische
Kausalität. Ukoñczy³a je w 1918 roku. Rok póniej przedstawi³a je bez powodzenia na Uniwersytecie w Getyndze jako rozprawê habilitacyjn¹20. W rozpraTam¿e, s. 177.
Tam¿e.
17
Por. tam¿e, s. 10.
18
Husserlowe Idee II przygotowa³a ostatecznie do publikacji Marly Biemel, opieraj¹c siê na
opracowaniach Edyty Stein (z lat 1917-1918) i Ludwiga Landgrebea (z lat 1924-1925). Dzie³o
ukaza³o siê w Hadze w 1952 roku jako IV tom Husserliana. W wersji polskiej zosta³o wydane
w 1974 roku jako: E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ksiêga druga, t³um. D. Gierulanka, Warszawa 1974 (dalej E. Husserl, Idee II).
19
E. Husserl, Idee II, § 64, s. 422, 423.
20
Rozprawa Edyty Stein Psychische Kausalität zosta³a opublikowana w 1922 roku w „Jahrbuch der Philosophie und phänomenologische Forschung” (V, 1922, 1-293) wraz z inn¹ jej prac¹
15

16
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wie tej mo¿na znaleæ dwa niezwykle wa¿ne fragmenty. Pierwszy z nich mówi
o swoistej bliskoci wiary w jej ¿yciu. Z drugiej jednak strony bierze j¹ niejako
w nawias, zgodnie z metodologicznymi za³o¿eniami Husserla dotycz¹cymi redukcji fenomenologicznej, dla którego by³a ona królewsk¹ drog¹ prowadz¹c¹
w kierunku uznania wiadomoci jako jedynej ród³owoci w³asnego Ja. Robiê
plany na dalsze ¿ycie  pisa³a Edyta Stein w Psychische Kausalität  i z uwagi
na nie kierujê ¿yciem obecnym, jestem jednak w g³êbi duszy przewiadczona, ¿e
wydarzy siê co, co wszystkie me plany wyrzuci na mietnik. Nie przyzwalam
na tê autentyczn¹, ¿yw¹ wiarê i nie pozwalam jej na siebie oddzia³ywaæ21. Sformu³owania: Nie przyzwalam, Nie pozwalam jej na siebie oddzia³ywaæ  to
inne okrelenia na Husserlow¹ redukcjê fenomenologiczn¹. Poprzez nie Edyta
Stein pozostaje zatem wierna temu, co o czystym, ród³owo absolutnym Ja
pisa³ w Ideach II Husserl.
Natomiast drugi fragment rozprawy Psychische Kausalität wskazuje na to,
¿e Edyta Stein odchodzi ju¿ od koncepcji absolutnie ród³owego Ja. Co wiêcej, wbrew postulatom Husserla Edyta Stein bynajmniej nie bierze w nawias tego
transcendensu, którym jest Bóg. Wiêcej jeszcze: przypisuje Bogu w aktywnoci
Ja rolê ród³ow¹. Stwierdzaj¹c to wszystko, Edyta Stein odnosi siê przy tym
do jakiego osobistego dowiadczenia.
Istnieje pewien stan spoczywania w Bogu, stan pe³nego odprê¿enia wszystkich si³
duchowych, w którym nie robimy ¿adnych planów, nie podejmujemy decyzji  naprawdê nie dzia³amy; ca³¹ przysz³oæ zdajemy na wolê Bo¿¹, pozostawiaj¹c j¹ ca³kowicie losowi; taki stan by³ chyba moim udzia³em wtedy, gdy jakie prze¿ycie, które
przerasta³o me si³y, poch³onê³o ca³kowicie moje si³y ¿yciowe i pozbawi³o mnie wszelkiej aktywnoci. Spoczywanie w Bogu by³o we mnie mierteln¹ cisz¹. Na jej miejsce
pojawi³o siê poczucie bezpieczeñstwa, zawieszenie wszelkiej troski, odpowiedzialnoci i koniecznoci dzia³ania. A gdy poddawa³am siê temu uczuciu, zwolna poczyna³o nape³niaæ mnie nowe ¿ycie i popychaæ  bez jakiegokolwiek napiêcia mej woli
 do nowej dzia³alnoci. Ten o¿ywczy przyp³yw jawi³ siê jako emanacja aktywnoci
i si³y, która nie by³a moja, a która  nie stawiaj¹c ¿adnych wymagañ mojej sile 
zaczyna we mnie dzia³aæ. Jedynym warunkiem takiego odrodzenia duchowego zdaje
siê byæ bierna ch³onnoæ  tak jak jest ona zakorzeniona w strukturze osoby22.

Poniewa¿ by³a tak skonstruowana, ¿e nie mog³a uwolniæ siê od (auto)refleksji, Edyta Stein próbowa³a od strony filozoficznej zrozumieæ i wyraziæ to prze³omowe wydarzenie, na skutek którego dosz³o w niej do opowiedzenia siê za Bopt. Individuum und Gemeinschaft jako Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie
und der Geisteswissenschaften.
21
E. Stein, Psychische Kausalität, w: Teresa Renata od Ducha wiêtego, Edyta Stein. Filozof
i karmelitanka, t³um. M. Kaczmarkowski, Paris 1973, s. 60.
22
Tam¿e, s. 60-61.

EDYTA STEIN: WIARA JAKO DECYZJA

69

giem i za chrzecijañsk¹ wiar¹ g³oszon¹ przez Koció³ katolicki. W pisanym ju¿
w karmelitañskim klasztorze w Kolonii dziele Byt skoñczony a byt wieczny
(1936) podkreli³a najpierw rolê rozumu i woli w procesie poznania, które równoczenie zwi¹zane jest z otrzymywaniem przez cz³owieka pewnych danych
i przyjêciem ich przez niego, co dokonuje siê moc¹ decyzji woli, a zatem dziêki
jego wolnoci. Jej interpretacja obydwóch w³adz duchowych cz³owieka, a zw³aszcza stanie woli po stronie intelektu wykazuje uderzaj¹ce podobieñstwo do teoriopoznawczej koncepcji Kartezjusza. Edyta Stein stwierdzi³a w nim bowiem:
Poznanie (w najszerszym znaczeniu tego s³owa) jest zdobyciem lub posiadaniem
znajomoci [czego]. Oznacza to u stworzeñ otrzymywanie (nie le¿¹ce w ich mocy,
bo jest dane i zak³ada dawcê) oraz przyjêcie, bêd¹ce spraw¹ ich wolnoci. [ ]
Udzia³ wolnoci w poznaniu staje siê tym wiêkszy, im bardziej jest ona rzecz¹ rozumu, wnioskowania i s¹dzenia; uzyskanie poznania wymaga tu wiêcej osobistego
wysi³ku. Wzrasta te¿ liczba racji za i przeciw przyzwoleniu, które staje siê trudniejsze i pozostawia wiêcej miejsca dla wolnej decyzji. Choæby tak nie powinno byæ, to
jednak w ¿yciu duchowym odgrywa du¿¹ rolê owo stat pro ratione voluntas. W wielu przypadkach nie jest to nawet nierozs¹dne, lecz [po prostu] ¿adne inne rozwi¹zanie nie jest wtedy dla nas mo¿liwe23.

Jest przy tym rzecz¹ oczywist¹, ¿e decyzja woli w sprawach odnosz¹cych siê
do ¿ycia duchowego  a ta decyzja musi zapaæ, nie mo¿na przecie¿ przez ca³e
¿ycie pozostawaæ w stanie swoistego zawieszenia  niesie wraz z sob¹ pewne
ryzyko. St¹d te¿ w licie do Romana Ingardena, nosz¹cym datê 20 listopada 1927
roku, Edyta Stein napisa³a: Nie trzeba, bymy a¿ po kres naszego ¿ywota szukali dowodu prawomocnoci dowiadczenia religijnego. Konieczne jest jednak,
bymy opowiedzieli siê za lub przeciw Bogu. Tego siê od nas wymaga: zdecydowaæ siê, nie otrzymuj¹c w zamian kwitu gwarancyjnego. Oto wielkie ryzyko
wiary24.
Jednak¿e decyzja woli w momencie opowiedzenia siê za Bogiem dokonuje
siê w szczególnej przestrzeni, wyznaczonej przez wolnoæ, która ods³ania siê na
dzia³anie ³aski Bo¿ej. Wolnoæ mo¿e, oczywicie, powiedzieæ swoje nie wobec Boga. Jak Edyta Stein stwierdzi³a w rozprawie Ontyczna struktura osoby
i jej problematyka teoriopoznawcza, napisanej oko³o 1930 roku, a zatem kilka
lat po swoim ci¹gle g³êboko prze¿ywanym i reflektowanym nawróceniu, dusza
mo¿e zamkn¹æ oczy na ³askê, [ ] mo¿e usi³owaæ uciec od ³aski i od siebie”25.
Dusza mo¿e jednak powiedzieæ tak Bogu, czyli mo¿e otworzyæ siê na ³askê.

E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, t³um. I.J. Adamska, Poznañ 1995, s. 409-410.
Ta¿, Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena, s. 195-196.
25
Ta¿, Ontyczna struktura osoby i jej problematyka teoriopoznawcza, w: ta¿, Twierdza duchowa, t³um. I.J. Adamska, Poznañ 1998, s. 54.
23

24
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Wed³ug Edyty Stein bêdzie to mo¿liwe pod warunkiem uznania i wcielenia
w ¿ycie pewnego paradoksu: z jednej strony ca³kowitego zapomnienia o sobie,
a z drugiej ca³kowitego pochwycenia siebie samej. Duchowe ¿ycie Ja zale¿y
zatem od dwóch jego dzia³añ, maj¹cych dwa przeciwstawne sobie zwroty:
pierwszym jest ruch do wewn¹trz polegaj¹cy na scaleniu siê duszy, drugim natomiast jest ruch na zewn¹trz, polegaj¹cy na otwarciu siê na dzia³anie ³aski
Bo¿ej. Zdaniem Edyty Stein, oprócz mo¿liwoci powiedzenia Bogu nie,
istnieje jeszcze ostatnia mo¿liwoæ: przyj¹æ ³askê bez zastrze¿eñ. Oznacza to zdecydowany odwrót duszy od siebie samej i bezwarunkowe zapomnienie o sobie (das
Sichloslassen). Lecz aby móc siebie w ten sposób okreliæ, dusza musi mocno siebie
pochwyciæ i z najbardziej wewnêtrznego centrum tak siebie ca³kowicie obj¹æ, ¿eby
ju¿ nie mog³a siê zagubiæ. Oddanie siebie jest najbardziej wolnym aktem wolnoci.
Ten, kto ca³kowicie bez troski o siebie, o swoj¹ wolnoæ i indywidualnoæ odpowie
na wezwanie ³aski, ten wchodzi w ni¹ zupe³nie wolny z zachowaniem pe³nej to¿samoci. Nie wejdzie na tê drogê nikt, kto siê ogl¹da na siebie26.

W dziele Byt skoñczony a byt wieczny, napisanym kilka lat póniej, Edyta
Stein pog³êbi³a swoje refleksji dotycz¹ce dzia³ania ³aski w Ja. Owo Ja nie
jest ju¿ bynajmniej Husserlowym Ja transcendentalnym, czyli wiadomoci¹
bêd¹c¹ absolutn¹ ród³owoci¹, ale Ja konkretnej, wolnej osoby ludzkiej, do
której zbli¿a siê Bóg i któr¹ wzywa do wewnêtrznego otwarcia i przyjêcia Go.
Spotkanie Ja z Bogiem jest spotkaniem dwóch wolnych osób. Jest to równoczenie spotkanie, które prowadzi do ich jednoci  w³anie poprzez ³askê. Ona
jest rodzajem pomostu miêdzy Bogiem a cz³owiekiem.
£aska natomiast z Bogiem jednoczy: wnika w stworzenie nie odrywaj¹c korzeni od
Boga i czyni je winn¹ latorol¹. Jest to w pe³nym znaczeniu mo¿liwe tylko u stworzeñ, które s¹ wolne. Martwe przedmioty mog¹ staæ siê wprawdzie narzêdziami boskiego dzia³ania i w tym znaczeniu zawieraæ w sobie ³askê (jak np. sakramenty), lecz
nie mog¹ zostaæ ³ask¹ nape³nione ani, jak osoba, byæ jej nosicielem. £aska chce
byæ przyjmowana osobicie. Jest ona wo³aniem Boga i Jego pukaniem27, a wzywana osoba winna j¹ s³yszeæ i otworzyæ siê na ni¹; otworzyæ siebie sam¹ na Boga, który
chce do niej wejæ. Dlatego gotowoæ przyjêcia  potentia oboedientiae  w cis³ym
i w³aciwym znaczeniu jest zdolnoci¹ do pos³uszeñstwa, do s³uchania Boga i oddania siê Mu w wolnoci. Jest to stosunek osoby do osoby i umo¿liwia ow¹ jednoæ,
jaka mo¿e istnieæ tylko miêdzy osobami, tzn. bycie jednym dziêki po³¹czeniu przez
Tam¿e, s. 54-55.
W tych stwierdzeniach Edyty Stein mo¿na dos³yszeæ siê echa Chrystusowych s³ów: kto chce
zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,25).
27
Sformu³owanie to jest zapewne nawi¹zaniem do s³ów Chrystusa z Apokalipsy w. Jana: Oto
stojê u drzwi i ko³aczê: jeli kto pos³yszy mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim
wieczerza³, a on ze Mn¹ (Ap 3,20).
26

EDYTA STEIN: WIARA JAKO DECYZJA

71

³askê. £aska wiêc suponuje wolnoæ i naturê, gdy¿ dla swego dzia³ania potrzebuje
stworzeñ wolnych28.

Prawdopodobnie w maju 1941 roku, przebywaj¹c w Karmelu w Echt, Edyta
Stein napisa³a tekst modlitwy zwi¹zanej z nowenn¹ na Zes³anie Ducha wiêtego. Zatytu³owa³a go A ja pozostajê z wami. W tej modlitwie, bêd¹cej hymnem
do Ducha wiêtego, zosta³y wyra¿one przez Edytê Stein pewne nowe elementy
odnosz¹ce siê do jej wizji cz³owieczego Ja. Jest w tym hymnie stosunkowo
³atwo uchwytne echo s³ów w. Augustyna z jego Confessiones o Bogu, który jest
interior intimo meo et superior summo meo. W jêzyku polskim Zygmunt Kubiak
odda³ te s³owa nastêpuj¹co: A Ty by³e bardziej wewn¹trz mnie ni¿ to, co we
mnie by³o najbardziej osobiste, a zarazem wy¿ej nade mn¹, ni¿ mog³em myl¹
siêgn¹æ kiedykolwiek29. Natomiast Edyta Stein zanosi³a do Ducha wiêtego
nastêpuj¹ce wezwanie: Ty, bli¿szy mnie ni¿ ja sobie / i bardziej wewnêtrzny ni¿
moje wnêtrze, / a przecie¿ nieuchwytny i niepojêty / rozsadzaj¹cy ka¿de imiê: /
/ Duchu wiêty  Wieczna Mi³oci!30
Bliskie tak¿e filozofii w. Augustyna, a dok³adniej: jego iluminizmu, s¹ inne
sformu³owania Edyty Stein zawarte w tej samej modlitwie. Jak wiadomo, wbrew
przes³aniu napisu, który znajdowa³ siê na frontonie wi¹tyni Apollona w Delfach
Poznaj samego siebie (gr. ãíäèé óåáõôü) i który by³ przejawem wiary we w³asne
mo¿liwoci poznawcze cz³owieka, Augustyn twierdzi³, ¿e prawdê mo¿emy poznaæ jedynie dziêki Bo¿emu owieceniu (illuminatio). Kim jeste s³odkie wiat³o nape³niaj¹ce mnie / i rozwietlaj¹ce mroki mego serca?  zapytywa³a Ducha
wiêtego Edyta Stein i zaraz potem w duchu Augustynowego iluminizmu dawa³a sobie (i innym) odpowied: Czy¿ nie jeste jak promieñ, / który migoce z tronu wiecznego Sêdziego / i wnika do nocy duszy, / która nigdy nie pozna³a samej
siebie? / Mi³osiernie i nieub³aganie / wnika do skrywanych zak¹tków31.
Droga, jak¹ przeby³a Edyta Stein w jej rozumieniu ludzkiego Ja, mo¿e byæ
zatem okrelona jako droga od Husserla do Augustyna  od Ja, które jest absolutnie ród³owe i które konstytuuje przedmioty poznania, do Ja, które poddaje
siê Bo¿emu owieceniu i którego najbardziej g³êbokie wnêtrze jest równoczenie
zamieszkiwane przez Boga.
¯eby jednak móc to powiedzieæ, trzeba najpierw uwierzyæ, a zatem w sposób wolny podj¹æ decyzjê na rzecz wiary. W tym Edyta Stein by³a tak¿e podobna do Augustyna. By³a zreszt¹ tego w pe³ni wiadoma ju¿ na pocz¹tku swego
E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, s. 408.
Augustyn, Wyznania 3, 6, 11; t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 40.
30
E. Stein, A ja pozostajê z wami. Z nowenny na Zes³anie Ducha wiêtego, w: J.I. Adamska,
Sól ziemi. Rzecz o Edycie Stein, Poznañ 1997, s. 199.
31
Tam¿e, s. 200.
28

29
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chrzecijañskiego ¿ycia. Dnia 20 listopada 1927 roku, a zatem zaledwie szeæ lat
po radosnym stwierdzeniu w Bad Bergzabern: Das ist die Wahrheit!  To jest
prawda!, pisa³a w Speyer w licie do Ingardena: Droga wiedzie od wiary do
ogl¹du, nie odwrotnie. Ten, co jest zbyt pyszny, by siê t¹ furtk¹ przeciskaæ, pozostaje na zewn¹trz. Ten jednak, kto przedostaje siê na drug¹ stronê, jeszcze za
¿ycia dociera do wci¹¿ pe³niejszej jasnoci i dowiadcza dowodu maksymy: Credo ut intelligam”32.
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SUMMARY
There are two components of an act of religious faith: human will and God as truth and the
Lord. Stein abandons Husserl’s phenomenological reduction in the definition of human “self” for
the sake of the influence of God, who shapes human “self”. She stresses the role of the will besides
of the mind. The will decides whether “self” can be shaped by God or not. In this way Stein favors
Augustine’s understanding of “self” ascribing to the will the leading role in process of finding truth
about “self”.

Keywords
act of faith, will, mind, truth, self, epoché (phenomenological reduction), God, grace

S³owa kluczowe
akt wiary, wola, umys³, prawda, jañ, epoche (redukcja fenomenologiczna), Bóg, ³aska
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Wiara jako zakorzeniony w wolnej woli wybór egzystencjalny
 Edyta Stein
Faith as a Choice Rooted in Existential Free Will

Edyta Stein, której osobiste dzieje wiary rozpiête s¹ na pograniczu judaizmu,
ateizmu i ostatecznie katolicyzmu, a jej indywidualna struktura prze¿ywania wiary zakotwiczona jest w filozoficznej metodzie fenomenologicznej, w pozostawionej spucinie naukowej podejmuje kwestiê aktu wiary, staraj¹c siê rozjaniæ ten
fenomen nie tylko na p³aszczynie teoretycznej, lecz przede wszystkim praktycznej, by dog³êbnie zrozumieæ stan, który sta³ siê jej udzia³em. Zagadnienie wiary
Edyta Stein opracowa³a z punktu widzenia podmiotu jej prze¿ywania. Maj¹c filozoficzny warsztat pojêæ, stara³a siê tak spojrzeæ na fenomen wiary, aby wyzbyæ
siê wszelkich przedza³o¿eñ zarówno filozoficznych, jak i teologicznych, aby dotrzeæ do istoty rzeczy, do istoty aktu wiary. Dlatego teoretycznie i naukowo opracowany przez ni¹ zakres materia³u podejmuj¹cy szeroko rozumian¹ problematykê wiary uznaæ mo¿na za swoicie rozumiany pamiêtnik duchowy Edyty Stein,
prezentuj¹cy miêdzy innymi odpowied na pytanie o to, czym jest wiara i jakie
s¹ niezbêdne elementy bytowe do jej realizacji.
I. PUSTE DOWIADCZENIE WIARY
W zrozumieniu przez Edytê Stein wiary p³yn¹cej z objawienia pomocna okaza³a siê wypracowana przez ni¹ fenomenologiczna kategoria wczucia, niczym
niezdeterminowany akt bazuj¹cy na wewnêtrznej zgodzie na spotkanie i dowiadczenie Ja drugiego cz³owieka. Dziêki fenomenologicznemu dowiadczeniu kate-
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gorii wczucia1, w okresie kiedy oficjalnie deklarowa³a siebie jako osobê niewierz¹c¹, potrafi³a zrozumieæ naturê homo religiosus i motywy jego dzia³ania, pomimo i¿ sama owych dzia³añ nie podejmowa³a. Jako osoba niewierz¹ca nigdy
nie odrzuci³a mo¿liwoci wiary i jej Przedmiotu, zawieszaj¹c swój s¹d o tym, czy
wiara jest odpowiedzi¹ na autentyczny i realny stan rzeczy, czy jedynie z³udn¹
mistyfikacj¹ wytworzon¹ przez cz³owieka.
wiêta pisz¹c o dowiadczeniu obcego duchowego ¿ycia stwierdzi³a, ¿e gdy przyswoimy sobie cudze duchowe poruszenie, czujemy siê w dziwny sposób nim objêci
i ono dotyka naszego w³asnego wewnêtrznego istnienia. Gdy w ten sposób wczuwaj¹co uobecniamy sobie jaki akt wiary, to ma on w nas tendencje do pe³nego prze¿ywania, czyli d¹¿y do tego, by obudziæ w nas w³asne, pierwotne zajêcie stanowiska wobec tej samej treci. Zostajemy w ten sposób zara¿eni czyim s¹dem, uczuciem, d¹¿eniem2.

Jednak owa tendencja do pe³nego prze¿ywania wiary nie jest wewnêtrznym
poruszeniem, który w konsekwencji prowadziæ mo¿e do samego aktu wiary. Jest
to jedynie rodzaj intelektualnej dedukcji, za pomoc¹ której mo¿liwe staje siê
zdobycie pustego przedstawienia poznania Boga3, dowiadczenie potencji aktu
wiary, który do swej aktualizacji potrzebuje ³aski i wolnego wewnêtrznie i zakorzenionego w wolnej woli przyzwolenia na jej dzia³anie. Wnêtrze duszy jest
naczyniem, w które Duch Bo¿y wlewa ¿ycie ³aski, gdy mu siê dusza otwiera
moc¹ swej wolnoci4. Tu uwypuklona zostaje zasadnicza ró¿nica pomiêdzy wiar¹ filozoficzn¹, bêd¹c¹ pustym wyobra¿eniem przedmiotu i formy wiary oraz jej
naukowego opracowania, a wiar¹ w sensie teologicznym, gdzie dochodzi do autentycznego spotkania i dialogu pomiêdzy podmiotem i przedmiotem wiary,
niezale¿nie od naukowych kryteriów, w których najczêciej nie ma miejsca na
wiarê w sensie fides5. Warto zaznaczyæ, ¿e zagadnienie wczucia jako kategoria
i metoda fenomenologiczna bywa interpretowane w duchu teologicznym, co pierwotnie nie le¿a³o w zamyle Edyty Stein. Wspó³czenie napotyka siê tezy, wedle
których wczucie jest podstawowym aktem ludzkiej realizacji wiary w Boga,
zw³aszcza w Jezusa Chrystusa6.

E. Stein, O zagadnieniu wczucia, t³um. D. Gierulanka, J.F. Gierula, Kraków 1988.
W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary w ¿yciu i pismach w. Teresy Benedykty od Krzy¿a
(Edyty Stein), Kraków 2005, s. 105.
3
Por. tam¿e, s. 144.
4
E. Stein, Byt skoñczony, a byt wieczny, t³um. J.I. Adamska, Poznañ 1995, s. 446.
5
Dla Edyty Stein wiara w sensie fides oznacza wiarê w Boga.
6
W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary…, dz. cyt., s. 103.
1
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II. WOLNOÆ WIARY
W myli Edyty Stein pierwszym i najbardziej podstawowym czynnikiem
ludzkiego bytu i zarazem aspektem wiary le¿¹cym u jej podstaw jest wolna wola.
Cz³owiek w wolnoci musi otworzyæ siê na ³askê wiary i w wolnoci tê ³askê
otrzymaæ. Osobista wiara ma zawsze komponent ³aski i komponent wolnoci7.
Niejako pierwsza jest ³aska, pe³ne mi³oci, obdarzaj¹ce darem spojrzenie Boga
na cz³owieka, dopiero potem w pe³nej wolnoci podjêta przez cz³owieka decyzja. Decyzja ta ma g³êboki wymiar egzystencjalny. Porusza cz³owieka wewnêtrznego na sta³e, zmienia jego najbardziej konstytutywne elementy bytowe. Cz³owiek od momentu jej podjêcia w sposób egzystencjalny staje siê relacj¹, która
poci¹ga za sob¹ intensywnie prze¿ywane konsekwencje i pragnienia coraz g³êbszego otwierania siê na rzeczywistoæ duchow¹. Cz³owiek staje siê uczestnikiem
nieustannie trwaj¹cego spotkania, w którym zostaje pochwycony przez Boga8
i sam stara siê przylgn¹æ do Niego w sposób najbardziej dla niego w danym momencie dostêpny. Uchwycenie i trzymanie siê rêki Boga jest czynem, który
wspó³konstytuuje akt wiary. Kto tego nie czyni, kto nie s³ucha pukania i nieporuszony dalej prowadzi swe ¿ycie, w tym akt wiary nie dochodzi do rozwiniêcia
i przedmiot wiary pozostaje mu ukryty”9.
Wiary10 nie mo¿na posi¹æ tak, jak zdobywa siê wiedzê czy udoskonala umiejêtnoæ. Dla przyjêcia prawdy objawionej niezbêdny jest mocniejszy udzia³ woli,
ni¿ w przypadku jakiej prawdy empirycznej, czy której z prawd rozumu naturalnego11. Wiara odnajduje swe spe³nienie w osobistym dowiadczeniu Boga,
a to dowiadczenie prowadzi do jej umocnienia i pog³êbienia. Dowiadczenie to
przewa¿a szalê aprobaty wolitywnej i przy wspó³pracy z natchnieniem Ducha
wiêtego utwierdza w podtrzymywaniu decyzji o uznaniu objawienia za prawdê
i cel ludzkiego ¿ycia. Sama ludzka wolna wola podtrzymywana ludzkim wysi³kiem nie jest zatem w stanie doprowadziæ cz³owieka do aktu wiary. Mo¿e ona
jedynie wzbudziæ gotowoæ do niej, ale nie stworzy relacji. Z kolei sama ³aska
Boga bez wolnoci wyboru cz³owieka równie¿ nie otworzy przed nim rzeczywistoci wiary. „Wiara jako akt oparty na «wolnym pos³uszeñstwie» jest nieosi¹7

s. 24.

E. Stein, Czym jest cz³owiek? Antropologia teologiczna, t³um. G. Sowiñski, Kraków 2012,

W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary…, dz. cyt., s. 214.
Tam¿e, s. 226.
10
„Wierzyæ  oznacza równie¿ zwrot do Boga. Rzeczywistoci, o której mówi¹ prawdy wiary.
I to taki zwrot, ¿e nie ogl¹da siê Go w wietle jakiej poszczególnej prawdy wiary, lecz oddaje siê
siebie Bogu Nieogarnionemu, który zamyka w sobie istotê wszystkich prawd wiary, a jednoczenie
pozostaje ponad nimi niepojêty, nieokrelony, ciemny, E. Stein, Wiedza krzy¿a, t³um. J.I. Adamska, Kraków 1994, s. 152.
11
Ta¿, Czym jest cz³owiek? Antropologia teologiczna, dz. cyt., s. 291.
8
9
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galna ani na drodze poznania empirycznego, ani na drodze poznania naturalnego12. Do wiary potrzeba zatem dwóch niezbêdnych i wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych komponentów: ³aski i wolnoci13.
III. WIARA SPE£NIENIEM CZ£OWIECZEÑSTWA
Wybór egzystencjalny, który poci¹ga za sob¹ przemianê cz³owieka, niesie
konkretne zmiany w jego ¿yciu. Przez pryzmat wiary wspó³pracuj¹cej z woln¹
wol¹ mo¿liwe staje siê dostrze¿enie i poznanie prawdziwego kszta³tu cz³owieczeñstwa, ku któremu nale¿y d¹¿yæ, kieruj¹c siê prawdami wiary, a co dzieje siê
dziêki formowaniu ¿ycia na wzór Chrystusa. Z jednej strony w wierze nastêpuje
przyjêcie przez cz³owieka wszystkiego, co ludzkie, pojawia siê pe³na akceptacja
ludzkiej natury, która staje siê punktem wyjcia dla sensu i celu wiary. Osoba
sama w sobie jest nonikiem tak wielkiej wartoci, ¿e sam Bóg w jej wnêtrzu
nawi¹zuje z cz³owiekiem relacjê, inicjuje wymiar spotkania, dlatego osoba swe
spe³nienie odnajduje przede wszystkim w postawie wiary. Jednak z drugiej strony wiara jako pocz¹tek cz³owieczego ¿ycia wiecznego14 ze swej natury kieruje
siê ku rzeczywistoci nadprzyrodzonej, dlatego dla swego rozwoju potrzebuje
¿ycia sakramentalnego, znaku obecnoci ³aski. To w³anie ona staje siê egzystencjaln¹ si³¹, umo¿liwiaj¹c jednoæ szczególnego rodzaju poznania, mi³oci i czynu, a wiêc nadprzyrodzonego poznania Boga, mi³oci heroicznej skierowanej ku
Bogu i bliniemu oraz czynu bêd¹cego konsekwencj¹ zjednoczenia poznania
najwy¿szego Dobra i mi³oci ku Niemu.
Cz³owiek przemieniany ³ask¹ wiary rozpoczyna nowe ¿ycie, w którym na
pierwszy plan wysuwa siê nadzieja i cel wiary, którym jest zbawienie. Cz³owiek
staje siê poszukiwaczem Boga, pozwalaj¹c ³asce wyznaczaæ sposób ¿ycia w wiecie i budowania Królestwa Chrystusa na ziemi. Wiara staje siê tak¿e drog¹ do
nadprzyrodzonego wychowania, gdy¿ cel wiary i wychowania jest wspólny – jest
nim zbawienie. Cel ten mo¿e nie zostaæ osi¹gniêty bez zawierzenia Stwórcy
wolnej woli w taki sposób, aby mia³a ona udzia³ w pierwotnym Bo¿ym planie
stwórczym ludzkiej natury. Dar wolnoci woli bêd¹cy narzêdziem wspó³pracy
z ³ask¹ mo¿e zwróciæ siê przeciwko cz³owiekowi, jeli ten nie podejmie ryzyka
zawierzenia, niejednokrotnie wbrew prawid³om rozumu, prowadz¹cego w konsekwencji do próby destrukcji (niezmiennej) natury cz³owieka.

12
13
14

Tam¿e, s. 26.
Por. W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary…, dz. cyt., s. 249.
Por. E. Stein, Czym jest cz³owiek? Antropologia teologiczna, dz. cyt., s. 27.
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IV. WIARA DOPE£NIENIEM ROZUMU
Edyta Stein podejmuje kwestiê relacji, jaka zachodzi miêdzy rozumem i wiar¹. Potencja³ rozumu by³ jej znany, w przeciwieñstwie do potencja³u wiary, który
po konwersji stanowi³ dla niej nowy obszar egzystencjalnych poszukiwañ. Edyta
Stein jako filozof przypisywa³a ludzkiemu intelektowi wielkie znaczenie, przez
wiele lat uprawiania nauki poszukiwa³a umi³owanej prawdy. Kiedy jednak zosta³a pochwycona przez Boga w akcie wiary, rozumiej¹c zakres znaczeniowy
wa¿nego dla niej pojêcia wolnej woli i podejmuj¹c egzystencjalny wybór przylgniêcia do Boga, stanê³a przed nowym wyzwaniem: jak na p³aszczynie filozoficznej wyjaniæ brak sprzecznoci pomiêdzy prawid³ami rozumu i prawd¹ objawienia, pomiêdzy dowiadczeniem, na bazie którego rozum docieka Prawdy,
i Prawd¹ wiary, o której dowiadczenie to milczy.
Punktem wyjcia rozwa¿añ Edyty Stein by³a pewnoæ, ¿e pomiêdzy prawd¹
objawienia i prawd¹ dostêpn¹ dla rozumu nie mo¿e byæ ¿adnej sprzecznoci. Nie
ma bowiem wielu prawd, prawda jest jedna i jej gwarantem jest Bóg. Dlatego
wspó³praca pomiêdzy wiar¹ i rozumem musi byæ mo¿liwa, podobnie jak mo¿liwy jest wspólny jêzyk teologii i filozofii. Wiara ma znaczenie dla filozofii. Jej
[Edyty Stein – AB] zdaniem filozof mo¿e odkrywaæ w teologii i wierze zadania,
a tak¿e stosowaæ teologiê, jako ród³o poznania dla filozofii15. cie¿ki teologii
i filozofii, wiary i rozumu prowadz¹ce do poznania prawdy musz¹ po³¹czyæ siê
w jedn¹, wspóln¹ drogê. Cz³owiek musi pokornie uznaæ ograniczonoæ w³asnego intelektu i przyj¹æ niemo¿noæ absolutnego poznania rzeczywistoci przy jednoczesnej mo¿liwoci poznania Boga.
W tym miejscu uwypuklony zostaje fundamentalny aspekt wolnoci wyboru. Bez niego bowiem akceptacja naturalnych ludzkich granic, przyzwolenie na
taki stan rzeczy i otwarcie siê na drogi sprzeczne z naturalnym wiat³em rozumu
staje siê niemo¿liwe. Wolna wola i p³yn¹cy z niej wybór, tzw. aprobata wolitywna, w tym miejscu zaczyna jawiæ siê jako gwarancja zgody pomiêdzy prawd¹
rozumu i prawd¹ wiary. Wiara staje siê nowym rodzajem poznania, które potrzebuje intelektu dla zrozumienia jawi¹cej siê treci. Akt wiary potrzebuje intelektualnego jej ujêcia, nigdy jednak nie stanie siê racjonalnym przenikniêciem objawionej prawdy. Wiara nie jest równie¿ stworzonym za pomoc¹ intelektu systemem
metafizycznym, który mo¿na wydedukowaæ za pomoc¹ okrelonej, intelektualnej techniki. Jest natomiast czynnoci¹ rozumu po³¹czon¹ z aprobat¹, z egzystencjalnym wyborem, z potwierdzeniem autentycznoci treci intelektualnej o g³êbi
i przedmiocie ponadnaturalnym. Jeli rozum nie mo¿e z przyczyn poznawczych
dokonaæ aprobaty danego stanu rzeczy bêd¹cego faktem p³yn¹cym z objawienia,

15

W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary , dz. cyt., s. 310.
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podmiotem decyduj¹cym jest wola owiecana ³ask¹ Ducha wiêtego. W wierze
aprobata zdañ wiary nastêpuje nie przez rozum i nie na gruncie poznania, ale
przez wolê i ze wzglêdu na jej cel. W wypadku wiary religijnej jest to obietnica
wiecznej zap³aty i ona sk³ania wolê do aprobowania prawd wiary”16. Wymagana
jest w tym wypadku cis³a wspó³praca intelektu i woli, która sk³ania rozum do
zgody z prawdami wiary. Rozum musi zgodziæ siê z tym, co mu siê wprost nie
ukazuje. Rozum i wiara maj¹ zdaniem wiêtej pomagaæ sobie wzajemnie tak,
by prawdziwie myl¹cy rozum udowadnia³ prawdê wiary, podtrzymywa³ j¹ i broni³, wiara za uwalnia³a rozum od b³êdów, umacnia³a go i doskonali³a w poznawaniu Bo¿ych spraw17.
V. ETAPY WIARY
Edyta Stein postawi³a zasadnicze dla problemu ludzkiej wiary pytanie: gdzie
jest jej pocz¹tek. Poszukuj¹c odpowiedzi, w duchu myli w. Tomasza, stwierdzi³a, ¿e nie jest nim dowiadczenie religijne czy mistyczne, lecz „pewne”, swoicie rozumiane pierwotne uzyskanie wiedzy o Bogu. Pomimo i¿ to Bóg w Osobie Ducha wiêtego jest dawc¹ i siewc¹ wiary, cz³owiek bez intelektualnego
uchwycenia pojêcia Boga w wolnoci woli nie nabêdzie gotowoci do przemienienia danej mu potencji wiary w akt. Drogê wiary Edyta Stein rozmieszcza na
trzech stopniach. Pierwszym z nich jest odpowiedni stan ducha cz³owieka, przygotowanie miejsca na ³askê, co dzieje siê przy wspó³pracy z Duchem wiêtym
na p³aszczynie wolnej woli. Nastêpnie dochodzi do rozumowego przyjêcia wiedzy o Bogu, aby na podstawie jej pog³êbienia poznaæ i przyj¹æ treci p³yn¹ce
z objawienia, ale ze wzglêdu na obiecany cel i prawdê, której gwarantem jest
Bóg. Akt wiary koñczy zbawienie i ogl¹danie Boga.
PODSUMOWANIE
Zgodnie z teologiczno-filozoficznym namys³em Edyty Stein nad kwesti¹
wiary stwierdziæ nale¿y, ¿e pe³ny jej rozkwit, realizacja, pierwotne poruszenie
i odkrycie jej rzeczywistoci jest wyrazem wolnoci wyboru i bez niego spe³nienie w wierze staje siê niemo¿liwe. Wolna wola jest podstawowym aktem ludzkim, niezbêdnym do jakiegokolwiek dzia³ania o charakterze osobowym. Czyn
ludzki wyra¿a siê w wolnym akcie, co oznacza, ¿e brak realizacji w dzia³aniu
poruszeñ wynikaj¹cych z wolnoci staæ siê mo¿e zaprzeczeniem pierwotnego
16
17

W. Zyzak, Fundamentalna rola wiary , dz. cyt., s. 217.
Tam¿e, s. 313.

WIARA JAKO ZAKORZENIONY W WOLNEJ WOLI WYBÓR EGZYSTENCJALNY

81

planu Boga wzglêdem natury cz³owieka. Ponadto w przypadku wiary brak wolnoci woli uniemo¿liwia jej autentyczne dowiadczenie i redukuje wiarê jedynie
do intelektualnej kalkulacji, sprowadzaj¹c wiarê do samego jej pojêcia. Bóg
ka¿dego prowadzi jego w³asn¹ drog¹: jedni dochodz¹ do celu prêdzej i ³atwiej,
inni póniej i trudniej18, jednak niezale¿nie od tego, jak wielk¹ ³ask¹ Bóg pragnie obdarzyæ cz³owieka, wiara musi byæ indywidualnie podjêtym egzystencjalnym wyborem zakorzenionym w wolnej woli.
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SUMMARY
In her philosophical and theological thought Edith Stein tackles the question of faith. Trying
to find most of its constitutive elements, she considers it within a frame of human freedom. She
states that faith, internal human willingness to take an act of faith and the freedom of choice are the
essential foundation for the grace on the basis of which the existential relationship between God
and man can be established. Edith Stein confirms that human free will, which is supported only by
human effort, is not able to bring a person to make an act of faith. It can only arouse willingness to
do it, but does not build a relationship. However, the same grace of God, without human freedom
of choice is also not enough and does not guarantee him the reality of faith. Therefore, Edith Stein
shows faith as a special kind of choice, made with the participation of free will. It is an existential
choice which moves and changes the inner man, and which will always last within a living
relationship with God.

Key words
faith, freedom, free will, choice, grace
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Benjamin Libets experiment and its critique between 2000-2012
Eksperyment Benjamina Libeta i jego krytyka w latach 2000-2012

I. INTRODUCTION
This paper presents an outline of discussion surrounding the Libet experiment, based on the review of subject literature from 2000-2012. The first part
presents the experiment itself as well as Libet’s own conclusions. The following
part describes the resulting critical reaction, whereas the final part is devoted to
presenting conclusions that suggest themselves after analysing this debate.
The paper is by no means a comprehensive treatment of the topic. We focus
on the articles presented in the Journal Citation Reports and Oxford Handbook
of Free Will1.
We aim not only to review the critical response to the experiment and its
conclusions, but also to answer the question whether the results of the Libet
experiment justify the thesis that the so-called free will has a physiological basis.
We shall also touch upon the following areas: assumptions related to the nature of free will, and the compatibilism-incompatibilism controversy. We shall
not, however, discuss these in much detail.
II. LIBETS EXPERIMENT AND HIS CONCLUSIONS
The following description is based on Libet’s articles published between
1983 and 2006. His primary aim was to show that the intention of making
1
Oxford handbook of free will, ed. R. Kane, New York, 2002; idem (ed.), Oxford handbook of
free will, New York 2011.
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a movement is temporarily primary to its physiological components, such as the
activation of brain areas responsible for making movements. The actual results
he obtained proved to be completely opposite2.
The volunteers were asked to bend their wrists or fingers when they start
feeling an urge, want, or intention. Simultaneously EEG analysis was performed
with active electrodes on the scalp at the midline-vertex (Cz), over the premotor
and motor cortex (ca. 4, 6 Brodman’s area). Also, the changes in tension of muscles responsible for arm movements were monitored using EMG. The participants
were presented with a modified clock, so that they were able to determine, remember and report the time (W) when the urge, want or intention of making
a move occurred. Brain activity was assessed using the so-called readiness potentials (RP; German: Bereitschaftspotential, BP). In another, similar experiment,
Libet asked the participants to refrain from making a move despite the occurring
urge, intention, etc. He described this act of refraining as the „veto control”.

3

Libet’s approach was to measure time backwards, hence the negative values,
from the moment of making a move (Action 0 ms, see Figure above). The oftenrepeated attempts proved that the brain activity, recorded as RP, precedes with
ca. 350 milliseconds (ms) the intention of making the move (W – Awareness of
intention) as recorded in memory. Whereas, the ability to refrain from making
a move, after a related intention occurred, could be recorded for up to 100ms before the time 04.
In what follows we present Libet’s conclusions. Despite the fact that they
were presented in publications decades apart, their content remains very similar.
J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umys³u, Kraków 2010, footnote 72, p. 184.
www.rupertsheldrake.wordrpess.com [dostêp 07.01.2013]
4
B. Libet, Do we have free will?, in: R. Kane (ed.) Oxford handbook of free will, New York
2002, p. 551.
2
3
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Describing his first results, Libet states: „the brain ’decides’ to initiate or, at least,
prepare to initiate [certain actions] before there is any reportable subjective
awareness that such a decision has taken place”5. We also note, after Schlosser,
that the word „decides” was used in inverted commas6. This means that Libet is
cautious about the hypothesis that consciousness and intentions are determined
by neuronal processes.
When it comes to the problem of free will, he notes: “if the ‘act now’ process
is initiated unconsciously, then conscious free will is not doing it”7. Libet also notes
that:
Freely voluntary acts are preceded by a specific electrical change in the brain (the
readiness potential, RP) that begins 550 msec. before the act. Human subjects
became aware of intention to act 350-400 msec. after RP starts, but 200 msec. before
the motor act. The volitional process is therefore initiated unconsciously. But the
conscious function could still control the outcome; it can veto the act. Free will is
therefore not excluded. These findings put constrains on views of how free will may
operate; it would not initiate a voluntary act but it could control performance of the
act. The findings also affect views of guilt and responsibility. But the deeper question
still remains: Are freely voluntary acts subject to macro-deterministic laws or cant
hey appear without such constraints, nondetermined by natural laws and truly free?
[ ] The first of these options would make free will illusory. The conscious feeling
of exerting ones will would then be regarded as an epiphenomenon, simply
a byproduct of the brains activities but with no causal powers of its own8.

As he points out:
[ ] free choices or acts are unpredictable, even if they should be completely
determined. The uncertainty principle of Heisenberg precludes our having
a complete knowledge of the underlying molecular activities. And, in chaos theory,
a random event may shift the behavior of a whole system, in a way that was not
predictable. However, even if events are not predictable in practice, they might
nevertheless accord with natural laws and therefore be determined9.

He notes however that the assumption that the subjective consciousness is
determined by the laws of nature „is a speculative belief, not a scientifically proven
5
B. Libet, Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action,
Behavioral and Brain Science, 8, 1985, p. 536, after: M.E. Schlosser, Free will and the unconscious precursors of choice, Philosophical Psychology, vol. 25, no. 3, 2012, p. 367.
6
M.E. Schlosser, Free will and the unconscious …, op.cit., p. 370.
7
B. Libet, Consciousness, free action and the brain, “Journal of Consciousness Studies”, no.
8, 2001, p, 62, after: A.R. Mele, Free will: Theories, analysis, and data, in: Does consciousness
cause behavior?, ed. S. Pockett, W.P. Banks, S. Gallagher, Cambridge 2006, p. 190.
8
B. Libet, Do we have free will?, …, op.cit., p. 551, 561.
9
Ibidem, p. 561-562.
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proposition”10. Similarly, there is no supporting evidence for indeterminism. It is
also an unproven speculative belief, however a theory „[…] that simply interprets
the phenomenon of free will as illusory and denies the validity of this phenomenal fact is less attractive than a theory that accepts or accommodates the phenomenal fact”11. For this reason, Libet is leaning towards an indeterministic interpretation of his experiments:
[ ] why not adopt the view that we do have free will (until some real contradictory
evidence may appear, if it ever does)? Such a view would at least allow us to proceed
in a way that accepts and accommodates our own deep feeling that we do have free
will. We would not need to view ourselves as machines that act in a manner
completely controlled by the known physical laws12.

Hence, Libet’s conclusions can be described as moderate. Moreover, they
were interpreted as such by many researchers. According to Pockett, Banks and
Gallagher, the experiment result indicates that “conscious awareness came before
the actual movement, but after the start of the brain activity leading up to it”,
however Libet himself does not conclude that consciousness is completely epiphenomenal or acausal13.
According to Libet, his experimental results can influence not only the notion of will but also of moral responsibility. He indicates that defining will as
‘refraining from actions’ is consistent with the approach presented in the Decalogue. Since “The role of conscious free will would be, then, not to initiate
a voluntary act, but rather to control occurrences of the act” this is consistent with
some ethical and religious requirements; the Decalogue for example consists
mainly of prohibitions14. On the other hand the „religious system that castigates
an individual for simply having a mental intention or impulse to do something
unacceptable, even this is not acted out, world create physiologically insurmountable moral and psychological difficulty”15. According to Libet, the view that the
thoughts and desires themselves can be considered sinful or constitute a fault,
makes everyone a guilty person16.

Ibidem, p. 562.
Ibidem, p. 563.
12
Ibidem, p. 563.
13
S. Pockett, W.P. Banks, S. Gallagher, Introduction, in: Does consciousness…, op.cit., p. 1.
14
B. Libet, Do we have free will?, …, op.cit., p. 560.
15
Ibidem, p. 561.
16
Ibidem.
10
11
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III. CRITIQUE OF LIBETS EXPERIMENT
By a critique we mean both the attempts to support and to reject the experiment results and Libet’s conclusions. Following Bremer and Schlosser, the critique has been divided into two parts: methodological arguments and critique of
Libet’s conclusions (interpretation)17.
1. Methodological arguments
A. The problem with the research tools

According to Pockett, the research using EEG and MEG are characterised by
a high temporal resolution but an insufficient spatial one. It is hard to pinpoint
exactly the brain area initialising the RP. In contrast, the methods based on the
blood flow are of high spatial but low temporal resolutions. What would be required is an invasive, intracortical, method but for ethical reasons, such methods
are rarely used.
According to Pockett, some researches think that RP probably comes from
the supplementary motor area/MII (SMA)18. However, after investigating the subcortical structures, Rektor suggests that the cranial RP signals also contain an
admixture coming from the subcortical centres. Rektor does not state however,
which subcortical areas were active 200ms before the movement19.
The Shibashaki group observed RP in the midcranial region but, similarly to
Rektor, were unable to locate the sources 200ms prior to movement20.
This suggests serious difficulties in determining the exact brain regions from
which RP originates. If it was shown that RP does not come directly from the
regions responsible for movements and that there are other regions involved, this
would complicate slightly Libet’s reasoning. If we assumed that the brain areas
responsible for movement initiate movement and at the same time we concluded
that these were not activated first, but instead were activated as a result of the
activation of deeper regions (for the time being not connected to movement), it

17

p. 367.

J. Bremer, Wprowadzenie

, op.cit., p. 186-189; M.E. Schlosser, Free will and , op.cit.,

S. Pockett, The Neuroscience of movement, in: Does consciousness…, op.cit., p. 17.
I. Rektor, Scalp-recorded Bereitschaftspotential is the result of the activity of cortical and
subcortical generators – a hypothesis, “Clinical Neurophysiology” 113, 2002, p. 1998-2005, after:
S. Pockett, The Neuroscience of movement, op.cit., p. 17.
20
Satow T. et al., Distinct cortical areas for motor preparation and execution in human identified by Bereitschaftspotential recording and EcoG-EMG coherence analysis, “Clinical Neurophysiology” 114, 2003, p. 1259-1264, after: S. Pockett, The Neuroscience of movement, …, op.cit.,
p. 17.
18
19
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would change: firstly the knowledge on brain regions responsible for movement;
secondly it would show that the movement regions themselves are being activated by other brain regions. This in turn would suggest a question regarding the
exact relation, in terms of Libet’s interpretation, of the activation of brain regions
before an intention occurred with the conclusion about the brain initiation of not
only the movement but the intention as well. Since, if these unknown regions
activated the regions responsible for movement, then, following the principle that
if something is a cause, it has to precede its effect, and then such regions could
be considered responsible for initiating both movement and intention. There are,
however, other interpretations possible. For example: a. the activation of the brain
regions responsible for movement and intention is initiated in another, common,
brain area, but takes place separately; b. the movement is initiated at the borderline between brain and mind in time that is earlier than the activation of the motor
cortex and the feeling of intention.
B. The problems related to determining time W

The most commonly raised methodological objection is that the approach to
measure the time of occurrence of conscious will was not sufficiently precise.
Broadly speaking, the main point of this argument concerns a possible inaccuracy in reporting time. The participants were supposed to observe lights switching
on the clock and using this as a reference, determine when the intention to act
occurred. Despite the fact that the lights went on in equal time intervals and after
each time the dial had been circled, the participant reported the results and the
experiment was reset, there still can be doubt with regards to the precision with
which the occurrence of intention was timed. Firstly, the participants had to focus simultaneously on the feeling of intention and the position on the clock. Secondly, they had to remember the position of the light.
According to Schlosser, such objections are not convincing in the view of
newer experiments. For example the experiments by Klein, Haynes and Soon
allow more precise and methodologically sound timing of intention. As Schlosser
states, the results of these experiments contributed greatly to the overall acceptance
of Libet’s achievements as confirmed empirical facts21.
The work of Lau serves a similar purpose. This researcher slightly altered
the way in which intention time is measured, and yet his results are comparable
to that of Libet. The intention occurrence time was determined to be slightly more
S. Klein, Libets timing of mental events: Commentary on the commentaries, Consciousness
and Cognition, 11, 2002, p. 326-333; C.S. Soon, J.D. Haynes et al., Unconscious determinants of
free decisions in the human brain, Nature Neuroscience 11, 2008, p. 543-545, after: M.E. Schlosser,
Free will and , op.cit., p. 367.
21
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than 200ms before the movement. He also showed that as early as 2-3 seconds
before, the pre-SMA (pre-supplementary motor area) is activated22.
Up until now, we have mainly discussed the problem of determining the time
of intention occurrence. It can be assumed that the improved measurement methods of the time, W, confirm the fact that intention is preceded by brain activity
and determine the approximate timing of this precedence.
The stability of determining the precedence of brain activity over intention
is, however, yet another issue and Haynes experiment shows that this cannot be
as easily confirmed.
C. The question of determining the causal relation

Haynes, as the result of his experiments, reached the conclusion that the stability of brain activity precedence is observed 60% of the time23. Establishing
stability for the temporal precedence of brain function activation and conscious
intention, would allow determining of the causal relation between the brain actions and the occurrence of intention. Hume’s requirements for precedence and
the stability of said precedence are assumed in establishing such a relation. Haynes experiment shows that there is some, at least statistical, problem with confirming this stability. Assuming that the 40% margin where no precedence took
place is not an error in Haynes experiment and is important in establishing the
lack of constant correlation, then under the falsification principle, this would
serve to undermine the thesis about the causal relation.
On the other hand, the mentioned research and the Wegner experiment do
support the conclusion that the Hume’s requirements for intention (consciousness) to be preceded by neuronal activity had been met. These confirm not only
the temporal precedence but also support the thesis about the stability of such
precedence. This evidence strongly suggests the existence of a causal relation.
The importance of this problem is witnessed by the radical character of conclusions reached by certain researchers. Wegner, assuming the causal relation as
given, suggests a way in which the illusion of causality works in humans: „The
will is an impression, caused by an attention paid to the activation of premotor
cortex (pre-SMA)”24. Churchland approaches the problem of our consciousness
in a similar vein. Arguing with Nagel against reductionism, Churchland points to
22
H.C. Lau et al., Attention to intention, Science 303, 2004, p. 1208-1210, after: S. Pockett,
The Neuroscience of movement, op.cit., p. 17-18.
23
J.-D. Haynes, Beyond Libet: Long-Term Prediction of Free Choices from Neuroimaging Signals, Research and Perspectives in Neurosciences, Berlin – Heidelberg 2011, p. 171.
24
Duch, presentation [PPT] Kognitywn¹ Rewolucjê!  Uniwersytet Miko³aja Kopernika
www.is.umk.pl/~duch/ref/PL/Wola/09-automatyzmy-Krakow.ppt, [dostêp 10.11.2012]
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the proprioceptive pathways as those allowing us to notice the states of our own
body, thus creating self-awareness25. Questioning the stability of precedence, and
consequently the causal relation, would undermine the basis of such radical
theses.
D. The problem of reversibility of requests

The problem which we have called the ‘problem of reversibility of requests’
is related to the extent to which intentions of a conscious individual, that one has
influenced at some point in the past, can be analysed. Lau and Passingham emphasise the problematic character of the consciousness studies, where conscious
patients are subject to requests influencing their consciousness, which is then
analysed. For example, the time of a given action and its content are suggested
by previous instructions describing what and when should be performed during
the studies26. The salient point is that when the participant is given an instruction
beforehand, stating that a certain movement should be performed, and their consciousness of movement initiation is observed; there is no certainty if the participant did not have such an intention moments after familiarising with the instructions. Hence what is later reported as the intention of making a movement could
well be a derivative of this initial instruction. This in turn would contradict the
temporal precedence of brain activity over conscious intention. Hence, the established causal relation between brain actions and intentions would be called into
question.
The problem of reversibility of requests was tackled in a broader context by
Mele.
2. Critique of the conlusions
A. The understanding of intention

According to Mele, Libet interchangeably uses words such as: ‘decision’,
‘intention’, ‘want’, ‘wish’, ‘desire’. Hence, there is a problem of ambiguity. Mele
claims that most people do notice a difference between wanting to do something
and decision of doing it:

25
P.M. Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podró¿ w g³¹b mózgu,
translated by Z. Kara, Warszawa 2002, p. 216-221; T. Nagel, Jak to jest byæ nietoperzem?, in:
idem, Pytania ostateczne, translated by A. Romaniuk, Warszawa 1997. For the so-called Nagel bat
problem see: P. Strzy¿yñski, Problem nietoperza Nagela w argumentacji Johna Hicka i Paula
M. Churchlanda, Filozofia Chrzecijañska vol. 7, 2010, p. 65-71.
26
H.C. Lau, R.D. Rogers, P. Haggard, R.E. Passingham, Attention to intention, after: S. Pockett, The Neuroscience of movement, op.cit., p. 19.
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[ ] you might want to have a second helping of dessert but decide to stop at one. If,
as I believe, to decide to A is to perform a momentary mental action of forming an
intention to A [ ], then in deciding to stop at one dessert you form an intention to
stop at one. Your having that intention also differs from your merely wanting to stop
at one dessert. You might want to have another dessert (it is very tempting) while
also wanting to refrain from having it (you are concerned about your weight); but
intending to have a second helping of dessert while intending to refrain from doing
that, if it is possible at all, would be a sign of a serious disorder27.

According to Mele, “if Libet himself were to distinguish between intending
and wanting (including having an urge)[…], he might find it more credible to
associate the readiness potentials with the latter [urge, desire – P.S.] than with
the former [intentions – P.S.]”28. Such a distinction would prove useful in describing the phenomenon of veto. Mele, criticising the idea of veto, claims that it is
not possible to simultaneously intend to make a move and to stop it. In Libet’s
experiment, veto functions as the result of intention of blocking a move that had
been previously intentionally planned. However, if Libet had accepted the distinction proposed by Mele, it would have significantly weakened the impact of
his experiment, since it is not as controversial to state that needs and desires can
be generated by the brain as it is to claim the same for intentions, which are often associated with the free will. We point out that Mele defends this approach
against the assumption that the free will has to have the power to initiate actions.
Whereas, in Libet’s interpretation will does not initiate but at most prohibits actions. Despite the fact that Libet rejected Mele’s distinctions as having been made
ad hoc, there were more positive reactions to the distinctions posited by Mele29.
On the other hand, according to Pockett these do not change the general implication of Libet’s experiment that brain activity precedes intentions and movement
and that whatever the exact nature of these neuronal activities, they precede consciousness30. It is hard, however, to accept Pockett’s interpretation without first
agreeing if Mele’s arguments are misinformed. Since, if we accept Mele’s reservations as justifiable, we conclude that intentions occur even before the experiment has started, hence before the recorded brain activity. If this is the case, what
was interpreted as the intention of making the move could have merely been an
awareness of activation of this primary intention.
Deecke and Kornhuber take similar approach. On the basis of the experiments, they suggest that: prior to the experiment, a general decision on making
periodic movements is made; it is then possible that the decision regarding speA.R. Mele, Free will: Theories, analysis, and data, in: Does consciousness , op.cit., Cambridge 2006, p. 190.
28
Ibidem, p. 192.
29
M.E. Schlosser, Free will and …, op.cit., p. 369.
30
S. Pockett, The Neuroscience of movement…, op.cit., p. 18.
27
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cific individual movements is sub-conscious and that consciousness is switched
on about 200ms prior to the movement; this 200ms interval gives time to veto
the movement31.
Hence, the conceptual ideas of Mele are not incompatible with the results of
experiments similar to those conducted by Libet. Moreover, these support the
principle of saving the phenomena even more than the deterministic interpretation32. This principle speaks against hastened rejection of data coming from everyday experience, if, obviously, the scientific or philosophical explanation does not
unequivocally show the contrary to which the everyday experience points. Out
of two interpretations of Libet’s experiment: deterministic and the one proposed
by Mele, the latter allows one to retain the common-sense belief with regards to
the causal character of free will and the possibility of consciously exercised influence on actions. Even in Libet’s conclusions, as quoted above, one notices an
attempt at saving the phenomena. Namely, quoting its inconsistency with our
internal experience, Libet rejects the deterministic hypothesis.
B. Interpretation of RP

The key role in the interpretation of Libet’s experiment is played by the
meaning given to the readiness potentials (RP). The deterministic interpretation
is supported by the assumption of a strong and direct correlation between physical movements with preceding RP discharges them. There are, however, studies
indicating a more complex nature of the correlation between RP and movements.
On the basis of the reviewed literature and their own research Shibasaki and
Hallett conclude that
Automatic movements such as eyelid blinks, spontaneous eye movements, chewing,
swallowing, and respiration also controlled by volitional factors to a certain degree.
Thus, BP is recorded when these movements are repeated at a self-paced rate.
However, it is not known whether these movements when occurring under automatic
and more natural conditions are associated with BP or not33.

