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OSOBA I DUSZA
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 7, POZNAÑ 2010
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  W YDZIA£ TEOLOGICZNY

ANTONI SIEMIANOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Problem duszy dzisiaj
The Problem of Soul Today

I. CZY PYTANIE O DUSZÊ JEST DZI ANACHRONICZNE?
Mo¿na siê spotkaæ z tak¹ opini¹. Micha³ Bardel we wstêpie do dyskusji
na temat duszy mówi:
Kategoria duszy sta³a siê k³opotliwa. Oczywicie, nie od dzi i nie od wczoraj  proces powolnego jej usuwania z jêzyka nauki, mowy potocznej, s³ownika filozofów
i teologów trwa ju¿ od kilku stuleci. Wszystko zdaje siê wskazywaæ, ¿e wkrótce jeli
nie zniknie zupe³nie, pozostanie gdzie na marginesie naszego mylenia jako szacowny i staro¿ytny anachronizm. Ma³o komu potrzebny i  co gorsza  nie ca³kiem zrozumia³y1.

Jest to niew¹tpliwie prawda. Zw³aszcza  zadziwiaj¹cy to paradoks  we
wspó³czesnej psychologii, która, jak wskazuje jej nazwa, jest nauk¹ o duszy,
nie ma w niej miejsca na duszê; w nauce jako przedmiot ona nie istnieje. Jej
miejsce zajmuje wiadomoæ, psychika, psychizm, umys³, procesy neurofizjologiczne czy mentalne, jako wy¿sze czynnoci samoregulacyjne czy zachowania. Psychologia jako nauka zajmuje siê opisem procesów psychicznych czy
mentalnych, postaw, zachowañ, decyzji, ale dla ich wyjanienia nie szuka ¿adnej niematerialnej duszy, zamiast duszy mamy takie konstrukty teoretyczne jak
umys³ czy osobowoæ. W zwi¹zku z tym pisze Karl König:
1

Zob. Miesiêcznik Znak powiêcony tematowi duszy, nr 1 (2009), s. 1.
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Wspó³czesna psychologia, nie bêd¹c w stanie uznaæ ludzkiej duszy, a równoczenie
nie mog¹c zaprzeczyæ faktom wynikaj¹cym z jej istnienia, zastêpuje s³owo «dusza»
innymi. Jedn¹ z takich zas³on zakrywaj¹cych obraz duszy jest s³owo «osobowoæ».
Mamy «cechy osobowoci», «testy osobowoci», «wymiary osobowoci» i wiele innych podobnych niefortunnych okreleñ. Ukrywaj¹ one prawdê o duszy, aby zignorowaæ fakt jej istnienia2.

Psychologia, jako nauka, od pó³tora wieku nie wie w ogóle, co pocz¹æ
z dusz¹, nie umie jej zdefiniowaæ, co wiêcej, nie potrzebuje pojêcia duszy dla
celów poznawczych. Bo czy mo¿na by za duszê uznaæ centralny uk³ad samosteruj¹cy albo mo¿e neurofizjologiczny system odzwierciedleniowy? Okrelenie takie jak niematerialny pierwiastek o¿ywiaj¹cy cia³o uchodzi ju¿ za metafizykê, a tej psychologia, jako nauka, boi siê jak ognia. Dlaczego? Od po³owy XIX wieku bowiem programowo jako nauka usi³uje byæ psychologi¹ bez
duszy i dlatego w biologii i w wy¿szych procesach neurofizjologicznych szuka podstaw do wyjanienia wszystkich tzw. wy¿szych procesów psychicznych, które dawniej uwa¿ano za niematerialne.
II. SK¥D SIÊ BIERZE TENDENCJA DO ELIMINACJI DUSZY Z NAUKI?
Utar³o siê mniemanie, ¿e za eliminacjê duszy z nauki europejskiej w du¿ym stopniu odpowiedzialny jest Descartes i jego idee odnosz¹ce siê do uprawiania nauki, a jeli chodzi o duszê, to jego rzekomo b³êdna filozofia podmiotu3. Trudno tu szerzej wyjaniaæ spór o interpretacjê kartezjañskiego
cogito i jego znaczenie jako punktu wyjcia w poszukiwaniu poznania absolutnie niepow¹tpiewalnego. Przecie¿ formu³a ta treci¹ swoj¹ nawi¹zuje do
w. Augustyna, który w akcie w¹tpienia szuka³ argumentu przeciwko sceptykom. Descartes by³ pilnym czytelnikiem pism w. Augustyna, a w akcie cogito dostrzeg³ jeszcze co wiêcej ni¿ w. Augustyn, bo  rzec mo¿na  istotê
subiektywnoci w ogóle4. W formule mylê, wiêc jestem wyrazi³ prawdê
o istocie subiektywnego aktu poznania: konieczny zwi¹zek mylenia z podmiotem osobowym. Nie ma mylenia bez podmiotu. Owo s³ynne mylê, wiêc
jestem nie jest pustym zdaniem, a jako wypowied nie jest rezultatem analizy
samych s³ów ani jakim skróconym s¹dem czy nawet sylogizmem. Zwi¹zek
podmiotu z aktem mylenia nie jest ani jakim ulotnym stanem wiadomoci,
K. König, Dusza ludzka, t³um. I. Nowicka, Warszawa 1995, s. 10.
M.in. M. Heidegger oskar¿a Descartesa o tzw. intronizacjê podmiotu i detronizacjê prawdy (zob. M. Heidegger, Der europäische Nihilismus, Stuttgart 1967).
4
Szerzej o roli i znaczeniu w filozofii nowo¿ytnej kartezjañskiego cogito zob. A. Siemianowski, Cz³owiek i prawda, Poznañ 1986, s. 106-155.
2
3
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ani te¿ realnym procesem psychicznym, wywo³anym procesami zachodz¹cymi w mózgu. Mylê, wiêc jestem przedstawia stan rzeczy w sferze prze¿yæ
wiadomych. Taka jest struktura nie tylko aktu wiadomoci, ale w ogóle
wszystkich prze¿yæ subiektywnych. Kto ten stan rzeczy widzi  czyli kto
umie spojrzeæ w siebie i w swoje prze¿ycia  ten dowiaduje siê z ca³¹ pewnoci¹, czemu nie mo¿e zaprzeczyæ bez popadania w absurd  ¿e w akcie mylenia, chcenia czy uczuæ jest zawsze obecny jako podmiot osobowy mylenia, decyzji i uczuæ, czyli jako Ja myl¹ce, Ja chc¹ce czy prze¿ywaj¹ce uczucia. Akt mylenia i podmiot, bêd¹cy ród³em prze¿yæ, stanowi¹ swego rodzaju
ca³oæ (st¹d Descartes na okrelenie tej ca³oci móg³ u¿yæ terminu filozoficznego substancja). Ten konieczny zwi¹zek prze¿yæ z podmiotem Descartes zobaczy³ w intelektualnej intuicji jako konieczny zwi¹zek aktu mylenia z podmiotem mylenia, w ogóle wszystkich prze¿yæ z podmiotem jako ich ród³em
bytowym. Dlatego móg³ napisaæ:
Bo to, ¿e ja jestem tym, który w¹tpi, pojmuje, chce, jest tak oczywiste, ¿e nie znajdzie siê nic innego, co by w sposób bardziej oczywisty rzecz tê wyjania³o5.

To intuicyjne poznanie jest absolutnie prawdziwe; jego prawdziwoæ jest
oczywista dla prze¿ywaj¹cego je podmiotu i dlatego pewnoæ, z jak¹ ten
zwi¹zek uznajemy, nie potrzebuje ju¿ ¿adnego dodatkowego potwierdzenia
z zewn¹trz przez inne podmioty. To Ja jako podmiot bezporednio wiem, ¿e
mylê, ¿e chcê i ¿e prze¿ywam uczucia; prawdziwoci tego poznania nikt nie
musi mi potwierdzaæ.
Descartesowi chodzi³o w zasadzie o ród³o prawd absolutnie prawdziwych, których nie mo¿na zakwestionowaæ i które jako takie s¹ pewne w samym punkcie wyjcia. Ale widz¹c jasno i wyranie samo ród³o tych prawd
 podmiot osobowy  jednoczenie zobaczy³ co wiêcej, bo jego istotê, czyli
pierwszoosobow¹ strukturê  rzec by mo¿na  ja osobowe w ca³oci ze swymi uprawnieniami. Przy tej okazji  jako implicite w tym widzeniu zawarte 
ods³oni³y mu siê jeszcze (choæ tego ju¿ tak wyranie nie wyartyku³owa³) dalsze istotne rysy podmiotu osobowego, przede wszystkim jego rola i podstawowe uprawnienia w odkrywaniu prawdy i w ogóle w uprawianiu nauki; nastêpnie wolnoæ podmiotu i jego autonomia, ale tak¿e jego ograniczenia i kruchoæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e formu³a ta mog³a staæ siê kamieniem
wêgielnym nowo¿ytnej wiadomoci (August Cieszkowski). W formule tej
 jak pisze Ferdinand Alquié  Descartes:
Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, t³um. M. i K. Ajdukiewiczowie, t. I, Warszawa
1958, s. 36.
5
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Wydobywa na jaw w ca³ym jej tragicznym owietleniu sytuacjê cz³owieka nowo¿ytnego, pana przedmiotu i poddanego Bytu. A zatem to przede wszystkim jako metafizyk mo¿e Kartezjusz nadal udzielaæ nam lekcji: jego aktualnoæ to odwiecznoæ sytuacji samego cz³owieka  ci, którzy chcieliby przekonaæ nas, i¿ mo¿na wyjaniæ go
sobie [ja osobowe jako podmiot  p.m. A.S.] nauk¹ i histori¹, zapominaj¹ zawsze, i¿
jest on równie¿ bytem, który pod³ug swej wolnoci s¹dzi historiê i tworzy naukê6.

Cogito Descartesa nie jest zatem ¿adn¹ pomy³k¹, ¿adn¹ iluzj¹, a ju¿ tym
bardziej jakim zamkniêciem siê w sferze w³asnych myli i odwróceniem siê
od Bytu. Descartes nie zamkn¹³ siê we w³asnym Ja, nie odci¹³ siê od wiata,
nie w¹tpi³ równie¿ we w³asne istnienie. Zatem nie uczyni³ ¿adnego kroku
w b³êdn¹ stronê z chêci¹ subiektywnego zapanowania nad Bytem czy z d¹¿eniem do dyktowania  w duchu idealistycznych nastawieñ  subiektywnych
prawd poznawanym przedmiotom. Alquié pisze, ¿e pierwszeñstwo cogito nie
ma idealistycznego charakteru:
Nie jest to pierwszeñstwo umys³u zdolnego do ukonstytuowania w³asnymi si³ami
samego wiata albo nauki o wiecie. «Cogito» jest ze wszystkich stron przekraczane
przez byt, przez Byt Boga, który z ka¿d¹ chwil¹ je stwarza, przez byt materii, który
wstrz¹sa jego intelektem i ogranicza jego wiedzê7.

Wypowiedzi cogito, ergo sum nie mo¿na zatem uznaæ za akt subiektywizacji Bycia. Jest ono wyrazem swego rodzaju olnienia samego Descartesa
odkryciem ejdetycznej prawdy o poznaniu i jednoczenie prawdy o sobie jako
podmiocie, ¿e  jako podmiot mylenia  zosta³ powo³any do samodzielnego
odkrywania prawdy i do os¹dzania jej charakteru, czyli do stwierdzania, jak
siê rzeczy maj¹. To samodzielne mylenie i os¹dzanie jest czêsto  i to czêciej ni¿ mog³oby siê wydawaæ  ¿mudn¹ i wrêcz ciernist¹ drog¹ do prawdy;
drog¹, która wymaga zdecydowania i odwagi w wydobywaniu siê z mielizn
sceptycyzmu i zarazem wielkiej pokory w odkrywaniu prawdy, a jednoczenie krytycznej czujnoci, aby nie zagubiæ siê w ró¿nych opiniach i nie uznaæ
za prawdê jakich ideologicznych majaków. Wszelka prawda, której mo¿na
byæ absolutnie pewnym, prawda w filozofii i w nauce  staje siê udzia³em
cz³owieka tylko w drodze subiektywnie prze¿ywanych aktów: odkrywczego
mylenia, pojmowania, okrelania i krytycznego os¹dzenia i potwierdzania
w³asnych s¹dów lub w¹tpienia i zaprzeczania im  zawsze jednak w imiê
prawdziwoci ród³owego widzenia ró¿nych stanów rzeczy: zarówno w sferze prze¿yæ wiadomociowych, jak i w strukturze bytu cz³owieka jako ca³oci ontycznej, w wiecie duchowym i materialnym. Rozumu i jego s¹du nie
6
7

F. Alquie, Kartezjusz, t³um. S. Cichowicz Warszawa 1989, s. 156.
Tam¿e, s. 133.
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mo¿na odrywaæ od dowiadczenia, ani te¿ z drugiej strony dowiadczenia
pozbawiaæ krytyki rozumu.
Descartes w formule mylê, wiêc jestem wyrazi³ absolutnie niepodwa¿aln¹ prawdê o koniecznym zwi¹zku aktu mylenia z podmiotem, jednoczenie
implicite ukaza³ twórcz¹ rolê osobowego podmiotu w odkrywaniu prawdy,
udzia³ jego wolnoci8 i autonomii w proklamowaniu odkrywanej prawdy, jego
niezbywalne prawo do w¹tpienia i do wyrokowania o prawdzie oraz jego
odpowiedzialnoæ za proklamowan¹ prawdê. Te prawdy, zawarte w kartezjañskiej formule, przemawia³y do wszystkich jego nastêpców bardziej  tak s¹dzê  ni¿ sam wgl¹d w ejdetyczny zwi¹zek myli z podmiotem.
O donios³oci kartezjañskiego aktu cogito w uprawianiu filozofii  w tym
równie¿ w podejmowaniu problematyki duszy  pisze Louis Lavelle:
Prymat aktu «cogito» wyra¿a najg³êbszy rys wszelkiej filozofii, która zamiast uk³adaæ siê w obiektywny system, ujawnia to zaanga¿owanie podmiotowego ja w byt,
dziêki któremu mo¿e siê ona sama staæ wiedz¹ i m¹droci¹. [ ] Wszelkie wielkie
filozofie, które odznaczaj¹ siê nie przewrotem, ale tym, ¿e s¹ rozpoczynaniem na
nowo  jak filozofia Sokratesa, Descartesa, Kanta  równoczenie odznaczaj¹ siê one
powrotem do podmiotu. I dalej: Wiekopomn¹ chwa³¹ Descartesa jest, ¿e nas dok³adnie wprowadzi³ w tajniki bytu drog¹ wiod¹c¹ poprzez tajniki subiektywnego ¿ycia
i to w ten sposób, i¿ owo «ergo» aktu «cogito» nie wyra¿a nic wiêcej jak tylko koniecznoæ punktu, w jakim siê znajduj¹c mo¿emy rozpatrywaæ dowiadczenie w jego
powszechnej i ontologicznej wa¿noci, nie podejrzewaj¹c tego dowiadczenia z tej
racji, ¿e ma ono wartoæ tylko jako subiektywne i jednostkowe9.

Descartes nale¿y do koryfeuszy nowo¿ytnego mylenia, który wytycza³
nauce europejskiej drogi powrotu do korzystania z obserwacji i dowiadczenia. Ale to nie uzasadnia wystarczaj¹co opinii, ¿e swoimi pogl¹dami na cia³o
i sposób jego poznawania zainicjowa³ proces eliminacji duszy z nauki. Faktem
jest, ¿e wprowadzi³ do nauki o wiecie materialnym, a zw³aszcza o cia³ach o¿ywionych, liczne metodologiczne uproszczenia. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y,
warto przytoczyæ te jego sformu³owania, które rzeczywicie sta³y siê ród³em
inspiracji w badaniach naukowych dotycz¹cych cz³owieka. W Rozprawie
o metodzie pisa³ m.in.:

8
Samej wolnoci Descartes powiêci³ wiele uwagi w zwi¹zku z zagadnieniem uznawania s¹dów prawdziwych i fa³szywych. Wed³ug niego wolnoæ nie polega na samej zdolnoci wyboru
pomiêdzy dobrem a z³em, lecz  a to by³o jego odkryciem  na pozytywnej mo¿noci samookrelenia wobec przedmiotu (zob. F. Alquié, dz. cyt., s. 277).
9
L. Lavelle, De lame humaine, Paris 1951, s. 91 i 98.

14

ANTONI SIEMIANOWSKI

[ ] o wiele ³atwiej jest poj¹æ, gdy przypatrujemy siê [z³o¿onym przedmiotom martwym czy ¿ywym, rzeczom materialnym czy cia³om  p.m. A.S.], jak powstaj¹, ani¿eli wtedy, gdy rozpatrujemy je jedynie jako ju¿ ukoñczone10. Od opisu cia³ nieo¿ywionych i rolin przeszed³em do opisu zwierz¹t, a w szczególnoci cz³owieka [ ]
objaniaj¹c skutki przez przyczyny, z jakich elementów i jakim sposobem natura
winna je tworzyæ, zadowoli³em siê przypuszczeniem, ¿e Bóg ukszta³towa³ cia³o cz³owieka zupe³nie podobnie jak nasze, tak co do zewnêtrznej postaci jego koñczyn, jak
te¿ co do wewnêtrznego uk³adu jego narz¹dów; ¿e przy tym stworzy³ go wy³¹cznie
z opisanej przeze mnie materii, nie wprowadzaj¹c weñ pocz¹tkowo ¿adnej rozumnej
duszy ani nic takiego, co by w nim s³u¿y³o jako dusza rolinna lub zmys³owa11.

Przygl¹daj¹c siê wiatu materialnemu z tej perspektywy, Descartes wpad³
na pomys³, aby funkcjonowanie i budowê ¿ywych organizmów przyrównaæ
do maszyny.
Nie wyda siê to zgo³a dziwne tym, którzy wiedz¹ jak wiele ró¿nych automatów, czyli poruszaj¹cych siê maszyn, ludzka przemylnoæ jest zdolna wytworzyæ, posi³kuj¹c
siê bardzo niewielk¹ liczb¹ czêci w porównaniu do wielkiej mnogoci koci, miêni, nerwów, têtnic, ¿y³ i wszystkich innych sk³adników znajduj¹cych siê w ciele
ka¿dego zwierzêcia, bêd¹ oni uwa¿ali cia³o za maszynê, która jako wykonana rêk¹
Boga, jest nieporównywalnie lepiej urz¹dzona i ma w sobie ruchy bardziej zadziwiaj¹ce ani¿eli jakakolwiek z maszyn wymylonych przez cz³owieka12.

By³a to swoista propozycja modelu badawczego. Uproszczone spojrzenie
na z³o¿one struktury ¿ywych organizmów pozwoli³o mu formu³owaæ proste wyjanienia. Lecz czy to ju¿ znaczy³o, ¿e Descartes lekcewa¿y³ filozoficzne pytanie o duszê albo ¿e jej pojêcie uzna³ za anachroniczne? Wrêcz przeciwnie,
pojêcie duszy uznawa³ za niezwykle wa¿ne (b³êdne mylenie o duszy uwa¿a³
za równe b³êdowi tych, którzy zapieraj¹ siê Boga).
Jeli chodzi duszê duchow¹ w bycie cz³owieka, to jej istnienie dla Descartesa by³o oczywiste. Odrzuca³ wiêc
wyobra¿enie, ¿e dusza zwierz¹t jest tej samej natury, co nasza, i ¿e wskutek tego po
tym ¿yciu nie mamy siê ani spodziewaæ, ani obawiaæ niczego wiêcej ni¿ muchy lub
mrówki; gdy wiemy natomiast, jak siê one od nas ró¿ni¹, rozumiemy o wiele lepiej
racje, które dowodz¹, ¿e nasza dusza jest natury ca³kowicie niezale¿nej od cia³a
i wskutek tego nie podlega wraz z nim mierci; a dalej, tym bardziej, ¿e nie znajdu-

W jêzyku Arystotelesa oznacza³o to poznanie konkretnej substancji, ukonstytuowanej przez
okrelon¹ formê, gdy¿ tylko wtedy substancja by³a poznawalna.
11
Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, s. 54-55.
12
Tam¿e, s. 65.
13
Tam¿e, s. 69.
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jemy ¿adnych innych przyczyn, które by j¹ unicestwia³y, sk³aniamy siê w sposób naturalny ku przewiadczeniu, ¿e jest niemiertelna13.

Co innego, ¿e trudnoæ sprawia³o mu  i to jedn¹ z najwiêkszych  wyjanienie po³¹czenia duchowej duszy z materialnym cia³em podobnym do maszyny. Jednak przyjmuj¹c istnienie duchowej duszy i dowodz¹c jej niemiertelnoci, zak³ada³ tym samym  jako prawdê pierwsz¹ i podstawow¹  jej
trwa³oæ jako podmiotu mylenia, co wiêcej, duszy w strukturze ludzkiego
bytu przypisywa³ doczesne i wieczne znaczenie. Gdyby bowiem dusza by³a
tylko sum¹ aktów wiadomoci, a myl¹ce ja fikcj¹, to jaki sens mia³oby filozoficzne poszukiwanie uzasadnienia niemiertelnoci duszy? Wtedy w³anie
pojêcie duszy by³oby naprawdê zbêdn¹ fikcj¹.
Mylenie Descartesa o duszy sz³o jednak w zupe³nie innym kierunku ani¿eli sprawa eliminacji duszy z nauki. We wstêpie do Medytacji wyranie pisa³:
Zawsze s¹dzi³em, ¿e dwa s¹ g³ówne zagadnienia z rzêdu tych, których dowód nale¿y
raczej do zadañ filozofii ni¿ do teologii: mianowicie zagadnienie Boga i zagadnienie
duszy. Jakkolwiek bowiem nam, wierz¹cym wystarczy wyznawaæ na podstawie wiary, ¿e dusza ludzka nie ginie wraz z cia³em i ¿e Bóg istnieje, z pewnoci¹ jednak niewierz¹cych nie bêdzie mog³a  jak s¹dzê  przekonaæ o tym ¿adna religia ani chyba
nawet ¿adna doskona³oæ moralna dopóty, dopóki przyrodzonym rozumem nie dowiedzie siê im tych dwóch prawd14.

Myl w tym fragmencie zawarta nie by³a ¿adnym kamufla¿em czy jakim
stylistycznym zabiegiem, który mia³by go zabezpieczyæ przed oskar¿eniami.
Descartes szczerze wierzy³ w Boga Stwórcê cz³owieka i w zdolnoci poznawcze jego rozumu; dlatego ludziom w¹tpi¹cym czy w ogóle niewierz¹cym usi³owa³ dostarczyæ argumentów zarówno na istnienie Boga, jak i duszy, na jej
niematerialnoæ i niemiertelnoæ.
Historyczne drogi oddzia³ywania pogl¹dów Descartesa na rozwój europejskiej filozofii i nauki popl¹ta³y siê wskutek ró¿nych odmiennych interpretacji, nierzadko opacznych, a nawet ca³kowicie b³êdnych. Na Descartesa powo³ywali siê wybitni filozofowie, jak Malébranche, Leibniz, Spinoza, Locke. Dla
uczonych jego idee by³y natchnieniem, ale dla uczonych niewierz¹cych czy
niedowierzaj¹cych, a zw³aszcza dla wszelkiej maci sceptyków filozoficznych
i dla ludzi krytycznie nastawionych do metafizyki  sta³y siê powodem kontrowersji. Jego pisma odczytywano wbrew jego intencjom, czêsto na opak;
14

Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 3.

16

ANTONI SIEMIANOWSKI

akceptowano z nich to, co komu odpowiada³o. Niewierz¹cy lub niedowierzaj¹cy krytykowali lub odrzucali jego dowody na istnienie Boga, a sceptycy filozoficzni jego wypowiedzi, zw³aszcza te zwi¹zane z cogito, interpretowali
nie tyle krytycznie, co wprost opacznie. Uczonym i filozofom pokartezjañskim, zw³aszcza tym, którzy tworzyli tzw. sektê kartezjañsk¹, jego pisma dostarcza³y argumentów na utrwalanie w nauce tendencji materialistycznych,
monistycznych i antymetafizycznych. Ludzie nastawieni ateistycznie  a tych
ju¿ wtedy w samym Pary¿u by³o tysi¹ce  odnajdywali w pismach Descartesa niezale¿ny od religii ludzki rozum (którego nota bene tam nie by³o), ale na
który siê ustawicznie powo³ywali, wprost go ubóstwiaj¹c15. Dla nich Descartes, b³êdnie odczytany i interpretowany, sta³ siê  wbrew swej woli  autorytetem i wyroczni¹.
Descartes istotnie dostrzega³ wielkoæ cz³owieka i jego rozumu, ale absolutnie go nie deifikowa³. Co takiego by³o mu obce. Nie by³ te¿ sceptykiem
filozoficznym, który by pytania o prawdy pierwsze  a wród nich pytanie
o duszê  lekcewa¿y³. Nie by³ tak¿e ateist¹, który w miejsce Boga stawia³
cz³owieka. Jeszcze w rok przed mierci¹ w licie do Tomasza Morusa pisa³:
nasz umys³ nie jest miar¹ rzeczywistoci ani prawdy16. Ca³e ¿ycie wierzy³
szczerze w Boga ¿ywego. W stwórczym dziele Boga podziwia³ trzy cuda:
Bóg uczyni³ trzy cuda: «creatio ex nihilo», Bóg-cz³owiek oraz wolna
wola17.
Koncepcje filozoficzne Descartesa nie by³y wiêc ani materialistyczne ani
ateistyczne, a tym bardziej nie zmierza³y do wyeliminowania pojêcia duszy
z filozofii i z nauki. Kry³y jednak w sobie nowe ujêcia metodologiczne, które
sta³y siê ród³em inspiracji dla nauki w przysz³oci, przede wszystkim nowy
model racjonalizmu naukowego. Liczne jednak wzbudza³ kontrowersje. Dostrzega³ to ju¿ Bossuet, gdy pisa³ w licie do Nicalas Malebranchea:
Widzê wielk¹ bataliê, która szykuje siê przeciwko Kocio³owi pod mianem filozofii Kartezjañskiej. Widzê, ¿e z jej ducha i zasad  le, jak s¹dzê, rozumianych  po15
Racjonalici XVII w., a szczególnie ci, których zalicza siê do tzw. sekty kartezjañskiej, g³osili ró¿ne tezy podejrzane czy z gruntu fa³szywe, powo³uj¹c siê na kartezjañskie kryterium pojêæ
jasnych i wyranych oraz na swobodny i krytyczny rozum. Doszli oni nawet do deifikacji cz³owieka, uwa¿ali bowiem, ¿e postêpuj¹c zgodnie z rozumem, jestemy zale¿ni wy³¹cznie od siebie, przez
co stajemy siê niejako bogami; J.Ch. Edelmann proklamowa³ boskoæ rozumu  Die Götlichkeit
der Vernunft. Zob. P. Hazard, Kryzys wiadomoci europejskiej 1680-1715, t³um. L. Palewicz,
A. Siemek, Warszawa 1974, s. 141-145.
16
Cyt. za: Z. Janowski, Teodycea kartezjañska, Kraków 1998, s. 232.
17
To zdanie znaleziono w papierach Descartesa ju¿ po jego mierci (zob. Z. Janowski, dz. cyt.,
s. 30).
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wstaje niejedna herezja. I przewidujê, ¿e ze wzglêdu na konsekwencje, które wyci¹gane s¹ z niej przeciwko dogmatom utrzymywanym przez naszych Ojców, stanie siê
ona nienawistna i ¿e stracone bêd¹ dla Kocio³a owoce, których móg³ od niej oczekiwaæ, by utwierdziæ w umys³ach filozofów boskoæ i niemiertelnoæ duszy18.

Zamiast podsumowania zacytujmy opiniê wspó³czesnego badacza pogl¹dów Descartesa.
Ma³o kto z filozofów spotka³ siê z tak¹ iloci¹ oskar¿eñ jak Kartezjusz. Holenderscy
filozofowie oskar¿ali go o blunierstwo i pelagianizm [ ]; katolicy oskar¿ali go
o deizm, za owieceni filozofowie, którzy przejêli czêæ jego koncepcji i u¿yli jej
w walce przeciw Kocio³owi, przypisali mu ateizm. [ ] Kartezjusz, jaki wy³ania siê
z podobnych opisów, sprawia wra¿enie deisty lub ateisty, jego filozofia za zostaje
zredukowana do tych w¹tków, które zrodzi³a jej koncepcja w procesie historycznym19.