On the other hand, RP occurs in the case of saccadic movements, yet it is
virtually absent in patients with degenerative diseases such as progressive myoclonic ataxia. According to these authors „typical complex of early BP and late
31
L. Deecke, H.H. Kornhuber, Human freedom, reasoned will, and the brain: The Bereitschaftspotential story, in: The Bereitschaftspotential. Movement-related cortical potentials, ed. M. Jahanshahi, M. Hallett, New York 2003, p. 283-320, after: H. Shibasaki, M. Hallett, What is the Bereitschaftspotential?, Clinical Neurophysiology, 117, 2006, p. 2353.
32
J. Baggini, P.S. Fosl, The Philosopher’s Toolkit. A Compendium of Philosophical Concepts
and Methods, Oxford 2003, p. 122-124.
33
H. Shibasaki, M. Hallett, What is the Bereitschaftspotential?…, op.cit., p. 2347.
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BP is never recorded before organic involuntary movements, the demonstration
of early BP and late BP before the movement in question strongly suggests its
psychogenic origin, and we use this routinely in clinical practice”34. According
to the researchers, the magnitude of RP discharges depends on the intention,
motivation, effort and other characteristics of the movement, resulting in large
differences in the output of an experiment. Moreover, early RP might be related
to a subconscious preparation for the future move, whereas late RP might be related to the conscious will of making a move35. Generalising the above, RP occurs prior to movements linked to a conscious decision, related to their execution
and do not occur prior to involuntary movements. A question suggests itself at
this point regarding the meaning of the absence of RP in involuntary movements,
for the interpretation of RP occurrence in the case of voluntary movements.
We should like to observe that the consciousness is correlated not only with
the voluntary – but also involuntary – movements. For it is quite possible that
one can sense and is aware of (where this consciousness comes from observation; we hereinafter refer to it as observational consciousness) breathing or blinking. This consciousness can be interpreted as a derivate of the functions played
by the, mentioned by Churchland, proprioceptive pathways. Observational consciousness of a similar type can be observed in case of voluntary movements.
According to Shibasaki and Hallet, the readiness potentials are correlated with
the latter type of movements. It can be stipulated that these movements are somehow characteristic enough to activate specific brain regions, which is detected as
RP. The question arises then, what is this characteristic feature, setting apart the
voluntary movements from the involuntary ones. Observational consciousness
itself cannot be considered to play this role on its own, since it is present in both
types of movement. If one assumes that the intention of making a movement is
this feature, then perhaps RPs are derivatives of a process, where this intention
intervenes in the physicochemical process occurring in the brain. If there were
no other possible causes related to the RP occurrence in voluntary movements,
intention would be an important step toward the solution of this conundrum. This
does not mean however that intention is independent of the physicochemical activity of the brain. Perhaps, as a result of evolution, a mechanism took shape,
requiring that complex movements (and many voluntary movements are complex) have a more precise set of actions, activation of which is correlated to the
activation of the motor cortex, and which is measured as RP. At the same time,
this more complex process results in consciousness, not only observational but
a causal one, which is then interpreted as intention. Yet another explanation is

34
35

Ibidem, p. 2352.
Ibidem, p. 2351-2353.

94

PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI

also possible; here intention is not related to RP as cause but as a process occurring separately but in parallel; or as a cause of brain activation.
In the Hermann group experiment, the participants were asked to either make
a move with a chosen arm or to refrain from making the move, after a specific
signal. The results contradict the stronger interpretation of Libet’s experiment.
The stronger interpretation states that will is determined by the neuronal processes.
According to the authors
Because the RP sets in before the stimulus is presented and participants react
appropriately, the RP cannot determine which of two alternatives available (righthand vs. left-hand movement) is executed. Rather, the RP seems to reflect a general
expectation or an unspecific motor preparation of both hands. [ ] It would seem,
then, that there are reasons to reject the stronger hypothesis and to doubt whether
Libets results can be interpreted as evidence against the freedom of will36.

At this point, it seems worthwhile to take a closer look at the interpretation
of the fact that RP discharges precede movements. Since the movement is not
defined in its quality (that is, what there is to be done is not specified), and each
such decision is accompanied by intention, RP cannot be a source of a specific
intention to make a movement with a specific arm. If the research held its own
against the critique, it would rather support the hypothesis – out of the two outlined in the previous paragraph – that does not interpret intention as the effect of
the neuronal processes recorded as RP.
One conjectures that the replacement of EEG as the research method with
a more accurate technology will help solving this problem. In their research, Soon
and colleagues instead of EEG used fMRI (functional magnetic resonance imaging) as their method of choice. The participants had to choose not only the time
of pressing a button but also the hand to use to do this. This allowed an analysis
of decisions regarding not only „when” but also „what” (the choice of action and
the choice of the hand to be moved). After the research, the authors concluded
that „Brain activity that is predictive of what-decisions was found as early as 10s
before the conscious choices, and brain activity that is predictive of when-decisions was found as early as 5s before the conscious choices”37. Hence, another
brain activity imaging method confirms the temporal precedence of neuronal
processes with regards to intention. Moreover, even the what-decision is being
preceded by the activation of relevant brain areas. Hence, it seems that this experiment does support the deterministic explanation of intention as derivative of
Ch.S. Herrmann et al., Analysis of choice-reaction task yield a new interpretation of Libets
experiments, International Journal of Psychophysiology, 67, 2008, p. 156.
37
J.D. Haynes et al., Unconscious determinants of free decisions in the human brain, “Nature
Neuroscience”, 11, 2008, p. 543-545, after: M.E. Schlosser, Free will and …, p. 371.
36

BENJAMIN LIBETS EXPERIMENT AND ITS CRITIQUE BETWEEN 2000-2012

95

neuronal processes. On the other hand, the experiment results, as described above
– despite the fact that the neuronal activity and RP occurred prior to the movement and the decision with regards to the particular hand being moved – were
not interpreted as the cause of intention, but as a generalised readiness for making a move.
C. The problem of generalisation from simple actions to complex ones

One of the arguments against Libet’s experiment and his interpretation is that
Libet commits a hasty generalisation fallacy. From simple hand movements he
extrapolates the precedence of neuronal activity with regards to all types of movements, and even decisions. As a result, he is able to draw a general conclusion
that conscious intentions are preceded by neuronal activity. Zhu, for example,
claims that Libet’s experiment deals only with distant intentions and not with the
direct ones. Zhu notes that at the beginning of the experiment, the participants
had already known what they are supposed to do. Moreover, Libet asked them to
make a move in a specific time interval38.
Schlosser on the other hand states that the participants only made the decisions of „when” to make a move and not „what” there is to be done. Whereas the
latter are far more important: „when” is secondary to „what”.
Yet, the experiment of Haggard and Eimer, where participants were asked to
choose when and with which hand to make a move, are comparable in terms of
results to that of Libet39.
Libet himself argues that his results can be generalised to all the planned and
spontaneous actions. He states that in the experiments where participants reported previous planning of making a move, the RP precedence was comparable to
the situation where decisions were made spontaneously. Moreover, other researchers showed that RP was detected even in the cases of some more complex
activities such as reading or writing40.
The thesis about partial generalisation of Libet’s experiment is also supported by the aforementioned experiment by Soon. Here, the participants had to
choose not only the time of pressing a button but also the hand they used to do
this. This allowed investigation of not only the „when” decisions but also „what”
decisions41.
J. Zhu, Reclaiming volition: An alternative interpretation of Libet’s experiment, “Journal of
Consciousness Studies”, 10, 2003, p. 61-77, after: M.E. Schlosser, Free will and …, op.cit., p. 369.
39
P. Haggard, M. Eimer, On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary movements, “Experimental Brain Research”, 126, 1999, pp. 128-133, after: M.E. Schlosser,
Free will and …, op.cit., p. 372.
40
B. Libet, Do we have free will?, …, op.cit., p. 560.
41
J.D. Haynes et al., Unconscious determinants …, op.cit., after: M.E. Schlosser, Free will
and …, op.cit., p. 371.
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Hence, one is justified in assuming that neuronal processes precede certain
movement and decisions of more complex nature than just the „when” decisions.
Moreover, the research made by Hayens suggests that the brain activates earlier
than the conscious decision – with regards to adding or subtracting numbers –
occurs42.
This research suggests that even very complex mental processes are preceded by neuronal activity. Hence, the generalisation made by Libet should be
deemed justified.
Moreover, Pockett observes that consciousness might be absent – also as
a causative factor – from certain complex movements altogether43. What he
means here, are the very fast corrective movements, which – if made consciously
would be too slow to be effective. For example, an immediate correction of car
route in case of possible collision course would be impossible, if it were to be
a result of a conscious analysis of the situation and making the decision.
We should point out however that the movements Pockett deals with include
automatic motor responses. Such movements are a result of training or reflex
reaction. Consciousness of the decision would, in such cases, impede its execution; however this does not contradict the assumption that consciousness could
have played a very important role in the training of such movements, namely the
role of controlling the process of reflex reaction training.
D. The problem with veto control

The possibility of refraining from executing a decision, dubbed by Libet as
„veto control” has some serious implication on the interpretation of his experiment. According to Schlosser, Libet:
[ ] thought that the experimental results are incompatible with the philosophical and
common sense conception, according to which free will requires the power to initiate
actions consciously. But the results are compatible with a more modest conception,
according to which free will consists in the ability to consciously control by way of
vetoing  we dont have free will, but we have free wont44.

Moreover, the author suggests that since Libet observes „veto control”, he
cannot be talking about determinism, since determinism rejects the possibility of
stopping a movement45. He also notes that the experiments aimed at improving
42
W. Duch, presentation [PPT] Kognitywn¹ Rewolucjê!  Uniwersytet Miko³aja Kopernika
www.is.umk.pl/~duch/ref/PL/Wola/09-automatyzmy-Krakow.ppt, [10.11.2012].
43
S. Pockett, The Neuroscience of movement…, op.cit., p. 20-21.
44
M.E. Schlosser, Free will and the unconscious…, op.cit., p. 367.
45
Ibidem, p. 370.
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Libet’s results and supporting his conclusions, assume a rather traditional notion
of a free will as possessing the power to initiate an action, and not only the power to stop an action. His suggestion is then to accept the compatibilist approach.
According to this approach, free will can be present when one is not forced to
act, has a choice, but not the power to initiate the act. Such conceived free will is
not affected by Libet-style experiments46.
Mele, as it has been mentioned, attempts to emphasise the problems related
to the „veto” intention. The participants of Libet’s experiments were supposed to
want to make a movement and plan to refrain from it. These two attitudes are
mutually exclusive. Mele states that: „ […] it is very plausible that Libet is mistaken in describing what is vetoed as «intended motor action»”47. Pocket, Banks
and Gallagher are also critical when it comes to the interpretation of veto48.
If Mele is right, then Libet’s interpretation has to overcome the difficulty
related to showing that it is possible to hold two mutually exclusive intentions
simultaneously. Mele’s objections could be tackled by designing an experiment,
where the participants are suggested to refrain from movement right before its
execution and where results similar to Libet’s are obtained. The difficulty related
to such an experiment lies in the fact that the time interval between making the
decision and possibility of changing it is very short and approximately equals
200ms. The difficulties related to designing and implementing Libet-style experiments and the problems inherent to interpreting the role of consciousness are best
described by Pockett, when talking about the more complex decisions or longterm intentions: „However, while it is clear that consciousness is generally associated with these processes, nobody has yet been able to design experiments that
would unequivocally nail down the temporal relationship between the appearance
of this consciousness and the onset of whatever neural events underpin the intentions and movement-initiations”49.
IV. THE CONSCIOUS MENTAL FIELD THEORY
During the – lasting for years – free will debate, Libet in 1994 put forward
the so-called conscious field theory (CMF), which was an interesting, yet surprising contribution50. It posits an existence of some non-measurable, but origi-

Ibidem, p. 366.
A.R. Mele, Free will: Theories …, op.cit., p. 193.
48
S. Pockett, W.P. Banks, S. Gallagher (ed.), Does consciousness…, op.cit., p. 2.
49
S. Pockett, The Neuroscience of movement…, op.cit., p. 22.
50
B. Libet, A testable field theory of mind–brain interaction, “Journal of Consciousness
Studies” Vol. 1(1), 1994, p. 119-126.
46
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nating in brain, mental quality. Libet also designed the experiment to verify this
theory. It consists in separating the sensory cortex from the rest of the brain in
such a way, so that all the nerve connections are severed but the blood supply is
intact. According to Libet: „The prediction is that electrical stimulation of the
sensory slab will produce a subjective response reportable by the subject. That
is, activity in the isolated slab can contribute by producing its own portion of the
CMF”51. If such field was created, it would mean that between the isolated piece
and the rest of the brain there is some relation of a non-neuronal character. Such
relation would be, according to Libet, a new quality escaping the realm of physical tests:
The CMF is [ ] a system produced by billions of nerve cell actions, it can have
properties not directly predictable from these neuronal activities. It is a non-physical
phenomenon, like the subjective experience that it represents. The process by which
the CMF arises from its contributing elements is not describable. It must simply be
regarded as a new fundamental «given» phenomenon in nature, which is different
from other fundamental givens like gravity or electromagnetism52.

The mental field would originate in the brain but would be also able to influence it. This would mean a strengthening of antireductionism to some extent,
a position arguing against total identification of mind and brain. The conscious
mental field theory would also explain the phenomenon of the perceived unity of
conscious perceptions. Since, it is hard to reconcile the unity of one’s own consciousness with its origin from many isolated neuronal discharges. According to
Libet, „The CMF would unify the experience generated by the many neural units.
It would also be able to affect certain neural activities and form a basis for conscious will”53. Apparently then, this theory could be also considered an argument
for the existence of conscious free will. Proving the existence of a field of extraphysical interactions that was related to brain and that influenced the conscious
experiences and even the actions of brain itself, would allow the conclusion that
there exists a will that is independent from these actions, hence a free one. Libet
warns however that “the conscious mental field theory […]is not dualism, in the
Cartesian sense; the CMF does not exist without the living brain, and is an emergent property that brain”54. Libet’s theory has the valuable feature of being testable.
The procedure of verifying it would consist in performing the abovementioned
experiment. In 2003, four years before his death, Libet wrote that he hopes that
51
B. Libet, Reflections on the Interaction of the Mind and Brain, Progress in Neurobiology
78, 2006, p. 324.
52
Ibidem.
53
B. Libet, Can Conscious Experience Affect Brain Activity, Journal of Consciousness Studies, Vol. 10, 2003, p. 27.
54
Ibidem, p. 28.
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scientists would one day be able to perform such an experiment55. It has been
twenty years since Libet first time proposed his theory, which may indicate that
such an experiment is indeed very difficult to implement.
V. FINAL REMARKS
The above reconstruction of the current state of affairs in terms of discussion
surrounding Libet’s experiment yields a number of conclusions.
Firstly, against some of the interpretations, Libet does not endorse determinism and does not state that free will has no impact on our actions. He does limit
this impact however, denying the role of free will in the initiation phase and seeing its main role in refraining from actions. This understanding of free will is
consistent with compatibilism rather than indeterminism or incompatibilism.
Secondly, the notion of will endorsed by Libet can influence the understanding
of moral responsibility. It is not, however, a radically new approach, for it is based
on the assumption that one cannot be punished or rewarded for involuntary actions.
Libet’s contribution is to extend the scope of these actions to, for example certain
types of thoughts, wishes or desires. But in his, admittedly cursory, description the
thoughts, desires or urges occurring spontaneously are no different to those that also
occurred spontaneously but their existence (feeling, thinking) is consciously extended or that did not occur spontaneously but were consciously created. The problem of moral responsibility for mental actions of this kind would disappear if one
managed to show that man has no real influence on any type of his or her mental
states, which seems to be very challenging indeed.
Thirdly, Libet’s interpretation is based on a number of assumptions. One of
them is that RP always precedes movements and occurrences of intentions. As it
has been shown, this precedence was not always shown. Whereas, the very fact
of this precedence can indicate that the general intention of making a move is
a result of previous mental attitude. In most cases, RP occurs before the voluntary movements, which suggests their mental, and not only brain, origin.
Another assumption is related to the interpretation of RP as coming from the
motor regions of the brain. The RP origin is also not completely certain and if
RP can be generated in deeper brain structures, and if confirmed, it would weaken
their interpretation as the indicators of activation are just the motor cortex.
Yet another assumption is related to generalisation of the results. It seems that
there is enough evidence supporting generalisation of RP precedence to all physical movements. However, generalisation to more complex decisions is currently
55
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under investigation. We emphasise that such a generalisation with regards to precedence and constant precedence would be justifiable only when all the mentioned
objections against the proposed interpretation of RP are also tackled.
Fourthly, the differentiation between desires, wishes and intentions or even
between direct and indirect intentions proposed by Mele, seems justifiable. By
accepting it, we are preserving the notion that man is a subject initiating actions
and not only able to refrain from actions. Also, it is consistent with the research
interpreting RP as an indicator of general readiness to action has having mental
origin. Hence, it seems justifiable to postulate clarification of notions during the
design and subsequent description of experiments of the type initiated by Libet.
A separate assumption is related to identifying intention with the feeling of
intention. It is conceivable to have intentions that, notwithstanding being the results of previous conscious actions, to a certain moment in time remain unconscious. Hence, the influence of unconsciousness and consciousness would have
to be somehow eliminated from the Libet-type experiments.
Objections raised in relation to the methodology, interpretation and certain
theoretical assumptions behind the experiment, suggest that the conclusion about
biophysical determination of will and consciousness by specific brain processes
is still premature.
Even the conscious mental filed theory, although interesting, is important
only theoretically and not as an argument in the free will debate.
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SUMMARY
The article describes the results of Libet’s experiment and its resulting critique, as witnessed
by the articles published between 2000 and 2012. As a result of his experiments, Libet concluded
that conscious intentions of making a movement are preceded by brain activity registered as the
readiness potentials (RP). In this interpretation, free will does not initiate the decision of making
a move but is however capable of stopping this process. For this reason, Libet does not conclude
that will is determined by biological processes. The resulting discussion in the literature concerns
mainly methodology and conclusions drawn by Libet. The methodological points raised include an
argument against the use of EEG as an accurate research tool and criticism of the method of timing
the occurrence of the conscious intention of making a move. We note that subsequent modifications
made to the original experiment, did however allow putting some of the methodological doubts to
rest. On the other hand, the critique of Libet’s conclusions focuses on the problematic nature of
correlation of physical movements with the readiness potentials. The most recent research also
shows that the potentials might have a more complicated origin than previously thought. Libet’s
interpretation is also criticised for its vagueness in defining intention and for not distinguishing it
from wishes and desires. The last part of our article summarises the latest state of affairs as
emerging from the analysis. We point out the difficulties in correlating potentials with movement,
their interpretation and difficulties with the notion of veto, since it seems to require that
contradictory intentions of making and refraining from a movement are present simultaneously. The
article concludes that on the basis of the current research, the thesis about a biological determination
of voluntary processes lacks a sound justification.

Keywords
Libet experiment, free will, readiness potentials (RP), veto control, free will as a veto,
intentions, causality

S³owa kluczowe
eksperyment Libeta, wolna wola, potencja³y gotowoci, kontrola veto,
wolna wola jako kontrola vet, intencje, przyczynowoæ
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OSOBA I WOLA
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 10, POZNAÑ 2013
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

AGNIESZKA BIEGALSKA
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
Wydzia³ Humanistyczny
Instytut Filozofii

Zrozumieæ wolnoæ. Rozum czy namiêtnoci?
Understanding Freedom. Reason or Passions?
Witaj, wolnoci aniele…
Juliusz S³owacki

Redaktor popularnego miesiêcznika przeprowadza³ sondê na temat Czym jest
wolnoæ? Napotka³ robotnika, który przemieszcza³ siê po placu budowy, pchaj¹c
przed sob¹ taczkê pe³n¹ piasku. Zapyta³ go wiêc: Czym dla pana jest wolnoæ?
Proszê mi powiedzieæ, jak pan rozumie wolnoæ? Na co zapytany odpowiedzia³:
A o co chodzi panu redaktorowi? ¯e ja z t¹ taczk¹ niby za wolno? Tak? Ta
anegdota zatrzyma³a mnie, a jej treæ zastanowi³a. Pomyla³am, ¿e s³owo wolnoæ jawi siê jako powszechnie znane i u¿ywane. Operujemy nim bardzo swobodnie, w ró¿nych kontekstach i z ró¿nym natê¿eniem. Generalnie przywieca
nam wiara w istnienie takiego fenomenu jak wolnoæ  nawet has³a g³osz¹ce jej
brak zasadzaj¹ siê na dowodzie reductio ad absurdum. Uwa¿amy wolnoæ za
sprawê oczywist¹ i w³anie dziêki takiemu aksjomatycznemu za³o¿eniu mo¿na
w obrêbie ludzkich spo³ecznoci stanowiæ prawa, podejmowaæ decyzje i wydawaæ s¹dy1. Pominê wiêc w tym miejscu szeroko omawian¹ zarówno w nauce,
jak i literaturze kwestiê pochodzenia wolnoci i jej uwarunkowañ2. Stawiam jed1
H. Arendt, Miêdzy czasem minionym a przysz³ym: osiem æwiczeñ z myli politycznej, t³um.
M. Godyñ, W. Madej, Warszawa 1994, s. 175.
2
O biologicznych determinantach ludzkich wyborów pisa³am w artykule Biopsychiczne uwarunkowania wolnoci, w: Mózg-Umys³-Dusza. Spór o adekwatn¹ antropologiê, red. K. Jasiñski,
Z. Kieliszek, M. Machinek, Olsztyn 2014.
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nak pytanie o to, na podstawie jakich racji dokonujê wyboru. Czy jest c o  czy
te¿ k t o , kto wp³ywa na podejmowane przeze mnie decyzje?
Ku mojemu zaskoczeniu, przegl¹daj¹c internetowe ksiêgarnie dotycz¹ce literatury przedmiotu, trafi³am na liczne poradniki pouczaj¹ce, jak byæ wolnym,
np. Wolnoæ emocjonalna. Wyzwól siê z wiêzów negatywnych emocji i odmieñ
swoje ¿ycie3; Mi³oæ, wolnoæ, samotnoæ. Nowe spojrzenie na zwi¹zki miêdzy
ludmi4; Jak zdobyæ pieni¹dze, m¹droæ i wolnoæ5; Wolnoæ finansowa dziêki
inwestowaniu w nieruchomoci6, Gie³da, wolnoæ i pieni¹dze. Poradnik spekulanta7, Jak byæ wolnym8 czy Liczby losu a wolnoæ wewnêtrzna9. Ju¿ lektura tytu³ów ods³oni³a przede mn¹ pewn¹ prawdê. Otó¿, aktem wolnym mam siê wyzwoliæ od samotnoci, mam siê staæ wolna finansowo, wolna od w³asnych emocji
(sic!)  najogólniej, wolna wewnêtrznie, zewnêtrznie i  rzec by siê chcia³o 
wolna w ogóle. Za zadaniem wszystkich tych poradników jest nauczyæ mnie,
jak siê uwolniæ od wszelkich wp³ywów. Oznacza to, ¿e wprawdzie wolna jestem,
ale muszê siê nauczyæ pos³ugiwaæ sw¹ w³asn¹ wolnoci¹, a dok³adniej kto
mnie nauczy. W³aciwie nie powinno to nikogo dziwiæ, bo w czasach, kiedy uczy
siê mê¿czyznê, jak ma siê staæ mê¿czyzn¹, a kobietê jej w³asnej kobiecoci, to
i wolnoci pewnie wypada siê uczyæ. Powiedzieæ mo¿na, takie czasy, ¿e wszystkiego trzeba siê uczyæ.
Czy mo¿liwe jest wyzwolenie z wiêzów wszelkich determinantów i czy taka
wyzwolona bêdê jeszcze umia³a ¿yæ? I czy w ogóle da³oby siê ¿yæ w wiecie
zupe³nie niezale¿nych jednostek? Filozofia zna takie projekty, w których wolnoæ
zbudowana na podstawie naukowego paradygmatu mia³a skutkowaæ w ka¿dej
sferze ludzkiego ¿ycia  od politycznej do religijnej. Mowa tutaj oczywicie o Nowej Atlantydzie Francisa Bacona. Postulat nowego spo³eczeñstwa ludowego, które
wspólnie buduj¹ autonomiczne jednostki, niós³ ze sob¹ idee wolnoci religijnej
oraz ludzk¹ niezale¿noæ od wiata zjawisk przyrodniczych10. Wielu mylicieli
wspó³czesnych, rzec by siê chcia³o marzycieli, podzieli³o wiarê w tê Baconowsk¹ utopiê. Któ¿ bowiem nie chcia³by ¿yæ w wiecie bez wojen, sporów, polity3
J. Orloff, Wolnoæ emocjonalna. Wyzwól siê z wiêzów negatywnych emocji i odmieñ swoje
¿ycie, t³um. M. Witkowska, Warszawa 2010.
4
OSHO, Mi³oæ wolnoæ, samotnoæ, Nowe spojrzenie na zwi¹zki miêdzy ludmi, t³um.
B. Jurkievich, Warszawa 2007.
5
P. McKenna, Jak zdobyæ pieni¹dze, m¹droæ i wolnoæ, t³um. A. Boniszewska, Warszawa
2008.
6
S. Muturi, R. Zduñczyk, Wolnoæ finansowa dziêki inwestowaniu w nieruchomoci, Warszawa 2009.
7
Van K. Tharp, Gie³da, wolnoæ i pieni¹dze. Poradnik spekulanta, t³um. K. roda, Warszawa
2000.
8
T. Hadgkinson, Jak byæ wolnym, t³um. A. Chmura, Warszawa 2001.
9
N. Czermiñska, Liczby losu a wolnoæ wewnêtrzna, £ód 2001.
10
F. Bacon, Nowa Atlantyda, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1954.
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ki, w wiecie, gdzie mieszkaj¹ niemiertelni bogowie11? Jednak¿e analiza dziejów naszej populacji nie ujawnia wystêpowania takiej Nowej Atlantydy. Nigdy
nie zbudowalimy takiego wiata  nawet na moment. Hannah Arendt twierdzi,
¿e w ogóle okresy wolnoci, jakie zna historia rodzaju ludzkiego, bywa³y zawsze stosunkowo krótkie12. Oczywicie nie zamyka to drogi do jakiego k i e d y , nie znosi mo¿liwoci zaistnienia takiego wiata, choæby w krótkim przedziale czasowym. Jednak¿e dzi tego rodzaju postulaty zaliczyæ nale¿y do kategorii
niezdrowych, surrealistycznych fantazji.
Powracaj¹c do wspomnianych wy¿ej przyjacielskich, wyzwoleñczych
poradników, nale¿y stwierdziæ, ¿e ich wartoæ ujmowana w rzetelnym namyle
jawi siê jako co najmniej wzglêdna. Oczywiste dla ka¿dego cz³owieka jest przecie¿ to, ¿e wyzwolenie od wszystkich determinantów nie jest mo¿liwe, a i bez
wielu z nich nie mo¿na by ¿yæ. Rys historyczny sporu determinizmu z indeterminizmem potwierdza to stwierdzenie, które generalnie przyjmowane jest jako
oczywiste. Determinizm jest granic¹ wolnoci.
Gdyby cz³owiek nie by³ w wiecie systemem wzglêdnie izolowanym wolnoæ realna
by³aby niemo¿liwa. W ten sposób determinizm wiata staje siê organemprzeszkod¹ dla wolnoci. Z jednej strony jest przeszkod¹, z drugiej jednak organem ujawniania siê wolnoci. Podobnie jak lot ptaka nie móg³by byæ poznany bez widoku spadaj¹cego kamienia13.

Powracam wiêc do pytania o to, jaki mechanizm rz¹dzi formowaniem moich
przekonañ i dlaczego dajê wiarê okrelonemu s¹dowi.
Z analiz rysu woluntaryzmu wy³ania siê obraz, w polu którego róde³ ludzkiego wyboru poszukiwa³o siê i poszukuje w dwóch obszarach: intelekcie lub
sferze wolicjonalnej.
Jako pierwszy o mo¿liwoci wyboru, który jest zale¿ny od w³adzy intelektu
i zachodzi zawsze po namyle, pisa³ ju¿ Arystoteles14. Ta intuicja rozwiniêta zosta³a w myli w. Tomasza z Akwinu, dla którego intelekt panuje nawet po wyganiêciu woli, pod¹¿aj¹c ku okrelonemu celowi15. W nurt ten wpisuj¹ siê rówSzerzej patrz: L. Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010, s. 370.
H. Arendt, Miêdzy czasem , dz. cyt., s. 205.
13
T. Gadacz, Granice wolnoci, w: Wolnoæ w epoce poszukiwañ, red. M. Szulakiewicz,
Z. Karpus, Toruñ 2007, s. 32. O wolnoci i determinizmie szerzej patrz np. S. Judycki, Wolnoæ
i determinacja, w: Wolnoæ we wspó³czesnej kulturze, red. Z.J. Zdybicka i in., Lublin 1997, s. 355-367, czy A. Fuliñski, Determinizm fizyki versus wolna wola cz³owieka, „Nauka” 1/2005, s. 67-74.
14
Por. np. Arystoteles, Etyka nikomachejska, t³um. D. Gromska, w: Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 5, Warszawa 2002, 1113a, 1139a. Patrz tak¿e: Arystoteles, Etyka eudemejska, t³um. W. Wróblewski, w: Arystoteles, Dzie³a wszystkie, dz. cyt., 1226b.
15
Por. np. w. Tomasz, Suma teologiczna, t³um. F.W. Bednarski O.P., t. VI, zag. 82, art. 4. Por.
równie¿: tam¿e, zag. 83, art. 3, http://katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_przelad.htm [dostêp 12.12.2010].
Por. H. Arendt, Wola, t³um. R. Pi³at, Warszawa 2002, s. 177, 179.
11

12
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nie¿ rozwa¿ania Kartezjusza, Immanuela Kanta, Georga W.F. Hegla czy Thomasa H. Huxleya i Williama K. Clifforda.
Wydaje siê, ¿e róde³ mylenia o ludzkim wyborze, który dokonywany jest
dziêki czynnikom pozaintelektualnym, nale¿y poszukiwaæ u Seneki. Nie znajduj¹c odpowiedzi na pytanie o pocz¹tek ludzkiego chcenia, zwi¹za³ on w³adzê woli
z dobrem i umieci³ j¹ w g³êbi duszy ludzkiej16. Ta myl zdaje siê prekursorskim
ujêciem tego, co wiele wieków póniej Blaise Pascal okreli jako serce, takie
serce, które ma racje niedostêpne dla rozumu i przez rozum niepojête17. W tym
kierunku pod¹¿y równie¿ np. Max Scheler z propozycj¹ intuicyjnego poznania
wartoci.
Pozostaje jednak jeszcze trzecia droga mówienia o ludzkim wyborze  droga, która oscyluje pomiêdzy sfer¹ intelektualn¹ i pozaintelektualn¹, ods³aniaj¹c,
¿e czasem siê one krzy¿uj¹, czasem splataj¹, a czasem pod¹¿aj¹ separatywnie.
Mowa tutaj o rozwa¿aniach zapocz¹tkowanych przez w. Augustyna, w które
wpisuje siê równie¿ myl Dunsa Szkota18. Wprawdzie wymienieni myliciele
ostatecznie nadaj¹ prymat woli nad intelektem, to jednak, mamy tutaj do czynienia z koncepcj¹ w³adz  intelektu i woli, które wspólnie pracuj¹ na rzecz osi¹gniêcia celu  a orzeczenie o prymacie jednej nad drug¹ jest wtórne.
W ten ostatni nurt wpisuj¹ siê wspó³czesne rozwa¿ania amerykañskiego
myliciela Williama Jamesa, który zaproponowa³ niezwykle interesuj¹ce ujêcie
kwestii wp³ywu czynników intelektualnych i pozaintelektualnych na formowanie ludzkich przekonañ. Otó¿, zdaniem Jamesa, ludzkie s¹dy mog¹ siê kszta³towaæ zarówno za pomoc¹ intelektu, jak i woli. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e pod
pojêciem wola rozumiemy nie tylko rozmylne akty woli zdolne do ukszta³towania nawyków mylenia, od których teraz nie potrafimy siê uwolniæ, [lecz równie¿  A.B.] wszelkie czynniki maj¹ce wp³yw na przekonania, jak obawy i nadzieje, przes¹dy i namiêtnoci, naladownictwo i stronniczoæ, presja moralna
naszej kasty i sfery19. Jako kluczowe w tym miejscu jawi siê pytanie o to, kiedy
mo¿na pos³ugiwaæ siê czynnikami intelektualnymi, a kiedy wolicjonalnymi?
Okazuje siê, ¿e rozstrzygniêciem s¹ same fakty. Wybór czynników, którymi trzeba siê pos³ugiwaæ, zale¿y od tego, z jakim rodzajem faktów mamy do czynienia
podczas podejmowania decyzji. Kiedy James pisze o rodzajach faktów, to ma na
myli hipotezy, powiedzieæ mo¿na twierdzenia, które maj¹ zostaæ zaakceptoPor. L.A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1961; 37, 5.
Por. B. Pascal, Myli, t³um. T. Boy-¯eleñski, Kraków 2003.
18
Por. np. w. Augustyn, O wolnej woli, t³um. A. Trombala, w: w. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, ks. III-7, s. 588; H. Arendt, Miêdzy czasem…, dz. cyt., s. 131nn., 185;
J. Legowicz, Historia filozofii redniowiecznej Europy zachodniej, Warszawa 1980, s. 565.
19
W. James, The Will to Believe and other essays in popular philosophy. Human Immortality,
two supposed objections to the doctrine, New York, first publisher 1956, s. 9.
16

17
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wane lub odrzucone. Sam wybór, czyli rozstrzygniêcie pomiêdzy hipotezami,
nazywa opcj¹.
W charakterystyce hipotezy nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e musi ona mieæ
okrelon¹ cechê  musi byæ ¿ywa. ¯ywotnoæ hipotezy okrelana jest poprzez
osobowy stosunek do niej20. Oznacza to, ¿e nie jest ona jej cech¹ czy w³asnoci¹.
Ów osobowy stosunek wyra¿a siê w mojej gotowoci do dzia³ania  hipoteza
zwróci³a moj¹ uwagê, pomyla³am o niej i jestem gotowa podj¹æ aktywnoæ
zgodn¹ z planem przewidzianym w hipotezie. W przeciwieñstwie do hipotezy
¿ywej hipoteza martwa w ¿aden sposób nie porusza mojej natury, jej treæ jest
mi obojêtna. W kolejnym etapie kwalifikacji potencjalnego wyboru hipotezy
opcja, czyli wybór musi byæ przymusowy. W tym miejscu James podaje jasn¹
definicjê tego, co przymusowe: Ka¿dy dylemat sformu³owany na zasadzie dysjunkcji logicznej, bez mo¿liwoci powstrzymania siê od wyboru, stanowi opcjê
przymusow¹21. Ostatni element, który nale¿y wzi¹æ pod uwagê, zanim przyst¹pimy do wyboru hipotezy, to wa¿koæ opcji. W charakterystyce wa¿koci hipotezy nale¿y zwróciæ uwagê na okolicznoci, w jakich podejmowany jest wybór.
Musz¹ one bowiem byæ niepowtarzalne, a sam wybór istotny dla mnie i nieodwracalny22. Ostatecznie opcjê o takich cechach James nazwa³ opcj¹ autentyczn¹. W konkluzji stwierdziæ nale¿y, ¿e jeli spe³nione zostan¹ wy¿ej wymienione warunki, to mogê, a nawet muszê podj¹æ decyzjê na podstawie czynników
wolicjonalnych, które czêsto uto¿samiane s¹ z namiêtnociami.
Nasze namiêtnoci nie tylko mog¹ w uprawniony sposób decydowaæ o wyborze miêdzy twierdzeniami, ale nawet musz¹ to robiæ, ilekroæ opcja jest autentyczna, a wybór
z natury rzeczy nierozstrzygalny na intelektualnych podstawach; powiedzieæ bowiem
w takich okolicznociach: Powstrzymaj siê od decyzji, pozostaw kwestiê bez rozstrzygniêcia, jest tak samo postanowieniem opartym na namiêtnociach, jak rozstrzygniêcie na tak lub nie, oraz jest nara¿one na takie samo ryzyko rozminiêcia siê z prawd¹23.

W tym miejscu pojawi³o siê niezwykle wa¿ne stwierdzenie. Otó¿ James podkrela, ¿e mogê, a nawet muszê dokonaæ wyboru pomiêdzy hipotezami, czyli
podj¹æ decyzjê, kieruj¹c siê namiêtnociami, ale pod niezwykle wa¿nym warunkiem. Chodzi tutaj o stan, w którym zachodzi niemo¿noæ podjêcia decyzji za
pomoc¹ intelektu, wtedy gdy wybór z natury rzeczy jest nierozstrzygalny za
pomoc¹ orzeczeñ rozumu. Oznacza to, ¿e mamy tutaj do czynienia z pewnym
20
W. James, Prawo do wiary, t³um. A. Grobler, Kraków 1996, s. 36. Podkreliæ tutaj nale¿y,
¿e hipoteza ¿ywa nie okrela jej prawdziwoci. Por. np. W.J. Macleod, Jamess Will to Believe
Revisited, Personalist 1967 (No. 48), s. 149-66.
21
Tam¿e, s. 37.
22
Tam¿e.
23
W. James, The Will to Believe…, dz. cyt., t³um. A. Grobler, s. 11.
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rodzajem prymatu rozumu nad wol¹, ale prymat ten zwi¹zany jest bardziej
z pierwszeñstwem w dzia³aniu ni¿ uprzywilejowaniem w porz¹dku epistemologicznym.
Ponadto w charakterystyce procesu podejmowania decyzji James nie pomija
tak¿e osoby tego, który prezentuje nam hipotezy oraz orzeka o przydatnoci samego rozstrzygniêcia. Zawsze bardziej sk³aniamy siê ku s¹dom, które wypowiadaj¹ ludzie nam bliscy, których darzymy sympati¹, którzy wzbudzaj¹ nasz szacunek. Ponadto bardziej przychylamy siê do takich rozstrzygniêæ, które jawi¹ siê
nam jako przydatne, po¿yteczne dla nas. Z tego rodzaju ewaluacj¹ wi¹¿e siê pewne niebezpieczeñstwo. Otó¿ okazuje siê, ¿e wiele przyjêtych hipotez naukowych
zosta³o uznanych na podstawie autorytetu badaczy i wykorzystania/zastosowania ich wyników, wy³¹cznie na mocy ich u¿ytecznoci. Taka teza ma prawo
wzbudziæ w czytelniku niepokój. Ostatecznie wolimy przecie¿ wierzyæ w to, ¿e
weryfikacja twierdzeñ naukowych rz¹dzi siê jakimi bardziej obiektywnymi zasadami i ma bardziej pryncypialny charakter. Niestety, wed³ug Jamesa takie narzêdzia, jak eksperyment czy badanie, nie przyczyniaj¹ siê do wiêkszego obiektywizmu w dokonywaniu wyboru.
W myli Jamesa formowanie w³asnych s¹dów podlega jeszcze dwóm prawom. Mowa tutaj o nakazach: musisz poznaæ prawdê i musisz unikaæ b³êdu24. Od czasów powstania lingwistyki strukturalnej i analiz przeprowadzonych
przez Ferdinanda de Saussurea mamy wiadomoæ tego, ¿e w opozycyjnej hierarchii pojêæ zawsze jeden z cz³onów relacji jest bardziej uprzywilejowany.
W relacji prawda  fa³sz, to w³anie prawda jest wyró¿niona, jest pierwsza. James natomiast wywraca ten porz¹dek (inaczej jednak, ni¿ czyni to np. Jacques
Derrida), wskazuj¹c, ¿e ¿adne ze sformu³owanych przez niego praw nie jest
pierwsze. Mamy taki sam obowi¹zek d¹¿yæ do poznania prawdy, jak i powstrzymaæ siê od s¹du. Oczywicie, jako ¿e bardzo czêsto jestemy powodowani namiêtnociami, generujemy sytuacje, w których ³atwowiernoæ wyprowadza nas
na bezdro¿a b³êdu/fa³szu. W sytuacji takiej nale¿y uznaæ, ¿e s¹ gorsze rzeczy,
które mog¹ siê przytrafiæ cz³owiekowi na tym wiecie25. Niezra¿eni wiêc albo
powracamy do punktu wyjcia naszych wyborów, albo pod¹¿amy dalej.
Ostatnim czynnikiem, który wp³ywa na podejmowanie decyzji, jest czas.
Chodzi tutaj o rozeznanie, czy podjêcie decyzji jest konieczne teraz, czy mo¿na
jeszcze powstrzymaæ siê od s¹du. wiat fizyczny nigdy nie generuje opcji autentycznej, nie jest ona przymusowa. Wystarczy rozpatrzyæ nastêpuj¹cy przyk³ad:
w ramach eksperymentu Gravity Probe B (GP-B) udowodniono, ¿e czasoprzestrzeñ wokó³ Ziemi zakrzywia siê. Oczywicie informacja ta dla wielu z nas jest
24
25

Por. W. James, The Will to Believe , dz. cyt., s. 19.
Ten¿e, Prawo…, dz. cyt., s. 50.
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niezwykle interesuj¹ca i inspiruje do namys³u nad konsekwencjami tego osi¹gniêcia, ale przecie¿ charakter tej opcji nie jest przymusowy. Mogê, a nawet powinnam powstrzymaæ siê od s¹du, bo nie mam bezspornej pewnoci co do tych
danych. Mo¿e kto pope³ni³ jaki b³¹d, a mo¿e jest to fakt, ale fakt, który rozpatrywaæ nale¿y w kontekcie mo¿liwoci wspó³czesnej nauki i techniki? Zdaniem
Jamesa, weryfikatorem ogólnym uznania takiego twierdzenia bêdzie zastosowanie/wykorzystanie. S¹dy takie okazuj¹ siê skuteczne wówczas, gdy prowadz¹ do
nowego dowiadczenia i dopiero to nowe dowiadczenie staæ siê ma weryfikatorem poprzedniego. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e ¿aden sprawdzian prawdy na temat rzeczywistoci nie zosta³ nigdy powszechnie przyjêty26. W opinii Jamesa
ilekroæ wybór miêdzy przeoczeniem a osi¹gniêciem prawdy nie ma wielkiego znaczenia, mo¿emy omijaæ okazje pozyskania prawdy i przynajmniej zabezpieczyæ siê
przed ryzykiem uwierzenia w fa³sz, powstrzymuj¹c siê od podjêcia decyzji, dopóki
nie bêdziemy mieæ obiektywnych dowodów. W kwestiach naukowych niemal zawsze
tak siê postêpuje; a i w ogólnie pojêtych ludzkich sprawach rzadko kiedy potrzeba
nagli do tego stopnia, by lepiej by³o dzia³aæ na podstawie fa³szywych przekonañ ni¿
w ogóle bez ¿adnych podstaw27.

Pole nauki jest obszarem, na którym mo¿emy pos³ugiwaæ siê racjami rozumu, choæ niekiedy jestemy zwolnieni z podleg³oci jego kierownictwu. Jest jednak taka sfera, w której pos³ugiwanie siê orzeczeniami rozumu jest niemo¿liwe,
gdzie zdani jestemy na królowanie naszych namiêtnoci i woli, potrzeb i pragnieñ. Jest to sfera ludzkiej moralnoci. Zdaniem Jamesa, dokonujemy wyboru
pomiêdzy wartociami, powoduj¹c siê sercem. Intuicja Pascala znajduje tutaj
swoje zastosowanie, osi¹gaj¹c apogeum w stwierdzeniu, ¿e jeli sercu nie jest
p o t r z e b n y wiat rzeczywistoci moralnej, rozum na pewno nigdy nie doprowadzi do wiary w ni¹28. W tej rzeczywistoci ludzkiego ¿ycia to ja sama muszê
podj¹æ decyzjê, muszê zaryzykowaæ i jedyne, co mi pozostaje, to nadzieja  nadzieja na to, ¿e dotknê³am prawdy i ¿e osi¹gnê zamierzony cel. Zdaniem Jamesa
mamy prawo na w³asne ryzyko daæ wiarê dowolnej hipotezie na tyle ¿ywej, aby zachêca³a nasz¹ wolê. [ ] Wolnoæ dawania wiary obejmuje jedynie opcje ¿ywe, których intelekt danej jednostki nie mo¿e samodzielnie rozstrzygn¹æ; a ¿ywe opcje nigdy nie wydaj¹ siê absurdalne temu, kto musi je rozwa¿aæ. [ ] Oczywicie mo¿emy
czekaæ, je¿eli chcemy [ ] wówczas jednak nara¿amy siê na takie samo ryzyko, jak
wtedy, gdy wierzymy. W obu przypadkach przystêpujemy do c z y n u bior¹c ¿ycie
w swoje rêce29.

26
27
28
29

Ten¿e, The Will to Believe , dz. cyt., s. 15.
Ten¿e, Prawo…, dz. cyt., s. 51.
Tam¿e, s. 54.
Tam¿e, s. 59, 60.
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Z powy¿szej konkluzji mo¿na wyprowadziæ wniosek o silnych konsekwencjach filozoficznych. Otó¿, moje dzia³anie w zakresie rzeczywistoci moralnej
okrela mnie jako cz³owieka, poniewa¿ podczas dokonywania wyboru, który jest
dzia³aniem, dowiadujê siê, kim jestem30.
Ostatecznie myl Williama Jamesa prowadzi do konkluzji, która g³osi, ¿e
cz³owiek powodowany czynnikami wolicjonalnymi podejmuje wybór okrelonego s¹du pod warunkiem, ¿e hipoteza jest ¿ywa, opcja autentyczna, nadszed³ w³aciwy czas i zastosowano dwa wy¿ej omówione prawa. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e mo¿liwoæ taka zachodzi pod warunkiem, ¿e rozum z jakich powodów
nie orzeka w sposób wystarczaj¹cy.

*
Mo¿e faktycznie jest tak, ¿e cz³owiekowi wydaje siê, czy  jak pisa³ Monteskiusz  cz³owiek ma przewiadczenie o w³asnej wolnoci, a ogólny charakter
idei wolnoci uniemo¿liwia unitarne zastosowanie ich do ka¿dego i w ka¿dym
czasie31. Subiektywny charakter róde³ ludzkiego wyboru bardziej odpowiada
potrzebom ludzkiej natury i sprawdza siê w tzw. ¿yciu. Jestem wolna, o ile moje
dzia³anie ma swój pocz¹tek we mnie, o ile jest moim w³asnym dzia³aniem. Jestem wolna w takiej mierze, w jakiej sama to dzia³anie okrelam32. Jednak, jeli
moje decyzje naprawdê podejmuje Jamesowskie serce (wola i namiêtnoci), to
muszê mieæ wiadomoæ konsekwencji bezsprzecznie subiektywnego charakteru
w³asnych s¹dów. Sercem bowiem czêsto powoduj¹ ró¿ne porywy, jest ono czu³e,
wra¿liwe, pobudliwe, dzikie, okrutne, ale na pewno nie jest rozumne. Jeli wiêc
w polu moralnoci powodowaæ siê mam sercem, które swym tkliwym okiem
dostrze¿e i oceni hipotezê jako ¿yw¹, a opcjê okreli jako autentyczn¹, to chyba
nale¿y baæ siê swoich w³asnych s¹dów. Zw³aszcza, ¿e omawiane decyzje stanowi¹ o ludzkim ¿yciu, bo tutaj zapadaj¹ najwa¿niejsze rozstrzygniêcia, rozgrywaj¹ siê ludzkie dramaty. Zapewne lepiej by³oby pójæ za g³osem Gottfrieda W. Leibniza: im bardziej w postêpowaniu naszym kierujemy siê rozumem, tym bardziej
jestemy wolni  i zniewoleni, im bardziej ulegamy namiêtnociom. Jednak
pe³ne pos³uszeñstwo temu g³osowi nie jest mo¿liwe.

30

s. 143.

J.K. Roth, Freedom and the Moral Life. The Ethics of William James, Philadelphia 1969,

31
Wolnoæ filozoficzna polega na wykonywaniu swojej woli lub przynajmniej (je¿eli mamy
uwzglêdniæ wszystkie systemy) na przewiadczeniu, i¿ siê wykonywa swoj¹ wolê. Monteskiusz,
O duchu praw, t³um. T. Boy-¯eleñski, Warszawa 2002, XII, 2, s. 201-202.
32
T. Gadacz, Granice wolnoci, dz. cyt., s. 33. Co warte podkrelenia, w dalszej czêci przywo³anego artyku³u Gadacz zauwa¿a, ¿e wolnoæ jest faktem miêdzyludzkim. W samotnoci nie
by³aby potrzebna i zapewne w ogóle by nie zaistnia³a.
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Mylê, ¿e w g³êbi mojego w³asnego ja, tam gdzie odkrywam to, kim jestem, gdzie moje „chcieæ” splata siê z „móc”, pragnê i domagam siê wiêkszej
pewnoci w³asnych decyzji i trwa³oci jej efektów. Pragnê i domagam siê, bo to
ja jestem za nie odpowiedzialna i wiem, ¿e nie ma ucieczki od wziêcia za siebie
odpowiedzialnoci. Nawet Bóg jej z cz³owieka nie zdejmie. Sartre pisze: «czy
Bóg istnieje, czy nie, to nie jest nasza sprawa». Nie mo¿emy zrzuciæ odpowiedzialnoci, ani na Opatrznoæ ani na regu³y moralne33. Chcê wiêc móc zaufaæ
moim s¹dom. „Witaj wolnoci aniele […]”
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SUMMARY
What does human ability to take decisions depend on? Reason or passions? What mechanism
governs the process of shaping our beliefs? Why do we consider a given opinion credible? All these
questions are familiar to anyone who even once pondered on the phenomenon of human freedom –
a phenomenon whose existence is commonly believed to be obvious. The article is yet another
attempt to address the above questions. The presented reflections will be set against the background
of the thought of William James.
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freedom, reason, passions, determinism, William James
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Bezdro¿a smutku. Zdrada róde³ radoci
Astray Sadness. Betrayal of the Sources of Joy
„Nie b¹dcie przygnêbieni,
gdy¿ radoæ Pana jest wasz¹ ostoj¹
(Ne 8,10)

Filozoficzna refleksja nad fenomenem radoci zwróci³a ju¿ uwagê na jej psychologiczne, metafizyczne i teologiczne uwarunkowania1. Temat ten podjê³a
w swoich badaniach Edyta Stein (w. Teresa Benedykta od Krzy¿a), Anna Grzegorczyk2, W³adys³aw Stró¿owski, na swój sposób uczyni³ to Max Scheler, Tadeusz
Kobierzycki czy Robert Zaborowski3. Zwracaj¹c siê w stronê badañ prowadzonych
przez Edytê Stein, znajdujemy wiele interesuj¹cych intuicji, które z jednej strony
stanowiæ mog¹ wieloaspektow¹ inspiracjê, z drugiej za naprowadzaj¹ czytelnika na oryginalne sposoby ujmowania radoci w kontekstach szeroko zakrojonej
problematyki sensu i bycia. Badania Stein przenikaj¹ pole refleksji metafizycz1
Zob. W. Wundt, Grundriss der Psychologie, Leipzig 1896; C.G. Jung, The Association Method, American Journal of Psychology 31(1910), s. 219-226.; J.B. Watson, W. Mac Dougal, The
Battle of Behaviorism: An Exposition and an Exposure, Whitefish [USA, Montana] 2007.
2
Zob. Fenomen radoci, red. A. Grzegorczyk i in., Poznañ 2007.
3
Zob. R. Zaborowski, Radoæ we fragmentach pism presokratyków, w: Radoæ i cierpienie,
red. H. Romanowska-£akomy, Olsztyn 2000, s. 115-130; E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny,
t³um. I. Adamska, Poznañ 1995; W. Stró¿ewski, O radoci, w: Fenomen radoci, dz. cyt., s. 7-26;
M. Scheler, O zdradzie radoci, w: ten¿e, Cierpienie, mieræ i ¿ycie wieczne, t³um. A. Wêgrzecki,
Warszawa 1994, s. 61-66; T. Kobierzycki, Studium o radoci na tle smutku, w: Radoæ i cierpienie,
dz. cyt., s. 27-46.
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nej, zwracaj¹ siê w stronê teologii, zachowuj¹c przy tym metodologiê fenomenologiczn¹.
Na wstêpie przywo³ujê wa¿n¹ i merytorycznie wymown¹ wypowied Edyty
Stein, która wyznaczaæ bêdzie kierunek prowadzonego tu namys³u. wiêta Teresa, analizuj¹c w pewnym momencie strukturê jednostki prze¿yciowej, przygl¹daj¹c siê nastêpnie samej zawartoci tego¿ prze¿ycia, zauwa¿a – zdawa³oby siê
rzecz oczywist¹ – ¿e radoæ «wzbiera we mnie» – pochodzi z wnêtrza, choæ jest
tak¿e z regu³y odpowiedzi¹ na co przychodz¹cego z zewn¹trz4. W tym nastawieniu podejmujê siê opisu zdrady róde³ radoci. Decyduj¹c siê ponadto na
okrelon¹ wizjê cz³owieka, zw³aszcza w jego warstwie duchowej, omielam siê
powiedzieæ, ¿e zdrada dokonywaæ siê mo¿e na poziomie pathosu, thymosu i logosu ludzkiego istnienia i ¿ycia. Radoæ bowiem jest sk³adnikiem ka¿dego z nich,
zatem i zdrada ka¿dego z nich na swój sposób dotyczy5. Zdrada radoci oznacza
uniemo¿liwienie „wzbierania siê jej w duchowym wnêtrzu cz³owieka, by,
w dalszym etapie, nie móg³ jej poznaæ i prze¿yæ.
Zdrada radoci jako sk³adnika pathosu dokonuje siê w duchowym ¿yciu osoby ludzkiej okrelonym przez tradycjê mianem wola i odnosi j¹ tym samym
do problematyki ogólnie pojêtego dobra, d¹¿enia do dobra, celowoci ludzkiego
bytu oraz wolnoci indywidualnej i spo³ecznej6. Zdrada radoci jako sk³adnika
thymosu analizowana byæ mo¿e w kontekcie duchowych w³adz cz³owieka (animus, anima, mens) wraz z takimi kategoriami jak: psyche, pneuma, phren i thymos, która oznacza irracjonaln¹ si³ê duchow¹, atakowanie umys³em, czucie sercem, duchowy zapa³ cz³owieka (zryw chcenno-uczuciowy). Zdrada za radoci
jako sk³adnika logosu sytuuje ca³¹ tê problematykê na osi osoba-umys³.
O ile istota radoci – radosnoæ – wymyka siê fenomenologicznemu opisowi, co zauwa¿y³a ju¿ E. Stein, o tyle dostêpna jest ona w prze¿yciu. Pod¹¿aj¹c za
g³êbok¹ intuicj¹, ¿e obok bólu istnienia cz³owiek prze¿ywa radoæ istnienia,
a bycie ku mierci paradoksalnie splata siê z byciem ku ¿yciu, warto podj¹æ trud
okrelenia radoci w takim zakresie, by dalej zdiagnozowaæ sposoby jej zdrady.
Decydujê siê na okrelenie radoci, przyjmuj¹c wnioski, które zaprezentowa³
w swoim studium O radoci W. Stró¿ewski. Pisze on, ¿e realnie istniej¹ca radoæ jest wartoci¹. Skoro radoæ tak integralnie ³¹czy siê z istnieniem, faktem
E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, dz. cyt., s. 85.
Por. T. Kobierzycki, Studium o radoci na tle smutku, dz. cyt., s. 46. Do Arystotelesa pathos
to by³a dusza cielesna poznawana we wra¿eniach, thymos – dusza uczuciowa poznawana w prze¿yciach, logos – dusza umys³owa poznawana w pojêciach (obrazach). Na uwagê zas³uguje ponadto
s³owo epithymia (przed-pragnienia, wokó³ pragnienia, nad-pragnienia), gdzie s³ówko epi oznacza sferê poredni¹ wokó³ logosu, wokó³ pathosu i wokó³ thymosu, by duchowo-dzia³aniowa
energia cz³owieka okr¹¿a³a niejako thymos i kierowa³a siê w dó³ w stronê pathosu lub w górê
w stronê logosu.
6
Por. C. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 241-253.
4

5
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zaistnienia radoci, tym samym staje siê jednym z naszych sposobów bycia
w wiecie, wtapia siê integralnie w istnienie wiata7.
Czy problematyka zdrady radoci jest dzi aktualna? Czy refleksje i uwagi,
które zamieci³ M. Scheler w swoim krótkim tekcie pt. O zdradzie radoci, nie
wyczerpa³y ju¿ tematu? Cenne uwagi Schelera rzeczywicie wskazuj¹ na kilka
róde³ zdrady radoci, sporód których najwa¿niejszy okaza³ siê imperatyw kategoryczny I. Kanta. Jego diagnozy inspiruj¹ jednak do rozwiniêcia tak w³anie
postawionego zagadnienia, by na swój sposób je pog³êbiæ, badaj¹c je w nieco
innych ju¿ kontekstach.
I. ZDRADA PATHOSU ISTNIENIA
Literackim modelem zdrady róde³ radoci, zdrady – jak mo¿na s¹dziæ – na
wszystkich poziomach egzystencji, jest tytu³owa postaæ powieci Iwana Gonczarowa – Ob³omow8. Jego szlachetna i krystaliczna dusza (tak¹ mia³ opiniê wród
najbli¿szych) wola³a trwaæ w czystym istnieniu (czyt.: oderwanym od ¿ycia
i jego spraw), a jeli uznamy, ¿e nie by³ to jego osobisty wybór, zatem by³a to choroba ducha (umys³u i woli), która swoj¹ parali¿uj¹c¹ si³¹ uniemo¿liwia³a mu bycie ku ¿yciu. Ilija Iljicz Ob³omow, prócz wielu lêków, mia³ jeden nieprzezwyciê¿ony, który bra³ – paradoksalnie – za odwagê, a by³ to lêk przed ¿yciem. W lêk ten
wpisywa³a siê trudna do okrelenia melancholijna radoæ, która jakby chcia³a ukryæ
trawi¹cy Ob³omowa rozpaczliwy smutek. Twarz Ob³omowa nie zdradza³a […]
¿adnej okrelonej myli, rysom brakowa³o skupienia. Myl niby wolny ptak igra³a
na twarzy, migota³a w oczach, spoczywaj¹ca na pó³otwartych wargach, kry³a siê
w zmarszczkach czo³a, potem znika³a zupe³nie, a wówczas ca³¹ twarz owietla³
spokojny p³omyk beztroski9. Martwe rysy twarzy, martwe myli i martwe serce
Ilii Iljicza Ob³omowa, to zapowied d³u¿szej przygody z gnunoci¹, lenistwem
i ca³kowitym parali¿em podstawowych funkcji umys³u i woli. Choæ nieraz rozpala³a go ukryta namiêtnoæ, a mo¿e nawet iskra mi³oci, to jednak prêdzej, ni¿ zd¹¿y³a siê rozpaliæ, w nienaturalny sposób wygasa³a10.
Kolejne sceny pozwalaj¹ na g³êbsze uchwycenie dolegliwoci Ob³omowa.
Ob³omow we w³asnym ³ó¿ku czu³, ¿e naprawdê ¿yje, a poza le¿eniem nic nie
mia³o dla niego znaczenia i wartoci.
Le¿enie nie by³o dla Ilii Iljicza koniecznoci¹ jak dla chorego lub cz³owieka, który
chce spaæ. Nie by³o te¿ czym przypadkowym jak dla kogo, kto siê zmêczy³, ani
7
8
9
10

W. Stró¿ewski, O radoci, dz. cyt., s. 26.
I. Gonczarow, Ob³omow, t³um. N. Drucka, Warszawa 1951.
Tam¿e, s. 7.
Por. M. Zdrenka, O gnunoci. Studium lenistwa i jego kontekstów, Toruñ 2012.
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rozkosz¹ dla pró¿niaka. By³ to jego stan normalny. Kiedy by³ w domu  a w domu
przebywa³ niemal stale  le¿a³ ci¹gle, zawsze w tym samym pokoju, gdzie go zastalimy, pokoju, który s³u¿y³ mu jednoczenie za sypialniê, gabinet i bawialniê11.

W ³ó¿ku czu³ siê najbezpieczniej, tu by³o mu najwygodniej, na sam¹ myl
opuszczenia go Ob³omowa ogarnia³ parali¿uj¹cy strach. Z chêci¹ wiêc pozostawa³ w nim na d³u¿ej.
Bywa³o, ¿e i przedpo³udniowych goci przyjmowa³, le¿¹c, tak prowadzi³
z nimi rozmowy i dyskusje, tak najczêciej rozmyla³ o ich ¿yciu. Podczas przedpo³udniowej wizyty Wo³kowa, cz³owieka dobrze ubranego, radosnego, a¿ zazdroæ bra³a patrzeæ na niego, w trakcie dialogu z wygodnie u³o¿onym w ³ó¿ku
gospodarzem, pada propozycja wyjcia w odwiedziny. Nic z tego. Co wiêcej,
z filozoficznym niemal namaszczeniem podkrela Ilia, ¿e podczas spotkañ z ludmi dowiadcza siê tylko nudy, wci¹¿ mówi siê o tym samym. Z politowaniem
patrzy na przyjaciela opowiadaj¹cego o swoich planach odwiedzin, by wreszcie
– po jego wyjciu – stwierdziæ:
I to jest ¿ycie! [ ] Gdzie tu cz³owiek? Jak¿e on siê rozdrabnia, jak rozprasza! Naturalnie, ¿e niele jest zajrzeæ do teatru i zakochaæ siê w jakiej Lidii ³adniutka! Zrywaæ z ni¹ kwiaty na wsi, jedziæ ³ódk¹  przyjemnie [ ]  zakoñczy³, przewracaj¹c
siê na wznak i ciesz¹c siê, ¿e sam nie ma tak pustych myli i zachcianek, ¿e nie ugania siê po wiecie, a le¿y tu oto, zachowuj¹c swoj¹ godnoæ ludzk¹ i spokój12.