Spory o w³aciwe odczytywanie myli Descartesa ci¹gnê³y siê przez wieki, utrwalaj¹c upraszczaj¹ce schematy interpretacji jego pogl¹dów. Spory te
zniekszta³ca³y jego intencje. Faktem jest, ¿e pisma Descartesa  obok pism
Francisa Bacona i Galileusza  kry³y w sobie idee przewodnie nowych czasów  czasów nowo¿ytnych w ca³ej kulturze zachodnioeuropejskiej. Wród
tych pogl¹dów brzemienna w nastêpstwa by³a idea zdecydowanej krytyki
ca³ego dorobku naukowego staro¿ytnoci i redniowiecza, czyli odejcia od
utartych dróg i poszukiwanie nowych dróg i sposobów poznawania, czyli d¹¿enie do róde³ rzeczy poprzez stawianie nowych pytañ i eksperymenty. Idee te
ukszta³towa³y charakter nauki europejskiej, zupe³nie odmienny od redniowiecznego. Charakter ten wyra¿a podstawowe tendencje nowo¿ytnej i czêciowo wspó³czesnej kultury zachodnioeuropejskiej, w której dusza przesta³a byæ
istotnym dla cz³owieka problemem. Sta³o siê to przede wszystkim w nauce 
ale i czêciowo tak¿e w filozofii  ¿e pojêcie duszy utraci³o swe podstawowe
treci i dlatego eliminowano je jako flatus vocis  puste pojêcie.
III. PROBLEM DUSZY W KULTURZE EUROPEJSKIEJ
W kulturze zachodnioeuropejskiej sta³o siê tak  jest to fakt historyczny
 ¿e od pó³tora wieku psychologiê jako naukê uprawia siê bez duszy. Czy jest
to mo¿e nastêpstwo rozwoju racjonalnoci w³aciwej samej nauce? Byæ mo¿e,
obecnie bowiem racjonalnoæ nauki wyklucza pytanie o duszê. Wspieraj¹
w tym naukê pewne kierunki filozofii. Czy¿by zatem nie by³o ¿adnych racji
Cyt. za: P. Hazard, dz. cyt., s. 191.
Z. Janowski, dz. cyt., s. 28-29. Obszerny historyczny materia³ na ten temat zob. tak¿e
P. Hazard, dz. cyt.
18
19
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dla pytañ o duszê? Czy pytania o duszê by³y naprawdê pytaniami pozornymi
 jak to g³osili zwolennicy Ko³a Wiedeñskiego?
Pojêcie duszy  duszy jako samoistnej substancji duchowej  uznano
za fikcjê i wykrelono z psychologii, ale wcale nie z powodu nowych odkryæ
naukowych jako faktów danych w dowiadczeniu. G³ównym powodem by³y
nasilaj¹ce siê w nauce nowo¿ytnej tendencje materialistyczne, monistyczne,
a przede wszystkim antymetafizyczne20. Nurt antymetafizyczny w nauce zaznacza³ siê wyranie ju¿ w XVIII wieku, a potem w ró¿nych odmianach pozytywizmu, który pojêcia metafizyczne uznawa³ za pozaracjonalne fikcje.
Z tych samych powodów w XX wieku wykrelono z nauki pojêcie osoby jako
zbêdne, a trwa³e ja jako osobowy podmiot prze¿yæ psychicznych utraci³ swe
fundamentalne teoretyczne znaczenie w opisie i w wyjanianiu subiektywnych
prze¿yæ cz³owieka, nie tylko w psychologii, ale tak¿e w socjologii i w naukach humanistycznych. Subiektywn¹ sferê ¿ycia cz³owieka uznano za epifenomen prze¿yæ neurofizjologicznych. Z tego powodu w cz³owieku nie dostrzegano ju¿ nic duchowego. Dlatego w miejsce cz³owieka-ducha pojawi³ siê
w nauce  w roli teoretycznego konstruktu  obraz cz³owieka zredukowanego do cia³a, wyposa¿onego w aparat psychiczny (Freud). W strukturze ontycznej cz³owieka w miejsce duszy pojawi³ siê mózg i system nerwowy. ¯ycie
duchowe zosta³o zredukowane do prostych pobudzeñ i odruchów neurofizjologicznych. Dzi niejedni nawet proklamuj¹, ¿e ca³ym ¿yciem psychicznym cz³owieka rz¹dz¹ niemiertelne geny i rodowisko; ¿e proste materialne mechanizmy decyduj¹ o ca³okszta³cie ¿ycia i zachowania cz³owieka.
Ten uproszczony model cz³owieka  cz³owieka-maszyny  w nauce europejskiej ma swoje pozanaukowe ród³a, niejednoznaczne i zarazem niezwykle powik³ane. Na pewno jedynym ród³em nie jest krytyka dorobku przesz³oci, jaka siê pojawi³a u progu czasów nowo¿ytnych (jednym z promotorów
tej krytyki by³ Descartes). Nie s¹ nim tak¿e d¹¿enia reformatorskie w naukach
przyrodniczych, jakie wysuwali Bacon czy Galileusz. róde³ tych nale¿y siê
dopatrywaæ w ca³okszta³cie duchowych przemian, jakie na prze³omie XIVXVII w. zachodzi³y w ca³ej kulturze europejskiej. By³y to przede wszystkim
nowe nastawienia poznawcze w nauce; akcentowanie eksperymentów i matematyzacja jêzyka to jedne z charakterystycznych zjawisk. W filozofii, wraz
z nastaniem czasów nowo¿ytnych, da³y o sobie znaæ nastawienia redukcjoni20
W XVIII w. wyrazicielem i zarazem popularyzatorem tych tendencji by³ m.in. Voltaire.
W S³owniku filozoficznym pod has³em dusza pisa³, ¿e zagadnienia zwi¹zane z przyczynami czynnoci ¿yciowych i duchowych s¹ pytaniami lepego o istotê wiat³a zwróconym do innego lepca (zob. przypis nr 1 w ksi¹¿ce La Mettriego Cz³owiek-maszyna, t³um. S. Rudniañski, Warszawa
1984, s. 22).
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styczne; przesta³y obowi¹zywaæ dotychczasowe idee racjonalnoci poznania.
Poznanie filozoficzne  jako czysto kontemplatywne  traci³o stopniowo swoje znaczenie, natomiast znaczenia nabiera³o tzw. poznanie obiektywne wiata
natury jako najbardziej przydatne w opanowaniu rzeczy. Z tej racji u¿ytecznoæ w nauce sta³a siê naczelnym kryterium prawdy i przewodnim idea³em.
Póniej, bo ju¿ w okresie Owiecenia doszed³ do tego minimalizm poznawczy,
naturalizm i silne wy¿ej wspomniane tendencje antymetafizyczne. Te ostatnie
sta³y siê niemal pierwszymi prawdami rozumu. Wszystko to w koñcu doprowadzi³o  zw³aszcza w naukach humanistycznych  do kryzysu nauki w ca³okszta³cie kultury europejskiej. Edmund Husserl kryzys ten nazwa³ kryzysem europejskiego sposobu istnienia. W latach dwudziestych pisa³, ¿e kryzys ten nie jest
ciemnym zrz¹dzeniem losu, nie jest nieprzeniknionym fatum, lecz staje siê zrozumia³y i przejrzysty na tle daj¹cej siê filozoficznie ods³oniæ t e l e o l o g i i d z i e j ó w
E u r o p y. Za³o¿eniem tego zrozumienia jest jednak to, ¿e najpierw uchwycony zostanie fenomen «Europa» w swym centralnym rdzeniu istotnociowym. By poj¹æ ca³e
zwyrodnienie obecnego «kryzysu», trzeba by³o wypracowaæ p o j ê c i e «E u r o p a»
jako historyczn¹ teleologiê nieskoñczonych celów rozum u, trzeba by³o pokazaæ, jak europejski «wiat» narodzi³ siê z idei rozumu, tzn.
z ducha filozofii. Mo¿na by³o wtedy wyranie zobaczyæ «kryzys» jako p o z o r n e
f i a s k o r a c j o n a l i z m u. Podstawy tego niepowodzenia racjonalnej kultury nie
le¿¹ jednak w istocie samego racjonalizmu, lecz tylko w jego uzewnêtrznieniu,
w uwik³aniu siê w «naturalizm» i «obiektywizm».
Istniej¹ tylko dwa wyjcia z kryzysu europejskiego sposobu istnienia: upadek Europy przez wyobcowanie ze swego w³asnego racjonalnego sensu ¿yciowego, popadniêcie we wrogoæ wobec ducha i barbarzyñstwo, albo te¿ odrodzenie Europy z ducha filozofii przez heroizm rozumu przezwyciê¿aj¹cego ostatecznie naturalizm. [ ]
wtedy z niszcz¹cego po¿aru niewiary, z wezbranego ognia w¹tpienia w ogólnoludzkie pos³annictwo Zachodu, z popio³ów wielkiego zmêczenia powstanie Feniks nowego uduchowienia i skierowania ¿ycia ku wnêtrzu, jako rêkojmia wielkiej i odleg³ej przysz³oci cz³owieka, gdy¿ tylko duch jest niemiertelny21.

Przedmiotem krytyki Husserla sta³y siê p³ytki racjonalizm oraz naiwnoæ
nowo¿ytnej nauki przybieraj¹cej postaæ ró¿nych typów naturalizmu. Nauka,
która w badaniach preferowa³a metody eksperymentalne i matematyzacjê jêzyka, nie by³a w stanie  a ujawni³o siê to szczególnie w nowo¿ytnej psychologii
 dotrzeæ do istoty aktów psychicznych cz³owieka, a tym samym do rzeczywistoci ducha. Samowiedzê jako ród³owe poznanie ducha zdyskredytowano,
21
E. Husserl, Kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa a filozofia, t³um. J. Sidorek, Warszawa
1993, s. 50-51.
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uznaj¹c j¹ za subiektywn¹ iluzoryczn¹ drogê do uzyskania obiektywnej wiedzy
o cz³owieku. Powszechnie uznawanymi za racjonalne sta³y siê tzw. metody
obiektywne, ale przy ich pomocy nie mo¿na by³o odkryæ duchowej sfery. Dlatego wykrelono z nauki najpierw samo pojêcie duszy, a potem ducha w ogóle.
Tym samym cz³owiek jako przedmiot poznania sp³aszczy³ siê, w ca³oci swego bytu sta³ zestawem czy sk³adem elementów materialnych. W ten sposób nauka zamknê³a sobie drogê do poznania cz³owieka jako nosiciela ducha.
Jak niemal trzy tysi¹ce lat temu Grecy, jak obecnie Husserl i wielu jemu
podobnych  m.in. Carl Gustav Jung w psychologii22  w swej krytyce powraca³ do pierwotnych róde³ kultury europejskiej, w której odkrywa³ sens
podstawowych pytañ cz³owieka o samego siebie jako ducha. Tym samym
zacz¹³ wytyczaæ w filozofii nowe drogi do adekwatnego poznania pe³nej natury cz³owieka  natury w jej jednoci cielesno-psychiczno-duchowej, a wiêc
jego cia³a, duszy i ducha  tych rzeczywistoci, które decyduj¹ o sensie cz³owieczeñstwa w nas, o sensie naszej egzystencji w wiecie i o naszym doczesnym i wiecznym przeznaczeniu. Bo je¿eli: Cz³owiek ze swoj¹ wiadomoci¹, ¿e swoj¹ wiedz¹ i idea³ami, zawsze jest i bêdzie jedynie krótkim b³yskiem po miliardach lat istnienia 23 to ju¿ nie tylko pytania o duszê i ducha,
ale wszelkie inne pytania o cz³owieka trzeba uznaæ za pozbawione sensu.
Wtedy racjonalnymi pytaniami mog³yby byæ jedynie pytania o efekty i skutecznoæ dzia³añ owego b³ysku, jakim jest cz³owiek.
IV. CO ZNACZY£O ODKRYCIE DUCHA W POCZ¥TKACH KULTURY EUROPEJSKIEJ?
Wszystko, co w kulturze europejskiej wielkie i znacz¹ce, zaczê³o siê
w Grecji i to w³anie od odkrycia w cz³owieku duszy i jej boskiego logosu.
Grecy dostrzegali swój zwi¹zek z natur¹ jako ca³oci¹ istnienia; byli wiado22
Pisa³ on m.in.: My wspó³czeni powinnimy prze¿yæ ducha na nowo, tj. doznaæ pierwotnego, podstawowego prze¿ycia. Jest to jedyna mo¿liwoæ wyjcia z zaczarowanego krêgu procesów
biologicznych. [ ] Od niezliczonych tysi¹cleci inicjacje ucz¹ narodzin z ducha, a cz³owiek w zdumiewaj¹cy sposób ci¹gle na nowo zapomina o tym akcie tworzenia. Nie dowodzi to szczególnej
si³y jego ducha, a skutki tego zapomnienia objawiaj¹ siê jako neurotyczne usychanie, rozgoryczenie, ograniczenie, spustoszenie. £atwo jest wygnaæ ducha, ale wtedy w pokarmie naszym braknie
soli: soli ziemi. A jednak duch na nowo ci¹gle dowodzi swej si³y przez to, ¿e jedno pokolenie
podaje nastêpnemu istotne nauki starych wtajemniczeñ. Ci¹gle na nowo pojawiaj¹ siê ludzie, którzy zrozumieli, co znaczy, ¿e bóg jest ich ojcem. W tej sferze zachowana zosta³a równowaga
miêdzy cia³em a duchem. C.G. Jung, Psychologia a religia, t³um. J. Prokopiuk, Warszawa 1970,
s. 63 i 65.
23
W. J.H. Kunicki-Goldfinger, Znik¹d donik¹d, Warszawa 1993, s. 260.
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mi, ¿e przez swoje cia³o zwi¹zani s¹ ze wiatem materialnym. Co wiêcej,
zdawali sobie tak¿e sprawê ze swego podobieñstwa do zwierz¹t. Ale  rzecz
znamienna  róde³ swego cz³owieczeñstwa nie wyprowadzali ze wiata
zwierzêcego, nie czuli siê krewnymi ma³p cz³ekokszta³tnych i dlatego nie
w zwierzêcoci, nie w ma³pich zachowaniach widzieli pocz¹tek swej ludzkiej egzystencji. Od pocz¹tku postrzegali w sobie nowe jakociowo ¿ycie
w jego wielorakich przejawach, które ró¿nie okrelali: psyche, thymos, noos,
a tak¿e soma  rozcz³onkowane przestrzennie cia³o. Przejawy te postrzegali
w samoobserwacji ¿ycia w sobie, a nie w obserwacji wiata zewnêtrznego.
Ta spontaniczna samoobserwacja ¿ycia w sobie dostarcza³a danych, które wyranie utwierdza³y ich w przekonaniu, ¿e s¹ nosicielami innego ¿ycia ni¿ pozosta³e istoty ¿ywe  ¿ycia ducha. Poprzez te przejawy duchowego ¿ycia Grecy czuli siê spokrewnieni z bogami24. Dla ludzi pierwotnych jest charakterystyczne, ¿e
ka¿dy cz³owiek pierwotny uwa¿a siê za zwi¹zanego z bogami, nie bêd¹c jeszcze przebudzony do wiadomoci w³asnej wolnoci. Grecy z³amali tê wiê i dziêki temu po³o¿yli podwaliny pod nasz¹ zachodni¹ kulturê25.

Odkrywaj¹c wiêc w sobie nowe ¿ycie, odkrywali jednoczenie w sobie
rzeczywistoæ ducha i twórcz¹ moc jego wolnoci. Oczywicie na pocz¹tku 
tzn. jeszcze w czasach Homera i przez nastêpne wieki  w okrelaniu przejawów duchowego ¿ycia w sobie du¿¹ rolê odgrywa³y obrazy i mity, s³owa takie, jak wspomniane wy¿ej psyche, thymos, noos. Z biegiem czasu w wiadomoci Greków utrwala³o siê coraz wyraniej jednolite znaczenie s³owa dusza.
Nie by³o to jednak ju¿ pojêcie duszy, lecz raczej tylko jej wyobra¿enie, lecz
na pewno nie wyobra¿enie czcze, jakie senne mamid³o. Bogat¹ i wielorak¹
 choæ rzec by rozproszon¹  treæ dusza mia³a ju¿ w czasach Homera, bo
w ogóle okrela³a sens ród³a ludzkiego ¿ycia. Wprawdzie przez d³ugi czas
duszê i ducha Grecy pojmowali jako przeciwieñstwo cia³a, ale  a¿ do czasu
wielkich filozofów  materialnego cia³a nie rozumieli jako czego odrêbnego
i gorszego. Cia³o  wraz z psyche, thymos i noos, podobnie jak w Biblii 
by³o jedynie synonimem kruchoci i przemijalnoci cz³owieka w wiecie.
Grecy bowiem, myl¹c o duszy w sobie i o jej niemiertelnoci, nie b³¹dzili
w niewiadomoci. S³owo dusza nie zrodzi³o siê wiêc bezpodstawnie, z zupe³nej niewiedzy co do sensu w³asnej egzystencji. Wrêcz przeciwnie, poznaj¹c

B. Snell, Odkrywanie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego mylenia, t³um.
A. Onysymow, Warszawa 2009, s. 21n.
25
Tam¿e, s. 49.
24
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spontanicznie samych siebie, odkrywali duszê i ducha jako trwa³¹ rzeczywistoæ w sobie samych, jako twórcz¹ moc w³asnej wolnoci, czyli jako to, co
wyró¿nia ich w wiecie i co jest podstaw¹ ich dostojeñstwa. St¹d potem gnothi seauton  poznaj samego siebie  sta³o siê motywem przewodnim, zawo³aniem, które wzywa³o do zastanowienia siê nad sob¹, do refleksji. To uzasadnia tak¿e, dlaczego Grecy z tak wielk¹ czci¹ i pietyzmem grzebali cia³a
swych zmar³ych, buduj¹c dla nich wspania³e miejsca pochówku, zwane tolosami. Grobowców tych nie traktowali jako miejsc na sk³adanie spróchnia³ych
koci; by³y to raczej mieszkania dusz zmar³ych cz³onków rodu, swoiste sanktuaria26. Wszystko to ze wzglêdu na duszê, która decydowa³a o wielkoci cz³owieka, zw³aszcza dusza herosów. Tê bogat¹ treæ s³owa dusza  a raczej ju¿
pojêcia  piêknie lapidarnie wyrazi³ Heraklit: Granic duszy nie znajdziesz,
choæby przeszed³ wszystkie drogi. Tak g³êboki jest jej logos27.
Grekom dusza objawia³a nieskoñczon¹ wartoæ cz³owieka, a wiadomoæ
tej wartoci duszy znalaz³a póniej swój wyraz w idei jej trwa³oci, równoczenie kult i wiarê w jej niemiertelnoæ. Wiara ta jednak nie mia³a w sobie
nic z zawierzenia obietnicom Boga ¿ywego, jak by³o w judaizmie i chrzecijañstwie. By³a to raczej bli¿ej nieokrelona têsknota ludzi rozczarowanych egzystencj¹ w przemijaj¹cym wiecie, rodzi³a siê bardziej z pragnienia uwolnienia siê od ziemskiej rzeczywistoci i marzenia o powrocie do duchowego,
boskiego stanu istnienia. Te rozczarowania i pragnienia w du¿ej mierze wspiera³y póniej spekulacje filozoficzne platoñskie, stoickie, neoplatoñskie28.
Pytania o duszê kryj¹ w sobie pytania cz³owieka o samego siebie, o jego
doczesne znaczenie i wieczne przeznaczenie. Nic przeto dziwnego, ¿e filozofowie greccy przyjêli do wiadomoci odkrycie ducha w cz³owieku, podjêli
temat duszy i zaczêli go rozwijaæ, ale ju¿ nie tylko jako sam problem duszy,
ale jako problem natury cz³owieka. Gdyby pojêcie duszy duchowej duszy by³o
pust¹ fikcj¹, nieuzasadnion¹ ¿adn¹ ród³ow¹ wiadomoci¹, to niew¹tpliwie
filozofowie  jako krytyczni mi³onicy m¹droci  odrzuciliby te wszystkie
wyobra¿enia o duszy i o duchu jako mityczne obrazy, bo przecie¿ zrywali
z mitami. Akceptacja i podjêcie tematu duszy wiadczy, ¿e w jej pojêciu dostrzegli co donios³ego, nie tylko wyobra¿enie boskiego ¿ycia, nie tylko bli¿ej nieokrelon¹ wiadomoæ ducha w sobie, lecz rzeczywist¹ podstawê wielZob. E. Rodhe, Kult duszy i wiara w niemiertelnoæ u staro¿ytnych Greków, t³um. J. Korfanty, Kêty 2007.
27
Filozofia staro¿ytna Grecji i Rzymu. Teksty wybra³ i wstêpem poprzedzi³ J. Legowicz, Warszawa 1968, s. 82.
28
Zob. Rodhe, dz. cyt., s. 245-263.
26
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koci cz³owieka i jego dostojeñstwa. Dostrzegli bowiem to, czego poszukiwali w rzeczach  prazasadê ¿ycia, arche  czyli to, co pierwsze i podstawowe, co kieruje ca³ym ¿yciem cz³owieka, co cz³owiekowi nadaje sens jego cz³owieczeñstwu. W ten sposób przekszta³cili pojêcie duszy jako ród³a ¿ycia
w pojêcie zasady i formy dla materialnego cia³a cz³owieka. Wyranie dokona³o siê to w filozofii Platona i Arystotelesa (ale nie tylko tych dwóch mylicieli). W ujêciu filozofów greckich dusza sta³a siê okrelon¹ kategori¹ ontologiczn¹ i jako taka pos³u¿y³a do interpretacji natury i istoty bytu ludzkiego.
I tak Platon przyznawa³ boskiej duszy prymat w kszta³towaniu bytu cz³owieka. Przyj¹³, ¿e to dusza, sama w sobie prosta i niezmienna, wnosi w byt
ludzki ¿ycie i moc kszta³towania. Dusza sama, jako prosta i niez³o¿ona, jest
zasad¹ doskona³¹, bosk¹ i zarazem niemierteln¹. Natomiast materialne cia³o,
samo w sobie z³o¿one i zmienne, jest niedoskonale i jako takie miertelne.
Dlatego cia³o w bycie cz³owieka najwiêksze kajdany nak³ada na duszê.
Wszelkie bowiem niedoskona³oci i ograniczenia, a zw³aszcza wszelkie z³udzenia w poznawaniu, rodz¹ siê ze zmys³ów, z cielesnych uwik³añ:
je¿eli kto z nas pragnie kiedy poznaæ co w sposób czysty, musi siê od cia³a wyzwoliæ
i sam¹ tylko dusz¹ ogl¹daæ rzeczywistoæ sam¹. Wtedy dopiero spe³ni siê nam zapewne to, czego pragniemy, osi¹gniemy to, czego siê zowiemy mi³onikami: m¹droæ.
Dopiero jak pomrzemy, wedle tego toku myli, a za ¿ycia nie (Fedon, XI, D i E).

Konsekwencj¹ takiego mylenia o cz³owieku by³o uznanie mierci za
wyzwolenie duszy z wiêzów niedoskona³ego cia³a; sama za mieræ jawi³a siê
jako wydarzenie pozytywne, wrêcz upragnione. Ale co stanie siê z dusz¹ po
mierci cia³a? Czy mo¿e dusza to ju¿ ca³y, pe³en i doskona³y cz³owiek? Platon sugerowa³, ¿e je¿eli dusza za ¿ycia by³a dzielna i przyozdabia³a siê
piêknem jej w³aciwym: panowaniem nad sob¹ i sprawiedliwoci¹, i mêstwem, i szlachetnoci¹, i prawd¹ (Fedon, LXIII, E),

to po mierci mo¿e w krainie idei kontemplowaæ Dobro samo. Lecz taka interpretacja bytu ludzkiego jeszcze bardziej komplikowa³a odpowied na pytanie, kim w³aciwie jest cz³owiek. Platon w swym myleniu rozdar³ ludzki
byt na doskona³¹ boska duszê i na niedoskona³e materialne cia³o. Zatem jednoæ ontyczna cz³owieka by³aby pozorna. Kim wiêc móg³by by³ cz³owiek od
swego urodzenia? Chyba jakim przypadkowym zlepkiem doskona³ej duszy
i niedoskona³ego cia³a. Ale jeli dusza jako boska i doskona³a ³¹czy siê
z materialnym cia³em, to cz³owiek wydaje byæ jakim dziwnym tworem.
Czym mog³aby byæ jego egzystencja tu w wiecie? W Gorgiaszu s³owami
Sokratesa Platon formu³uje nastêpuj¹c¹ myl:
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Ba, ale¿ bo to i tak, jak ty mówisz, straszne ¿ycie. To te¿ nie dziwi³bym siê, gdyby
Eurypides prawdê mówi³, kiedy powiada: «Kto wie, czy ¿ycie to nie mieræ, a mieræ,
czy nie jest ¿yciem?» I mo¿e mymy istotnie umarli; ja to ju¿ s³ysza³em od jednego
mêdrca, ¿e nasze ¿ycie obecne to mieræ i cia³o to nasz grób (XLVII, D).

Jakie mo¿e byæ znaczenie duszy? Jakie jej wieczne przeznaczenie? Jaki
sens ziemskiej egzystencji cz³owieka?
Arystoteles szed³ nieco inn¹ drog¹, ale jego mylenie podobne jest do
mylenia Platona. W rozumnej boskiej duszy widzia³ zasadê ¿ycia, akt ludzkiego bytu i formê organizuj¹c¹ materiê jego cia³a. Dusza sama w sobie jest
boska, bo jest zdolna do poznania i kontemplowania prawdy. Jednak wed³ug
odwiecznego i koniecznego porz¹dku ³¹czy siê z materialnym cia³em jako
jego forma, aby w ten sposób tworzyæ ca³oæ ontyczn¹  jeden ludzki byt.
Lecz po co? By cz³owiek móg³ istnieæ w pe³ni swej entelechei? Wydawa³oby
siê, ¿e tak. Lecz co dzieje siê z dusz¹ po mierci cz³owieka? W chwili mierci cz³owiek znika ze sceny ¿ycia, ale co z dusz¹? Na to pytanie, tak donios³e
dla cz³owieka, Arystoteles nie szuka³ odpowiedzi. W dziele O duszy, w którym przeprowadza³ liczne analizy i dowody dla wykazania, ¿e dusza jest form¹ i aktem cia³a i ¿e sama nie jest z materii cia³a  w tej kwestii nie znajdowa³ odpowiedzi, a na pocz¹tku ksiêgi wyzna³, ¿e trudno przychodzi urobiæ
sobie o niej jaki s¹d zdecydowany29. Kim zatem jest cz³owiek? U Arystotelesa nie ma odpowiedzi na pytanie o cz³owieka, o sens jego egzystencji,
o jego doczesne znaczenie i wieczne przeznaczenie30. Jest teoria bytu jako
bytu, teoria substancji, ale nie ma odpowiedzi o sens duszy, o sens cz³owieka.
Filozoficzne pojêcie duszy jako zasady bytu ludzkiego sta³o siê metafizycznym pojêciem aktu i formy ludzkiego cia³a i przybra³o sens ontologiczny. Jako takie funkcjonowa³o w toku dziejów i przybiera³o ró¿ne znaczenia.
W ten sposób pojêcie duszy i pytania o ni¹ sta³y siê trwa³ym dziedzictwem
filozoficznym na ca³e wieki, a¿ do naszych czasów, przybieraj¹c najczêciej
postaæ pytania o duchow¹ substancjê i o formê kszta³tuj¹c¹ cia³o cz³owieka.
Zajmowali siê nim wielcy filozofowie pónej staro¿ytnoci, czasów chrzecijañskich, redniowiecza, czasów nowo¿ytnych, a tak¿e naszych czasów wspó³czesnych (mimo ¿e neopozytywici okrzyknêli go pseudoproblemem). Filozofowie ró¿nych orientacji, którzy podejmowali problem duszy, czêsto uto¿samiali j¹ z rozumem, z myleniem, z umys³em, z intelektem, ze wiadomoArystoteles, O duszy, t³um. P. Siwek, Warszawa 1972, s. 3.
Szerzej na temat duszy jako pojêcia filozoficznego zob. G. Ravasi, Krótka historia duszy,
t³um. A. Wojnowski, Kraków 2008, s. 127-176 n.
29
30
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ci¹. Niejedni w duszy widzieli nawet istotê cz³owieka. I wtedy s³owo dusza,
zarówno w swym obiegu potocznym, jak i w filozofii i w nauce, zachowuj¹c
swoj¹ bogat¹ treæ antropologiczn¹, obrasta³o w niezliczone twory wyobraniowe i baniowe  w obrazy i mity31. W obiegu potocznym dusza sta³a
siê synonimem cz³owieka: cz³owiek to dusza, dusza to cz³owiek.
V. BIBLIJNE ROZUMIENIE DUSZY
Obok wypracowanego w filozofii greckiej wznios³ego pojêcia duszy jako
duchowej substancji i formy cia³a cz³owieka, nieco uwagi musimy powiêciæ
rozumieniu duszy, z jakim spotykamy siê w Pimie w. Starego i Nowego
Testamentu. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e greckie s³owo psyche za porednictwem
Septuaginty uto¿sami³o siê z biblijn¹ nazw¹ nefesz. Ale biblijne s³owo nefesz,
powsta³e w krêgu kultury semickiej, mia³o inne znaczenie ni¿ greckie psyche.
W momencie pierwszego spotkania siê mylenia greckiego z Bibli¹ i ze wiatem kultury hebrajskiej, greckie potoczne i filozoficzne rozumienie duszy 
psyche, choæ uto¿sami³o siê z semickim s³owem nefesz, to jednak warto zwróciæ uwagê na ró¿nice, jakie zachodzi³y miêdzy biblijnym nefesz a greckim
psyche. A ró¿nie te s¹ doæ du¿e. Biblijne nefesz pochodzi³o z jêzyka poetyckiego i nigdy nie przybra³o charakteru ontologicznego. Okaza³o siê to dopiero póniej, gdy chrzecijañskie przepowiadanie wesz³o w wiat kultury helleñskiej. Ponadto Biblia opisywa³a cz³owieka tak¿e s³owami ruah i basar 
duch i cia³o, które równie¿ czerpa³y swoje treci ze wiadomoci potocznej,
a nie z systematycznej obserwacji i refleksji filozoficznej. Dlatego natchniony autor staro¿ytnego tekstu Pisma w., w którym mowa o stworzeniu cz³owieka, przedstawi³ ten fakt w sposób prosty i obrazowy, zgodnie ze swoj¹
wiar¹ w Boga Jahwe, w którego wierzy³ jako w stworzyciela.
Tak stworzy³ Bóg cz³owieka na swe wyobra¿enie na wyobra¿enie Boga go stworzy³:
stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1,27). Jahwe Bóg ulepi³ cz³owieka z prochu
ziemi i tchn¹³ w jego nozdrza tchnienie ¿ycia, wskutek czego sta³ siê cz³owiek istot¹
¿yw¹ (Rdz 2,7).

Jest to lapidarny opis, ale nie faktów, lecz wyraz wiary w Boga Stworzyciela. Nie ma tu mowy o duszy jako formie cia³a czy o ciele jako materii.
Autor biblijny mówi w sposób poetycki obrazami; dlatego jest proch, ale
ten proch znaczy jedynie, ¿e nie ma nic; proch nie jest materia³em, którego
31
Te procesy znakomicie ilustruje D. Czaja w swej ksi¹¿ce Anatomia duszy. Figury wyobrani i gry jêzykowe, Kraków 2005.
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Bóg tworzy cia³o. I dalej, jest tchnienie jako dar ¿ycia, wskutek którego pojawia siê w ca³oci nowy byt  cz³owiek. Bóg jak artysta tworzy go na swój
obraz i swoje Bo¿e podobieñstwo. Cz³owiek powstaje jako ca³oæ, w jednoci swego bytu. Ravasi pisze:
Biblia przedstawia pewn¹ «psychofizyczn¹ jednoæ» osoby ludzkiej i odrzuca wszelkie wyranie dualistyczne rozró¿nienia miêdzy dusz¹ i cia³em.

I cytuj¹c angielskiego komentatora dodaje:
Wed³ug myli greckiej w cz³owieku istnieje dychotomia, to jest zdecydowane przeciwieñstwo: niematerialna dusza uwiêziona i ograniczona w miertelnym ciele; te dwa
elementy s¹ we wzajemnej relacji jedynie w sposób czasowy i przypadkowy. Wed³ug
myli hebrajskiej dusza nie jest czym innym ni¿ osob¹ ludzk¹ o tyle, o ile ¿yje
w swym ciele. Dusza i cia³o nie s¹ miêdzy sob¹ rozdzielone, ale jedna jest zewnêtrznym i widzialnym przejawem drugiej. Dlatego w wiecie hebrajskim nie ma idei, ¿e
dusza mog³aby ¿yæ niezale¿nie od cia³a32.

Jest to niezwykle wa¿na myl. Stary i Nowy Testament ma³o mówi o niemiertelnoci duszy, za to, ale znacznie póniej, ukazuje ideê nieprzemijaj¹cego ¿ycia  zmartwychwstanie jako nowy akt stwórczy. W³anie uznanie
i przyjêcie zmartwychwstania sprawia³o ogromne trudnoci w przyjêciu Dobrej Nowiny ludziom ¿yj¹cym w kulturze helleñskiej (por. Dz 17,16-32). Powodem by³y ró¿nice w rozumienie duszy i jej zwi¹zku z cia³em.
Wspomnieæ trzeba o jeszcze jednej rozbie¿noci w rozumieniu cz³owieka
w kulturze greckiej (i helleñskiej) i w wiecie semickim. Chodzi tu o s³owo
serce. S³owo to by³o obecne w kulturze greckiej w czasach Homera, ale póniej przez filozofów zosta³o zepchniête w sferê cielesnej zmys³owoci33; pojawia³o siê tylko w poezji. Tymczasem w Biblii s³owo serce, obecne niemal
na ka¿dej stronie, odrywa wa¿n¹ rolê w wypowiedziach o cz³owieku; zawsze
oznacza w nim duchowe ¿ycie. Biblijne serce to nie zmys³owoæ, nie irracjonalnoæ pustych emocji; serce to rzeczywistoæ rozleglejsza i g³êbsza ni¿ tylko sfera uczuciowa, oznacza ca³ego cz³owieka, wskazuje na jego prawdziwe
ja osobowe. Obejmuje bowiem wszystkie postacie ¿ycia duchowego cz³owieka, a wiêc ¿ycie umys³u, akty woli, najg³êbsze zamys³y i decyzje, ca³y wewnêtrzny wiat uczuæ, a tak¿e sferê niewiadomoci. Serce uobecnia ca³e ja
cz³owieka od wewn¹trz, który ¿yje w-sobie-dla-siebie pe³ni¹ swego ducha.
Tam¿e, s. 83-84.
O swego rodzaju zdegradowaniu serca w kulturze greckiej mówi D. von Hildebrand (zob.
Serce. Rozwa¿ania o uczuciowoci ludzkiej i uczuciowoci Boga-Cz³owieka, t³um. J. Kobia³, Poznañ 1985).
32
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Ale rzecz znamienna  w Biblii serce nie charakteru ontologicznego, nie jest
ani zasad¹, ani form¹ cz³owieka. Oznacza niejako cz³owieka od wewn¹trz.
Te dwa rozbie¿ne sposoby rozumienia duszy i ducha w pierwszych wiekach chrzecijañstwa, po latach sporów i dysput, zla³y siê w jedno. W myleniu staro¿ytnych chrzecijañskich filozofów dusza sta³a siê samoistn¹ substancj¹ duchow¹, która o¿ywia cia³o, form¹ lub aktem cia³a. Cia³o nie by³o jednak wiêzieniem dla duszy, aczkolwiek jako materialny sk³adnik ludzkiego
bytu sta³o zawsze ni¿ej. Niemniej jako nale¿¹ce do natury cz³owieka, cia³o
w momencie zmartwychwstania, wed³ug chrzecijañskiej wiary, zostanie przemienione czy raczej uduchowione. Takie spojrzenie na materialne ludzkie cia³o da³o w przysz³oci impuls do nowego mylenia o cz³owieku i jego przeznaczeniu. Póniej przez ca³e wieki stanowi³o trwa³y sk³adnik kultury europejskiej, od staro¿ytnoci po czasy wspó³czesne. Zap³adnia³o i o¿ywia³o 
i nadal w jakim stopniu o¿ywia  europejskie mylenie o cz³owieku. W kulturze tej s³owa dusza i duch nie by³y  i miejmy nadziejê, ¿e nie s¹  flatus
vocis, przeciwnie, s¹ s³owami pe³nymi treci, zarówno w teoretycznym myleniu o cz³owieku, jak i w komunikacji potocznej. Z tej ostatniej zreszt¹ nigdy nie zosta³y wyparte.
VI. DUSZA JAKO PROBLEM WSPÓ£CZESNY
Nasze wspó³czesne mylenie o duszy  potoczne i naukowe  jest niezwykle skomplikowane. Toczy siê atmosferze licznych zaprzeczeñ i uproszczeñ,
m.in. odrzucenia ju¿ nie tylko wartoci, ale nawet mo¿liwoci bezporedniego poznania duszy34, lekcewa¿enia podstawowych pytañ o cz³owieka. We
wspó³czesnym myleniu i mówieniu o duszy przewija siê mnóstwo w¹tków
tematycznych: od ró¿nych wyobra¿eñ tradycyjnych, od wprost bajkowych
historii do powa¿nych problemów filozoficznych. Dlatego mylenie to jest
niezwykle powik³ane: marzenia senne i wyobra¿enia mieszaj¹ siê z treciami
filozoficznymi, treci poznawczo donios³e z elementami baniowymi, ze snami, skomplikowane metody z prymitywnym sceptycyzmem. Nic wiêc dziwnego, ¿e nasze wspó³czesne mylenie o duszy jest uwik³ane w ca³y kontekst
historyczny, we w³asn¹ przesz³oæ kulturow¹, w wierzenia i w mity, w dane
religii pogañskich, w wiat Starego i Nowego Testamentu, w skomplikowane
34
Zob. tak¿e mój artyku³: Rehabilitacja samowiadomoci jako ród³a ejdetycznego poznania
cz³owieka, w: Cz³owiek i dzie³o. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Ksiêdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu, red. L. Suchocka, R. Stembis, Lublin 2010, s. 105-123.
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dzieje filozofii i teologii, w naukowe poszukiwania, w racjonalistyczn¹ krytykê i w konstruktywne poszukiwanie nowego ród³owego sensu duszy
w psychologii czy w filozofii. Tê sytuacjê powik³ania i zamêtu naszego mylenia o duszy  tego co i jak o niej mylimy i mówimy, jak j¹ sobie przedstawiamy  doskonale ilustruje wydana niedawno obszerna, a wspomniana ju¿
wy¿ej ksi¹¿ka Dariusza Czai pt. Anatomia duszy35. Autor szeroko omawia
zarówno potoczne rozumienie duszy, jak i filozoficzne jej rozumienie w wyobra¿eniach, w s³ownictwie jêzyka potocznego i w literaturze, a tak¿e w pismach naukowych i z pogranicza nauki i filozofii. W koñcowych partiach
ksi¹¿ki ukazuje, ¿e bardzo bogata treæ s³owa dusza rozp³ywa siê szeroko,
sta³a siê niezwykle wieloznaczna, ale dusza wcale siê nie ulotni³a, wrêcz przeciwnie, nie zatraci³a tak¿e swojego znaczenia jako sposób pytania o cz³owieka w ca³oci jego bytu.
O duszy ci¹gle mówimy i mylimy. S³owo dusza ¿yje przede wszystkim
w jêzyku potocznym, bez niego codzienna komunikacja nie mo¿e siê obejæ.
Dlaczego? Niezwykle trudno okreliæ, co mamy na myli, gdy u¿ywamy s³owa dusza. Co nas sk³ania do u¿ywania tego s³owa? Jakie bezporednie dane
wiadomoci uzasadniaj¹ i rozumnie usprawiedliwiaj¹ pos³ugiwanie siê tym
s³owem? Czy mo¿na by nie mówiæ o duszy? Co nale¿y o niej myleæ? Jak
myleæ o duszy poprawnie? Pytañ jest wiele.
S³owo dusza w procesie komunikacji obarczone jest ogromn¹ wieloznacznoci¹ m.in. dlatego, ¿e samych siebie dowiadczamy wielowymiarowo i wielostronnie, tym samym pos³uguj¹c siê tak wieloznacznymi s³owami zdajemy
sprawê z tego dowiadczenia. Patrz¹c na siebie od strony zewnêtrznej dowiadczamy siebie jako cia³a. Ale czy tylko jako cia³a? Od strony wewnêtrznej  w aktach samowiadomoci  dowiadczamy samych siebie od wewn¹trz jako duszy i ducha. Ale czy to nie ma zwi¹zku z cia³em? Czy naszej
duszy i naszego ducha mo¿emy dowiadczyæ bez cia³a? Czy to, co postrzegamy w sobie jako wewnêtrzne, nie jest tak¿e czym zewnêtrznym, cielesnym,
materialnym? Jak na przyk³ad umiech czy spojrzenie? Nasze ja osobowe jest
tylko w nas, przecie¿ tylko w sobie dowiadczamy naszej podmiotowoci.
Lecz czy¿ nie przejawia siê ona na zewn¹trz, w naszym ciele? Czy¿ nasza
duchowa moc nie rozci¹ga siê na rzeczy zewnêtrzne i czy ta duchowa moc
naszego ja nie bierze swego pocz¹tku wy³¹cznie we mnie i ze mnie? Z mojego ja tak mylê, ja tak chcê, ja tak czujê, ja to tak prze¿ywam? Ale
35
Obok ksi¹¿ki D. Czai wymieniæ nale¿y Krótk¹ historiê duszy G. Ravasiego (Kraków 2008),
znanego biblisty. Autor w swej pracy ³¹czy dane biblijne, filozoficzne, naukowe, literackie. Problemy powa¿ne zamienia w opowieæ (co nie jest zarzutem).
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wszystko to prze¿ywam zawsze jako moje mylenie, moje chcenie, moje uczucie? Zarazem czy w tych prze¿yciach nie czujê siê tylko jakim b³yskiem
zanikaj¹cym w wiecie, ale kim, kto trwa i ¿yje, kto dzia³a, kto raduje siê
swoim ¿yciem, ale i kto lêka siê o siebie, kto ma nadziejê? Kto poszukuje komunii z drugimi na p³aszczynie horyzontalnej, ale i ponad sob¹ z absolutnym Ty? Naprawdê g³êboki jest logos owego ¿ycia w nas  logos naszej duszy i naszego ducha.
W pewnym pamiêtniku czytamy o zawi¹zuj¹cej siê przyjani:
Wród m³odych osób, z którymi zbli¿y³ mnie przypadek, znajdowa³a siê pani Sobolewska. Poci¹ga³a mnie ona ¿ywo nadzwyczajn¹ s³odycz¹ rysów i zachowania. By³a
o kilka lat starsza ode mnie. Wyró¿nia³a siê zarówno charakterem, jak urod¹, ale przejawia³a przy tym tyle skromnoci i pokory, ¿e powszechny aplauz, jakim siê cieszy³a,
nie móg³ budziæ niczyjej zazdroci. Ona jedna wydawa³a siê nim zdziwiona.
Rozumna i wykszta³cona, kiedy prze³ama³a zaporê powci¹gliwoci, za któr¹ siê
kry³a, by³a zachwycaj¹ca i niewiele widzia³am kobiet tak mi³ych, kiedy omieli³a
siê byæ mi³¹. Dusza jej nadawa³a wszystkim jej czynnociom co wznios³ego i czystego. Czu³am siê lepsza, kiedy od niej odchodzi³am. Pokocha³am j¹ najpierw instynktownie, a kiedy umia³am ju¿ rozumowaæ, kocha³am j¹, gdy¿ uwa¿a³am za doskona³¹, i kochaæ j¹ bêdê ca³e ¿ycie, bo to uczucie sta³o siê potrzeb¹ i nawykiem
mego serca. Nie tai³am przed ni¹ ¿adnej myli ani uczynku i nigdy nie widzia³a mnie
lepsz¹, ni¿ jestem w istocie. W sercu jej sk³adam moje troski i nadzieje, radoci i ¿ale,
znajduj¹c zawsze przyjañ pob³a¿liw¹, surow¹ radê, dyskrecjê wypróbowan¹, stosunek do mnie niezmiernie mi³y i pe³en s³odyczy36.

Tekst ten zdaje sprawê z narodzin przyjani w toku wzajemnego zauroczenia miêdzy dwiema kobietami. Mówi o wygl¹dzie zewnêtrznym, ale tak¿e o duszy, o jej promieniowaniu. Dusza nie jest tu jakim sk³adnikiem czy
elementem ludzkiego bytu; po prostu jest w ca³oci jego bytu, jest jego ¿yciem jako osoby. Mamy tu do czynienia z kim, kto jest obecny w ca³ym
swoim ciele, ca³y cielesny i zarazem ca³y uduchowiony. Z kim, kto jest widoczny i dotykalny w swym materialnym ciele, ale zarazem z kim, kto jest
obecny wewn¹trz swojego cia³a, którego jednak nie mo¿na uj¹æ fizycznie, jest
bowiem obecny za zas³on¹ swego cia³a. Czy ów logos zawi¹zuj¹cej siê
przyjani mo¿na by opisaæ bardziej adekwatnie terminami psychologii behawioralnej? Czy sam¹ przyjañ uznaæ za wytwór bli¿ej nieznanych bodców czy za projekcjê potrzeb biologicznych albo za produkt regulacyjnego
dzia³ania neuronów, lub za wytwór dwóch cia³ wyposa¿onych w odpowied36
Anna z Tyszkiewiczów Potocka-W¹sowiczowa, Wspomnienia naocznego wiadka, Warszawa 2010, s. 38.
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nie mechanizmy psychiczne i oddzia³ywaj¹cych na siebie? Jednak ¿adne wysoko zorganizowane organizmy biologiczne  a tym bardziej mechanizmy 
nie zawi¹zuj¹ ze sob¹ tego rodzaju przyjani, nie poddaj¹ siê wzajemnemu
zauroczeniu tym, co w intersubiektywnym jêzyku pewnej filozofii uchodzi za niesprawdzalne promieniowanie takich fikcji, jak dusza czy osobowoæ.
Powstaje jednak zasadne pytanie, czy myl¹c i mówi¹c o duszy, nie ulegamy jakiemu bardzo pierwotnemu i nie poddanemu krytycznej refleksji
dziedzictwu kulturowemu, wskutek czego wik³amy siê ustawicznie w mówienie o duszy, o duchu, o umyle, przeciwstawiaj¹c je cia³u, mózgowi, procesom neurofizjologicznym? Czy¿ wiêc dzi, w epoce rozwiniêtych badañ naukowych, nie nale¿a³oby u¿ywaæ nowych terminów? Bo skoro  a wielu podnosi to do rzêdu naukowych odkryæ  nasza wiadomoæ ma byæ wynikiem
regulacyjnego dzia³ania uk³adów neuronowych, to duszê trzeba si³¹ rzeczy
uznaæ za przebrzmia³y relikt przesz³oci, a jej pojêcie za fikcjê, za relikt epoki religijnej, s³owem za fa³szywy mit. Tak, ale jeli jest prawd¹, ¿e w mózgu
w miliardowych operacjach neuronowych pojawiaj¹ siê takie fikcje, jak dusza i duch, to trzeba zapytaæ, po co? Dlaczego cz³owiek nie zadowala siê tym
prostym uznaniem, ¿e jest tylko cia³em, tylko organizmem? Czy moje ja
mylê, ja s¹dzê, ¿e jest tak a tak mog³yby byæ tylko subiektywnymi wytworami mego mózgu? Angielskojêzyczna literatura pos³uguje siê s³owem
mind i formu³uje mind-body problem. Stanis³aw Judycki37 proponuje zast¹piæ
to wyra¿eniem bardziej neutralnym: to, co mentalne  to, co fizyczne, uwa¿a
bowiem, ¿e wyra¿enie to jest bardziej uniwersalne i neutralne, gdy¿ nie sugeruje od razu sensów religijnych. Lecz czy wtedy, gdy odwo³amy siê do tak
skonstruowanych naukowych terminów, lepiej mo¿emy zrozumieæ samych
siebie?
Nasz sposób mylenia i mówienia o duszy dzi czêsto przypomina wspinaczkê na bardzo wysok¹ górê  oczywicie po to, aby co z jej szczytu zobaczyæ. Przez ca³y czas tej wspinaczki musimy siê przedzieraæ  jak przez
zaros³e krzakami szlaki i cie¿ki  przez g¹szcze znaczeñ, przez ró¿ne pojêcia i teorie, przez tradycyjne pogl¹dy potoczne, przez pojêcia religijne i filozoficzne, a zw³aszcza przez tzw. niekonwencjonalne, mia³e nowatorskie hipotezy, jakie formu³uj¹ uczeni o redukcjonistycznych nastawieniach. Ksi¹¿ki
Dariusza Czai czy Gianfranco Ravasiego doskonale to ilustruj¹.

37

S. Judycki, Irracjonalnoæ problemu dusza-cia³o, w: Logos i Ethos, 1 (1993), s. 55-66.
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VII. PERSPEKTYWY NA PRZYSZ£OÆ
Powstaje uzasadnione pytanie, co i jak nale¿y myleæ i mówiæ o duszy?
Jak dzi rozumieæ duszê, ducha? Zarówno nasze potoczne mylenie i mówienie o duszy, jak i mylenie o niej terminami naukowymi i pojêciami filozoficznymi, kryje w sobie  czy tego chcemy czy nie  mylenie o nas samych.
Rodzi podstawowe pytania o to, kim jestemy, jaka jest struktura naszego
bytu. Co znaczy byæ sob¹? Henri Bergson dodaje tu tak¿e pytania o nasze:
Sk¹d przybywamy? Co robimy na tym padole? Dok¹d zmierzamy? I uwa¿a,
¿e w filozofii pytañ tych nie mo¿na przemilczaæ czy lekcewa¿yæ; je¿eli filozofia mia³aby poprzestaæ wy³¹cznie na hipotetycznych argumentach w sprawie duszy, to nie jest warta godziny trudu38.
Tymczasem do jêzyka antropologicznego wesz³o  czy mo¿e wkrad³o siê
 pojêcie sk³adania siê naszego bytu z duszy i z cia³a. Rozumienie cz³owieka
jako substancji z³o¿onej z duszy i cia³a sta³o siê niemal pojêciem filozoficznym. Jak¿e czêsto  w mowie potocznej i w jêzyku filozoficznym  s³yszy
siê, ¿e cz³owiek sk³ada siê z cia³a i duszy; ¿e jako ca³oæ ontyczna sk³ada siê
z cia³a jako materii i z duchowej duszy jako jego formy. Lecz cz³owiek
w ca³oci swego bytu nie jest ani kim przepo³owionym na duszê i cia³o, ani
posk³adanym; jest jedynie zró¿nicowan¹ ca³oci¹, wieloci¹ w jednoci. Faktem pierwotnym i podstawowym w naszym ludzkim bycie jest jednoæ cia³a,
duszy i ducha. Mo¿na zatem powiedzieæ: taka jest natura cz³owieka  takim
siê staje i takim pozostaje przez ca³e swoje ¿ycie  jest ontyczn¹ jednoci¹
cia³a-duszy-ducha. I ta ontyczna jednoæ naszego ludzkiego bytu jest pierwotnym faktem ontologicznym. Fakt tej jednoci jest nam dany w naszym bezporednim dowiadczeniu. Moje istnienie, moje bycie cz³owiekiem prze¿ywam
i odczuwam jako jednoæ. Jestem ca³oci¹ ontyczn¹, która ¿yje mylami, procesami organicznymi i neurofizjologicznymi, która ¿yje duchem w ciele i cia³em w duchu. W tej pierwotnej jednoci mego bycia sob¹ jestem tym, który
istnieje, ale i tym, który myli, pyta, zastanawia siê, który okrela siebie i który obiektywizuje swoj¹ wiedzê, a raczej samowiedzê, wyniki swojej refleksji
o w³asnej naturze, a w ostatecznoci tak¿e o w³asnym znaczeniu i przeznaczeniu. Ale zawsze w poczuciu jednoci swego ja osobowego. Natomiast
u podstaw naszego mylenia o sobie s¹ pierwsze i najczêciej niewyartyku³owane pytania: Kim jestem? Co znaczy byæ cz³owiekiem? Ale w obiektywizuj¹cym myleniu o duszy  w myleniu terminami naukowymi czy pojêciami
38
Zob. H. Bergson, Ruch i myl, dusza i cia³o, t³um. P. Beylin i K. Bleszczyñski, Warszawa
1963, s. 163-164.

32

ANTONI SIEMIANOWSKI

filozoficznymi  dzieje siê co zaskakuj¹cego, co nie zawsze dostrzegamy, co
siê wymyka racjonalnemu myleniu, a co jest jednak niezwykle wa¿ne. A mianowicie, ¿e gdy mylê o duszy jako o formie mego bytu, o duszy jako niematerialnej duchowej i niemiertelnej substancji, jako o zasadzie mego bytu, to
muszê w koñcu zapytaæ: A kim¿e ja jestem w ca³oci mego bytu jako ¿ywe
ja, jako podmiot osobowy? Ja myl¹cy, ja pytaj¹cy, ja uwik³any w moje cia³o,
w moje d¹¿enia, w moje pragnienia; ja posk³adany z tych ró¿nych zasad
czy niezupe³nych substancji jako z elementów czy sk³adników. Czy ja  ja
jako osoba  jestem tylko zasad¹ czy tylko jakim dodatkiem do duszy jako
zasady? Co tu jest pierwsze: moja dusza czy ja? Jeli powiem, ¿e dusza, to ja
jako podmiot by³bym tylko doczepiony do duszy. Jeli powiem, ¿e cia³o jest
pierwsze, to dusza i ja jako podmiot jestemy albo doczepieni do cia³a, albo
epifenomenami cia³a. A mo¿e nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e to ja, jako podmiot
i osoba, jestem ucieleniony w ca³oci mego ludzkiego bytu? Czy ukonstytuowany przez moj¹ ludzk¹ naturê jako niepodzielna ca³oæ? Ale wtedy transcendujê w wiecie i ponad wiat materialny nie tylko dziêki duszy, nawet nie
tylko dziêki mojemu duchowemu ¿yciu, ale transcendujê w ca³oci mej ludzkiej natury, w jej cielesno-psychiczno-duchowej jednoci. Pytaj¹c o duszê nie
unikniemy pytañ o naturê cz³owieka jako o podstawê ontycznej jednoci jego
bytu.
Widzenie i uznanie cz³owieka w jego jednoci ontycznej jest chyba nawet bardziej zgodne z wiar¹ chrzecijañsk¹, ani¿eli widzenie ludzkiego bytu
jako z³o¿onego z duszy i cia³a.
Zamierzamy tu odnieæ siê do tematu jednoci osoby ludzkiej  pisze Gianfranco
Ravasi  z jej duchowoci¹ i cielesnoci¹, z jej ogóln¹ transcendencj¹. Mimo pewnej
p³ynnoci jêzyka i pewnych pocz¹tkowych wahañ spowodowanych brzemieniem
autorytetu kultury greckiej w myli chrzecijañskiej widaæ pewnoæ jednoci psychofizycznej osoby, pewnoæ umacnian¹ przez doktrynê biblijn¹, podtrzymywan¹ przez
argumenty wypracowane w tomizmie, przypieczêtowan¹ oficjalnymi stwierdzeniami
kocielnego Urzêdu Nauczycielskiego. To oczywiste, ¿e dzi tradycyjne sformu³owania typu: «Cz³owiek sk³ada siê z duszy i cia³a», czy «Cz³owiek ma duszê i cia³o»
mog¹ byæ podawane zgodnie z nowymi jêzykami antropologicznymi i ró¿n¹ wra¿liwoci¹. Mog¹ zostaæ zapisane w formu³ach typu: «Cz³owiek jest istot¹ duchow¹
i cielesn¹» albo «Cz³owiek jest wcieleniem osoby». Mo¿na te¿ uciec siê do wzorców
stwierdzeñ typu egzystencjalnego, splataj¹cych ideê ograniczenia z ide¹ otwarcia na
to, co nieskoñczone i wieczne. Przed teologiem otwiera siê zatem perspektywa ponownego opracowania, w zakresie formy i treci, koncepcji duszy, prawdziwego pola
zg³êbiania myli i jêzyka. Poszukiwañ i obwieszczeñ. Przypadek pomiertnych losów
osoby ludzkiej jest tu przyk³adowym paradygmatem39.
39