Znamienna dla rozleniwionego umys³u jest sztuka komentowania ¿ycia
i mylenia innych przy ca³kowitym pominiêciu samego siebie.
W miarê, jak zjawiaj¹ siê u Ilijuszy nowi gocie, jego aktywnoæ intelektualna przedziwnie wzrasta. To w³anie Sudbiñskiemu Ob³omow chcia³ siê zwierzyæ
ze swoich zmartwieñ, zaproponowa³ spotkanie i nieoczekiwanie zosta³ zbyty. Po
wyjciu naczelnika Ob³omow wykazuje nieprzeciêtn¹ refleksyjnoæ i krytycyzm:
Jest lepy, g³uchy i niemy na wszystkie inne sprawy na wiecie. […] Prze¿yje
ca³e ¿ycie i niemal nic nie drgnie w jego duszy13. Po chwili Ob³omow dozna³
uczucia spokojnego zadowolenia, ¿e od dziewi¹tej do trzeciej, od ósmej do dziewi¹tej mo¿e przebywaæ u siebie na kanapie, i by³ dumny, ¿e nie potrzebuje chodziæ z raportem czy te¿ co pisaæ, ¿e jego uczucia i wyobrania mog¹ bujaæ swobodnie14. I tak buja³ siê swobodnie Ob³omow do koñca swoich dni, nie zazna³
smaku ¿adnego z nich, niczego i nikogo nie zachowa³ dla siebie.
Podczas wizyty dziennikarza Pienkina filozofuj¹cy Ob³omow ma szansê
zaprezentowania swoich s³usznych pogl¹dów na wszystko, tym razem na temat
I. Gonczarow, Ob³omow, dz. cyt., s. 8.
Tam¿e, s. 23-24.
13
Tam¿e, s. 23.
14
Tam¿e, s. 28.
11

12
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samego mylenia i pisania. Po wyjciu gocia gospodarz zaczyna rozmylaæ. Tym
razem myli tak:
Pisaæ po nocy? Kiedy¿ wiêc spaæ? [ ] Ale pisaæ wci¹¿, trwoniæ myl, duszê w³asn¹,
na drobiazgi, zmieniaæ przekonania, kupczyæ umys³em i wyobrani¹, gwa³ciæ sw¹
naturê, niepokoiæ siê, wrzeæ, p³on¹æ, nie zaznaæ spokoju i dok¹d d¹¿yæ . I wci¹¿
pisaæ, wci¹¿ pisaæ, w kó³ko jak maszyna: pisaæ tak jutro, pojutrze, gdy wypadnie
wiêto, nadejdzie lato  wci¹¿ tylko pisaæ? Kiedy¿ przestaæ i odpocz¹æ? Nieszczêsny15.

Na marginesie dodajmy, ¿e Ob³omow, wiernie trwaj¹c w b³ogim zniechêceniu, nigdy nie odpisa³ na list od zarz¹dcy w sprawie swego maj¹tku. Zapor¹
w pisaniu okaza³ siê problem u¿ycia w odpowiedniej kolejnoci s³ówek ¿e
i który tak, by list nabra³ w³aciwego wyrazu, dostojeñstwa i stylu. Problem
znacznie przerós³ mo¿liwoci Ilii Iljicza – lenistwo w sferze logosu wch³onê³o
twórcze zapêdy pathosu i thymosu.
Przy okazji kolejnych goci poznajemy aksjologiczne preferencje Ob³omowa. Na widok Iwana, który przyszed³ po Pienkinie, w wyobrani gospodarza
przesuwa siê szereg pytañ: „czy taki kocha, czy nie kocha, czy jest dobry, czy
te¿ jest z³y?” Stosowne odpowiedzi znajduje Ob³omow doæ szybko: tacy – myli sobie – nie kochaj¹ nikogo, a dobrzy s¹ dlatego, ¿e nie s¹ li16. Na twarzy
takiego – medytuje dalej – nigdy nie da siê zauwa¿yæ ladów troski, marzenia,
czego, co mog³oby wskazywaæ, ¿e w tej chwili rozmawia sam ze sob¹, nigdy
te¿ nie mo¿na zauwa¿yæ, by cz³owiek taki skierowa³ badawcze spojrzenie na jaki przedmiot, z którym chcia³by siê gruntownie zapoznaæ17. Iwan, jak podpowiada autor powieci, to cz³owiek bli¿ej nieokrelony, w obliczu tej nieokrelonoci Ob³omow, który sam, jak z czasem poznajemy, nie radzi sobie ze swoj¹
nieokrelonoci¹, z pasj¹ i zaanga¿owaniem próbuje okrelaæ innych. Jak siê
mo¿emy domylaæ, nie jest to ¿aden przejaw odwagi mylenia Ob³omowa, lecz
kolejna postawa wycofywania siê poza margines ¿ycia – ucieczka w nieokrelonoæ. Ob³omow lêka³ siê tego, co nieokrelone (i Nieokrelone) i – zamiast powierzyæ swój los w³anie Nieokrelonemu – za wszelk¹ cenê chcia³ nad Nim
panowaæ. Pora¿ka Ob³omowa by³a nieuchronna.
W naszkicowanej przez Gonczarowa postaci cz³owieka gnunego, rozleniwionego a¿ po g³êbiê ducha, znajdujemy kilka elementów, które ujawniaj¹ charakterystyczny sposób mylenia Ob³omowa o ¿yciu innych ludzi, brakowa³o mu
za w tym wszystkim refleksji nad samym sob¹, nad radociami i smutkami ¿ycia, zabrak³o krytycznego spojrzenia na siebie i zabrak³o wreszcie zapytania
15
16
17

I. Gonczarow, Ob³omow, dz. cyt., s. 32.
Tam¿e, s. 33.
Tam¿e, s. 34.
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o wartoæ i sens tego ¿ycia. Ob³omow nie chcia³ byæ tym, kim w istocie by³ –
i kim zosta³ na zawsze – teoretykiem. Ten rys osobowoci Ob³omowa poznajemy przy okazji kolejnej wizyty.
Czterdziestolatek, têgi, wysoki, o szerokich barkach, mówi¹cy g³ono i mia³o, zawsze niemal gwa³townie, nigdy nieskrêpowany czyj¹ obecnoci¹, cz³owiek
o umyle ruchliwym i przebieg³ym – to Tarantiew, ziomek Ob³omowa. Ob³omow,
jak nikt inny, przenikn¹³ jego duszê do samego dna: ¿e by³ mocny tylko w jêzyku i w s³owach, ¿e wszystko rozstrzyga³ w sposób prosty i ³atwy, ale
gdy jednak trzeba by³o kiwn¹æ palcem, ruszyæ siê z miejsca, zastosowaæ w jakiej
sprawie stworzon¹ przez niego samego teoriê, nadaæ jej bieg praktyczny, wykazaæ
sprawnoæ i szybkoæ  Tarantiew stawa³ siê zupe³nie innym cz³owiekiem: temu nie
móg³ sprostaæ, tu ju¿ sz³o mu ciê¿ko  czu³ siê niezdrów albo co nie uk³ada³o siê,
albo nadarza³a siê inna sprawa, do której nie zabiera³ siê równie¿, a jeli nawet
siê zabiera³  to niech Bóg broni, co z tego wynika³o. [ ] Tak wiêc Tarantiew na
ca³e ¿ycie pozosta³ tylko teoretykiem18.

Choæ czu³, ¿e nosi w sobie drzemi¹ce si³y, zamkn¹³ je na zawsze bez nadziei
na wydostanie siê. Byæ mo¿e wiadomoæ tej bezu¿ytecznej si³y sprawi³a, i¿
Tarantiew by³ ordynarny w obcowaniu, nie¿yczliwy, wiecznie zagniewany i swarliwy19.
Charakterystyczni gocie Ob³omowa to rozbite szcz¹tki sportretowanej osobowoci samego gospodarza, wci¹¿ le¿¹cego w ³ó¿ku i niechc¹cego siê pozbieraæ mimo zbli¿aj¹cego siê po³udnia. W ich wietle wyraniej zarysowuje siê filozofia ¿ycia Ob³omowa. Jest to filozofia spokoju, a raczej upionego umys³u
i upionej woli, beznamiêtnoci i apatii. Absolutny bezruch zapewnia mu ograniczona (w zasadzie do jednego pokoju) przestrzeñ egzystencji, ta za ilustruje idealny stan wiata, w którym chcia³ ¿yæ. Granicê miêdzy pokojem Ob³omowa (jego
³ó¿kiem, zabrudzonym sto³em z poplamionym obrusem i much¹ w pustym ka³amarzu) a wiatem zewnêtrznym wyznacza wszechpotê¿ny strach. Rzeczywistoæ,
ludzie, przyroda s¹ dla Ob³omowa pierwszym wrogiem i pierwszym zagro¿eniem, st¹d prowadzi ¿ycie cz³owieka wyobcowanego20. Ka¿da próba wyrwania
go z tego stanu koñczy siê niepowodzeniem. Najbezpieczniej by by³o, gdyby
dzieñ jutrzejszy by³ taki jak dzisiejszy lub wczorajszy. Ob³omow nie czuje siê
ani zbêdny, ani zrozpaczony, jest po prostu pogr¹¿ony w ca³kowicie ogarniaj¹cym jego duszê lenistwie. W zasadzie nie prze¿ywa ¿ycia w radoci ani te¿
w smutku, prze¿ywa je nijak. Nie czuje te¿ md³oci ani nienawici. Przejciowe
porywy uczuæ przyjani i mi³oci, po uwiadomieniu sobie odpowiedzialnoci za
siebie i za drugich, wygasa³y szybciej, ni¿ siê rozpali³y.
18
19
20

Tam¿e, s. 42-43.
Tam¿e.
Por. P. Tillich, Teologia systematyczna, t. 2, t³um. J. Marzêcki, Kêty 2004, s. 51.
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Ob³omow w swoim sposobie mylenia i bycia zdradza radoæ u ka¿dego jej
ród³a. Nie znamy sytuacji, w której móg³by powiedzieæ sobie, ¿e w³anie wezbra³a we mnie radoæ, gdy¿ skutecznie, w swoim zgnunia³ym lenistwie, zamyka³ siê na jej zewnêtrzne i wewnêtrzne ród³a. Niekiedy tylko ze ³zami w oczach
pyta³ sam siebie „dlaczego taki jestem”. I zaraz dopowiada³: naprawdê taki?
Odpowiedzi jednak nie szuka³ – nie móg³, nie chcia³, nie mia³ odwagi, gdy¿
zniechêcenie ogarnia³o go jeszcze szybciej ni¿ zapa³21.
II. ZDRADA THYMOSU ISTNIENIA
Historia ¿ycia Ob³omowa przywo³uje na myl pewn¹ duchow¹ chorobê cz³owieka, która zdiagnozowana zosta³a o wiele wczeniej przez mnicha Ewagriusza
z Pontu, do którego odwo³a³ siê w swoich rozwa¿aniach Benedykt XVI, okrelaj¹c j¹ mianem metafizyczne lenistwo. Obok innych terminów, takich jak acedia, zniechêcenie czy gnunoæ, ten w³anie najlepiej oddaje istotê poruszanych
tu problemów. Ogólnie chodzi tu o wielorako objawiaj¹ce siê formy upienia
i os³abienia duchowych si³ cz³owieka, co nie jest zgodne z ludzk¹ natur¹, jak
uczy³ Ewagriusz. Obok upienia, dos³ownie parali¿u wewnêtrznych dynamizmów
osoby (pathosu, thymosu i logosu), mówi siê tu o uczuciu duchowej pustki, niemo¿noci skoncentrowania siê na jednej czynnoci, na nieuzasadnionym niepokoju serca. Romano Guardini zauwa¿a, ¿e jest to najboleniejszy ludzki fenomen, Blaise Pascal tego typu lenistwo mia³ na myli, gdy w swoich Mylach
pisa³ o nudzie (ennui), a Søren Kierkegaard – o melancholii.
Rozpatruj¹c za rzecz z teologicznego punktu widzenia, nale¿y podkreliæ,
¿e istota problemu lenistwa (metafizycznego) sprowadza siê do przeró¿nych form
uniezale¿nienia siê cz³owieka od Boga, od tego, co jest poza ciasnym obrêbem
w³asnego „ja”. W tego rodzaju lenistwie, z ró¿nych powodów, zachodzi zaciemnienie umys³u, przez co cz³owiek nie dociera g³êbiej ni¿ do zewnêtrznego aspektu rzeczywistoci, co wiêcej – w niemocy pozostaje jego duchowe poznanie.
W umyle zachodzi dziwna pl¹tanina myli (sfera logosu), która ma te¿ swoje w³asne ród³o – nienawiæ i po¿¹dliwoæ (pathos). W efekcie takiego wewnêtrznego
chaosu cz³owiek nienawidzi tego, co jest, po¿¹da za tego, czego nie ma22.
Analizy smutku tego wiata znajdujemy te¿ nie tylko w ekstremalnych nurtach egzystencjalizmu, ale tak¿e w pog³êbionych nurtach filozofii ¿ycia, filozofii
dialogu czy personalizmu. Cz³owiek, jako skazany na wolnoæ (Jean Paul Sartre), jako poszukuj¹cy lekkoci bytu (Milan Kundera23), ju¿ nawet nie w finale
I. Gonczarow, Ob³omow, dz. cyt., s. 65.
Ewagriusz z Pontu, List 27, 6, w: ten¿e, Pisma ascetyczne, t. 1, t³um. L. Niecior, Kraków
2007, s. 167.
23
Zob. M. Kundera, Nieznona lekkoæ bytu, t³um. A. Holland, Warszawa 1996.
21

22
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tej drogi zauwa¿a, ¿e lekkoæ zaskakuj¹co szybko przemienia siê w nieznonoæ,
a wolnoæ w zniewolenie w³asnymi projektami egzystencji, w totaln¹ pora¿kê24.
Czy jako skazany na wolnoæ cz³owiek, skazany jest zarazem na wszechogarniaj¹cy go smutek – smutek, u którego róde³ le¿y niemo¿noæ osobowego spe³nienia siê, niejasnoæ ¿yciowych celów i zagubienie w motywach swoich decyzji
i postaw? Czy mo¿e jednak odkryæ w sobie tê ukryt¹ zdolnoæ uchronienia siê
przed pora¿k¹, by zwróciæ siê ku ród³om radoci? Do tych pytañ bêdzie trzeba
jeszcze powróciæ, w tym miejscu chcia³bym jedynie wyraziæ przekonanie, i¿
sama radoæ ma to do siebie, ¿e jest w stanie zagra¿aj¹c¹ bytowi ludzkiemu nieznonoæ przekszta³ciæ w lekkoæ, a niejasne wyroki wolnoci uczyniæ pe³nym
nadziei przeznaczeniem. Jest to jednak ju¿ dzie³o radoci wobec otwieraj¹cego
siê na ni¹ cz³owieka.
Obok tych optymistycznych prognoz spotykamy siê dzi stosunkowo czêsto
z ró¿nymi postaciami metafizycznego lenistwa. Jedn¹ z nich jest fa³szywa pokora. Poniewa¿ fa³szywie pokorny nie wierzy w swoj¹ wielkoæ, woli byæ «bardziej realistyczny»”25 i nie wierzy tak¿e ani w wielkie radoci, ani w wielkie nadzieje, zadowala siê jedynie radociami ma³ymi, chwilowymi i bez wiêkszego
znaczenia, zadowala siê cieniami radoci, tym samym szybko popada w przygnêbiaj¹cy go smutek – smutek tego wiata26. Fa³szywie pokornemu brakuje wspania³omylnoci i wielkiego serca, by uznaæ swoj¹ metafizyczn¹ wielkoæ, jest
apostat¹ wobec powo³ania ludzkoci, które pochodzi od Boga27. Podejmuje
zgubne decyzje o samorealizowaniu siê, samouwielbieniu, bez twórczych odniesieñ do tego, co transcendentne; immanencja jest jego jedyn¹ niemo¿liw¹ do
zrealizowania transcendencj¹. Poniewa¿ jego wybory nie przekraczaj¹ granic
w³asnego ja, pozostaje nim coraz bardziej opêtany. Zamyka tym samym dostêp do swojego wnêtrza i skutecznie uszczelnia siê przed nap³ywem radoci.
Jako skazany na wolnoæ móg³by zwróciæ siê poza siebie, jednak fa³szywa pokora podpowiada mu jedynie metafizyczne samobójstwo.

24

1996.

Zob. J. Sartre, B. Lévy, Czas nadziei. Rozmowy z roku 1980, t³um. H. Paszko, Warszawa

J. Ratzinger, Patrzeæ na Chrystusa, t³um. J. Merecki, Kraków 2005, s. 67n.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w 2 Kor 7,10 pojêcie smutek tego wiata” (tou kosmou luph)
wystêpuje w kontracie do pojêcia smutek, który jest z Boga (yeon luph). Ró¿nica pomiêdzy
nimi jest zasadnicza: podczas gdy pierwszy prowadzi do duchowej mierci cz³owieka (yanaton
katergazetai), drugi dokonuje nawrócenia ku zbawieniu (metanoian eiv swthrian). Przygl¹daj¹c siê pozosta³ym miejscom w Nowym Testamencie, w których mowa jest o dowiadczeniu
smutku, zauwa¿yæ mo¿na rzecz znamienn¹ – ¿e radoæ jest pierwotnym dowiadczeniem cz³owieka, za smutek chwilowym i tymczasowym jej przys³oniêciem. Do najbardziej wymownych fragmentów mo¿na zaliczyæ: £k 22,45; J 16,6.20.21.22; Rz 9,2; 2 Kor 2,1.3.7; 7,10a; Flp 2,27a; Hbr
12,11; 1 P 2,19.
27
Tam¿e, s. 72.
25
26
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W ujêciu Josepha Ratzingera zarozumia³oæ fa³szywie pokornego przyjmuje
dzi przynajmniej dwie postaci: mieszczañsko-liberalnego pelagianizmu i pelagianizmu ludzi pobo¿nych28. Mieszczañsko-liberalny pelagianizm charakteryzuje siê ukryt¹ redukcj¹ samego siebie (fa³szyw¹ skromnoci¹), polegaj¹c¹ na takim mniej wiêcej rozumowaniu: Jeli Bóg mia³by istnieæ i jeli rzeczywicie
zajmuje siê cz³owiekiem, to nie mo¿e byæ tak strasznie wymagaj¹cy, jak Go
przedstawia wiara Kocio³a. Ostatecznie nie jestem gorszy od innych; robiê to,
co do mnie nale¿y, a ma³e ludzkie s³aboci nie mog¹ byæ przecie¿ a¿ tak niebezpieczne29. Zadowolony z siebie uwa¿a, ¿e nie potrzebuje ani wiary, ani jakiejkolwiek mi³oci, która ocali³aby go przed czyhaj¹cymi nañ zasadzkami. Uwa¿aj¹c, ¿e od jego w³asnych uczynków zale¿y wszystko, zafa³szowuje natchnion¹
myl w. Paw³a, który przypomina, ¿e cz³owiek jest zbawiony w³anie przez wiarê, a nie przez uczynki. Koncentruj¹c siê na w³asnych uczynkach, w centrum stawia siebie, nie uznaj¹c, ¿e ród³em dobroci jest Bóg30. Obrany styl bycia nie zamyka cz³owieka na ma³e radoci (ma³¹ wiarê, ma³¹ mi³oæ i ma³¹ nadziejê),
jednak one nie maj¹ tej mocy, by ukierunkowaæ cz³owieka w stronê wielkich
radoci pochodz¹cych od Boga jako ich ród³a. Powa¿niejszy kryzys, który dotknie cz³owieka, szybko ods³oni z³udnoæ przyjêtych postaw i fa³sz w obranym
sposobie ¿ycia.
O ile mieszczañski pelagianizm oznacza, ¿e sam cz³owiek jest jedynym podmiotem zbawienia (samozbawienia), o tyle pelagianizm ludzi pobo¿nych rezygnuje z nadziei na rzecz pewnoci w wierze, rezygnuje z duchowego otwierania
siê na Bo¿e dary (i dary innych), na rzecz kurczowego trzymania siê wybranych
duchowych praktyk. Rygorystyczne praktyki pobo¿nociowe, modlitwy i dobre
uczynki mia³yby zapewniæ cz³owiekowi szczêcie wieczne. Postawie tej brakuje
pokory, która polega najpierw na osobowym otwarciu siê na Boga i przyjmowaniu Jego darów, na zaufaniu Jemu w³anie. W tym za wypadku cz³owiek czyni
siê niezdolnym do ¿ycia w oczekiwaniu na to, co ma nadejæ, i do powierzenia
siê dobroci Boga. W ten sposób mamy tu do czynienia z apostazj¹ dotycz¹c¹ nie
W teologii ³aski Pelagiusz (420) po³o¿y³ nacisk na dwie podstawowe i nieutracalne ³aski
stworzenia: na obraz Bo¿y, czyli na rozumnoæ i wolnoæ – co oznacza, ¿e ca³a natura jest ³ask¹, ¿e
ca³y cz³owiek jest bezinteresownym darem Boga; drug¹ ³ask¹ jest ³aska pomocy dla ludzi (auxilium), któr¹ otrzymuje ka¿dy cz³owiek (jest to ³aska owiecaj¹ca). Istota pelagianizmu polega na
tym, ¿e ³aska, mimo tego i¿ wspó³pracuje z ludzk¹ wol¹, to jednak zosta³a zredukowana do wymiaru moralnego, bez uwzglêdnienia wymiaru ontycznego, egzystencjalnego i zbawczo-misteryjnego.
Tymczasem nale¿a³oby promowaæ podejcie personalistyczne, w którym podkrela siê twórczy
charakter ³aski, jej dynamizm i darmow¹ obecnoæ Trójosobowego Boga w osobie ludzkiej, indywidualnej i spo³ecznej, w celu spe³nienia siê w Nim. Z tego misteryjnego wspó³-bycia z Osob¹
Boga rodz¹ siê dopiero uczynki i ca³a etyka. Pelagianizm w zbyt uproszczony sposób odwraca ten
porz¹dek. Zob. C. Bartnik, Dogmatyka, t. 2, Lublin, 2003, s. 504-506, 547.
29
J. Ratzinger, Patrzeæ na Chrystusa, s. 74.
30
Por. Franciszek, Lumen Fidei. O wierze, Watykan 2013, nr 19.
28
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tylko nadziei i mi³oci, ale w gruncie rzeczy równie¿ wiary. Serce cz³owieka staje siê wówczas zatwardzia³e na samego siebie, na blinich, a ostatecznie równie¿
na Boga: cz³owiek nie potrzebuje ju¿ Boga i jego mi³oci31. Jego bycie-dla-siebie nie przekszta³ca siê w bycie-dla-innych, co – mówi¹c jêzykiem Sartre’a –
skazuje go na bycie-w-sobie: bycie martwe, zbêdne i md³e, bez nadziei i bez sensu. Odwracaj¹c uwagê od ród³a prawdy i mi³oci, cz³owiek taki podziwia tylko
siebie, patrz¹c na martwy ekran w³asnego „ja”, na martw¹ tablicê swojego wnêtrza.
III. ZDRADA LOGOSU ISTNIENIA
Choæ z zagadnieniem zdrady radoci Edyta Stein nie wchodzi w bezporedni¹ polemikê, to jednak jej koncepcja radoci – radoci z istnienia – rzuca pewne
wiat³o na szereg problemów powi¹zanych z tematyk¹ zdrady radoci32. Metafizyka istnienia Stein jest w istocie swojej metafizyk¹ radoci, jest prób¹ przezwyciê¿ania pozorów istnienia i zafa³szowania ludzkiej egzystencji. Na ile problematyka ta jest powa¿na i g³êboka, czyli jak daleko siêga w byt ludzkiej osoby,
moglimy siê przekonaæ podczas zaprezentowanej analizy metafizycznego lenistwa, wystêpuj¹cego w ró¿nych postaciach. Dotyka najpierw ludzkiego umys³u,
otêpiaj¹c go, przez co ogranicza jego potencjalnoæ poznawcz¹ do tego, co materialne i zmys³owe, parali¿uj¹c jego poznawczy pêd, który w warunkach jego
naturalnej aktywnoci zwraca osobê w stronê bytu wiecznego, niezmiennego,
w stronê Bytu Prawdy. Przytêpiony umys³, uwik³any w olepiaj¹ce go panowanie
irracjonalnych po¿¹dañ i pragnieñ, os³abia ludzk¹ wolê, która ulega zniechêceniu. Naturalna jej chcennoæ zostaje unicestwiona tak, ¿e cz³owiek pozostaje
w bezruchu. Bezruch ma charakter nie tyle etyczny czy moralny, ile metafizyczny.
Przechodz¹c mylow¹ drogê zrekonstruowan¹ na podstawie twórczoci wiêtej karmelitanki, drogê, która biegnie niemal równolegle do poszczególnych etapów jej osobowego, intelektualnego i duchowego rozwoju33, mo¿emy ¿ywiæ nadziejê, ¿e o ile tylko zdo³amy pokochaæ swoje w³asne ¿ycie, ¿ycie Boga
objawiaj¹cego siê w Jego Synu-Logosie oraz ¿ycie naszych blinich, wchodzimy tym samym na drogi radoci. Chc¹c pozostaæ realistami, musimy dopowiedzieæ, i¿ drogi te krzy¿uj¹ siê z drogami tego wiata, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e krocz¹cy nimi cz³owiek wzbudzi w sobie odwagê, by chcieæ bardziej byæ, ni¿ wiêcej
mieæ, radowaæ siê, a nie smuciæ. Intuitywnie prze¿ywana radoæ poprowadziæ go
J. Ratzinger, Patrzeæ na Chrystusa, dz. cyt., s. 74.
Por. R. Koz³owski, Radoæ filozofa. Edyty Stein drogi radoci, „Ethos” 24(2011), nr 1-2(93-94), s. 69-85.
33
Por. R. Koz³owski, Cz³owiek jako istota poszukuj¹ca prawdy, w: ten¿e, Wewnêtrzny nauczyciel cz³owieka. eseje z teologii egzystencjalnej, Warszawa 2008, s. 13-44.
31
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mo¿e we w³aciw¹ stronê – ku pe³ni istnienia. Fenomenologia personalna Stein
– w cis³ym odniesieniu do niej samej i jej ¿ycia – nie jest wiêc tylko kolejn¹
metod¹ naukow¹, lecz jest wrêcz wiadectwem tego, jak ¿yæ i jak dowiadczyæ
w ¿yciu radoci. O ile dobrze wiedzia³a, czym s¹ smutki tego wiata, o tyle wiêkszych spodziewaæ siê po niej mo¿emy radoci – równie¿ i z tego wiata.
Dla Stein niezmiernie istotne jest ludzkie istnienie, które zanurzone jest w istnieniu wiecznym. Na stronicach dzie³a Byt skoñczony a byt wieczny tematowi temu
Stein powiêca wiele uwagi, gruntownie uzasadniaj¹c swoj¹ tezê34. Nasze w³asne istnienie stanowi niew¹tpliwy i pewny punkt wyjcia dla ludzkiego umys³u,
który odwa¿nie wchodzi na drogi poszukiwania prawdy. Rozwijaj¹c w duchu w.
Augustyna swoje mylenie, dopowiada Stein, ¿e w istocie chodzi tu o fakt ¿ycia
– ¿e ja ¿yjê. W ka¿dym akcie chcenia, pragnienia, marzenia cz³owiek napotyka
to, ¿e ja ¿yjê i ¿e ja jestem, ¿e to moje istnienie jest w nich bezporednio zawarte; myl¹c, czuj¹c, chc¹c lub wykonuj¹c jakiekolwiek poruszenie duchowe ja
jestem i to istnienie sobie uwiadamiam35. Jednoczenie to, w czym sobie cz³owiek siebie uwiadamia, wci¹¿ siê zmienia, wci¹¿ odchodzi w przesz³oæ, ukrywa siê w pamiêci lub przechodzi w niepamiêæ. Istnienie,
które sobie uwiadamiam jako moje, jest nieroz³¹cznie zwi¹zane z czasowoci¹. Jako
istnienie aktualne (aktuelles)  to znaczy, jako obecnie-rzeczywiste (gegenwärtigwirkliches), jest istnieniem punktowym: teraz (jetz)  miêdzy ju¿ nie (nich mehr),
i jeszcze nie (noch nich). Lecz rozczepiaj¹c siê w swojej charakterystycznej p³ynnoci na bycie i niebycie ods³ania przed nami ideê bytu-istnienia czystego, które nie
ma w sobie nic z niebycia, w którym nie ma ¿adnego ju¿ nie ani ¿adnego jeszcze
nie, które nie jest czasowe, lecz wieczne36.

W ten sposób Stein prezentuje ideê bytu-istnienia wiecznego i bytu-istnienia
czasowego, niezmiennego i zmiennego, wiecznego i stworzonego, we wzajemnym skorelowaniu. Istnienie aktualne, obecnie-rzeczywiste okrela dalej jako
istnienie w pe³ni ¿ywe, poniewa¿ jest ono ¿yciem naszego ja”. Poniewa¿ prezentuje siê ono jako co, co wy³ania siê z ciemnoci, przebiega przez promieñ
wiat³a, by znów w ciemnoci zaton¹æ; albo jak wierzcho³ek fali, która sama
nale¿y do strumienia37, to o moim aktualnym ¿yciu mo¿na powiedzieæ, ¿e zawiera ono w sobie mo¿liwoci bycia przysz³ego (nadziejê) i pamiêæ o ¿yciu przesz³ym (wiarê).

Ten w¹tek twórczoci wiêtej Karmelitanki doczeka³ siê wielu komentarzy i rozwiniêæ.
Szczególne miejsce zajmuj¹ tu publikacje A. Grzegorczyk, np.: Radoæ istnienia wed³ug Edyty Stein,
w: Fenomen radoci, dz. cyt., s. 89-99.
35
E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, dz. cyt., s. 68.
36
Tam¿e, s. 69.
37
Tam¿e, s. 70.
34
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Fenomenologiczno-metafizyczne analizy Edyty Stein, zaprezentowane g³ównie w dziele pt. Byt skoñczony a byt wieczny, porednio odnosz¹c siê do tematu
radoci, umo¿liwiaj¹ jednak zdiagnozowanie kolejnych róde³ jej zdrady. Poznawczo-egzystencjalna separacja od logosu bycia (sensu ¿ycia) – zdrada Logosu – nieuchronnie prowadzi do zdrady radoci. Zdrada radoci dokonywaæ siê
mo¿e na poziomie jednostki prze¿yciowej (Erlebnis-Einheit). Jednostka prze¿yciowa jest czym chwilowym i zmiennym, jednak zawiera w sobie („niesie”)
to, co jest niezmienne i wieczne, odsy³a prze¿ywaj¹cego w stronê bytu wiecznego; proces ten nie jest dzie³em samego prze¿ycia, lecz treci, któr¹ zawiera. Tê
zawartoæ dan¹ w subiektywnym prze¿yciu trzeba zatrzymaæ. W zwi¹zku z tym
ze zdrad¹ radoci mamy do czynienia wówczas, gdy zanurzony w prze¿yciu podmiot skoncentruje siê na samym prze¿yciu (poziom pathosu), pomijaj¹c jego
treæ. Prze¿ycie – na co zwraca uwagê Stein – z natury szybko przebrzmiewa,
nie pozostawiaj¹c w prze¿ywaj¹cym g³êbszego ladu, lad ten zostawia natomiast
treciowa zawartoæ prze¿ycia. Podmiot, który koncentruje siê na jego za-wartoci, poznawczo i egzystencjalnie (personalnie) uchwytuje j¹, czyni¹c swoj¹
w³asn¹. W ten sposób – powie Stein – wzbiera we mnie radoæ.
Radoæ, która mnie w³anie przepe³ni³a, teraz ju¿ jednak przebrzmiewa, nie mo¿e
ju¿ zwaæ siê radoci¹ w pe³ni ¿yw¹, ale nie jest to radoæ, która znik³a (versunken)
i zosta³a zapomniana, ani tym bardziej nie jest tak, jakby jej wcale nie by³o. Ona istnieje, lecz  w porównaniu z pe³n¹ ¿ywotnoci¹  posiada s³abszy sposób istnienia38.

ród³em radoci nie jest czyste Ja, czyli Ja, które na swój sposób ¿yje w ka¿dym ja mylê, ja wiem, ja chcê i jest przy tym wiadome, myl¹ce i chc¹ce. Radoæ pochodzi z jakiej g³êbi po tamtej stronie, która otwiera siê w wiadomym prze¿ywaniu, nie staj¹c siê jednak przejrzystoci¹39, uwarunkowana jest
od wiata wewnêtrznego i zewnêtrznego, istotowo zabarwia siê ich treciami,
istnieniowo za zwraca siê w stronê istnienia wiecznego, Summum Esse. Osobowe „ja” cz³owieka, partycypuj¹ce w danej mu jednostce prze¿yciowej, z natury
swej wzdraga siê przed nicoci¹ i pragnie nie tylko przed³u¿ania bez koñca
swego istnienia, lecz tak¿e jego pe³nego posiadania”40. Rozpatruj¹c rzecz z tej
perspektywy, ze zdrad¹ radoci bêdziemy mieli do czynienia wówczas, kiedy
z jakich powodów cz³owiek odmówi sobie owego zwrotu ku istnieniu wiecznemu. Jedn¹ z przyczyn tego sprzecznego z natur¹ ukierunkowania ludzkiego bytu
jest wybór bycia w stronê istnienia stworzonego, metafizyczna niewiara w ostateczne spe³nienie osoby w Bycie Wiecznym. Przedstawiony problem staje siê
o wiele powa¿niejszy, kiedy – id¹c tropem myli Stein – zdamy sobie sprawê
z tego, ¿e zwrot ku istnieniu wiecznemu w rzeczywistoci oznacza zwrot ku Lo38
39
40

E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, dz. cyt., s. 71.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 87.
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gosowi. Zdrada radoci jest zdrad¹ Logosu. W takiej sytuacji cz³owiek odcina
siê od jednego z bardziej istotnych róde³ radoci, skazuj¹c siê na unicestwiaj¹c¹
w³asny rozwój pora¿kê. Zatrzymuj¹ go ma³e radoci, ma³e nadzieje, ma³e mi³oci, istnienia wielkich nie przyjmuje albo wiadomie je odrzuca, prawdopodobnie w imiê w³asnej wielkoci. J.P. Sartre zrozumia³ ten problem dopiero pod koniec ¿ycia.
Steinowska ejdetyka radoci analizuje tak¿e zagadnienie radoci jako radoci (radosnoci).
Jest wiele prze¿yæ radoci: ró¿ni¹ siê one tym, ¿e s¹ prze¿ywane przez rozmaite Ja
[moje, twoje  R.K.], rozró¿nia je ich przedmiot, ich okrelonoæ czasowa i okres trwania, itp. Moment istotnociowy  radoæ  jest jeden. Nie jest on mój ani twój, nie jest
teraz czy póniej, nie trwa d³ugo czy krótko, nie istnieje w przestrzeni i w czasie. Ale
wszêdzie tam, gdzie prze¿ywa siê radoæ i zawsze wtedy, kiedy siê j¹ prze¿ywa, urzeczywistnia siê radoæ jako moment istotnociowy41.

Pierwszym warunkiem poznawczego i egzystencjalnego uchwycenia radoci
jako radoci jest jej prze¿ycie: ten, kto nie dowiadczy³ radoci, nie wie, czym
ona jest. W dalszej kolejnoci chodzi o to, by prze¿ywaj¹cy j¹ podmiot ukierunkowywa³ siê na ni¹ sam¹, na jej ejdos, bior¹c tym samym w nawias to, co mog³oby prze¿ywanie to zak³óciæ lub zniekszta³ciæ. Intencjonalny zwrot ku radoci
jako radoci jest o tyle wa¿ny, ¿e przyci¹ga osobowe „ja” cz³owieka ku jej ród³u, ukierunkowuj¹c ponadto wewnêtrzne dynamizmy cz³owieka ku prawdzie
(logosowi), na któr¹ wskazuje. Zaraz trzeba dodaæ – co czyni Stein – ¿e radoæ
jako taki moment [istotnociowy – R.K.] nie jest jakim stanem psychicznym,
nie jest stopniowalna, nie wyra¿a siê w przejawach cielesnych ani nie pobudza
tak¿e do s³ów i czynów42.
Zdrada radoci jako radoci polega na zatrzymaniu siê ja w samym prze¿yciu tej mojej radoci, uznaniu jej za jedyn¹, niepowtarzaln¹ i wyj¹tkow¹,
z pominiêciem d¹¿noci do jej ród³owego prze¿ywania. W nieród³owym prze¿ywaniu cz³owiek ma mo¿liwoæ wyra¿enia zgody na to, by by³ niejako wiedziony przez prze¿ywanie ród³owe, gdy tego nie czyni na swój sposób, zdradza radoæ43. Akty te wyprowadzaj¹ osobowe ja cz³owieka z okowów w³asnego
ego, reprezentowanego w tym momencie przez tê moj¹ radoæ, ku naszej radoci.
Okrywaj¹c nowy kierunek, jaki nadaje Stein naszej myli, wci¹¿ jednak za
aktualne uznaæ nale¿y zasadnicze pytanie: Co jest tym czym wspólnym, okrelanym mianem radoæ? Co jest rdzeniem istoty radoci? Pomijaj¹c czêæ anaTam¿e, s. 97.
Tam¿e, s. 104.
43
Por. E. Stein, O zagadnieniu wczucia, t³um. D. Gierulanka, J. Gierula, Kraków 1988, s. 25.
41

42
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liz Stein, dochodzimy do rozstrzygaj¹cego badan¹ tu kwestiê rozró¿nienia na istnienie istotowe a wieczne. Specyfika istnienia istotowego polega na tym, ¿e wraz
z nim darowany jest kszta³tuj¹cy mnie (oddzia³uj¹cy na mnie) sens. Prawda ta
ujawnia swoj¹ ¿ywotnoæ w prostych sformu³owaniach typu: moje ¿ycie ma
sens albo to, co prze¿y³em, nie ma sensu. W g³êbi prze¿ycia wyczuwamy wiêc
jaki nadmiar (sens) lub brak (bezsens). To, co mi daje istnienie – pisze
Stein – i równoczenie to istnienie wype³nia sensem, musi byæ nie tylko panem
istnienia, ale i panem sensu: w wiecznym bycie zawiera siê ca³a pe³nia sensu;
znik¹din¹d – tylko z samego siebie – byt ten mo¿e «czerpaæ» sens, którym nape³nia ka¿de stworzenie, gdy powo³uje do istnienia44.
Gdy do swoich analiz Stein w³¹cza pierwsze zdanie z prologu w. Jana: Na
pocz¹tku by³o s³owo-Logos, ca³a konstrukcja mylowa staje siê logiczna, jasna
i przekonuj¹ca:
Tak wiêc  czytamy  przez boski Ëüãïò winnimy rozumieæ istotê rzeczywist¹: wed³ug nauki o Trójcy wiêtej  istotê bosk¹, nazywan¹ sensem dlatego, ¿e wystêpuje tu
jako istota rozumiana [ ], jako zawartoæ boskiego poznania, jako jego sens umys³owy [ ]. Mo¿na te¿ j¹ nazywaæ S³owem, poniewa¿ jest ona treci¹ tego, co mówi Bóg,
jest zawartoci¹ Objawienia, a wiêc jest sensem jêzykowym; a jeszcze g³êbiej [ ]:
poniewa¿ w niej wypowiada siê Ojciec i przez mowê swoj¹ j¹ wydaje [ ]45.

Rdzeniem poszukiwanej radoci jest boski Logos. Radoæ wiêc – z jednej
strony – naprowadza nas na Logos-Sens, co te¿ nie zwalnia nas z nowych poszukiwañ, które pytaj¹: jaka radoæ zawarta jest w tym¿e Logosie, jak¹ radoæ przynosi cz³owiekowi boski Logos – Jezus Chrystus? Pytania te jednak otwieraj¹
nowy rozdzia³ metafizyki i pedagogiki radoci, któr¹ podejmie autorka Wiedzy
Krzy¿a w innych swoich dzie³ach, zw³aszcza w tych o nachyleniu teologicznym.
Filozoficzno-teologiczna koncepcja Stein pozwala na sformu³owanie kilku
istotnych regu³ dotycz¹cych radoci – samej radoci i tej oto mojej radoci, twojej, naszej; radoci boskiego Logosu. Oto kilka propozycji:
1. Cz³owiek to istota obdarowana ¿yciem. Zatem do regu³y radoci nale¿y
uwolnienie siê od naiwnego i destruktywnego przekonania, ¿e on sam jest panem ¿ycia i panem sensu. Byæ osob¹ oznacza w³anie nosiæ swoje ¿ycie, czuæ
je, prze¿ywaæ je w ca³ej mo¿liwej pe³ni, wyczuwaæ ka¿dy jego przejaw w swoim
duchowym wnêtrzu, by nie umknê³a uwadze najmniejsza radoæ, któr¹ przynosi
z sob¹.
2. ¯ycie w swojej codziennej prostocie przynosi wiele wydarzeñ, które zawieraj¹ co, co mo¿na odkryæ jako dar – dar dla siebie. Mi³a wiadomoæ zawiera
w sobie okrelon¹ treæ, któr¹ cz³owiek mo¿e zachowaæ dla siebie lub o której
44
45

E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, dz. cyt., s. 141.
Tam¿e, s. 142.
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mo¿e zapomnieæ. Sztuka radoci polega jednak na tym, by z tych prostych wiadomoci czerpaæ to, co niezwyk³e, co nosi przynajmniej znamiona niezwyk³oci,
a zatem trwa³oci i niezmiennoci. W ten sposób æwiczymy siê w radoci – z tych
ma³ych rzeczy czerpiemy wielkie. Chodzi tu o kszta³towanie w sobie sztuki wychwytywania i prze¿ywania tego, co filozofia i teologia nazywa Sensem – fenomenologiczne CO, którego jako prze¿ytego i przyswojonego, nikt i nic cz³owiekowi ju¿ nie odbierze.
3. Podczas dowiadczania poszczególnych radoci w poznaj¹cym i aktywnym umyle konstytuuje siê pytanie o moment istotnociowy radoci, gdy¿ czujemy, ¿e prze¿ywana radoæ w istocie swej jest jedna. Upiony i sparali¿owany
umys³ tego nie dostrzega, brakuje mu owej potentiae, by przekroczyæ bariery
tymczasowoci, zaspokaja siê tym, co jest jedynie tu i teraz, nie ma odwagi wychyliæ siê w nadziei, ku temu, co „ju¿ jest”, ale „jeszcze nie” w pe³ni, co jest dane
w³anie w nadziei, w oczekiwaniu, wiêc w postawie zaufania. Zach³annoæ, która wyra¿a siê w lêku przed oczekiwaniem, powoduje parali¿ (chaos) dynamizmów duchowych cz³owieka, a ten godzi siê na to, by by³o, jak jest, albo by jutro by³o takie, jak jest dzi, lub – najlepiej – jak by³o wczoraj (przypadek
Ob³omowa).
4. W Steinowskiej pedagogice radoci nale¿y uczyniæ odwa¿ny krok w stronê rdzenia samej radoci, a nim okazuje siê sam Logos rzeczywistoci. W nim to
¿yjemy, poruszamy siê i jestemy, poza Nim pozostajemy w martwym bezruchu,
nie daj¹c siê poruszyæ nawet przez Nieporuszonego Poruszyciela.

***
Kiedy przygl¹damy siê poszczególnym regu³om radoci, nasuwa siê wniosek, ¿e radoæ jest spraw¹ dobrego mylenia, otwartoci umys³u i chcennoci
woli. Jak mo¿na uwik³aæ siê w pewne sposoby mylenia, które zdumiewaj¹co
szybko staj¹ siê ród³ami zdrady radoci, pokaza³ w swoim krótkim studium
Scheler, na swój sposób wyczytujemy to z twórczoci E. Stein oraz z powieci
I. Gonczarowa pt. Ob³omow. Co z sta³o siê z Ob³omowem? Nie zdradzaj¹c szczegó³ów powieci, mo¿emy powiedzieæ tylko tyle: Przepad³, zgin¹³ marnie. […]
A by³ nie g³upszy od innych, dusza czysta i jasna jak kryszta³, szlachetny, czu³y
i – zgi¹³!46.
Czy Ilija Iljicz Ob³omow przepad³ i zgin¹³ marnie dlatego, ¿e zdradzi³ radoæ
¿ycia? Dzi mo¿emy s¹dziæ, ¿e tak. Zdradzi³ radoæ u samego jej ród³a, bo zdradzi³ po prostu wielkoæ darowanego mu ¿ycia, wielkoæ darowanych mu przyjani, wielkoæ ludzkiego powo³ania, którym – jak ka¿dy cz³owiek – zosta³ ob46

I. Gonczarow, Ob³omow, dz. cyt., s. 528.
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darowany przez Boga, zdradzi³ wielkie i ma³e nadzieje, wielkie i ma³e mi³oci.
Jak wiedzia³ o Bogu i wiedzia³ te¿, gdzie jest jego cerkiew parafialna, tak wiedzia³ o sobie samym i – na jego nieszczêcie, na jego smutek – na tej tylko wiedzy wszystko siê skoñczy³o. Zabrak³o mu ¿yciodajnego odruchu serca, poruszenia woli, by naprawdê ¿yæ, by poczuæ niesione mu przez ¿ycie radoci, których
zreszt¹ by³o niema³o. Zdradzi³ radoæ mylenia, poznawania, kontemplowania
wiata, zdradzi³ radoæ p³yn¹c¹ z uczucia mi³oci, nie rozpozna³ te¿ radoci przychodz¹cej do niego pod postaci¹ codziennych wra¿eñ i zwyk³ych przyjemnoci
¿ycia. Przepad³ – zapad³ siê w coraz bardziej poch³aniaj¹cy go smutek i … zamilk³ na zawsze.
Edyta Stein natomiast da³a nam siê poznaæ z zupe³nie innej strony. Jej wierne poszukiwanie prawdy z czasem przekszta³ci³o siê w wierne trwanie przy niej,
co doprowadzi³o j¹ do poznania samej Prawdy, w której rozpozna³a objawiaj¹cego siê Boga. Wierna Bogu, pozosta³a wierna ludzkim przyjaniom, jako duchowo wra¿liwa pozosta³a wierna ka¿demu duchowemu natchnieniu, ka¿dej drobinie ¿ycia, któr¹ nosi³a w sobie. Nieraz dowiadcza³a smutku i samotnoci, lecz
nie podda³a siê ich przygnêbiaj¹cej sile – pozosta³a wierna radoci, w wiernoci
ma³ym i wielkim nadziejom, ma³ej i wielkiej mi³oci. Nie przepad³a, nie zginê³a
marnie, gdy¿ radoæ w Panu by³a jej jedyn¹ ostoj¹.
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SUMMARY
Man is a being created for joy. Joy has many sources – small and large. Thus, he experiences
great and small, long and short joys, just as great and small love, great and small hopes, great and
small faith. Man, by betraying joy, enters a world of grief and despair, he lives as if he did not live,
he loses a sense of meaning and value of life. Sometimes man has the courage to ask: “Why am
I like this?” Oblomov in Goncharov’s novel never answered the question why I “died miserably,”
while E. Stein never betrayed her little joy, little hope and little love – her only joy and truth turned
out to be God, whom she sought and found.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych

Wybór intencjonalny. Refleksje augustyñskie
The Intentional Choice. Augustinian Reflections

I. CZY¯ KA¯DY WYBÓR JAKO WYBÓR JU¯ Z ZASADY
NIE MA CHARAKTERU INTENCJONALNEGO?
Wybór sam z siebie jest aktem, a ka¿dy akt opiera siê na intencjach, które
w realizacji staj¹ siê wyborem. Zdawaæ siê mo¿e, ¿e jest to jakiego rodzaju paradoks, który jednak stanowi rodzaj absurdalnej pu³apki, poniewa¿ ten, kto wyboru dokonuje, ma wybór, czy chce wyboru dokonaæ. Problem wyboru i kwestia
intencji przeplataj¹ siê z sob¹, co  jak siê wydaje – nie niesie za sob¹ ¿adnych
ograniczeñ ani nie daje nawet punktów oparcia temu, kto wybiera; co wiêcej,
ka¿dy wybór jest kreacj¹ siebie jako swoiste ex nihilo.
Kim jest osoba wobec swojej wolnoci i mo¿liwoci dokonywania wyboru?
Jak problem wyboru i intencji odnosi siê do pojêcia osoby jako tego, kto
wyboru dokonuje, kto staje wobec dylematu w³asnej wolnoci dokonywania
wyboru?
Z pewnoci¹ mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e samo zagadnienie wyboru tak czy inaczej wi¹¿e siê z perspektyw¹ intencji i dlatego w tytule naszego szkicu mówimy
nie tyle o tautologii, ile o pewnej strukturze, która jak postaramy siê wykazaæ,
cile wi¹¿e siê z pojêciem osoby i pozwala na lepsze jej rozumienie.
II. WOLNOÆ I AKTOWOÆ
Zacznijmy od problemu wolnoci, która w tej perspektywie wydaje siê najbardziej pojemna, w niej bowiem zawiera siê przecie¿ sama kwestia woli i wyboru jako takiego. To wolnoæ ukazuje w³aciwy obraz obu wymienionych ter-
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minów, które mo¿liwe s¹ do realizacji w sferze aktowej. Innymi s³owy, wolnoæ
jest opisem woli i zdolnoci do dokonywania wyborów, a opis ten, jako dotycz¹cy bezporednio intencji, jest te¿ opisem osoby. St¹d tak ujête zagadnienie wolnoci wydaje siê kwesti¹ o bardzo du¿ym znaczeniu.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e problem wolnoci rozwa¿any by³ w tradycji filozofii zachodniej od niemal samego jej pocz¹tku, od kiedy tylko zaczêto rozwa¿aæ
status zwi¹zków cz³owieka z otaczaj¹cym go wiatem. wiat ten z jednej strony
jest polem do realizacji wolnoci: cz³owiek jest wolny w wiecie, w którym ¿yje,
z drugiej za strony ukazuje wiat jako ograniczaj¹cy wolnoæ cz³owieka, nie
wszystko przecie¿ wolno i nie wszystko jest kwesti¹ wyboru, a sam wiat jest tym,
co determinuj¹c, mo¿e równie¿ wolnoæ odbieraæ. Tak czy inaczej wiat jest przestrzeni¹, w której mo¿liwa jest wolna wola i dokonywanie wyborów, tak¿e tych,
które mog¹ odnosiæ siê do samej wolnoci, której zawsze mo¿na siê zrzec,
o czym pisalimy jako o swoistej absurdalnoci wolnoci. Mo¿liwa jest te¿ wolnoæ woli w odniesieniu do samej wolnoci.
Sam¹ wolnoæ mo¿na w ten sposób okreliæ w dwóch kontekstach. Z jednej
strony jako wyzwalaj¹cy brak ograniczeñ, co jest ujêciem wolnoci o charakterze
negatywnym. Z drugiej za strony jako mo¿liwoæ d¹¿enia do wybranego celu,
w czym nie napotyka siê oporu, co z kolei mo¿emy okreliæ jako pozytywne definiowanie wolnoci. To jednak tylko subtelnoci, powiedzieæ mo¿na: o sofistycznym charakterze, których zadaniem ma byæ precyzyjniejsze ujêcie problemu na
tyle szerokiego, ¿e w zasadzie trudno mówiæ tutaj o jednej zasadniczej definicji.
Trudno dziwiæ siê temu, poniewa¿ ju¿ samo definiowanie pojêcia osoby jest doæ
k³opotliwe, jak wielokrotnie podkrela to w swych pracach Emmanuel Mounier1.
Mo¿emy siê wiêc spodziewaæ, ¿e równie¿ samo pojêcie wolnoci osoby nie bêdzie umo¿liwia³o nam wskazania jednoznacznej definicji bez wzglêdu na to, czy
mia³aby ona mieæ charakter pozytywny, czy negatywny.
Jedynym fundamentalnym aspektem dotycz¹cym wolnoci bêdzie nawet nie
tyle wskazanie na jej przeciwieñstwo w postaci niewoli, ta tak¿e mo¿e mieæ równie p³ynny charakter, ile na podmiotowoæ, która jako ród³o intencji okrela granice i charakter wolnoci w perspektywie swojej aktowoci, gdzie jawi siê jako
osoba.
Postarajmy siê znaleæ odpowied na pytanie o to, czym¿e wiêc jest wolnoæ
i jaki jest w³aciwie zwi¹zek wolnoci z osob¹.
Id¹c trochê na skróty, moglibymy przyj¹æ, ¿e tym, co ³¹czy osobê z perspektyw¹ jej wolnoci, jest doæ prosty czynnik, mianowicie intencjonalnoæ, która
Problem ten szczególnie podkrela francuski personalista Emmanuel Mounier, miêdzy innymi w swej sztandarowej pracy Quest-ce que le personnalisme? (wydanie polskie: E. Mounier, Co
to jest personalizm?, t³um. A. Krasiñski, Warszawa 1964).
1
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realizowa³aby siê w akcie jako mechanizm mo¿liwoci lub niemo¿liwoci realizacji celów intencjonalnych. Ujêcie ca³ej kwestii w taki sposób nader klarownie
ukazuje nam obraz wolnoci i jej przeciwieñstwa  niewoli: poniewa¿ osoba
mog¹ca co realizowaæ jest wolna, za nie mog¹c i napotykaj¹c opór, dowiadcza niewoli. Problem jednak w tym, ¿e takie rozumowanie nie ujmuje wielu zasadniczych kwestii i nie odpowiada na liczne pytania, wród których znajduje siê
to najistotniejsze: dlaczego wobec takich czy innych warunków wolnoci czy
niewoli takie czy inne akty intencjonalne mog¹ mieæ miejsce?
Ten uproszczony schemat mo¿e bowiem dotyczyæ co najwy¿ej kontekstu fizykalnego, w ramach którego ruch cia³ ob³o¿ony jest pewnymi warunkami praw
fizyki, i dlatego uznamy, ¿e cz³owiek zamkniêty w wiêziennej celi jest zniewolony, poniewa¿ mury i kraty nie pozwalaj¹ mu na to, aby móg³ realizowaæ cele
intencjonalne poza horyzontem jego uwiêzienia, które jest niczym innym jak fizycznym oporem stali i kamieni. Problem wolnoci w perspektywie osoby jest –
jak siê zdaje – zagadnieniem znacznie szerszym, które kontekst intencjonalnej
realizacji pozwala przedstawiæ w dwóch sferach odniesieñ.
III. REDUKCJA DO INTENCJI
Pierwsz¹ jest sama mo¿liwoæ realizacji intencji w akcie, poniewa¿ podmiotowoæ dokonuje wyboru o charakterze, którego nie mo¿emy nazwaæ inaczej jak
mianem intencjonalnego, który jest ród³em samego aktu jako takiego. O ile wybór jest ju¿ sam w sobie aktem, o tyle dokonuj¹ca go podmiotowoæ emanuje
swoj¹ intencjonaln¹ wolnoci¹ woli, która jest osobowym wizerunkiem podmiotowoci.
Pod pewnymi wzglêdami przywodziæ mo¿e to na myl wzór idei wed³ug Platona, która w tym samym schemacie jawi siê w wiecie pod postaci¹ marnych
cieni2. Tutaj wolnoæ woli osoby by³aby sfer¹ na wskro idealn¹, stanowi¹c poniek¹d sam¹ treæ intencji, która znajdowa³aby swoje odzwierciedlenie w taki czy
inny sposób we wszelkiej aktowoci, podobnie jak ma to miejsce choæby w przypadku mi³oci, o której pisze autor Uczty.
Sama mo¿liwoæ dokonania wyboru  podmiotowociowa wola jako taka –
by³aby wiêc cile zwi¹zana z aktem, w którym osoba siê przejawia, ale to z kolei
powoduje, ¿e owa idealna sfera wolnoci staj¹ca za aktem intencjonalnym, przejawiaj¹c siê w nim, jest czym rzeczywistym, na swój sposób namacalnym. Przyk³adowy wiêzieñ, którego ogranicza cela, ma w sobie intencjonaln¹ mo¿liwoæ, której
cela mu nie odbiera. Ma bowiem wolê, gdy¿ ma intencje, które s¹ wyborem, tyle
2

Por. Platon, Pañstwo, ks. 7, t³um. W. Witwicki, Kêty 1997.
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¿e ich realizacja w formie aktów jest determinowana przez kraty i mury, jak to ju¿
wczeniej okrelilimy. Innymi s³owy, chodzi tutaj o to, ¿e nie ka¿dy akt jako taki
jest determinowany przez wiat i opór, jaki mu stawia, wyznaczaj¹c w ten sposób
granice wolnoci: wiêzieñ nie pokonuje fizycznie krat, choæ intencjonalnie jest poza
nimi. W tym oto dwubiegunowym zestawieniu ukazuje siê osoba w swej wolnoci
intencjonalnej, poniewa¿ jak siê okazuje: wolnoæ ma zawsze charakter intencjonalny z tego w³anie wzglêdu, ¿e podmiotowoæ wci¹¿ staje wobec wyboru. Tak
skonstruowany jest jej wiat, w którym uobecnia siê jako osoba.
W³anie w odniesieniu do wyborów, które maj¹ intencjonaln¹ podstawê,
mo¿na mówiæ o wolnoci lub niewoli, a poniewa¿ ka¿dy intencjonalny akt bez
wyj¹tku wi¹¿e siê z wyborem, dlatego ju¿ same intencje s¹ wyborem, który ma
miejsce w akcie. W konsekwencji mo¿na uznaæ, ¿e wszelki akt jako maj¹cy intencjonaln¹ podstawê staje siê przejawem wolnoci osoby jako jego autora. Wolnoæ przeto zawsze jest osobowa i wolnoci w intencjonalnym jej rozumieniu nie
da siê osobie odebraæ, poniewa¿ zawarta jest ona w samych intencjach. Jednak
czy wobec tego nie stajemy w obliczu swoistego nihilizmu, który destruowa³by
osobê od wewn¹trz?
Innymi s³owy, czy takie ujêcie problemu nie sugerowa³oby, i¿ tak naprawdê
wolnoæ osoby nie by³aby oparta na niczym, ¿e nie istniej¹ ¿adne wskaniki le¿¹ce u jej podstaw jako ród³a intencjonalnego wyboru, a sama osoba jest jakoby zawieszona w nieskoñczonej przestrzeni jej w³asnej wolnoci, której jest jednoczesnym wiêniem i której ogrom j¹ przyt³acza?
Czy wszystko wolno, poniewa¿ wewn¹trz osoby jest metaforyczna pustka,
która na wzór nicoci nie znajduje ¿adnego oparcia, i tym w³anie jest jej wolnoæ?
Przyjmuj¹c za punkt wyjciowy za³o¿enie o tym, ¿e ka¿dy akt intencjonalny
jest jednoczenie przejawem wolnoci osoby, otwieramy zupe³nie nowy obszar
zagadnienia wolnoci jako takiej. W tym szczególnym przypadku wolnoæ lub
zniewolenie nie jest tym, co okrelilimy mianem fizykalnego, nie stanowi kajdan, krat czy nawet kontekstu wolnoci s³owa, ale dotyczy bezporednio samych
intencji. Innymi s³owy, jeli mówimy o wolnoci osoby, wskazujemy na pewnego rodzaju zakres powi¹zania ze wiatem.
Jednak powi¹zanie to nie jest tym samym powi¹zaniem, jakie ma miejsce
w przypadku tego, które okrelilimy mianem fizykalnego, gdzie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ przedmioty. Obrazem powi¹zania intencjonalnego osoby ze wiatem jest
w³anie struktura samych intencji, co ogl¹daæ mo¿emy w konsekwencji dokonania redukcji, na wzór tej, któr¹ Edmund Husserl okrela mianem ejdetycznej3.
3
E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t³um. D. Gierulanka,
Warszawa 1967, s. 4nn.
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W tym szczególnym przypadku dokonujemy redukcji tego, co przedmiotowe,
eliminuj¹c tym samym równie¿ wszystko to, co mo¿e dotyczyæ kwestii wolnoci
w znaczeniu stricte fizykalnym, co w konsekwencji doprowadza równie¿ do redukcji wszystkiego, co ma empiryczny charakter. Pozostaj¹ nam tylko czyste intencje,
niezwi¹zane z jak¹kolwiek przedmiotowoci¹ jako tak¹, i to w³anie owe intencje
prowadz¹ nas teraz bezporednio do ich ród³a, do podmiotowoci. Sposobem tym
otwieramy p³aszczyznê, która jest struktur¹ samych tylko intencji, wymykaj¹cych
siê ontologicznemu ograniczeniu, a wolnoæ, która ich dotyczy, jest wolnoci¹
czysto intencjonaln¹, bez jakiegokolwiek porednictwa. Podsumujmy: jeli dokonamy redukcji do intencji w ich czystym znaczeniu, pozbywamy siê jednoczenie wszelkiej przedmiotowoci, która wolnoæ intencji mog³aby ograniczaæ.
Oznacza to, ¿e intencje w tej sytuacji nie s¹ zaw³aszczane przez przedmiot, wobec czego sam wybór intencjonalny jest nie tyle warunkowany przez przedmiotowoæ przedmiotu (dokonywany na przyk³ad ze wzglêdów pragmatycznych), ile
ma swoje ród³o w nieredukowalnej pod tym wzglêdem sferze wolnoci samego
wyboru intencjonalnego.
Takie ujêcie problemu nosi znamiona zbyt formalnego, dlatego warto zastanowiæ siê nad tym, gdzie w³aciwie mo¿emy szukaæ przyk³adu tego rodzaju relacji intencjonalnej, w której mamy do czynienia z czystoci¹ intencji w wyborze
intencjonalnym.
IV. WIÊTY AUGUSTYN I INTENCJE
Francuski fenomenolog Jean-Luc Marion sugeruje, ¿e tego rodzaju czyste
intencjonalne powi¹zanie, które nie ma w sobie przedmiotowoci, jest mo¿liwe
w relacji z Bogiem, poniewa¿ jest to rodzaj relacji bezprzedmiotowej, w której
Ego, transcenduj¹c siebie, odkrywa równie¿ swój podmiotowociowy charakter.
Wed³ug Mariona problem ten wietnie opisuje w. Augustyn w swych s³ynnych
Wyznaniach4, gdzie przedstawia przemianê, która wiedzie do Boga, ale sama
w sobie jest owocem wolnej woli cz³owieka5. Przyjmuj¹c poniek¹d z inspiracji
Mariona specyficzny tok mylenia w. Augustyna, powinnimy zastanowiæ siê
nad tym, gdzie wobec tak rozumianego kontekstu le¿eæ mia³oby rozgraniczenie
miêdzy wolnoci¹ a niewol¹ w perspektywie intencjonalnej.
Augustyñska sugestia jest tutaj wed³ug Mariona bardzo przydatna, poniewa¿
ukazuje wolnoæ cz³owieka jako perspektywê wolnoci wobec Boga, co w konsekwencji ukazuje nam obraz wiata czysto intencjonalnego, w którym cz³owiek
J.-L. Marion, Au lieu de soi Lapproche de Saint Augustin, Paris 2008, s. 81.
W zasadzie mo¿emy uznaæ, ¿e ca³e Wyznania w. Augustyna s¹ obrazem tego rodzaju przemiany, por. Augustyn, Wyznania, t³um. J. Czuj, Warszawa 1954.
4

5
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rzeczywicie mo¿e decydowaæ o sobie samym. Obraz ten by³by w ten sposób
osi¹gany dziêki temu, co okrelilimy mianem swoistej redukcji do intencji.
W celu odpowiedzi na postawione wczeniej pytanie dotycz¹ce granicy miêdzy wolnoci¹ i niewol¹ przypomnijmy argumentacjê w. Augustyna z jego dialogu O wolnej woli, gdzie autor opisuje problem woli jako le¿¹cy tylko i wy³¹cznie w gestii cz³owieka (liberum arbitrum), który wyboru dokonuje. W zasadzie
to wed³ug Augustyna wybór jest w ten sposób uwarunkowany intencjonalnie, jak
moglibymy to okreliæ, pos³uguj¹c siê jêzykiem fenomenologii. Samo bycie
wolnym wi¹¿e siê w konsekwencji z mo¿liwoci¹ realizacji intencji w akcie, bez
ich zak³ócania przez jakiekolwiek czynniki zewnêtrzne, intencjonalne lub te¿ nie.
Nie zapominajmy jednak, ¿e wed³ug Augustyna powo³aniem cz³owieka jako
dziecka Bo¿ego, które obdarzone zosta³o woln¹ wol¹, jest czynienie dobra; biskup z Hippony g³osi to jako jeden z czo³owych ojców Kocio³a, ale tak¿e myliciel zainspirowany platonizmem. Osoba jest wszak¿e niezale¿na w swych intencjach i dobro czyniæ mo¿e w swych intencjach, w których jednoczenie
dokonuje wyboru, dobro czyni¹c z w³asnej intencjonalnej woli. Sytuacja zmienia siê diametralnie w obliczu grzechu, który zniewala, poniewa¿ zaw³aszczaj¹c
sam¹ podmiotowoæ, anga¿uj¹c j¹ w grzeszne dzia³anie, na swój sposób w³ada
intencjami. Podmiotowoæ, popadaj¹c w sid³a grzechu, poddaje siê atrakcyjnoci
przedmiotu. Augustyn sugeruje, ¿e bycie niezale¿nym od grzechu jest mo¿liwe
tylko wówczas, gdy cz³owiek ma mo¿liwoæ bycia z Bogiem, nie jest wówczas
zniewolony grzechem6. Owo bycie z Bogiem, o którym pisze biskup z Hippony,
jest byciem tylko z Bogiem, bez przedmiotowego zaporedniczenia, poniewa¿
bycie to jest byciem dla Boga.
Przyjêcie takiego porz¹dku ma swoje uzasadnienie, które ³atwo mo¿na wyeksplikowaæ za pomoc¹ jêzyka fenomenologii. Poniewa¿ w konsekwencji dochodzimy do tezy, wed³ug której dobro (jako bycie z Bogiem) ma charakter wyzwalaj¹cy, a z kolei z³o jest ród³em niewoli, powiedzieæ mo¿na, ¿e cz³owiek jako
osoba staje siê intencjonalnym wiêniem grzechu. Sugestia Mariona, aby problem
ten rozstrzygn¹æ na podstawie rozwa¿añ biskupa z Hippony, wydaje siê jak najbardziej trafna, choæ jak widzimy, tak jak w przypadku filozofii Pseudo-Dionizego Areopagity, równie¿ i Augustyñskie ujêcie problemu wolnoci i woli ma charakter, który okreliæ mo¿emy mianem negatywnego, poniewa¿ z jednej strony
samo z³o jest tym, czego nie ma7, a grzech jako z³o jest czym, co zniewala intencje, a wiêc zaw³aszczaj¹c podmiotowoæ, odbiera jej wolnoæ. Wed³ug Augustyna wybór miêdzy dobrem i z³em jest wyborem najbardziej podstawowym. Od
tego bowiem zale¿y nie tylko sama kwestia statusu czynów, klasyfikowanych
Por. w. Augustyn, O wolnej woli, 35-37 i 53-54, t³um. A. Trombala, w: w. Augustyn, Dialogi filozoficzne, t. 3, Warszawa 1953.
7
w. Augustyn, Wyznania, dz. cyt., ks. 7, pkt 5, 12-15.
6
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jako dobre lub z³e, ale istnienie lub nieistnienie osoby, która bez intencjonalnej
wolnoci nie jest ju¿ osob¹, gdy¿ zniewalaj¹c siê, intencjonalnie destruuje swój
osobowy wizerunek. Zgodnie z sugestiami Mariona pójdmy wiêc dalej ladem
wyznaczonym przez biskupa z Hippony. Dochodzimy bowiem do momentu,
w którym mo¿na ju¿ okreliæ, ¿e w intencjonalnym wyborze dobra jako Augustyñskim byciu z Bogiem nie ma jako w wyborze jakichkolwiek zaporedniczeñ,
poniewa¿ wybór intencjonalny prowadzi bezporednio do Boga albo w przeciwleg³ym kierunku.
Marion sugeruje tutaj ponadto, ¿e dla wiêtego z Hippony perspektywa samego mylenia i umys³u jako takiego wi¹¿e siê ze sfer¹ wyboru, który zawsze
ma intencjonalny charakter.
Dokonawszy redukcji do intencji, ukazalimy podmiotowoæ w kluczowym
momencie dokonywania wyboru, bez przedmiotowych zaporedniczeñ. Moment
ten jest tak istotny, poniewa¿ to w³anie wówczas intencje same okrelaj¹ swój
status  wybór jest wyborem absolutnym, gdy¿ nikt ani nic nie mo¿e wybraæ za
dokonuj¹cego wyboru, nawet sam Bóg, który darowa³ cz³owiekowi woln¹ wolê,
jak uj¹³by to Augustyn. Oczywicie w dalszej perspektywie wchodzi tutaj w grê
sfera zewnêtrzna. Osoba musi sobie odpowiedzieæ na pytanie, czym jest dobro,
a czym z³o, porównaæ wy¿szoæ dobra z rozkosz¹ i po¿¹daniem z³a:
Z³o natomiast tkwi w tym, ¿e wolna wola odwraca siê od niezmiennego dobra
i zwraca siê ku dobrom zmiennym. A poniewa¿ czyni to z w³asnej woli, nie pod przymusem, nastêpuje kara w postaci niedoli, sprawiedliwa i odpowiednia do winy8.

Jednak to wszystko le¿y w gestii samych intencji i mimo ¿e te d¹¿¹ do pewnego celu: dobra lub z³a, to sama intencjonalna decyzja nale¿y zawsze do podmiotowoci dokonuj¹cej wyboru, na przekór manichejskim za³o¿eniom, z którymi autor Pañstwa Bo¿ego polemizuje. Augustyn w pewnej mierze emancypuje
cz³owieka ze struktury pasywnoci wiata, poniewa¿ ukazuj¹c pe³niê wolnoci,
jednoczenie zarysowuje obraz osoby dynamicznej i stanowi¹cej ród³o decyzji
o sobie samej i maj¹cej wp³yw na wiat jako taki. Kluczem do tego obrazu jest
w³anie zrozumienie Augustyñskiego ujêcia wolnoci, która ma charakter intencjonalny, jak mo¿emy to okreliæ.
Wraz z Augustynem docieramy jednak do jeszcze jednego bardzo istotnego
punktu, na który koniecznie trzeba zwróciæ uwagê, poniewa¿ sam wybór intencjonalny, który jest domen¹ podmiotowoci  ród³a intencji, pozwala na odkrycie Ego przez samego siebie, o czym ju¿ zreszt¹ wspominalimy. Marion uwa¿a
jednak, ¿e podmiotowoæ dokonuj¹ca wyboru dobra, a wiêc wchodz¹ca w relacjê z Bogiem, spotyka Kogo znacznie wa¿niejszego ni¿ tylko zwyk³e alter ego9,
8
9

Ten¿e, O wolnej woli.., dz. cyt., 53.
J.-L. Marion, Au lieu de soi…, dz. cyt., s. 81.
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w³anie z tego choæby wzglêdu, ¿e relacja z Bogiem ma z zasady charakter czysto bezprzedmiotowy, s¹ w niej tylko intencje. Tutaj osoba cieszy siê ca³kowit¹
wolnoci¹ woli, gdy¿ ¿aden przedmiot nie pojawia siê w horyzoncie jako potencjalne niebezpieczeñstwo zaw³aszczenia intencji prowadz¹cego do grzechu, czyli zniewolenia nim. Jakie s¹ konsekwencje takiego stanu rzeczy?
Otó¿ Augustyn daje nam odpowied na pytanie dotycz¹ce samej ród³owoci wolnej woli, która jest dla nas to¿sama z wyborem intencjonalnym. Pe³nia
wolnoci jest pe³ni¹ podmiotowoci, a wiêc w myl Augustyna: tylko wobec
absolutnoci dobra osoba bêdzie wolna, gdy¿ jej intencje nie bêd¹ skrêpowane
z³em, czyli grzechem. Oznacza to, ¿e równie¿ sam wybór intencjonalny ma charakter aksjologiczny, nie tylko jego konsekwencje w postaci aktu, a co wiêcej,
wybór jako taki jest kreacj¹ wartoci przybieraj¹cych formê aktow¹ w relacji.
Czego wiêc dotyczyæ ma w istocie wybór intencjonalny miêdzy dobrem a z³em
i jakie s¹ jego konsekwencje dla osoby?
V. FENOMEN WOLNOCI
Pod wp³ywem inspiracji w. Augustyna i pewnych fenomenologicznych interpretacji Mariona dokonanych na filozoficznym dorobku biskupa z Hippony
przyjêlimy, ¿e intencje wi¹¿¹ siê zawsze z wyborem (wybór ten nie dotyczy
bezporednio ¿adnego przedmiotu, przypomnijmy, ¿e dokonalimy redukcji do
intencji w ich czystej formie). Zjawisko to okrelilimy mianem wyboru intencjonalnego, który jak uda³o nam siê ustaliæ, ma odzwierciedlenie jedynie w sferze aksjologicznej, w wyborze pomiêdzy dobrem a z³em. Augustyn uwa¿a, ¿e jest
to wybór miêdzy byciem z Bogiem a grzechem, wybór miêdzy drog¹ dobra, ku
prawdziwej wolnoci, a upadkiem w z³o i zniewoleniem grzechem. Jeli wiêc,
jak sugeruje nam Augustyn, bycie z Bogiem jest bezprzedmiotowe, nie ma tutaj
miejsca na przedmiotowe zaproredniczenie, które mog³oby byæ ród³em grzechu: jest tylko Bóg i dziecko Bo¿e, to tym samym status odwrócenia siê od Boga
jest odwróceniem siê ze wzglêdu na co przedmiotowego. I tutaj, na polu zarysowanym przez Augustyna i Mariona, odnajdujemy kolejny wa¿ny kontekst dotycz¹cy osobowej wolnoci: poniewa¿ jeli zredukujemy tê sferê do samych tylko intencji, to pe³nia wolnoci intencjonalnej jest rzeczywicie mo¿liwa tylko
w przypadku wyboru dobra, poniewa¿ tylko tu s¹ intencje, których wolnoci nie
zaw³aszcza ¿adna sfera przedmiotowa, jak ma to miejsce w przypadku grzechu.
Intuicje Augustyna i fenomenologiczna interpretacja Mariona pozwala nam na
odnalezienie doæ wa¿nego aspektu zagadnienia osobowej wolnoci. Wyra¿aj¹c
siê precyzyjniej, mo¿na stwierdziæ, ¿e osoba staje wobec wyboru dobra i z³a.
Pierwsze jest bezprzedmiotowym byciem z Bogiem, do którego d¹¿enie jest
uwarunkowane tylko czystymi intencjami, mo¿na rzec, ¿e wybór jest czysto in-
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tencjonalny, poniewa¿ nie zak³óca go ¿aden przedmiot. W przypadku z³a mamy
ju¿ przedmiotowoæ, która nie tylko zak³óca samo d¹¿enie do Boga, ale ponadto
powoduje, ¿e wybór drogi nie jest niezale¿ny, osoba staje siê wiêniem przedmiotu, staj¹c siê wiêniem grzechu. W tym konkretnym przypadku wybór nie jest
w pe³ni wyborem intencjonalnym, poniewa¿ zaw³aszcza intencje poprzez to, co
nie pozwala ju¿ wybraæ dobra w czystoci intencji.
Dlatego te¿ znajdujemy odpowied na pytanie: na jakiej zasadzie Augustyñska propozycja zak³ada, ¿e wy³¹cznie w relacji z Bogiem mo¿emy odkryæ siebie
w roli ego o podmiotowym charakterze. Jak siê bowiem okazuje: tylko wówczas,
gdy dokonujemy wyboru ze wzglêdu na ca³kowit¹ wolnoæ swych intencji,
uwiadamiamy sobie swój status wybieraj¹cego  podmiotowoci wolnej intencjonalnie, czyli ego, które wybiera dobro i wiadomie odrzuca z³o, a nie zniewala siê grzechem.
Strukturê problemu, którego znaczenie uwiadamia sobie ju¿ w. Augustyn,
mo¿na jednak precyzyjnie przedstawiæ dziêki fenomenologicznej deskrypcji,
w czym zreszt¹ utwierdza nas komentarz Mariona, dziêki któremu na kwestiê tê
spojrzelimy z takiego w³anie punktu widzenia. Dlatego równie¿ i w konsekwencji, pod¹¿aj¹c dalej fenomenologicznym traktem, dochodzimy do kolejnego wa¿nego – jak siê wydaje – punktu, który dotyczyæ bêdzie wolnoci jako
wiadomoci ego.
VI. WIADOMOÆ ODPOWIEDZIALNOCI ZA WIADOMOÆ
Intencje s¹ zawsze nakierowane na pewien cel, którego charakter mo¿emy
okreliæ w³anie mianem celu intencjonalnego, jak w skrócie mo¿emy uj¹æ tezê
Franza Brentana10, która sta³a siê przyczynkiem do skonstruowania przez Husserla pojêcia intencjonalnoci na gruncie fenomenologii11.
Oczywicie za³o¿enie to bêdzie dotyczy³o równie¿ kwestii wyboru, jakiego
podmiotowoæ dokonuje, tam równie¿ pojawia siê cel w takiej czy innej postaci,
a w³aciwie to mo¿emy nawet mówiæ o wieloci celów, wród których znajduj¹
siê sama perspektywa tego, do czego intencje d¹¿¹, zwi¹zana z tym kwestia wyboru, wiadomoæ konsekwencji itd. Jednak najbardziej istotnym elementem
owej celowoci intencjonalnej jest to, ¿e podmiotowoæ, która w obecnej chwili,
dokonuj¹c wyboru, ma wiadomoæ swej intencjonalnoci, uzyskuje równie¿
wiadomoæ siebie  ego, czyli tego, kto wyboru dokonuje. Okreliæ to mo¿emy
mianem fenomenu wolnoci osobowej, który przejawia siê w³anie w tym, ¿e
10
Por. F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, t³um. W Galewicz, Warszawa 1999.
11
E. Husserl, Idee…, dz. cyt., s. 65nn.
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wolnoæ staje siê wiadomoci¹ siebie jako dokonuj¹cego wyboru intencjonalnego, a ten jest zawsze wyborem miêdzy dobrem i z³em, o czym przekonuje Augustyn, dlatego nie da siê mówiæ o jakimkolwiek wyborze w sensie pozaaksjologicznym. Ale mo¿emy tutaj zapytaæ, czy tak naprawdê osoba jako maj¹ca
wolnoæ musi rzeczywicie wybraæ dobro, aby zyskaæ wiadomoæ siebie jako
wolnej?
Czy wybór intencjonalny zawsze musi mieæ miejsce wobec dobra i z³a, czy
fenomen wolnoci osobowej jest ogl¹dalny tylko i wy³¹cznie w kontekcie aksjologicznym?
Przecie¿ Descartes przedstawi³ w wieku XVII koncepcjê ego, którego struktura nie opiera siê na aksjologii12.
W zasadzie mo¿emy uznaæ, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, aby nie poddawaæ siê sugestiom biskupa z Hippony i uznaæ, ¿e wybory s¹ dokonywane na
podstawie nicoci. Nie ma w nich wartoci, nie ma rozró¿nienia miêdzy dobrem
i z³em, a wolnoæ jest czym bezgranicznym, czego samo ju¿ wyobra¿enie jest
przera¿aj¹ce. Sam Augustyn na pewno nie zgodzi³by siê z takim ujêciem, poniewa¿ dla niego ju¿ samo z³o by³o przecie¿ nicoci¹, z³o nie istnieje, tak te¿ tylko
wobec dobra mo¿na mówiæ o wiadomoci siebie jako ego.
Jednak czy mimo wszystko, nie popadaj¹c w kontekst rozgraniczenia miêdzy dobrem i z³em, mo¿na uznaæ, ¿e wiadomoæ siebie, o której mówi³ w.
Augustyn, by³aby mo¿liwa do uzyskania poza wyborem o aksjologicznym charakterze?
Spróbujmy na problem postawiony przez Augustyna odnaleæ remedium
w postaci refleksji na temat zestawienia naszych rozwa¿añ z dwoma fenomenologicznymi sposobami rozumienia wolnoci i w zwi¹zku z tym równie¿ zagadnienia wyboru intencjonalnego.
Pierwszym bêdzie znane ujêcie Jeana-Paula Sartrea, który s³ynie miêdzy
innymi w³anie z tego, ¿e g³osi tezy o tym, i¿ wolnoæ jest niczym nieograniczona, a cz³owiek jest samotn¹ wysp¹. Przejdmy jednak do konkretu, do znacz¹cego w tej tematyce tekstu Sartrea zatytu³owanego La Liberté Cartésienne13. Autor zaczyna swój wywód od tezy, wed³ug której wolnoæ jako taka jest zale¿na
od okolicznoci. Natomiast odpowied na pytanie o to, z jakim rodzajem wolnoci mamy do czynienia, jest zale¿na od tego, w jakim zakresie aktywnoci siê
znajdujemy: politycznej, spo³ecznej czy artystycznej14, co wydaje siê na swój
12
Por. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t³um. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958.
13
Por. J.-P. Sartre., La Liberté Cartésienne, w: ten¿e, Situations I, Paris 1947, por. tak¿e ten¿e,
Byt i nicoæ, t³um. zbiorowe, Kraków 2007.
14
J.-P. Sartre, Liberté Cartésienne…, dz. cyt., s. 314.
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sposób oczywiste. Wolnoæ w Kartezjañskim rozumieniu ma wed³ug Sartrea
wymiar nie tyle ujmowania rzeczywistoci tworz¹cej ex nihilo, ile wolnoci myli autonomicznej, której zasad¹ jest odkrywanie rozumnych stosunków miêdzy
ju¿ istniej¹cymi zasadami, jak literacko ujmuje to autor Md³oci. Wolnoæ ma mieæ
wiêc wymiar autonomii mylenia, która w fenomenologicznej perspektywie nie
staje siê niczym innym jak hermeneutyk¹ rzeczywistoci, w której podmiotowoæ
w swych intencjach jest wolna i dlatego mo¿e ujmowaæ wiat w sposób nieograniczony. Jest tutaj jednak pewien warunek, jak pisze Sartre, a warunkiem tym jest
odpowiedzialnoæ za prawdy odkryte15. Atoli odpowiedzialnoæ ta wed³ug autora
Bytu i nicoci jest w konsekwencji neantyzacj¹, poniewa¿ poprzez w¹tpienie na
kartezjañsk¹ mod³ê bierzemy w nawias wszystko, co istnieje, nasza odpowiedzialnoæ opiera siê tylko i wy³¹cznie na naszym rozumieniu, za które jestemy
odpowiedzialni. To obraz czystej wolnoci, która pozwala spojrzeæ na wiat jak
na czysty korowód widziade³, jak okrela to sam Sartre. Tutaj ego po odkryciu
siebie staje siê bezgranicznie wolne.
Propozycja Sartrea, który w myli Descartes’a poszukuje róde³ dla wolnoci, nie jest niczym innym jak w³anie rodzajem, prób¹ redukcji do intencji, tyle
¿e Sartre, poszukuj¹c autonomii, jak sam to podkrela, jej strukturê wywodzi
z neantyzmu (jak ca³¹ swoj¹ filozofiê). W konsekwencji powoduje to, ¿e Sartre,
odwo³uj¹c siê tutaj do Martina Heideggera, stwierdza, ¿e jedyn¹ podstaw¹ bytu
jako takiego jest wolnoæ16. Pamiêtaæ tutaj nale¿y, ¿e w przypadku okrelania
wiata w jego ontologicznej strukturze intencje rzeczywicie mog¹ byæ uto¿samione z odpowiedzialnoci¹ w takim czy innym znaczeniu odzwierciedlaj¹cym
taki czy inny rodzaj wolnoci i przez to mog¹ te¿ konstruowaæ pewnego rodzaju
aksjologiê: wybór pomiêdzy dobrem i z³em, ale w danym kontekcie.
Wybór intencjonalny dotyczy³by tylko i wy³¹cznie pewnego horyzontu, któremu nadawa³by wartoæ, jednoczenie czerpi¹c zeñ aksjologiczne uwarunkowanie dla siebie: cz³owiek kreuj¹cy wiat jednoczenie znajduje w nim siebie jako
byt i dopiero owo odnalezienie siebie jako bytu i nadanie sobie miejsca w wiecie jest przejawem wolnoci. Byt jest wolnoci¹, która w zasadzie nie ma granic,
taka jest teza francuskiego filozofa, któr¹ on sam opiera na g³ównym za³o¿eniu
ca³ej swojej filozofii  na neantyzacji. wiadomoæ jest przede wszystkim wiadomoci¹ bytu, a wolnoæ odniesieniem siê doñ, dopiero wówczas pojawia siê
odpowiedzialnoæ. Tyle ¿e ta swoista neantyzacja wolnoci ma swoje odzwierciedlenie w neantyzacji samej podmiotowoci jako takiej  w ródle intencji.
Poniewa¿ jest to neantyzacj¹ wolnoci, czyli intencji, to w konsekwencji mamy
do czynienia z neantyzacj¹ samej osoby, której wolnoæ jest wolnoci¹ opart¹ na
niczym, a wiêc jest równie¿ niczym, tak jak i sama osoba, której w zasadzie nie
15
16

Tam¿e, s. 314-316.
Tam¿e, s. 335.
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ma, poniewa¿ nie ma wolnoci. Moglibymy stwierdziæ ponadto, ¿e wybór intencjonalny nie jest w tym momencie ¿adnym wyborem, poniewa¿ nastêpuje rozmycie siê osoby w jej intencjach, nieskoñczonych próbach ujêcia bytu. Sama
odpowiedzialnoæ, która mia³aby mieæ nawet charakter konkretnego przedmiotu,
staje siê przez to z³udzeniem, poniewa¿ zawsze poprzedza j¹ jaki byt, który zaw³aszcza intencje i rozmywa horyzont osobowej wiadomoci.
Ego, zawdziêczaj¹ce ju¿ u w. Augustyna swój status samowiadomej figury
relacji z Bogiem, która – przypomnijmy – jest wyborem intencjonalnym, jak j¹
okrelilimy, poniewa¿ jest oparta na aksjologicznym fundamencie, wed³ug autora Bytu i nicoci jest wolnoci¹ wobec bytu, który jednak jest neutralny. Oznacza to mniej wiêcej tyle, ¿e nie ma ¿adnego punktu odniesienia, w wietle którego ego mog³oby swoje intencje przekuæ w osobowy obraz samowiadomoci, nie
ma wiêc miêdzy czym wyboru dokonywaæ, poniewa¿ jest tylko byt. U Augustyna rolê tê odgrywa Bóg, z którym chce siê byæ, wybieraj¹c dobro, albo od Boga
mo¿na siê oddaliæ, popadaj¹c w grzech. Osobowa intencjonalnoæ, aby by³a wolnoci¹, wymaga oparcia, które jest wczeniejsze ni¿ byt, który sam w sobie jest
aksjologicznie neutralny.
Przejdmy do innego, mo¿na rzec, analogicznego ujêcia, które na gruncie
fenomenologii proponuje Karol Wojty³a. Jêzyk wywodu autora Osoby i czynu
oczywicie pozostaje tutaj w pe³ni zgodny z wymaganiami fenomenologicznymi,
tak jak i ca³a struktura jego mylenia, ale kluczowe ukazuje siê tutaj przyjêcie nieco odmiennego punktu widzenia, ani¿eli ma to miejsce choæby w omówionym
wypadku Sartrea. Zacznijmy od pocz¹tku: Wojty³a przyjmuje, ¿e wolnoæ woli
jest bez w¹tpienia podstaw¹ transcendencji osoby w jej dzia³aniu17. Sama wolnoæ jest wed³ug Karola Wojty³y nie tyle zawieszona w nicoci, jak ma to miejsce w perspektywie proponowanej przez Sartre’a, ile jawi siê jako pewien aprioryczny aspekt intencji, który wyra¿ony w akcie pozwala osobie widzieæ siebie
sam¹ wobec swoich czynów i swojej w³asnej wolnoci intencjonalnej, jak moglibymy to okreliæ. W tym momencie autor Osoby i czynu odwo³uje siê do imperatywu kategorycznego Kanta, który wed³ug niego jest odkryciem apriorycznoci wolnoci, poniewa¿ samo chcenie: „[…] dziêki której móg³by zarazem
chcieæ […]”18, warunkuje postêpowanie, czyli czyn. Wobec tego nie tyle czyn,
ile same intencje, a szczegó³owiej rzecz ujmuj¹c: wybór intencjonalny, jak moglibymy to okreliæ, jest kluczem do rozstrzygniêcia problemu, gdy¿ sama intencjonalnoæ jako taka jest nie tylko wolnoci¹, ale równie¿ i w zwi¹zku z tym
odpowiedzialnoci¹. Dlatego te¿ w³anie Karol Wojty³a wskazuje na Kanta jako
tego, kto zrównuje wolnoæ z odpowiedzialnoci¹ ju¿ w apriorycznej perspektywie, jako poprzedzaj¹cej sam czyn jako taki, w którym osoba dopiero siê jawi.
17
18

K. Wojty³a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 161.
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralnoci, t³um. M. Wartenberg, Kêty 2001, s. 73.
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Dlaczego jednak ma to tak wielkie znaczenie i czym w³aciwie ró¿ni siê to od
tego, co proponuje Sartre?
Przede wszystkim nale¿y zacz¹æ od tego, ¿e w interpretacji Karola Wojty³y,
który wspiera siê tutaj na koncepcji Kanta, osi¹ ca³ej problematyki nie jest nicoæ, nie jest ni¹ równie¿ sam byt jako taki, przez co Wojty³a nie powtarza równie¿ tez Heideggera. Wed³ug za³o¿eñ autora Osoby i czynu na pocz¹tku jest odpowiedzialnoæ, a ta jako taka bezporednio przek³ada siê na intencjonalnoæ
w ka¿dym aspekcie. Jeli bowiem mówimy o wolnoci osoby (w intencjonalnym
tego s³owa znaczeniu, rzecz jasna) jako swoistej podstawie transcendencji osoby
w czynie, jak ujmuje to Karol Wojty³a19, to w konsekwencji za ka¿dy przejaw
swojej wolnoci osoba jest ju¿ odpowiedzialna. Z pewnoci¹ nie jest to droga
przez meandry neantyzmu, w której wolnoæ gubi siê gdzie pomieszana z bezradnoci¹, poniewa¿ odpowiedzialnoæ w pewnym sensie zmusza do tego, aby
ka¿dy wybór mia³ swoje pod³o¿e w aksjologii. Karol Wojty³a uznaje, ¿e to pomys³ Kanta, w genialny sposób zawarty w imperatywie kategorycznym, mimo
¿e dla Maxa Schelera formu³a ta bêdzie zbyt formalna20. Jednak¿e nie zmienia to
faktu, ¿e droga interpretacji, któr¹ zmierza autor Osoby i czynu, daje nam wreszcie argument ku temu, aby stwierdziæ, ¿e w samym akcie intencjonalnym jako
takim zawarta jest ju¿ wolnoæ, dokonuje siê wybór intencjonalny, który cile
wi¹¿e siê ze wiadomoci¹ osoby jako dokonuj¹cej wyboru.
VII. WIADECTWO WOLNOCI
Wróæmy jeszcze do samego w. Augustyna, który patronuje poniek¹d naszym
rozwa¿aniom, od niego przecie¿ zaczêlimy. Autor Pañstwa Bo¿ego przedstawia
bowiem bycie z Bogiem jako aksjologiczn¹ wyk³adniê wolnoci ego  osoby, która jest wiadoma siebie21. Owo bycie z Bogiem ma ogromne znaczenie teologiczne
i przewa¿nie odczytywane jest jako przejaw g³êbokiej wiary Augustyna.
Atoli zapomina siê czêsto o tym, ¿e relacja z Bogiem sama w sobie maj¹ca
charakter aksjologiczny jest odniesieniem do pewnego modelu postêpowania
chrzecijanina: bycie z Bogiem wymaga przyjêcia takiej postawy, której wiadkiem jest sam Bóg, bowiem radowanie siê Bogiem jest radowaniem siê w Bogu22,
jak ujmuje to Augustyn.
Tam¿e, s. 161.
Por. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, GW, t. 2, Bern
– München 19665, s. 382, fragmenty w t³umaczeniu na jêzyk polski w: A. Wêgrzecki, Scheler,
Warszawa 1975.
21
Czytelnik pamiêta zapewne, ¿e biskup z Hippony pozostawa³ pod wp³ywem inspiracji platonizmu, gdzie pojêcie d o b r a i poznania samego siebie jest uto¿samiane, co Platon przedstawia
choæby na kartach Pañstwa.
22
w. Augustyn, O Pañstwie Bo¿ym, t. 2, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1977, s. 605.
19
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Bóg jest przeto wiadkiem ka¿dego czynu, bêd¹c tym samym wiadkiem
intencji, czyli samej osoby, jak okrela to ju¿ jêzyk fenomenologii Mariona. W zwi¹zku z tym nie powinnimy uto¿samiaæ Augustyñskiego sposobu rozumienia tego
problemu z indywidualn¹ relacj¹ z Bogiem, nie chodzi tutaj bowiem o tak w¹skie ujêcie, jak wydawa³oby siê z pozoru, ale o ka¿dy aspekt relacji miêdzyludzkich  chrzecijañskiego wzoru, którego wiadkiem zawsze jest Bóg, ale równie¿ inne osoby, choæby te, wobec których akty maj¹ miejsce.
Moglibymy powiedzieæ, ¿e w tym sensie odpowiedzialnoæ wyprzedza wolnoæ, poniewa¿ sam wybór intencjonalny, który jest wolnoci¹ osoby, jest równie¿ oparciem dla jej wiadomoci. Osoba ponosi przez to aprioryczn¹ odpowiedzialnoæ za ka¿dy akt staj¹cy siê czynem, ponosz¹c odpowiedzialnoæ za swój
osobowy wizerunek wobec Innego, a przede wszystkim wobec Boga, co podkrela Augustyn.
Sama osoba jest tedy wiadectwem swojej wolnoci, ale poniewa¿ wed³ug
Augustyna wolnoæ ma charakter aksjologiczny, to ju¿ z zasady jest odpowiedzialnoci¹, która rozprasza nicoæ, gdy¿ zwi¹zana jest z daniem wiadectwa
wyboru intencjonalnego, który jest aktem wobec Innego.
W wyborze intencjonalnym, w którym osoba wi¹¿e siê czystymi intencjami
z dobrem, gdzie nie ma miejsca na przedmiotowoæ, a jest to, co Karol Wojty³a
subtelnie nazywa gotowoci¹ wychodzenia ku dobru23, przejawia siê w³anie
wolnoæ osoby, której nie mo¿na uj¹æ w sposób inny ni¿ aksjologiczny, uobecnia
siê podmiotowoæ jako osoba w wiadectwie swojej wolnoci intencjonalnej.
Rzeczywicie Karol Wojty³a ma racjê, poniewa¿ widzimy to ju¿ w Kantowskim imperatywie, gdzie wiadectwem wolnoci osobowego Ja jest mo¿liwoæ
dokonania wyboru o intencjonalnym charakterze, którego pe³nia wolnoci jest
pe³ni¹ wiadomoci Ja jako intencjonalnie wolnego od zaw³aszczaj¹cego przedmiotu  Ja, czyli osoby, która jako jedyna jest przejawem wolnoci nie tyle ograniczanej, ile opartej na odpowiedzialnoci wobec Innego.
Ten Augustyñski paradygmat wolnoci, jak mo¿emy okreliæ istotê naszych
rozwa¿añ, wietnie uchwycony zostaje w fenomenologicznej refleksji Karola
Wojty³y, który intencjonalnoæ i zwi¹zany z ni¹ kontekst wyboru, okrelony przez
nas mianem wyboru intencjonalnego, umieszcza w sferze odpowiedzialnoci. Ma
to ogromne znaczenie, poniewa¿ intencje wed³ug fenomenologicznego sposobu
rozumienia zawsze maj¹ swojego wiadka, niezale¿nie od tego, czy jest to Inny,
czy ja sam24. Owo wiadectwo wolnoci intencjonalnej  intencje s¹ przecie¿ jako
takie przejawem wolnoci, a ka¿dy akt jest konsekwencj¹ wyboru intencjonalneK. Wojty³a, Osoba i czyn , dz. cyt., s. 173.
Por. J.-L. Marion, Bêd¹c danym: esej z fenomenologii donacji, t³um. W. Starzyñski, Warszawa 2007.
23

24
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go, jest tym, za co ponosi siê odpowiedzialnoæ, która z kolei sam¹ wolnoæ poprzedza, poniewa¿ wolnoæ osoby jest ju¿ jej odpowiedzialnoci¹ realizuj¹c¹ siê
w przypadku relacji z Innym – transcendencji osoby w jej czynie wobec Innego,
jak uj¹³by to Karol Wojty³a. Wolnoæ osoby jest w relacji aksjologicznej, a wiêc
jest wiadoma jako Augustyñskie ego wobec Boga. Osoba jest wiadectwem
swojej wolnoci w ka¿dym wyborze intencjonalnym, w którym konstruuje swój
osobowy wizerunek wobec wartoci, jakie kreuje.
W zasadzie to w. Augustyn odkrywa filozoficzn¹ zasadê osobowej wolnoci, któr¹ okrelamy mianem intencjonalnego wyboru. Ze znaczenia owej zasady
zdaje sobie równie¿ sprawê miêdzy innymi Kant, o czym przekonuje nas analizuj¹cy jego prace Karol Wojty³a. Jednak¿e dopiero na gruncie fenomenologii
mo¿liwe jest precyzyjniejsze wyartyku³owanie owego osobowego powi¹zania
wolnoci z odpowiedzialnoci¹ i aksjologii z moralnoci¹ w samym wizerunku
osoby jako intencjonalnoci wobec wartoci. Karol Wojty³a ujmuje to w nastêpuj¹cy sposób: Je¿eli cz³owiek jako osoba jest tym, który sam siebie posiada
i sam sobie panuje, to tak¿e dlatego, ¿e zarówno sam za siebie odpowiada, jak
te¿ ¿e poniek¹d sam przed sob¹ odpowiada. ([ ]) samostanowienie bowiem to
zawsze konkretna realizacja wolnoci”25.
Zdaje siê wiêc, ¿e nie tylko nie mo¿emy odseparowaæ osoby od jej wolnoci,
poniewa¿ wolnoæ jest zawsze wolnoci¹ w sensie intencjonalnym, ale te¿ i samej wolnoci nie mo¿emy odseparowaæ od moralnoci i wartoci, gdy¿ osoba
ponosi odpowiedzialnoæ za swoje czyny, za ka¿dy akt, w którym siê uobecnia.
Mo¿emy nawet stwierdziæ bardziej radykalnie, ¿e sama odpowiedzialnoæ, jaka
wi¹¿e siê z wyborem intencjonalnym, poprzedza wolnoæ jako tak¹, tak jak
i podmiotowoæ, która jest ród³em intencjonalnoci, ujawnia siê w osobowym
wizerunku, który na swój sposób poprzedza, ale jest przecie¿ nim samym. Pe³nia
wolnoci jest bowiem pe³ni¹ wiadomoci tylko wobec bycia wiadomym swojej odpowiedzialnoci za siebie jako dokonuj¹cego intencjonalnego wyboru, na
co Augustyn wskaza³ na d³ugo przed tym, jak w wieku XX miêdzy innymi
Erich Fromm czy Max Scheler podejm¹ temat wolnoci w znaczeniu odpowiedzialnoci.
Podsumowuj¹c, warto podkreliæ, ¿e konkluzje Karola Wojty³y wyartyku³owane w jêzyku fenomenologii pomog³y nam w okreleniu wielu istotnych aspektów zwi¹zanych z Augustyñsk¹ inspiracj¹ dotycz¹c¹ powi¹zania wolnoci osoby, jej wiadomoci i aksjologii. Ta druga droga fenomenologiczna – mo¿na rzec
droga Wojty³y w przeciwieñstwie do tej, któr¹ wyznacza Sartre – nie zaczyna siê
jednak od nicoci, ale j¹ rozprasza, znajduj¹c podstawê dla wolnoci w osobie,
jako wobec osoby i wolnoæ samej osoby. Nie oznacza to, ¿e wolnoæ ta ma byæ
25

K. Wojty³a, Osoba i czyn , dz. cyt., s. 215-219.

146

BART£OMIEJ SIPIÑSKI

ograniczona, bynajmniej, jest tak samo nieskoñczona jak w przypadku proponowanym przez Sartrea, tyle ¿e w tej nieograniczonej przestrzeni dla wolnoci
znajduj¹ siê punkty odniesienia w postaci Innych osób, z którymi wi¹¿e siê odpowiedzialnoæ, wród których znajduje siê sam Bóg. Pozwala to na odnalezienie samego siebie, poniewa¿ intencje s¹ dobre albo z³e, wszystko zale¿y od samych intencji i to jest w³anie wybór intencjonalny, pierwszy wybór, jakiego siê
dokonuje, zanim wybierze siê cokolwiek, czego istotnoæ zaznacza ju¿ w. Augustyn.
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SUMMARY
In this essay we will try to undercover some aspects of freedom and free will of person, which
are hidden in the philosophy of St. Augustine of Hippo. As we know, this great philosopher, early
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Christian theologian, has influenced European Philosophy very much, and a lot of his apposite
thesis are present in philosophy even today.
Using the phenomenological method of Max Scheler, Karol Wojty³a, and Jean-Luc Marion
we will try to present some aspects, discovered and described by Saint Augustin of Hippo, which
are necessary for such ideas like subjective Ego.

Keywords
choice, conscience, ego, free will, freedom, intentionality, phenomenology, responsibility
fitness

S³owa kluczowe
wybór, sumienie, ja, wolna wola, wolnoæ, intencjonalnoæ, fenomenologia, odpowiedzialnoæ,
stosownoæ
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Osoba i wolnoæ w myli Pierrea Teilharda de Chardina
The Person and the Freedom in the Thought of Pierre Teilhard de Chardin

Teilhardowska koncepcja wolnoci stanowi niezbadany jak dot¹d w¹tek myli jezuity1. Do oczywistych przyczyn tego stanu rzeczy nale¿y zaliczyæ to, ¿e
Teilhard de Chardin nie podejmuje explicite problematyki wolnoci, a s³owa liberté pró¿no szukaæ w tytu³ach jego dzie³ i szkiców. Eksplikacja tej czêci filozofii de Chardina jest wszak¿e konieczna dla pe³nego zrozumienia personalizmu
Francuza. Z typowym dla siebie rozmachem Teilhard nie ogranicza siê do fenomenologicznego opisu wolnoci osoby ludzkiej, lecz podejmuje pytanie o jej
ontologiczne ugruntowanie, spo³eczne konsekwencje i niezbêdne odniesienie religijne.
I. WYMIAR ONTOLOGICZNY
Aby mówiæ o wolnoci, trzeba wpierw wykazaæ jej mo¿liwoæ, tj. ugruntowaæ j¹ ontologicznie poprzez wykluczenie mo¿liwoci jednoznacznego determinizmu. W przypadku Teilharda ju¿ samo rozumienie materii odbiega od czysto
jakociowego traktowania jej jako gruboziarnistego, stawiaj¹cego opór materia³u czy od czysto ilociowej wizji materii owieceniowych mechanicystów.
Zdaniem francuskiego jezuity, takie terminy jak nieo¿ywiona materia, a nawet
materia niewiadoma, s¹ pewnego rodzaju nieporozumieniem. Pomiêdzy du1
W najnowszym polskim wykazie prac o Teilhardzie de Chardin (T. Gadacz, Historia filozofii
XX wieku. Nurty, t. 1, bibliografia CD, s. 87-92) oraz w archiwum Teilhard Studies [teilhardde
chardin.org/ index.php/teilhard-studies  dostêp: 28.06.2013] brak artyku³ów i monografii dotycz¹cych tego w¹tku.
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chem a materi¹ nie ma takiego przeciwieñstwa, jak miêdzy dwiema ró¿nymi rzeczami czy dwiema odmiennymi naturami, lecz takie, jak miêdzy dwoma kierunkami ewolucji we wszechwiecie2. Duch i materia to dwa kierunki rozwoju tej
samej rzeczywistoci, dopiero izolowane w postaci oderwanych pojêæ pozostaj¹
w sprzecznoci. W Fenomenie ducha (1937) mówi siê dodatkowo, ¿e s¹ to kierunki poza siebie i wewn¹trz: pierwszy okrela materiê, któr¹ znamionuje
wzrastaj¹ca entropia; drugi okrela ducha, którego cechuje prawo zerodkowywania siê3. Zasadniczo mo¿emy przypisaæ Teilhardowi de Chardin cztery, rozpoznane w tradycji, stanowiska ontologiczne:
1) M o n i z m n e u t r a l n y. Przedstawiciele tego stanowiska g³osz¹, ¿e substancja wiata nie jest ani duchowa, ani materialna, lecz  jak mówi sama
nazwa  jedna i neutralna wzglêdem tej opozycji. Oprócz Teilharda na
pocz¹tku XX wieku stanowisko to wyznawali Bertrand Russell i William
James.
2) P a r a l e l i z m. Zwolennicy tego stanowiska g³osz¹, ¿e jedna substancja
ma ró¿ne (zwykle dwa) przejawy. U Benta Spinozy przejawy te nazwane
s¹ atrybutami, u Teilharda – kierunkami.
3) H i l o z o i z m. Reprezentanci tego stanowiska uwa¿aj¹, ¿e ca³a materia
jest o¿ywiona. Pod koncepcj¹ joñskich filozofów przyrody Teilhard podpisuje siê obur¹cz.
4) P a n p s y c h i z m. Panpsychici twierdz¹, ¿e ca³a materia jest wiadoma.
Myl Teilharda w oryginalny sposób reinterpretuje ten pogl¹d, wywodz¹cy siê ju¿ od stoików.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e ju¿ najmniejsza cz¹stka Wszechwiata by³a
o¿ywiona i wiadoma, choæ w stopniu nieporównywalnie mniejszym od zwierz¹t i ludzi.
W swoim g³ównym dziele, Le phénomène humain, Pierre Teilhard de Chardin, pisz¹c o duchowym aspekcie tworzywa wiata, pos³uguje siê dwiema nonymi filozoficznymi metaforami: koncepcj¹ energii duchowej i pojêciem wnêtrza
rzeczy. Teilhard zauwa¿a, ¿e chocia¿ nauce obcy jest termin energii duchowej,
w naszym codziennym dowiadczeniu naprowadza na niego odczucie psychicznego wysi³ku4. Pozwala mu to mówiæ zarówno o energii duchowej, jak i fizycznej, które towarzysz¹ sobie, przechodz¹ w siebie i sobie odpowiadaj¹. W obrêbie
samej energii duchowej rozró¿nia on ponadto energiê tangencjaln¹ i energiê radialn¹. Energia tangencjalna wi¹¿e ze sob¹ wszystkie elementy Wszechwiata
2
P. Teilhard de Chardin, Mój wszechwiat, w: ten¿e, Cz³owiek i inne pisma, t³um. J. i G. Fedorowscy, W. Sukiennicka, M. Tazbir, Warszawa 1984, s. 122.
3
P. Teilhard de Chardin, Fenomen ducha, w: ten¿e, Cz³owiek i inne pisma, dz. cyt., s. 159.
4
Ten¿e, Fenomen cz³owieka, t³um. K. Waloszczyk, Warszawa 1993, s. 39-40.
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o tym samym stopniu z³o¿onoci. Energia radialna jest przyczyn¹ rozwoju tych
elementów, tzn. poci¹ga je w stronê stanu o wiêkszej z³o¿onoci, a co za tym
idzie  stanu o silniejszym zerodkowaniu i wiêkszym psychizmie5. Dynamiczne
oddzia³ywanie obu energii sprawia, ¿e w wiecie jako ca³oci, po pierwsze, przybywa energii duchowej, a po drugie (w zgodzie z okreleniem ducha jako
kierunku jednoczenia siê tworzywa wiata)  nastêpuje d¹¿enie do coraz cilejszego zerodkowania siê, tj. w ostatecznoci  zjednoczenia z duchowym Centrum, Bogiem.
Drug¹ ze wskazanych metafor filozoficznych, charakteryzuj¹cych relacjê
ducha do materii, jest pojêcie wnêtrza rzeczy. Termin ten ma, moim zdaniem,
rodowód heglowski: „Prawdziwa istota rzeczy okreli³a siê teraz w ten sposób,
¿e nie jest dla wiadomoci czym bezporednim; ¿e wiadomoæ pozostaje
w porednim stosunku do wewnêtrznej strony […] wewnêtrzna strona rzeczy zosta³a okrelona jako co, co le¿y po tamtej stronie wiadomoci (als das Jenseits
des Bewustsseins)”6. Przez wnêtrze rzeczy Teilhard de Chardin rozumie ¿ycie
psychiczne, którym odznaczaj¹ siê nie tylko organizmy o wysokiej z³o¿onoci,
ale wszystkie byty w ogóle7. ¯ycie to ma charakter wewnêtrzny (intymny), gdy¿
nie jest dostêpne nikomu i niczemu poza danym bytem. Teza tej postaci ma, rzecz
jasna, charakter metafizyczny, ale w pewnym sensie nie jest ona bardziej metafizyczna ni¿ przypisywanie ¿ycia psychicznego innym ludziom. Jeli przypisujemy
wewnêtrzne ¿ycie psychiczne innym organizmom poprzez analogiê ich zachowania do zachowania nas samych, to ci¹gle na podstawie pewnych empirycznych
o z n a k wypowiadamy siê o tym, co jest dla nas bezporednio nieznane. Teilhard sprowadza problem analogii do ekstremum, pokazuj¹c, ¿e oznak¹ psychizmu mo¿e byæ wyra¿anie bólu czy nawet po prostu ruch.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ, mo¿na powiedzieæ, ¿e w metafizyce Teilharda nie tylko jest miejsce dla wolnoci, ale jest dla niej miejsce zasadnicze.
Jeli ducha rozumieæ jako kierunek jednoczenia siê wiata, poci¹gaj¹cy go w stronê stanów o coraz wiêkszej z³o¿onoci wiadomoci, a ostatecznie ku Bogu, to
z pewnoci¹ znamieniem ducha jest wolnoæ. Odpowiednikiem wolnoci rozumianej jako zdolnoæ inicjowania aktów jest szczególnie koncept energii radialnej  immanentnej przyczyny rozwoju bytów (swoistej entelechii). Intymne
i nieprzekazywalne dowiadczenie wolnoci znajduje swój wyraz w metaforze
wnêtrza rzeczy. Szczególnie znacz¹ce jest, ¿e na trop pojêcia energii duchowej
naprowadzi³o Teilharda dowiadczenie w³asnego wysi³ku zwi¹zanego z podjêciem dzia³ania. Specyficzny dla metafizyki jezuity jest fakt, ¿e nie odmawia on
wolnoci ¿adnym bytom, uznaj¹c jedynie ró¿nice stopnia, a wyj¹tkowoæ cz³o5
6
7

Tam¿e, s. 41.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, t³um. A. Landman, Warszawa 2010, s. 72, 74.
P. Teilhard de Chardin, Fenomen cz³owieka, dz. cyt., s. 33.
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wieka widzi raczej w uwiadamianiu sobie tej wolnoci ni¿ w jej wy³¹cznym
posiadaniu. W tym kontekcie koncentracja Teilharda na opisie wolnoci osoby
ludzkiej nie jest arbitralnym zabiegiem, ale prób¹ rozumienia tajemnicy ludzkiej
wolnoci i wynikaj¹cej z niej odpowiedzialnoci.
II. WYMIAR PERSONALISTYCZNY
Fenomen cz³owieka znajduje siê w centrum myli Teilharda de Chardina, o czym
wiadczy chocia¿by czêstoæ, z jak¹ s³owo homme wystêpuje w tytu³ach prac filozofa. W wielu kontekstach cz³owiek jest nawet synonimem wyrazu duch.
Dzieje siê tak, gdy¿ nasz (ludzki) dostêp do ró¿nych postaci ducha jest zaporedniczony przez to, jak postrzegamy w³asn¹ duchowoæ. Teilhard podkrela, ¿e bliskoæ zjawiska cz³owieka mo¿e nawet paradoksalnie przes³oniæ jego wyj¹tkowoæ: „Jestemy ludmi, ¿yjemy miêdzy ludmi i w³anie dlatego nie zdajemy
sobie sprawy z ogromu i donios³oci zjawiska zwanego cz³owiekiem”8. Przeciwnicy antropocentryzmu zwykle nie rozwa¿aj¹ racji przemawiaj¹cych za tym stanowiskiem, lecz uznaj¹ go za formê egocentrycznego odnoszenia wszystkiego do
siebie lub naturaln¹ sk³onnoæ do mylenia o sobie. Antropocentryzm Teilharda
ró¿ni siê jednak od klasycznych wersji tego pogl¹du: Norbert Wildiers okrela
go mianem neohumanizmu9, za Andrzej Zachariasz – antropotelizmu10.
Duch ludzki jest wiêc subiektywnie najbli¿sz¹ i obiektywnie centraln¹ perspektyw¹ ogl¹du ewolucji ducha w wiecie. Teilhard de Chardin wymienia trzy
wymiary wiadomoci refleksyjnej: (a) refleksjê, tj. samowiadomoæ; (b) korefleksjê, tj. wspó³wiadomoæ; (c) ultrarefleksjê (lub superrefleksjê), tj. nadwiadomoæ11. Mieczys³aw Tazbir odwo³uje siê do etymologii s³owa refleksja,
wskazuj¹c, ¿e w przypadku superrefleksji mówimy o odbiciu Boga w pojedynczej jani12. Ujmuj¹c rzecz od strony egzystencjalnej: w przypadku (a) cz³owiek
centralizuje siê na sobie, w przypadku (b) decentralizuje siê ku innym, w przypadku (c) ponownie centralizuje siê, tym razem jednak na Centrum wy¿szym ni¿
on sam. Model ten ma jawnie heglowski charakter: w myl schematu teza-antyteza-synteza autotranscendencja podmiotu ku temu, co inne, koñczy siê wzbogaconym (na skutek Aufhebung) powrotem do siebie. Równoczenie mo¿na zauwa¿yæ,
¿e poszczególne wymiary symbolizuj¹ kolejne stadia ewolucji ducha: (a) przejP. Teilhard de Chardin, Cz³owiek, w: ten¿e, Cz³owiek i inne pisma, dz. cyt., s. 63.
N. Wildiers, Ku chrzecijañskiemu neohumanizmowi, Warszawa 1964.
10
A. Zachariasz, Antropotelizm: cz³owiek a sens istnienia, Lublin 1996.
11
P. Teilhard de Chardin, Szczególne cechy gatunku Homo sapiens, w: ten¿e, Zarys wszechwiata personalistycznego i inne pisma, t³um. M. Tazbir, K. Waloszczyk, Warszawa 1985, s. 262.
12
P. Teilhard de Chardin, Refleksja a energia, w: ten¿e, Moja wizja wiata i inne pisma, t³um.
M. Tazbir, Warszawa 1987, s. 377.
8

9
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cie od wiadomoci do samowiadomoci, (b) przejcie od wiadomoci refleksyjnej do wiadomoci zbiorowej  noosfery; (c) przejcie od noosfery do Nadwiadomoci  Omegi.
Filozofia Teilharda de Chardina mieci siê w ramach personalizmu chrzecijañskiego. Po pierwsze, cz³owiek w filozofii Teilharda nie jest w ¿aden sposób
wielkoci¹ dan¹, skoñczon¹. Projektuje siê na nowo, dokonuj¹c nieustannego
przekraczania siebie (autranscendencji): „Tym, co kochamy ostatecznie w swojej
osobie, jest wci¹¿ «inny» wyprzedzaj¹cy nas”13. Zamiast mówiæ o osobie, nale¿a³oby raczej powiedzieæ (za Mounierem) o nieustannym ruchu personalizacji
i autokreacji. Po drugie, osobê konstytuuje nie tylko refleksja, ale tak¿e ¿ywione przez ni¹ uczucia (przede wszystkim mi³oæ), dowiadczane cierpienia i wysi³ki oraz wszystkie tajemnicze si³y podwiadomoci, którym czêsto ulega. „Zejdmy w g³¹b siebie, powtarzam to raz jeszcze, a bêdziemy przera¿eni, znajduj¹c
tam, poni¿ej wiadomoci ludzkiej, pod powierzchown¹ refleksj¹ i p³ytkimi relacjami, nieznajomego zaledwie odró¿niaj¹cego siê od niewiadomoci”14. Po trzecie, Teilhard de Chardin uwa¿a, ¿e socjalizacja jest w³asnoci¹ ca³ej materii o¿ywionej; w przypadku wiadomoci refleksyjnej zakres owej socjalizacji wybiega
poza ramy rodziny i obejmuje ca³y gatunek. Czêæ badaczy argumentuje jednak,
¿e osoba u Teilharda jest jedynie jednostk¹ przekszta³con¹ (tj. uspo³ecznion¹)
przez zbiorowoæ15.
Teilhard de Chardin opowiada siê za pozytywn¹ wizj¹ wolnoci, gdy¿ koncepcja wolnoci negatywnej liberalizmu zak³ada apersonalistyczn¹ antropologiê
cz³owieka przeciwstawionego wiatu i innym ludziom. Cz³owiek Teilharda ¿yje
i dzia³a w centrum (zwieñczeniu) wiata tak, ¿e jego zamiarów i oczekiwanych
skutków jego przedsiêwziêæ w ¿aden sposób nie przes³ania zas³ona determinizmu16. Prawdopodobnym powodem zaniedbania przez Teilharda teoretycznych
refleksji na temat wolnoci mo¿e byæ to, ¿e jezuity nie interesowa³a czysto formalna struktura wolnoci, jej rodzaje itp., lecz jej konkretne wyrazy w relacjach
miêdzyludzkich, ¿yciu spo³ecznym i modlitwie. Konkretn¹ form¹ wolnoci odniesion¹ do ludzi jest u Teilharda mi³oæ; form¹ wolnoci odniesion¹ do wiata 
praca.
Znaczenie, jakie s³owu l’amour nadaje Teilhard, wybiega jednak daleko poza
standardowe u¿ycie. Wynika to z tego, ¿e Teilhard jest zarówno personalist¹, dla
którego mi³oæ jest aktem konstytuuj¹cym sam¹ osobê, jak i panpsychist¹, który
P. Teilhard de Chardin, LEnergie humaine, Paris 1962, s. 79.
Ten¿e, Ècrits du temps de la guerre, Paris 1965, s. 17.
15
Z. ¯aba, Ewolucjonistyczny personalizm o. Teilharda de Chardin, w: Redakcja Miesiêcznika ¯ycie i Myl, Myl o. Teilharda de Chardin w Polsce, Warszawa 1973, s. 161.
16
P. Teilhard de Chardin, Fenomen cz³owieka, w: ten¿e, Moja wizja wiata i inne pisma, dz.
cyt., s. 73.
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przyznaje wiadomoæ wszystkim bytom. Prowadzi to do stwierdzenia, ¿e mi³oæ
jest lgniêciem jednego bytu do drugiego, zacz¹tkiem socjalizacji ujêtym od
strony wewnêtrznej procesu17. Mi³oæ jest energi¹ kosmiczn¹, buduj¹c¹
Wszechwiat18. Energia ta, jak duch, podlega jednak stopniowaniu. Namiêtnoci
p³ciowe, instynkt macierzyñski i ojcowski czy solidarnoæ grupowa to dla Teilharda modi mi³oci w wiecie zwierzêcym. Mi³oæ dwóch osób ma, rzecz jasna,
nieporównanie wiêksz¹ wartoæ. Teilhard mówi³ do nowo¿eñców: „Skoncentrowanie siê elementu na samym sobie […] nie skusi³o was […] Wybralicie jednoæ przez zespolenie siê. I dobrze wybralicie […] Prawdziwe zjednoczenie
ró¿nicuje  w tej samej mierze, w jakiej zespala”19. Okrelenie mi³oci jako l’union différencié podkrela, ¿e mi³oæ stanowi realizacjê wolnoci, a nie jej zaprzeczenie, dar z siebie samego, który  nawet jeli wi¹¿e siê z ofiar¹  prowadzi
do duchowego rozwoju i swobodnego ujcia ducha20. Czystoæ stanowi jedn¹
z form tak rozumianej mi³oci, nigdy jej zaprzeczenie21.
Inn¹ konkretyzacj¹ wolnoci jest praca. Ka¿da praca jest ascez¹, umieraniem
poprzez czyn, wysi³kiem duchowego doskonalenia siê22. Poniewa¿ wiat nieustannie ewoluuje, ludzka praca ma wp³yw na jego kszta³t, buduje Wszechwiat.
Teilhard formu³uje nawet swoisty imperatyw (przechodz¹c z poziomu deskryptywnego na normatywny): „We wszystkim przyczyniaæ siê do organicznego jednoczenia siê wiata i we wszystkim mu ulegaæ”23. Choæ ka¿dy wysi³ek przybli¿a
cz³owieka do mierci (,,umieranie poprzez czyn), rezultaty pracy cz³owieka s¹
trwa³e i w pewnym sensie niemiertelne. Teilhard formu³uje powy¿szy imperatyw, aby pokrzepiæ tych, którzy w tê prawdê zw¹tpili. De Chardin uwa¿a, ¿e tak
rozumiana wiara w przysz³oæ stanowi niezbêdn¹ motywacjê wszelkiej pracy,
warunek mo¿liwoci podjêcia jakiegokolwiek wysi³ku. Cz³owiek musi mieæ pewnoæ, ¿e jego wysi³ki nie id¹ na marne i ¿e pomog¹ mu w samorealizacji, inaczej
nie podj¹³by siê dzia³ania24. W wysi³ku tym znacz¹co wspomaga cz³owieka
chrzecijañstwo, które w przeciwieñstwie do religii Dalekiego Wschodu nie po-