G. Ravasi, dz. cyt., s. 232.
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Jeli pytanie o duszê  czy w innej wersji pytanie o mnie jako o osobê 
umieszczê w kontekcie której dyscypliny naukowej  psychologii, fizjologii, biologii, socjologii  to wtedy pojawiaj¹ siê przede wszystkim trudnoci
typu metodologicznego i wpadam w g¹szcz zawi³oci pojêciowych i pytañ
o racjê uprawnionego przejcia od opisów i pojêæ dotycz¹cych faktów do konstruktów teoretycznych. I wtedy pojêcie duszy oka¿e siê czyst¹ konstrukcj¹
wiatopogl¹dow¹. Albo oka¿e siê zupe³nie zbêdne.
Jeli za wyjdê od siebie jako ¿ywego podmiotu osobowego, który czuje,
myli, dzia³a, to otwiera siê przede mn¹ droga nowego filozoficznego mylenia, mylenia egzystencjalnego, poszukuj¹cego przede wszystkim prawdy
o mnie i dla siebie, a wiêc prawdy subiektywnie donios³ej. Ale jeli subiektywnie donios³ej, to przecie¿ wcale nie znaczy, ¿e prawda ta mog³aby byæ
jak¹ tylko przeze mnie skonstruowan¹ fikcj¹, nadaj¹c¹ sens mojej egzystencji. Prawda ta musi byæ ugruntowana w ród³owym poznaniu  jako wiat³o
rozwietlaj¹ce moj¹ egzystencjê. Nie mog¹ to byæ sfingowane wyobra¿enia
o mnie  jaki skonstruowany obraz samego siebie  ale prawda wyp³ywaj¹ca z intuicji istoty mego bytu, z dociekañ i analiz. Ale mo¿e to byæ tak¿e
prawda wiary, prawda wyp³ywaj¹ca z przemyleñ Objawienia, prawda nie tyle
i nie tylko teologii, ale wiary myl¹cej, wiary, która nie stroni od logosu.
W atmosferze duchowego ¿ycia, jak¹ stwarza dzisiejsza kultura, cz³owiek boi
siê obiektywnego logosu jako czego, co mog³oby byæ tylko racjonaln¹ konstrukcj¹, ideologiczn¹ doktryn¹, mitem. St¹d tak atrakcyjne zdaj¹ siê byæ
wszelkie dekonstrukcje. Cz³owiek ma opór przed wiar¹ w naukê, w mity, nawet w Boga doktryn i pogl¹dów. Ale czy tak¿e w Boga ¿ywego?
Czy do takiego mylenia o duszy, ju¿ nie jako czego we mnie, ale jako
o tym, kto istnieje i ¿yje ¿yciem duchowym, kto w zatroskaniu pyta o samego siebie, o swój w³asny byt  czy jest potrzebne w ogóle ontologiczne pojêcie duszy? Pojêcie pierwotne (uwik³ane w wyobra¿enia), tradycyjne czy wyprowadzone z nauk, z teorii naukowych? Nie s¹dzê. Bez ontologicznego pojêcia duszy mo¿na byæ cz³owiekiem sprawiedliwym, dobrym, mo¿na  jak
mówi Pismo w.  chodziæ drogami sprawiedliwoci. I mo¿na byæ zbawionym niezale¿nie od dualistycznych czy spirytualistycznych pogl¹dów. Jednak
aby cz³owiek móg³ adekwatnie rozpoznaæ istotê swego bytu, potrzebne s¹ mu
racjonalne kategorie.
ZAMIAST PODSUMOWANIA
1. Sk¹d siê wziê³o pojêcie duszy? Czy jest ono odkryciem istoty bytu
ludzkiego czy tylko teoretyczn¹ konstrukcj¹? Jeli odkryciem (ugruntowanym
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w intuicji istoty naszego bytu), to czego jest odkryciem? Inaczej: co to jest
owa dusza w cz³owieku? Czy to jest ów logos, o którym mówi³ ju¿ Heraklit,
¿e jest nieskoñczony? Jeli za dusza to tylko konstrukt teoretyczny, to co ten
konstrukt t³umaczy? Czy ods³ania adekwatnie strukturê bytu ludzkiego czy
tylko wskazuje na uwarunkowania procesów ¿yciowych? Co pojêcie (a tak¿e
ju¿ wyobra¿enie) duszy mówi o cz³owieku, co wyjania? A mo¿e raczej  co
ods³ania? Otó¿ na pewno ods³ania wielkoæ i godnoæ cz³owieka40.
2. Czy w myleniu o duszy mo¿na iæ w kierunku poszukiwania nowego,
bardziej adekwatnego jêzyka antropologicznego? Powiedzia³bym  jêzyka,
który unikn¹³by przede wszystkim trudnoci, jakie stwarza dualistyczne widzenia cz³owieka? Zdaje siê, ¿e nie tylko mo¿na, ale trzeba.
3. Nie mamy do czynienia z takimi fenomenami, które by³yby fenomenami samej duszy bez cia³a czy cia³a bez duszy. Inaczej, nie znamy fenomenów
czystej duchowoci i czystej cielesnoci cz³owieka. Zawsze s¹ to fenomeny
¿ywej ca³oci ontycznej i jednoci bytowej jako pierwotnego dla nich ród³a.
Nawet gdy bierzemy pod uwagê mylenie abstrakcyjne czy poznanie ejdetyczne, zawsze jest ono myleniem uwarunkowanym, które nosi na sobie lady cielesnoci i materialnoci, a cia³o bez ladów ducha to cia³o trupa.
4. Z tajemnic¹ cz³owieka mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy patrzymy w siebie i gdy odkrywamy w sobie sferê ¿ycia, które nazwalimy dusz¹.
Z tajemnic¹ cz³owieka mamy do czynienia ju¿ wtedy, gdy przygl¹damy siê
naszemu cia³u. Bo jak to jest, ¿e moje cia³o  ta potê¿na konstrukcja materialna, zbudowana z koci i miêni, powi¹zana ¿y³ami, zawieraj¹ca w sobie
tyle ró¿nych mechanizmów (serce jest przecie¿ pomp¹ ss¹co-t³ocz¹c¹, a w¹troba przetwórni¹ chemiczn¹ wielkoci fabryki). To cia³o produkuje tyle p³ynów, z poród których krew jest najbardziej zadziwiaj¹cym p³ynem, który
zawiera w sobie mnóstwo mikroelementów wzajemnie siê warunkuj¹cych
w zadziwiaj¹cych ruchach i przemianach. Czy¿ nie jest to cud nad cudami, ¿e
moje cia³o wydobywa ze siebie co takiego jak myl abstrakcyjna, jak podziw
dla tego, co piêkne, jak mi³oæ do drugiego cz³owieka, jak têsknota za tym,
co wiêksze? To moje cia³o produkuje tak¿e zadziwiaj¹cy ruch pragnieñ,
dziêki którym kieruje siê ku Bogu lub siê od Niego odwraca. Dla mojego
bycia cz³owiekiem to nie s¹ wcale jakie wtórne (subiektywne) epifenomeny.
S¹ to fenomeny pierwotnie i zasadniczo wa¿ne, bez nich nie ma cz³owieka.
Cytowana wy¿ej ksi¹¿ka E. Rohdego Psyche. Kult duszy i wiara w niemiertelnoæ u staro¿ytnych Greków doskonale to ukazuje. Wiara w niemiertelnoæ duszy nie zrodzi³a siê z lêków
i majaków, ze snów i marzeñ, ale z pierwotnej wiadomoci, ¿e byæ cz³owiekiem to co nieskoñczenie cennego.
40
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Je¿eli by³bym tylko cia³em i niczym wiêcej, to sk¹d te upodobania w tym, co
wy¿sze, co nieskoñczone? Sk¹d têsknota za kim drugim, sk¹d radoci i zachwyty? Sk¹d modlitwa uwielbienia i adoracji? W cia³ach zwierzêcych nic
takiego siê nie rodzi. Czy moglimy w naszej ludzkiej postaci wyjæ ze wiata zwierzêcego?
Adekwatnego mylenia i mówienia ju¿ nie tylko o duszy i duchu w nas,
ale w ogóle o cz³owieku w ca³oci jego bytu, musimy szukaæ i uczyæ siê na
nowo. Cz³owiek to nie tylko dusza, nie tylko duch ani tym bardziej nie tylko
cia³o. Cz³owiek to przede wszystkim ja osobowe w ca³oci swego bytu. Taki
jest cz³owiek  tak z natury swej jest ukonstytuowany  ¿e w swej jednolitej
ca³oci bytowej jest cielesno-psychiczno-duchowy. Nie ma innego cz³owieka.
Zatem musimy dociekliwie pytaæ o sens bycia tej ca³oci, o to, co w tej ca³oci pierwotne i konstytutywne, a wiêc o samo cz³owieczeñstwo w cz³owieku.
O ideê cz³owieka w ogólnoci. A przede wszystkim o to, co naprawdê znaczy, ¿e cz³owiek w ca³oci swego bytu jest osob¹? Bycie osob¹ nie jest bowiem jakim dodatkiem do cia³a czy do duszy, który narós³ na jego zwierzêcoci. W czym ontyczny zwi¹zek bycia osob¹ z cia³em, dusz¹ i duchem
ma swoj¹ podstawê. To zg³êbianie natury cz³owieka nigdy siê nie skoñczy.
Ca³a nasza wielkoæ w tym, ¿e pytamy siebie o to, kim jestemy. Bo ci¹gle:
Kim jest cz³owiek, tego nie wie nawet on sam (w. Augustyn).
SUMMARY
The article is a short introduction into a discussion on soul. Not only in psychology, but in the
so called empirical sciences the topic of soul is absent or omitted with embarrassment as
a metaphysical problem. It is the result of a long process of materialistic and anti-metaphysical
tendencies increasing in the European culture. The question about soul includes relevant questions
concerning man. Thus we should pose them and search for answers anew in the context of essential
questions on man, his nature and the sense of existence.

Key words:
soul, spirit, personal subject, nature of man
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Pojêcie duszy w naukach kognitywnych
The Concept of the Soul in the Cognitive Sciences

We wspó³czesnych podrêcznikach i encyklopediach z zakresu neuronauk
nie spotyka siê pojêcia dusza. Nie uchodzi równie¿ za dobr¹ monetê pos³ugiwanie siê nim w pracach nale¿¹cych do niektórych kierunków filozofii. Jeli pojêcie duszy siê w nich pojawia, to jedynie w kontekcie historycznym.
Wielu neuronaukowców i filozofów by³oby zaskoczonych, gdyby ich zapytaæ, czy w swoich badaniach odwo³uj¹ siê do pojêcia duszy. Podobnie jest
z przedstawicielami nauk kognitywnych, którzy pojêcie duszy widz¹ jako
element przestarza³ego systemu pojêciowego, s³u¿¹cego w przesz³oci do
wyjanienia ludzkich zachowañ. Przyjmuje siê, ¿e pojêcie to ma nadal swoje
uprawnione miejsce w podrêcznikach z teologii, chocia¿ tak¿e i tutaj jest ono
coraz mniej u¿ywane, gdy chodzi o systematyczne uzasadnianie treci wiary.
W samych naukach o systemie nerwowym panuje du¿a rozbie¿noæ co do
rozumienia duszy i jej funkcji. Oddajmy g³os dwóm wybitnym uczonym.
Powa¿ne próby w zakresie wprowadzenia do nauki o mózgu dualistycznie
rozumianej duszy podj¹³ w XX wieku laureat Nagrody Nobla  neurolog
i fizjolog J. Eccles. Wyniki jego badañ w tym zakresie s¹ wprawdzie wspominane w opracowaniach filozoficznych i neurologicznych, ale metody jego
badañ nie znalaz³y do dzisiaj naladowców1. Inny wspó³czesny laureat Nagro1

W pracy The self and its brain (1977) filozof K.R. Popper i neurofizjolog J.C. Eccles opo-
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dy Nobla, F. Crick stwierdza, ¿e jako neurobiolog nie potrzebuje religijnego
pojêcia duszy, aby wyjaniæ zachowania ludzi, podobnie jak P-S. Laplace w swoim systemie nie potrzebowa³ Boga2.
G³ównym celem niniejszego opracowania jest wykazanie, na ile we wspó³czesnych naukach o mózgu mo¿na znaleæ paralele do arystotelesowskiego
pojêcia duszy. Na ile aktualna jest wartoæ wyjaniaj¹ca u¿ywanego przez
niego pojêcia dusza. Wychodzimy przy tym od przedstawienia potocznych
sposobów mówienia o duszy (folk psychology) oraz od krótkiego przedstawienia historii rozwoju nauk, skupiaj¹c siê na kwestii eliminacji z nich pojêcia
duszy.
I. RÓD£A POTOCZNEGO MÓWIENIA O DUSZY
Mówienie i mylenie o duszy nadal ma swoje miejsce w jêzyku codziennym, do którego odwo³uje siê tzw. psychologia potoczna (folk psychology).
Mo¿emy, zdaniem G. Rotha, wyró¿niæ trzy ród³a u¿ywania tego pojêcia3.
Pierwszym z nich jest tradycyjny pogl¹d na budowê otaczaj¹cego nas wiata.
Niejako go³ym okiem widaæ, ¿e sk³ada siê on z organizmów o¿ywionych i z rzeczy martwych. wiat organizmów o¿ywionych dzieli siê zazwyczaj  znowu
chodzi nam o podzia³ intuicyjny  na roliny, zwierzêta i ludzi. Roliny mog¹
¿yæ, wzrastaæ i rozmna¿aæ siê, zwierzêta mog¹ oprócz tego poruszaæ siê i s¹
obdarzone czuciem, a ludzie dodatkowo posiadaj¹ rozum. To w³anie rozum
umo¿liwia mylenie abstrakcyjne i pos³ugiwanie siê jêzykiem. W ten sposób
dochodzimy do podstaw arystotelesowskiej nauki o trzech rodzajach duszy,
albo o trzech jej aspektach, lub zdolnociach: wegetatywnym, zmys³owym
i rozumowym.
Drugim ród³em pojêcia duszy jest nasze prze¿ywanie samych siebie.
Nasze dowiadczanie samych siebie  naszego spostrzegania, mylenia, odczuwania  jest zwi¹zane z tzw. perspektyw¹ pierwszoosobow¹, czyli z poczuciem siebie, swojego Ja. Natomiast wiat wokó³ nas prze¿ywamy na spowiadaj¹ siê za kartezjañskim interakcjonizmem  wzajemnym oddzia³ywaniem na siebie dwóch
ró¿nych substancji: duchowej (psychony) i materialnej (procesy w mózgu). Ich zdaniem samowiadomoæ kieruje mózgiem, oddzia³uje na niego przyczynowo, a mózg oddzia³uje na samowiadomoæ. Autorzy nie wyjaniaj¹ do koñca natury owego interakcjonizmu, czy jest on widziany jako
energetyczny czy informatyczny. Por. J. Bremer, Problem umys³  cia³o, Kraków 2001.
2
Por. F. Crick, Was die Seele wirklich ist. Die naturwissenschaftliche Erforschung des Bewußtseins, München 1994, s. 21.
3
Por. G. Roth, Hat die Seele in der Hirnforschung noch einen Platz?, w: M.F. Peschl (wyd.),
Die Rolle der Seele in der Kognitions- und Neurowissenschaft. Auf der Suche nach dem Substrat
der Seele, Würzburg 2005, s. 27-39 [s. 28-29].
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sób trzecioosobowy, czyli jako co, czego nie potrafimy bezporednio odczuwaæ czy te¿ bezporednio na niego wp³ywaæ. St¹d zupe³nie oczywiste jest
wyobra¿enie, ¿e nasze mylenie, odczuwanie jest pozbawione materialnego
elementu. Trudno nam sobie wyobraziæ, ¿e nasze stany mentalne mog³yby
mieæ np. materialn¹ naturê. Reflektuj¹c nad myleniem czy odczuwaniem
zazwyczaj nie widzimy ich cis³ych powi¹zañ z materialnym systemem nerwowym, sk¹d wnioskujemy, ¿e musz¹ one byæ duchowej natury.
Trzecim ród³em potocznego mówienia o duszy s¹ marzenia senne. Podczas snu le¿ê jak martwy, mam wy³¹czon¹ motorykê i system spostrzegania,
ale niê. Oznacza to, ¿e jestem wiadomy. W snach co prze¿ywam, dzia³am,
mam wra¿enie, ¿e faktycznie siê poruszam. Stan ten zdaje siê wiadczyæ
o swoistym, czasowym oddzieleniu duszy od cia³a w nie. Oddzielenie to
przybiera radykaln¹ postaæ w mierci. Na podobieñstwo snu do mierci wskazywa³ ju¿ Cyceron: Somnus est imago mortis. Obserwacja snów znalaz³a swoje miejsce w rozwoju wiary w obecnoæ duszy w cz³owieku, w istnienie wiata, w którym przebywaj¹ zmarli. Ten swoisty platonizm wywar³ wp³yw na
chrzecijañsk¹ naukê o niematerialnej, niemiertelnej, zdolnej do samoistnego bytowania duszy.

II. POCZ¥TKI FILOZOFICZNEJ I NAUKOWEJ REFLEKSJI NAD NATUR¥ DUSZY
Niejasnoci, co do budowy wspomnianych trzech rodzajów dusz, pojawi³y
siê ju¿ w czasach antycznych. Lekarze, przyrodnicy i filozofowie starali siê
je umiejscawiaæ w cz³owieku. Platon w Timajosie lokalizuje je nastêpuj¹co:
po¿¹danie w podbrzuszu, odwagê w piersi (w okolicach serca i p³uc), a mylenie w g³owie. W g³owie znajduje siê najdelikatniejszy organ cz³owieka 
mózg, który jest chroniony grubymi koæmi4. Tak jak umys³ steruje zachowaniem, tak mózg steruje cia³em. Dusza i umys³ s¹ dla Platona synonimami, charakteryzuj¹cymi niemierteln¹, niematerialn¹ istotê boskiego pochodzenia. Ogólnie przyjmowano, ¿e dusza wegetatywna i zwierzêca maj¹ materialn¹ naturê. Przedmiotem sporów by³a natura duszy rozumnej. Dla Platona
by³a ona niematerialna, niemiertelna i zdolna do oddzielenia siê od cia³a.
Dla Arystotelesa organem spostrze¿eñ i doznañ jest serce, które reguluje
funkcje cia³a. Przekonanie o tym, ¿e serce jest miejscem uczuæ, jest ¿ywe tak¿e dzisiaj. Mózg pe³ni dla Arystotelesa rolê ch³odnicy, bêd¹c przeciwwag¹ dla

4

Por. Platon, Timajos, Kêty 2002, 44d.
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serca i obecnego w nim ciep³a5. Dusza nie jest czym samodzielnym, zdolnym do istnienia bez cia³a6. Jest ona form¹ cia³a istoty o¿ywionej oraz okrela to, o jak¹ istotê ¿yw¹ chodzi.
Podobnie jak Platon, tak¿e Arystoteles rozró¿nia trzy funkcje duszy, przy
czym funkcja rozumna  wraz z myleniem i rozumem  przypada jedynie
cz³owiekowi. Odpowiadaj¹c na pytanie, czym jest dusza, Arystotelesowi brak
Platoñskiej jasnoci. W swoich pismach odwo³uje siê do potocznego przedrozumienia pojêcia dusza. Przedrozumienie to jest obecne we wszystkich ujêciach duszy, od presokratyków do Platona: dusza jest zasad¹ organizmów
¿ywych7. To czym istota ¿ywa faktycznie jest, nie mo¿e byæ czym akcydentalnym. Wychodz¹c z tego za³o¿enia Arystoteles przyjmuje, ¿e poniewa¿
dusza opisuje istotê ¿ywego organizmu, wiêc w grê wchodzi jedynie substancja (ousia). Arystoteles odró¿nia trzy pojêcia substancji: 1) jako materia (substrat le¿¹cy u podstaw tego, co formalnie okrelane), 2) jako forma (w sensie
istotowego  nie akcydentalnego okrelenia), 3) jako to, co konkretnie bytuje
(co sk³ada siê z materii i formy)8. Dusza jest substancj¹ w sensie formalnej
zasady. Nie jest ona ani ¿ywym cia³em jako ca³oci¹, ani cia³em, lecz jako
substancjalna podstawa jest ona t¹ doskona³oci¹, na bazie której cia³o jest
cia³em o¿ywionym9. Wraz z t¹ zasad¹ Arystoteles wyklucza dwa ujêcia duszy:
dusza nie jest res cogitans w sensie kartezjañskim ani konkretnym, dualistycznym obiektem, który mo¿e siê wcielaæ w ró¿ne cia³a. Dziêki niej okrelone
cia³a s¹ istotami ¿ywymi. Dusza jest zasad¹ ¿ycia, dziêki której cia³a o¿ywione ró¿ni¹ siê od innych cia³10. Traktowanie duszy jako substancji, jako przyczyny formalnej, czyni j¹ podstaw¹ wyjaniaj¹c¹, zasad¹ istot ¿ywych. Ró¿nica miêdzy tym, co o¿ywione a nieo¿ywione sprowadza siê do ró¿nicy miêdzy tym, co posiada duszê a co jej nie posiada.
Arystotelesowsk¹ naukê o duszy rozwin¹³ w II wieku lekarz Galen, przyjmuj¹c trzy tzw. pneuma (spiritus): w¹troba tworzy spiritus naturalis (materialis), który w sercu zostaje przemieniony na spiritus vitalis, a w mózgu
powstaje spiritus animalis. Wszystko to jest przyporz¹dkowane organom: ¿y³y
¿ywi¹ (dostarczaj¹ pokarmu), arterie o¿ywiaj¹, nerwy uduchawiaj¹. Co do
Por. J. Bremer, Osoba  fikcja czy rzeczywistoæ? To¿samoæ i jednoæ Ja w wietle badañ
neurologicznych, Kraków 2008, s. 133-135.
6
Wyj¹tek stanowi tutaj tzw. rozum czynny.
7
Arystoteles, O duszy, Warszawa, 1988, 402a, 6n.
8
Arystoteles, O duszy, 412a7nn.
9
[ ] dusza musi byæ substancj¹ rozumian¹ jako pierwsza «forma cia³a naturalnego posiadaj¹cego w mo¿noci ¿ycie». Arystoteles, O duszy, 412a20n, 414a12-14.
10
Arystoteles, O duszy, 413b1 Dziêki zatem tej w³anie w³adzy przys³uguje ¿ycie wszystkim
jestestwom ¿ywym.
5
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spiritus rationalis Galen milczy. Spiritus pe³ni rolê porednika miêdzy dusz¹
a cia³em, umo¿liwiaj¹c duszy realizacjê jej funkcji. W zaproponowanej przez
Galena formie nauka o duszy dotrwa³a do XVII wieku i korzystali z niej miêdzy innymi Kartezjusz i F. Melanchton11. Galenowi zawdziêczamy tak¿e
pierwszy opis szyszynki, jako organu wspomagaj¹cego funkcjonowanie naczyñ krwiononych.
Podobnie jak przy innych wielkich problemach filozofii, tak samo i w nauce o duszy ludzkiej w. Tomasz z Akwinu odwo³uje siê do Arystotelesa.
Zgodnoæ z Arystotelesem zostaje jednak ograniczona przez dwa faktory.
1) w. Tomasz zamierza wykazaæ, ¿e wyniki uzyskane w filozofii racjonalnej
dadz¹ siê pogodziæ z prawdami chrzecijañskiego Objawienia. Dotyczy to
przede wszystkim pytania o niemiertelnoæ duszy ludzkiej. 2) Akwinata
umieszcza duszê w obszarze granicznym, miêdzy substancjami cielesnymi
i oddzielonymi12. Odró¿nia nastêpnie kilka aspektów duszy, aby nie przyznaæ
zupe³nej subsystencji (istnienia) duszy, lecz jedynie niematerialnej czynnoci
umys³u.
Mózg z jego pustymi przestrzeniami by³ w redniowieczu pojmowany
jako naczynie dla spiritus animalis, który jako materialnie rozumiana si³a
¿ycia przenika cia³o13. Zajmuj¹c siê mózgiem Albert Wielki (1193-1280) skupia siê na przyporz¹dkowanych sobie trzech komorach mózgu, wype³nionych
spiritus animalis. Duch jest czym niematerialnym, niemiertelnym wchodz¹cym w komorach w interakcjê z mózgiem14. Mowa o lokalizacji spiritus animalis w komorach dotrwa³a do XIX wieku. Mo¿na j¹ spotkaæ w pracy o organie duszy (Über das Organ der Seele, 1796) toruñskiego anatoma i neurologa S. Sömmerringa. Organem duszy jest p³yn mózgowo rdzeniowy
(wytwarzany w komorach mózgu), który porusza siê tam i z powrotem komorach15.

Por. S. Salatowsky, De Anima: Die Rezeption der aristotelischen Psychologie im 16. und
17. Jahrhundert, Amsterdam, John Benjamins Publishing Co. 2006, s. 112-113. Arystoteles u¿ywa
pojêcia pneuma (oddech) w O duszy, 420b20.
12
Por. w. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de anima, A art. 1, corpus. Por. Ch.
Rapp, Thomas von Aquin zum Verhältnis von Leib, Seele und Intellekt, w: Seele, Denken, Bewusstsein, U. Meixner, A. Newen (red.), Berlin 2004, s. 124-152, [s. 135-142].
13
Por. N. Elsner, Die Suche nach dem Ort der Seele, w: N. Elsner, G. Lüer (red.), Das Gehirn
und sein Geist, Göttingen 1996, s. 29-52 [s. 34].
14
Por. S. Raps, Gibt es das Leib-Seele-Problem wirklich?, Marburg 1999, s. 176.
15
Por. Anthropology, History and Education. The Cambridge Edition of the Works of I. Kant,
L.B. Louden, G. Zöller (ed.), Cambridge 2007, s. 219. Autorzy przytaczaj¹ tak¿e Kanta krytykê
Sömmerringa koncepcji duszy, por. tam¿e, s. 222-226.
11
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III. POJÊCIE DUSZY W NAUKACH NOWO¯YTNYCH
Wyrany odwrót od arystotelesowskiej koncepcji duszy i jej trzech aspektów znajdujemy w pracach Kartezjusza. Swoistym novum w koncepcji Kartezjusza by³a teza, ¿e cz³owiek sk³ada siê z niematerialnej duszy ludzkiej (anima spiritualis) i z cia³a. Funkcjonowanie cia³a mo¿na opisaæ podobnie, jak
funkcjonowanie maszyny  wed³ug zasad mechaniki i hydrauliki16. Mechaniczne wyjanianie obejmuje trawienie pokarmów, bicie serca, wzrost koñczyn, oddychanie, sen i stan przebudzenia, smak, dotyk, zmys³ wspólny, pamiêæ oraz ruch zewnêtrzny. W filozofii Arystotelesa i w filozofii redniowiecznej czynnoci te by³y wyjanianie poprzez dzia³anie duszy wegetatywnej
lub zmys³owej. Miejscem, w którym dusza ³¹czy siê z cia³em jest le¿¹cy
w centrum mózgu gruczo³ zwany szyszynk¹. W szyszynce rodzi siê duch
zwierzêcy (spiritus animalis), a ona sama jest tak¿e siedliskiem zmys³u
wspólnego (sensus communis) arystotelesowskiej psychologii. Zmys³ wspólny jest dla Kartezjusza czêci¹ cia³a (mózgu). Duch zwierzêcy jest podobny
do ³agodnego wiatru lub czystego p³omienia17.
Szyszynka kontaktuje siê z nerwami, których budowa przypomina rurki
wype³nione duchem zwierzêcym. Stymulacja nerwów sensorycznych wprawia
je w ruch, tak i¿ mog¹ one z kolei mechanicznie oddzia³ywaæ na powierzchniê szyszynki, wprawiaj¹c j¹ w ruch. Szyszynka mo¿e byæ poruszana poprzez:
stymulacjê organów sensorycznych, poprzez ducha zwierzêcego oraz poprzez
si³ê duszy. Szyszynka jest siedzib¹ duszy i miejscem, w którym s¹ formowane wszystkie nasze myli. Dodajmy, ¿e intuicyjne wnioski Kartezjusza zosta³y niejako potwierdzone przez wspó³czesne neurofizjologiczne badania uk³adów aktywizuj¹cych mózg (tworu siateczkowego w pniu mózgu). Pokaza³y
one, ¿e miejsce krytyczne, od którego zale¿y poziom czuwania i stan wiadomoci, le¿y na styku ródmózgowia z miêdzymózgowiem  czyli bardzo blisko szyszynki.
Wprawiona w ruch szyszynka pompuje p³yn nerwowy do nerwowych
kana³ów motorycznych, które powoduj¹ ruch miêni. wiadome spostrze¿enia i akty woli powstaj¹ w ten sposób, ¿e niematerialna ludzka dusza spostrzega zdarzenia na powierzchni szyszynki i oddzia³ywuje na ni¹. Dusza mo¿e
tak¿e poruszyæ szyszynkê. Powierzchnia szyszynki s³u¿y równie¿ do prezentowania na niej ró¿nych obrazów. Otwartym a¿ do naszych czasów pozostaje
16
W swojej pracy Kartezjusz skupia siê na widzianym jako model ciele hipotetycznego cz³owieka.
17
Por. G-J. Lokhorst, Descartes and the Pineal Gland, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2005 <http://plato.stanford.edu/entries/pineal-gland/> s. 1-26 [s. 6n.].
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pytanie: w jaki przyczynowy sposób niematerialna dusza mo¿e oddzia³ywaæ
na materialn¹ szyszynkê.
O ile Kartezjusza wyjanienia dzia³ania mózgu odwo³ywa³y siê do mechaniczno-hydraulicznych oddzia³ywañ, o tyle I. Newton wskazywa³ na zjawiska elektryczne, jako na odpowiedzialne za istotne procesy mózgowe. Postulat zak³adaj¹cy istnienie swoistej zwierzêcej elektrycznoci, który siê w tym
czasie pojawi³, pobudzi³ do wzmo¿onych badañ mózgu. Funkcje mózgu zaczêto systematycznie badaæ za pomoc¹ metod i pojêæ pochodz¹cych z fizyki,
niezale¿nych od metod psychologicznych. Zaprzestawano odwo³ywania siê
do praw mechaniki i hydrauliki p³ynów nerwowych, a zaczêto wprowadzaæ
prawa elektrycznoci mówi¹ce o elektrycznych fluidach. Zamiast mechanicznie koncypowanych oddzia³ywañ ducha zwierzêcego na mózg zaczêto mówiæ
o oddzia³ywaniach elektrycznych. Przep³ywy impulsów nerwowych przesta³y byæ rozumiane jako zderzenia natury mechanicznej czy hydraulicznej, a ich
miejsce w wyjanieniach zajê³y oddzia³ywania elektryczne18.
Na znaczeniu zaczê³a zyskiwaæ teza, ¿e u podstaw czynnoci duszy le¿y
energetyczna transformacja elektrycznoci. Jako jej potwierdzenie przyjmowano odkrycie przez L. Galvaniego faktu, ¿e skurcze miêni dadz¹ siê wywo³aæ przez pobudzenia elektryczne. Galvani przyjmowa³, ¿e elektryczne fluidy powstaj¹ w mózgu i wp³ywaj¹ do nerwów. Z twierdzeñ o zwierzêcym
duchu zaczêto przechodziæ do twierdzeñ dotycz¹cych elektrycznych fluidów
postuluj¹c, ¿e miênie i nerwy posiadaj¹ zwierzêc¹ elektrycznoæ. Galvani
widzia³ powi¹zanie niematerialnego zjawiska, jakim wtedy by³a elektrycznoæ, z si³¹ ¿ycia (élan vital). Sile ¿ycia lub zwierzêcej elektrycznoci zaczêto przypisywaæ cechy ró¿ni¹ce j¹ od zwyk³ej elektrycznoci. Sam Galvani
traktowa³ j¹ jako elektrycznoæ charakterystyczn¹ dla organizmów ¿ywych
i przez nie wytwarzan¹. Tym samym opowiada³ siê za ujêciem, które póniej
nazwano witalizmem19.
XVIII- i XIX-wiecznych biologów zajmowa³ spór, jaki prowadzili miêdzy sob¹ witalici i mechanicyci. Witalizm by³ cile zwi¹zany z platoñsk¹
koncepcj¹ nadprzyrodzonych form i znalaz³ swoje miejsce w redniowiecznym realizmie. Kojarzony jest on z pogl¹dem, ¿e to, co abstrakcyjne (np. zasady ogólne) jest bardziej rzeczywiste ani¿eli zjawiska postrzegane przez
zmys³y. Natomiast mechanicyzm mia³ swoje ród³o w arystotelesowskim raPor. S. Raps, Gibt es das Leib-Seele-Problem wirklich? Marburg 1999, s. 177.
Por. M. Ruoff, Hermann von Helmholtz, Paderborn 2008, s. 27, 39. Witalizm Galvaniego
by³ krytykowany przez A. Volta (1745-1827). Volta zbudowa³ pierwsz¹ bateriê, a nerwy traktowa³
jako instrumenty, które nie wytwarzaj¹ elektrycznoci. lecz s¹ jedynie zdolne do stwierdzenia ³adunków elektrycznych.
18
19
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cjonalizmie, wed³ug którego zasady ogólne nie s¹ rzeczywiste, lecz s¹ one
tylko nazwami. cile bior¹c Arystoteles odrzuca³ tylko oddzielnie istniej¹ce
platoñskie idee, ale ich miejsce zajmowa³y natury (öýóåéò) lub substancje
(ïõóßáé). One by³y podstaw¹ pojêæ ogólnych. Jednak byty istniej¹ konkretnie
jako jednostki i to jest element nominalistyczny u Arystotelesa.
Poprzez nadanie bytom nazw mo¿emy uj¹æ rzeczywistoæ poznawan¹ za
porednictwem zmys³ów. Kartezjusz  ¿yj¹cy sto lat przed Galvanim i Volta
 uczyni³ z mechanicyzmu podstawê nauki o rzeczywistoci, w tym tak¿e
o ludzkim ciele.
1. Rozwój technik pomiarowych i anatomii