P. Teilhard de Chardin, O szczêciu, cierpieniu i mi³oci, t³um. W. Sukiennicka, M. Tazbir,
Warszawa 2001, s. 257.
18
P. Teilhard de Chardin, Cz³owiek…, dz. cyt., s. 120-121.
19
Ten¿e, Przemówienie wyg³oszone podczas uroczystoci zalubin pañstwa de la Goublaye de
Ménerval w kociele wiêtego Ludwika (Inwalidów) 15 czerwca 1935r., w: ten¿e, Zarys wszechwiata , dz. cyt., s. 226.
20
Ten¿e, Przemówienie wyg³oszone 14 czerwca 1928r. w kociele wiêtego Augustyna w Pary¿u podczas zalubin Odety Bacot z Janem Teilhardem d’Eyry, w: ten¿e, Moja wizja wiata , dz.
cyt., s. 224.
21
Ten¿e, Ewolucja pojêcia czystoci, w: ten¿e, Zarys wszechwiata , dz. cyt., s. 89.
22
Ten¿e, Mój Wszechwiat, dz. cyt., s. 138-139.
23
Tam¿e, s. 135.
24
P. Teilhard de Chardin, Problem dzia³ania, w: ten¿e, Cz³owiek…, dz. cyt., s. 199.
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têpia doczesnoci i cielesnoci, czego najlepszym wyrazem s¹ prawdy wiary:
wcielenia i zmartwychwstania25.
Jedn¹ z nieuniknionych konsekwencji wolnoci pozytywnej jest cierpienie.
Teilhard de Chardin traktuje je jako efekt uboczny wysi³ku mi³oci i pracy.
Cierpienie ma tym samym wartoæ konstruktywn¹: „Ludzkie cierpienia, suma
cierpieñ doznawanych w ka¿dej chwili na ca³ym wiecie  to przeogromny ocean. Z czego siê jednak sk³ada ta masa? Z czerni? Z braków? […] Nie, powtarzam raz jeszcze, sk³ada siê ona z energii potencjalnej. W cierpieniu kryje siê 
w ogromnym stê¿eniu  skierowana w górê si³a wiata”26. Z wolnoci¹ nie mo¿na jednak myliæ Teilhardowskiego konceptu woli ¿ycia, oznaczaj¹cego dyspozycjê psychiczn¹, zarazem intelektualn¹ i afektywn¹, dziêki której wiat jako ca³oæ jawi siê jako poci¹gaj¹cy27. „Wola (resp. chêæ) ¿ycia jest pojêciem
osadzonym w klimacie intelektualnym modernizmu: woli ¿ycia (Schopenhauer),
woli mocy (Nietzsche) czy woli wiary (James). Fenomen cierpienia prowadzi natomiast do zagadnienia konsekwencji wolnoci ludzkiej, a przede wszystkim  jej skutków spo³ecznych.
III. WYMIAR SPO£ECZNY
¯yjemy w wiecie wolnych osób i wolnoæ ka¿dego z nas nie mo¿e byæ samowol¹. Kwestia spo³ecznych konsekwencji wolnoci i odpowiedzialnoci za
podjête dzia³anie dotyczy szczególnie wolnoci pozytywnej, która  w przeciwieñstwie do wolnoci nowo¿ytnych  nie ogranicza siê do wytyczenia nienaruszalnej sfery prywatnych uprawnieñ. Teilhard de Chardin zdawa³ sobie z tego
sprawê, wierz¹c g³êboko, ¿e spo³eczeñstwo stanowi raczej przestrzeñ realizacji
wolnoci, realizacji o zasiêgu nieosi¹galnym przez pojedyncze osoby, ni¿ przeszkodê w pe³nym rozwiniêciu w³asnych mo¿liwoci. Wierzy³ te¿ we wspólne
ukierunkowanie wysi³ków ludzkich (zbie¿noæ d¹¿eñ), czego najlepszym wyrazem by³a jego koncepcja noosfery.
Socjalizacja, rozumiana jako proces tworzenia zwi¹zków miêdzyludzkich,
ma swój naturalny rezultat w postaci totalizacji: psychicznego zjednoczenia, scalenia siê28. Oczywicie, mo¿na by siê zastanowiæ, czy socjalizacja musi prowadziæ do totalizacji (zjednoczenia ca³ej ludzkoci), tzn. czy nie ogranicza siê do
grup spo³ecznych b¹d narodów, zatrzymuj¹c siê na tym etapie. Teilhard bierze
25
26

s. 12.
27

s. 187.
28

P. Teilhard de Chardin, Sedno zagadnienia, w: ten¿e, Cz³owiek , dz. cyt., s. 259, 262.
Ten¿e, Znaczenie i konstruktywna wartoæ cierpienia, w: ten¿e, Mój wszechwiat…, dz. cyt.,
Por. K. Waloszczyk, Wola ¿ycia. Myl Pierre’a Teilharda de Chardin, Warszawa 1986,
P. Teilhard de Chardin, Cz³owiek…, dz. cyt., s. 83.
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to pod uwagê, argumentuj¹c, ¿e dwie krzywizny  psychiczna (d¹¿noæ do kontaktu z innymi ludmi) i ziemska  prowadz¹ do tego, ¿e prêdzej czy póniej
nast¹pi zjednoczenie ludzkoci. Po zakoñczeniu etapu ekspansji, z uwagi na
skoñczon¹ powierzchniê Ziemi, rozpoczyna siê etap koncentracji, czyli zjednoczenia ludzkoci29. Odpowiadaj¹ca koncentracji personalizacja oznacza, ¿e
zwieñczeniem totalizacji nie bêdzie rozproszona wiadomoæ zbiorowa, lecz jej
nadosobowa realizacja – punkt omega. Teilhard odcina siê od wi¹zania totalizacji z totalitaryzmem. W³aciw¹ formu³¹ uspo³ecznienia ludzkoci jest zjednoczenie w zró¿nicowaniu (l’union différencié): w przeciwieñstwie do indywidualizmu personalizm nie zak³ada, ¿e spo³eczeñstwo niesie ze sob¹ zag³adê pe³ni praw
i mo¿liwoci jednostki, lecz odwrotnie: to spo³eczeñstwo doskonali osobê, wydobywaj¹c na wiat³o dzienne ukryte zdolnoci cz³owieka30. W duchu totalizacji personalizuj¹cej Teilhard stwierdza ponadto, ¿e nie mo¿na kochaæ ludzkoci
jako takiej i mi³oæ do wszystkich osób musi byæ ostatecznie mi³oci¹ do jednej
Osoby, która je spaja.
W³aciw¹ przestrzeni¹ realizacji wolnoci w skali ludzkoci jest noosfera 
myl¹ca pow³oka Ziemi”. Pojêcie noosfery zosta³o po raz pierwszy u¿yte w pracy O hominizacji (1925)31. Nie dokonuj¹c tu szczegó³owej charakterystyki noosfery32, nale¿y podkreliæ, ¿e noosfera w ¿aden sposób nie sprowadza siê do kultury czy nawet czego w rodzaju trzeciego wiata Karla Poppera. Chocia¿
wiedza naukowa i techniczna zajmuje poczesne miejsce w ca³okszta³cie noosfery, nie wyczerpuje jej uniwersum: noosferê zasila tak¿e energia mi³oci, czyni¹c z niej Wszechwiat personalistyczny. Spo³eczny wymiar wolnoci oznacza bowiem spo³eczny kontekst wolnoci i pracy. „Czym¿e wiêc jest to wszystko,
jeli nie genez¹ zbiorowego i jedynego aktu, w którym, przybieraj¹c postaæ mi³oci (jedynie mo¿liw¹ postaæ), urzeczywistnia³yby siê, zbli¿aj¹c siê do swej dojrza³oci, czyli do ostatecznego zjednoczenia, si³y osobowoci zawarte w noosferze”?33 Nie mniej istotne s¹ spo³eczne skutki realizacji osoby poprzez pracê:
przekonanie, ¿e wysi³ki duchowe ka¿dego cz³owieka raczej dok³adaj¹ do dziedzictwa poprzednich pokoleñ, ni¿ buduj¹ od nowa, jest gwarantem wiary w postêp ludzkoci. Wiara w postêp stanowi za niezbêdn¹ motywacjê w podejmowaniu fizycznego i duchowego wysi³ku34. Specyficzn¹ cech¹ myli Teilharda jest

Tam¿e, s. 89-90.
P. Teilhard de Chardin, Zarys Wszechwiata personalistycznego, dz. cyt., s. 66.
31
Ten¿e, L’Hominisation. Introduction a une étude scientifique du phénomène humain w: ten¿e, Oeuvres, t. 3, Paris 1962, s. 92.
32
Por. G. Pacewicz, Koncepcja noosfery w myli Pierre’a Teilharda de Chardin, Olsztyn 2010.
Por. tak¿e: Z. £otys, Teilhardowska koncepcja postêpu, Olsztyn 1998.
33
P. Teilhard de Chardin, Energia mi³oci, w: ten¿e, Cz³owiek i inne pisma, dz. cyt., s. 183.
34
Ten¿e, Problem dzia³ania, w: ten¿e, Cz³owiek i inne pisma, dz. cyt., s. 199.
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przekonanie, ¿e postêp ludzkoci ma nie tylko charakter liniowy (kumulatywny),
ale jest te¿ nieodwracalny. Koniecznoæ postêpu ma ród³o w metafizycznych
zasadach systemu jezuity: jeli proces zerodkowywania siê ducha, który doprowadzi³ do powstania noosfery, kieruje jej dalszym rozwojem, to w skali dziejów ludzkoci zwieñczeniem tego postêpu bêdzie punkt doskona³ej jednoci
w zró¿nicowaniu, punkt Omega. Rodzi to pytanie o religijny wymiar wolnoci
osoby ludzkiej.
IV. WYMIAR RELIGIJNY
Wbrew obecnemu w pracach Teilharda porz¹dkowi prezentacji kolejnych
ods³on ducha nale¿y powiedzieæ, ¿e Omega jest najwa¿niejszym bytem
w metafizyce myliciela: porz¹dek genetyczny stanowi odwrócenie porz¹dku logicznego. Omega nie jest bowiem czym, co ma dopiero przyjæ, lecz istnieje ju¿
aktualnie. Za³o¿enie o aktualnoci Omegi oznacza zatem, ¿e Omega jest Bogiem.
Poniewa¿ punkt Omega wieñczy totalizacjê ludzkoci i personalizacjê ka¿dego
cz³owieka z osobna, Bóg Teilharda jest tak¿e Bogiem osobowym. Z Bogiem tym
mo¿na nawi¹zywaæ relacje, z których najwa¿niejsza jest mi³oæ. Mi³oæ do Boga
uwiêca ka¿dy wysi³ek i stanowi nieocenion¹ motywacjê do pracy nad sob¹
i doskonalenia wiata35. Aktualnoæ Omegi przejawia³aby siê tak¿e w tym, ¿e nie
mo¿na kochaæ osoby, która nie istnieje. Do takiej Osoby nie mo¿na by siê modliæ ani Jej adorowaæ, co jednak ma miejsce  uwa¿a Teilhard36. Jako ¿e kochaæ
mog¹ siê tylko osoby, mi³oæ kosmiczna i mi³oæ do ludzkoci wyra¿aj¹ siê jedynie poprzez mi³oæ do Tego, który ma nadejæ. Nie mo¿na kochaæ idei, a zw³aszcza nie mo¿na mi³owaæ ludzkoci w sposób, w jaki uczyni³ to m.in. Comte. Relacje miêdzy Bogiem i wiatem nie s¹ jednakowo¿ jednostronne. Bóg pozostaje
do wiata w relacji, któr¹ de Chardin nazywa jednocz¹cym dzia³aniem stwórczym37. Bóg osobowy jest tym samym Stwórc¹. Teilhard sprzeciwia siê jednak
interpretacji stworzenia jako czego w rodzaju jednorazowego aktu, który spowodowa³ powstanie pierwszego atomu, zwalniaj¹c Boga z obowi¹zku zajmowania siê wiatem. Poniewa¿ Bóg jest poza czasoprzestrzeni¹, przedmiotem
creatio ex nihilo jest wiat jako ca³oæ. Creatio continua, czyli Opatrznoæ
w najmocniejszym sensie tego s³owa, nie jest  jak s¹dzili deici  dodatkiem
do filozoficznej idei Stwórcy, ale najg³êbszym sensem stworzenia.
Stworzenie jest wed³ug Teilharda nie tylko wolnym aktem, ale jako jednocz¹ce dzia³anie stwórcze (na tyle, na ile rozumiemy ducha jako kierunek jednocze35
36
37

P. Teilhard de Chardin, Fenomen ducha, w: ten¿e, Cz³owiek i inne pisma, dz. cyt., s. 171.
Ten¿e, Kap³an, w: ten¿e, Moja wizja wiata , dz. cyt., s. 15.
Ten¿e, Mój Wszechwiat, dz. cyt., s. 115.
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nia siê wiata) jest warunkiem mo¿liwoci wolnoci stworzeñ. Wolnoæ jest darem Boga. Operuj¹c kategoriami Arystotelesowskimi, mo¿na rzec, ¿e Bóg jest
przyczyn¹ sprawcz¹ wolnoci stworzeñ, a jednoczenie  przyczyn¹ celow¹ tej
wolnoci38. Wiêcej, jako Stwórca nieustanny, przyczyna ducha i ród³o jednoci
wiata Bóg jest obecny w swoim stworzeniu: stwarzaj¹c, Bóg jednoczy siê ze
stworzeniem39. Uzupe³nieniem tych piêknych s³ów de Chardina mog³yby byæ s³owa ojców Vaticanum II: „Syn Bo¿y, przez wcielenie swoje zjednoczy³ siê jako
z ka¿dym cz³owiekiem”40. Sam Teilhard nie ukrywa przy tym, ¿e ma na myli
w³anie Drug¹ Osobê Trójcy wiêtej: wcielenie S³owa mia³o, jego zdaniem, wymiar kosmiczny, a Cia³em Mistycznym Chrystusa jest ca³y kosmos41. Jezuita odwo³uje siê w tym zakresie do teologii w. Paw³a, a zw³aszcza do sformu³owania
z Kol 3,11: w Nim [tj. w Chrystusie] wszystko ma swój byt. Zrozumia³e, ¿e
w obliczu panchrystyzmu specyficzn¹ interpretacjê zyskuje tak¿e katolicki sakrament Eucharystii: Eucharystia jest przed³u¿eniem fizycznej obecnoci Chrystusa
historycznego i antycypacj¹ nadejcia Chrystusa Wszechwiata, rzeczywistym
centrum osobowej energii Chrystusowej”42.
,,Panchrystyzm, bo tak nazywa Teilhard swoje stanowisko, nie jest panteizmem. Wolnoæ Boga warunkuje, a nie wyklucza, wolnoæ cz³owieka: zjednoczenie z Bogiem ma charakter personalizuj¹cy, ró¿nicuj¹cy, uwzniolaj¹cy. Filozof
mówi o potrzebie nowej mistyki  mistyki zdynamizowanej i zuniwersalizowanej. Z pozycji personalistycznych krytykuje w wielu miejscach panteizm, czyni¹cy z osoby pojedyncz¹ modyfikacjê wiecznej substancji. Teilhard odrzuca
zarówno panteizm hinduskiej Wedanty, jak i panteizmy humanistyczne. Jego
zdaniem, dla filozofów Dalekiego Wschodu materia jest zbêdnym balastem,
a jedyn¹ drog¹ do mistyki jednoci jest zupe³ne zniesienie (uniewa¿nienie) mnogoci. Panteizmy humanistyczne s¹ za religiami bez wyranego Boga i bez
objawienia43. Podsumowuj¹c, Teilhard pisze: „Religie Indii wywar³y na mnie
wra¿enie przepastnej g³êbi, w któr¹ cz³owiek rzuca siê, by pochwyciæ odbicie
s³oñca. Dzisiejsze panteizmy humanistyczne to dla mnie perspektywa uduszenia
siê pod zbyt niskim niebem”44.
Wolnoæ w wymiarze religijnym, a w³aciwie  w wymiarze chrzecijañskim,
jest ostateczn¹ i pe³n¹ charakterystyk¹ wolnoci. Zjednoczenie z Bogiem perso38
A.N. Williams, The Traditionalist malgré lui: Teilhard de Chardin and Ressourcement
w: G. Flynn, P. Murray, Ressourcement: A Movement for Renewal in Twentieth-Century Catholic
Theology, Oxford 2011, s. 115.
39
P. Teilhard de Chardin, Chrystianizm a ewolucja, w: ten¿e, Moja wizja wiata, dz. cyt.,
s. 149.
40
Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes 22.
41
P. Teilhard de Chardin, Mój Wszechwiat, dz. cyt., s. 125.
42
Ten¿e, Msza na o³tarzu Ziemi, w: ten¿e, Moja wizja wiata , dz. cyt., s. 52, 55.
43
Ten¿e, Jaka jest moja wiara, w: ten¿e, Zarys wszechwiata , dz. cyt., s. 41-42.
44
Tam¿e, s. 43.
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nalizuje i uwzniola ludzk¹ mi³oæ i pracê, pozwalaj¹c wznieæ siê na nadosobowy poziom.
V. PODSUMOWANIE
Pojêcie wolnoci jest nieeksplikowanym horyzontem myli Pierrea Teilharda
de Chardin. Ontologicznym ugruntowaniem mo¿liwoci wolnoci jest koncepcja
ducha jako kierunku jednoczenia siê Wszechwiata i pojêcie energii radialnej.
Wolne, choæ w ró¿nym stopniu, s¹ wszystkie byty posiadaj¹ce duchowe wnêtrze. Osobê ludzk¹ wyró¿nia wiadomoæ swojej wolnoci. Konkretn¹ realizacj¹ jej wolnoci jest mi³oæ i praca; z pojêciem wolnoci nie nale¿y jednak myliæ
woli ¿ycia. Jednoczenie siê ludzkoci i postêp to spo³eczne konsekwencje wolnoci ludzi. Mi³oæ do Boga stanowi najpe³niejsz¹ motywacjê do podejmowania
wysi³ku, a sam Bóg jest ostateczn¹ przyczyn¹ i celem wolnoci stworzenia.
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SUMMARY
The idea of freedom in the thought of Pierre Teilhard de Chardin has not already been
analysed. This paper delves into this issue in four dimensions: ontological, anthropological, social
and theological. The concept of spirit as unifying direction of evolution of the universe and the
notion of radial energy guarantee the ontological possibility of freedom. Human person is different
from other beings because of her consciousness of his own freedom. Specific embodiments of this
freedom are love and work; freedom should not be confused with “the will to live”. Unification
and development of the mankind are main social consequences of freedom. God is the ultimate
cause and the purpose of freedom, because the love of God is the most complete incentive to make
an effort.
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Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji
na drodze powo³ania zakonnego w wietle teorii L.M. Rulli
Psychological Determinants of Decision-making Through Religious Vocation in View of the Theory
of L.M. Rulla SJ

I. WPROWADZENIE
Powo³anie1 ma swoje ród³o w wezwaniu Bo¿ym, czyli inicjatywie Ojca (por.
VC 14). Ka¿dy cz³owiek jest powo³any do wiêtoci, czyli uczestniczenia w ¿yciu Boga (por. KKK 27) przez ¿ycie w wierze i mi³oci w przymierzu ze swoim
Stwórc¹ (por. KKK 357). Ponadto ka¿dy chrzecijanin, jako osoba konsekrowana przez chrzest, jest wezwany do apostolstwa (por. KKK 863), czyli do tego,
aby byæ wiadkiem tej najwy¿szej prawdy, ¿e Bóg jest Mi³oci¹ (1 J 4,8),
a mi³oæ nie szuka swego (1 Kor 13, 5), tylko wykracza poza siebie, poza swoje pragnienia i potrzeby. St¹d prawdziwa mi³oæ bêdzie przekraczaniem siebie
i koncentrowaniem siê na Bogu i blinich. Ka¿dy chrzecijanin jest wezwany, aby
ogniskiem jego ¿ycia sta³y siê idea³y objawione i zrealizowane przez Chrystusa.
Jednak¿e Bóg niektóre osoby wzywa w szczególny sposób do ¿ycia konsekrowanego na drodze rad ewangelicznych. W porównaniu z innymi chrzecijanami
osoby te maj¹ realizowaæ zadania specjalne  m.in. staæ siê Ikon¹ Przemienienia (por. VC 14; 17).
Natomiast z punktu widzenia psychologii powo³anie jest specyficznym rodzajem dowiadczenia religijnego, podczas którego cz³owiek identyfikuje bieg
Analizy prowadzone w tym artykule bezporednio odnosz¹ siê do osób konsekrowanych,
chocia¿ wiêkszoæ uwag i stwierdzeñ tak samo trafnie dotyczy osób pod¹¿aj¹cych drog¹ powo³ania kap³añskiego, które jest powo³aniem do szczególnej misji w Kociele wiêtym.
1
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swego ¿ycia jako zaproszenie do udzia³u w sprawach samego Boga albo do spe³nienia szczególnego jego ¿¹dania2. Cz³owiek po takim prze¿yciu czuje siê wezwany, zaproszony i przynaglony do spe³nienia okrelonej misji, do wype³nienia
funkcji, do przekazania danej spo³ecznoci specjalnego prorockiego upomnienia.
Powo³anie nie jest czym statycznym, gotowym. Ca³kowite wype³nienie tego
wezwania trwa ca³e ¿ycie i przemienia osobowoæ cz³owieka. St¹d nale¿y mówiæ o p r o c e s i e p o w o ³ a n i a. Proces ten jest wieloetapowy. Pierwszym
krokiem inicjuj¹cym drogê powo³ania jest pozostaj¹ce przedmiotem zainteresowania teologii wezwanie Bo¿e. Nastêpnie – co staje siê ju¿ przedmiotem zainteresowania psychologii – uaktywnia siê osoba: rozeznaje wezwanie Bo¿e oraz
swoj¹ sytuacjê egzystencjaln¹, potem podejmuje decyzjê postêpowania za tym
wezwaniem, zaczyna internalizowaæ wartoci ewangeliczne, dezintegruj¹c
w sobie to, co jest jeszcze zbyt prymitywne, integruje siê na wy¿szym poziomie
doskona³oci. Prze¿ywa przy tym prawdziwe kryzysy w podejmowaniu decyzji
co do rozpoznawania swego powo³ania do ¿ycia konsekrowanego3. W takim ujêciu widaæ, ¿e chrzecijañskie powo³anie jest zarówno wezwaniem Bo¿ym, jak
i odpowiedzi¹ cz³owieka, który podejmuje siê prawdziwego trudu rozwoju swej
osobowoci i swego cz³owieczeñstwa.

II. PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI NA DRODZE POWO£ANIA
Procesowi rozwoju powo³ania towarzyszy inny proces, który bêdzie przedmiotem tego artyku³u – proces podejmowania decyzji4. Antoni Jozafat Nowak
OFM (1935-2013) podkreli³, ¿e dla obserwatora z zewn¹trz decyzja jest czym
jednorazowym, bo zosta³a podjêta w okrelonym momencie czasowo-przestrzennym. Analiza decyzji pozwala jednak dostrzec wp³yw wielu wiadomych i niewiadomych czynników zwi¹zanych z rozpoznaniem i motywacj¹5. S¹ to:
 idea³y i obiektywne normy, czyli hierarchia wartoci;
 subiektywna ocena zdolnoci oraz gotowoci zmierzenia siê z trudnociami, jakie niesie ze sob¹ realizowanie podjêtego planu ¿yciowego;

2
C. Walesa, Dowiadczenia religijne m³odzie¿y, w: Nauki spo³eczne o m³odzie¿y, red. T. O¿óg,
Lublin 1994, s. 119.
3
Por. ks. C. Parzyszek SAC, ¯ycie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kocio³a, Z¹bki
2007, s. 652.
4
Por. ks. Z. Kroplewski, Powo³ani do wolnoci. Formacja do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego,
Kraków 1998, s. 112.
5
Por. A.J. Nowak OFM, Trudnoci psychologiczno-rodowiskowe w podejmowaniu decyzji
trwa³ych, w: Vivere in Christo, red. ks. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap, Lublin 1996, s. 270.
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 ocena konsekwencji podejmowanej decyzji (co siê uzyska i za cenê jak
wielkiego trudu i wyrzeczenia, a co siê straci);
 czêciowo niewiadome czynniki zwi¹zane z dziedzicznoci¹, z histori¹
¿ycia (dowiadczeniami endogenezy i egzogenezy), wp³ywaj¹ce na brak
pe³nego wgl¹du w wiat potrzeb i procesów psychofizycznych (np. niezdolnoæ nazwania dowiadczeñ po imieniu, brak dystansu do dowiadczeñ, refleksji nad w³asnym ja) oraz w dynamikê procesów grupowych
i spo³ecznych.
Wybory podejmowane na drodze ¿ycia nie nale¿¹ do ³atwych i prostych,
gdy¿ ka¿da decyzja wi¹¿e siê z okrelonym ryzykiem. Amadeo Cencini pisze, ¿e
wspó³czesny m³ody cz³owiek zmierza bardziej do tolerowania ¿ycia ni¿ do podejmowania za siebie odpowiedzialnoci, brania sterów swego ¿ycia we w³asne
rêce i podejmowania wi¹¿¹cych decyzji6. M³odzi ludzie rozpoczynaj¹cy drogê
¿ycia konsekrowanego, jak ich rówienicy w wiecie, równie¿ mog¹ mieæ trudnoci w podjêciu decyzji na ca³e ¿ycie. Nikt nie jest w stanie przewidzieæ wszystkich konsekwencji w³asnych decyzji, a szczególnie, jeli chodzi o decyzje trwa³e. Nikt te¿ nie zna do koñca wszystkich wspomnianych wy¿ej uwarunkowañ.
Wa¿ne jest jednak, aby – podejmuj¹c decyzje ¿yciowe i trwa³e – cz³owiek by³
wiadomy przynajmniej najwa¿niejszych czynników go determinuj¹cych, gdy¿
wolnoæ cz³owieka przejawia siê w³anie w autodeterminizmie7. Decyzja jest
w³anie jego znakiem8.
Wolnoæ cz³owieka nie jest absolutna. Cz³owiek to nie czysty byt duchowy,
lecz poprzez swoje cia³o jest w³¹czony w mechanizm praw i si³ natury. W swym
najg³êbszym istnieniu osobowym cia³o jest tak silnie zjednoczone z duchem, ¿e
czêsto nazywa siê je duchem ucielenionym oraz cia³em uduchowionym9. PoPor. A. Cencini, Historia w³asnego powo³ania  Miejsce dla tajemnicy, Kraków 2001.
Por. M.A. Kr¹piec OP, Cz³owiek w kulturze, Warszawa 1996, s. 263-264; ten¿e, Natura ludzkiej wolnoci, Cz³owiek w Kulturze 1997, nr 9, s. 22.
8
Nale¿y tutaj rozró¿niæ wybór wolny od koniecznego. W y b ó r w o l n y to wybór jednego
dobra, a odrzucenie innego. Natomiast w y b ó r k o n i e c z n y jest konsekwencj¹ wolnego wyboru, jest nastêpstwem wyboru podstawowego. Nie mogê odt¹d wybieraæ niczego, co sta³oby
w przeciwieñstwie do pierwszego wyboru. Na przyk³ad przed maturzyst¹, który uzyska³ wysokie
noty na wiadectwie dojrza³oci, teoretycznie ka¿da uczelnia stoi otworem. Podjêcie decyzji o studiowaniu teologii uniemo¿liwia mu studiowanie medycyny.
9
Jan Pawe³ II, Gratissimam sane, List do Rodzin z okazji roku rodziny z 2 II 1994, nr 19,
Rzym 1994. Wzajemne oddzia³ywanie sprawia, ¿e cz³owiek, jak mówi wiêty Augustyn, „mo¿e
uczyniæ siê cielesnym, a¿ do swojego ducha, albo duchowym a¿ do swego cia³a” (P. Evdokimov,
La connaissance de Dieu selon la tradition orientale, Paris 1988, s. 29). Tego dialektycznego zwrotu u¿ywa tak¿e wiedeñski psycholog i psychoanalityk I.A. Caruso, twierdz¹cy, ¿e w³aciwoci¹
cz³owieczeñstwa jest inkarnacja duchowoci: ucielenienie duchowoci i uduchowienie cielesnoci
(por. I.A. Caruso, Psychoanalyse und Synthese der Existenz, Freiburg 1952, s. 229).
6

7
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wi¹zanie w cz³owieku wymiarów o odmiennej naturze oznacza, ¿e w ka¿dym
z nich wolnoæ ma istotnie odmienne znaczenie10.
Wolnoæ, dziêki której cz³owiek podejmuje ze wiadomoci¹ swoje decyzje,
jest wolnoci¹ ludzk¹, wolnoci¹ na miarê cz³owieka. Zdobywa siê j¹ przez ca³¹
ontogenezê na mozolnej drodze rozwoju od niewiadomoci do wiadomoci.
St¹d nale¿y cz³owieka wychowaæ do jak najwiêkszej g³êbi wiadomej odpowiedzialnoci, przygotowywaæ i uzdalniaæ do takiej decyzji, by potrafi³ siebie zdeterminowaæ (autodeterminowaæ)11. Je¿eli pozbawi siê go mo¿liwoci podjêcia
wolnej decyzji albo on sam z niej zrezygnuje na rzecz kolektywu, ideologii czy
jakiego wewnêtrznego zniewolenia przez na³ogi, wtedy zaciera siê w jego ¿yciu
wartoæ bytowania osobowego. Chodzi wiêc tutaj o wiadomy wymiar decyzji,
nale¿n¹ wiedzê o istniej¹cych determinantach, równie¿ o tych, które dot¹d by³y
nieuwiadomione. Czasem b³êdna interpretacja indywidualnych dowiadczeñ
mo¿e prowadziæ do tendencyjnego i uproszczonego oceniania wszystkiego
w perspektywie tych tylko prze¿yæ. Decyzje podejmowane w sposób niedojrza³y
bêd¹ obni¿aæ poziom odpowiedzialnoci za siebie. Osoba wewnêtrznie zniewolona bêdzie pragnê³a, aby odpowiedzialnoæ za kierunek w³asnego ¿ycia zrzuciæ
na innych, mówi¹c sobie: Niech kto za mnie zadecyduje, niech kto inny
oprócz mnie te¿ poniesie odpowiedzialnoæ. Niestety, taka ucieczka od odpowiedzialnoci jest daremna. Cz³owiek nie ma mo¿liwoci uchylenia siê od decyzji, podobnie jak nie mo¿e ¿yæ bez nadziei12.
Sposób podejmowania decyzji nie jest dany cz³owiekowi na drodze dziedziczenia. Ta dyspozycja podlega rozwojowi. U bardzo ma³ych dzieci ma charakter
impulsywny. Zauwa¿yæ u nich mo¿na nie tylko brak alternatyw dla podjêtych
decyzji, ale równie¿ brak przewidywania ich konsekwencji. U nieco starszych
dzieci zaznacza siê bardzo silna heteronomia, czyli zale¿noæ od opinii osób zna10
I tak psycholog wiedeñski V.E. Frankl wyjania, ¿e w sferze somatycznej cz³owiek jest bardzo zale¿ny od uwarunkowañ i okolicznoci (jest zdeterminowany, bo np. nie mo¿e odzyskaæ amputowanej nogi) i ¿yje cile wed³ug zasady homeostazy (utrzymania równowagi). W wymiarze
psychicznym nadal podlega naciskowi okrelonych potrzeb czy mechanizmów psychicznych, ale
determinizm jest mniejszy, bo mo¿e nad nimi zapanowaæ (np. w okrelonej sytuacji mo¿e przezwyciê¿yæ w³asny lêk), wiêc w tym wymiarze cz³owiek jest jedynie „popychany” w okrelonym
kierunku. Natomiast w wymiarze duchowym cz³owiek jest wolny, to znaczy, ¿e ma mo¿liwoæ
swobodnego zajmowania postawy wobec sytuacji i uwarunkowañ (nie obowi¹zuje zasada determinizmu ani homeostazy). Mo¿e zaj¹æ postawê wobec rzeczywistoci i nadaæ jej okrelony sens, decyduj¹c w ten sposób o kierunku swego rozwoju (por. B.J. Soiñski, Cz³owiek jako istota otwarta
na prawdê i sens. Perspektywa psychologiczna, „Quaestiones Selectae” 2007, nr 21, s. 33-34).
11
Por. M.A. Kr¹piec, Ludzki wymiar kultury chrzecijañskiej  wspólnego dziedzictwa narodów Europy, w: ¯eby nie usta³a wiara. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizyt¹ Ojca wiêtego Jana Paw³a II, red. J. Homerski i in., „Znaki Czasu” 1988, nr 9, s. 17-18.
12
Por. A.J. Nowak, Trudnoci.., dz. cyt., s. 273; ten¿e, Osobowoæ sakramentalna, Lublin
1997, s. 114n.
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cz¹cych, a z czasem od opinii grupy odniesienia. To mo¿e trwaæ a¿ do adolescencji, kiedy nastolatek zaczyna poszukiwaæ w³asnej to¿samoci i do g³osu
dochodzi silne pragnienie autonomii. D¹¿enie do samostanowienia mo¿e przejciowo wyra¿aæ siê w bardzo skrajnych decyzjach, podejmowanych jakby na
przekór, wbrew dotychczasowym autorytetom. Negatywizm ten mo¿e dotyczyæ
decyzji wiatopogl¹dowych, gdy dorastaj¹cy cz³owiek odrzuca to, co otrzyma³
w wychowaniu od rodziców13. Bywa jednak i tak, ¿e pod wp³ywem ró¿nych sytuacji ¿yciowych i dowiadczeñ cz³owiek doros³y weryfikuje póniej swe m³odzieñcze decyzje i przyjmuje bardziej umiarkowane postawy, zbie¿ne z tym, co
wczeniej otrzyma³ od rodziców.
Trafnych decyzji uczy siê cz³owiek stopniowo, w miarê nabywania wiedzy
i wyci¹gania wniosków z dowiadczeñ. Decyzje o charakterze ¿yciowo donios³ym dotycz¹ce wiatopogl¹du, wiary czy powo³ania, powoduj¹ trwa³¹ zmianê
osobowoci i krystalizacjê postaw14. Raz podjête wa¿kie decyzje powoduj¹
wzrost dojrza³oci kolejnych decyzji. Tak dzieje siê w czasie intensywnej formacji chrzecijañskiej, zakonnej czy kap³añskiej.
Na drodze ¿ycia konsekrowanego mo¿na wyró¿niæ trzy typy donios³ych decyzji:
1) decyzja r o z p o c z ê c i a ¿ycia konsekrowanego przez przyst¹pienie do
instytutu;
2) decyzja z³o¿enia p r o f e s j i c z a s o w e j, która jest decyzj¹ parcjaln¹,
wa¿n¹ na okrelony czas i wygasaj¹c¹ po jego up³ywie;
3) decyzja z³o¿enia p r o f e s j i w i e c z y s t e j, która koñczy okres formacji pocz¹tkowej, zamyka ju¿ pewien okres ¿ycia w sposób trwa³y.
Te trzy ró¿ne od strony psychologicznej typy decyzji podejmowane s¹ w odmiennym kontekcie sytuacyjnym. Motywy inicjowania ¿ycia konsekrowanego
mog¹ byæ mniej lub wiêcej niejasne, niesprecyzowane, niedookrelone,
a nawet ma³o dojrza³e, choæ osoba kieruj¹ca siê takimi motywami nie musi koniecznie cechowaæ siê niedojrza³oci¹ osobowociow¹. Jej aktualny poziom dojrza³oci ju¿ stanowi wystarczaj¹cy punkt wyjcia uprawniaj¹cy do przyjêcia do
postulatu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym momencie mamy do czynienia z motywacj¹ zal¹¿kow¹, czyli z zawi¹zkami motywacji w³aciwej dla decyzji trwa³ej.

13
Nieraz dorastaj¹ce dziecko rodziców niewierz¹cych wbrew ateistycznemu wychowaniu podejmuje decyzjê o przyjêciu wiary i rzuca siê w aktywn¹ religijnoæ, gdy dziecko rodziców wierz¹cych mo¿e odrzuciæ praktyki religijne, a nawet sam¹ wiarê w Boga (zob. np. B. Altemeyer,
B. Hunsberger, Amazing conversions: Why some turn to faith and others abandon religion, Amherst [USA, New York] 1997).
14
Por. A.J. Nowak, Trudnoci , dz. cyt., s. 279.
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Takie niepe³ne jeszcze motywy mog¹ wyp³ywaæ z ma³ej znajomoci ¿ycia konsekrowanego, mog¹ byæ wyidealizowane i zbyt emocjonalne albo bêd¹ siê ³¹czyæ
z ma³o realnym wyobra¿eniem o sobie czy o ¿yciu konsekrowanym15.
Natomiast motywy do z³o¿enia profesji czasowej, a bardziej jeszcze profesji
wieczystej, nie mog¹ ju¿ zawieraæ takich b³êdów. Powinny opieraæ siê na zdolnoci podejmowania decyzji trudnych, decyzji, których cele zostan¹ zrealizowane na przestrzeni czasu. Posiadanie takich zdolnoci wi¹¿e siê z osi¹gniêciem
pewnego kanonicznego poziomu dojrza³oci rozwojowej oraz spójnoci powo³ania. Jest to wyranie widoczne w przypadku, gdy m³oda osoba podejmuje decyzjê o wst¹pieniu do instytutu i nie ma jeszcze osobowoci dojrza³ej, szczególnie
w zakresie emocji. W³anie wtedy okres formacji pocz¹tkowej powinien przygotowaæ do odpowiedzialnej decyzji kierowanej ju¿ dojrza³ymi motywami. W tym
przypadku mo¿na mówiæ o gotowoci do podjêcia decyzji dojrza³ej. Ju¿ taka
gotowoæ, potencjalnoæ rozwojowa pozwoli mówiæ o dojrza³ej decyzji (adekwatnej do etapu rozwoju)16.
Proces podejmowania decyzji czy dorastania do decyzji ¿ycia konsekrowanego jest kierowany i kontrolowany przez osoby odpowiedzialne za formacjê.
Czy kto taki zdaje sobie z tego sprawê czy nie, to jednak w sposób istotny wp³ywa na formu³owanie i kszta³towanie siê takich decyzji, i to nie tylko przez s³owa
i pouczenia, których udziela, lecz przez to, kim sam jest. Verba docent, exempla
trahunt. Przyk³ad mo¿e zachêciæ, ale mo¿e i zraziæ, mo¿e wyzwalaæ emocje
i uczucia pozytywne oraz negatywne, blokuj¹ce podjêcie rozwa¿nej decyzji.
Profesja wieczysta, w jednym uroczystym akcie lubów, wnosi moment zakoñczenia okresu niepewnoci i wahañ. Koñczy etap „podejmowania decyzji”,
a zaczyna okres podtrzymywania tych raz ju¿ podjêtych, który trwaæ bêdzie do
koñca ¿ycia. Nie jest to czas spokoju, bo równie¿ formacja ci¹g³a zawiera w sobie momenty niepewnoci, wahañ, konfliktów oraz kryzysów. Zwróci³ na to
uwagê b³. Jan Pawe³ II w Adhortacji Vita Consecrata nr 70, gdzie wyró¿ni³ wyrane okresy rozwojowe dosiêgaj¹ce kresu ¿ycia17.

15
Jednak, mimo swej niedojrza³oci, kandydat do nowicjatu winien ju¿ przejawiaæ zdolnoci
do stopniowego podejmowania obowi¹zków ¿ycia konsekrowanego (por. ks. C. Parzyszek SAC,
¯ycie konsekrowane , dz. cyt., s. 649).
16
Analogicznie przecie¿ dzieje siê, gdy m³odzi ludzie podejmuj¹ decyzjê o zawarciu ma³¿eñstwa. Podejmowanie decyzji nie jest jednorazowym aktem: decydujê siê i ju¿, ale jest procesem
dorastania. Proces podejmowania decyzji dopuszcza d³u¿sze lub krótsze wahania, konflikty motywów oraz ró¿ne kryzysy psychologiczne.
17
Por. B.J. Soiñski OFM, Psychologiczne aspekty formacji w ¿yciu konsekrowanym, w: Vita
consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A.J. Nowak OFM, Lublin 1998, s. 441-459.
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III. KONCEPCJA SPÓJNEJ OSOBOWOCI NA DRODZE POWO£ANIA
Aby w³aciwie wyjaniæ proces decyzyjny u osób konsekrowanych, warto
przybli¿yæ koncepcjê rozwoju osobowoci na drodze powo³ania chrzecijañskiego autorstwa w³oskiego jezuity i psychologa Luigiego M. Rulli (1922-2002)18.
Autor ten przez wiele lat prowadzi³ badania, s³u¿¹c pomoc¹ psychologiczn¹ osobom realizuj¹cym swoje powo³anie, i wypracowa³ teoriê s p ó j n o  c i a u t o t r a n s c e n d u j ¹ c e j t e o c e n t r y c z n i e w m i ³ o  c i. Teoria ta zakorzeniona jest w podejciu psychoanalitycznym, jednak ma charakter eklektyczny,
gdy¿ wspomniany autor, podkrelaj¹c przede wszystkim cele praktyczne, dalszych wyjanieñ poszukiwa³ tak¿e u przedstawicieli innych kierunków psychologii (np. H.A. Murraya, M. Rokeacha, V.E. Frankla). Chocia¿ z tego powodu
teoria L.M. Rulli mo¿e budziæ krytyczne uwagi, to jak dot¹d w psychologii nie
wypracowano jeszcze innej, w miarê spójnej koncepcji powo³ania. St¹d dostêpne w jêzyku polskim praktyczne opracowania kierowane do wychowawców zakonnych na temat formacji w wiêkszoci opieraj¹ siê na jego koncepcji.
Rulla podj¹³ próbê rozró¿nienia dyspozycji, które pozwalaj¹ rozpoznaæ zdolnoæ do adaptacji na drodze powo³ania i umo¿liwiaj¹ przewidywanie dalszego
rozwoju w powo³aniu. W czasie badañ wypracowa³ odpowiednie metody do rozpoznawania i rozró¿niania dyspozycji trwa³ych od krótkotrwa³ych, co pozwala
w sposób profesjonalny udzieliæ odpowiedniej pomocy osobom podejmuj¹cym
decyzje trwa³e19.
W osobowoci Rulla wyró¿ni³ dwa komponenty: ja idealne i ja aktualne. J a
i d e a l n e jest tym, czym dana osoba pragnie byæ. Wród przyjmowanych na
drodze ¿ycia konsekrowanego idea³ów wyró¿ni³ jeszcze dwa odrêbne sk³adniki:
idea³y ja oraz idea³y instytucji. I d e a ³ y ja to wyobra¿enie danej osoby o niej
samej, jaka chce byæ, co chcia³aby robiæ itd. Natomiast i d e a ³ y i n s t y t u c j i
to wyobra¿enie danej osoby o tym, jaka powinna byæ jako cz³onek konkretnego
zakonu. Te idea³y instytucji s¹ rezultatem mniej lub bardziej kompletnej informacji oraz projekcji w³asnych pragnieñ20. W wypadku osób konsekrowanych idea³y instytucji to idea³y Ewangelii wyra¿one w regu³ach i konstytucjach danego
instytutu. W czasie formacji na drodze powo³ania idea³y instytucji staj¹ siê czêci¹ idea³ów j a i to one s¹ g³ówn¹ si³¹ motywacyjn¹ dla decyzji podejmowa18
Por. L.M. Rulla SJ, Anthropology of the Christian Vocation, Vol. 1: Interdisciplinary Bases,
Rome 1986; L.M. Rulla SJ, J. Ridick SSC, F. Imoda SJ, Anthropology of the Christian Vocation,
Vol. II: Existential confirmation, Rome 1989.
19
Por. L.M. Rulla SJ, J. Ridick SSC, F. Imoda SJ, Entering and Leaving Vocation: Intrapsychic Dynamics, Rome – Chicago 1976, s. 5.
20
St¹d te idea³y instytucji niekoniecznie bêd¹ korespondowaæ z rolami, jakie proponuje dany
instytut.
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nej w chwili wyboru powo³ania. Natomiast j a a k t u a l n e jest tym, czym osoba aktualnie jest, wraz ze swoimi potrzebami i postawami. Pomiêdzy ja idealnym a ja aktualnym rodzi siê napiêcie, które jest podstawowym napiêciem motywacyjnym do rozwoju21. W przeciwnym wypadku, gdy oba komponenty bêd¹ na
siebie nachodziæ, takiego napiêcia nie bêdzie, ale wtedy brakowaæ mo¿e si³y motywuj¹cej do zmiany. Osobie w pe³ni akceptuj¹cej to, jaka jest, trudno bêdzie mobilizowaæ siê do wysi³ku intensywnej pracy nad sob¹.
Patrz¹c z innej strony, w p³aszczynie treci osobowoæ zawiera trzy wa¿ne
komponenty: wartoci, postawy i potrzeby psychiczne. Pierwszy komponent –
w a r t o  c i – Rulla definiuje za Miltonem Rokeachem jako trwa³e przekonania osoby o idealnym stanie koñcowym egzystencji lub o idealnym sposobie postêpowania. Wyró¿nia ponadto piêæ wartoci, które s¹ podstawowe dla powo³ania. Dwie dotycz¹ celu ostatecznego i s¹ wartociami ostatecznymi (zjednoczenie
siê z Bogiem oraz naladowanie Chrystusa), a trzy to wartoci instrumentalne –
s¹ sposobami osi¹gania tego celu (s¹ to rady ewangeliczne: ubóstwa, czystoci
i pos³uszeñstwa)22. Tych piêæ wartoci jest normatywnych dla osób konsekrowanych i to one, a nie idea³y osobiste, staj¹ siê celem procesu rozwoju powo³ania.
St¹d s¹ pierwszym predyktorem przewidywania wytrwania lub porzucenia powo³ania zakonnego. Natomiast drug¹ wskazówk¹ jest w tym kontekcie zdolnoæ
przyswojenia sobie tych wartoci23.
Drugim elementem struktury osobowoci s¹ p o t r z e b y psychiczne. Potrzeba to wrodzona si³a psychofizyczna, której ród³em jest jaki deficyt w organizmie cz³owieka albo wrodzone potencjalnoci rozwojowe24. Potrzeby s¹ czym
wrodzonym, a wiêc naturalnym; domagaj¹ siê zaspokojenia i s¹ ród³em energii
koniecznej do dzia³ania. Jednoczenie potrzeby nie zawsze s¹ przez cz³owieka
uwiadamiane i mog¹ niewiadomie popychaæ kogo do takich czy innych zachowañ i decyzji. St¹d w wychowaniu i formacji istotne jest nastawienie na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb danej osoby. Wród licznych potrzeb25 Rul-

21
Por. L.M. Rulla SJ, Depth Psychology and Vocation  A Psycho-social Perspective, Rome 
Chicago 1971, s. 35-37; L.M. Rulla SJ, J. Ridick SSC, F. Imoda SJ, Entering , dz. cyt., s. 9-10.
22
Por. L.M. Rulla, Depth…, s. 70; A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja. Struktura
i dynamika, Kraków 2002, s. 92-93. Nale¿y tutaj podkreliæ, ¿e rad ewangelicznych nie powinno
siê pojmowaæ jedynie jako wyrzeczenie, ale dynamicznie i pozytywnie, a wiêc jako tworzenie
i prze¿ywanie nowych wartoci w drodze ku dojrza³ej osobowoci. Rady ewangeliczne powinny
byæ realizowane w perspektywie bycia dla innych, czyli zwi¹zane z postaw¹ altruistyczn¹ (por.
ks. D. Buksik SDB, Potrzeba kszta³towania sumienia w perspektywie konsekracji zakonnej. Refleksja psychologiczna, „Seminare” 2003, nr 19, s. 312-313).
23
Por. L.M. Rulla SJ, F. Imoda SJ, J. Ridick SSC, Psychological Structure and Vocation.
A Study of Motivations for Entering and Leaving Vocation, Dublin 1977, s. 38-39.
24
L.M. Rulla, J. Ridick, F. Imoda, Entering…, dz. cyt., s. 398.
25
Np. H.A. Murray, na którego teoriê potrzeb powo³ywa³ siê Rulla, wymienia a¿ 44 szczegó-
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la wyró¿ni³ te, które s¹ rozbie¿ne z wartociami powo³ania. S¹ to m.in. potrzeby
agresji26, potrzeby seksualne, wyra¿ania uczucia ni¿szoci, zale¿noci, unikania
bólu fizycznego, eksponowania siebie, doznawania opieki i oparcia, unikania
urazu psychicznego. O ile bêd¹ one silne i centralne, to bêd¹ utrudnia³y przyswajanie sobie wartoci powo³ania, gdy¿ koncentruj¹ osobê na sobie samej i przez to
utrudniaj¹ realizacjê wartoci, które s¹ podstawowe dla powo³ania. Obok nich s¹
tak¿e potrzeby bardziej neutralne lub spójne, czyli takie, które mo¿na pogodziæ
z wartociami powo³ania, np. potrzeba osi¹gniêæ, przynale¿enia, bezpieczeñstwa,
opiekuñczoci, rozumienia, dominacji, porz¹dku czy przeciwdzia³ania. Potrzeby
neutralne maj¹ tendencjê do odrywania cz³owieka od obranego w ¿yciu celu
i kierowania ku czemu mniej wa¿nemu i dlatego nietrudno je pogodziæ z wartociami ewangelicznymi, a nawet wykorzystaæ do ich wyra¿ania27.
Kolejnym elementem osobowoci w p³aszczynie treci s¹ p o s t a w y. Rulla okrela je jako tendencje do dzia³ania, czyli dyspozycje wyra¿aj¹ce stan gotowoci do okrelonej reakcji28. Postaw jest wiêcej ni¿ wartoci i s¹ od nich bardziej z³o¿one29. Mog¹ one wyp³ywaæ z wartoci i im s³u¿yæ jako mediatory
miêdzy wartociami a zachowaniem. Mog¹ te¿ wyp³ywaæ z potrzeb30 albo te¿
z obu tych róde³ równoczenie. St¹d mo¿na powiedzieæ, ¿e postawy bywaj¹
dwuznaczne, bo nie wiadomo, czy uzewnêtrzniaj¹ wartoæ czy potrzebê.
Gdyby postawy wyra¿a³y jedynie wartoci, to kandydatowi do ¿ycia zakonnego by³oby stosunkowo ³atwo podj¹æ decyzjê wyboru wartoci powo³ania i konsekwentnie kszta³towaæ zgodne z nimi postawy i zachowania. Natomiast wychowawcom by³oby ³atwo stwierdziæ u niego obecnoæ fundamentalnych wartoci
powo³ania i zweryfikowaæ je z ujawnianymi postawami i zachowaniem. Wówczas wspomaganie podejmowania decyzji trwa³ej i procesu formacji ogranicza³oby siê do pomocy, by kandydat zrozumia³ wartoci powo³ania i je zaakceptowa³, a nastêpnie wprowadza³ w ¿ycie. Ca³y proces decyzyjny i formacyjny
odbywa³by siê wówczas bez zak³óceñ31.
Komplikuje jednak sytuacjê istnienie ukrytego ja32, zwi¹zanego z konstelacj¹ czêciowo wiadomych i niewiadomych potrzeb, a czêsto jeszcze rozbie¿³owe potrzeby, podkrelaj¹c zarazem, ¿e nie jest to lista kompletna (por. T. O¿óg, Potrzeba,
w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2012, s. 127).
26
Rozumiane w sensie niszczenia przeciwnika, a nie asertywnoci.
27
Por. L.M. Rulla SJ, F. Imoda SJ, J. Ridick SSC, Psychological…, dz. cyt., s. 38-39.
28
L.M. Rulla, J. Ridick, F. Imoda, Entering…, dz. cyt., s. 10.
29
Taka wartoæ jak pos³uszeñstwo mo¿e siê wyra¿aæ w ró¿nych postawach: szacunku dla prze³o¿onych, gotowoci apostolskiej itp.
30
Np. potrzeba agresji manifestowaæ siê mo¿e w postawie odmawiania akceptacji autorytetów, postawie niechêci wspó³pracy czy te¿ postawie krytykowania innych.
31
Por. ks. H. Pos³uszny, Psychiczne uwarunkowania kandydatów do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego, Studia W³oc³awskie 1998, nr 1, s. 182.
32
Por. L.M. Rulla, Depth…, dz. cyt., s. 38-39.
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nych z wartociami powo³ania. U poszczególnych osób pomiêdzy wiadomie
wybranymi wartociami i wyra¿anymi przez nie postawami a niewiadomie oddzia³uj¹cymi potrzebami mo¿e zatem zachodziæ zgodnoæ albo te¿ niezgodnoæ,
co Rulla nazywa spójnoci¹ albo niespójnoci¹. Wewnêtrzna spójnoæ istnieje
wtedy, gdy g³ówne komponenty osobowoci, czyli wartoci powo³ania i potrzeby, s¹ ze sob¹ zgodne. Poniewa¿ postawy mog¹ wyra¿aæ te wartoci i potrzeby
albo mog¹ ich nie wyra¿aæ, mo¿na wyró¿niæ dwa rodzaje spójnoci:
 S p ó j n o  æ s p o ³ e c z n a istnieje wtedy, gdy integracja wewnêtrzna
wartoci powo³ania i potrzeb pokrywa siê z oczekiwanymi na drodze powo³ania postawami (ryc. 1).

Ryc. 1. Schemat przedstawiaj¹cy spójnoæ spo³eczn¹ na p³aszczynie treci osobowoci
(zachodzi tutaj zgodnoæ pomiêdzy potrzebami, wartociami powo³ania i postawami)

 S p ó j n o  æ p s y c h i c z n a istnieje wtedy, gdy integracja wewnêtrzna
nie pokrywa siê z oczekiwanymi postawami. Potrzeby s¹ co prawda zgodne z wartociami powo³ania, ale przyjmowane postawy nie dorastaj¹ do
nich (ryc. 2). Kto np. podejmuje drogê rozwoju powo³ania, ale nie przestrzega samodyscypliny, uwa¿a bowiem, ¿e nie jest to konieczne, by specjalnie rozwijaæ jak¹ sprawnoæ moraln¹. Nie odczuwa bowiem szczególnego napiêcia p³yn¹cego ze sfery potrzeb psychofizycznych i st¹d nie
kszta³tuje konsekwentnie swoich postaw, s³u¿¹cych deklarowanym przez
siebie wartociom powo³ania.
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Ryc. 2. Schemat przedstawiaj¹cy spójnoæ psychiczn¹ na p³aszczynie treci osobowoci
(potrzeby i wartoci powo³ania s¹ ze sob¹ zgodne, a niedomagaj¹ przyjmowane
i ujawniane na zewn¹trz postawy)

Brak wewnêtrznej spójnoci powo³ania równie¿ mo¿e byæ dwojaki:
 N i e s p ó j n o  æ p s y c h i c z n a istnieje wtedy, gdy brak integracji wewnêtrznej, bo dzia³aj¹ niewiadome i rozbie¿ne z wartociami powo³ania
potrzeby, a postawy s¹ zgodne z deklarowanymi wartociami (ryc. 3). Na
przyk³ad chrzecijañska wartoæ mi³osierdzia wyra¿aæ siê mo¿e w postawie pos³ugiwania innym. Postawa ta jednak mo¿e mieæ inn¹ motywacjê
ni¿ mi³osierdzie. Mo¿na pos³ugiwaæ innym ludziom po to, aby zaspokoiæ
psychiczn¹ potrzebê zale¿noci uczuciowej, a zatem ukazywana na zewn¹trz postawa pomocy innym w rzeczywistoci nie musi byæ czynem
mi³osierdzia. Nie zawsze cz³owiek uwiadamia sobie faktyczn¹ motywacjê przyjmowanych postaw i mo¿e byæ przekonany, ¿e pomaga innym,
gdy faktycznie chce dawaæ tylko po to, by otrzymywaæ33. Taki stan prowadzi do konwencjonalnoci, gdy¿ otoczenie nie ma nic do zarzucenia
danej osobie, chocia¿ wewn¹trz osobowoci istnieje silne i niewiadome
napiêcie.

33

Por. ks. H. Pos³uszny, Psychiczne uwarunkowania , dz. cyt., s. 183.
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Ryc. 3. Schemat przedstawiaj¹cy niespójnoæ psychiczn¹ na p³aszczynie treci osobowoci
(zachodzi wewnêtrzna rozbie¿noæ pomiêdzy potrzebami i wartociami, a ujawniane postawy s³u¿¹ wartociom)

 N i e s p ó j n o  æ s p o ³ e c z n a istnieje wtedy, gdy ujawniane na zewn¹trz postawy nie wyra¿aj¹ w³aciwych dla powo³ania wartoci, a s³u¿¹
niewiadomym i rozbie¿nym z tymi wartociami potrzebom (ryc. 4). Kto
np. nie uwiadamia sobie silnej u niego potrzeby znaczenia, która jest
w konflikcie z ewangelicznym idea³em pos³uszeñstwa i pokory. Zgodnie
z t¹ potrzeb¹, w swych postawach i dzia³aniach preferuje zwykle to, co

Ryc. 4. Schemat przedstawiaj¹cy niespójnoæ spo³eczn¹ na p³aszczynie treci osobowoci
(zachodzi wewnêtrzna rozbie¿noæ pomiêdzy potrzebami i wartociami powo³ania, a ujawniane postawy s³u¿¹ potrzebom)
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przynosi mu uznanie, a lekcewa¿y lub nie wykonuje tego, co nie zaspokaja jego potrzeby, choæ jest wartociowe, bo nale¿y do jego obowi¹zków.
Taki stan ostatecznie prowadzi do zachowañ buntowniczych, gdy¿ otoczenie dostrzega wyrany konflikt przyjmowanych postaw z proklamowanymi wartociami powo³ania.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e spójnoci i niespójnoci zwi¹zane z powo³aniem mog¹
u niektórych osób istnieæ obok siebie i wspó³dzia³aæ z ró¿nymi potrzebami
i w ró¿nych stopniach intensywnoci. Te dynamiczne si³y, obecne we w³asnym
„ja” kandydata, trzeba odkryæ i okreliæ ich centraln¹ motywacjê, wówczas mo¿na skuteczniej go przygotowaæ do dojrza³ej decyzji i formowaæ ku temu, by realizowa³ podstawowe zadania powo³ania zakonnego.
Osobami dojrza³ymi bêd¹ te, u których spójnoci powo³ania przewa¿aj¹ nad
niespójnociami. Spójnoci s¹ u nich centralne, a niespójnoci peryferyjne. Takie
osoby s¹ silnie zintegrowane, bo podstawowe komponenty osobowoci s¹ ukierunkowane ku temu samemu celowi. Niespójnoci mog¹ im trochê przeszkadzaæ,
ale umo¿liwiaj¹ podejmowanie wolnej decyzji i bêd¹ materi¹ do pracy nad sob¹.
I tak np. w przypadku tylko psychicznej spójnoci powo³ania pozostaje jeszcze
wypracowanie lub wzmocnienie odpowiednich dla powo³ania postaw.
Natomiast osoby, u których przewa¿aj¹ niespójnoci psychiczne, s¹ wewnêtrznie podzielone i nie kontroluj¹ ca³kowicie swego ¿ycia i dzia³ania. St¹d
ich problemy osobiste czêsto wymykaæ siê bêd¹ spod kontroli. Niespójnoæ taka
ma charakter niewiadomy, a wiêc nie zale¿y od wolnej decyzji cz³owieka. Poniewa¿ niespójnoci przewa¿aj¹ nad spójnociami powo³ania, to tym osobom
brak pe³nej wolnoci. Niewiadoma motywacja prowadzi je do idealizowania
cech swej osobowoci, zakonu czy wspólnoty klasztornej, a w konsekwencji do
niskiego stopnia realizmu i poczucia rzeczywistoci w podejmowaniu decyzji
dotycz¹cej ¿ycia zakonnego. Ponadto osoby takie, jakby niechc¹cy, niewiadomie oddalaj¹ siê od wartoci powo³ania i nie potrafi¹ ich wyraziæ w swych postawach. Z jednej strony pragn¹ realizowaæ deklarowane wartoci i czuj¹, ¿e s¹
do tego zdolne, a z drugiej czuj¹ siê zablokowane z powodu niespójnoci, które
s¹ powodem nierealistycznych oczekiwañ. Wskutek tego takie osoby bywaj¹ te¿
zawiedzione, zniechêcaj¹ siê, zamykaj¹, wycofuj¹, rezygnuj¹c z w³asnych pragnieñ i idea³ów. Mog¹ czuæ siê zagro¿one i tworzyæ wygodny wiat, ale przez to
oddalaj¹ siê coraz bardziej od rzeczywistoci. Czuj¹ wewnêtrznie, ¿e co w ich
¿yciu nie jest prawdziwe, ale winê zrzucaj¹ na innych. Osoby te s¹ przy tym
w pe³ni normalne, zwyczajnie funkcjonuj¹ w swoim otoczeniu34.

34
Por. K. Dyrek SJ, M. Ko¿uch SJ, K. Trojan SJ, Powo³anie. Rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny, Kraków 1993, s. 28-30.
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Niespójnoci niewiadome powo³ania, gdy s¹ centralne (bo dotycz¹ wartoci
istotnych dla powo³ania), stwarzaj¹ ponadto ryzyko wytwarzania mechanizmów
obronnych. £atwo te¿ mog¹ staæ siê pocz¹tkiem kryzysu, który mo¿e przerodziæ
siê w kryzys chroniczny lub zaburzaj¹c proces przyswajania (internalizacji) wartoci – w kryzys ostry, a nawet mog¹ doprowadziæ do podjêcia decyzji odejcia
z drogi powo³ania. Oznacza to, ¿e kryzys powo³ania jest uwarunkowany przede
wszystkim czynnikami wewnêtrznymi osobowoci. Oddzia³ywania zewnêtrzne
i rodowiskowe (np. zgorszenie), o ile s¹ silne, mog¹ jedynie naruszyæ wczeniejsz¹ niestabiln¹ równowagê p³yn¹c¹ z niespójnoci wewnêtrznej. W ten sposób
mog¹ one jedynie pogorszyæ wczeniejszy stan niespójnoci danej osoby. Stan
siê polepszy wtedy, gdy wp³yw rodowiska bêdzie sprzyjaæ wzrostowi w powo³aniu oraz gdy si³y niewiadome bêd¹ mia³y tylko nieznaczn¹ przewagê ponad
motywacj¹ wiadom¹. Natomiast pogorszy siê, o ile wp³ywy zewnêtrzne bêd¹
przeciwne do wzrostu w powo³aniu oraz gdy si³y niewiadome przewa¿¹ nad
motywacj¹ wiadom¹35.
W sytuacji, gdy niekorzystne oddzia³ywania zewnêtrzne napotkaj¹ na stabiln¹ równowagê (spójnoæ), bêd¹ mia³y nieznaczny wp³yw na sytuacjê powo³ania.
Z kolei trwa³a spójnoæ powo³ania, umocniona przez silne i pozytywne wp³ywy
zewnêtrzne, bêdzie prowadziæ do jeszcze silniejszego utrwalenia równowagi miêdzy elementami osobowoci.
Wyniki badañ pozwoli³y Rulli na podstawie dwu kryteriów: spójnoci i niespójnoci powo³ania oraz pozostawania w instytucie i wystêpowania, wyró¿niæ
cztery grupy osób.
Osoby wystêpuj¹ce podzieli³ na dwie podgrupy. Pierwsz¹ stanowi¹ ci, którzy s¹ spójni, przez co maj¹ sprzyjaj¹ce predyspozycje do rozwoju powo³ania,
ale w trakcie kolejnych etapów formacji z m i e n i a j ¹ d e c y z j ê, któr¹ podjêli w chwili wstêpowania, i postanawiaj¹ odejæ z drogi powo³ania. Maj¹ oni zdolnoci do podjêcia wolnej i odpowiedzialnej decyzji oraz do pe³nego wcielenia
idea³ów powo³ania w ¿ycie, ale decyduj¹ siê zmieniæ kierunek swego aktu woli.
Ich decyzjê odejcia nale¿y uznaæ za akt dojrza³y. Drug¹ grupê wystêpuj¹cych
z zakonu stanowi¹ osoby niespójne, które maj¹ s³abe predyspozycje do internalizacji wartoci powo³ania i wewnêtrznie przymuszone s¹ do opuszczenia zakonu.
Osoby takie mo¿na nazwaæ k i e r o w a n y m i p r z e z p o t r z e b y, które s¹
nieuwiadomione i ograniczaj¹ ich wolnoæ. Ich akt woli by³ ograniczony zarówno na etapie podejmowania decyzji wst¹pienia do zakonu, jak i na drodze roz35
Taka sytuacja ma miejsce u osób, które przez ca³e lata okazywa³y znaki s³aboci i choæ
bywa³y dobrze zaadoptowane spo³ecznie (konwencjonalizm), to pozosta³y le zaadoptowane psychologicznie (niespójne). Wtedy kryzys pojawia siê nieoczekiwanie, jednoczenie dezorganizuj¹c
sferê grzechu i cnoty, i taka osoba opuszcza drogê powo³ania. Ten krok czêsto mo¿e wywo³ywaæ
zdziwienie w rodowisku, zw³aszcza gdy zdarza siê komu z autorytetem.
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woju powo³ania i podejmowania kolejnych decyzji o z³o¿eniu pierwszej profesji
czy profesji wieczystej. Z powodu braku integracji wewnêtrznej i niespójnoci
powo³ania to w³anie im naj³atwiej zmieniæ pocz¹tkow¹ decyzjê i zdecydowaæ
siê na wyst¹pienie. Ich motywacja zawsze by³a ma³o dojrza³a. St¹d i w ¿yciu
wieckim, bez wzglêdu na to, w jakim rodowisku siê znajd¹, pozostan¹ zazwyczaj nadal osobami niespójnymi36.
Osoby pozostaj¹ce w zakonie równie¿ dziel¹ siê na dwie podgrupy. Pierwsz¹ stanowi¹ ci, którzy s¹ zdolni do przyswajania idea³ów ewangelicznych dziêki swojej wewnêtrznej spójnoci. Natomiast druga to ci, którzy s¹ niespójni i nie
posiadaj¹ zdolnoci przyswajania idea³ów powo³ania, ale mimo to podjêli, nierzadko ju¿ trwa³¹, decyzjê o pozostawaniu na drodze powo³ania. Pierwszych
mo¿na w obrazowy sposób okreliæ jako tych, k t ó r z y n i e p r ó b u j ¹ s o b i e u w i æ g n i a z d a w zakonie, a drugich jako tych, k t ó r z y u s i ³ u j ¹
u w i æ s o b i e g n i a z d o. Ci ostatni tak¿e pozostaj¹ na drodze powo³ania, ale
zamiast postêpowaæ w dojrza³oci, stygn¹ w gorliwoci i zapewniaj¹ sobie ró¿ne
wygody i zabezpieczenia jak jakie gniazdka”. Oni mog¹ sobie zupe³nie nie
uwiadamiaæ, ¿e raczej zaspokajaj¹ swoje w³asne potrzeby i szukaj¹ dla siebie
wygodnego ¿ycia, a nie postêpuj¹ w powo³aniu. Podtrzymuj¹ swoj¹ decyzjê
i staraj¹ siê pod¹¿aæ drog¹ powo³ania, ale nie maj¹ tak korzystnej zdolnoci do
rozwoju jak osoby spójne, które nie szukaj¹ zabezpieczeñ i wygód. Z tego powodu ich postêp w powo³aniu jest problematyczny, a ich motywacja nosi cechy
niedojrza³oci37.
IV. ZADANIE PSYCHOLOGII
Koció³ wiêty podaje jako kryterium powo³ania szczer¹ intencjê (wolê) oraz
zdolnoæ38, czyli przymioty konieczne do wype³nienia obowi¹zków stanu i ¿ycia
w³aciwego danemu instytutowi. Powi¹zane to jest z akceptowaniem zwi¹zanych
z tym ¿yciem trudów. Zdolnoæ ta rozumiana jest jako z r ó w n o w a ¿ o n a
o s o b o w o  æ i chocia¿ Koció³ jej nigdzie nie definiuje, to wskazuje na takie
cechy osobowe, jak otwartoæ na potrzeby epoki, duch ofiary, zdolnoæ do ¿ycia
zdyscyplinowanego39. W wietle omówionej wy¿ej teorii Rulli mo¿na tu mówiæ
o przewadze centralnej spójnoci nad peryferyjnymi niespójnociami powo³ania.

36
Byæ mo¿e wielokrotnie próbowali przynale¿eæ do ró¿nych innych wspólnot. Tak¿e w potencjalnym ¿yciu ma³¿eñskim i rodzinnym trwaj¹ce nadal niespójnoci miêdzy wartociami powo³ania do ma³¿eñstwa i rodziny a indywidualnymi potrzebami prowadziæ ich mog¹ do dyssatysfakcji.
37
Por. L.M. Rulla, Anthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, dz. cyt., s. 284n.
38
Por. np. Pawe³ VI, List apostolski Summum Dei Verbum 1963; KPK kan. 241, 642.
39
Jan Pawe³ II, Allokucja do biskupów Kolumbii, AAS, an. Et vol. LXXI, n. 12, s. 1016.
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Zadaniem psychologii z pewnoci¹ nie jest ocena autentycznoci powo³ania . Jej celem jest jedynie pomoc w okreleniu cech osobowoci kandydata czy
profesa czasowego na danym etapie formacji oraz okrelenie jego potencja³u rozwojowego (co jest jednym z kryteriów zdrowia psychicznego). Jednak¿e osobowoæ nie jest nigdy w stanie ukoñczonym i nigdy nie osi¹ga siê poziomu dojrza³ej osobowoci, która oznacza szczytowy punkt rozwoju cz³owieka. Osobowoæ
formuje siê przez ca³e ¿ycie, i to na drodze przezwyciê¿ania wielu konfliktów.
Zawsze pozostaje niedokoñczona, tworzy siê i ci¹gle zmierza ku formie ostatecznej w kategoriach wewnêtrznie spójnego typu idealnego41 (por. ryc. 5).
40

Ryc. 5. Poziomy dojrza³oci psychologicznej wymaganej na poszczególnych etapach
formacji. Kryteria dojrza³ej osobowoci (wzorcowej) okrela psychologia42

.
Kardyna³ J. Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary zwróci³ uwagê na w³aciwy
sposób wykorzystania wiedzy psychologicznej przy rozpoznawaniu powo³ania. Z jednej strony
Koció³ musi siê zatroszczyæ o jak najlepsze rozpoznanie powo³ania, korzystaj¹c z osi¹gniêæ psychologicznej wiedzy eksperymentalnej, ale zarazem musi pozostaæ czujny, by nie zatraciæ teologalnego charakteru powo³ania. Uwagi kard. Ratzingera podkrelaj¹ zatem rolê badañ psychologicznych, ale wskazuj¹ tak¿e wyranie na ich pomocniczy charakter. Badania stanowi¹ jedynie czêæ
ca³oci, która musi byæ odczytywana i poznawana w wietle powo³ania, którym obdarza Bóg i które realizuje siê w Kociele i poprzez Koció³. Nie mog¹ wiêc same w sobie decydowaæ o predyspozycjach kandydata. St¹d wyp³ywa ogromna odpowiedzialnoæ prze³o¿onych, którzy, w imieniu
Kocio³a, podejmuj¹ decyzje dopuszczaj¹ce do finalizacji formacji powo³ania (por. O.T. Ga³kowski CP, Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kap³añstwa, „Prawo Kanoniczne” 53
[2010], nr 1-2, s. 45). Problem relacji miêdzy psychologi¹ a formacj¹ pozostaje jednak ci¹gle aktualny (por. A. Cencini, Psicologia e vocazione, rapporto imprescindibile, „Rogate Ergo” 2008, nr 4,
s. 3). Dlatego konsultor czy psycholog wybrany do badañ musi byæ cz³owiekiem wierz¹cym, zdolnym do umiejscowienia wiedzy empirycznej w perspektywie wiary, w ujêciu której ka¿dy cz³owiek jest istot¹ niepowtarzaln¹ i zakorzenion¹ w boskim misterium (por. O.T. Ga³kowski CP, Wiedza psychologiczna…, dz. cyt., s. 53-54; P. Kwiatek OFM Cap, Psychologia pozytywna a formacja
ludzka w kontekcie przygotowania do prezbiteratu, „Seminare” 2010, t. 28, s. 204).
41
Por. G.W. Allport, Osobowoæ i religia, Warszawa 1988, s. 25-29, 72-74.
42
Por. np. ks. Z. Chlewiñski, Dojrza³oæ: osobowoæ, sumienie, religijnoæ, Poznañ 1986.
40
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W celu zagwarantowania u kandydatów do ¿ycia konsekrowanego odpowiedniego poziomu wewnêtrznej integracji Koció³ wiêty zaleca selekcjê (weryfikacjê) oraz pomoc. Zadaniem s e l e k c j i jest wy³onienie tych osób, które
maj¹ znaczne braki w zakresie integracji wewnêtrznej. Natomiast p o m o c ¹
nale¿y obj¹æ osoby o brakach nieznacznych, a wiêc mo¿liwych do korekty,
i pomoc ta jest istotnym elementem formacji ludzkiej kandydata do zakonu. Ponadto pomoc¹ tak¹ nale¿y obj¹æ osoby, które ju¿ z³o¿y³y profesjê wieczyst¹, oraz
tych, u których dezintegracja psychiczna wyst¹pi³a ju¿ w czasie pobytu w zakonie (niezale¿nie od g³êbokoci zaburzeñ i etapu formacji).
1. Funkcja selekcyjna psychologii

Intencj¹ Kocio³a s¹ zasadniczo dwie selekcje: na pocz¹tku drogi powo³ania
oraz przed podjêciem trwa³ej decyzji zwi¹zanej w przypadku osób konsekrowanych z profesj¹ wieczyst¹ (a u seminarzystów ze wiêceniami)43. Akcentuje siê
przy tym ogromne znaczenie selekcji na pocz¹tku formacji44, tzn. w chwili przyjmowania do zakonu lub najpóniej przed pierwsz¹ profesj¹. Jest to zrozumia³e,
gdy¿ niedopuszczenie do profesji wieczystej po kilku latach intensywnej formacji ma zazwyczaj przykre psychologicznie i duchowo konsekwencje i powinno
byæ stosowane, o ile zachodz¹ s³uszne przyczyny (kan. 689 – § 1). Mo¿e bowiem pozostaæ trwa³y lad czy nawet uraz psychiczny, mo¿e siê zrodziæ poczucie krzywdy, straty czasu. Mo¿na spotkaæ siê tak¿e z dezaprobat¹ rodziny i drwinami ze strony znajomych, a dana osoba póniej odnajduje swoje miejsce i now¹
rolê w ¿yciu rodzinnym i zawodowym. St¹d pomoc psychologa bêdzie wa¿niejsza na wstêpnym etapie formacji i podejmowania decyzji, chocia¿ bêdzie przydatna równie¿ i póniej, gdy w czasie formacji nastêpowaæ powinien wzrost dojrza³oci osobowej45.
W przypadku pierwszej selekcji dotycz¹cej przyjmowania kandydatów to
kan. 642 stanowi, ¿e prze³o¿eni powinni przyjmowaæ tylko tych, którzy, [ ]
maj¹ zdrowie, odpowiedni charakter i wystarczaj¹ce przymioty dojrza³oci, konieczne do podjêcia ¿ycia w³aciwego danemu instytutowi. Z punktu widzenia
psychologii wystarczy tutaj stwierdzenie obecnoci zal¹¿ków dojrza³oci, tzn. czy
istniej¹ zawi¹zkowe oznaki powo³ania (p r i m a i n d i c i a)46. Przy drugiej selek-

Por. O.T. Ga³kowski CP, Wiedza psychologiczna , dz. cyt., s. 51-52.
Tam¿e.
45
Por. F. Leniak, Rola psychologa w seminarium duchownym, „Homo Dei” 1985, nr 4,
s. 261-262.
46
Os¹d o stopniu dojrza³oci powo³ania nale¿y tutaj do kompetencji prze³o¿onego, który bierze pod uwagê ocenê bieg³ych i wychowawców (por. ks. C. Parzyszek SAC, ¯ycie konsekrowane…, dz. cyt., s. 654).
43

44
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cji – przed podjêciem decyzji trwa³ej – oznaki powo³ania powinny przejawiaæ
siê w dojrzalszej formie ni¿ na pocz¹tku (por. ryc. 5).
Byæ mo¿e czasem zawê¿a siê wk³ad psychologów w formacjê do pomocy
w odsiewie kandydatów niepo¿¹danych47. I rzeczywicie, selekcja przeprowadzana
przed wst¹pieniem do zakonu czy seminarium powinna prowadziæ do rozpoznania, oceny i postawienia diagnozy po to, by na drogê formacji przyj¹æ dostatecznie zdrowych kandydatów. O ile jednak, w wietle konsultacji z psychologiem,
pojawi¹ siê w¹tpliwoci wskazuj¹ce na mo¿liwoæ istnienia jakich zak³óceñ
patologicznych o takim stopniu nasilenia, ¿e nie s¹ mo¿liwe do sprostowania
podczas zwyk³ego procesu formacji, to jeszcze przed przyjêciem do domu formacyjnego konieczn¹ pomoc¹ mo¿e okazaæ siê odpowiednie leczenie metodami
klinicznymi (terapia). W takim przypadku badania mog¹ byæ najbardziej u¿yteczne dla samego kandydata, poniewa¿ w ca³ym procesie poznawania jego osobowoci przez wychowawców na pierwszy plan wysuwa siê troska Kocio³a o niego48. Wówczas selekcja psychologiczna nie ma charakteru odsiewu, ale oznacza
decyzjê o odroczeniu rozpoczêcia formacji do czasu osi¹gniêcia przezeñ wymaganego poziomu dojrza³oci.
Mo¿na wskazaæ kilka przyk³adowych kryteriów selekcji okrelaj¹cych przeszkody do wejcia na drogê powo³ania:
 B r a k z d r o w i a p s y c h i c z n e g o  to nie to samo co brak zaburzeñ nerwicowych czy psychotycznych. Okresowe, nieutrwalone nerwice
czy nawet epizody psychotyczne niekoniecznie musz¹ wiadczyæ o braku
powo³ania49. Symptomy nerwicowe s¹ nieod³¹czne od rozwoju ludzkiego,
zw³aszcza gdy towarzysz¹ mu ró¿norakie kryzysy. Paradoksalnie mog¹
one byæ jednym z przejawów zdrowia psychicznego, a tak¿e sta³ym sk³adnikiem wzrostu duchowego50. Konieczne jest jednak rozró¿nienie, czy zaKongregacja Edukacji Katolickiej w dyrektywach dotycz¹cych badañ psychologicznych
wyranie podkrela, ¿e w procesie psychologicznych badañ kandydata nale¿y unikn¹æ wszelkich
podejrzeñ czy sugestii, ¿e stanowi¹ one pewne preludium w procesie usuwania kandydata ze wzglêdu na k³opoty wymagaj¹ce pomocy specjalisty (por. Kongregacja Edukacji Katolickiej, Directoriae respicientes usum competentiarum psychologicarum in admittendis et formandis candidatis ad
sacerdotium, [29 iun 2008], Communicationes 40 [2008] 2, p. 12d).
48
Por. O.T. Ga³kowski CP, Wiedza psychologiczna, dz. cyt., s. 52.
49
Np. w literaturze psychologicznej zauwa¿a siê, ¿e Adam Chmielowski, zanim zosta³ bratem
Albertem, cierpia³ na psychozê, a Ignacy Loyola cierpia³ ponoæ na nerwicê obsesyjn¹ (skrupu³y).
Mimo to obaj zostali za³o¿ycielami zakonów i kanonizowanymi wiêtymi (por. F. Leniak, Rola
psychologa…, dz. cyt., s. 278).
50
Twórca teorii dezintegracji pozytywnej K. D¹browski przyjmuje, ¿e nerwowoæ, nerwice
i psychonerwice odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w rozwoju w ogóle, a szczególne znaczenie maj¹
w rozwoju przyspieszonym. Wy¿szy poziom tych stanów i zespo³ów objawowych aktywnie przyczynia siê do rozwoju osobowoci i jej idea³u (K. D¹browski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1971, s. 44).
47
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uwa¿ane symptomy nerwicowe s¹ zwi¹zane z przypieszonym rozwojem,
czy te¿ s¹ oznak¹ rozwijaj¹cej siê lub utrwalaj¹cej psychozy czy nerwicy.
Podczas rozstrzygania o sposobie dzia³ania konieczna bêdzie pomoc specjalisty51.
 Z b y t d u ¿ a i n i e u p o r z ¹ d k o w a n a u c z u c i o w o  æ  zw³aszcza gdy wspó³istnieje ona z silnym i niedostatecznie opanowanym popêdem seksualnym52. Dla podjêcia i owocnej realizacji ¿ycia konsekrowanego niezbêdne jest osi¹gniêcie drugiego stadium rozwoju seksualnego,
w którym mi³oæ staje siê darem, a nie szukaniem samego siebie53. Nieodzowne jest równie¿ osi¹gniêcie dominacji uczuæ wy¿szych w innych
wymiarach ¿ycia emocjonalnego, czyli nad emocjami negatywnymi54, elementami wrogoci, zale¿noci czy niedostosowania itp.
 H o m o s e k s u a l n a o r i e n t a c j a s e k s u a l n a  odnonie do kandydatów do kap³añstwa Instrukcja Stolicy Apostolskiej z 4 listopada 2005 r.
stanowi, co nastêpuje: Koció³, g³êboko szanuj¹c osoby, których dotyczy
ten problem, [por. KKK 2358, KPK kan. 208 i KPKW kan. 11] nie mo¿e
dopuszczaæ do seminarium ani do wiêceñ osób, które praktykuj¹ homoseksualizm, wykazuj¹ g³êboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub
wspieraj¹ tak zwan¹ «kulturê gejowsk¹»55. Trzy lata póniej kard. Tarcisio Bertone w zaaprobowanym przez Benedykta XVI licie do biskupów
ca³ego wiata56 ustanowione w powy¿szej instrukcji zasady dotycz¹ce nieprzyjmowania do seminariów i niedopuszczania do wiêceñ homoseksualistów odniós³ do wszystkich domów formacji do kap³añstwa, tak¿e znajProblemem jednak staje siê sytuacja, gdy osoba, wchodz¹c na drogê powo³ania, ju¿ powróci³a do zdrowia i normy  czy w przypadku wczeniejszej choroby psychicznej  do stadium remisji. W praktyce formacyjnej próbuje siê zazwyczaj wykluczyæ mo¿liwoæ zaistnienia lub rozwoju
patologii w przysz³oci, poddaj¹c kandydatów ró¿nego rodzaju testom i badaniom psychologicznym o charakterze selekcyjnym.
52
Panowaniu nad popêdem seksualnym nie sprzyja wspó³czesna mentalnoæ, naznaczona konsumizmem, niesta³ymi relacjami, moralnym relatywizmem, b³êdnymi opiniami na temat seksualnoci, prowizorycznoci¹ wyborów. Wszystko to w znacznym stopniu przyczynia siê do powstawania niewyleczonych jeszcze u kandydata do zakonu ran, sprzyjaj¹c powstawaniu u niego ró¿nych
form zaburzeñ, czêsto nieznanych i nieuwiadamianych. W ten sposób kandydat nie dostrzega ich
w sobie samym, a raczej bêdzie je b³êdnie uznawaæ za zewnêtrzne w stosunku do niego. Dlatego
te¿ nie jest w stanie odpowiednio siê do nich ustosunkowaæ i samodzielnie ich przezwyciê¿yæ.
53
Por. B.J. Groeschel, O odwadze ¿ycia w czystoci, Warszawa 1998, s. 139.
54
Por. B.J. Soiñski OFM, Wspólnota a uczucia toksyczne, w: wiêta Teresa od Jezusa mistrzyni¹ doskona³oci, red. S.R. Niziñski OCD, Poznañ 2012, s. 90-112.
55
Kongregacja Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej, Instrukcja nt. kryteriów rozeznawania powo³ania u osób z tendencjami homoseksualnymi ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do seminarium i dopuszczenie do wiêceñ, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie, 2005, nr 5, s. 54-55.
56
Por. kard. T. Bertone, Rescriptum ex audientia Sekretarza Stanu, „L’Osservatore Romano”
wyd. polskie, 2008, nr 6, s. 62.
51
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duj¹cych siê w kompetencji Kongregacji ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego57.
2. Mo¿liwoci pomocy psychologicznej na drodze powo³ania

Psychologia pastoralna stawia sobie za cel i naczeln¹ zasadê udzielenie danej osobie pomocy we wzrocie na drodze powo³ania, tak by mog³a ona przekroczyæ swoj¹ niedojrza³oæ czy niespójnoci58. Sposób pomocy bêdzie zale¿a³ od
rodzaju napotykanych przez dan¹ osobê trudnoci. Psychologia g³êbi pomoc psychologiczn¹ w cis³ym tego s³owa znaczeniu, czyli terapiê, rozumie jako analizê
niewiadomych motywów kieruj¹cych wyborami na drodze powo³ania. Taka terapia wgl¹du dosiêga przyczyn prze¿ywanych trudnoci, ingeruje w najg³êbsze
motywy, emocje i uczucia, wprost d¹¿¹c do zmian osobowoci. Nie zawsze jednak jest to mo¿liwe. Nie wszyscy s¹ w stanie znieæ ujawniaj¹ce siê w czasie tego
procesu emocje (np. lêk), nie wszyscy s¹ zdolni pogodziæ siê ze zmianami, jakie
wniesie ta terapia w ich ¿ycie czy w relacje i postawy wobec najbli¿szych osób.
Do takiego wgl¹du trzeba czasem dorosn¹æ, dojrzeæ, wzmocniæ siê. Takie g³êbokie poznanie siebie  jak wskazuje teologia – jest czêsto owocem dzia³ania specjalnej ³aski i wiat³a Ducha wiêtego. I nie do ludzi nale¿y okrelanie czasu takiego dowiadczenia. Tu trzeba dobrego rozeznania duchowego. W innych
sytuacjach korzystniejsze bêdzie wsparcie i poradnictwo. Celem takich form oddzia³ywania ju¿ nie s¹ g³êbokie zmiany osobowoci, lecz niedopuszczenie do
pogorszenia sytuacji osoby prze¿ywaj¹cej kryzys59.
Podczas analizy wiedzy o istnieniu niespójnoci powo³ania okazuje siê, ¿e
ten zakres trudnoci wymyka siê kompetencjom klasycznego psychoterapeuty.
Mo¿na bowiem stwierdziæ, ¿e droga realizacji powo³ania nie wymaga takiej samej pomocy jak udzielana neurotykom czy osobom cierpi¹cym na zaburzenia
psychiczne. Wychowawcê musi cechowaæ specjalna wra¿liwoæ, a oprócz wiedzy teologicznej powinni mieæ dobre przygotowanie psychologiczne60. Wówczas
57
Analogicznie nale¿y przyj¹æ, ¿e ograniczenia te dotycz¹ wszystkich kandydatów do zakonów (nie tylko d¹¿¹cych do kap³añstwa), gdy¿ trudnoci wyp³ywaj¹ce z g³êboko zakorzenionych
tendencji homoseksualnych przeszkadzaæ bêd¹ tak¿e w realizacji powo³ania zakonnego (por.
K. Dyrek, Psychologiczny i duszpasterski aspekt homoseksualizmu, w: Koció³ wobec homoseksualizmu. Opracowania  wiadectwa  dokumenty, red. ks. T. Huk, Warszawa 1996, s. 27; D. Kowalczyk, Miêdzy dogmatem a herezj¹, Warszawa 2003, s. 136-137).
58
Por. L.M. Rulla SJ, Anthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, dz. cyt., s. 376.
59
Por. R. Wallen, Psychologia kliniczna, Warszawa 1964, s. 309-311, 315-316.
60
Znaczenie osi¹gniêæ psychologii empirycznej dla duszpasterstwa i teologii podkreli³ ju¿
Sobór Watykañski II (por. KDK 62), a przypomina³ Jan Pawe³ II, m.in. takimi s³owami: Nale¿y
doceniæ dorobek wspó³czesnej psychologii w zakresie wyjaniania wiadomych i niewiadomych
procesów psychicznych w cz³owieku. Nie budzi w¹tpliwoci twierdzenie, ¿e pog³êbiona znajomoæ
teorii psychologicznych u³atwia ocenê ludzkiej odpowiedzi na Bo¿e powo³anie w sposób bardziej
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bêd¹ umieli pomagaæ w rozpoznawaniu niespójnoci powo³ania i ich przezwyciê¿aniu61. Przy tym celem pomocy udzielanej w tym obszarze nie jest usuniêcie
niespójnoci, lecz jej akceptacja bez ulegania jej wp³ywowi62. Nale¿y wyró¿niæ
dwa momenty, w których mo¿liwe jest udzielenie tej pomocy. Pierwszym jest
rozeznawanie motywacji podejmowania decyzji, a drugim internalizacja wartoci powo³ania.
Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczyæ bêdzie zasadniczo wyjanienia
motywów powo³ania, aby decyzje na drodze powo³ania mog³y byæ podejmowane w sposób wolny i odpowiedzialny. Decyzje dotycz¹ce podjêcia powo³ania
bywaj¹ zak³ócane np. przez wczeniej istniej¹ce niewiadome niespójnoci psychologiczne, przejawiaj¹ce siê w nierealistycznych oczekiwaniach. Niektóre osoby czêsto niewiadomie oczekuj¹ zaspokojenia swoich potrzeb, a nie to jest celem powo³ania. Nale¿y wiêc postawiæ pytanie: czy kto d¹¿y do tych dzia³añ,
które s¹ wa¿ne dla niego, czy do tych, które s¹ wa¿ne w sobie (np. s³u¿¹
budowaniu Królestwa Bo¿ego, s³u¿¹ dobru innych)63. Wa¿ne jest wiêc poznanie
idea³ów i czasem nierealnych oczekiwañ oraz rozeznanie tego, na ile kto zdaje
sobie sprawê z ich nierealnoci64. Gdy s¹ one ju¿ rozpoznane, pozostaje urealnienie oczekiwania, wskazanie drogi do osi¹gniêcia wartoci powo³ania albo odradzanie tej, która tylko iluzorycznie jest drog¹ Ewangelii.
Pomoc w integrowaniu wartoci powo³ania mo¿e przyj¹æ kilka form. Po
pierwsze, nale¿y w sposób jasny i jednoznaczny ukazywaæ idea³ autotranscendowania, gdy¿ najwy¿szym idea³em ma byæ idea³ Chrystusowy, a nie osobisty. To
ze wzglêdu na Chrystusa nale¿y opuciæ w³asne ¿ycie, ale po to, aby je odnaleæ
(por. Mt 10,37-39). Osoba w pe³ni siê realizuje tylko w efekcie przekraczania
siebie, a nie samorealizacji. Bóg jest celem, a nie rodkiem. Celem jest komunia
z Nim, a nie dobrostan czy inne wartoci naturalne (polityczne, ekonomiczne,
precyzyjny i zró¿nicowany ni¿ w p³aszczynie filozoficznej czy teologicznej (Jan Pawe³ II, Przemówienie do Trybuna³u Roty Rzymskiej  5 lutego 1987 r. O chrzecijañsk¹ interpretacjê kanonicznych zasad orzekania o niewa¿noci ma³¿eñstwa, nr 2, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie,
1987, nr 2, s. 32).
61
Por. M. Ko¿uch SJ, Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu, Kraków 2004,
s. 95.
62
Por. A. Manenti, Powo³anie, psychologia i ³aska, Kraków – Niepokalanów 1995, rozdz. IV.
63
Niekiedy do powiêkszenia wiedzy o swoich motywach powo³ania wystarczy medytacja,
rozmylanie czy kontrola wiadomoci (por. L.M. Rulla SJ, Anthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, dz. cyt., s. 366-367).
64
Chrzecijañski idea³ to nie bycie cz³owiekiem doskona³ym. Cz³owiek nie jest bowiem dzie³em skoñczonym, lecz rozdartym i pe³nym sprzecznoci (por. KDK 10; Rz 7,14), st¹d idea³em
chrzecijañskim jest poznanie siebie, w³asnych s³aboci oraz zdolnoæ do przyjmowania ich zgodnie ze swoj¹ to¿samoci¹, do umiejêtnego prze¿ywania napiêcia, jakie wytwarza siê miêdzy niektórymi potrzebami a wartociami (por. B.M. Kelly SJ, Psychology and Moral Theology, Rome
1987, s. 99n).
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spo³eczne, estetyczne, witalne)65. Celem ¿ycia ma byæ transcendowanie siebie,
a nie realizowanie siebie66. Jedynie przez porzucenie siebie dla wartoci Chrystusowej mi³oci ludzka egzystencja nabiera pe³nego znaczenia.
Ponadto nale¿y pomóc odró¿niæ w wartociach ich treæ od funkcji. Ka¿da
wartoæ oprócz treci, jak¹ ma obiektywnie, pe³ni dodatkowo specyficzn¹ funkcjê w czyim subiektywnym systemie motywacyjnym. Istnieje jaki powód tego,
¿e ta wartoæ powo³ania jest dla kogo atrakcyjna i jest przez niego akceptowana, wa¿na dla niego, bo s³u¿y jakim jego potrzebom, cz¹stkom jego w³asnego
ja, w³asnego serca67. A to, co w kim jest, mo¿e staæ w opozycji do idea³ów Chrystusa, byæ niespójne z nimi. Rozró¿nienie miêdzy treci¹ danej wartoci powo³ania a funkcj¹, jak¹ ona pe³ni w osobowoci danego kandydata, mo¿e zwiêkszyæ
stopieñ poznania siebie oraz umo¿liwiæ bardziej realistyczn¹ akceptacjê wartoci68.
W integrowaniu wartoci powo³ania przez kandydata bêd¹ pomocne tak¿e
takie formy oddzia³ywañ, jak: kszta³cenie woli i emocjonalnoci, wiadectwo
¿ycia wartociami osób pomagaj¹cych w rozwoju69 oraz uzasadnianie wartoci
i norm70. Wreszcie konieczna jest pomoc w kszta³towaniu zdolnoci do wyrzeczenia zwi¹zanego z przekraczaniem siebie. Wyrzeczenie i cierpienie s¹ nieuniknione71. To, jaki kto chce byæ, a to, jaki faktycznie jest w swej niedoskona³oci,
wywo³uje zwykle nieakceptacjê siebie. Napiêcie wywo³ane przez rezygnacjê
z czego wa¿nego dla siebie czêsto bywa ród³em cierpienia i nale¿y nadaæ mu
znaczenie autotranscendowania: rezygnacji na rzecz czego wa¿nego dla Królestwa Bo¿ego. Umiejêtnoæ rezygnacji z poczuciem dobrze spe³nionego obowi¹zku na rzecz wiêkszego dobra bêdzie wa¿nym kryterium dojrza³ej osobowoci72.
Psychologia, podkrelaj¹c donios³oæ wyrzeczenia jako kryterium dojrza³oci,
Por. B.M. Kelly SJ, Psychology , dz. cyt., s. 369.
Por. A. Manenti, Powo³anie, psychologia i ³aska, dz. cyt., rozdz. VII.
67
Kto mo¿e realizowaæ wartoæ pos³uszeñstwa przez rezygnacjê z w³asnej woli, powodowany nie tyle pragnieniem oddania woli drugiemu cz³owiekowi po to, by jak najlepiej ¿yæ i dzia³aæ
dla Królestwa Bo¿ego i dla dobra innych, ile powodowany potrzeb¹ zale¿noci, lêkiem przed drugim cz³owiekiem, niechêci¹ do zmian, czy nawet z powodu abulii (chorobliwego braku lub niedostatku woli, niemo¿noci podejmowania decyzji i urzeczywistnienia zamierzeñ; por. ks. D. Buksik
SDB, Potrzeba kszta³towania sumienia…, dz. cyt., s. 313).
68
Por. L.M. Rulla SJ, Anthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, dz. cyt., s. 370.
69
Nie wystarczy wartoci proklamowaæ, ale nale¿y je te¿ realizowaæ.
70
Wskazywanie wartoci przekraczania siebie nale¿y uzupe³niæ o jasne racje uzasadniaj¹ce,
dlaczego te wartoci i normy s¹ dobre. Takie wprowadzanie w zasady umo¿liwia przyjêcie elastycznoci w wyborze rodków prowadz¹cych do celu.
71
Napiêcie wyp³ywa z kilku róde³: z ograniczeñ, które tylko czêciowo mo¿na przekroczyæ
(np. ograniczeñ intelektualnych, fizycznych, rodzinnych, spo³ecznych), z ofiar, które s¹ nieuniknione w d¹¿eniu do celu, ze sprzeciwu innych, których trzeba zaakceptowaæ bez mo¿liwoci kompromisu, oraz z obowi¹zków ¿ycia codziennego.
72
Por. L.M. Rulla SJ, Anthropology of the Christian Vocation, vol. 1…, dz. cyt., s. 371-376.
65
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dotyka teologii krzy¿a. Cierpienie nale¿y zamieniæ w ofiarê, tak jak Chrystus
swoje cierpienie ofiarowa³ Ojcu, swoje cierpienie zjednoczyæ z cierpieniem Chrystusa, przyj¹æ je jako krzy¿ i wartoæ (por. 1 P 2,20).
Ukazanie chrzecijañskiego znaczenia cierpienia bêdzie znacz¹c¹ pomoc¹ dla
wzrostu w powo³aniu, dla wzmocnienia postaw, uwewnêtrznienia wartoci i poszerzenia wolnoci, a wiêc dla wzrostu dojrza³oci osobowociowej i dojrza³oci
w podejmowaniu decyzji. Tymczasem psychologia wspó³czesna niejednokrotnie
podsuwa pokusê ucieczki od ¿ycia drog¹ codziennych cierpieñ, proponuj¹c d¹¿enie do poprawy jakoci swego ¿ycia i do osi¹gniêcia psychicznego dobrostanu73. Kultura konsumpcji, raju na ziemi d¹¿y do redukcji napiêæ p³yn¹cych ze
strony instynktów (Freud), z archetypów (Jung) czy z norm i powinnoci, które
zastêpowane s¹ przez samorealizacjê (Rogers). St¹d mog¹ pojawiaæ siê tacy doradcy, którzy zalecaæ bêd¹ unikanie konfrontacji z obiektywnymi wartociami
powo³ania. Wydawaæ im siê mo¿e, ¿e wspó³czesny m³ody cz³owiek ulegnie obsesyjnym lêkom, ¿e te wartoci zagra¿aj¹ jego to¿samoci. St¹d proponuj¹ wolnoæ bez odniesienia do odpowiedzialnoci i zobowi¹zañ wobec wartoci obiektywnych. W takim ujêciu osi¹gniêcie dojrza³oci mo¿e okazaæ siê trudne, a nawet
niemo¿liwe.

***
Osi¹gniêcie dojrza³oci ludzkiej w ¿yciu zakonnym jest bardzo istotne dla
skutecznoci na drodze uwiêcania siebie oraz w pracy apostolskiej. Dojrza³oæ
czyni zakonnika lepszym instrumentem w rêkach Bo¿ych, bardziej wra¿liwym
na potrzeby innych i wyraniejszym wiadkiem Jezusa. Je¿eli kandydat, a póniej zakonnik czy zakonnica, nie bêd¹ zdolni do internalizowania wartoci powo³ania, to ich zasadnicze postawy bêd¹ bardziej s³u¿yæ jego potrzebom ni¿
wyra¿aæ treci nadprzyrodzone. Przewaga niewiadomych niespójnoci mo¿e
uniemo¿liwiæ im podjêcie prawdziwie wolnej decyzji o wst¹pieniu do zakonu czy
o z³o¿eniu profesji oraz dojrza³ej decyzji o wyst¹pieniu z powodu braku wymaganej integracji wewnêtrznej. Wytrwanie na obranej drodze ¿ycia w du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie od zdolnoci uto¿samiania siê z wartociami powo³ania, ale
równie¿ od uzyskanej pomocy formacyjnej, a czasem i psychologicznej. Kandydat podejmuj¹cy donios³e decyzje ¿yciowe nie pozostaje z nimi sam, bo mo¿e
liczyæ, ¿e wspólnota formacyjna, zakon oraz Koció³ wiêty umo¿liwi¹ mu
prze¿ycie dowiadczenia formacji, jak¹ Chrystus da³ Dwunastu (por. PdV 60).
D¹¿enie do wiêtoci wymaga jednak podjêcia duchowego zmagania, tajemniczej walki, podobnej do tej, jak¹ toczy³ Jakub z Bogiem (por. Rdz 32,23-31), aby
uzyskaæ Jego b³ogos³awieñstwo. Dlatego ¿aden kandydat ani ¿adna osoba kon73
Por. W.K. Kilpatrick, Psychologiczne uwiedzenie. Brzemiê w³asnego ja. wieckie pokusy,
Poznañ 1997, s. 206-222.
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sekrowana nie mog¹ zwolniæ siê z zawsze aktualnego obowi¹zku podejmowania
ascetycznych wysi³ków po to, aby rozszerzyæ swe serce i w pe³ni otworzyæ siê
na przyjêcie Boga i braci (por. VC 38).
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SUMMARY
This article is based on research on the decision-making process about religious vocation. The
progress of this process depends on many conditions and factors. The article analyzes the important
role of freedom in decision-making. Determinants of vocational decisions are shown in the
background theory of self-transcendence consistency by L.M. Rulla. The consistency of the vocation
and the decisions of the progress growth in vocation depend on three essential components of
personality: values, psychophysiological needs and attitudes. The task of psychology is to determine
the personality traits of a candidate on the stage of formation and determine its developmental
potential. Diagnosis of internal integration of the candidate to serve the selection or assistance that
should be given to him before deciding sustainable.

Keywords
religious vocation, religious formation, decision-making process, personality
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Wcielenie i zmartwychwstanie  intellectus quaerens fidem
Incarnation and Resurrection  1ntellectus Quaerens Fidem

I. WPROWADZENIE
Nie ni³o siê filozofom to, co z wiar¹, ufnoci¹, w prostocie serca przyjêli
ubodzy pasterze, udaj¹c siê do Betlejem: oto narodzi³ siê Bóg! Znany jest prosty,
lecz wymowny przekaz ewangelisty £ukasza, mówi¹cy o tym wydarzeniu. Do
pasterzy, trzymaj¹cych stra¿ nocn¹ nad swoj¹ trzod¹, przychodzi anio³ Pañski,
zwiastuj¹c im radoæ wielk¹: dzi w miecie Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (£k 2,11)1. Strach i trwoga miesza³y siê zapewne
z radoci¹ i ciekawoci¹. Krótka narada i pospieszne przybycie do Betlejem zaowocowa³y niezwyk³ym spotkaniem. B³ogos³awiona noc, przedziwna nowina.
I jak¿e wielka wiara, która pozwoli³a tym prostym ludziom zobaczyæ w Dzieciêciu z³o¿onym w zwyk³ym ¿³obie obiecanego Zbawiciela wiata, Króla królów,
Tego, którego wyczekiwa³y pokolenia.
Trzydzieci trzy lata póniej kontrowersyjny Nauczyciel z Nazaretu, postawiony przed ludzkim trybuna³em, zostaje w pokazowym procesie skazany na
haniebn¹ mieræ krzy¿ow¹ wraz z ³otrami. Oskar¿ony bez winy, nies³usznie os¹dzony by³ jednak niewygodnym burzycielem starego porz¹dku, g³osicielem wywrotowych teorii, ofiar¹ systemu i politycznych rozgrywek, w wyniku których
swego czasu tak¿e Sokrates straci³ ¿ycie, niebezpiecznym heretykiem tytu³uj¹cym siebie Synem Bo¿ym, zapewniaj¹cym, ¿e Jego królestwo nie jest z tego
wiata. Dla tych, którzy dali siê uwieæ wielkim cudom, których dokonywa³,
1

Wszystkie biblijne cytaty pochodz¹ z Biblii Tysi¹clecia, wydanie trzecie poprawione.
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i wielkim s³owom, które wypowiada³, sta³a siê rzecz niepojêta, trudna do wyra¿enia s³owami! Zbawiciel wiata os¹dzony przez wiat i przez wiat skazany na
mieræ! Nie sposób sobie nawet wyobraziæ tego, co mogli wtedy czuæ Jego
uczniowie. Czy¿ nie byli wtedy podobni do pustynnych wêdrowców, którym pragnienie podsuwa fa³szywe obrazy i kreli iluzjê ¿yciodajnej oazy? Oszo³omienie,
osamotnienie, niedowierzanie, rozczarowanie, zw¹tpienie i trwoga, zawiedzione
nadzieje, dziesi¹tki pytañ bez odpowiedzi, d³ugie godziny rozmylañ, niekoñcz¹ce siê rozmowy, powracaj¹ce wspomnienia wspólnie prze¿ytych chwil i wci¹¿
brzmi¹ce w uszach niezrozumia³e s³owa Mistrza. Kim w³aciwie by³ ten cz³owiek? wiêtym mê¿em, obiecanym Zbawicielem czy wyrafinowanym k³amc¹,
zwyczajnym oszustem, zrêcznym manipulatorem. Straszliwa batalia wiary
i rozumu. Piotrowe: Ty jeste Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16) przeciwstawione s³owom jednego z uczniów zd¹¿aj¹cego do Emaus: A mymy siê spodziewali, ¿e On w³anie mia³ wyzwoliæ Izraela (£k 24,21). Kluczowy moment
tych wielkich wydarzeñ ma jednak dopiero nadejæ. Oto bowiem uczniowie Jezusa i niewiasty spiesz¹ce Go namaciæ staj¹ wobec tajemnicy pustego grobu.
Nie ma Pana tam, gdzie Go pochowano. Wkrótce Ten, którego mierci byli
wiadkami, ukazuje siê im ¿ywy. Niezrozumia³e dot¹d s³owa pism, które im objania³, wydaj¹ siê jasne, zas³ona niewiary i w¹tpliwoci opada z ich oczu, a serca przepe³nia radoæ. I wierz¹ wbrew rozumowi.
II. BÓG PODOBNY DO CZ£OWIEKA
W tym sformu³owaniu uderza wprost daj¹ca siê wyczuæ ra¿¹ca ucho sprzecznoæ. Bóg podobny do cz³owieka  ten swoisty oksymoron, trudny do racjonalnego przyjêcia i rozumowego uzasadnienia, wpisuje siê jednak w stwórczo-zbawczy plan Boga wzglêdem ludzkoci. Ksiêga Rodzaju mówi o cz³owieku
uczynionym na obraz i podobieñstwo2 (ad imaginem et similitudinem  Rdz
1,26) samego Boga. Id¹c tym tokiem mylenia, mo¿na by wiêc rzec, ¿e to cz³owiek, zgodnie z Jego zamierzeniem, jest podobny do Boga, a nie odwrotnie.
W czym¿e bowiem zreszt¹ pe³nia doskona³oci mia³aby byæ podobna do u³omnego w swej naturze cz³owieka? Odpowiedzi¹ poniek¹d, w bardzo du¿ym
uproszczeniu, jest w³anie owa u³omna, sk³onna do grzechu ludzka natura, która
sprawi³a, ¿e cz³owiek osadzony w raju sprzeniewierzy³ siê Bogu, oddali³ od Niego, zrywaj¹c niæ przyjani. Aby zawi¹zaæ j¹ na nowo, Bóg daje cz³owiekowi
swojego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa3, który jest prawdziwym, doskoZob. T. Janka, Fa³szywe rozumienie wolnoci we wspó³czesnym wiecie w kontekcie praktyk przeciwko ¿yciu, Studia Franciszkañskie 2012, nr 22, s. 36-37.
3
Spór na temat tego, czy Chrystus przyszed³by na wiat, gdyby cz³owiek nie zgrzeszy³, toczy
siê od wieków. Wród mylicieli redniowiecznych ciekaw¹ odpowied na ten temat daje Jan Duns
2
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na³ym obrazem Ojca, i dopiero w Nim uwidacznia siê ca³y sens i cel stworzenia
cz³owieka na obraz i podobieñstwo Boga. W Paw³owym hymnie chrystologicznym pobrzmiewa bezwzglêdne Chrystusowe pierwszeñstwo: On jest obrazem
Boga niewidzialnego  Pierworodnym wobec ka¿dego stworzenia [ ] Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,15-17).
Na miejsce dwóch najbardziej fundamentalnych i donios³ych wydarzeñ w historii ludzkoci  wcielenia i zbawienia  Bóg wybiera czasoprzestrzeñ, w której
funkcjonuje cz³owiek, tzn. osadza je w okrelonym kontekcie historycznym,
umiejscawia w czasie i okrelonej przestrzeni. Innymi s³owy, posy³a swego Syna
na ziemiê. Co wiêcej nie czyni tego w jaki dziwny, niezrozumia³y, abstrakcyjny
dla cz³owieka sposób, lecz pozwala Mu, za spraw¹ Ducha wiêtego, narodziæ siê
jako bezbronne dziecko ze miertelnej kobiety, dorastaæ i ¿yæ w normalnej rodzinie jakich wiele. Nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary g³osi, ¿e Syn
Bo¿y zst¹pi³ z nieba i za spraw¹ Ducha wiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy i sta³ siê cz³owiekiem. wiêty Jan w prologu do Ewangelii powie: A S³owo
sta³o siê cia³em i zamieszka³o wród nas (J 1,14). Staje siê rzecz bezprecedensowa w historii wiata. Bóg przyjmuje pow³okê cielesn¹, fizycznie wkracza
w materialny, ziemski wiat i  choæ jest doskona³ym cz³owiekiem z racji swej
dwojakiej natury4  wiedzie zwyczajne ¿ycie wród mieszkañców Palestyny, we
wszystkim te¿ staj¹c siê podobny do cz³owieka z wyj¹tkiem grzechu (por. Hbr
4,15). Dowiadcza czysto biologicznych symptomów w³aciwych cia³u  odczuwa g³ód, pragnienie, zmêczenie, ból. W sferze psychicznej doznaje typowo ludzkich uczuæ. Obfituje w nie relacja w. Jana, mówi¹ca o wskrzeszeniu £azarza.
Jezus mi³uje Martê, jej siostrê i £azarza. Na wieæ o chorobie przyjaciela udaje
siê do niego, lecz przybywa za póno. £azarz bowiem od czterech dni przebywa
w grobie. Ten fakt nie smuci Go szczególnie, a wrêcz raduje, gdy¿ to, czego za
chwilê dokona na oczach uczniów, objawi Bo¿¹ wszechmoc i pozwoli im uwierzyæ. Po ludzku jednak, widz¹c ¿a³obê i rozpacz bliskich zmar³ego, sam rozrzewnia siê, wzrusza i p³acze (por. J 11,1-43). W Ogrójcu dr¿y, odczuwa trwogê,
a Jego duszê przepe³nia smutek, wie bowiem, ¿e nieuchronnie zbli¿a siê godzina, w której Syn Cz³owieczy zostanie wydany w rêce grzeszników, bêdzie cierpia³ okrutn¹ mêkê a¿ po mieræ na Krzy¿u (por. Mk 14,32-42).
Jezus zatem poznaje zmys³ami, widzi wiat ludzkimi oczyma, ma wiadomoæ, wyobraniê, pamiêæ, instynkt, intelekt. Jego ziemska egzystencja nie zaSzkot, twierdz¹c, ¿e Chrystus przyszed³by niezale¿nie od ludzkiego przewinienia, gdy¿ by³ chciany z mi³oci dla Niego samego. Zob. T. Janka, Jana Dunsa Szkota pamiêtny turniej redniowiecznej filozofii, Poznañ 2011, s. 132nn.
4
Zob. Dwie natury w Chrystusie oraz w³aciwoci obydwóch natur w Chrystusie, w: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, red. I. Bokwa, Poznañ 20073, s. 65-66; 112-113.
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wê¿a siê jednak tylko do psychofizycznego bytowania, ale wychodzi ku temu,
czego nie mo¿na uj¹æ dowiadczalnie, jest bowiem, tak jak cz³owiek, istot¹ cielesno-duchow¹5. Z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e ów pierwiastek duchowy w Chrystusie jest
doskona³y, gdy¿ jest On Synem Bo¿ym, jednym z Ojcem, a duchowoæ doskona³a w³aciwa jest Bogu. Rodzi siê wprawdzie i wychowuje w pobo¿nej, zachowuj¹cej prawo Moj¿eszowe rodzinie, ma jednak wiadomoæ swej odmiennoci.
Ju¿ jako dwunastoletni ch³opiec t³umaczy swoim szukaj¹cym Go rodzicom, ¿e
powinien byæ w tym, co nale¿y do Jego Ojca (por. £k 2,48-49). Samym sob¹,
w ka¿dej sekundzie, minucie, godzinie ziemskiego ¿ycia wiadczy o Ojcu, pokazuje Go, objawia Go wiatu. Dokonuj¹c cudów, znaków, nauczaj¹c, modl¹c siê,
pozostaje z Nim w ³¹cznoci, wszystko czyni w Jego imiê. Ta g³êboko mistyczna
relacja doskona³ego umi³owania Syna przez Ojca jest obrazem mi³oci Chrystusa do cz³owieka, którego On kocha na wzór Ojca i któremu pokazuje, jak kochaæ
Ojca: jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was umi³owa³em (J 15,9).
W ca³ej swej wielkoci, wyj¹tkowoci, rozumnoci, g³êbi bytu, uprzywilejowanej pozycji wród stworzeñ, cz³owiek nie ma takiego narzêdzia poznawczego,
które pozwoli³oby mu zrozumieæ ten niepojêty fakt: Bóg przychodzi na ziemiê
jako cz³owiek, do ludzi zwyczajnych, ubogich, chorych, grzesznych, raduj¹cych
siê i smuc¹cych, utrudzonych ¿yciem, dowiadczonych przeciwnociami. Przebywa wród nich, obdarza ich mi³oci¹, zrozumieniem, zatroskaniem, wspó³czuciem. Staje siê im bliski, dotyka i pozwala siê dotykaæ, s³ucha i porywa t³umy
swoj¹ nauk¹, karmi g³odnych, uzdrawia chorych, odpuszcza grzechy, jest gociem w Kanie Galilejskiej, wstêpuje do domu Zacheusza, spotyka siê z celnikami i nierz¹dnicami. A gdy nadchodzi Jego godzina, oddaje ¿ycie za ludzkoæ, po
trzech dniach zmartwychwstaj¹c, aby mieræ nie by³a ju¿ kresem, ale pocz¹tkiem
nowego ¿ycia. W ten sposób na trwa³e wi¹¿e przerwan¹ grzechem niæ przyjani.
Wcielenie i zmartwychwstanie chrzecijañskiego Boga  najwiêksze tajemnice wiary by³y, s¹ i pozostan¹ dla cz³owieka niezrozumia³e. Nie daj¹ siê bowiem
logicznie wyt³umaczyæ, uzasadniæ, tym bardziej udowodniæ. Stoj¹ w sprzecznoci z ludzkim rozumem. Wszechpotê¿ny Bóg, Stwórca wiata i cz³owieka zstêpuje z nieba, staj¹c siê jednym z ludzi. Odwieczne Boskie S³owo  absolutne,
nieskoñczone, zestawione z ludzkim cia³em  ograniczonym, nietrwa³ym i przemijaj¹cym stanowi¹ paradoks dla kultury greckiej6. Ten sam Bóg, dawca wszelkiego ¿ycia, na oczach wielu wiadków fizycznie umiera, aby nastêpnie powróciæ do wiata ¿ywych, gdy¿ niemo¿liwe by³o, aby ona panowa³a nad Nim (Dz
2,24). Nikt z ¿yj¹cych dot¹d tego nie dokona³. Tak trudno to by³o poj¹æ bezporednim wiadkom tych wydarzeñ. O ile trudniej by³o i jest tym, którym prawdy
Por. tam¿e, s. 65-66.
G. Ravasi, Wcielenie i nowoczesnoæ. Analiza kontrapunktu, Przegl¹d Uniwersytecki 2012,
nr 5 (139), s. 13.
5