Obserwowany w XIX wieku rozwój technik pomiarowych doprowadzi³
do powstania nowoczesnej elektrofizjologii. Znacz¹c¹ rolê w tym rozwoju
odegra³a praca Dubois-Reymondsa zatytu³owana Granice poznania natury20.
Pojawi³ siê empiryczny dowód na to, ¿e pobudzenia nerwów maj¹ pulsuj¹cy
charakter (tzw. potencja³y czynnociowe). Dziêki u¿yciu czu³ych galwanometrów R. Catonowi uda³o siê, prawdopodobnie jako pierwszemu, zmierzyæ
spontaniczne pr¹dy oscyluj¹ce w mózgach królików i kotów. Jego badania
da³y podwaliny pod nowoczesn¹ elektrofizjologiê (EEG), rozwiniêt¹ w latach
dwudziestych XX w. przez H. Bergera21.
Wraz z rozwojem technik pomiarowych rozwija³a siê anatomia funkcjonalna. Pojawi³a siê frenologia skupiaj¹ca siê na detalicznym mapowaniu kory
mózgu i na lokalizowaniu funkcji mózgu wraz z odpowiadaj¹cymi im zdolnociami duchowymi22. Jej twórc¹ by³. F.J. Gall, wybitny anatom mózgu,
kojarz¹cy strukturê mózgu z jego funkcjami. Na sile zaczê³o przybieraæ materialistyczne stwierdzenie, ¿e zmiany w strukturze mózgu prowadz¹ do
zmian funkcji mózgu, a tym samym do zmian zdolnoci duchowych. W takiej koncepcji nie by³o miejsca dla arystotelesowskiej duszy jako przyczyny
i zasady ruchu (por. ni¿ej).
Powy¿szy, pobie¿ny przegl¹d stanowisk pokazuje, ¿e zarówno w filozofii, jak i w neuronaukach pojêcie duszy stawa³o siê coraz bardziej rozmyte.
Od czasów nowo¿ytnych platoñskie zdolnoci duszy (roz³o¿one u Platona
w poszczególnych partiach cia³a), znalaz³y po czêci swoj¹ lokalizacjê w systemie nerwowym. Od czasów nowo¿ytnych a¿ do wspó³czesnych mówiono
o tzw. wegetatywnym systemie nerwowym, napêdzaj¹cym nasze funkcje cieDu Bois-Reymond, Granice poznania natury, Warszawa [s. n.], 1898.
Por. S. Finger, Origins of Neuroscience, Oxford 1994, s. 32-33.
22
Za twórcê frenologii uwa¿a siê F.J. Galla, Por. S. Finger, Origins of Neuroscience, s. 41.
20
21
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lesne i nasze podstawowe afekty. Obejmowa³ on czêci obwodowego systemu nerwowego i tzw. wegetatywne centra w pniu mózgu, ródmózgowiu oraz
w miêdzymózgowiu. Podobnie mówiono o zwierzêcym systemie nerwowym
(anima animalis) lub o zwierzêcej fizjologii.
Te czêci duszy zwierzêcej koreluje siê obecnie z elementami pnia mózgu, miêdzymózgowia, kresomózgowia, a w koñcu z niektórymi czêciami kory
mózgowej. Trzeci¹ zdolnoæ duszy (anima rationalis)  stany kognitywne lub
mentalne  lokalizuje siê w asocjacyjnych area³ach p³aszczu mózgu (cortex
cerebri). Co do miejsca lokalizacji uczuæ od dawna nie by³o jasnoci, dzisiaj
umiejscawia siê je w pniu mózgu, po czêci w miêdzymózgowiu i w korze
mózgowej, czyli w centrach odpowiadaj¹cych systemowi limbicznemu23.
redniowieczne pojêcie duszy  reprezentowane przez Alberta Wielkiego
czy w. Tomasza z Akwinu  jako niematerialnej i niemiertelnej istoty, jako
nonika wiadomoci, jako nonika Ja b¹d odczuæ, zosta³o wyeliminowane
ze wspó³czesnych badañ mózgu. Zosta³o ono albo zast¹pione pojêciem
wy¿sze funkcje mózgu, albo za³o¿eniem, ¿e dotyczy ono w³asnych, niematerialnych funkcji, które mog¹ wywieraæ wp³yw na mózg24. Takiego pojêcia
u¿ywa wielu teologów i filozofów. W obydwu przypadkach trudno mówiæ
o jakiej sta³ej, okrelonej lokalizacji duszy.
To, co w redniowieczu by³o zwi¹zane z mówieniem o duszy, zostaje dzisiaj zast¹pione mówieniem o tym, co jest zwi¹zane z psyche lub ze stanami mentalnymi. Tego typu mówienie tylko pozornie zdaje siê brzmieæ mniej
problematycznie, gdy¿ tak¿e pojêcie tego, co psychiczne, jest niejasne. Obejmuje ono  podobnie jak duchowe  wszystko w naszym organizmie, co
nie jest czysto cielesne  jak aktywnoæ serca i w¹troby, czysto motoryczne
zachowania  jak podniesienie rêki.
Nasze dotychczasowe rozwa¿ania pokazuj¹, ¿e przynajmniej trzy powody zdaj¹ siê uzasadniaæ zachowanie pojêcia duszy jako pojêcia pomocnego
w badaniach mózgu. Obejmuje ono bowiem wszystkie stany dotycz¹ce naszego Ja, naszych myli, a tak¿e popêdów.
1. Do tego, co nazywamy stanami psychicznymi (mentalnymi, duchowymi) nale¿¹ takie kognitywne procesy, jak spostrzeganie, poznawanie, mylenie, wyobra¿anie. Ponadto dochodz¹ wszystkie stany emocjonalne i nastroje
 obawa, z³oæ, duma, wstyd, a tak¿e odczucia cielesne  g³ód, pragnienie,
G. Roth, Neurobiologische Grundlagen von Geist und Bewußtsein, w: M. Pauen, G. Roth,
Neurowissenschaften und Philosophie, München 2001, s. 155-209, [s. 178-179].
24
W j. niemieckim pojêcie dusza wystêpuje w nazwie tzw. problemu psychofizycznego (das
Leib-Seele Problem, ang. body-mind problem, problem umys³-cia³o).
23
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zmêczenie. Nowoczesna neurobiologia próbuje wszystkie te stany po³¹czyæ
ze strukturami i funkcjami ludzkiego mózgu. Procesy kognitywne s¹ zwi¹zane z aktywnoci¹ kojarzeniowych miejsc kory mózgowej oraz systemów pamiêciowych (wzgórze i otaczaj¹ce je opony), a tak¿e z aktywnoci¹ struktur
podkorowych, zaanga¿owanych w sterowanie wiadomoci¹ i uwag¹ (j¹dra
wzgórza, twór siatkowaty ). Emocjonalne centra mózgu s¹ zwi¹zane z prac¹ okrelonych centrów systemu limbicznego (amygdal¹, systemem mezolimbicznym, kor¹ zakrêtu obrêczy). Stany afektywno-wegetatywne s¹ zwi¹zane
z innymi centrami systemu limbicznego (czêciami amygdali, systemem mezolimbicznym, podwzgórzem, z substancj¹ szar¹ w pniu mózgu, jak i z j¹drami wegetatywnymi pnia i opuszki).
2. Do tej pory w neuronaukach i w naukach kognitywnych odró¿niano 
najczêciej ze wzglêdów metodologicznych  funkcje kognitywne (czyli skierowane na co stany intencjonalne) od emocjonalnych (prze¿yciowych) i afektywnych25. Prowadzone badania wskazuj¹ jednak, ¿e funkcje te s¹ w cz³owieku cile powi¹zane, ¿e stany kognitywne s¹ niejako splecione ze stanami
emocjonalnymi. Widaæ to chocia¿by przy takich pierwszoosobowych stanach
jak wiadomoæ mojego Ja oraz przy stanach dotycz¹cych naszego dzia³ania.
Czysto intencjonalno-kognitywne akty, jak spostrzeganie, poznanie, przypominanie prowadz¹ wtedy najczêciej do dzia³ania, gdy s¹ niesione przez stany i nastawienia emocjonalne. Arystotelesowska dusza ³¹czy te dwa rodzaje
funkcji kognitywnych.
3. Istotne zadanie przy stanach wiadomych  intencjonalnych i nieintencjonalnych  spe³niaj¹ tzw. neuromodularne systemy, charakteryzowane przez
wydzielanie dopaminy, seratoniny, noradrenaliny. Hormony te s¹ wytwarzane
w stosunkowo ma³ych centrach pnia mózgu (substantia nigra, locus coeruleus). Owe neuromodulacyjne substancje  razem z innymi neuroaktywnymi
neuropeptydami tak¿e nale¿¹ do noników tego, co nazywamy stanami psychicznymi.
Patrz¹c od strony historycznej, w 1-3 chodzi o syntezê anima rationalis
i anima animalis  znanych z antycznej nauki o duszy, tzn. o syntezê tego, co
porusza nas kognitywnie, emocjonalno-afektywnie i motorycznie. Anima vegetativa mo¿emy z tej listy wykreliæ, gdy¿ mówienie o niej zdaje siê byæ
mo¿liwe do zast¹pienia przez mówienie o procesach biofizykalnych, biochemicznych i fizjologicznych. Procesy te tworz¹ podstawê dla wyjaniania odwo³uj¹cego siê do poziomu komórek nerwowych.
Por. J. Bremer, Problem umys³-cia³o, Kraków 2001, s. 17-19; por. ten¿e, Jak to jest byæ
wiadomym. Analityczne teorie umys³u a problem wiadomoci, Warszawa 2005, s. 24-25.
25
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Tego typu wyjanienia nie da siê na dzieñ dzisiejszy uzyskaæ w przypadku procesów kognitywnych i prze¿yciowych, czyli mówi¹c jêzykiem tradycyjnym  wiadomych procesów duchowych, zachodz¹cych w klasycznie rozumianej duszy. Mo¿na wprawdzie stosunkowo dok³adnie podaæ, co zachodzi w mózgu, gdy jestemy czego wiadomi, mo¿na równie¿ jako
stwierdziæ, jak procesy wiadome dochodz¹ do skutku, lecz nadal nie potrafimy jednoznacznie okreliæ ich neuronalnej natury. Czym jest owa natura  co
do tego nie ma zgodnoci nawet miêdzy teoriami filozofii umys³u, które
przyjmuj¹ cis³y zwi¹zek zdarzeñ psychicznych z procesami w mózgu.
2. Wspó³czesne rozwi¹zania problemu dusza-cia³o

We wspó³czesnej, analitycznej filozofii umys³u rozró¿niamy nastêpuj¹ce
typy teorii fizykalistycznych (materialistycznych)26.
A. R a d y k a l n y r e d u k c j o n i z m: to, co duchowe nie jest niczym
innym ani¿eli odpalaniem okrelonych neuronów w okrelonych partiach
mózgu. Tego rodzaju behawiorystyczn¹ teoriê identycznoci typów zdarzeñ
duchowych i fizycznych rozwinêli J. Smart, U.T. Place, W. Sellars.
B. E l i m i n a t y w i z m: pojêcie duszy mo¿na tak samo wyeliminowaæ
z rozwa¿añ naukowych, jak z ¿ycia potocznego wyeliminowano pojêcie bogów Homera czy z biologii pojêcie élan vital. Teorie eliminacyjne znajdujemy w pracach P. Feyerabenda, W.V.O. Quinea, P. Churchlanda.
C. N e u t r a l n y m o n i z m (teoria dwóch aspektów): to, co neuronalne i to, co duchowe s¹ dwoma aspektami/stanami trzeciego, nieznanego stanu. Przedstawicielami tego kierunku mylenia byli E. Mach, B. Russell,
a wspó³czenie D. Chalmers.
D. N i e r e d u k c y j n y f i z y k a l i z m  to, co duchowe jest fizykalnym stanem swoistego rodzaju, tzn. stanem, który nie sprzeciwia siê prawom
natury i cile wspó³gra ze znanymi fizykalnymi (chemicznymi, fizjologicznymi) stanami, przy czym jakie specyficzne prawa nie musz¹ byæ obecnie
wystarczaj¹co znane.
Nieredukcyjny fizykalizm, który mo¿emy tak¿e nazwaæ emergentyzmem,
jest dzisiaj czêsto spotykanym stanowiskiem w filozofii umys³u27. Opowiadaj¹ siê za nim tak¿e neurolodzy. Przyjmuj¹ oni, ¿e stany duchowe s¹ stanami
fizykalnymi, a takie za³o¿enie nie stoi w ¿adnej sprzecznoci z faktem, ¿e nie
wiemy dok³adnie, jak stany duchowe dochodz¹ do skutku, czym one w³aci26
27

Por. J. Bremer, Problem umys³-cia³o, dz. cyt., s. 82-129.
Por. tego¿, Jak to jest byæ wiadomym, dz. cyt., s. 134-144.
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wie s¹ i co je dok³adnie wywo³uje. Brak tego typu wiedzy spotykano tak¿e
przy badaniach nad elektrycznoci¹, magnetyzmem oraz przy badaniach, które doprowadzi³y do rozwiniêcia teorii kwantowej i teorii wzglêdnoci. Wed³ug
neurologa Rotha: Przysz³e pokolenia filozofów i naukowców nie znajd¹ nic
szczególnego w wypowiedzi, ¿e to psychiczne jest stanem fizykalnym28.
Przedstawmy trzy cechy stanów duchowych (psychicznych) oraz sposób
ich traktowania we wspó³czesnej nieredukcyjnej filozofii umys³u oraz w neuronaukach.
a) Ze stanowiskiem nieredukcyjnego fizykalizmu da siê pogodziæ tak¿e
tê cechê wiadomych stanów duchowych, która jeszcze dzisiaj przyprawia
o ból g³owy analitycznych filozofów umys³u  perspektywê pierwszoosobow¹. Mówi ona, ¿e stany duchowe (umys³owe) s¹ dostêpne jedynie od wewn¹trz, a nie s¹ dostêpne z perspektywy zewnêtrznego obserwatora. Tego
typu podejcie nie jest ca³kiem poprawne, gdy¿ dziêki nowoczesnym technikom neuroobrazowania widzimy, ¿e przynajmniej niektóre wiadome stany
duchowe s¹ zwi¹zane z mierzalnymi fizjologicznymi stanami oraz z zachowaniami, a tym samym s¹ jako dostêpne obserwatorowi zewnêtrznemu. Pytaniem
pozostaje; i) czy owo ekskluzywne odnoszenie do siebie swoich stanów duchowych nale¿y widzieæ jako typow¹ cechê (obok innych) danego stanu mózgu,
bez bycia w sprzecznoci z fizykalizmem; ii) czy owo ekskluzywne dojcie do
swoich stanów duchowych da siê wywnioskowaæ z dok³adnych anatomicznych
i fizjologicznych danych, pochodz¹cych z neurologicznych badañ centrów korowych i podkorowych, zaanga¿owanych w powstawanie wiadomych stanów
duchowych; iii) czy uda siê tak¿e wyjaniæ fakt, ¿e stany duchowe odczuwa
siê jako nieprzestrzenne i niematerialne.
b) Drug¹ charakterystyczn¹ cech¹ tego, co duchowe, jest jego niematerialnoæ. Cecha ta jest problematyczna dlatego, ¿e we wspó³czesnych naukach
przyrodniczych nie mamy pojêcia materii29. Pod wyra¿eniem materia myli
siê o klockach Demokryta, o kawa³ku drewna lub o tkance mózgowej, które mo¿na dotkn¹æ, empirycznie zbadaæ, poci¹æ na kawa³ki. Jeli zaczniemy
operowaæ tego rodzaju pojêciem materii, to zupe³nie zagadkowe wydaje siê,
jak z tkanki mózgu mog¹ powstaæ stany duchowe. Fizyka wspó³czesna mówi
nam, ¿e wszystko, co jest fizykalnym makroprzedmiotem sk³ada siê z moleku³, atomów i elementów subatomowych, które tak jak elektrony maj¹ jedy28
G. Roth, Hat die Seele in der Hirnforschung noch einen Platz?, w: Die Rolle der Seele in
der Kognitionswissenschaft und der Neurowissenschaft. Auf der Suche nach dem Substrat der Seele, M.F. Peschl (red.), Würzburg, 2005, s. 27-39 [s. 37].
29
Por. H-D. Mutschler, Fizyka i religia. Perspektywy oraz granice dialogu, Kraków 2007,
s. 272-274.
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nie znikom¹ masê, albo jak fotony  nie maj¹ ¿adnej masy. Tego rodzaju
cz¹stki elementarne, a zw³aszcza te najmniejsze z nich, kwarki, nie s¹ ani
materi¹, ani nie odnosz¹ siê do nich klasyczne pojêcia czasu i przestrzeni.
Materia, przestrzeñ i czas s¹ stanami makrofizykalnymi. Fizyka nie potrafi
nam do koñca odpowiedzieæ na pytanie o powstawanie masy30. Obojêtnie jakiej fizykalnej natury mog¹ byæ stany duchowe, nie musz¹ one byæ materialne w sensie XIX wiecznego pojêcia materii, czyli jako co, czego mo¿na dotkn¹æ. wiat³a tak¿e nie mo¿emy dotkn¹æ. Mo¿e jest tak, ¿e to, co duchowe
bêdziemy musieli uj¹æ jako zupe³nie now¹ fizykaln¹ zasadê, do czego nie uda
siê odnieæ klasycznych pojêæ materialne i niematerialne.
c) Trzecim pojêciem jest niemiertelnoæ duszy. W neurofizjologicznych
badaniach mózgu przyjmuje siê za udowodnione, ¿e wszystko, co duchowe
jest nieoddzielne od struktur mózgu31. Cz³owiek przestaje czuæ i myleæ, gdy
jego kresomózgowie nie otrzyma wystarczaj¹cej iloci tlenu i cukru, traci
wiadomoæ i w koñcu nastêpuje mieræ mózgu. Stany podwiadome mog¹
dalej wystêpowaæ, ale tak¿e one przestaj¹ istnieæ, gdy ustaje aktywnoæ pnia
mózgu i miêdzymózgowia. Struktury mózgu, w których lokalizujemy tak rozumiane stany duchowe s¹ filogenetycznie starsze od struktur, w których lokalizujemy wiadome spostrzeganie czy mylenie.
Trudno jednak od nauk szczegó³owych oczekiwaæ odpowiedzi na pytanie,
czy to, co filozoficznie traktowane jest jako indywidualna dusza, przestaje istnieæ razem ze mierci¹ mózgu.
Mo¿emy bowiem  wbrew dzisiejszej empirii  przyj¹æ, ¿e jaki stan ducha czy duszy prze¿yje mieræ ca³ego mózgu. Nie potrafimy sobie jednak do
koñca wyobraziæ, jak taka rzeczywistoæ po mierci mia³aby wygl¹daæ. Dlatego trudno co na ten temat powiedzieæ.
Z powy¿szego wynika, ¿e mo¿e byæ sensowne u¿ywanie pojêcia tego, co
duchowe w badaniach mózgu, a tym samym opisywanie jednoci stanów kognitywnych i afektywnych. To, co nale¿y do duszy, ma szerszy zakres znaczeniowy ani¿eli to, co czysto kognitywno-racjonalne. Ma tak¿e sens mówienie o stanach niewiadomo-duchowych, nawet gdy to, co nale¿y do duszy
zrównamy ze wiadomymi odczuciami.
Zdefiniowane (jak w stanowisku D.) to, co duchowe jest nieoddzielnie
zwi¹zane ze strukturami i procesami mózgu. Podlega jako prawom przyrody
30
Oczekuje siê, ¿e poszukiwany w CERNie, hipotetyczny boson Higgsa (cz¹stka Higgsa)
umo¿liwi wyjanienie powstawania masy innych cz¹stek. Por. S. Reucroft, What is exactly the
Higgs boson?, w: Scientific American, 1999, <www.scientificamerican.com/article> (02.06.2010)
31
G. Roth, Hat die Seele in der Hirnforschung noch einen Platz?, dz. cyt., s. 38.
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i jest pod wp³ywem procesów, które mog¹ byæ badane za pomoc¹ praw przyrody. W tym sensie to, co nale¿y do duszy, mo¿e byæ badane jako stan fizykalny. Nie oznacza to neurobiologicznego redukcjonizmu (dusza jako odpalanie neuronów), nie oznacza to tak¿e, ¿e dzisiaj musimy byæ w stanie wyjaniæ to, co jest duchowe, przez nauki przyrodnicze. Dusza nie musi byæ
materialna w sensie XIX-wiecznym, gdy¿ wiele stanów fizycznych nie jest
materialnymi w sensie XIX wieku. Pewne cechy duszy mog¹ byæ dowolnie
specyficzne (jak np. zdolnoæ do superprzewodzenia), o ile nie przecz¹ one
znanym prawom przyrody. To, co duchowe umiera razem ze strukturami
mózgu, które je umo¿liwiaj¹. Czy istnieje jaka niemiertelna dusza  temu
nie da siê ani zaprzeczyæ, ani tego udowodniæ. Tego rodzaju dusza mia³aby
ca³kiem inne cechy ani¿eli postulowana w naukach indywidualna dusza.
3. Eliminacja pojêcia duszy

Tezy przytaczane powy¿ej nie s¹ sporne, lecz wymagaj¹ dalszego uzasadnienia. Powiedzmy, ¿e kto argumentuje za siln¹ tez¹ redukcjonistyczn¹ 
w sensie materializmu eliminacyjnego B (por. wy¿ej) z zamiarem wyeliminowania terminu, który przez d³ugie lata by³ u¿ywany. Ów kto musi to uzasadniæ. Nie wystarczy bowiem proste wskazanie na rozwój teorii naukowych, jak
to czêsto spotykamy w argumentacjach typu B. W odró¿nieniu od élan vital
czy od bogów Homera, wielu ludzi nadal zak³ada istnienie duszy w ¿yciu
codziennym i pos³uguje siê pojêciami dotycz¹cymi przedmiotów ¿ycia codziennego, jak krzes³a czy sto³y. Co wiêcej, nie zamierzamy tych pojêæ eliminowaæ, mimo ¿e nale¿¹ one do tzw. psychologii potocznej. Ponadto nale¿y
wykazaæ, jaki system pojêciowy czyni zbêdnym faktyczne za³o¿enie istnienia
duszy.
Ciê¿ar dowodu spoczywa zatem na tym, kto domaga siê tego typu rewizji
potocznego systemu pojêciowego. Musi on podaæ racje, dlaczego pojêcie duszy jest tak samo przestarza³e, jak pojêcie élan vital. Tego typu dowód mo¿na
przeprowadziæ na dwa sposoby32:
a) wykazaæ, ¿e wszystko to, co zosta³o wyjanione przez pojêcie duszy
zostaje tak samo lub lepiej wyjanione przez jak¹ teoriê neuronaukow¹, nie
u¿ywaj¹c¹ tego pojêcia.
b) wykazaæ, ¿e czego takiego, jak dusza, nie ma.
32
J. Quitterer, Was die Seele wirklich erklärt, w: M.F. Peschl (red.), Die Rolle der Seele in der
Kognitionswissenschaft und der Neurowissenschaft. Auf der Suche nach dem Substrat der Seele,
Würzburg 2005, s. 111-128 [s. 112].
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Empiryczne udowodnienie stanowiska b) jest praktycznie niemo¿liwe,
gdy¿ dusza jest przyjêta, postulowana jako niematerialna, a tym samym jako
zasadniczo niepodlegaj¹ca naukowemu udowodnieniu.
Zajmiemy siê wiêc tez¹ a, któr¹ mo¿na streciæ nastêpuj¹co: starsze pojêcia, cechuj¹ce siê s³absz¹ jakoci¹ wyjaniaj¹c¹, zostaj¹ zast¹pione nowymi,
teoretycznymi pojêciami o lepszej jakoci. Podobnie jak wraz z rozwojem chemii zbêdne okaza³o siê pojêcie flogistonu (cieplika), dotycz¹ce specjalnych substancji obecnych w cia³ach palnych, wiêc zosta³o ono zast¹pione pojêciem utleniania. Podobnie by³o w biologii, która d³ugo nie potrafi³a ani wyjaniæ ró¿nicy
miêdzy ¿ywymi organizmami a przyrod¹ nieo¿ywion¹, ani rozwoju skomplikowanych organizmów ¿ywych. Przyjmowano wiêc, ¿e ¿ycie powstaje dziêki wewnêtrznemu pêdowi (élan vital), energii o niefizycznym charakterze.
Chemia organiczna, teoria ewolucji i biologia molekularna wyeliminowa³y
z teorii naukowych koniecznoæ przyjmowania élan vital.
W taki sposób argumentuj¹ P. Churchland i W.V.O. Quine. Odwo³uj¹c siê
do analogii obecnych w rozwoju innych nauk, opowiadaj¹ siê za eliminacj¹
naszego potocznego systemu pojêciowego folk psychology na korzyæ bardziej
rozbudowanych teorii pochodz¹cych z neurobiologii i nauk kognitywnych33.
Czy tego typu sytuacja, jak z pojêciem élan vital, faktycznie zachodzi w stosunku do pojêcia duszy? Czy hipoteza o istnieniu duszy mo¿e byæ faktycznie
zast¹piona przez adekwatniejsz¹, neurofizjologiczn¹ hipotezê? Pierwsza trudnoæ, jaka siê w tym miejscu pojawia, dotyczy okrelenia tego, jak rozumiemy hipotezê o istnieniu duszy. Samo pojêcie duszy jest bowiem  jak widzielimy powy¿ej  niejasne. W ró¿nych tradycjach filozoficznych jest ono ró¿nie definiowane i u¿ywane (por. wy¿ej, ró¿nice w stanowisku platoñskim,
arystotelesowskim, kartezjañskim). Churchland i Quine stawiaj¹ pod znakiem
zapytania przede wszystkim wartoæ wyjaniaj¹c¹ pojêcia dusza. W dalszej
czêci artyku³u zamierzamy przeanalizowaæ, co pojêcie duszy wyjania³o kiedy, a co wyjaniaj¹ jego wspó³czesne odpowiedniki.

IV. WYJANIAJ¥CA FUNKCJA POJÊCIA DUSZA I SELF
1. Dusza jako zasada ruchu  Arystoteles

Dla Arystotelesa dusza jest w³adz¹, która sprawia, ¿e organizmy s¹ o¿ywione. Tym samym trudno j¹ porównaæ ze wspó³czesnymi wyjanieniami
33
P. M. Churchland, Problem umys³u i cia³a, w: B. Chwedeñczuk, Filozofia umys³u, Warszawa 1995, s. 47-57.
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odwo³uj¹cymi siê do stanów mentalnych, spotykanych w naukach kognitywnych, a tak¿e w filozofii umys³u. Nauki kognitywne zajmuj¹ siê bowiem zasadniczo zachowaniami ogólnie rozumianych systemów inteligentnych. Nie
zajmuj¹ siê zjawiskiem ¿ycia jako zjawiskiem, które nale¿y naukowo wyjaniæ. Ta odmiennoæ tego, co nale¿y wyjaniæ, jest jedynie pozorna.
¯ycie jako to, co nale¿y wyjaniæ za pomoc¹ pojêcia duszy, nie jest bowiem przez Arystotelesa pojmowane jako tajemnicza si³a w sensie witalistycznym, lecz jako szczególna forma ruchu, zmiany. Tak¿e najczêstsze procesy zachodz¹ce w duszy  jak np. afekty  s¹ ca³kowicie okrelonymi ruchami. Pisa³ Arystoteles:
[ ] na przyk³ad gniew jest pewnym rodzajem ruchu danego cia³a lub czêci czy w³adzy, wywo³anym dan¹ przyczyn¹ dla danego celu. Dla tej to racji do fizyka [przyrodnika] nale¿y badanie duszy, ju¿ to ka¿dej, ju¿ to takiej, jak¹ opisalimy34.