6
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te g³osi siê ju¿ ponad 2000 lat. Czêsto maj¹ oni w sobie to zasiane w sercu ziarno sceptycyzmu Tomasza, do którego Chrystus powie: B³ogos³awieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29). Niewspierany ³ask¹ wiary, osamotniony
umys³ buntuje siê przeciwko wydarzeniom po ludzku niemo¿liwym, próbuj¹c
zadaæ im k³am. Plotka o wykradzeniu cia³a Jezusa przez Jego uczniów, rozpowiadana przez op³aconych ¿o³nierzy pilnuj¹cych grobu, po dzieñ dzisiejszy zap³adnia umys³y i jest dobrym argumentem przeciwko wydarzeniom z historii
zbawienia (por. Mt 28,11-15).
Jak zauwa¿a Benedykt XVI, te dwa punkty  wcielenie i zmartwychwstanie
 w których Bóg wkracza bezporednio w materialny wiat cz³owieka, s¹ skandalem dla nowo¿ytnego ducha, który miejsce Boga upatruje w sferze idei, myli,
duchowoci, nie za ziemskiej rzeczywistoci. Bóg tu przeszkadza, On tu nie
pasuje, to nie miejsce dla Niego. Bóg jednak, jak zauwa¿a papie¿, w³ada tak¿e
materi¹, inaczej nie by³by Bogiem7. Patrz¹c jedynie przez pryzmat wiary, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e obecnoæ Boga w materii nie jest niczym sprzecznym czy niedorzecznym. Wydaje siê jednak, ¿e nie chodzi tu tylko o kwestiê pasowania Boga
do materialnego wiata cz³owieka czy w³adztwa nad nim. W nowo¿ytnoci uznano Boga jedynie za wytwór ludzkiego umys³u, odmawiaj¹c Mu tym samym istnienia w ziemskiej czasoprzestrzeni. W ten sposób owo nowo¿ytne mylenie,
którego prekursorem sta³ siê Kartezjusz, ugruntowywane, powielane, obecne w ideologiach wielu poczytnych mylicieli owiecenia i czasów póniejszych, na zawsze zniekszta³ci³o prawdê o tym, kim jest Bóg, a w konsekwencji równie¿
o tym, kim jest cz³owiek, prowadz¹c w ostatecznoci do s³ynnego umiercenia
Boga w pogl¹dach Fryderyka Nietzschego. Aby jednak lepiej zrozumieæ ów katastrofalny w skutkach przewrót nowo¿ytnego mylenia, wielki skandal z Bogiem
w roli g³ównej, trzeba choæ w kilku zdaniach odwo³aæ siê do pojmowania Jezusa
w tradycji judaistycznej, spojrzeæ w stronê filozofii staro¿ytnej, szczególnie okresu klasycznego, jak równie¿ redniowiecznej filozofii, pozostaj¹cej pod silnym
wp³ywem chrzecijañstwa.
III. CHRYSTUS ODRZUCONY PRZEZ NARÓD WYBRANY
Naród wybrany tak d³ugo czeka³ na obiecanego Zbawiciela, ¿e kiedy przyszed³, nie potrafi³ poj¹æ, ¿e to w³anie On jest Tym, którego przez usta proroków
zapowiedzia³ Ojciec. Ponad 2000 lat temu Bóg wype³ni³ dane s³owo, zsy³aj¹c na
wiat Jezusa Chrystusa, aby na drzewie Krzy¿a dokona³o siê zbawienie wszystkich ludzi. Dla ¯ydów jednak Krzy¿  wiêty znak chrzecijan  jest symbolem
Por. J. Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu Dzieciñstwo, t³um. W. Szymona, Kraków 2012, s. 78-79.
7
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s³aboci i cierpienia, a nawet wiêcej, zgorszenia8. W tradycji judaistycznej bowiem blunierca i ba³wochwalca, który zawis³ na krzy¿u, jest przeklêty przez
Boga wraz z ca³ym narodem izraelskim. Nie sposób zatem pogodziæ dwóch rozbie¿nych wizji zbawienia, które g³osz¹ chrzecijanie i ¯ydzi. Jedni wyznaj¹ Jezusa ukrzy¿owanego, poni¿onego, cierpi¹cego, który wzi¹³ na siebie grzechy
ludzkoci i w ten sposób dokona³ usprawiedliwienia przed Bogiem, drudzy za
zaprzeczaj¹, ¿e zbawicielem mo¿e byæ ten, kto poniós³ mieræ na krzy¿u, gdy¿
jest on przeklêty przez Boga, ponadto nie uznaj¹ zastêpczego przejêcia win za
kogo i wci¹¿  jak siê wydaje  czekaj¹ na tego, który objawi swoj¹ potêgê
wród innych narodów, wywy¿szy duchowo i politycznie naród Izraela, przyjdzie jako król, któremu bêd¹ s³u¿yæ, nie za jako poni¿ony s³uga i niewolnik.
Interpretacja starotestamentalnych znaków, zapowiedzi, proroctw czy przepowiedni mówi¹cych o maj¹cym siê narodziæ Synu Bo¿ym, judaistyczne wyobra¿enia, oczekiwania i nadzieje z tym faktem zwi¹zane pozostaj¹, zdaniem ¯ydów,
w g³êbokiej sprzecznoci z rzeczywistoci¹ i logik¹ Krzy¿a, z Chrystusow¹ nauk¹, do której odnosi siê Nowy Testament. Rygorystycznie wierni prawu Moj¿eszowemu odrzucaj¹ nakazy nowego prawa, uzasadniaj¹c, ¿e jest ono niezgodne
z przepisami starego. Tymczasem nie ma przepaci miêdzy Bogiem Starego
i Nowego Testamentu, który jest jednym i tym samym Bogiem. Nie ma roz³amu
miêdzy prawem Moj¿eszowym a prawem Chrystusowym. Stanowi¹ one logiczn¹ i spójn¹ ca³oæ, gdy¿ Stary Testament jest zapowiedzi¹ i wype³nieniem Nowego. Tak¿e Jezus Chrystus jest Tym, na którego czekali wszyscy ufaj¹cy Bogu,
jest poni¿onym i umêczonym Królem, Synem Bo¿ym, którego królestwo, jak sam
mówi, nie jest z tego wiata.
IV. FILOZOFIA KLASYCZNA  BYT REALNIE I NIEZALE¯NIE ISTNIEJ¥CY
Na pytania, dotycz¹ce pocz¹tków wiata, problemów zwi¹zanych z jego
funkcjonowaniem przed pojawieniem siê filozofii, a tak¿e w pewnym stopniu
w okresach jej istnienia  niejako uzupe³niaj¹co  odpowied dawa³y staro¿ytne
kosmogonie i teogonie, mity i wierzenia mówi¹ce o powstaniu wiata, bogach
w nim obecnych i wiatem rz¹dz¹cych. Prze³omowe przejcie od mitu do logosu
staro¿ytnoæ zawdziêcza Talesowi i jego bardziej rozumowym próbom ujêcia
pocz¹tków wiata. Jemu te¿ przypisuje siê s³ynn¹ maksymê, ¿e wszystko jest
z wody, a wiat jest pe³en bogów. Jak jednak rozumieæ to z pozoru sprzeczne
twierdzenie? Jako próbê pogodzenia umys³owych przekonañ z religijnymi dozna8
Uzasadnienie, dlaczego Chrystus jest zgorszeniem dla ¯ydów, podano za: J. Stefañski, My
g³osimy Chrystusa ukrzy¿owanego, który jest zgorszeniem dla ¯ydów (1 Kor 1,23), Studia Gnesnensia, 2011, nr XXV, s. 27-44.
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niami? Z pomoc¹ przyjd¹ tu niew¹tpliwie zapatrywania innych pierwszych filozofów, tak¿e poszukuj¹cych pierwszej, prostej, fundamentalnej zasady istnienia
wiata, substancji, z której powsta³. Przywo³ywany Tales upatrywa³ j¹ w wodzie,
Anaksymander mówi³ o bezkresie, Anaksymenes powo³ywa³ siê na powietrze,
Heraklit za wspomina³ o ogniu. Twórcy innych koncepcji pocz¹tków doszukiwali siê w liczbach, cz¹stkach czy atomach jako budulcu wiata. Materia, z której wy³oni³ siê wiat, jak jednak w przewa¿aj¹cej wiêkszoci mniemano, mia³a
w sobie co boskiego, w tym w³anie sensie Talesowski wiat by³ pe³en bogów. Budulec wiata musi mieæ w sobie boskie atrybuty, takie jak choæby niemiertelnoæ, nieskoñczonoæ, nieograniczonoæ czy niezniszczalnoæ. Co wa¿ne, a nad czym rozwa¿aæ bêdzie póniej Arystoteles, owa materia nie by³a
nieruchom¹, bezw³adn¹ si³¹, potrzebuj¹c¹ odpowiedniego mechanizmu, aby j¹
poruszy³. Ruch le¿a³ ju¿ jakby w jej naturze.
W miarê up³ywu czasu rozwi¹zania dotycz¹ce pocz¹tków wiata, proponowane przez pierwszych mylicieli u progu rodz¹cej siê filozofii, wydaj¹ siê nieco naiwne i lekko nieaktualne. I o ile nie do koñca zmieniaj¹ siê pytania, choæ
niew¹tpliwie poszerza siê ich kr¹g, o tyle bardziej z³o¿on¹, skomplikowan¹,
wyrafinowan¹ i wysublimowan¹ formê przybieraj¹ odpowiedzi. Prawdziw¹ za
wirtuozeriê osi¹gn¹ w IV w. p.n.e., kiedy to swój pojedynek gigantów rozpoczn¹
Platon i Arystoteles. Obaj zyskaj¹ niemiertelnoæ, stawiaj¹c sobie filozoficzny
„pomnik trwalszy ni¿ ze spi¿u. Obaj podejm¹ te same kwestie, u¿ywaj¹c jednak
odmiennych narzêdzi. Platon skieruje swój wzrok ku temu, co niematerialne
i duchowe, Arystoteles za opowie siê za empiryczno-racjonalnym t³umaczeniem
wiata.
W Platoñskiej, hierarchicznej koncepcji struktury rzeczywistoci wiat fizyczny postrzegany zmys³owo, plasuje siê na ostatnim miejscu. Ponad nim znajduj¹ siê odpowiednio: p³aszczyzna bytów matematycznych, w tym tak¿e dusz,
p³aszczyzna idei oraz najwy¿ej  pierwsze i najwy¿sze zasady. W tej koncepcji
istnieje tak¿e Demiurg  Rzemielnik, najwy¿szy Umys³, najlepszy z bytów rozumnych, najdoskonalsza z przyczyn, stwórca wszechwiata w specyficzny sposób oddzia³uj¹cy na wymienione wy¿ej elementy. Dla Platoñskiego Demiurga,
paradygmatem istnienia wiata fizycznego staje siê wiat idei i bytów matematycznych uchwytny jedynie intelektem, w który wpatruje siê on, tworz¹c zmys³ow¹, zmienn¹ rzeczywistoæ. Sam proces tworzenia rozumiany jest jednak
przez Platona odmiennie od tego, który wy³ania siê z biblijnego obrazu. Demiurg,
w przeciwieñstwie do chrzecijañskiego Boga, nie tworzy wiata ex nihilo, a konstruuje go, jeli tak mo¿na powiedzieæ, z zastanych elementów. Jego dzia³anie
skupia siê bardziej na ich porz¹dkowaniu, formowaniu. Kieruj¹c siê Dobrem jako
najwy¿sz¹ i jedn¹ z regu³, do czego zreszt¹ jest zobowi¹zany z racji ich hierarchicznej nadrzêdnoci, scala sferê bytu wiecznego ze sfer¹ rzeczywistoci zmys³owej, pos³uguj¹c siê przy tym w³anie bytami matematycznymi, odgrywaj¹cy-
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mi w tym akcie rolê porednicz¹c¹. Mówi¹c prociej, Demiurg tworzy wiat, bior¹c sobie za wzór model, którym jest byt wieczny, aby w ten sposób stworzyæ
fizyczny wiat zmys³owy, który staje siê niejako jego obrazem, odbiciem. St¹d
przekonanie, ¿e ka¿da ziemska rzecz ma swoje odwzorowanie w niemiertelnej
idei. Tê koncepcjê dwóch po³¹czonych rzeczywistoci, w której jedna wiedzie
prym nad drug¹, doskonale oddaje znana parabola jaskini, w której wiêniowie
siedz¹ przykuci ³añcuchami do ciany w taki sposób, ¿e nie dostrzegaj¹ p³on¹cego za nimi ogniska. Cienie, które czasem widz¹ na cianie, wydaj¹ siê im rzeczywistoci¹. Tylko ten z nich, który zrzuci zniewalaj¹ce go okowy, opuci jaskiniê i przywyknie do wiat³a dnia, pojmie prawdziw¹ rzeczywistoæ.
O ile Platon w swoich pogl¹dach ideom i Absolutowi przyznawa³ a priori realne istnienie, o tyle Arystoteles doszed³ do tego drog¹ a posteriori. Platon pojmowa³ Boga niemal¿e mistycznie, dla Arystotelesa sta³ siê on jedynie logiczn¹ koniecznoci¹. Platona poch³ania³ wiat idealny, Arystotelesa za bardziej interesowa³
fizyczny. Poddaj¹c krytyce Platoñsk¹ teoriê wiecznych zasad i idei, wypracowa³
w³asne spojrzenie na rzeczywistoæ ponadzmys³ow¹, uznaj¹c, ¿e tym, co jej patronuje, nie jest, jak u Platona, Jedno-Dobro, ale Intelekt. Najwy¿szy Byt, nazwany
przez Stagirytê, pierwszym, Nieporuszonym Poruszycielem, jest Myl¹, która myli i kontempluje sam¹ siebie. Do istnienia owej pierwszej Zasady dochodzi Arystoteles, poszukuj¹c substancji niezniszczalnych, którymi s¹ dla niego m.in. ruch
i czas. One za istniej¹ w³anie moc¹ pierwszej Zasady, która staje siê gwarantem
ich istnienia. O pierwszym Poruszycielu mówi Arystoteles jako o bycie wiecznym,
nieruchomym, bêd¹cym czystym aktem. Wieczny ruch musi mieæ wieczn¹ przyczynê, musi byæ nieruchomy, gdy¿ to, co nieruchome, jest absolutn¹ przyczyn¹
tego, co ruchome, musi w koñcu byæ czystym aktem, wolnym od potencjalnoci,
gdy¿ ni¹ ograniczony móg³by zaprzestaæ poruszaæ, przecz¹c tym samym wiecznemu ruchowi. Odpieraj¹c zarzuty i odpowiadaj¹c na pytania, jak pierwszy Poruszyciel mo¿e poruszaæ, skoro sam pozostaje niezmiennie nieruchomy, Arystoteles
mówi o przyczynowaniu typu celowego  Bóg poci¹ga jako przedmiot mi³oci
i jako taki jest przyczyn¹ sprawcz¹.
Choæ Bóg Arystotelesa jest pierwszym Poruszycielem, Najwy¿szym Bytem,
to obok Niego istniej¹ i dzia³aj¹ tak¿e inni poruszyciele, odpowiedzialni za poszczególne sfery niebieskie. Owa wieloæ pozaziemskich bytów, obecna w dociekaniach niemal¿e wszystkich znacz¹cych staro¿ytnych filozofów, jest cech¹
charakterystyczn¹ politeistycznej umys³owoci greckiej, niepozwalaj¹cej zdecydowanie przyjmowaæ i wyznawaæ Boga nad bogami w takim sensie, w jakim
mówiæ o Nim bêdzie ca³y wiat chrzecijañski. Nie mo¿na tak¿e i nie nale¿y
uto¿samiaæ Go z pojêciem Boga w znaczeniu religijnym, gdy¿ jest on niejako
owocem empiryczno-racjonalnych przemyleñ i dociekañ powsta³ych na gruncie filozofii. Dla staro¿ytnych okrelenie boski by³o, jak siê zdaje, synonimem
tego, co wieczne, niezniszczalne. Boskie by³y ¿ywio³y, z których  zdaniem
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pierwszych filozofów  powsta³ wiat, boskie by³y dusze, idee Platona, boski by³
pierwszy Poruszyciel, boskie by³y sfery niebieskie z ca³ym ich bogactwem. Nowe
znaczenie przymiotnik boski zyska w wiadomoci chrzecijan, gdzie boskoæ
bêdzie zarezerwowana tylko dla jednego, jedynego, najwy¿szego, wszechmog¹cego i najdoskonalszego Bytu, ponad który, jak powie w. Anzelm, czego
wiêkszego ju¿ pomyleæ nie mo¿na, aby nie popaæ w sprzecznoæ.
V. FILOZOFIA REDNIOWIECZNA  JEDEN, JEDYNY BÓG
Wielu staro¿ytnych filozofów przypisywa³o specyficznie rozumianemu Bogu
istnienie niejako naturalne, niepodwa¿alne, obiektywne, niezrelatywizowane tylko do ludzkiego poznania. Jednak Jego postrzeganie bardzo ró¿ni³o siê od obrazu Boga, jaki zosta³ objawiony i przyjêty przez chrzecijan. Bóg staro¿ytnych
wydawa³ siê jedynie jednym z wielu odwiecznie istniej¹cych, wspó³tworz¹cych
strukturê wszechwiata elementów, bezosobowym umys³em, bytem odleg³ym,
dalekim od cz³owieka i jego spraw, którego powi¹zania z ludzkoci¹ nie zosta³y
dostatecznie jasno okrelone.
Fundamentem nowej religii, rodz¹cej siê ju¿ w okresie cywilizacji klasycznej,
zawi¹zuj¹cego siê wokó³ niej Kocio³a, nowej rozwijaj¹cej siê myli chrzecijañskiej, która wspó³okreli³a to¿samoæ Europy, sta³a siê wiara w jednego, jedynego,
prawdziwego, wszechmog¹cego, w pe³ni doskona³ego i osobowego Boga. Staro¿ytna wieloæ zgodnie z pragnieniem Homera, wyra¿onym wersami Iliady: „niedobre jest wielow³adztwo, na czele jeden niech bêdzie, powoli ustêpowa³a miejsca Bogu numerycznie jednemu, choæ w trzech osobach Ojca, Syna i Ducha w.,
i jedynemu, tzn. takiemu, oprócz którego nie by³o, nie ma i nigdy nie bêdzie innego. Bogu-Stwórcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, absolutnej
przyczynie wszystkiego, co istnieje. Bogu bliskiemu cz³owiekowi, stwarzaj¹cemu
go na swój obraz i podobieñstwo, nawi¹zuj¹cemu szczególn¹ udokumentowan¹ na
kartach Pisma wiêtego relacjê i pozostaj¹cemu z nim w niej. Bogu mi³osiernemu,
przebaczaj¹cemu cz³owiekowi jego niewiernoæ w raju. I w koñcu Bogu, który
wkracza realnie i namacalnie w historiê cz³owieka w osobie Syna.
wiadomoæ cz³owieka redniowiecza jest wiadomoci¹ obecnoci Boga,
przynale¿noci do Niego, po³¹czon¹ z przekonaniem o marnoci w³asnej i ziemskiego wiata z równoczesn¹ nadziej¹ na zjednoczenie z Nim w wiecznoci. Istnieje wszak dla Boga, dziêki Bogu i do Boga, jako do ostatecznego i jedynego celu
ludzkiego ¿ycia, zmierza. W okresie poprzedzaj¹cym redniowiecze przejmuj¹cymi s³owami wyrazi³ to w. Augustyn, mówi¹c: Uczyni³e nas dla Siebie i niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Tobie. Doda tak¿e: Pragnê znaæ Boga
i duszê. I nic wiêcej? Nic wiêcej. Poznanie Boga, okrelenie Jego natury, relacji
z cz³owiekiem i wiatem stanie siê d¹¿eniem tak teologii, jak i filozofii rednio-
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wiecznej. W teologii poznanie Go bêdzie niejako dane w postaci prawd objawienia, na gruncie filozofii za zaowocuje m.in. licznymi koncepcjami Boga, w tym
dowodami na Jego istnienie. D³ugo jednak w redniowiecznej nauce prymat
w poznaniu Boga przys³ugiwa³ nauce wiêtej. Filozofia o swoj¹ pozycjê musia³a
tu zawalczyæ. Uzgodnienie zwi¹zków miêdzy teologi¹ a filozofi¹, wiar¹ a rozumem
sta³o siê jednym z pal¹cych problemów naukowych. Pojawia³y siê wiêc z jednej
strony zakusy, aby wyznaczyæ filozofii rolê s³u¿ebn¹, jedynie pomocn¹ w stosunku do teologii i uznaæ zdecydowany prymat nauki wiêtej, z drugiej za podejmowano próby zmierzaj¹ce do bardziej lub mniej zdecydowanego odciêcia jednej od
drugiej i uznania autonomii obu. W rezultacie obie te dziedziny dope³nia³y siê
wzajemnie w poznaniu Boga, zgodnie ze znan¹ scholastyczn¹ zasad¹: wierzê, abym
rozumia³, rozumiem, abym wierzy³. Wierzyæ nie negowa³o wiedzieæ. Przeciwnie, dla mistrzów scholastycznych, którzy w du¿ej wiêkszoci byli tak teologami,
jak i filozofami, dowodzenie istnienia Boga nie by³o odpowiedzi¹ na w¹tpliwoci
z tym zwi¹zane, lecz przekonaniem, ¿e prawdê o Nim mo¿na poj¹æ rozumem. Ju¿
w. Augustyn pisa³: zawsze wierzy³em, ¿e istniejesz i ¿e siê o nas troszczysz, jednoczenie na drodze rozumowej poszukiwa³ Boga, dowodz¹c, ¿e musi istnieæ jaki
wzorzec prawdy, stanowi¹cy odniesienie dla cz³owieka, i musi istnieæ kto, kogo
wszyscy uznaj¹ za wy¿szego od innych.
Dociekania o Bogu przybiera³y formê dowodów apriorycznych b¹d aposteriorycznych. Bóg jawi³ siê jako idea dana cz³owiekowi, wpisana w jego wiadomoæ, niezale¿na od materii, a wiêc niepodlegaj¹ca jej prawom, albo  przeciwnie  Jego ladów poszukiwano w ziemskiej rzeczywistoci, upatruj¹c w Bogu
przyczynê istnienia bytów niekoniecznych, tzn. takich, których istota nie zawiera istnienia, które istniej¹c, istnieæ wcale nie musz¹. Aprioryczne wnioskowanie
w. Anzelma zwane dowodem ontologicznym zak³ada³o istnienie bytu najdoskonalszego, który musi istnieæ tak w umyle, jak i w rzeczywistoci. Gdyby bowiem
Bóg istnia³ jedynie w umyle cz³owieka, by³by pozbawiony w³asnoci istnienia
rzeczywistego, nie by³by wiêc istot¹ najwy¿sz¹.
Wnioskuj¹c z istnienia bytów przygodnych, swoje piêæ tez na istnienie Boga
da³ tak¿e w. Tomasz w postaci dowodu znanego pod nazw¹ piêæ dróg w. Tomasza z Akwinu (z ruchu, z przyczynowoci sprawczej, z przygodnoci bytów,
ze stopni doskona³oci bytów, z celowoci). Wszystkie one wskazuj¹ na pierwsz¹ przyczynê jako ród³o istnienia bytów przygodnych, które same z siebie istnieæ nie mog¹.
Nigdy to, co zmys³owe i przygodne, nie stanie siê punktem wyjcia dla tego,
co istotne i ponadzmys³owe. Dowodzenie istnienia Boga, zdaniem Jana Dunsa
Szkota9, mo¿e mieæ charakter tylko i wy³¹cznie aprioryczny. Rozwijaj¹c i uzupe³9
Zob. omówienie poszczególnych etapów dowodu na istnienie Boga w: T. Janka, Jana Dunsa
Szkota pamiêtny turniej , s. 120nn.
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niaj¹c mylenie w. Anzelma, Szkot skonstruowa³ w³asny, z³o¿ony z trzech cile powi¹zanych etapów dowód. W pierwszym, powo³uj¹c siê na zasadê niesprzecznoci, wykaza³ istnienie bytu absolutnie pierwszego w trojakim porz¹dku
przyczynowania: sprawczego, celowego i wznios³ego pod wzglêdem doskona³oci. W drugim dowodzi³, ¿e ów istniej¹cy byt pierwszy jest Bytem Nieskoñczonym, w trzecim za pokaza³, ¿e Byt Nieskoñczony, aktualnie istniej¹cy jest bytem numerycznie jednym i jedynym. Szkot w swoim dowodzeniu zastosowa³
klasyczne rozumowanie a priori: z mo¿liwoci istnienia wnioskuj¹c o istnieniu.
Jeli co mo¿e istnieæ bez sprzecznoci z w³asn¹ istot¹, to nale¿y przyj¹æ, ¿e istnieje.
Przez ca³e redniowiecze refleksja teologiczna mocno wspiera³a naukowe
dociekania zwi¹zane z tematyk¹ istnienia, poznania Boga czy zg³êbiania tajemnic wiary. Wp³yw myli redniowiecznej na umys³owoæ epok póniejszych,
choæ negowany i pomniejszany, jest widoczny i trudny do przecenienia. ¯adnemu okresowi ludzkich dziejów nie uda³o siê tak subtelnie przezwyciê¿yæ napiêæ
i wypracowaæ tak znakomitego i niespotykanego nigdy wczeniej i nigdy póniej kompromisu miêdzy wiedz¹ i wiar¹. Relacja ta w nowo¿ytnoci uznana zosta³a za wysoce sprzeczn¹, niezgodn¹ ze standardami nowoczesnego, postêpowego mylenia. Jak na ironiê rozum, który w. Anzelmowi i jemu podobnym
pozwala³ g³êbiej wierzyæ i lepiej poznawaæ Boga, w nowo¿ytnoci sta³ siê skutecznym, aczkolwiek zgubnym narzêdziem wyzwalania cz³owieka spod zabobonnego mylenia o tym, co przedmiotem rozumowania byæ nie mo¿e. W Boga i ca³¹
otoczkê nadprzyrodzonej rzeczywistoci mo¿na by³o co najwy¿ej wierzyæ. Ludzki rozum mia³ odt¹d koncentrowaæ siê na poznawaniu cz³owieka, poznawaniu
wiata i dostosowywaniu go do stale rosn¹cych pragnieñ i potrzeb. Boga za, jako
wytwór zbêdny, umieszczono w bezpiecznej i kontrolowanej sferze ludzkiej
wiadomoci. Konsekwencje tego drastycznego roz³amu odczuwa cz³owiek po
dzieñ dzisiejszy, wci¹¿ mówi¹c nie Bogu, a tak wiatu.
VI. NOWO¯YTNOÆ  BÓG WYMYLONY
Nowo¿ytny umys³ nie przyj¹³ Boga, widz¹c w Nim relikt starego systemu
wierzeñ i mylenia mocno zniewolonego przez wiarê. Zanegowa³ chrzecijañsk¹
prawdê o osobowym Bogu  centrum wszechwiata, od którego cz³owiek wyszed³ i ku któremu zmierza. Nie przyj¹³ prawd objawionych i filozoficznych spekulacji, pozostaj¹cych pod wp³ywem nauki wiêtej. Odrzuci³ staro¿ytne autorytety, wymia³ tradycjê, zbojkotowa³ tak wa¿ne w redniowieczu postrzeganie
wiata przez pryzmat wiary, skorygowa³ mylenie, przestawiaj¹c je na racjonalno-empiryczne tory, zakwestionowa³ dualistyczny podzia³ wiata na materialny
i nadprzyrodzony, Bogu za, o ile zupe³nie nie zakwestionowa³ Jego istnienia,
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wyznaczy³ jedynie marginaln¹ rolê, pozostaj¹c¹ w zgodzie z ludzkim rozumowaniem. Odci¹³ siê radykalnie od tego, co transcendentne, nadprzyrodzone, niepewne, nieudawadnialne rozumowo czy niepoznawalne zmys³owo, na rzecz tego,
co jasne, pewne, niepodwa¿alne, racjonalne i sprawdzalne. Cz³owiek nowo¿ytny
uzna³, ¿e Bóg jako twór tak niepewny co do istnienia, jak i zwi¹zków ³¹cz¹cych
Go z cz³owiekiem i wiatem, jest mu w zasadzie do niczego niepotrzebny.
Odczucia te potêgowa³y rozumowe osi¹gniêcia i dokonania cz³owieka na
polu nauki czy techniki, które utwierdza³y go w przekonaniu o w³asnej samowystarczalnoci, pozwala³y ca³kiem sprawnie i dobrze egzystowaæ bez nadprzyrodzonych odniesieñ. Co wiêcej, na wiele pytañ, na które odpowiedzi dawa³a dot¹d wiara i religia, znaleziono racjonalne wyjanienia. Heliocentryczna intuicja
Miko³aja Kopernika usunê³a Ziemiê z centrum wszechwiata, podwa¿aj¹c tym
samym jej uprzywilejowane miejsce w kosmosie. Akcentowane za w Biblii
stworzenie cz³owieka na obraz i podobieñstwo samego Boga, podkrelanie jego
wyj¹tkowej, z tego aktu wyp³ywaj¹cej pozycji, zakwestionowane zosta³y przez
popularn¹, bo ca³kiem dobrze wyt³umaczaln¹ teoriê Karola Darwina, znajduj¹c¹
cz³owieka jako produkt tysiêcy lat ewolucji, byt niewiele ró¿ni¹cy siê od zwierz¹t, w odniesieniu do którego nie mo¿na by³o mówiæ o jakiej szczególnej godnoci czy wartoci. Psychologiczne odkrycia Zygmunta Freuda, dowodz¹ce ¿e
cz³owiekiem rz¹dz¹ niskie, biologiczne instynkty, ten pogl¹d dodatkowo ugruntowa³y. To racjonalne objanianie wiata, stopniowe poznawanie regu³ nim rz¹dz¹cych, umiejêtnoæ panowania nad natur¹, pozwoli³o cz³owiekowi uwierzyæ we
w³asn¹ wielkoæ i wytworzyæ do dzi pokutuj¹ce przekonanie, ¿e mo¿na obyæ
siê bez Boga, Jego prawd, praw i zasad10. Nieomylnoæ, któr¹ w staro¿ytnoci
przypisywano wielkim filozofom, w redniowieczu za papie¿owi i Pismu wiêtemu, w nowo¿ytnoci nale¿a³a do ludzkiego rozumu.
Tak jak w wiatopogl¹dzie chrzecijañskim cz³owiek silnie zwi¹zany by³
z Bogiem, ¿y³ dla Boga, uznawa³ Jego niezale¿ne istnienie, tak w nowo¿ytnoci
Bóg istnia³ dla cz³owieka, usytuowany w obrêbie jego umys³u, ograniczony do
ludzkiej wiadomoci sta³ siê zak³adnikiem ludzkiego rozumu. Tê prawdê
o Bogu, Jego dzie³ach i zwi¹zkach z ludzkoci¹, któr¹ wierz¹cy chrzecijanin wyczyta³ z kart Pisma wiêtego  skarbnicy wiedzy o Bogu, nowo¿ytny racjonalista stara³ siê odnaleæ we w³asnym rozumie. Postrzegaj¹c racjonalnie rzeczywistoæ, nie móg³ przecie¿ uwierzyæ w te niewiarygodne, na po³y mitologiczne
historie ze Starego czy Nowego Testamentu.
Prze³om w nowo¿ytnym postrzeganiu Boga dokona³ siê za spraw¹ Kartezjusza. Z jego tezami, w mniejszym b¹d wiêkszym stopniu, zgodzili siê inni myliciele. Kartezjañski samowiadomy podmiot myl¹cy wytworzy³ Boga we w³as10
Por. A. Bloom, Umys³ zamkniêty: o tym, jak amerykañskie szkolnictwo wy¿sze zawiod³o
demokracjê i zubo¿y³o dusze dzisiejszych studentów, t³um. T. Bieroñ, Poznañ 1997, s. 305nn.
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nym umyle. Najpierw potwierdzi³ w³asne istnienie, wnioskuj¹c o nim z mylenia, st¹d s³ynne cogito, ergo sum, nastêpnie, niejako z logicznej koniecznoci,
za³o¿y³ istnienie Boga. Skoro mylê, wnioskowa³ Kartezjusz, muszê istnieæ, musi
bowiem istnieæ kto, kto tê czynnoæ spe³nia  podmiot myl¹cy, on za musi
mieæ przyczynê swego istnienia, któr¹ Kartezjusz upatrywa³ w Bogu, zgodnie
z zasad¹, ¿e skutek musi mieæ przyczynê. Bóg istnia³ wiêc w umyle, lecz nie
w sercu nowoczesnego, owieconego wiat³em rozumu cz³owieka. Jednoczenie
Jego istnieniu starano siê nadaæ bardziej zracjonalizowane ramy. Odrzucono pielêgnowane dot¹d mniemanie o wiecie rz¹dzonym przez Boga, zale¿nym od Niego czy o Bogu podtrzymuj¹cym go w istnieniu. Zmieni³o siê bowiem diametralnie postrzeganie wiata w nowo¿ytnoci. Postêp w dziedzinie astronomii,
matematyki, fizyki czy przyrodoznawstwa dokonany za spraw¹ Kopernika, Keplera, Galileusza, Newtona czy Kartezjusza, utwierdzi³ cz³owieka nowej ery
w przekonaniu, ¿e wszechwiat to jedynie doskona³y mechanizm, wyspecjalizowana maszyna, która rz¹dzi siê swoimi prawami, co wiêcej prawa te da siê odkryæ, a w konsekwencji panowaæ nad wiatem. Cz³owiek zast¹pi³ Boga, wiêcej,
powoli dokonywa³o siê to, o czym w XIX wieku powiedzia³ Feuerbach: cz³owiek
stworzy³ Boga i Bogiem jest dla samego siebie. Im wiêcej posiad³ wiedzy, tym
mniej mia³ wiary. Drogi wiary i wiedzy rozesz³y siê bezpowrotnie.
W rezultacie jednak w nowo¿ytnoci, obok ca³kowitej niewiary i negacji
Boga, g³oszonych w pogl¹dach m.in. Juliena O. de La Mettriego, Ludwiga Feuerbacha, Karola Marksa czy Fryderyka Nietzschego, przewa¿y³a postawa deistyczna oparta na argumentacji fizyko-teleologicznej. Bogu, nie do koñca mog¹c Go zignorowaæ i nie do koñca mog¹c wyjaniæ powstanie wszechwiata,
przypisano jednak pewn¹ rolê  widziano w Nim przyczynê jego zaistnienia,
poniek¹d tak¿e gwaranta ³adu i porz¹dku na wiecie. Z t¹ tez¹ racjonalny umys³
móg³ siê pocz¹tkowo zgodziæ. Newton, postrzegaj¹c wiat jako doskona³¹ maszynê, uzna³, ¿e musi ona byæ dzie³em równie doskona³ego umys³u. Podobnie
mniema³ Kartezjusz, a z filozofów póniejszych choæby Gottfried Leibniz, któremu Bóg jawi³ siê jako doskona³a monada, Wolter okrelaj¹cy Boga mianem
doskona³ego, wiekuistego geometry wszechwiata czy Immanuel Kant, dla którego Bóg by³ konieczny, aby móg³ istnieæ porz¹dek moralny i etyczny.
Bóg nowo¿ytnych sta³ siê wiêc na nowo jedynie Najwy¿sz¹ Istot¹ Rozumn¹,
Zegarmistrzem wiata, Najwy¿szym In¿ynierem, na tym jednak Jego rola siê
koñczy³a. Stworzy³ wiat, lecz pozostawi³ go samemu sobie, wycofa³ siê z ingerencji w jego dalsze dzia³ania. Tak silna wiê ³¹cz¹ca Boga, cz³owieka i wiat
w redniowieczu, w nowo¿ytnoci zosta³a zerwana. Cz³owiek sam zdolny by³
i gotowy przej¹æ obowi¹zki Boga.
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VII. REFORMACJA
Niew¹tpliwie niema³y wp³yw na tak¹ postawê nowo¿ytnego cz³owieka
wzglêdem Boga, instytucji Kocio³a czy wiary mia³ XVI-wieczny ruch religijno-spo³eczno-polityczny zwany reformacj¹11. Zbuntowany ludzki indywidualizm
wywo³a³ brzemienn¹ w d³ugofalowe skutki, niebezpieczn¹ rewolucjê. Jej twórca,
Marcin Luter niewiadomie osi¹gn¹³ skutek odwrotny od zamierzonego. Postulowane przez niego odnowienie chrzecijañstwa i powrót do pierwotnych róde³
poprzez ca³kowite wyzwolenie siê jednostki spod w³adzy zdemoralizowanego
Kocio³a zaowocowa³o fal¹ sekularyzmu, która zala³a znaczn¹ czêæ Europy.
Konsekwencje tej katastrofalnej w dziejach ludzkoci powodzi, niszcz¹cej jednoæ chrzecijañskiego Zachodu, odczuwalne s¹ po dzieñ dzisiejszy. Koció³ ze
swoj¹ nauk¹, swoimi w¹tpliwymi praktykami i sakramentami nie jest cz³owiekowi do niczego potrzebny g³osi³ Luter. Pismo wiête, odczytywane w sposób dos³owny, ³aska i osobista relacja ³¹cz¹ca wierz¹cego z Bogiem daj¹ szansê na zbawienie. Przy tym grzeszny gatunek ludzki, z góry niejako, niezale¿nie od swojego
wk³adu uczynkowego czy czynionych w tym wzglêdzie starañ, predestynowany
jest do zbawienia lub potêpienia. Idea kap³añstwa wszystkich wiernych pozostawia³a sumieniu rozstrzyganie w kwestiach wiary, czyni¹c go w tych sprawach
autorytetem. W rezultacie zwolennicy rewolty Lutra ze swoimi religijnymi w¹tpliwociami pozostawieni zostali sami sobie. Pozbawieni gotowych, dogmatycznych rozwi¹zañ, jakie dawa³a wypracowana przez stulecia tradycja kocielna,
zatapiali siê w religijnym pluralizmie, ³atwo ulegali sceptycyzmowi, by w koñcu
zaton¹æ w zliberalizowanym myleniu.
VIII. REWOLUCJA FRANCUSKA
Ateistyczne idee owieceniowe, z najsilniej wyakcentowan¹, fa³szywie rozumian¹ wolnoci¹ jednostki, sta³y siê pod³o¿em, na którym wyros³y wszystkie
zgubne, utopijne ideologie, stawiaj¹ce sobie za cel pozostawienie cz³owieka samemu sobie i wpojenie mu przekonania, ¿e on sam, wedle w³asnego rozumu,
nieograniczony jakimikolwiek zasadami moralnymi czy nakazami, zdolny jest do
tego, aby rz¹dziæ wiatem. Owieceniowy program filozoficzny wcieli³a w ¿ycie
rewolucja francuska, radykalnie neguj¹c wszystko to, co dla cz³owieka wa¿ne,
to, co go od wieków otacza, co stanowi istotê jego cz³owieczeñstwa. Rewolucyjna gilotyna w swym morderczym szale straciæ mia³a bezpowrotnie historiê, tradycjê, obyczaj, autorytet, przywi¹zanie cz³owieka do wartoci i religii. W szczeZob. J. Delumeau, Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, t. 1, t³um. J.M. K³oczkowski,
Warszawa 1986.
11
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gólny sposób jej ostrze skierowa³o siê przeciwko Kocio³owi hierarchicznemu,
widz¹c w nim praród³o ucisku, zniewolenia i ograniczenia cz³owieka. Paradoksalnie, w imiê wznios³ych hase³: wolnoci, równoci, braterstwa, rewolucyjna
Francja pod coraz to nowymi rz¹dami dokonywa³a krwawych rzezi swoich obywateli, nie szczêdz¹c przy tym nawet króla oraz samych rewolucjonistów. Wraz
z obaleniem starego spo³eczno-politycznego porz¹dku domagano siê zmiany religii na tak¹, która pozostawa³aby w zgodzie w ateistycznymi wytycznymi. Rewolucja stworzy³a now¹ religiê przeciwn¹ katolickim wartociom. Jej arcykap³anem obwo³a³ siê Maximilien de Robespierre, Boga za zast¹pi³ kult Istoty
Najwy¿szej, która wed³ug nowego, postêpowego mylenia stworzy³a wiat dla
wolnoci i demokracji.
Nie sposób dzi nie dostrzec zgubnego wp³ywu rewolucyjnych dokonañ na
przysz³e pokolenia. Wolnoæ i demokracja przeinterpretowane w okresie rewolucji francuskiej doprowadzi³y do zlaicyzowania Europy i sta³y siê iskr¹ zapaln¹
dla wiêkszoci fanatycznych ideologii12, takich jak: komunizm, faszyzm, nacjonalizm, modernizm, postmodernizm czy liberalizm.
Wpisane w naturê cz³owieka ukierunkowanie na transcendentny wymiar egzystencji, tak silnie t³umione w nowo¿ytnoci, nie pozwala na ca³kowite wyeliminowanie Boga z przestrzeni ludzkiego ¿ycia. Jeli jednak cz³owiek nowo¿ytny
zak³ada istnienie Boga, to tylko takiego, który nie wtr¹ca siê w jego sprawy i nie
ingeruje w jego dzia³ania. Stwarza Bogu wygodne dla siebie miejsce, jedynie
takie pole istnienia, jakie wyznacza Mu ludzki umys³. Przypisane odwiecznie role
odwracaj¹ siê  to Stwórca istnieje dla swojego stworzenia, nie za stworzenie
dla Stwórcy. Idea Boga istniej¹cego w bezpiecznych granicach, jakie wyznacza
Mu cz³owiek, rzutuje na osobê Jego Syna Jezusa Chrystusa. Nowo¿ytny umys³,
mówi¹c stanowcze nie temu, co nadprzyrodzone, niezgodne z rozumem i dowiadczeniem, nie jest zdolny do przyjêcia prawdy o Bo¿ym cz³owieczeñstwie.
O ile, paradoksalnie, mo¿e jako z trudem wyt³umaczyæ sobie istnienie Boga,
którego nie widzi, o którym nic powiedzieæ nie mo¿e, o tyle nie jest w stanie
zaakceptowaæ Boga, który zaistnia³ w materialnym wiecie i da³ siê cz³owiekowi
poznaæ. Bóg, bêd¹cy w nowo¿ytnej filozofii ide¹, wytworem umys³u, z oczywistych wzglêdów nie mo¿e byæ bytem realnie istniej¹cym, staj¹cym siê jednym
z ludzi. Wytwór umys³u nie mo¿e siê zmaterializowaæ. Wcielenie Syna Bo¿ego
budzi kontrowersje i w¹tpliwoci, których wiat³y umys³ przezwyciê¿yæ nie
mo¿e. Oto Dziewica, nieznaj¹ca fizycznego kontaktu z mê¿czyzn¹ rodzi Syna,
z materii, której dostarcza Duch wiêty niebêd¹cy ojcem dziecka13. Nastêpuje tu
12
Wiêcej na temat genezy, przebiegu, wp³ywu idei propagowanych przez rewolucjonistów
francuskich na zbrodnicze ideologie XIX i XX wieku, a tak¿e wspó³czesnoæ, zob. M. Poradowski,
Dziedzictwo rewolucji francuskiej, Wroc³aw 2001.
13
Por. Breviarium Fidei…, s. 105.
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konfrontacja umys³u z tajemnic¹ Trójcy wiêtej. Co wiêcej, Syn dokonuje niezwyk³ych znaków, czyni cuda, których ¿aden cz³owiek uczyniæ nie mo¿e. Jakby
tego by³o ma³o, pokonuje barierê mierci, ukazuj¹c siê ¿ywy poród ludzi. Nie
ma logicznego wyjanienia tych zjawisk. Kim¿e wiêc jest ów cz³owiek, w którym chrzecijanie widz¹ Syna Bo¿ego?
IX. TEOLOGIA LIBERALNA I PLURALISTYCZNA
Wskazuj¹c choæby tylko na postrzeganie Chrystusa w teologii liberalnej powi¹zanej z francuskim i angielskim deizmem, kartezjañskim racjonalizmem, naturalizmem, niemieckim idealizmem oraz transcendentalizmem, czy w teologii
pluralistycznej o zabarwieniu relatywistycznym bêd¹cej po³¹czeniem nurtów filozofii Zachodu, szczególnie okresu owiecenia, z filozofiami i religiami Dalekiego Wschodu14, mo¿na powiedzieæ, ¿e Chrystus jawi siê w nich jedynie jako bardziej doskona³y cz³owiek, nie za Bóg, gdy¿ objawienie siê osobowego Boga jest
tu niemo¿liwe. Wspólnym zreszt¹ mianownikiem tych pogl¹dów jest zakwestionowanie wyj¹tkowej roli chrzecijañstwa jako religii nadrzêdnej, a przypisanie jej
statusu jedynie jednej z wielu innych, naturalistyczne ujmowanie osoby Jezusa
Chrystusa z podwa¿eniem Jego boskiej wiadomoci, relatywizacja prawdy, która
przestaje byæ absolutna, a staje siê uzale¿niona od wielu czynników, czy metafizyczny sceptycyzm, krytycznie podchodz¹cy do wszelkich róde³ objawienia.
Generalnie teologie te, z nielicznymi wyj¹tkami, jak choæby Artura Drewsa
mówi¹cego o micie cierpi¹cego Boga  odkupiciela, z którego wyros³o chrzecijañstwo, uznaj¹ istnienie historycznego Jezusa, odmawiaj¹ Mu jednak boskiego
pochodzenia. Widz¹ w Nim wzór doskona³ego umi³owania Boga, prawdziwego
cz³owieczeñstwa, wyj¹tkowy przyk³ad ¿ycia zgodny z wol¹ Bo¿¹, nauczyciela,
osobowoæ porywaj¹c¹ t³umy, mi³onika prawdy, g³osiciela Królestwa Bo¿ego,
którego dzia³alnoæ wywar³a ogromny wp³yw na otaczaj¹cych Go. St¹d rzekome
zbawcze dzie³o Jezusa, to nic innego, jak tylko mitologiczna opowieæ wymylona przez tych, którzy bardzo chcieli w ni¹ uwierzyæ, którym fanatyczna egzaltacja domniemanym Synem Bo¿ym odebra³a zdolnoæ zdroworozs¹dkowego
mylenia.
Cz³owiek wci¹¿, nawet na gruncie teologii, podejmuje próby racjonalizowania wiary, takiego przeinterpretowywania, manipulowania prawowiern¹ nauk¹
Kocio³a, aby by³a ona zgodna z ludzkim rozumowaniem, aby by³a przez ten
rozum mo¿liwa do strawienia, mo¿liwa do zaakceptowania. Cz³owiek nowo¿yt14
Szczegó³owo zagadnienie postrzegania Jezusa Chrystusa w teologii liberalnej i teologii pluralistycznej omawia I.S. Ledwoñ, por. tego¿  i nie ma w ¿adnym innym zbawienia: wyj¹tkowy
charakter chrzecijañstwa w teologii posoborowej, Lublin 2006, s. 65-71, 211nn.
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ny, dla którego jedynymi pewnymi narzêdziami poznawczymi sta³y siê rozum
i empiria, nie chce i nie mo¿e dopuciæ do siebie myli o tym, ¿e istnieje co, co
z tych bezpiecznych, kontrolowanych przez niego kategorii zosta³o wy³¹czone,
¿e istnieje inny, nadprzyrodzony wymiar niemierzalny ani rozumem, ani dowiadczeniem, a który jest zarezerwowany tylko i wy³¹cznie dla wiary, tej wiary,
któr¹ cz³owiek postêpu i nowoczesnoci w pêdzie za w³asn¹ wielkoci¹ zatraci³,
zagubi³. Przekrelaj¹c wypracowany w redniowieczu kompromis rozumu i wiary, skutecznie zamkn¹³ siê na prawdê. Tak wielki opór i sprzeciw budz¹ w cz³owieku wydarzenia zbawcze. Tymczasem istot¹, sensem, fundamentem chrzecijañstwa jest wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego wcielenie i zmartwychwstanie,
wiara w to, ¿e jest On prawdziwym Bogiem, który przyszed³ na ziemiê, i wiara
w to, ¿e tylko dziêki zbawczej ofierze Krzy¿a cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ zbawienie. I taka prawda jest zupe³nie niezale¿na od ludzkiego jej uznania b¹d nie.
X. IDEOLOGIA POSTMODERNISTYCZNA
Trudno jednoznacznie zdefiniowaæ tak niejednorodny i wielow¹tkowy termin,
jakim jest postmodernizm15. Etymologia tego s³owa pochodz¹ca od ³aciñskiego
zwrotu modo teraz, niedawno, odnosi siê do tego, co dzieje siê w danej chwili,
blisko, bezporednio, wskazuj¹c jednoczenie na zmiennoæ, chaotycznoæ, p³ynnoæ, niedookrelonoæ teraniejszoci, stoj¹cej w wyranej sprzecznoci ze statyczn¹, uporz¹dkowan¹ przesz³oci¹. Ten zespó³ pr¹dów, pogl¹dów, zasad, interpretacji, zachowañ, tendencji, przejawiaj¹cych siê w ka¿dej dziedzinie ludzkiego
¿ycia, charakteryzuje siê tak du¿ym stopniem otwartoci, ¿e rzeczywistoæ i poznanie jawi¹ siê jako niekoñcz¹cy siê, podatny na ci¹g³e zmiany proces, który dobrze oddaje staro¿ytna Heraklitejska zasada wskazuj¹ca na zmiennoæ, nieustanne
stawanie siê, wieczny ruch, jako wyznaczniki rzeczywistoci. Nic zatem nie jest,
a wszystko staje siê. Takie jej ujêcie prowadzi do katastrofalnego w skutkach,
wszechobecnego relatywizmu, uprawniaj¹cego ka¿dego do dowolnych, zgodnych
z jego wyobra¿eniami, interesami czy pogl¹dami interpretacji i przewartociowaniem rzeczywistoci. Sta³y, stabilny, wypracowany w przesz³oci obraz rzeczywistoci, opartej na solidnych fundamentach, w umys³owoci postmodernistycznej
staje siê terenem nieustannego balansowania, niepewnoci, daremnego poszukiwania nowych wzorców, na których móg³by siê oprzeæ. Odrzucenie i zanegowanie
czasu, historii, tradycji, prawd absolutnych, fundamentalnych, egzystowanie jakby
poza tym wszystkim, co znane, pewne, sprawdzone, prowadzi do tworzenia substytutów, zastêpników nowego porz¹dku wiata.
O genezie postmodernizmu, jego filozofii, postawie wobec prawdy, koncepcji cz³owieka
i ¿ycia spo³ecznego, oraz sprzeciwianiu siê religii i Bogu, zob. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 7nn.
15
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Wymieniaj¹c tylko niektóre z elementów postmodernistycznego wiatopogl¹du , nale¿y wskazaæ na: specyficzny stosunek cz³owieka postmodernistycznego
do Boga, poszukiwanie nowych form religijnoci, stawianie znaku równoci miêdzy religiami, wierzeniami czy sektami, istnienie wielu, nierzadko sprzecznych
prawd i praw, których twórc¹ staje siê sam cz³owiek, kreuj¹c siebie na najwy¿szego i jedynego ustawodawcê, odrzucenie zasad etycznych, moralnych, religijnych, podwa¿enie celowoci, sensu ludzkiej egzystencji i uznanie, ¿e wszystko
jest dzie³em przypadku, ¿ycie horacjañsk¹ chwil¹, ³atw¹, lekk¹ i przyjemn¹, pogoni¹ za dobrami materialnymi, zanik prawdziwych wiêzi miêdzyludzkich opartych na mi³oci, wra¿liwoci i poszanowaniu drugiego cz³owieka, patrzenie na
cz³owieka przez pryzmat tego, co posiada, a nie tego, kim jest, propagowanie
tolerancji, rozumianej jako akceptacja wszelkich dewiacyjnych, patologicznych
form zachowania i t³umaczenie ich postêpowym, nowoczesnym myleniem.
Warto wymieniæ równie¿: gloryfikowanie nieograniczonej ludzkiej wolnoci,
przyzwalaj¹cej na wszystko, na co tylko ma siê ochotê, uciekanie ze wiata rzeczywistych, realnych problemów, z którymi trzeba siê zmierzyæ, do wiata wirtualnej cyberprzestrzeni, braku odpowiedzialnoci i nieponoszenia konsekwencji
swoich dzia³añ, zastêpowanie wychowania dzieci i m³odzie¿y wspieraniem,
zgodnie z za³o¿eniem, ¿e proces wychowywania jest tylko ród³em ograniczeñ,
ucisku, stresu, m³ody cz³owiek sam umie pokierowaæ swoim ¿yciem, nie potrzebuje ¿adnych autorytetów, nakazów czy zakazów, a jedynie wspierania go w tym,
co sam uzna za najlepsze dla siebie, degradacja wspó³czesnej kultury, któr¹ odrywa siê od jej wielowiekowego dziedzictwa, odrzucanie perspektywy ¿ycia
wiecznego, negowanie dowiadczeñ granicznych, w szczególnoci mierci, obsesyjny lêk przed ni¹, ¿ycie tu i teraz, tak, jak gdyby wymiar nadprzyrodzony
nie istnia³.
Wyliczenie to mo¿na by oczywicie z powodzeniem kontynuowaæ, dopisuj¹c do tego ponurego katalogu kolejne przera¿aj¹ce punkty. Wydaje siê to jednak
bezcelowe. Bardzo trafnie trudn¹ kondycjê cz³owieka uwik³anego w ponowoczesne mylenie nakreli³ G. Ravasi, pisz¹c:
16

Z jednej strony fragmentacja, niespójnoæ, indyferencja, pustka wewnêtrzna, relatywizm i subiektywizm, z drugiej strony jedyne w swoim rodzaju i ekstremalne zwrócenie siê ku technice i rzeczywistoci wirtualnej, zimnym arbitrom ludzkiej egzystencji: oto dramatyczny koszmar nowoczesnego spo³eczeñstwa, które aspiruje do uwolnienia siê od wzglêdnoci i skoñczonoci17.

Por. S.I. Mo¿d¿eñ, Fa³szywe drogi wychowania, Sandomierz 2013, s. 288-301.
G. Ravasi, Wcielenie i nowoczesnoæ. Analiza kontrapunktu, Przegl¹d Uniwersytecki
2012, nr 5 (139), s. 14.
16
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Godne po¿a³owania jest to dramatyczne rozdarcie cz³owieka postmodernistycznego18, który z jednej strony bezkrytycznie zaufa³ doczesnemu wiatu materialnemu, z drugiej za nie mo¿e ca³kowicie i ostatecznie wyzbyæ siê wpisanej
w jego istotê duchowoci. Zarysowana powy¿ej ludzka, racjonalno-religijna odpowied na Bo¿¹ ingerencjê w historiê cz³owieka, pocz¹wszy od realnego przyjcia Boga na wiat w osobie Jezusa Chrystusa, ci¹g³ego wyczekiwania Go przez
naród wybrany, do postrzegania Boga w staro¿ytnoci, redniowieczu czy czasach nowo¿ytnych dowodzi religijnej natury cz³owieka, który jest istot¹ zdoln¹
nie tylko do ziemskiego, ograniczonego czasem trwania, ale przede wszystkim
do wychodzenia na spotkanie ku wiatu nadprzyrodzonemu, i to niezale¿nie od
tego, czy tego chce czy nie, czy jest tego wiadomy czy nie, czy wiara jedynie tli
siê w nim, zag³uszana podszeptami rozumu, czy te¿ p³onie ¿ywym ogniem. Trwa
wiêc cz³owiek ponowoczesny w odrêtwieniu, zawieszony gdzie pomiêdzy doczesnoci¹ a wszczepion¹ weñ têsknot¹ za innym wymiarem. Próbuj¹c prze³amaæ ten marazm, organizuje sobie ¿ycie duchowe, szukaj¹c wsparcia w pluralistycznych i wieckich tendencjach epoki. Wiara w chrzecijañskiego Boga w jej
tradycyjnym, znanym, ugruntowanym kszta³cie jest trudna do przyjêcia i zaakceptowania, nierzadko te¿ ustêpuje miejsca nowym formom religijnoci.
Jeli cz³owiek postmodernistycznej rzeczywistoci widzi gdzie miejsce dla
Boga, to jedynie, o czym wspomina przywo³any ju¿ Benedykt XVI, w sferze
myli czy idei, nie za w materialnym wiecie, do którego Bóg zwyczajnie nie
pasuje. Dlatego próbuje gdzie wepchn¹æ swojego Stwórcê, aby Ten mu nie
przeszkadza³, nie by³ zagro¿eniem dla jego absolutnej, nieograniczonej wolnoci. W postmodernistycznym wiecie zmienia siê diametralnie postrzeganie
Boga19, na nowo wed³ug ludzkich oczekiwañ i wyobra¿eñ kszta³tuje siê Bosko-ludzk¹ relacjê. Niekwestionowany niegdy autorytet Kocio³a ulega podwa¿eniu,
a on sam w oczach wielu staje siê jedynie czysto ludzk¹ instytucj¹, realizuj¹c¹
w³asne polityczno-spo³eczno-gospodarcze interesy. Praktyki religijne zatracaj¹
swój duchowy wymiar, staj¹c siê odwiêtnie kultywowan¹ tradycj¹ dla oka
i na pokaz, a nie wewnêtrznym prze¿yciem maj¹cym zbli¿aæ do Boga. W ponowoczesnej logice Bóg traci swe transcendentne oblicze, przestaje byæ Bogiem
osobowym, nie wp³ywa na losy wiata, nie ingeruje w ludzkie ¿ycie, opatrznoæ
Bo¿a nie roztacza siê nad cz³owiekiem i wiatem, odarty zostaje z boskich atrybutów, Jego prawa, nakazy i zakazy ra¿¹, wydaj¹ siê nieaktualne, przestarza³e
i niedostosowane do wymogów wspó³czesnoci, oderwany zostaje od hierarchicznego Kocio³a, który sam ustanowi³. Tym samym cz³owiek postmoderny,
Zob. Ch. Delsol, Esej o cz³owieku pónej nowoczesnoci, t³um. M. Kowalska, Kraków 2003.
Postmodernistyczny obraz Boga kreli S. Wielgus, por. ten¿e, Stan¹æ po stronie dobra, Sandomierz 2013, s. 157-159.
18