W swojej nauce o duszy Arystoteles kieruje siê interesem poznawczym,
podobnie jak w innych czêciach swych pism przyrodniczych. Chodzi mu o poznanie przyczyn ró¿nych rodzajów ruchu. Arystoteles nie widzi wiêkszych problemów z wyjanieniem ruchu w fizyce: ruch pojawia siê dziêki temu, ¿e cia³o
nieruchome zostaje wprawione w ruch przez cia³o ruchome. Ruch przedmiotów fizycznych da siê wyjaniæ za pomoc¹ obserwowalnych przyczyn zewnêtrznych. Tego typu wyjanienia nie da siê zastosowaæ do ruchów i zachowañ organizmów ¿ywych. Zdaj¹ siê one bowiem poruszaæ bez oddzia³ywania z zewn¹trz. Wprowadzaj¹c pojêcie duszy Arystoteles ma na myli przyczynê
i zasadê ruchu cia³ organicznych. Chodzi mu zatem o ruch (wzrost i obumieranie), którego nie da siê wyjaniæ tak, jak wyjania siê ruchy fizyczne35.
Dusza jest dla Arystotelesa podstaw¹ wyjaniania okrelonych form ruchu istot ¿ywych, u¿yt¹ do wyjanienia rodzajów ruchu. Mówi¹c jêzykiem
nieco bardziej wspó³czesnym  dusza pe³ni rolê wielkoci teoretycznej postulowanej celem wyjanienia okrelonych procesów biologicznych i kognitywnych, zachodz¹cych w organizmach ¿ywych. Zachodz¹cych we wnêtrzu organizmu procesów biologicznych i kognitywnych nie mo¿emy bezporednio
obserwowaæ. Jedyne, co jest nam dane, to ich sposoby zachowania siê, dzia³ania lub mówienia. Badaj¹c ludzk¹ duszê musimy zatem wyjæ od tego, co
jest nam dane w spostrzeganiu (u zwierz¹t i rolin jest to sposób ich poruszaArystoteles, O duszy, 403a25nn. Arystotelesa naukê o duszy i jej zwi¹zek ze wspó³czesn¹
neurologi¹ omawiam w: J. Bremer, Osoba  fikcja czy rzeczywistoæ?, dz. cyt., s. 122-143.
35
Arystoteles, O duszy, 413a, 26nn [ ] jestestwo posiadaj¹ce duszê ró¿ni siê ¿yciem od jestestwa, które jest jej pozbawione. [ ] ¯yciem jest na przyk³ad rozum, zmys³, ruch z miejsca na
miejsce i jego zatrzymanie; ruch w sensie od¿ywiania oraz roniêcie i umniejszanie.
34
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nia siê). Proponowany tutaj behawioryzm mo¿emy rozumieæ jako podobny do
behawioryzmu metodologicznego, do którego w swojej teorii umys³u odwo³uje siê W. Sellars36.
Arystoteles przyjmuje, ¿e w naukach przyrodniczych to, co w danym zdarzeniu widoczne, nie jest koniecznie to¿same z jego prawdziwymi przyczynami. Wizualnie czy s³uchowo spostrzegamy czêsto jedynie skutki, a nie przyczyny tego zdarzenia. Wzrost i umieranie przedstawiaj¹ wprawdzie relatywnie pewne kryteria, ale nie s¹ to kryteria wystarczaj¹ce dla wyjanienia ¿ycia.
Arystoteles unika tym samym identyfikowania tego, co zmys³owo dostrzegalne, z zasad¹ ¿ycia. Np. wodospad te¿ mo¿na by uwa¿aæ za organizm ¿ywy,
gdy¿ siê porusza, jednak bli¿sza obserwacja pokazuje, ¿e nie porusza siê on
sam z siebie, ale szybki spadek jego wody jest wywo³any przyczynami zewnêtrznymi.
Arystoteles jasno odró¿nia zjawiska dane nam teoriopoznawczo jako pierwsze, od tego, co faktycznie jest pierwotne. Arystoteles jest realist¹, gdy chodzi
o poznanie rzeczywistoci. Za³o¿enie, ¿e dusza istnieje, nie jest jedynie przydatnym instrumentem do wyjaniania okrelonego sposobu zachowania siê organizmu ¿ywego. Istnienie okrelonych form ruchu (zmian), które nie mog¹ byæ
wyjanione czysto fizycznie, a tym samym domagaj¹ siê dalszych zasad wyjaniania, wskazuje  zdaniem Arystotelesa  na to, ¿e podstawa zwana dusz¹ jest
czym rzeczywistym. Duszy, jako przyczynie niefizykalnych zmian, musi tak
samo odpowiadaæ co w rzeczywistoci, jak co rzeczywistego odpowiada przyczynom ruchu fizycznego. Ró¿ne rodzaje ruchu pozwalaj¹ wywnioskowaæ, ¿e
odpowiadaj¹ce im duchowe zasady wyjaniania faktycznie istniej¹ jako zdolnoci duszy. Wychodz¹c od podstawowych rodzajów zmian (wzrost/umniejszanie, spostrzeganie zmys³owe, ruch przestrzenny, mylenie) Arystoteles wnioskuje o odpowiednich zdolnociach duszy: wegetatywnej, zmys³owej i rozumowej.
Organizmy ¿ywe musz¹ mieæ w sobie podstawê, przyczynê ruchu. Dusza
jako podstawa ruchu (zmian) musi siê znajdowaæ w organizmie, którego zachowanie chcemy wyjaniæ. Dusza oddzia³ywuje przyczynowo, a wiêc musi
ona faktycznie istnieæ. Wielkoæ teoretyczna, która jest jedynie wyjaniaj¹c¹
fikcj¹, nie przedstawia ¿adnej rzeczywistoci, tym samym nie mo¿e dostarczyæ po¿¹danego wyjanienia. Arystotelesowski realizm gdy chodzi o duszê
 jako o wielkoæ teoretyczn¹  nie wynika z konwencji, lecz da siê uzasadniæ jedynie z koniecznoci wymaganego wyjanienia ró¿nych form ruchu organizmów.
36
Por. J. Bremer, Rekategorisierung statt Reduktion. Zu W. Sellars Philosophie des Geistes,
Göttingen 1997, s. 67-80.
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Mo¿na tutaj powtórzyæ nasze pytanie: jak musia³aby wygl¹daæ jaka teoria, wed³ug której pojêcie duszy mo¿na by wyeliminowaæ? Czy we wspó³czesnych naukach kognitywnych istniej¹ teorie, które wyjaniaj¹ to samo albo
jeszcze wiêcej od tego, co wyjania tradycyjne pojêcie duszy? Czy to wszystko, co do tej pory zosta³o wyjanione przez tradycyjne pojêcie duszy, mo¿na
bardziej adekwatnie i lepiej wyjaniæ za pomoc¹ teorii neurofizjologicznej?
Czy w jêzyku licznych teorii filozoficznych, odwo³uj¹cych siê do osoby, jakie inne pojêcie przejê³o rolê, któr¹ tradycyjnie spe³nia³a dusza?
Na tego typu pytania miêdzy innymi po czêci dlatego trudno odpowiedzieæ, gdy¿ pojêcie duszy w fachowych dyskusjach  czyli w ramach filozofii analitycznej, neuronauk i kognitywistyki  prawie wcale nie jest tematyzowane. Samo pojêcie duszy albo siê w nich nie pojawia, albo zostaje bez
uzasadnienia zast¹pione takimi pojêciami jak self, umys³ lub stany mentalne.
2. Neuronalna podstawa self

Pod pojêciem self (jañ) rozumiemy w ¿yciu potocznym zazwyczaj istotê
cz³owieka, czyli co niepodlegaj¹cego zmianom, którym ulegamy w czasie,
a tak¿e to, co w sensie pierwszoosobowym tworzy mnie jako osobê. Analizowane dzisiaj w naukach kognitywnych pytania o self dotycz¹ najczêciej wyjaniaj¹cej wartoci tego pojêcia. Czy na przyk³ad tak samo jak przy pojêciu
istota chodzi przy nim o jak¹ fikcyjn¹, teoretyczn¹ wielkoæ, która dobrze
siê sprawdza przy wyjanianiu zachowania siê cz³owieka, czy te¿ o co rzeczywicie istniej¹cego, albo o co, czemu self jako rzeczywicie istniej¹cemu
odpowiada?
W materialistyczno-naturalistycznych teoriach osoby odmawia siê self
w³asnej rzeczywistoci i jest ono widziane jako teoretyczna fikcja, pomagaj¹ca wyjaniæ zachowanie systemu. Za naukowo udowodnion¹ przyjmuje siê
jedynie zdolnoæ osoby do przedstawiania siebie sobie samej. W³aciwym
przedmiotem samoreprezentacji jest obecny stan samoreprezentuj¹cego siê
systemu. Odwo³uj¹ce siê do teoretycznej fikcji wyjanienie ma ten s³aby
punkt, ¿e podpadaj¹ pod nie tak¿e takie techniczne systemy, które same siebie kontroluj¹ (np. regulatory Watta).
Systemowe ujêcia self znajdujemy w licznych wspó³czesnych teoriach
wyjaniania zachowania osoby, opartych na badaniach neurologicznych. Bli¿ej przedstawimy teorie self zbudowane przez neurofizjologów R.R. Llinasa
i A. Damasio, nawi¹zuj¹c zarazem do ich mocy wyjaniaj¹cej.
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A. Self  od motoryki do mentalnoci  R. Llinas

Bycie wiadomym organizmów  ludzkich lub zwierzêcych  jest dla Llinasa wynikiem dzia³ania tzw. sta³ych wzorców czynnociowych (fixed 
action patterns (FAPs))37. Tylko organizmy, które mog¹ siê poruszaæ, maj¹
mózg. Drzewo nie musi mieæ centralnego systemu nerwowego, poniewa¿ nigdzie siê nie udaje. Zwierzê musi go mieæ, poniewa¿ musi umieæ lub przynajmniej staraæ siê przewidywaæ  choæby nawet swoje przysz³e miejsce
w otaczaj¹cym go wiecie. Przewidywanie  jako najbardziej istotna funkcja
mózgowa  musi byæ scentralizowane, co z kolei prowadzi do powstania self.
Organizmem, na przyk³adzie którego Llinas objania zwi¹zek pomiêdzy
mózgiem, motorycznoci¹ i mentalnoci¹, jest ¿achwa38. Doros³a ¿achwa prowadzi osiad³y tryb ¿ycia. Jest ona za pomoc¹ specjalnego odnó¿a przytwierdzona do sta³ego pod³o¿a w morskim dnie. Dwie podstawowe funkcje ¿ycia
¿achwy to: od¿ywianie siê poprzez filtrowanie wody morskiej i rozmna¿anie
siê przez p¹czkowanie. ¯achwa larwa p³ywa swobodnie przez dzieñ lub dwa
i posiada zawieraj¹cy ok. 300 komórek zwój, podobny do mózgu. Po znalezieniu odpowiedniego pod³o¿a larwa ¿achwy zagrzebuje g³owê w wybranym
miejscu i zaczyna ¿yæ jako postaæ osiad³a trawi¹c swój w³asny mózg. Tym
samym cofa siê do stanu prymitywnego, osiad³ego i pozbawionego systemu
nerwowego organizmu.
Wniosek jest ca³kiem jasny, ewolucyjny rozwój systemu nerwowego stanowi wy³¹czn¹ w³asnoæ zwierz¹t aktywnie poruszaj¹cych siê39.

Mózgi u zwierz¹t pierwotnych stanowi¹ ewolucyjny warunek, konieczny
dla realizowania ukierunkowanej motoryki.
Drug¹ z g³ównych tez omawianej ksi¹¿ki Llinasa jest idea, ¿e Ja wiadomoci wyewoluowa³o z centralnej zdolnoci organizmu do planowania i przewidywania ruchów. Aktywne czynnoci  ruchy  Llinas nazywa motorycznoci¹. Self pochodzi ze zdolnoci mózgu do przewidywania, co z kolei prowadzi do poznania, jak mózg generuje wiadomoæ. Gdzie powstaje owo self?
Self tworzy siê w systemie wzgórzowo-korowym, w którym j¹dra wzgórza
komunikuj¹ ze wszystkimi regionami kory mózgowej (z polami czuciowymi,
ruchowymi i asocjacyjnymi). System wzgórzowo-korowy wi¹¿e w³asnoci
37
Por. R.R. Llinas, Ja z wiru. Od neuronów do selfu, Kraków 2008. Oryg. I of the Vortex:
From Neurons to Self. The MIT Press 2001, s. 61, 150, 187. Dok³adniej an inborn and stereotypic
behavior (known as fixed action pattern, or FAP (oryg. s. 43).
38
Por. R.R. Llinas, Ja z wiru, s. 36-38. ¯achwy nale¿¹ do podtypu os³onic, a do typu strunowców.
39
Tam¿e, s. 37.
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odnosz¹ce siê do czucia wiata zewnêtrznego z wewnêtrznie powsta³ymi
motywacjami:
To spójne czasowo zjawisko, które wi¹¿e w domenie czasu rozdrobnione sk³adniki
zewnêtrznej i wewnêtrznej rzeczywistoci w pojedyncz¹ strukturê jest tym, co nazywamy selfem40.

Poruszam siê, wiêc jestem  tak mo¿na by sparafrazowaæ powiedzenie
Kartezjusza. Neuronalne mechanizmy le¿¹ce u podstaw naszych ruchów konstytuuj¹ pierwotne dzia³anie, na którym jest zbudowany praktyczny sens self,
a nastêpnie pojêcie self. Self stanowi centralizacjê przewidywania. Self nie
zrodzi³ siê na zewn¹trz królestwa wiadomoci, jedynie og³asza to, czym jest
(np. samowiadomoæ)41. Przy tak rozumianym self, np. mylenie jest jedynie ewolucyjn¹ internalizacj¹ ruchu.
Czym wiêc jest self? pyta Llinas i odpowiada:
Jest to bardzo wa¿ny i po¿yteczny konstrukt, skomplikowany w³asny (eigen self)
wektor. Istnieje tylko jako pewna wyliczona jednostka. [ ] Natomiast «Ja» pochodz¹ce z wiru, w którym pracujemy i cierpimy, jest w³anie takim wygodnym s³owem
bêd¹cym takim ca³ociowym zjawiskiem jak koncepcja Ameryki jako Wuja Sama
wzglêdem z³o¿onej heterogennej rzeczywistoci USA42.

Pojêcie wiadomego Ja, które wyewoluowa³o z centralnej zdolnoci do
planowania i przewidywania ruchów jest jednym z zasadniczych tematów
ksi¹¿ki Llinasa.
Trzecim, nawi¹zuj¹cym do self i omawianym przez Llinasa tematem s¹
kwestie zwi¹zane z neuronalnym rytmem odpalania neuronów oraz wzorce
ich synchronizacji w funkcjonowaniu mózgu. Jeli popatrzymy jedynie na po³¹czenia systemu nerwowego  na geometryczn¹ i topologiczn¹ sieæ powi¹zañ neuronów  to mo¿emy nie zauwa¿yæ czasowej, zsynchronizowanej organizacji neuronalnej aktywnoci. Jednak czasowe wzorce funkcjonowania
wyprzedzaj¹ wzorce przestrzenne. Rytmiczne pobudzenia s¹ dostrzegane ju¿
we wczesnym embrionalnym rozwoju organizmu, zanim elementy jego mózgu same zaczê³y siê ³¹czyæ i tworzyæ jedn¹ ca³oæ. W dojrza³ym mózgu rozproszone populacje komórek organizuj¹ siê same w wiêksze zbiorowiska
i gdy otrzymaj¹ odpowiedni bodziec, zaczynaj¹ razem odpalaæ. Owe konTam¿e, s. 143.
Tam¿e, s. 41.
42
Tam¿e, s. 146. [ ] self jest jedynie wygodnym konstruktem ze strony systemu nerwowego aby centralizowaæ dowiadczenie i tym samym koordynowaæ w³asnoci predykcji, tam¿e
s. 209. Zdaniem neurologa J. Pankseppa the self has concrete neuroanatomical, neurochemical and
neurophysiological characteristics ten¿e, Affective Neuroscience, Oxford 1998, s. 310.
40
41
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systentnie utrzymywane rytmy odpalania maj¹ czêstotliwoæ 40 Hz i z pewnoci¹ co znacz¹. Llinas przyjmuje, ¿e koherentne fale o czêstotliwoci 40
Hz s¹ zwi¹zane ze wiadomoci¹, a ta jest okrelona przez równoczesnoæ
neuronalnych czynnoci zachodz¹cych w systemie wzgórzowo-korowym.
Oscylacja 40 Hz posiada wysoki stopieñ organizacji przestrzennej, a dziêki temu
mo¿e byæ mechanizmem produkuj¹cym czasowe wi¹zanie czynnoci rytmicznej
w wielkich zbiorowiskach neuronalnych. Globalne mapowanie czasowe stwarza poznanie, przez ³¹czenie informacji czuciowej w pojedynczy stan poznawczy43.

Badania empiryczne wykazuj¹, zdaniem Llinasa, ¿e czêstotliwoæ 40 Hz
jest spójn¹ i wystarczaj¹co siln¹ aktywnoci¹ nerwow¹, powstaj¹c¹ w czasie
wykonywania przez podmiot zadañ poznawczych.
Dodajmy, ¿e znany z literatury przedmiotu problem wi¹zania (binding
problem)  czyli pytanie o to, w jaki sposób mentalnie reprezentujemy ró¿ne
obiekty, ka¿dy ze swoimi specyficznymi cechami  jest przynajmniej po czêci rozwi¹zany przez zjawisko neuronalnej synchronizacji wokó³ czêstotliwoci 40 Hz. Zjawisko to nie mówi nam jednak, jak reprezentacja danego przedmiotu zostaje nam uwiadomiona. Badaj¹c wzgórzowo-korowe interakcje Llinas rozwin¹³ teoriê self, która równoczenie ³¹czy dane ze wiadomych
stanów bycia przebudzonym oraz danych ze snów. Stara siê tak¿e odpowiedzieæ na pytanie o determinacjê tego, która wiadoma reprezentacja zostaje
przez podmiot wyselekcjonowana w okrelonym czasie. Llinas przyjmuje, ¿e
zespo³y neuronów, które koresponduj¹ z poszczególnymi czêciami wiadomych treci s¹ tymi, których fazy oscylacji zgadzaj¹ siê nie tylko miêdzy sob¹
(aby powi¹zaæ razem ró¿ne cechy tej treci), lecz tak¿e z niewyspecyfikowanymi oscylacjami, pojawiaj¹cymi siê w korze mózgowej.
B. Trzy aspekty self  A. Damasio

W przeciwieñstwie do trzecioosobowych analiz Llinasa, neurolog A. Damasio zajmuje siê pytaniem o pochodzenie naszego poczucia w³asnej jani
i tworzy w miarê weryfikowaln¹ hipotezê, co do natury jani (self). Skupia
siê przy tym przede wszystkim na jej zwi¹zanych z cia³em neurobiologicznych uwarunkowaniach44. Konieczn¹ cech¹ dla mówienia o utworzeniu siê
jani jest jej stabilnoæ w czasie trwania ¿ycia danego organizmu. Jañ tworzy siê dziêki wci¹¿ odtwarzaj¹cym siê w mózgu reprezentacjom (odzwierR.R. Llinas, Ja z wiru, s. 142.
Por. Damasio, Jak mózg tworzy umys³, s. 8-9; por. Wiener, Koncepcja wiadomoci Antonio
Damasio, s. 3-13.
43
44
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ciedleniom) cia³a organizmu. Bez stale odtwarzaj¹cych siê reprezentacji cia³a
i zachodz¹cych w nim procesów, organizm nie mia³by stabilnej jani i nie
by³by zdolny do uchwycenia swojej w³asnej to¿samoci.
Mamy dwa rodzaje tego typu reprezentacji: 1. dynamiczne, stale na nowo
urzeczywistniane (on-line) mapy cia³a, które przedstawiaj¹ to, co w danym
momencie wydarza siê w ciele; 2. bardziej stabilne mapy ogólnych struktur
cia³a, odzwierciedlaj¹ce propriocepcjê oraz konstytuuj¹ce nasze pojêcia obrazu cia³a45. Przedstawienia te s¹ dyspozycyjnej natury (off-line) i mog¹ byæ
lokalizowane w korze sensomotorycznej, tworz¹c dynamiczne przedstawienie
cia³a. Tym samym reprezentacje te dostarczaj¹ nam raczej pojêcia o funkcjonowaniu naszego cia³a, a nie pojêcia tego, czym ono jest. Zdaniem Damasio:
Najlepszym dowodem istnienia takich reprezentacji jest zjawisko koñczyny fantomowej, o którym wspomnia³em ju¿ wczeniej. Niektórzy pacjenci po chirurgicznej amputacji koñczyny maj¹ wra¿enie, ¿e jest ona nadal na swoim miejscu46.

Pacjenci ci spostrzegaj¹ wyimaginowane modyfikacje konkretnych stanów utraconych koñczyn; ich przemieszczania, ból, temperaturê. Oznacza to,
¿e mamy tutaj do czynienia z brakiem stanu on-line od utraconych koñczyn,
przy zachowanym stanie off-line ze strony dyspozycyjnych przedstawieñ fantomowych koñczyn.
U pod³o¿a naszego poczucia w³asnej jani le¿y wiêc zdolnoæ mózgu do
reprezentowania (odzwierciedlania). Komórki w nerkach lub w innych organach pe³ni¹, w odró¿nieniu od komórek mózgu, okrelon¹ rolê biologiczn¹
i nic ponadto.
Natomiast neurony na ka¿dym poziomie uk³adu nerwowego odzwierciedlaj¹ zjawiska wystêpuj¹ce gdziekolwiek w organizmie. Komórki mózgowe s¹ niejako urodzonymi kartografami samego organizmu i wydarzeñ w nim zachodz¹cych47.

W z³o¿onych organizmach, takich jak organizm ludzki, mózg i reszta cia³a s¹ nie tylko we wzajemnej interakcji, lecz ich wspó³dzia³anie prowadzi do
powstania wewnêtrznych odpowiedzi. Niektóre z tych odpowiedzi wywo³uj¹
wizualne lub s³uchowe reprezentacje, które z kolei tworz¹ wspomnian¹ podstawê dla wiadomej jani. Damasio odró¿nia trzy poprzedzaj¹ce siê nawzajem aspekty jani: proto-jañ, jañ podstawow¹ i jañ autobiograficzn¹48.

Por. Damasio, B³¹d Kartezjusza, Poznañ 2002, s. 144, 169, 176-177.
Tam¿e, s. 177.
47
Damasio, Jak mózg tworzy umys³?, s. 8; por. Damasio, B³¹d Kartezjusza, s. 108-109.
48
Zagadnienia te omawiam dok³adnie w: J. Bremer, Osoba, fikcja czy rzeczywistoæ?, s. 437-440.
45
46

POJÊCIE DUSZY W NAUKACH KOGNITYWNYCH

59

1. Ca³oæ wci¹¿ odtwarzaj¹cych siê reprezentacji organizmu to tzw. proto-jañ, proto-self. Jest ona wynikiem procesów zachodz¹cych na ka¿dym
poziomie mózgu. W jej tworzenie s¹ zaanga¿owane: (i) niektóre j¹dra pnia
mózgu, odwzorowuj¹ce stan organizmu, odbieraj¹ce bodce bólowe, reguluj¹ce sen, pracê serca, (ii) podwzgórze oraz j¹dra podstawy przodomózgowia,
reguluj¹ce procesy homeostazy w organizmie, (iii) kora somatosensoryczna
i przyrodkowa kora ciemieniowa, które s¹ odpowiedzialne za odwzorowanie
stanu organizmu na najwy¿szym piêtrze uk³adu nerwowego i przekazywanie
tego obrazu, np. do korowych uk³adów pamiêciowych.
2. Na drugim etapie powstaje tzw. poczucie tego, co siê wydarza, które
tworzy tzw. jañ podstawow¹ (core self). Jani podstawowej jestemy wiadomi. Za jej powstanie s¹ odpowiedzialne takie struktury mózgu, jak kora
zakrêtu obrêczy, wzgórki górne blaszki czworaczej (które s¹ bezporednio
po³¹czone z siatkówk¹ oka) oraz wzgórze. To ostatnie jako pierwsze tworzy
drugorzêdow¹ relacjê pomiêdzy organizmem a przedmiotem X, która to relacja nastêpnie w korze obrêczy przyjmuje pe³n¹ formê.
3. Jañ autobiograficzna pojawia siê wraz z pojawieniem siê wiadomoci rozszerzonej (extended consciousness), umo¿liwiaj¹cej generowanie poczucia w³asnego, indywidualnego punktu widzenia. Punkt ten obejmuje wiêcej informacji ani¿eli obejmuje wiadomoæ podstawowa. wiadomoæ rozszerzona umo¿liwia przetwarzanie dostêpnych jej informacji i zwi¹zane z tym
udzielanie niebehawioralnych (tzn. spontanicznych) odpowiedzi na bodce
dochodz¹ce z otaczaj¹cego cz³owieka rodowiska. Dziêki tej wiadomoci
cz³owiek mo¿e snuæ dalekosiê¿ne plany, uczyæ siê jêzyka, a tym samym operowaæ nabyt¹ wiedz¹. Neurobiologiczne podstawy wiadomoci rozszerzonej
jani oraz Ja autobiograficznego znajduj¹ siê we wczesnej korze sensorycznej, w czêciach uk³adu limbicznego (korze obrêczy), w niektórych j¹drach
podkorowych oraz w korze wy¿szego rzêdu.
Podsumowuj¹c opisy Damasio mo¿emy powiedzieæ, ¿e jañ ma swoj¹
podstawê w organizacyjno-funkcjonalnym schemacie naszego organizmu i zapewnia tê sta³oæ oraz ci¹g³oæ, o których mówi folk psychology i które zak³adamy i prze¿ywamy w ¿yciu codziennym. Czy jañ autobiograficzn¹ mo¿na uto¿samiæ z pojêciem osoby? Powiedzielibymy raczej, ¿e osobê tworzy
nie tylko jañ autobiograficzna, ale tak¿e, lub przede wszystkim, jej kontakty
spo³eczne z innymi osobami i ich mózgami. Osobê tworz¹ jej indywidualne zdolnoci do zdobywania wiedzy, cechy charakteru, zdolnoæ efektywnego operowania dostêpnymi informacjami i jej indywidualna kreatywnoæ.
Osoba rozwija siê przez ca³e ¿ycie, a nie tylko do momentu, gdy zacznie
mówiæ. Podstaw¹ rozwoju niektórych cech osoby s¹ jej relacje z innymi oso-
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bami. Tego rodzaju cechy raczej nie maj¹ cis³ej lokalizacji, czy to anatomicznej czy to funkcjonalnej. W tym sensie posiadaj¹ one nieostry charakter.
V. DUSZA A HIPOTEZA SELF  PODSUMOWANIE
Rozwój metodologii badañ empirycznych oraz technik pomiarowych wywar³ istotny wp³yw na spotykan¹ dzisiaj w naukach kognitywnych eliminacjê
pojêcia duszy. Czy np. relatywizacja self  rozumianego przez Llinasa jako
wyjaniaj¹cy konstrukt  mo¿e zast¹piæ arystotelesowskie pojêcie duszy?
Chc¹c odpowiedzieæ na te i podobne pytania, porównamy na zakoñczenie
obydwa modele wyjaniaj¹ce  ten zbudowany przez Arystotelesa i Llinasa,
a nastêpnie model Arystotelesa i Damasio.
Zarówno dusza u Arystotelesa, jak i self u Llinasa s¹ okrelone jako co,
za pomoc¹ czego wyjaniamy zachowania cz³owieka lub ogólnie  istoty ¿ywej. Zarówno dusza, jak i self mog¹ byæ widziane jako wielkoci teoretyczne. Podczas gdy Arystoteles wychodzi od realistycznego ujêcia duszy i utrzymuje tezê o jej istnieniu, Llinas opowiada siê za instrumentalistycznym ujêciem self lub za czysto postulowan¹ relatywizacj¹ self. Swoje ujêcie widzi
jako argument przeciwko self rozumianemu substancjalnie. Self jest jedynie
po¿ytecznym konstruktem, skrótem mylowym wygodnym s³owem, u¿ywanym do przewidywania i wyjaniania zachowañ (ruchów) kompleksowych
systemów. Llinas odmawia self rzeczywistego istnienia. Wra¿enie, ¿e istnieje
jakie trwa³e, stabilne self jest iluzj¹. To, co istnieje, to procesy w mózgu.
Zasadnicz¹ ró¿nic¹ pomiêdzy systemem Arystotelesa a Llinasa mo¿na
sformu³owaæ nastêpuj¹co: u Arystotelesa dusza spe³nia swoj¹ funkcjê wyjaniaj¹c¹ przez to, ¿e jako rzeczywista i przyczynowo dzia³aj¹ca le¿y u podstaw zachowañ organizmu. Dusza jest formaln¹ przyczyn¹ wszystkich czynnoci i procesów zapewniaj¹cych prze¿ycie organizmu, podstaw¹ zapewniaj¹c¹ funkcjonowanie ¿ywego organizmu. Z ewolucyjnego punktu widzenia
prze¿ycia organizmu, dusza jest tym samym czym korzystnym.
Self u Llinasa jest wytworem kompleksowych procesów, zachodz¹cych na
linii wzgórze-kora mózgowa. Do powstania self  koniecznego do prze¿ycia
organizmu zwierzêcego  prowadz¹ okrelone procesy mózgowe. Brak jednak jasnoci co do formy zale¿noci, w jakiej self znajduje siê w stosunku do
ca³ego do organizmu. Ponadto pojawia siê pytanie, dlaczego system sam wytwarza tego typu iluzjê self, chocia¿ jest ona w gruncie rzeczy jedynie wygodnym, stworzonym przez jego uk³ad nerwowy, konstruktem. Llinas powie, ¿e
powstanie self jest wymuszone przez koniecznoæ przewidywania przez orga-
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nizm sytuacji. Self jako teoretyczny konstrukt (bez przyczynowej skutecznoci) nie bêdzie mog³o spe³niaæ warunków, które mo¿e spe³niaæ dusza,
a które s¹ wymagane przy przewidywaniu, a tym samym zapewnieniu prze¿ycia organizmu. Tym samym pod znakiem zapytania stoi stwierdzenie Llinasa,
który uwa¿a, ¿e jego ujêcie motoryki organizmu to [ ] jedyny sposób wyt³umaczenia inkorporacji zewnêtrznej motoryki do neuronalnego wnêtrza49.
Przyjêcie przez Arystotelesa duszy nie implikuje dualizmu. Arystoteles
odwraca siê od dualizmu dwóch wiatów Platona, odrzucaj¹c za³o¿enie
o istnieniu niewyspecyfikowanej duchowej substancji, a tak¿e jakiego konkretnego duchowego obiektu. Dusza jest zasad¹ funkcjonowania ¿ywego cia³a. Aby wyjaniæ, czym w³aciwie jest dusza w organizmie ¿ywym  i ¿e nie
jest ona jak¹ duchow¹ substancj¹ bêd¹c¹ w interakcji z cia³em  Arystoteles odwo³uje siê do przyk³adu z siekier¹. Powiedzmy ¿e siekiera istnieje
w przyrodzie jako ¿ywa rzecz, wiêc bêdzie posiadaæ duszê. Dusz¹ bêdzie
to, co czyni j¹ narzêdziem zdolnym do r¹bania drewna, tzn. okrelona forma,
jak¹ nadano jej ostrzu. Sposób funkcjonowania siekiery nie potrzebuje jakiej
jakoci istnienia, obok materialnych czêci tej siekiery50.
Odnosz¹c siê do Llinasa rozwi¹zania problemu wi¹zania  który stanowi
jeden z wa¿niejszych problemów wspó³czesnej filozofii umys³u  mo¿emy
zbudowaæ nastêpuj¹cy argument: Wychodzimy od pytania: w jaki sposób rozproszone wzorce dzia³ania milionów neuronów mog¹ prowadziæ do cechuj¹cego siê jednoci¹ aktu spostrzegania? Niemniej jednak ³¹czenie reprezentacji zachodzi. Jedynie prosta, zunifikowana substancja mo¿e unifikowaæ reprezentacje. St¹d ludzka dusza lub umys³ s¹ prostymi substancjami.
Z zastrze¿eniem, ¿e ludzka dusza lub umys³ jest tym, co unifikuje nasze
mentalne reprezentacje. U Arystotelesa rolê syntezowania i unifikowania
danych przej¹³ zmys³ wspólny (sensus communis). Zmys³ wspólny ma nam
pomóc odpowiedzieæ na pytanie, jak powstaj¹ wspólne dane zmys³owe, gdy
spostrzegamy jedynie pojedyncze (nie mo¿emy widzieæ powierzchni, jeli nie
bêdziemy widzieæ koloru). Wspó³czeni neuronaukowcy  np. Llinas  twier49
R. Llinsa, Ja z wiru, s. 80. Jest to jedyny sposób na jej [motoryki] centralizacjê, dziêki temu
system przybiera w³asnoci z zewn¹trz i wypycha je bezporednio do wnêtrza uk³adu nerwowego.
(tam¿e). Dzieje siê to poprzez wrodzone oscylacje i w³asnoci elektryczne neuronów.
50
Por. Arystoteles, O duszy, 412b, 19nn. Dualistyczne rozumienie tego fragmentu, a tym samym stosunku duszy do cia³a, pochodzi st¹d, ¿e stosunek duszy do cia³a jest mylany wed³ug analogii do stosunku u¿ytkownika do instrumentu: fizyczne cia³o s³u¿y duszy do okrelonych celów.
W tej interpretacji ujêcie arystotelesowskie staje siê animistyczne lub witalistyczne. Por. M. Schark,
Organismus  Maschine: Analogie oder Gegensatz, w: Philosophie der Biologie, U. Krohs,
G. Toepfer (red.), Frankfurt 2005, s. 418-435 [s. 423].
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dz¹, ¿e problem wi¹zania jest rozwi¹zywany przez mózg, a nie przez duszê
czy umys³51.
Interpretuj¹c wprowadzon¹ przez Damasio koncepcjê jani mo¿emy powiedzieæ, ¿e chocia¿ wiele materia³u w naszym organizmie ulega wymianie
w ci¹gu naszego ¿ycia, to jest pewna sta³a, funkcjonalna zasada, która le¿y
u podstaw tych zmian. Zasada ta  jakie stabilne Ja  jest obecna od pocz¹tku naszego ¿ycia a¿ do mierci. Nie jest ona jakim wygodnym konstruktem, lecz jest rzeczywistoci¹ naszego organizmu i kieruje jego podstawowymi funkcjami. Bez tej zasady nie by³oby ani wiadomoci, ani samowiadomoci. To ona tworzy podstawy naszej osobowej indywidualnoci. Mo¿na
siê tutaj dopatrzyæ zgodnoci z Arystotelesa koncepcj¹ duszy zmys³owej. Jañ
autobiograficzna odpowiada arystotelesowskiej duszy rozumnej.
Damasio wskazuje na cis³y zwi¹zek pomiêdzy procesami mentalnymi
a reprezentacjami zmian cielesnych. Tym samym problemu umys³-cia³o nie
da siê  jak by tego chcieli niektórzy filozofowie  sprowadziæ do problemu
umys³-mózg. Cechy i zdolnoci mentalne mog¹ byæ zrozumia³e jedynie
w powi¹zaniu z ca³ociow¹ organizacj¹ organizmu. Tym samym w nowym
wietle ukazuje siê Arystotelesowskie ujêcie duszy jako zasady ¿ycia cia³a organicznego. Przyjêcie istnienia duszy dostarcza funkcjonalnej zasady do wyjanienia ca³ociowego zachowania organizmów. Jeli to odniesiemy do neurobiologii, to oka¿e siê, ¿e z przebiegu pojedynczych procesów neuronalnych
nie da siê ca³kowicie wyjaniæ zachowania organizmu. Dopiero gdy wemiemy pod uwagê ca³y organizm i jego funkcjonaln¹ architekturê, to bêdziemy
mogli poznaæ pojedyncze procesy i ich udzia³ w zdarzeniach kognitywnych.
W podanym przez Arystotelesa ujêciu, dusza jest wci¹gniêta w wyjanianie
zarówno zjawisk biologiczno-fizykalnych w ogranizmie, jak i zjawisk mentalnych.
Proponowane przez Damasio spojrzenie na jañ koreluje  od strony
aspektów jani i ich w³asnoci  z arystotelesowskim ujêciem duszy. Damasio rezygnuje przy tym z niematerialnie rozumianej duszy, a na miejsce takiego rozumienia wprowadza liczne, nerwowe powi¹zania pomiêdzy poszczególnymi aspektami jani. Autonomiczny system nerwowy nie jest jani¹, lecz jest
jedynie systemem kontrolnym, przypominaj¹cym organizacjê rolin i zabezpieczaj¹cym podstawow¹ integralnoæ ¿ywego systemu.
Damasio uwa¿a, w przeciwieñstwie do Kartezjusza, ¿e myli (zw³aszcza
spostrze¿enia) maj¹ swoj¹ podstawê w strukturach nerwowych, przedstawiaj¹cych cia³o w mózgu. Dlatego mog¹ one byæ w interakcji z cia³em i poru51

M.R. Bennett, P.M.S. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience, Oxford 2003, s. 54.
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szaæ nami w taki sposób, w jaki czyste myli nie mog³y by tego uczyniæ.
Tworzone przez mózg przedstawienia musz¹ byæ skorelowane z neuronaln¹
podstaw¹ jani. Je¿eli nasze mózgi jedynie generowa³yby wspomniane przedstawienia i nic z nimi nie robi³y, w¹tpliwym by³oby, czy bylibymy tych
przedstawieñ wiadomi.

SUMMARY
Do the traditional, commonsense and philosophical concepts of the soul have any place in the
contemporary cognitive sciences, which start from the premise that everything is scientifically
explainable using naturalistic categories? To answer this question we should mention that most
cognitive naturalists today  philosophers and scientists  are materialists, and methodological
materialism is probably universally accepted among scientists these days. It is very difficult to find
a place in such a picture of the world for the soul as it appears in our commonsense picture of how
things are. It is the tension between these two pictures that generates the contemporary problems
connected with the soul.
In order to try to resolve this tension we first describe the concept of the soul and its close
connection with the organic body. Then we present a critical characterisation of two things: 1) the
development of the empirical sciences  Galen, Descartes, Newton, Gall, Galvani  and the
resulting eliminativistic implications for the philosophical concept of the soul; 2) a pair of
naturalistic philosophical explanations of the soul-body problem: the nonreductionist view of the
soul and the eliminative materialist view.
The third part of the article involves giving a short answer to the question of how Aristotles
doctrine regarding the soul is based on his attempt to explain internal and external movement. After
that we compare his explanation of these forms of movement with two kinds of contemporary
neurological explanation: a) that of the neurologist R. Llinas, who, for explanatory purposes,
postulates the existence of a theoretical (i.e. epiphenomenal) self; b) the more realistic explanation
presented by the neurologist A. Damasio, who posits three different versions of the self, before
trying to link them to corresponding parts of the human brain that, in turn, are closely connected
with the body.
It can then be shown that there are several similarities between Aristotles conception of the
soul and Damasios cognitivist conception of the self, and that, because of the different starting
points and explanatory goals involved, the contemporary concept of the self does not completely
exclude the traditional concept of the soul.

Key words:
soul, self, neuroscience, explanation, analytical philosophy of mind
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Problem nietoperza Nagela w argumentacji
Johna Hicka i Paula M. Churchlanda
The problem of the Thomas Nagels Bat in the Argumentation
of John Hick and Paul M. Churchland

Klasyczny problem relacji dusza-cia³o (mind-body problem), wraz
z rozwojem nauk poznawczych, neuropsychologii czy neurofizjologii, podlega
ci¹g³emu uszczegó³awianiu. Z poziomu dosyæ ogólnego poszukiwania miejsca
styku duszy i cia³a, jak u Kartezjusza, czy te¿ poprawnoci jêzykowego odró¿niania duszy i cia³a u Rylea, nauka  a w tym filozofia  przesz³a do bardziej
konkretnego pytania o relacjê mózgu i umys³u, w tym ludzkiej wiadomoci.
Równie¿ na tym polu sporu obserwowaæ mo¿na starcie dwóch wiod¹cych podejæ: naturalistycznego i takiego, które nie okrela ludzkiej wiadomoci
w terminach tylko fizjologicznych, tzw. nieredukacjonizm.
Wród zwolenników nieredukcjonizmu znajduje siê m.in. John Hick. Jego
porednim adwersarzem jest m.in. Paul Churchland. Thomas Nagel, mimo ¿e
krytykuje redukcjonizm, nie wyklucza, ¿e rozwój nowych koncepcji filozoficznych mo¿e pomóc w bardziej obiektywnym wyra¿aniu subiektywnoci, co
z kolei otwiera teoretyczn¹ mo¿liwoæ wyra¿enia stanów umys³u jêzykiem np.
fizyki. Dyskusja przywo³ana w poni¿szym artykule nie odby³a siê bezporednio miêdzy ka¿dym z wymienionych autorów. Broni¹c duchowo-cielesnej
natury cz³owieka Hick przeciwstawia siê redukcjonistycznym pogl¹dom
Churchlanda, przywo³uj¹c argumentacjê Nagela, ale nie odnosi siê do kontrargumentacji Churchlanda. Churchland natomiast krytykuje argumentacjê
Nagela, ale nie odnosi siê do Hicka. Punktem ³¹cz¹cym Hicka i Churchlanda
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jest argument Nagela. Dla Hicka jest to jeden z wielu argumentów wspieraj¹cych odrzucenie mniej lub bardziej radykalnych pogl¹dów sprowadzaj¹cych
umys³, wiadomoæ do mózgu. Podobnie w moim artykule zajmowaæ siê bêdê
tylko tym, fragmentarycznym aspektem sporu na temat relacji umys³u i mózgu.
ARGUMENT NAGELA
W artykule Jak to jest byæ nietoperzem? Nagel rozwa¿a mo¿liwoæ przejcia od subiektywnego dowiadczania stanów mentalnych do ich obiektywnego przedstawienia1. Na tym zasadza siê istota redukcjonizmu, ¿e próbuje
on sprowadziæ dane samowiadomoci do stanów mózgu, mierzalnych aparatur¹ naukow¹. W swoim argumencie Nagel próbuje przedstawiæ niemo¿liwoæ
takiego wyra¿enia. Doskonale wiemy, ¿e nietoperze postrzegaj¹ wiat przede
wszystkim dziêki echolokacji i znamy jej mechanizm. Nagel stwierdza jednak, ¿e choæ echolokacja nietoperzy jest form¹ zmys³owej percepcji
nie dzia³a podobnie do ¿adnego ze zmys³ów jakie posiadamy i nie ma powodu przypuszczaæ, ¿e z punktu widzenia nietoperza jest podobna do czegokolwiek, czego my
mo¿emy doznawaæ lub co mo¿emy sobie wyobraziæ2.

Nawet jeli mo¿na by sobie to wyobraziæ, to zdaniem cytowanego autora,
dowiemy siê tylko, co by to znaczy³o dla nas [w tekcie oryginalnym: dla
mnie] zachowywaæ siê jak nietoperz3. Podczas gdy chcemy wiedzieæ, jak to
jest byæ nietoperzem dla nietoperza4.
Nagel rozszerza nastêpnie powy¿sze stwierdzenia równie¿ na ludzi. Mimo
¿e nie odmawiamy stanów subiektywnych innym ludziom i potrafimy wnioskowaæ o ich nastrojach czy mylach, nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e prze¿ywamy ich
subiektywne stany, ani ¿e potrafimy je w pe³ni zobiektywizowaæ5.
U podstaw takich wniosków le¿y, jak to nazywa Nagel, realizm wobec
sfery subiektywnej. Jej realne istnienie implikuje przekonanie o istnieniu
pewnych faktów pozostaj¹cych poza zasiêgiem ludzkich pojêæ6. Innymi s³owy, stwierdza siê tutaj niemo¿liwoæ pe³nego wyra¿enia stanów subiektywnych, czyli stanów wiadomoci. Tym samym podwa¿ona zostaje mo¿liwoæ
T. Nagel, Jak to jest byæ nietoperzem?, w: Pytania ostateczne, t³um. A. Romaniuk, Warszawa 1997.
2
Tam¿e, s. 207.
3
Tam¿e.
4
Por. tam¿e.
5
Por. tam¿e, s. 208.
6
Tam¿e, s. 209.
1
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ich zobiektywizowania. Co wiêcej, jeli dowiadczenie jest w swym subiektywnym charakterze w pe³ni zrozumia³e tylko z jednego punktu widzenia, to
¿adne przejcie do wiêkszej obiektywnoci  to znaczy do mniejszego zwi¹zku ze szczególnym punktem widzenia  nie przybli¿a nas do rzeczywistej
natury tego zjawiska. Przeciwnie, oddala na od niego7.
Jako wsparcie swojego pogl¹du Nagel przywo³uje uwagi S. Kripkego.
Zdaniem Nagela autor ten stwierdza, ¿e
kauzalna analiza behawiorystyczna tego, co mentalne, i analizy jej pokrewne chybi¹
celu, poniewa¿ interpretuj¹ na przyk³ad wyra¿enie «ból» jako tylko przygodn¹ nazwê bólów. Subiektywny charakter doznañ jest istotn¹ w³asnoci, któr¹ takie analizy pomijaj¹8.

W koñcowych uwagach Nagel nie wyklucza jednak, ¿e rozwój filozofii
pozwoli przynajmniej na czêciowe zasypanie przepaci miêdzy subiektywnym a obiektywnym9.

KONTRARGUMENTACJA CHURCHLANDA
W ksi¹¿ce pt. Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podró¿
w g³¹b mózgu Paul M. Churchland stara siê m.in. wykazaæ, ¿e argument Nagela mimo, ¿e czêciowo stwierdza prawdê, nie wykazuje nieredukowalnoci
stanów umys³u do stanów mózgu. W nastêpuj¹cy sposób Churchland streszcza argument Nagela:
nawet gdybymy potrafili odtworzyæ doznania zmys³owe nietoperza na podstawie ich
neurofizjologicznej charakterystyki, to i tak nie bêdziemy wiedzieli, jakie one s¹
z unikalnej perspektywy istoty, która je ma. Specyficzny charakter tych dowiadczeñ
pozostanie dla nas nieznany. Tak wiêc wiedza czysto fizyczna ma swoje granice, które nie pozwalaj¹ zg³êbiæ subiektywnej natury treci wiadomoci10.

Wywody Nagela, czêsto s³u¿¹ za argument zwolennikom nieredukcjonizmu11.
Tam¿e, s. 213.
Tam¿e, s. 214, przyp.11; por. S. Kripke, Nazywanie a koniecznoæ, t³um. B. Chwedeñczuk,
Warszawa 1988, s. 152.
9
Por. tam¿e, s. 218.
10
P. M. Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podró¿ w g³¹b mózgu,
t³um. Z. Kara, Warszawa 2002, s. 217.
11
Por. tam¿e.
7
8
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Churchland zgadza siê, ¿e ka¿da istota ma wy³¹czny i jedyny dostêp do
swoich podmiotowych doznañ z tej racji, ¿e
ka¿de stworzenie, równie¿ nietoperz, korzysta z pewnego unikalnego zespo³u wewnêtrznych powi¹zañ przyczynowych z aktywnoci¹ sensoryczn¹ w³asnego mózgu
i uk³adu nerwowego. [ ] Ka¿dy zespó³ takich po³¹czeñ wystêpuje zawsze tylko
w obrêbie jednego mózgu czy jednego cia³a12.

Mimo ¿e owe doznania s¹ wy³¹czne, a zatem danych subiektywnych nie
mo¿na zobiektywizowaæ, to nie wynika z tego, ¿e nie maj¹ one charakteru materialnego13. Uzasadniaj¹c to stwierdzenie Churchland zauwa¿a, ¿e
dziêki sieci aksonów zwanej uk³adem proprioreceptywnym cz³owiek ma pe³ny dostêp do informacji dotycz¹cych po³o¿enia jego cia³a i wzajemnego u³o¿enia cz³onków. Ta informacja pochodzi od milionów receptorów znajduj¹cych siê w naszych
ciêgnach, miêniach szkieletowych i torebkach stawowych. Receptory przysy³aj¹ do
mózgu dane o stanie napiêcia miêni i o zgiêciu stawów. Nikt inny nie mo¿e poznaæ
po³o¿enia twojego cia³a w ten specyficzny sposób, tylko ty14.

Podobnie postrzegamy tzw. gêsi¹ skórkê, rumienienie siê twarzy itp.15
Churchland przyznaje, ¿e nawet gdyby ze stuprocentow¹ pewnoci¹ i dok³adnoci¹ kto przedstawi³ owe poszczególne stany, nie dozna ich. Co wcale nie
neguje ich materialnej natury16. Owa niemo¿liwoæ przejcia od subiektywnych stanów do obiektywnego ich przedstawienia oznacza, co najwy¿ej, ¿e
podmiotowe doznania przebiegaj¹ po niepowtarzalnych szlakach neuronowych. Nagel natomiast, w ujêciu Churchlanda, wnioskowa³, ¿e niemo¿liwoæ
ta oznacza istnienie niefizycznych w³asnoci umys³owych.
Na koniec swojej argumentacji Churchland pozostawia pewn¹ dwuznacznoæ. Stwierdza najpierw, ¿e mo¿liwe jest, i¿ stany umys³u maj¹ jakie cechy
niefizyczne, jak utrzymuje Nagel  mimo wadliwej argumentacji. Po czym,
Churchland dodaje:
W rzeczywistoci Nagel ze swoim przyk³adem znajduje siê w jeszcze gorszym po³o¿eniu. Gdyby nawet bowiem takie niefizyczne cechy naprawdê mia³y istnieæ, to dlaczego nasze introspekcyjne drogi nerwowe mia³yby je dostrzec? Same te po³¹czenia
s¹ bytami jak najbardziej fizycznymi. Jak mog³yby wiêc wejæ w kontakt ze zjawiskami niematerialnymi?17
12
13
14
15
16
17

Tam¿e.
Por. tam¿e, s. 218.
Tam¿e.
Por. tam¿e.
Por. tam¿e, s. 219.
Tam¿e, s. 221.
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Zdaniem Churchlanda, jest bardziej prawdopodobne, ¿e po³¹czenia proprioreceptywne powsta³y w wyniku zwyk³ych selekcyjnych nacisków ewolucji biologicznej18.
ARGUMENT NAGELA W UJÊCIU HICKA
W ksi¹¿ce zatytu³owanej The New frontier of religion and science. Religious experiance, neuroscience and the transcendent Hick prezentuje trzy
zasadnicze grupy rozwi¹zañ problemu relacji mózg/umys³: identycznoci,
pochodzenia i korelacji19. W wypadku identycznoci mowa jest o to¿samoci
umys³u z mózgiem. Umys³ jest traktowany jako co fizycznego, a wiadomoæ jest po prostu aktywnoci¹ neuronów20. Chodzi oczywicie o aktywnoæ elektro-chemiczn¹. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e Hick przypisuje
Churchlandowi ostro¿noæ we formu³owaniu twierdzeñ o identycznoci21.
Niemniej opiera siê tutaj na pracy Churchlanda z 198822, a nie na omawianych powy¿ej (Mechanizmach rozumu ).
Drug¹ grupê pogl¹dów nazywa Hick epifenomenalizmem, który g³osi, ¿e
umys³ jest
niefizycznym epifenomenem wytwarzanym przez funkcjonuj¹cy mózg, ale pozbawionym [ów umys³  P. S.] mocy sprawczej i istniej¹cym tylko w czasie poszczególnych neuronalnych procesów, których jest produktem ubocznym23.

Ostatni¹ grupê stanowi¹ pogl¹dy, których wspóln¹ cech¹ jest korelacja
miêdzy niezale¿nie istniej¹cymi mózgiem i umys³em24. Nie miejsce tutaj na
streszczanie powy¿szych teorii. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e proponowane
przez Hicka kontrargumenty s¹ interesuj¹ce i wydaj¹ siê byæ rzetelnie przemylane.
Wracaj¹c do problemu nietoperza, to pojawia siê on jako jeden z argumentów przeciwko teorii identycznoci. Streszczaj¹c argument Nagela, Hick
stwierdza:
Tam¿e.
J. Hick, The New Frontier of Religon and Science. Religious experience, neuroscience and
the transcendent, New York, 2006, s. 81.
20
Tam¿e, s. 82.
21
Por. tam¿e.
22
P. Churchland, Matter and Consciousness, Cambridge, Massachusetts, s. 1, cyt. za: J. Hick,
The New Frontier , dz. cyt., s. 83.
23
J. Hick, The New Frontier , dz. cyt., s. 92.
24
Por. tam¿e, s. 83, 106n.
18
19
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kiedy wiemy wszystko, co mo¿na wiedzieæ o anatomii nietoperza, jego fizjologii,
sposobie lokalizowania za pomoc¹ dwiêku raczej ni¿ wzroku itd., wci¹¿  zak³adaj¹c, ¿e posiada on jaki poziom wiadomoci  nie wiemy, jak to jest byæ nietoperzem25.

Zdaniem Hicka, problem ten przedstawiany jest te¿ przy pomocy prawa
to¿samoci. Mianowicie, jeli A jest identyczne z B, to posiadaj¹ one takie
same atrybuty26. W tym kontekcie, autor The New Frontier stwierdza, ¿e
stany umys³u nie s¹ zlokalizowane przestrzennie, podczas gdy stany mózgu owszem
tak; wiadome uczucie bólu, na przyk³ad, mo¿e byæ ostre, têpe lub pulsuj¹ce, natomiast ¿adna czêæ mózgu sama w sobie nie staje siê têpa, ostrzejsza ani te¿ pulsuj¹ca.
Kiedy uk³ujê siê w palec, cechy mojej wiadomoci bólu z pewnoci¹ nie s¹ tym
samym, co cechy serii wy³adowañ w neuronach mojego mózgu27.

Jak widaæ, Hick wiernie oddaje czêæ argumentacji Nagela. Pomija natomiast jego ogólne uwagi o problemie redukcji subiektywnego do podmiotowego. Nie odnosi siê te¿ do kontrargumentacji Churchlanda.

WZAJEMNE RELACJE MIÊDZY OMAWIANYMI ARGUMENTACJAMI
Przedstawione rozumowania zdaj¹ siê, przy pierwszym spojrzeniu, odnosiæ do siebie jako klasyczna wymiana pogl¹dów. S¹dzê jednak, ¿e nast¹pi³o
tutaj pewne nieporozumienie. Dok³adniejszy namys³ pokazuje, ¿e omawianym
trzem autorom nie zawsze chodzi o to samo. Mimo ¿e Nagel odrzuca mo¿liwoæ wyobra¿enia sobie jakie reprezentacji stanów wiadomoci nietoperza
i choæ podkrela problematycznoæ przejcia od podmiotowoci do obiektywnoci, to jednak nie wyklucza, ¿e pewne przynajmniej stany mentalne maj¹
charakter fizyczny. Widaæ to, kiedy stwierdza:
mylê jednak, ¿e istniej¹ te¿ pewne racje, by s¹dziæ, ¿e doznania zmys³owe s¹ procesami fizycznymi  choæ nie potrafimy zrozumieæ na czym to polega28.

Uwaga Nagela pozwala interpretowaæ przyk³ad nietoperza raczej w³anie
jako przyk³ad tylko, który ma s³u¿yæ uwydatnieniu ogólnego problemu przejcia od subiektywnoci do obiektywnoci. Zw³aszcza ¿e w tekcie artyku³u Jak
to jest byæ nietoperzem? problem owego przejcia jest problemem g³ównym.
25
26
27
28

Tam¿e, s. 85.
Por. tam¿e.
Tam¿e.
T. Nagel, Jak to jest byæ nietoperzem?, dz. cyt., s. 217.
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Przy takiej interpretacji, kontrargument Churchlanda zgadza siê, co prawda z tez¹ Nagela o niedostêpnoci stanów podmiotowych, ale wykazanie ich
fizycznej natury nie obala zastrze¿eñ Nagela o niemo¿liwoci, tymczasowej
przynajmniej, prze¿ywania stanów wiadomoci innych osób albo nietoperza.
Natomiast ostrze argumentu Churchlanda skierowane przeciwko domniemanemu odrzuceniu przez Nagela fizycznoci owych stanów chybi celu, gdy¿
Nagel sam nie neguje mo¿liwoci owej fizycznoci.
Co wiêcej, pogl¹dy obu filozofów mog³yby zostaæ uzgodnione w kwestii
przejcia od tego, co subiektywne do obiektywnego, o ile oka¿e siê, ¿e fizycznoæ stanów wiadomoci zostanie kiedy jednoznacznie transformowana
w stany podmiotowe innej osoby. Na razie jednak jest to pomys³, jak siê wydaje, nawet teoretycznie w¹tpliwy.
Wobec powy¿szego w swojej argumentacji Hick, podobnie jak Churchland, pomija uwagi Nagela o mo¿liwej fizycznoci stanów umys³owych.
Przyjmuje natomiast jego rozwa¿ania jako orê¿ w walce z teori¹ identycznoci. Niestety Hick pomija uwagi Nagela o ogólnym problemie przejcia od
subiektywnoci do obiektywnoci. Przywo³anie tych uwag wspar³oby argumentacjê Hicka przeciwko teorii identycznoci. Tym bardziej okaza³oby siê
to potrzebne, ¿e Hick nie przeciwstawia siê bezporednio kontrargumentacji
Churchlanda.
SUMMARY
The article tries to show the relations between P. M. Churchlands and J. Hicks reference to
T. Nagels bat argument and is based on Nagels, Mortal questions, Chuchralnds The Engine of
Reason, the Seat of the Soul. A Philosophical Journey into the Brain and J. Hicks The New Frontier
of Religion and Science. Religious experience, neuroscience and the transcendent29.
The clue is that Churchland and Hick beg the main point of the Nagels argument about the
difference between mind and brain. Churchland agrees with Nagel in assuming of the self and only
self knowledge about mind states. But the former author and Hick misunderstand that indeed Nagel
argues that it is still impossible to identify subjective states as objective. Moreover, Hick avoids
Churchlands counter-argument. Therefore, not all of the dispute concerns the same problem.