19
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mówi¹c tak specyficznie rozumianemu Bogu, a nie Kocio³owi, odrzuca
depozyt wiary na rêce tego Kocio³a z³o¿ony, zaprzepaszcza ³askê jedynego, pe³nego, mo¿liwego w ziemskich warunkach zjednoczenia z Bogiem. Popada
w swego rodzaju niebezpieczn¹ schizofreniê, przeciwstawiaj¹c sobie to, co przeciwstawione byæ nie mo¿e, jest bowiem nierozerwalnie ze sob¹ z³¹czone. Niewiadomie staje siê niekiedy kontynuatorem pogl¹dów M. Lutra, relacjê z Bogiem zawê¿aj¹c do osobistego prze¿ycia, a artyku³y wiary pozostawiaj¹c w³asnej
interpretacji. Bóg oderwany od Kocio³a, ród³a Jego najpe³niejszego poznania,
staje siê bezosobowym bytem, jak¹ istniej¹c¹ gdzie si³¹, energi¹, moc¹.
Odrzucaj¹c osobowego Boga obecnego w Kociele, sakramentach, przykazaniach, traktuj¹c wiarê w sposób instrumentalny jako narzêdzie maj¹ce s³u¿yæ
lepszemu, wygodnemu ¿yciu, cz³owiek wystawia siê na pokusê zaprzedania siê
nowym, starym bo¿kom. Sk³onny jest uwierzyæ, ¿e wszystkie religie, wyznania,
duchowe praktyki, obrzêdy maj¹ tak¹ sam¹ wartoæ, s¹ sobie równe. Ulega fascynacji wspó³czesnymi kulturalno-spo³eczno-politycznymi ideologiami i kultami urastaj¹cymi do rangi nowych religii. Poszukuje nowych duchowych inspiracji,
przyznaj¹c sobie w tej sferze wiêksz¹ autonomiê. Postmodernizm, odpowiadaj¹c
na to z³udne, ludzkie zapotrzebowanie, proponuje szerokie spektrum takowych
doznañ. O¿ywaj¹ w nowej ods³onie praktyki doby staro¿ytnej  epoki hellenistycznej i klasycznej Grecji, zainteresowaniem ciesz¹ siê tradycje mistyczne hinduizmu i buddyzmu, tradycje duchowe rdzennej Ameryki i neolitycznej Europy,
modne staj¹ siê praktyki ezoteryczne, takie jak: alchemia, astrologia, joga czy
kaba³a20.
Cz³owiek doby postmodernistycznej, funkcjonuj¹cy równoczenie w cyberprzestrzeni, stykaj¹cy siê z niewyobra¿alnie rozwijaj¹c¹ siê technik¹, nie ma dzi
wiêkszych problemów z wiar¹ w tê zdeformowan¹ transcendencjê, jak¹ proponuje mu wiat. Jest w stanie przyj¹æ istnienie równoleg³ych cywilizacji, wyczekuje
przybycia istot z kosmosu, uzale¿nia swój los od horoskopów, przepowiedni,
wró¿b, jest w stanie uwierzyæ w najbardziej nawet absurdalne i nieprawdopodobne programy duchowego rozwoju, które proponuj¹ sekty21, lepo pod¹¿a za tzw.
pseudoautorytetami, idolami  kreatorami masowej wyobrani, niemal¿e z namaszczeniem nawiedza olbrzymie centra handlowe  wspó³czesne wi¹tynie
masowej konsumpcji. Ci, którzy realnie, poprzez dostêpne rodki  prasê, mass
20
Wiêcej na temat nowych form religijnych i duchowoci postmodernistycznej zob. R. Tarnas, Dzieje umys³owoci zachodniej: idee, które ukszta³towa³y nasz wiatopogl¹d, t³um. M. Filipczuk, J. Ruszkowski, Poznañ 2002, s. 474-475.
21
Zagro¿enia, jakie niesie ruch New Age, widziane oczyma jednego z jego bardziej znamienitych cz³onków, zob. R.N. Baer, W matni New Age, w: W matni New Age; New Age – kultura i filozofia, t³um. J. K³os, Kraków 1996, s. 5-294; o kulturze i filozofii New Age zob. S. Rouvillois,
New Age – kultura i filozofia, w: W matni New Age; New Age – kultura i filozofia, t³um. K. M¹del,
K. Skorulski, Kraków 1996, s. 306-427.
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media22, kszta³tuj¹ mylenie wspó³czesnego cz³owieka, umiejêtnie graj¹ i manipuluj¹ t¹ jak¿e delikatn¹, intymn¹ i nies³ychanie wa¿n¹ sfer¹ ludzkiej egzystencji. Ogromne si³y i rodki zaanga¿owane s¹ dzi w tworzenie i organizacjê wykrzywionej p³aszczyzny duchowej, w podsuwanie cz³owiekowi podatnemu na
tego typu dzia³ania gotowych odpowiedzi i ustalonych wzorców rozwi¹zywania
problemów, w mówienie mu, w co ma wierzyæ. Duchowoæ cz³owieka nowoczesnego ulega skomercjalizowaniu, staje siê ³adnie opakowanym towarem, który
mo¿na ³atwo kupiæ i sprzedaæ. Wystarczy wspomnieæ o ciesz¹cym siê z roku na
rok wiêkszym zainteresowaniem tzw. wiêcie Halloween, z powodzeniem przeszczepionym na grunt polski, maj¹cym byæ w za³o¿eniu przeciwwag¹ dla Uroczystoci Wszystkich wiêtych. Ubrane w konwencjê weso³ej, kostiumowej
zabawy  cukierek albo psikus, symbolizowane przez wampiry, duchy, czarownice, trupie czaszki i popularn¹ dyniê z umieszczonym weñ wiat³em, to jak¿e
modne, lecz w¹tpliwe wiêto, maj¹ce swe ród³o w kultach pogañskich, jest niczym innym, jak tylko wiêtem ku czci Szatana, lucyferycznym ho³dem sk³adanym mu w postaci krwawych, niewinnych ofiar.
Ten, kto posiad³ ludzkie sumienie, zaw³adn¹³ ca³ym cz³owiekiem. Tak kszta³tuj¹ca siê w cz³owieku duchowoæ nie czyni go prawdziwie wolnym, lecz niesie
zniewolenie. Cz³owiek o wykrzywionej duchowoci, ograniczony czasem i przestrzeni¹, jak celnie zauwa¿a Gianfranco Ravasi, gubi siê w momencie zbli¿ania
siê do autentycznej tajemnicy, odczuwa lêk wobec rzeczywistoci ostatecznych
takich jak: Bóg, ¿ycie, cierpienie, ból, mieræ i ¿ycie po mierci23. Nie rozumie
sensu cierpienia, nie godzi siê na chorobê, ból, czêsto wybieraj¹c ostateczne rozwi¹zania, nie potrafi z godnoci¹ pogodziæ siê ze staroci¹, próbuj¹c wszelkimi
metodami zachowaæ m³odoæ, odczarowuje mieræ, tak, jakby to graniczne dowiadczenie mia³o go nigdy nie dotkn¹æ, w¹tpi w ¿ycie po mierci. Wobec tych
trudnych dowiadczeñ, które s¹ nieodzown¹ w³asnoci¹ ludzkiej egzystencji, staje ca³kowicie bezradny, bezbronny. Jedyn¹ nadziej¹ na wydobycie cz³owieka
postmodernistycznego z tej pustki, chaosu, marazmu jest wiara w Jezusa Chrystusa wcielonego i zmartwychwsta³ego, gdy¿ On uzdrawia poranion¹ ludzk¹ naturê, wyzwala z ciemnoci grzechu, przywraca cz³owiekowi jego utracon¹ wartoæ i godnoæ dziecka Bo¿ego. Jego wcielenie nadaje w³aciwy i prawdziwy sens
i cel ludzkiemu ¿yciu, Jego zmartwychwstanie sprawia, ¿e mieræ nie jest kresem, nicoci¹, a przejciem z tego wiata do innego: ¿ycie Twoich wiernych,
Panie, zmienia siê, ale siê nie koñczy. Ludzka egzystencja nabiera nowego wymiaru, jeli opiera siê na wzorze Chrystusowego ¿ycia, jeli staje siê respektowaniem Jego woli, wype³nianiem Jego nauki.
Wiêcej o technikach manipulacyjnych i propagandowych stosowanych wspó³czenie, zob.
T. Janka, Manipulacja i propaganda w mass mediach ród³em fa³szywego obrazu cz³owieka, wiata i Boga, w: Studium franciscanum in caritate facere, red. T. Janka, Poznañ 2009, s. 205-225.
23
Por. G. Ravasi, Wcielenie i nowoczesnoæ , dz. cyt., s. 15.
22
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Wci¹¿ jednak zdaje siê, ¿e cz³owiek postmodernistyczny, wzorem tych
uczniów, którzy odeszli od Pana, gdy¿ niezrozumia³e i nie do przyjêcia by³o dla
nich to, o czym naucza³, uparcie powtarza i pyta: Trudna jest ta mowa. Któ¿ jej
mo¿e s³uchaæ? (J 6,60). Wielu te¿ mo¿e siê zwyczajnie wydawaæ, ¿e ¿ycie zgodne z moralnymi nakazami, przestrzeganie Bo¿ych przykazañ, spe³nianie praktyk
religijnych jest zwyczajnie nudne, tak ró¿ne od tego, czym dzi nêci i mami cz³owieka wspó³czesny wiat. Znajd¹ siê i tacy, dla których wizja wiecznego przebywania z Bogiem w wiecznoci jest jedynie wymys³em i pobo¿nym ¿yczeniem
chrzecijan.
Owieceniowa rewolucja umys³owa na trwa³e zaszczepi³a w cz³owieku jak¿e
b³êdne i zgubne mniemanie, ¿e cz³owiek, wyposa¿ony w to wspania³e narzêdzie,
jakim jest rozum, doskonale poradzi sobie bez Boga. Konsekwencje takiego mylenia i dzia³ania wyrazi³ Nietzsche, mówi¹c, ¿e cz³owiek zabi³ Boga w sobie
i myla³, ¿e ujdzie mu to bezkarnie. Owocem tego bezprecedensowego w dziejach
ludzkoci morderstwa sta³o siê duchowe samobójstwo cz³owieka. Nowo¿ytny
duch, dla którego Bo¿e tajemnice zbawienia by³y skandalem, poniós³ ca³kowit¹
klêskê. Zagubionego cz³owieka trudnej wspó³czesnoci mo¿na dzi zapytaæ, parafrazuj¹c niezwykle trafn¹ intuicjê Pascala: cz³owieku, có¿ masz do stracenia,
jeli wierzysz? Absolutnie nic. Przeciwnie, mo¿esz tylko zyskaæ. Co jednak, jeli nie wierzysz? Wtedy masz do stracenia absolutnie wszystko, stawiasz bowiem
na szali swoje szczêcie i ¿ycie wieczne.
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SUMMARY
This article discusses two events from Jesus Christ’s life: incarnation and resurrection. They
constitute a problem in philosophy. These events in the light of Christian faith do not require the
type of epistemological reasons, because it is the mystery of faith. In philosophy, however, up to
this day they are analyzed by many philosophers and are getting rationalization. These events are
a scandal for the modern philosophy, in the words of Pope Benedict XVI in his book Jesus of
Nazareth, and counterpoint to the contemporary, as Cardinal Gianfranco Ravasi said.
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Spór Józefa Tischnera z tomizmem  miêdzy konfrontacj¹ a dialogiem
Józef Tischners Debate with Thomism  Between Confrontation and Dialogue
Mylê o tym, jak zwodnicza mo¿e byæ najbardziej erudycyjna historia myli ludzkiej.
Gdyby kto wzi¹³ teksty, które siê wtedy ukaza³y, teksty bardzo ciekawej polemiki filozoficznej o wiêtego Tomasza, pomyla³by sobie: no, najwiêksi przeciwnicy to z jednej
strony Swie¿awski i jego grupa, a z drugiej strony Tischner. Jakie to jest memento dla
historyków; pokazuje jak g³êboko trzeba siêgaæ. Duc in altum, id na g³êbiê: tam
znajdzie siê to, co jest naprawdê wartociowe, to, co naprawdê ³¹czy.
Stefan Swie¿awski

Dyskusje, polemiki, spory filozoficzne toczone na ³amach przeró¿nych periodyków s¹ jednym z wa¿niejszych elementów wymiany myli intelektualnej,
który znacz¹co wp³ywa na rozwój poszczególnych nurtów filozoficznych. Dialog w ramach koncepcji wywodz¹cych siê z jednej tradycji intelektualnej jest
sta³ym elementem filozoficznego krajobrazu. Na gruncie polskim za przyk³ad
s³u¿yæ mog¹ polemiki miêdzy Mieczys³awem Kr¹pcem a Antonim Stêpniem
dotycz¹ce teorii s¹du egzystencjalnego i zwi¹zków metafizyki z dowiadczeniem
czy spór miêdzy Tadeuszem Styczniem a Mieczys³awem Kr¹pcem poruszaj¹cy
problem roli dowiadczenia w etyce. Do rzadkoci natomiast nale¿¹ polemiki
prowadzone miêdzy przedstawicielami wywodz¹cymi siê z odrêbnych tradycji
filozoficznych. Jeli jednak nawet do nich dochodzi, to zazwyczaj maj¹ one charakter incydentalny i wymiana pogl¹dów koñczy siê na paru artyku³ach b¹d
ewentualnie sprowadza siê jedynie do krytyki przeciwnego stanowiska, nie maj¹c niemal ¿adnych znamion dialogu. W tym kontekcie niew¹tpliwie chwalebnym wyj¹tkiem w powojennej historii polskiej filozofii by³a polemika, jak¹
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w latach siedemdziesi¹tych toczyli ze sob¹ z jednej strony Józef Tischner, z drugiej polscy neotomici. Do wymiany pogl¹dów dochodzi³o przede wszystkim na
³amach miesiêcznika Znak i Tygodnika Powszechnego. O wyj¹tkowoci tej
dyskusji niech wiadczy fakt, ¿e nie sposób znaleæ w ca³ej powojennej historii
myli chrzecijañskiej sporu, który skupia³by uwagê tak szerokiego grona najwybitniejszych polskich mylicieli1. Sporu, który porusza³by tak szerok¹ problematykê  od filozofii Boga, przez metodologiê, antropologiê filozoficzn¹, metafizykê, aksjologiê, etykê, po kwestie metafilozoficzne. Sporu, który trwa³by ca³¹
dekadê, a jego echa siêga³yby dwóch kolejnych dekad2.
Polemika Józefa Tischnera z tomizmem, anga¿uj¹c dwa wa¿ne rodowiska
polskiej filozofii powojennej  fenomenologiczne i tomistyczne  stanowi istotne studium dla historyków filozofii. Wydaje siê jednak, ¿e szeroki wachlarz problemów filozoficznych poruszanych przez obie strony tego sporu, choæ niew¹tpliwie ma znaczenie historyczne, to jednak stwarza pole do pog³êbionej refleksji
nad fundamentalnymi problemami filozofii. To w³anie te najistotniejsze dla filozofii kwestie stan¹ siê osi¹ rozwa¿añ przeprowadzonych w niniejszym artykule. Abstrahuj¹c od ca³ego kontekstu personalnego i historycznego, który wp³yn¹³
na burzliwy kszta³t sporu, artyku³ poni¿szy ma zwróciæ uwagê na aspekt merytoryczny tocz¹cych siê polemik. Stanowi on jedynie przyczynek do szerszych analiz nad problemem relacji, jakie zachodz¹ miêdzy teoriami Tischnera a koncepcjami neotomistycznymi3. Jest to pewna propozycja interpretacji najwiêkszego
sporu w polskiej, powojennej filozofii chrzecijañskiej. Zadaniem artyku³u jest
wykazanie podstawowych ró¿nic, które dziel¹ omawiane strony sporu, i dokonanie próby oceny przedstawianych przez polemistów racji.
1
Tischner wszed³ w spór z myl¹, z któr¹ zwi¹zane by³y najwiêksze nazwiska polskiej filozofii, tj. Stefan Swie¿awski, Mieczys³aw A. Kr¹piec, Antoni B. Stêpieñ, Tadeusz lipko, Mieczys³aw
Gogacz. Trzeba dodaæ, ¿e oprócz wielkich mistrzów filozofii w spór z Tischnerem zaanga¿owali
siê równie¿ ich uczniowie: Kazimierz Krajewski, Boles³aw Celiñski, Romuald Waszkinel, jak równie¿ niezwi¹zani z tomizmem: Andrzej Pó³tawski, Alfred Gawroñski, Bronis³aw £agowski czy
powszechnie znany publicysta proweniencji personalistycznej  Jerzy Turowicz. Wspomnieæ nale¿y, ¿e oprócz filozofów w polemikê z Tischnerem weszli wybitni polscy teologowie: Jacek Salij
i Wac³aw wierzawski.
2
Niemal¿e pe³en wykaz bibliograficzny, zawieraj¹cy zarówno publikacje stanowi¹ce bezporednie polemiki Tischnera z tomizmem, jak i pozycje bêd¹ce ich t³em, przedstawia Zbigniew Dymarski. Zob. ten¿e, Debata ksiêdza Józefa Tischnera ze szko³a lubelsk¹, „Logos i Ethos” 1998,
nr 1, s. 239-245.
3
Z wa¿niejszych artyku³ów omawiaj¹cych spór Tischnera z tomizmem nale¿y wymieniæ:
K. Tarnowski, Tomizm a obecnoæ filozofii, „Znak” 1978, nr 2, s. 198-212; W. Chudy, O silne serce
kultury (Polemika syntezuj¹ca z ks. Józefem Tischnerem), „Znak” 1982, nr 4, s. 242-253; A. Wilczek, W poszukiwaniu prawdy o cz³owieku. Spór ksiêdza Józefa Tischnera z tomizmem, „Czasopismo Filozoficzne” 2009, nr 4/5, s. 52-72; M. Zembrzuski, „Cienie bez jaskini” – spór M. Gogacza
z J. Tischnerem o charakter filozofii, w: Filozofia i mistyka. Wokó³ myli Mieczys³awa Gogacza,
red. I. Andrzejczuk, T. Klimski, Warszawa 2012, s. 99-114.
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Aby ods³oniæ p³aszczyznê dialogu miêdzy spieraj¹cymi siê stronami, nale¿y
dotrzeæ do principiów, które znajduj¹ siê u pod³o¿a tocz¹cych siê polemik. W tym
celu trzeba przeprowadziæ analizy na p³aszczynie metateoretycznej i antropologicznej. W pierwszym polu badawczym zestawione zostan¹ dwa sposoby
uprawiania filozofii – tomistyczny i Tischnerowski. To pozwoli ukazaæ odmienne rozumienie przedmiotu, metod i celu filozofii. Nastêpnie przeledzone zostan¹ odrêbne rozstrzygniêcia z zakresu wspólnej p³aszczyzny badawczej, jak¹ zarówno dla Tischnera, jak i tomistów stanowi szeroko rozumiana antropologia
filozoficzna wraz z jej metafizycznym ugruntowaniem. W ostatecznym rozrachunku czytelnik otrzyma odpowied na pytanie: czy w omawianym sporze
mamy do czynienia z koncepcjami wykluczaj¹cymi siê, które musz¹ pozostaæ
w stosunku do siebie w silnej konfrontacji, czy mo¿e dosz³o do polemiki miêdzy
odmiennymi stanowiskami, które jednak mog¹ wieæ ¿yczliwy dialog i w pewnym zakresie siê uzupe³niaæ.
I. METAFORYCZNA P£ASZCZYZNA SPORU
Swoj¹ polemikê z tomizmem rozpocz¹³ Tischner s³ynnym artyku³em Schy³ek chrzecijañstwa tomistycznego. Na tle krytyki teologii spekulatywnej ods³oni³ siê spór toczony pomiêdzy dwoma modelami filozofii uprawianej w ramach
chrzecijañstwa. Z jednej strony sporu Tischner proponowa³ dehellenizacjê myli chrzecijañskiej przez rezygnacjê z syntezy metafizycznych treci arystotelizmu z aksjologicznym przekazem religijnego objawienia. Podkreliæ nale¿y, ¿e
by³a to próba ograniczenia elementu spekulatywnego w teologii na rzecz rozwa¿añ egzystencjalnych oraz aksjologicznych, które mia³y lepiej ukazaæ centralne
dane objawienia, tym jednak powinna zaj¹æ siê chrystologia4. Za z drugiej strony sporu stanêli tomici, którzy akcentowali niezbywalnoæ elementu spekulatywnego czy te¿ cilej kontemplatywnego5. Ponadto, tomici silnie eksponowali
liniê graniczn¹ le¿¹c¹ pomiêdzy revelabilia, którymi winna zajmowaæ siê teologia spekulatywna (filozofia Boga), a revelata, które nale¿¹ do zagadnieñ teologii
pozytywnej. Natomiast Tischnerowsk¹ redukcjê teologii w. Tomasza do teologii
spekulatywnej oraz jego próby transformacji okrelonych danych w przestrzenie
pozafilozoficzne, czyli Tomaszowe revelata, tomici oceniali jednoznacznie ne-

Por. J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 2002, s. 202-219.
Por. J. Salij, Duch prawdy, duch wolnoci, „Znak” 1970, nr 7-8, s. 1003-1004; A.B. Stêpieñ,
Przedwczesne podzwonne tomizmowi, „Znak” 1970, nr 7-8, s. 1000-1001; V. Possenti, Józef Tischner – kontestator tomizmu, t³um. E. Zieliñski, w: Jak dzisiejszemu cz³owiekowi mówiæ o Bogu?,
red. B. Bejze, Warszawa 1994, s. 473; J. Kalinowski, S. Swie¿awski, Filozofia w dobie Soboru,
t³um. M. C. Gawrysiowie, Warszawa 1995, s. 27-29.
4

5

214

MAREK JAWOR

gatywnie6. Ta czêæ analizy sporu ukaza³a ró¿ne rozumienie relacji wiary do rozumu i filozofii do teologii spieraj¹cych siê stron. Tomici reprezentowali stanowisko g³osz¹ce autonomiê dwóch porz¹dków, za myl Tischnera umieciæ nale¿y w ramach tych koncepcji, które wprawdzie postuluj¹ jednoæ wiary i rozumu,
ze wskazaniem jednak na pierwszeñstwo wiary. Wa¿nym problemem na styku
filozofia – teologia by³a kwestia teologizacji filozofii, czyli preferowania w ramach chrzecijañstwa okrelonego jej nurtu. Wydaje siê, ¿e w tej kwestii racjê
nale¿y przyznaæ Tischnerowi, który dostrzegaj¹c dominacjê myli tomistycznej
w polu chrzecijañstwa, zaproponowa³ czêstsze korzystanie z osi¹gniêæ ró¿nych
filozofii wspó³czesnych. Oczywicie docelowo mia³o to doprowadziæ do zast¹pienia jednej myli tomistycznej wieloci¹ idei filozoficznych funkcjonuj¹cych
w obrêbie myli chrzecijañskiej7.
Problem uwspó³czeniania filozofii chrzecijañskiej by³ kolejnym wa¿nym
tematem sporu Tischnera z tomistami. Analizy tego aspektu sporu wykaza³y, ¿e
problem nieaktualnoci tomizmu we wspó³czesnym wiecie w g³ównej mierze
ufundowany jest na problematyce metodologicznej, na braku metod, które pozwala³yby poszerzaæ wiedzê filozoficzn¹. Jak pisa³ Józef Tischner:
Najpowa¿niejszy zarzut, jaki postawi³em tomizmowi, by³ ten, ¿e nie stawia on nowych pytañ filozoficznych, nie inspiruje problemów naukowych naprawdê nowych
i nie dysponuje odpowiedni¹ metodyk¹, w oparciu o któr¹ mo¿na by robiæ prawdziwe odkrycia naukowe i filozoficzne [ ]. Chodzi o zaszczepienie myli chrzecijañskiej nowych metod badania wiata i chrzecijañstwa8.

Tomizm zosta³ oskar¿ony o brak analiz subiektywnoci oraz zjawisk spo³ecznych, przestarza³oæ stosowanej aparatury pojêciowej, nienaukowoæ, izolacjonizm, oderwanie od dowiadczenia i dedukcjonizm9. Tomici za odpowiadali
Tischnerowi zarzutami o subiektywizm, antropocentryzm, irracjonalizm czy mieszanie p³aszczyzny nauk szczegó³owych z filozoficzn¹10. Szczegó³owe analizy
tych oskar¿eñ wykaza³y, ¿e obydwie strony sporu stosuj¹ odrêbne metody filozoficzne  z jednej strony mamy do czynienia z metod¹ egzystencjalno-fenomenologiczn¹, z drugiej za metafizykaln¹. W konsekwencji zaprowadzi³o to do
odmiennego rozumienia przedmiotu formalnego filozofii. Ponadto, okaza³o siê,
Por. W. wierzawski, Egzegeza biblijna i teologia spekulatywna u w. Tomasza z Akwinu,
Znak 1970, nr 1, s. 27-28, 38-41; V. Possenti, Józef Tischner , dz. cyt., s. 470-471.
7
J. Tischner, Mylenie…, dz. cyt., s. 211-213, 224-232, 297.
8
Tam¿e, s. 239.
9
Por. tam¿e, s. 227-228, 291-292, 294-295, 297.
10
Por. J. Turowicz, Cz³owiek istota nieznana, „Tygodnik Powszechny” 1974, nr 5, s. 1, 7;
M. Gogacz, Czym zajmuje siê filozofia?, „Znak” 1974, nr 9, s. 1150-1158; S. Swie¿awski, Filozofia, teologia i duszpasterstwo, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 13, s. 1, 4; M. Gogacz, Nieporozumienia w wyst¹pieniu Tischnera przeciw Swie¿awskiemu, „¯ycie i Myl 1977, nr 9, s. 103-109.
6
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¿e zarzut Tischnera dotycz¹cy nienaukowoci tomizmu nie ma zwi¹zku z brakiem
stosowania metod scjentystycznych, gdy¿ te czêciej mo¿na znaleæ w koncepcjach tomistycznych, zw³aszcza w od³amie lowañskim, ni¿ w myli samego Tischnera. Jeli mo¿na mówiæ o nienaukowoci tomizmu, to zwi¹zana ona by³a
z takim typem analiz, które wykracza³y poza wiat fenomenów, prowadzone by³y
w oderwaniu od dowiadczenia. Nale¿y przychyliæ siê do opinii Tischnera wskazuj¹cej na to, ¿e tomici operuj¹ zawê¿onym pojêciem dowiadczenia. Jednak
trudno na tej podstawie oskar¿aæ ca³¹ myl tomistyczn¹ o zupe³n¹ obojêtnoæ na
dane dowiadczenia. Zarzut taki bowiem mo¿na postawiæ tomizmowi tradycyjnemu, który stosuje metody dedukcyjne, a pojêcie bytu formuje w procesie abstrakcji. W przypadku tomizmu egzystencjalnego za mamy do czynienia przede
wszystkim z metod¹ intuicyjno-redukcyjn¹, gdzie g³ówn¹ rolê w formowaniu
pojêcia bytu odgrywa separacja, nie za abstrakcja11.
Podsumowuj¹c problematykê metateoretyczn¹ sporu Tischnera z tomizmem,
podkreliæ nale¿y, ¿e jest to polemika toczona pomiêdzy koncepcjami stawiaj¹cymi przed sob¹ odrêbny cel badawczy, co Tischner okrela³ mianem etosu filozofii. Z jednej strony mamy do czynienia z czysto teoretyczn¹, bezinteresownie
badaj¹c¹ rzeczywistoæ myl¹ tomistyczn¹, z drugiej – z praktyczn¹, zaanga¿owan¹ w egzystencjalne problemy cz³owieka filozofi¹ Józefa Tischnera. Oczywicie cis³e rozgraniczenie miêdzy teoretycznym tomizmem a praktycznym „tischneryzmem” jest pewnym uproszczeniem. W antropologii tomistycznej wiele
miejsca powiêca siê zagadnieniu godnoci cz³owieka, jego wyj¹tkowej pozycji
w wiecie, za w etyce wskazuje siê na potrzebê wyró¿nienia cz³owieka mi³oci¹, trosk¹ i wspó³czuciem. Natomiast w filozofii Tischnera znaleæ mo¿na wiele metafizycznych, czysto teoretycznych analiz  wystarczy przywo³aæ choæby
rekapitulacjê Anzelmowego dowodu na istnienie Boga czy dowód na istnienie
cz³owieka, zawarte w ksi¹¿ce Spór o istnienie cz³owieka12. Tym samym bardziej
trafne jest spostrze¿enie, ¿e z jednej strony mamy do czynienia z myl¹ silniej
akcentuj¹c¹ kwestie czysto teoretyczne, z drugiej strony z koncepcj¹, gdzie dobitniej podkrelony zostaje walor praktyczny filozofii. Ten fakt dobrze oddaj¹
wypowiedzi Swie¿awskiego i Tischnera. Pierwszy pisa³: Dobro kultury ludzkiej
w jej ca³oci zasadza siê na tym, aby nigdy nie straciæ z oczu wa¿noci m¹droci
metafizycznej, czyli filozofii bytu, uto¿samiaj¹cej siê z przyrodzon¹ kontemplacj¹ ogó³u stworzeñ13, drugi za twierdzi³: „to, o czym myleæ trzeba, nie przychodzi u nas z kart ksi¹¿ki, lecz z twarzy zaniepokojonego swym losem cz³owiePor. S. Kamiñski, Jak filozofowaæ? Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 1989,
s. 67; A.B. Stêpieñ, Wstêp do filozofii, Lublin 1995, s. 36; ten¿e, Metody w filozofii, Zeszyty Naukowe KUL 1981, nr 1, s. 3-18.
12
Zob. J. Tischner, Spór o istnienie cz³owieka, Kraków 1998, s. 268-273, 279-290.
13
S. Swie¿awski, Istnienie i tajemnica, Lublin 1993, s. 99.
11
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ka [ ] O jakoci filozofii decyduje jakoæ bólu ludzkiego, który chce filozofia
wyra¿aæ i któremu chce zaradzaæ. Kto tego nie widzi, jest bliski zdrady”14. Domykaj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce odrêbnych sposobów uprawiania filozofii, wypunktowaæ nale¿y podstawowe ró¿nice dziel¹ce omawiane stanowiska. Z jednej
strony znajduje siê myl egzystencjalna, w swej istocie terapeutyczna, idealistyczna, asystemowa, przepe³niona metaforami, wyra¿ana w formie esejów
o przepiêknej stylistyce literackiej. Z drugiej  myl spekulatywna, nienastawiona na pozanaukowe cele, realistyczna, metodologicznie uporz¹dkowana, unikaj¹ca
zbêdnych form ekspresji, które zagra¿a³yby intersubiektywnej sprawdzalnoci
i komunikowalnoci, wyra¿ana w formie traktatów akademickich przepe³nionych
specjalistyczn¹ terminologi¹.
Wa¿¹c racje sporu o w³aciw¹ koncepcjê filozofii, nale¿y przyznaæ racjê
Wojciechowi Chudemu, twierdz¹cemu, ¿e nie mo¿na wskazaæ jednoznacznie,
który sposób uprawiania filozofii lepiej odpowiada na ludzkie potrzeby i pe³niej
opisuje rzeczywistoæ, gdy¿ wydaje siê, ¿e nie ma jednej w³aciwej drogi uprawiania filozofii. Mo¿na jedynie mówiæ o wieloci dróg opisuj¹cych ró¿norodnoæ
ludzkiego poznania15. I tak w polu filozofii chrzecijañskiej, jak zauwa¿a Stefan
Swie¿awski, istniej¹ dwie drogi badawcze. Mo¿na zaj¹æ siê problemami czysto
filozoficznymi albo specyficzn¹ problematyk¹ wywodz¹c¹ siê z objawienia
chrzecijañskiego16. Choæ tomistom bli¿szy jest pierwszy sposób badañ, a Tischnerowi drugi, to nie oznacza przecie¿, ¿e podejcia te musz¹ siê zwalczaæ. Istnieje
jeszcze mo¿liwoæ wspó³istnienia dwóch myli w twórczym dialogu. Jeli chodzi
o problem uwspó³czenienia metodologii, to racjê nale¿y przyznaæ Tischnerowi,
który podkreli³ wagê stosowania metod fenomenologicznych dla zapewnienia
badaniom filozoficznym g³êbszego kontaktu z dowiadczeniem. Tym samym sta³y siê one przydatne w unaocznianiu okrelonych stanów rzeczy oraz w zbieraniu materia³u empirycznego dla okrelonych dyscyplin filozoficznych. Jednak te
zebrane dane wymagaj¹ interpretacji i ostatecznociowego wyjanienia, w czym
niezast¹pione okazuj¹ siê metody metafizykalne, preferowane przez tomistów.
Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w odniesieniu do celu uprawiania
filozofii, do którego prowadziæ mog¹ równie¿ dwie niewykluczaj¹ce siê drogi.
Po pierwsze, filozofia mo¿e odpowiadaæ na wspó³czesne problemy cz³owieka
i mieæ charakter silnie egzystencjalno-wiatopogl¹dowy, tym samym staj¹c siê
myl¹ praktyczn¹. Jednak mo¿e tak¿e akcentowaæ ponadczasowoæ fundamentalnych kwestii antropologicznych i mieæ charakter zdecydowanie sapiencjalny,
J. Tischner, Czym jest filozofia, któr¹ uprawiam?, Znak 1977, nr 11-12, s. 1358.
Por. W. Chudy, O silne serce kultury. (Polemika syntezuj¹ca z ks. Józefem Tischnerem),
„Znak” 1982, nr 4, s. 249-250.
16
Por. S. Swie¿awski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa  Wroc³aw 2000,
s. 251.
14
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wskazuj¹c miejsce cz³owieka w hierarchii bytów oraz fundamentalne racje uzasadniaj¹ce jego istnienie. Drugi sposób uprawiania filozofii, silnie metafizyczny,
wcale nie musi oznaczaæ jej nieaktualnoci. W tym miejscu racjê maj¹ tomici,
podkrelaj¹c aktualnoæ wiecznie ¿ywych pytañ metafizyki realistycznej. Nale¿y
dodaæ jednak, ¿e tak jak aktualnoæ filozofii nie mo¿e byæ jednostronnie rozumiana, tak samo nie mo¿e byæ jednostronnie rozumiana klasycznoæ filozofii,
a tak w³anie sta³o siê w przypadku myli tomistycznej, która zamknê³a filozofiê
w ramy tradycji perypatetyckiej. Nale¿y w tym miejscu przyznaæ racjê Tischnerowi, ¿e nie mo¿na z obszaru tego, co klasyczne, wykluczaæ Platona, Augustyna, Kartezjusza, Immanuela Kanta czy Georga Hegla. W ramach szeroko pojêtej klasycznoci mieci siê zarówno realistyczne stanowisko Arystotelesa, jak i idealistyczne
Platona; teoretyczny, metodologicznie uporz¹dkowany model myli Tomasza wskazuj¹cy na autonomiê porz¹dku filozofii i teologii oraz zaanga¿owana, ¿ywa koncepcja Augustyna, mieszcz¹ca siê raczej w ramach mylenia religijnego.
II. ANTROPOLOGICZNA P£ASZCZYZNA SPORU
Ukazane na p³aszczynie metateoretycznej rozbie¿noci wstêpnie udowodni³y, ¿e stanowiska reprezentowane z jednej strony przez Tischnera, a z drugiej
przez tomistów, nie musz¹ siê wykluczaæ, ¿e ostr¹ konfrontacjê mo¿na zamieniæ
w rzetelny dialog. Jeszcze dobitniej widaæ to na p³aszczynie sporu, jak¹ jest
metafizyka cz³owieka. Polemiki oscylowa³y wokó³ trzech aspektów antropologii
filozoficznej: (1) podmiotowoci cz³owieka, (2) jego odniesienia do wartoci/
/transcendentaliów oraz (3) relacyjnoci bytu ludzkiego.
Odmienne, Tischnerowskie i tomistyczne, spojrzenie na ludzk¹ podmiotowoæ zwi¹zane by³o z ró¿nym punktem wyjcia w badaniach antropologicznych.
W myli tomistycznej, nawi¹zuj¹cej do filozofii bytu, akcentowa³o siê pierwszeñstwo analiz metafizycznych. Charakterystyczne dla nich poznanie transcendentalne oparte by³o na g³ównych zasadach bytu i mylenia: to¿samoci, niesprzecznoci, wy³¹czonego rodka oraz racji dostatecznej. Natomiast w koncepcji
Tischnera, nawi¹zuj¹cej do filozofii podmiotu, ods³oni³o siê pierwszeñstwo analiz epistemologicznych, ufundowanych na g³ównych zasadach fenomenologii:
bezza³o¿eniowoci (epoche), redukcji ejdetycznej i zasadzie wszystkich zasad,
czyli naocznoci. Przeprowadzone analizy pokaza³y, ¿e nie tylko tomizm patrzy
na cz³owieka przez okna systemu17, jak to okreli³ Tischner, ale równie¿ on na
analizy antropologiczne narzuca siatkê zasad filozoficznych (w tym przypadku
epistemologicznych) i  co warte podkrelenia  niewywiedzionych wprost
z dowiadczenia. Przyjêcie odmiennych za³o¿eñ ontologicznych skutkowa³o tym,
17

Por. J. Tischner, Mylenie , dz. cyt., s. 312-320.
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¿e w pierwszym przypadku przyznano pierwszeñstwo badaniom realnego istnienia, w drugim za analizom czystych mo¿liwoci. Natomiast w ró¿nych punktach wyjcia analiz antropologicznych ujawni³o siê odmienne spojrzenie na to,
co wyró¿nia cz³owieka sporód wszelkich innych bytów. W filozofii Tischnera
jest tym wiadomoæ przenikniêta czasem, w tomizmie  rozumnoæ i wolitywnoæ najwyraniej widoczna w sprawczoci cz³owieka18. St¹d o ile w myli
Tischnera cz³owiek to istota wiadoma prze¿ywaj¹ca swój dramat, o tyle w tomizmie  samoistny, „samosterowny” byt, sprawca swych czynów. Nie oznacza
to, ¿e problem wiadomoci nie pojawia siê w myli neotomistycznej. Jednak
o ile w filozofii Tischnera mamy do czynienia z doznaniow¹ koncepcj¹ wiadomoci  jej podstaw¹ jest przedrefleksyjne doznanie zwane „konscjentywnoci¹”,
o tyle w neotomizmie znajdujemy prze¿ywaniow¹ koncepcjê wiadomoci,
której istot¹ jest „samoods³anianie siê”19. W pierwszym przypadku podstaw¹
w rozumieniu cz³owieka jest odczucie w³asnego ja jako wartoci20, w drugim
dowiadczenie i poznanie siebie jako istniej¹cego21. Widaæ tym samym, ¿e nie
mo¿na zredukowaæ tomistycznej metafizyki cz³owieka do psychologii spekulatywnej ukazuj¹cej substancjalnoæ i niemiertelnoæ duszy za pomoc¹ analiz kategorialnych, co by³o podstaw¹ krytyki Tischnera22. I choæ przestarza³e wersje
tomizmu faktycznie czêsto redukowa³y antropologiê do psychologii spekulatywnej, to trudno to samo twierdziæ o jego nowszych odmianach, gdzie fundament
stanowi¹ badania transcendentalne oparte na koncepcji s¹du egzystencjalnego,
który jest formu³owany od wewn¹trz („ja jestem”), a wzmocniony zasad¹ to¿samoci23. Z drugiej strony trzeba podkreliæ, ¿e uprawianie metafizyki cz³owieka
nie jest mo¿liwe bez pog³êbionej analizy dowiadczeñ ludzkich, zw³aszcza analiz wiadomoci. I przecie¿ bez wspó³czesnych osi¹gniêæ w tej dziedzinie nie
mo¿na wyobraziæ sobie dzie³ Kr¹pca i innych polskich neotomistów, np. Karola
Wojty³y, Antoniego Stêpnia czy Zofii Zdybickiej, które mimo licznych zalet charakteryzuj¹ siê brakiem pog³êbionych analiz aksjologicznych i dialogicznych.
Negatywne stanowisko prezentowane przez Tischnera w odniesieniu do tomistycznej psychologii spekulatywnej ufundowanej na filozofii bytu nie oznacza,
¿e myliciel ten postuluje rezygnacjê z uprawiania metafizyki. Droga do niej

Por. J. Tischner, Mylenie , dz. cyt., s. 330.
Por. A.B. Stêpieñ, W poszukiwaniu istoty cz³owieka (Z fenomenologii i metafizyki ludzkiego
bytu) w: A.B. Stêpieñ, Studia i szkice filozoficzne, t. 2., Lublin 2001, s. 34-35; ten¿e, J. Tischnera
ejdetyka wiadomoci i jani, „Roczniki Filozoficzne” 1973, z. 1, s. 69-70; J. Tischner, wiat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, s. 163-168.
20
J. Tischner, wiat ludzkiej…, dz. cyt., s. 164-165.
21
M.A. Kr¹piec, Ja  cz³owiek, Lublin 1974, s. 159-161.
22
Por. J. Tischner, W krêgu spraw filozofii i psychologii, „Znak” 1967, nr 1, s. 81.
23
Por. M.A. Kr¹piec, Ja  cz³owiek…, dz. cyt., s. 101-112.
18
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wiedzie jednak przez analitykê ludzkiej egzystencji, której ród³owymi dowiadczeniami s¹ dowiadczenie wartoci i drugiego cz³owieka24.
Analizy problematyki lokuj¹cej siê w polu aksjologii wskazuj¹ na odmienne
stanowiska stron sporu w kwestii sposobu istnienia wartoci oraz stosunku cz³owieka do nich. Polemizuj¹c z tomizmem, Tischner pod¹¿y³ drog¹ filozofii podmiotu, która odrywa sferê powinnoci (sollen) od sfery bytu (sein). Nawi¹zuj¹c
do koncepcji Maxa Schelera, przyj¹³ on irrealny” (pozaczasowy) sposób istnienia wartoci oraz postulowa³ istnienie charakterystycznego dla nich momentu
zobowi¹zania, eksplikuj¹cego si³ê ich istnienia  wa¿noæ (gelten). Ponadto Tischner wskaza³ równie¿ na hierarchiczny porz¹dek wartoci, a czyste istnienie
uzna³ za aksjologicznie neutralne. Samo istnienie usprawiedliwiaj¹ dopiero wartoci, a cilej Dobro, nadaj¹c mu tym samym sens25. Tomici natomiast stoj¹ na
stanowisku realizmu ontologiczno-aksjologicznego, traktuj¹c wartoæ jako jakoæ
bytu odnosz¹c¹ siê do sfery intelektualno-po¿¹dawczej. Jakoæ ta w przypadku
transcendentaliów relacyjnych (prawdy, dobra, piêkna) traktowana jest jako strona bytu, za w aspekcie kategorialnym jako nadbudowa bytu. W tym ujêciu
systematyzacja wartoci jest wtórna wzglêdem koncepcji bytu i jego kategorii.
Wed³ug tomistów samo istnienie jest ju¿ aksjologicznie zabarwione pozytywnie,
a co za tym idzie, to ono jest fundamentem wartoci, w tym równie¿ dobra26.
Powy¿sze konkluzje jednoznacznie wskazuj¹, ¿e przedmiotowy aspekt wartoci by³ inaczej ujmowany w spieraj¹cych siê rodowiskach. W konsekwencji ta
odrêbnoæ poci¹gnê³a za sob¹ równie¿ ró¿nicê w charakterystyce relacji cz³owieka do wartoci. Tischner wskaza³ za M. Schelerem, ¿e poznanie wartoci opiera
siê na ich subiektywnym wyborze intuicyjnym, przede wszystkim emocjonalnym, na czuciu wartoci. Poprzedzone jest ono jednak aktem, w którym cz³owieka otwiera siê na wiat wartoci. U Schelera proces ten inicjuje mi³oæ, w myli
Tischnera pierwotnie zwany on by³ otwieraj¹c¹ siê ¿yczliwoci¹27. Po zwrocie
dialogicznym mamy tutaj do czynienia z wytr¹caj¹cym dowiadczeniem agatologicznym, które jedynie daje do mylenia (jest co, czego byæ nie powinno)
i rodzi postawê wspania³omylnoci (pozwoliæ drugiemu byæ)28. Tomici za
zanegowali to pierwotne dowiadczenie agatologiczne, wskazuj¹c, ¿e nie ma ¿adnej wrodzonej wiedzy w rodzaju: jest co, czego byæ nie powinno. Pierwotne
dowiadczenie dobra jest zaporedniczone przez ontologiczn¹ teoriê, w konsePor. J. Tischner, Mylenie , dz. cyt., s. 300-301.
Por. ten¿e, Wartoci etyczne i ich poznanie, „Znak” 1972, nr 5, s. 631-640; ten¿e, Etyka wartoci i nadziei, w: Wobec wartoci, red. J.A. K³oczowski, J. Tischner, Poznañ 1984, s. 60-73; ten¿e,
Etyka a historia. Wyk³ady, Kraków 2008, s. 341-347.
26
Por. M.A. Kr¹piec, Filozofia bytu a zagadnienie wartoci, „Znak” 1965, nr 4, s. 424-438;
A.B. Stêpieñ, Z problematyki dowiadczenia wartoci, „Zeszyty Naukowe KUL” 1980, nr 1, s. 33-41.
27
Por. J. Tischner, Wartoci etyczne…, dz. cyt., s. 633-634.
28
Por. ten¿e, Mylenie…, dz. cyt., s. 482-491.
24
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kwencji poznanie teoretyczne poprzedza poznanie praktyczne29. W poznaniu aksjologicznym za wskazuj¹ oni na zbyt du¿¹ rolê uczuæ. Uczucia jako w³adza
zmys³owa bior¹ udzia³ w poznaniu, ale nie samodzielnie, nie jako odrêbny akt,
lecz s¹ sk³adnikiem poznania, które ma charakter zmys³owo-intelektualny30.
W konsekwencji przeprowadzone analizy ujawni³y, ¿e spieraj¹ce siê strony
reprezentuj¹ dwie odmienne linie metafizyczne, które le¿¹ u pod³o¿a rozumienia
bytu ludzkiego. Pierwsza, Tischnerowska pod¹¿a drog¹ Platona, Pseudo-Dionizego Areopagity i wskazuje, ¿e dobro jest racj¹ istnienia, za druga, tomistyczna,
jest kontynuacj¹ tradycji Parmenidesa, w. Tomasza z Akwinu i przyjmuje, ¿e to
istnienie jest racj¹ dobra31. W konsekwencji uzyskujemy odrêbne koncepcje dobra  emanacyjn¹ (bonum est diffusivum sui) oraz realistyczn¹ (bonum sequitur
esse).
W wietle powy¿szych dwóch metafizycznych paradygmatów  agatologii
i metafizyki istnienia  ujawni³y siê dwie odrêbne teorie cz³owieka. Jedna wskazuje na jego istotow¹ dialogicznoæ, druga podkrela samoistnoæ ludzkiego bytu.
Krytyka „substancjalistycznej” koncepcji cz³owieka przeprowadzona z perspektywy filozofii dialogu ilustruje najpe³niej odmienne stanowisko Tischnera i tomizmu. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z interpretacj¹ cz³owieka
przez pryzmat takich pojêæ, jak: dramat, dialog, innoæ, twarz; w drugim: ja osobowe, byt otwarty, to¿samoæ, dusza. Myl Tischnerowska kojarzona jest ze stanowiskiem silnie woluntarystycznym, gdzie istot¹ jest relacyjnoæ cz³owieka,
natomiast tomistyczna z podejciem bardziej intelektualistycznym, gdzie cz³owieka mo¿na okreliæ jako byt samoistny w krêgu relacji. Przeprowadzone analizy wykaza³y, ¿e w obydwu koncepcjach do istoty ludzkiej egzystencji przynale¿y otwarcie na usprawiedliwiaj¹cy j¹ Absolut, w myli Tischnera ujmowany
poza sfer¹ onto-teo-logii jako Dobro i Wolnoæ, a w przypadku tomizmu w ramach teo-onto-logii jako Istnienie i Prawda.
III. W STRONÊ DIALOGU
To w³anie przeprowadzone szczegó³owo analizy zagadnieñ antropologicznych i ich metafizycznego ugruntowania najpe³niej wydoby³y rozbie¿noci zachodz¹ce pomiêdzy dwoma stanowiskami filozoficznymi, zarazem wskazuj¹c na
mo¿liwoæ, a nawet – nale¿a³oby powiedzieæ – potrzebê, ich wzajemnego uzupe³niania siê. Nale¿y podkreliæ, ¿e odmienne teorie akcentuj¹ ró¿ne aspekty rze29

-294.

Por. B. Celiñski, Pytania w sprawie Mylenia wed³ug wartoci, Znak 1979 nr 3, s. 293-

A.B. Stêpieñ, Z problematyki…, dz. cyt., s. 38-41.
Por. W. Stró¿ewski, Istnienie i Dobro, w: Pytaj¹c o cz³owieka. Myl filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Kraków 2002, s. 18-25.
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czywistoci, co nie musi jednak prowadziæ do ich wzajemnego wykluczania siê.
Z jednej strony faktycznie cz³owiek jest bytem samostanowi¹cym, wolnym, jednak z drugiej strony nie tylko jest podmiotem, ale równie¿ prze¿ywa siebie jako
podmiot32. Nie sposób nie przyznaæ racji Tischnerowi, ¿e istnieje potrzeba stosowania podmiotowych analiz, które siêgn¹ do sfery prze¿yæ i doznañ33. Jednak
racjê te¿ maj¹ tomici, twierdz¹c, ¿e przebiegi tych prze¿yæ trzeba rozpoznawaæ
i systematyzowaæ, je¿eli chce siê stworzyæ adekwatn¹ do rzeczywistoci teoriê
cz³owieka. Tym samym konieczne zdaj¹ siê analizy oparte na transcendentaliach,
gdy¿ cz³owiek nie tylko prze¿ywa siebie, ale równie¿ poznaje. Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e fenomenologiczne badania subiektywnoci respektuj¹ce fenomen ludzkiej wiadomoci wcale nie musz¹ prowadziæ do subiektywizmu, gdy¿
d¹¿y siê w nich do wykrycia ogólnej istoty (eidos), za metafizyczna analiza tomizmu nie musi generowaæ tezy o reifikacji ludzkiej podmiotowoci, je¿eli rzetelnie zastosuje siê w badaniu teoriê analogii.
Podobnie odmienne opcje aksjologiczne nie musz¹ jednoznacznie siê wykluczaæ, lecz w pewnym zakresie mog¹ siê uzupe³niaæ. Przecie¿ obydwie koncepcje, Tischnera i tomistów, mo¿na zdefiniowaæ w ramach jednego nurtu obiektywistyczno-absolutystycznego, gdzie relacja podmiot-przedmiot znajdowaæ siê
bêdzie w istniej¹cej przestrzeni wartoci, z jednoczesnym wskazaniem, ¿e to
w³anie wartoci nadaj¹ sens ludzkiemu ¿yciu34. Natomiast wspóln¹ p³aszczyzn¹
metafizyczn¹ jest obszar, w którym lokuje siê fenomen dobra istnienia. Objawia siê on w Twarzy Innego nios¹cej dobro czy te¿ w afirmowanym istnieniu
rzeczywistoci. W obydwu przypadkach pierwotna jest postawa biernoci, wyra¿ona w postaci otwieraj¹cej siê ¿yczliwoci (Tischner) b¹d kontemplacji (tomizm). W postulowanej przez Tischnera postawie otwieraj¹cej siê ¿yczliwoci,
oprócz rysu emocjonalnej wra¿liwoci, obecny jest dodatkowo aspekt intelektualno-wolitywny. wiadczy o nim to, ¿e skutkiem otwieraj¹cej siê ¿yczliwoci jest
przyjêcie postawy, któr¹ Tischner za Gabrielem Marcelem okreli³ jako pozwoliæ drugiemu byæ. W jêzyku tomistycznym postawê tê mo¿na by nazwaæ: „afirmowaniem istnienia drugiej osoby”. W postawie kontemplacji, preferowanej
przez tomistów, podstaw¹ jest nie tylko akt intelektu, ale równie¿ umi³owanie
rzeczywistoci, co wskazuje na obecnoæ warstwy emocjonalnej35. Podkreliæ
przy tym nale¿y, ¿e najwy¿sz¹ form¹ mi³oci w sferze przyrodzonej jest amor
amicitiae, czyli mi³oæ przyjani, zwana inaczej ¿yczliwoci¹36. Widaæ zatem, jak
Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 57.
Por. J. Tischner, Mylenie…, dz. cyt., s. 328.
34
Por. S. Kowalczyk, Cz³owiek w poszukiwaniu wartoci. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2006, s. 154.
35
Por. J. Kalinowski, S. Swie¿awski, Filozofia w dobie Soboru, dz. cyt., s. 27-29.
36
Por. D. Radziszewska-Szczepaniak, Podstawy koncepcji sublimacji uczuæ u w. Tomasza
z Akwinu, Olsztyn 2002, s. 52.
32
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dwa aspekty  otwieraj¹ca siê na dobro ¿yczliwoæ i kontemplacja istnienia 
przenikaj¹ siê wzajemnie.
Równie¿ dialogiczna koncepcja cz³owieka nie musi byæ radykalnie przeciwstawiana koncepcji cz³owieka jako bytu samoistnego. Ostatecznie bowiem cz³owiek wed³ug neotomistów, to nie tyle substancja zamkniêta („monada bez
okien”), ile raczej byt otwarty, upe³niaj¹cy swe istnienie w wolnym akcie mi³oci skierowanym ku drugiemu cz³owiekowi i Bogu. Podobnie analogicznie ujêta zasada to¿samoci nie musi wykluczaæ zasady innoci, która jest podkrelana
w koncepcji dialogicznej. Tym bardziej praktyka ta ma zastosowanie do idei Tischnera, który w odró¿nieniu od Emmanuela Lévinasa podkrela³, ¿e drugi nie
jest jedynie absolutnie inny, obcy, lecz jest równie¿ bliski, swojski. Co za tym
idzie, dwa podmioty ³¹czy relacja wzajemnoci, która zak³ada jakie podobieñstwo tych podmiotów. O analogii bowiem mówimy w przypadku, gdy mamy do
czynienia z przedmiotami ró¿nymi, ale zarazem podobnymi przez obecnoæ tej
samej cechy. St¹d skrótowo w jêzyku potocznym mo¿na powiedzieæ, ¿e analogia
to niepodobne podobieñstwo. Okazuje siê, ¿e tomici k³ad¹ wiêkszy nacisk na
drugi cz³on – podobieñstwo (to¿samoæ), Tischner na pierwszy – niepodobne (innoæ). Jeszcze inn¹ korelacjê mo¿na zauwa¿yæ podczas analiz duchowego
aspektu cz³owieka. Choæ tomici, mówi¹c o cz³owieku jako rzeczy duchowej,
stosuj¹ w sposób analogiczny nomenklaturê transcendentaln¹ (res), za Tischner
akcentuje pojêcie duchowoci przy zastosowaniu metafory twarzy, to jednak
pewne aspekty s¹ dla obu stanowisk wspólne. Tam, gdzie tomizm mówi o niematerialnoci duszy, Tischner mówi za Lévinasem o niewidzialnoci twarzy.
Obydwie strony postuluj¹ istnienie przenikniêtej tajemnic¹ rzeczywistoci, która
najpe³niej objawia siê w relacji z Absolutem. Absolutem, z jednej strony upragnionym, co akcentuje woluntarystyczne stanowisko Tischnera, z drugiej ci¹gle
poszukiwanym, co z kolei eksplikuje intelektualna myl tomizmu.
IV. KONKLUZJE
Postuluj¹c mo¿liwoæ twórczego dialogu miêdzy spieraj¹cymi siê stronami,
artyku³ nie pozostaje obojêtny na ró¿nice w obu stanowiskach reprezentowanych
w opisywanym sporze, wrêcz przeciwnie  czêsto je akcentuje. Jednak pomimo
wykazania ca³ego zbioru ró¿nic, jakie dziel¹ spieraj¹ce siê strony, nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e wzajemnie siê one wykluczaj¹. Wiernoæ duchowi
myli Tomasza z Akwinu, której sednem jest metafizyka istnienia, nie musi jednoznacznie ³¹czyæ siê z negacj¹ danych, jakie nios¹ ze sob¹ XX-wieczna filozofia podmiotu i filozofia ducha. Podobnie jak uprawianie filozofii w ramach nurtów wyrastaj¹cych z fenomenologii nie musi oznaczaæ rezygnacji z odwo³añ do
tradycji metafizycznej myli w. Tomasza. Do grona polskich filozofów, którzy
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potrafili ³¹czyæ tradycjê metafizyki realistycznej ze wspó³czesnymi nurtami fenomenologicznymi i postfenomenologicznymi, zaliczyæ mo¿na Karola Wojty³ê,
Mariana Jaworskiego, Antoniego B. Stêpnia, Andrzeja Wawrzyniaka czy ¿yczliwie odnosz¹cego siê do koncepcji Tomasza W³adys³awa Stró¿ewskiego. Próba
spojrzenia na opisywany w niniejszym artykule spór z perspektywy twórczoci
tych mylicieli pozwala dostrzec w tocz¹cych siê polemikach nie tyle ca³kowicie
opozycyjne stanowiska, ile koncepcje, które przy ¿yczliwym dialogu mog³yby siê
wzajemnie wzbogacaæ, kontynuuj¹c tworzenie philosophia perennis, której istot¹ s¹ wiecznie ¿ywe problemy metafizyczne pog³êbiane przez setki lat refleksji
filozoficznej. Po latach jeden z g³ównych interlokutorów Tischnera w sporze
o tomizm, S. Swie¿awski napisa³: Mylê z wielkim wzruszeniem o ks. Józefie
Tischnerze i o tym, ¿e gdyby bli¿ej pozna³ w. Tomasza a ja  Kanta czy Husserla, na pewno g³êboko bymy siê odnaleli. Coincidencia oppositorum, o której
marzy³ Miko³aj z Kuzy, jest tym, co ostatecznie czeka nas w nieskoñczonoci
i w wiecznoci”37.
Tischnerowska krytyka tomizmu stanowi w Polsce wa¿ny punkt w procesie
oczyszczania ducha myli w. Tomasza z wypaczeñ ideologii tomistycznej, która
naros³a przez lata dezinterpretacji dzie³ Akwinaty. W obszarze teologii krytyka
ta stanowi wa¿ny wk³ad prowokuj¹cy do oczyszczenia teologii tomistycznej
z przerostu spekulacji, co pomaga odkrywaæ g³êbiê teologii Tomasza zakorzenionej w glebie biblijnej oraz tradycji wiêtych i ojców Kocio³a. W filozofii wskazuje Tischner na potrzebê oczyszczania tomistycznej terminologii z podrêcznikowych analiz charakterystycznych dla tomizmu tradycyjnego oraz silniejszego
otwarcia tego nurtu na koncepcje filozofii nowo¿ytnej i wspó³czesnej, czego
przyk³adem mo¿e byæ tomizm transcendentalny, tak nielicznie reprezentowany
w naszym kraju. Z pewnoci¹ tomizm wymaga uzupe³nienia, zw³aszcza w metafizyce szczegó³owej. Zdezaktualizowa³a siê fizyka Arystotelesa i inne wyniki
badañ z zakresu nauk szczegó³owych  st¹d niew¹tpliwie istnieje potrzeba zmian
w obrêbie filozofii przyrody. Równie¿ w koncepcji cz³owieka zasadne by³oby
siêganie do odkryæ wynikaj¹cych z analiz wiadomoci czy jêzyka. W teologii
za dokonaæ siê powinno szersze otwarcie na analizy nauk opisowych, przy równoczesnym niezaniedbywaniu analiz filozoficznych. Szczególnie wa¿ne wydaje
siê poszerzenie analiz o hermeneutykê symbolu, która pozwala wyjaniaæ jêzyk
religijny, nie naruszaj¹c jego specyfiki. Wszystkie te elementy krytyki nie wskazuj¹ jednoznacznie na koniecznoæ porzucenia Tomaszowej metafizyki istnienia.
Os³abiaj¹c jeszcze bardziej koñcow¹ tezê artyku³u, zaznaczyæ nale¿y, ¿e usuniêcie wielu nieporozumieñ, jakie zaistnia³y podczas sporu, niekoniecznie musi prowadziæ dwie odrêbne koncepcje filozoficzne do zbie¿noci przeciwieñstw, ale
37
S. Swie¿awski, Jedna têsknota nas gna³a  Przemówienie z okazji wrêczenia Nagrody
Tischnera, w: Pytaj¹c o cz³owieka , dz. cyt., s. 156.
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przynajmniej mo¿e doprowadziæ do rzetelnego dialogu miêdzy nimi. Podejcie
to dobrze oddaj¹ s³owa Karola Tarnowskiego:
Tischner w swej celnej i uczciwej, ale mimo wszystko doæ m³odzieñczej polemice
z polskimi tomistami nie docenia kilku rzeczy. Najpierw tego, ¿e polski tomizm tak¿e tworzy polsk¹ rzeczywistoæ, ¿e wszed³ w krwiobieg polskiej kultury, ¿e powsta³a
w jego zasiêgu pewna iloæ dobrych prac, ¿e formuje czêciowo i bêdzie formowa³
seminaria itp. Jest to pewien fakt, którego korzenie tkwi¹ jednak  niezale¿nie od
uwarunkowañ socjologicznych  ostatecznie w tym, ¿e filozofia w. Tomasza jest
wielk¹ filozofi¹, która zreszt¹ mo¿e, ale nie musi, zdegenerowaæ siê we w³asn¹ szkolarsk¹ karykaturê. Po wtóre, nie mo¿na ani z logiki Objawienia, ani z mylenia
o cz³owieku wyeliminowaæ metafizyki  rozumia³ to, choæ ostatecznie odrzuci³ Heidegger. [ ]. W sumie mylê, ¿e potrzebny jest raczej twórczy dialog z tomizmem
ni¿ ca³kowite odciêcie siê od niego38.

W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e przeprowadzone analizy opisywanego sporu jednoznacznie wskazuj¹ na potrzebê radykalnego przekraczania w³asnych
schematów mylowych. Tylko wówczas bowiem mo¿liwe jest nawi¹zanie rzetelnego dialogu, który to przy za³o¿eniu wiernoci prawdzie mo¿e wieæ do zbie¿noci przeciwieñstw. Jednak realizacja postulowanej drogi badawczej wymaga
przekraczania w³asnego jêzyka, poszukiwania nowych metod, czêsto przezwyciê¿ania stereotypów w myleniu, wykraczania poza ustalony paradygmat czy
wrêcz zwalczenia w³asnych ograniczeñ. Pamiêtaæ jednak nale¿y o tym, ¿e taki
kompromis ku drugiemu jest niezwykle wymagaj¹cy i najczêciej kojarzony
z zagro¿eniem. Zagro¿enie za generuje strach i wydaje siê, ¿e w³anie takim niedowierzaniem i obaw¹ potraktowa³y siê wzajemnie strony opisywanego sporu –
Józef Tischner i tomici. Tischner s³usznie spostrzeg³, ¿e tomizm mo¿e ³atwo
przemieniæ siê w sw¹ w³asn¹ karykaturê i popaæ w scholaryzm, tworz¹c bezduszny, skostnia³y system, który jest gotów odgrywaæ rolê ideologii w³adczego
Kocio³a. I to w³anie na te zagro¿enia zwraca³ uwagê Tischner w swojej krytyce
tomizmu. Jednak równie¿ jego myl okaza³a siê podatna na ryzyko monopolizowania podejcia do dialogu39, a przede wszystkim na wp³ywy politycznych iluzji
widocznych w publicystyce z lat dziewiêædziesi¹tych40. Niebezpieczeñstwa powy¿sze nie drzemi¹ jednak wy³¹cznie w samym tomizmie czy filozofii dialogu,
ale dopatrywaæ siê ich nale¿y w ogólnej mo¿liwoci zideologizowania ka¿dej
koncepcji filozoficznej. I wydaje siê, ¿e nie ma zasadniczej ró¿nicy, czy filozofia
38
39

s. 119.

K. Tarnowski, Wiara i mylenie. Kraków 1999, s. 256-257.
Zwraca³ na to uwagê Jacek Salij. Zob. ten¿e, Nie budujmy wie¿y Babel, „Znak” 1996, nr 4,

Zob. Z. Stawrowski, O pewnej fundamentalnej iluzji. Polemiczny komentarz do mylenia
politycznego Józefa Tischnera, w: „B¹d wolnoæ Twoja. Józefa Tischnera refleksja nad ¿yciem
publicznym, red. J. Jagie³³o, W. Zuziak, Kraków 2005, s. 74-79.
40
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stanie siê serwitutem zideologizowanej religii, czy polityki. W jednym i drugim
przypadku gubi ona co, co jest jej istot¹  bez-inter-esownoæ, o któr¹ tak zabiegaj¹ myliciele tomistyczni, ale która równie¿ jest fundamentem myli Lévinasa. Interpretuj¹c tê postawê w duchu filozofii francuskiego myliciela, pod¹¿yæ nale¿y za t³umaczk¹ Éthique et Infini Bogn¹ Opolsk¹-Kokoszko, która
zwraca uwagê na to, ¿e w jêzyku francuskim dochodzi do pewnej gry s³ów wyra¿enia dés-intér-essement. Rdzeñ essement (³ac. esse  byæ) oznacza to, co
w bycie wynika z jego bycia (chodzi o w³asne bycie  Heidegger). W ca³ym
za wyra¿eniu chodzi w³anie o zakwestionowanie tego bycia, niezainteresowanie
swym byciem41. W tym kontekcie istot¹ filozofii nie jest narcystyczne przygl¹danie siê sobie i trawienie swego w³asnego wnêtrza, lecz otwartoæ, zapomnienie wrêcz o w³asnym bycie, ci¹g³e przekraczanie siebie, którego fundamentem
jest mi³oæ m¹droci zwi¹zanej jednak z poszukiwaniem prawdy o rzeczywistoci.
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ABSTRACT
The article presents an analysis of Józef Tischner’s debate with Thomism. Leaving aside the
historical and personal influences which shaped the debate, the author is trying to assess
the presented polemics on two fundamental planes: metatheoretical and anthropological. The text
constitutes an attempt to answer the question: are the two disparate approaches bound to remain
seen as ever confronting, or is there a possibility of them entering a constructive dialogue?
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