Key words:
T. Nagel, P. M. Churchland, J. Hick, mind-body problem, mind-brain problem, Nagels bat,
reductionism, antireductionism, identity theory, epiphenomenalism

T. Nagel, Mortal questions, Cambridge 1979; P.M. Churchland, The Engine of Reason, the
Seat of the Soul. A Philosophical Journey into the Brain, Cambridge, Massachusetts, London 1999;
J. Hick, The New Frontier of Religion and Science. Religious experience, neuroscience and the
transcendent, New York 2006.
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Awicenna wobec niemiertelnoci, preegzystencji i wêdrówki dusz.
Analiza DA Anima, V, 3-4
Avicenna on Immortality, Pre-existence and the Transmigration of Souls.
The Analysis of DA Anima, V, 3-4

Problem duszy u Awicenny (980-1037) domaga siê kilku uwag wstêpnych, porz¹dkuj¹cych to zagadnienie. Ten wszechstronnie uzdolniony i niezwykle p³odny autor, przyk³ad redniowiecznego cz³owieka uniwersalnego,
jest, obok Awerroesa, najbardziej znanym na Zachodzie przedstawicielem filozofii arabskiej. Jednak¿e ju¿ samo miejsce jego narodzin, czyli po³o¿one
niedaleko Buchary miasto Afszan, kieruje nasz¹ uwagê na geograficznie
i etnicznie odleg³e od Pó³wyspu Arabskiego rubie¿e wiata islamu i st¹d znany arabista oraz iranista Henry Corbin zaproponowa³ w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku odejcie od powszechnie obowi¹zuj¹cego w podrêcznikach historii filozofii terminu filozofia arabska i zast¹pienie go okreleniem
filozofia muzu³mañska, które nie zawê¿a filozofii islamu do tych powszechnie znanych mylicieli, których dzie³a, t³umaczone na ³acinê, by³y znane
przedstawicielom redniowiecznej scholastyki1.
1
Zob. H. Corbin, Historia filozofii muzu³mañskiej, t³um. K. Pachniak, Warszawa 2005, s. 711. Terminem filozofia muzu³mañska pos³uguje siê równie¿ Oliver Leaman, a Janusz Danecki
we wprowadzeniu do swojego studium, nosz¹cego tytu³: Arabowie, podkrela istotn¹ rolê, jak¹
w tworzeniu kultury Arabów odegrali Persowie, Berberowie, Kurdowie, Syryjczycy, chrzecijanie
i ¯ydzi, a wiêc ludy nie zwi¹zane bezporednio z Pó³wyspem Arabskim. Polski arabista przyjmuje
za kryterium arabskoci wszystko to, co do koñca wieku XIII rozwija³o siê pod panowaniem arabskich dynastii Umajjadów i Abbasydów, natomiast od wieku XIII za wiat arabski uwa¿a te obszary, które zajmuje on dzisiaj. Dlatego twórczoæ Awicenny jest dla Daneckiego przejawem kultury
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Na hellenizuj¹c¹ filozofiê Arabów w wydaniu Awicenny i Awerroesa
wp³yw wywar³ nie tylko islam, lecz tak¿e rozmaite czynniki zewnêtrzne, takie
jak teorie perskie, hinduska nirwana, a tak¿e wschodnia koncepcja Boga-wiat³a2. Jej arystotelizm funkcjonuje w gruncie rzeczy w ramach neoplatoñskich,
czyli w koncepcji emanacji inteligencji z Boga, w której ustopniowaniu wed³ug doskona³oci pomog³a rozwiniêta astronomia. Nie trzeba przypominaæ,
¿e istotn¹ rolê w refleksji autorów muzu³mañskich odegra³a wiêta ksiêga islamu, czyli Koran, z którego zawartoci¹ usi³owano uzgodniæ myl filozoficzn¹. W tym bogatym ideowo i pe³nym rozmaitych inspiracji kontekcie pojawi³a siê refleksja Awicenny na temat duszy.
Awicenna powiêci³ zagadnieniu duszy szóst¹ czêæ swojej Ksiêgi uzdrowienia (Kitab asz-Szifa), znan¹ w redniowiecznej Europie jako De Anima lub
Liber Sextus de Naturalibus. Dzie³o powsta³o najprawdopodobniej w czasie,
gdy filozof przebywa³ w Hamadanie na terenie Iranu, gdzie tamtejszy w³adca
Szams ad-Daula powierzy³ mu stanowisko wezyra. Trudnoci, jakie Awicenna napotka³ w kontaktach z wojskowymi, spowodowa³y, ¿e jego misja zakoñczy³a siê fiaskiem. Biograf i uczeñ filozofa Al-D¿uzd¿ani twierdzi, ¿e jego
mistrz za dnia zajmowa³ siê polityk¹, a w nocy powa¿nymi sprawami, czyli
nauk¹3. Prace nad Ksiêg¹ uzdrowienia rozpocz¹³ krótko przed rokiem 1021,
natomiast traktat o duszy powsta³ najprawdopodobniej w latach 1021-1024,
jako czêæ jego filozofii przyrody4.
De Anima Awicenny nie jest komentarzem czy parafraz¹ dzie³a Stagiryty,
lecz stanowi oryginaln¹ syntezê nauki o duszy, utrzyman¹ w duchu perypatetyckim i neoplatoñskim. Zachód zapozna³ siê z jej treci¹ g³ównie dziêki t³umaczeniu na jêzyk ³aciñski, dokonanemu w Toledo w latach 1152-1166. Po
upadku Wizygotów miasto to znalaz³o siê w rêkach muzu³manów i stanowiùo
czæúã al-Andalûs, czyli muzuùmañskiej Hiszpanii. Zamieszkiwali je Arabowie,
¯ydzi i Mozarabowie, czyli chrzecijanie, którzy ulegli wp³ywom kultury
arabskiej i przejêli jêzyk zdobywców. W roku 1085 król Kastylii i Leónu
Alfons VI odbi³ Toledo z r¹k Arabów, inauguruj¹c w ten sposób nowy rozdzia³ w dziejach miasta, które trzy lata póniej sta³o siê siedzib¹ prymasa
Hiszpanii i aktywnym centrum kultury. W XII wieku Toledo zas³ynê³o jako
arabskiej  zob. O. Leaman, Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu, t³um. M. Lipszyc, Warszawa 2004; J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001, s. 13.
2
Zob. S. Swie¿awski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wroc³aw 2000,
s. 547.
3
Zob. H. Corbin, Historia, s. 151.
4
Zob. D.N. Hasse, Avicennas De Anima in the Latin West. The Formation of a Peripatetic
Philosophy of the Soul 1160-1300 (Warburg Institute Studies and Texts, 1), London-Turin 2000, s. 1.
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siedziba szko³y t³umaczy, dzia³aj¹cej pod patronatem tamtejszych arcybiskupów. List poprzedzaj¹cy tekst toledañskiego t³umaczenia dzie³a Awicenny,
w którym niejaki Avendeuth Israelita, Philosophus, zadedykowa³ je arcybiskupowi Toledo Janowi, rzuca cenne wiat³o na okolicznoci jego powstania5.
Fakt, ¿e Avendeuth przedstawia siê jako t³umacz z jêzyka arabskiego,
dzia³aj¹cy z polecenia arcybiskupa, stanowi³ podstawê do sformu³owania tezy,
w myl której za postaci¹ t¹ stoi wykszta³cony w Kordobie XII-wieczny uczony ¿ydowski Abraham Ibn Daud, który schroni³ siê w Toledo przed przeladowaniami ze strony nietolerancyjnych w³adców arabskich z dynastii Almohadów i tam zmar³ oko³o roku 11806. Avendeuth twierdzi, ¿e t³umaczenie jest
wynikiem pracy zespo³owej: on sam, maj¹c przed oczyma arabski tekst Awicenny, wypowiada³ poszczególne s³owa w jêzyku romañskim, którym pos³ugiwali siê mieszkañcy Toledo (singula verba vulgariter proferente), natomiast archidiakon Dominik Gundisalvi dokonywa³ ich t³umaczenia na ³acinê (Dominico Archidiacono singula in latinum convertente)7. Do naszych
czasów zachowa³o siê piêædziesi¹t redniowiecznych rêkopisów toledañskiego t³umaczenia, rozproszonych po archiwach i bibliotekach Pañstwa
Watykañskiego, W³och, Francji, Anglii, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji i Chorwacji, co wiadczy o tym, ¿e sporód filozoficznych dzie³ Awicenny jego traktat o duszy by³ najszerzej znany i studiowany przez ludzi redniowiecza.
Tak wiêc za bazê ród³ow¹ dla tego wyst¹pienia pos³u¿y Avicenna Latinus, czyli ³aciñskie t³umaczenie traktatu o duszy sporz¹dzone przez Avendeutha i Gundisalviego. Oprócz informacji historycznych na temat okolicznoci
powstania t³umaczenia, list Avendeutha do arcybiskupa Toledo zawiera cenne, z punktu widzenia filozofii, wprowadzenie do problematyki traktatu Awicenny. ¯ydowski t³umacz rozpoczyna od stwierdzenia, ¿e
choæ ka¿dy sk³ada siê z duszy i cia³a, to jednak nie ka¿dy posiada tak¹ sam¹ pewnoæ
co do duszy, jak co do cia³a8. Cia³o  kontynuuje Avendeuth  podlega dziedzinie
zmys³ów, a duszy dosiêgamy tylko intelektem i st¹d ludzie oddani zmys³om uwa¿aj¹, ¿e dusza jest niczym, a jeli nawet zdarzy siê, ¿e wyczuwaj¹ jej istnienie na podstawie ruchu cia³a, to wiêkszoæ z nich traktuje to, czym jest i jaka jest dusza, jako
5
Zob. Avicenna Latinus, Liber de Anima seu Sextus De Naturalibus, I-III. Édition critique de
la traduction latine médiévale, par S. Van Riet. Introduction sur la doctrine psychologique dAvicenne, par G. Verbeke, Louvain-Leiden 1972, s. 3-6 (dalej cyt.: De Anima, I).
6
Na temat identyfikacji postaci Avendeutha z Abrahamem Ibn Daudem zob. D.N. Hasse, Avicennas De Anima in the Latin West, s. 6-7; por. De Anima, s. 100-101.
7
Zob. De Anima, I, s. 4.
8
Cum omnes constent ex anima et corpore, non omnes sic certi sunt de anima sicut de corpore  De Anima, I, s. 3.
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przedmiot wiary, a niewielu przekonuje siê drog¹ rozumowania. Jest zatem czym
niegodnym, by cz³owiek nie zna³ tej czêci siebie, poprzez któr¹ poznaje, i nie uchwyci³ swoim rozumem tego, dziêki czemu jest rozumny. Jak wiêc mo¿e mi³owaæ siebie
lub Boga, skoro jednoczenie okazuje siê ignorantem w tym, co w nim samym najlepsze?9

Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, traktat o duszy Awicenny stanowi oryginaln¹
syntezê, inspirowan¹ dzie³em Stagiryty. Z punktu widzenia filozofii Awicenna poddaje refleksjê Arystotelesa interpretacji w duchu neoplatoñskim, podkrelaj¹c zw³aszcza duchowy charakter duszy ludzkiej, jej niemiertelnoæ
oraz transcendencjê intelektu czynnego. Nie bez znaczenia dla treci traktatu
jest gruntowna wiedza medyczna arabskiego myliciela. Ostatecznym rezultatem jego wysi³ków jest dzie³o, w którym ukazana przez Awicennê wizja
cz³owieka, ma charakter bardziej duchowy ni¿ ta, któr¹ Arystoteles zawar³
w swoim traktacie o duszy. Europa szybko dostrzeg³a nowoæ, widoczn¹
w De Anima, i od XIII wieku przyjê³a z ¿yczliwym zainteresowaniem to dzie³o, powsta³e w innym ni¿ chrzecijañski krêgu kulturowym10.
redniowiecze pozostawi³o nam w spadku wiele traktatów opatrzonych tytu³em: De Anima, z których du¿a czêæ to komentarze dzie³a Arystotelesa.
Wgl¹d w ich zawartoæ pozwala stwierdziæ, ¿e najogólniej mówi¹c, traktuj¹
o cz³owieku, jego zasadzie, w³adzach zmys³owych i intelekcie. Gerard Verbeke
stawia w tym miejscu pytanie, czy nie by³oby w zwi¹zku z tym bardziej s³uszne pójcie ladem Nemezjusza z Emezy, ¿yj¹cego na prze³omie IV i V wieku
autora dzie³a De natura hominis, i mówienie o traktacie o cz³owieku zamiast
o traktacie o duszy11. Czy Arystoteles, a za nim autorzy redniowieczni, stawia prosty znak równoci pomiêdzy cz³owiekiem i dusz¹, a w zwi¹zku z tym
nie bierze pod uwagê cia³a? Jeli cz³owiek identyfikuje siê ca³kowicie z dusz¹,
jakie znaczenie posiada w takim razie sam termin dusza?
Choæ De Anima Awicenny nie jest komentarzem do dzie³a Stagiryty, to
jednak podejmuje te same problemy, czyni to w tej samej, co arystotelesowska optyce i nawi¹zuje do przejêtej przez Arabów tradycji perypatetyckiej.
Nie mo¿na zrozumieæ u¿ytego przez Arystotelesa w tytule jego dzie³a termi9
Quippe cum illud sensui subiaceat, ad hanc vero non nisi solus intellectus attingat. Unde
homines sensui dediti, aut animam nihil esse credunt, aut si forte ex motu corporis eam esse coniiciunt, quid vel qualis sit plerique fide tenent, sed pauci ratione convincunt  De Anima, I, s. 3.
10
Zob. De Anima, I, s. 1*. Na temat recepcji dzie³a Awicenny na chrzecijañskim Zachodzie 
zob. zw³aszcza: D.N. Hasse, Avicennas De Anima in the Latin West, cyt.
11
Zob. Avicenna Latinus, Liber de Anima seu Sextus de Naturalibus, IV-V. Édition critique de
la traduction latine médiévale par S. Van Riet. Introduction sur la doctrine psychologique dAvicenne par G. Verbeke, Louvain-Leiden 1968, s. 3* (dalej cyt. De Anima, II).
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nu øõ÷Þ, gdyby oznacza³ on to, co pod tym pojêciem rozumia³a tradycja homerycka12. Stagiryta jest wiadkiem daleko id¹cej ewolucji znaczenia pojêcia
duszy. W czasach Sokratesa dokona³a siê radykalna transformacja w tym
wzglêdzie i dla ateñskiego filozofa dusza nie by³a ju¿ materialnym tchnieniem, lecz zaczê³a stanowiæ autentyczne centrum cz³owieka, zasadê poznania
i dzia³ania moralnego. Jak twierdzi Gerard Verbeke,
Kiedy w drugiej po³owie czwartego wieku przed Chrystusem Arystoteles pisze swój
Traktat o duszy, ma ju¿ za sob¹ tradycjê filozoficzn¹, a jego czytelnicy, znaj¹cy myl
Sokratesa i Platona, s¹ w stanie zrozumieæ znaczenie tytu³u Ðåñì øõ÷ç~ò, którym opatrzone zosta³o jedno z najczêciej studiowanych dzie³ wchodz¹cych w sk³ad arystotelesowskiej spucizny. £atwo zrozumieæ, dlaczego traktat nie zosta³ zatytu³owany ðåñì
óùìáôïò. Chocia¿ Arystoteles nie podziela psychologicznego dualizmu Platona, to
jednak prawd¹ jest, ¿e jednoæ cz³owieka nie jest u niego tak daleko posuniêta, jak
we wspó³czesnej fenomenologii. W swoich m³odzieñczych dzie³ach i w Etyce nikomachejskiej Arystoteles nie waha siê twierdziæ, ¿e cz³owiek to przede wszystkim
i zasadniczo duch, choæ uznaje te¿, ¿e dusza jest aktem pierwszym cia³a materialnego i organicznego, które posiada ¿ycie w mo¿noci. Zreszt¹, nawet jeli nie uwa¿a
siê cia³a za anonimowe narzêdzie, dane do dyspozycji «ja», nie oznacza to jeszcze,
¿e cia³o jest elementem konstytuuj¹cym ca³oæ cz³owieka: z wyj¹tkiem koncepcji czysto materialistycznej, zawsze bêdzie siê uwa¿aæ, ¿e w cz³owieku istnieje wymiar przekraczaj¹cy ludzk¹ cielesnoæ. Poza tym mo¿na równie¿ zrozumieæ, dlaczego Stagiryta nie wybra³ tytu³u: O intelekcie, ðåñì íïõ~. Prawd¹ jest, ¿e mylenie jest cech¹ charakterystyczn¹ cz³owieka, odró¿niaj¹c¹ go od innych istot ¿ywych, i grecki mistrz
bêdzie to podkrela³: wiele rozdzia³ów Traktatu o duszy powiêconych jest studium
myli i, jeli wemiemy pod uwagê moralnoæ Stagiryty i jego idea³ kontemplacji
jako element konstytutywny arystotelesowskiej eudajmonii, zdajemy sobie sprawê
z wagi, jak¹ Arystoteles przywi¹zuje do intelektualnego wymiaru bytu cz³owieka.
Myl nie stanowi jednak ca³ego cz³owieka, zw³aszcza gdy zdamy sobie sprawê z tego,
¿e aktywnoæ intelektualna tkwi korzeniami w dowiadczeniu zmys³owym do tego
stopnia, ¿e w ¿adnym momencie nie mo¿na myleæ bez zmys³owego obrazu13.

Dzie³o Arystotelesa jest wiêc traktatem o cz³owieku, a konkretnie studium
formy substancjalnej bytu cz³owieka, która wp³ywa na ludzk¹ cielesnoæ.
Badanie duszy oznacza jednoczenie studium cia³a i wszystkich przejawów
jego aktywnoci, pocz¹wszy od wegetatywnych, a skoñczywszy na myleniu.
12
Dusza jest dla Homera si³¹ zapewniaj¹c¹ cz³owiekowi ¿ycie, jest tchnieniem, które opuszcza go w momencie mierci i dalej bytuje w wiecie podziemnym.
13
De Anima, II, s. 6*. Gdy chodzi o duszê myl¹c¹, wyobra¿enia s¹ dla niej prawie tym,
czym [dla duszy zmys³owej] s¹ postrze¿enia. Zale¿nie od tego, czy [za ich pomoc¹] uzna³a co za
dobre lub z³e  czy nie uzna³a  ucieka przed nim lub d¹¿y do niego. Dla tej to racji dusza nie
myli nigdy bez wyobra¿enia  Arystoteles, O duszy, III, 7, t³um. P. Siwek, w: ten¿e, Dzie³a
wszystkie, t. 3, Warszawa 2003, s. 133.
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Stagiryta staje w ten sposób u pocz¹tków tradycji traktatów o duszy, a zagadnienia bêd¹ce przedmiotem jego refleksji s¹ integraln¹ czêci¹ filozoficznego
spojrzenia na cz³owieka. Awicenna w pe³ni wpisuje siê w ten zapocz¹tkowany przez niego nurt psychologii.
Przywo³any wy¿ej list Avendeutha do arcybiskupa Toledo zawiera opis
zawartoci ³aciñskiego t³umaczenia dzie³a Awicenny14. Tworzy je piêæ ksi¹g,
powiêconych kolejno definicji duszy i klasyfikacji jej w³adz, duszy rolinnej, zmys³om zewnêtrznym, zmys³om wewnêtrznym oraz duszy rozumnej.
Przedmiotem naszego wyst¹pienia jest ukazana w trzecim i czwartym rozdziale ksiêgi pi¹tej argumentacja Awicenny za niemiertelnoci¹ duszy i przeciwko metempsychozie i preegzystencji15.
Konsekwentne opowiedzenie siê za pogl¹dami Platona i Arystotelesa nie
pozostawia w¹tpliwoci równie¿ co do zwi¹zku pomiêdzy preegzystencj¹
duszy i jej niemiertelnoci¹. Na pocz¹tku VIII ksiêgi Fizyki Stagiryta rozwa¿a dwie ewentualnoci dotycz¹ce ruchu: czy ruch kiedy powsta³, nie istniej¹c przedtem, i czy znów kiedy przestanie istnieæ, tak i¿ nic siê nie bêdzie
poruszaæ? Albo mo¿e nie powsta³ nigdy i nie przestanie istnieæ, lecz zawsze
by³ i zawsze bêdzie?16. Filozof nie bierze pod uwagê pozosta³ych dwóch hipotez, które mo¿na w tym przypadku sformu³owaæ, czyli ruchu, który mia³by
pocz¹tek i trwa³ bez koñca oraz ruchu bez pocz¹tku, ale koñcz¹cego siê
w którym momencie. Czyni tak dlatego, poniewa¿ dwie ostatnie hipotezy s¹
przez niego odrzucone a priori: to, co zaczê³o istnieæ, jest w mo¿noci przestaæ byæ, poniewa¿ mo¿noæ, która nigdy siê nie urzeczywistnia, jest dla Arystotelesa nie do pomylenia17. Szukaj¹c powodów tego typu podejcia, nale¿y
podkreliæ, ¿e widoczna u Stagiryty wizja wiata wyklucza transcendencjê
i wolnoæ stwórcz¹18. Przechodz¹c na teren rozwa¿añ o duszy, nale¿y stwierZob. De Anima, I, s. 4-6.
In quarto ostenditur quod anima humana non desinit esse nec transit ad alia corpora  De
Anima, I, s. 6; zob. De Anima, II, s. 113-126.
16
Arystoteles, Fizyka, VIII, 1, t³um. K. Leniak, w: ten¿e, Dzie³a wszystkie, t. 2, Warszawa
2003, s. 167.
17
Wszak to, co powstaje, musi mieæ swój koniec, a to, co ginie  swój kres  tam¿e, III, 4,
s. 71; zob. ten¿e, O niebie, I, 10, t³um. P. Siwek, w: ten¿e, Dzie³a wszystkie, t. 2, s. 261.
18
Zdanie, w myl którego wiat kiedy powsta³, lecz jest wieczny, jest niemo¿liwe do przyjêcia. W rzeczy samej rozum wymaga, abymy przyjmowali za prawdê tylko to, co widzimy realizowane obecnie w wielu lub we wszystkich przypadkach. Otó¿ w naszym konkretnym przypadku
rzeczy maj¹ siê przeciwnie. Dowiadczenie bowiem wykazuje, ¿e wszystko, co powstaje, podlega
zniszczeniu.
Ponadto rzecz, której stan obecny nie ma pocz¹tku i która w swym ca³ym uprzednim istnieniu
nie mog³a byæ w innym stanie, ta rzecz  mówiê  nie mo¿e ulec zmianie. W przeciwnym razie
musia³aby istnieæ jaka przyczyna wprowadzaj¹ca tê zmianê. Otó¿ gdyby ta przyczyna istnia³a
14
15
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dziæ, ¿e, w przeciwieñstwie do Platona, Arystoteles odrzuca jej preegzystencjê i zwi¹zan¹ z ni¹ teoriê anamnezy. Tak wiêc  wed³ug Stagiryty  dusza,
która nie istnia³a wiecznie, przestanie te¿ istnieæ. Scholastycy mieli wiadomoæ trudnoci w pogodzeniu arystotelesowskiej doktryny z chrzecijañsk¹
nauk¹ o niemiertelnoci duszy, a z kolei przywo³any wy¿ej Nemezjusz
z Emezy przyj¹³ jej preegzystencjê, aby ocaliæ niemiertelnoæ19.
Awicenna przeciwstawia siê preegzystencji duszy ludzkiej, ale opowiada
siê jednoczenie za jej niemiertelnoci¹, zrywaj¹c w ten sposób z greckim
przekonaniem, w myl którego to, co zaczê³o istnieæ, nie mo¿e istnieæ wiecznie20. Argumentacja filozofa przeciwko preegzystencji wychodzi od stwierdzenia, ¿e dusze ludzkie s¹ tego samego rodzaju (unum sunt in specie et definitione). Gdyby jednak za³o¿yæ, ¿e istnia³y zanim po³¹czy³y siê z cia³em, nie
by³aby mo¿liwa ich wieloæ, o której mo¿na mówiæ dopiero w przypadku
zaistnienia ró¿nicy (alteritas)21. Po³¹czenie z cia³em jako materi¹ sprawia, ¿e
mo¿na mówiæ o prawdziwej ró¿nicy pomiêdzy poszczególnymi duszami,
opartej na uwarunkowaniach czasu i przestrzeni, i st¹d niemo¿liwe jest, by
dusze istnia³y zanim po³¹czy³y siê z cia³em.
Kolejne za³o¿enie, z którym Awicenna rozprawia siê w trzecim rozdziale
ksiêgi pi¹tej traktatu De Anima, polega³oby na przyjêciu istnienia jednej duszy wiecznej (essentia eius sit una numero), która ³¹czy³aby siê z poszczególnymi cia³ami22. Jest to jednak niemo¿liwe, poniewa¿ bêd¹c niematerialn¹, jedna dusza nie mog³aby siê dzieliæ, a co za tym idzie istnieæ w dwóch ró¿nych
cia³ach, a ponadto rozwi¹zanie takie prowadzi³oby do negacji indywidualnego charakteru poszczególnych dusz ludzkich23.
wczeniej, wówczas rzecz, która nie by³a zdolna znaleæ siê w stanie odmiennym od swego, by³aby do tego zdolna  Arystoteles, O niebie, I, 10; zob. De Anima, II, s. 30*.
19
Zob. De Anima, II, s. 30*-31*.
20
Dicemus autem quod anima humana non fuit prius existens per se et deinde venerit in corpus  tam¿e, s. 105.
21
[ ] si autem posuerimus quod prius habuerunt esse per se et non inceperunt cum corporibus, impossibile est tunc ut animae in ipso esse habeant multitudinem. Multitudo enim rerum aut
est ex essentia et forma, aut est ex comparatione quae est ad materiam et originem multiplicatam
ex locis quae circumdant unamquamque materiam secundum aliquid aut ex temporibus propriis
uniuscuiusque illarum quae accidunt illis accidentibus, aut ex causis dividentibus illam. Inter animas autem non est alteritas in essentia et forma: forma enim earum una est  tam¿e, s. 105-106.
22
Zob. tam¿e, s. 107.
23
Dicemus etiam esse impossibile ut essentia eius sit una numero: cum enim fuerint duo
corpora, acquirentur eis duae animae, quae duae aut erunt partes illius unius animae, et tunc aliquid
quod non habet magnitudinem nec molem erit divisibile in potentia (huius autem destructio manifesta est ex principiis praepositis in naturalibus et in aliis), aut illa anima una numero erit in duobus
corporibus, hoc etiam per se patet falsum esse  tam¿e.
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Awicenna twierdzi, ¿e indywidualny charakter dusz ludzkich jest ich przypad³oci¹, która wystêpuje wtedy, gdy pojawiaj¹ siê cia³a zdolne do tego, by
im s³u¿yæ (materia corporalis apta ad serviendum eis). Stworzone cia³o jest
 w myl piêknego okrelenia filozofa  królestwem i narzêdziem duszy (corpus creatum est regnum eius et instrumentum)24. Wraz z pojawieniem siê cia³a dusza rozpoczyna w³aciw¹ jej aktywnoæ, polegaj¹c¹ na zajmowaniu siê
nim, co sprawia równie¿, ¿e nie wykazuje pod tym wzglêdem zainteresowania pozosta³ymi cia³ami25.
W czwartym rozdziale pi¹tej ksiêgi De Anima Awicenna podejmuje problem niemiertelnoci duszy, czyli jej trwania po mierci cia³a. Podstaw¹ argumentacji za niemiertelnoci¹ duszy jest akcydentalny charakter jej zwi¹zku z cia³em, który  jak widzielimy wy¿ej  decyduje o jej indywidualnoci26. Filozof wychodzi od stwierdzenia, ¿e w sytuacji, kiedy co ulega
zniszczeniu wraz ze zniszczeniem czego innego, to pierwsze musi zale¿eæ
w jaki sposób (aliquo modo) od drugiego. Jako ¿e zwi¹zek duszy z cia³em
ma charakter akcydentalny, a nie istotowy, zniszczenie cia³a oznacza dla duszy zerwanie ³¹cz¹cej j¹ z nim relacji (destruetur relatio quae accidit alteri).
Po mierci cia³a ka¿da dusza zachowuje swój indywidualny charakter. Zwi¹zek z cia³em daje duszy mo¿liwoæ nabycia w³aciwych jej cech i przymiotów, które nie gin¹ wraz ze mierci¹27. Na charakter nabytych przez duszê
przymiotów ma wp³yw zarówno samo cia³o, jak i czas, w jakim dany cz³owiek ¿y³ na wiecie. Tak wiêc miarê up³ywu ¿ycia ludzka egzystencja nabiera coraz bardziej indywidualnego charakteru w tym, co obejmuje myl, poznanie samego siebie, a nawet cechy, których sobie nie uwiadamiamy (proprietates nobis occultae)28.
Zob. tam¿e, s. 108.
[ ] in substantia animae quae incipit esse cum aliquo corpore propter quod debuit creari
ex primis principiis, inest affectio inclinationis naturalis ad occupandum se circa illud et ad regendum illud et providendum ei in omnibus et adhaerendum ei; et per haec omnia fit eius propria et
alienatur ab aliis omnibus corporibus circa illud tantum  tam¿e.
26
Zob. De Anima, II, s. 114.
27
Dicemus [ ] quod postea animae sine dubio sunt separatae a corporibus; prius autem unaquaeque habuerat esse et essentiam per se, propter diversitatem materiarum quas habebant et propter diversitatem temporis suae creationis et propter diversitatem affectionum suarum quas habebant
secundum diversa corpora sua quae habebant  tam¿e, s. 109-110.
28
Sed demonstrabimus quod anima, cum creatur cum creatione alicuius complexionis, possibile esse ut creetur post illam aliqua affectio in actionibus rationabilibus et in passionibus rationabilibus propter collectiones quarum differat ab actione quae est ei similis in alia; et ut affectio acquisita quae vocatur intellectus in affectu sit in una talis definitionis ut per eam differat ab alia anima;
et quia accidit ei percipere essentiam suam singularem, quod habet ex eo quod percipit aliquam
affectionem quae est eius propria et non alterius; possibile est etiam contingere in ea ex virtutibus
corporalibus affectionem propriam quae pendeat ex affectionibus moralibus, aut sint ipsae eaedem,
24
25
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Wróæmy jednak do zale¿noci pomiêdzy cia³em i dusz¹ w kontekcie problemu zniszczenia cia³a i konsekwencji, jakie niesie ono dla duszy. Awicenna
uwa¿a, ¿e cia³o nie jest przyczyn¹ istnienia duszy i dlatego ta ostatnia istnieje
nadal po mierci. Zwi¹zek cia³o-dusza mo¿e mieæ charakter równoczesnej
koegzystencji, pierwszeñstwa lub nastêpstwa29. Jeli cia³o i dusza koegzystuj¹, a zachodz¹cy pomiêdzy nimi zwi¹zek ma charakter istotowy, to substancj¹ nie bêdzie ani jedno ani drugie, lecz obydwa30. Jeli natomiast zwi¹zek
ten ma charakter akcydentalny, to rozk³ad jednego, nie spowoduje zniszczenia drugiego. Jeli dusza czasowo poprzedza³aby cia³o, to mo¿na przyj¹æ, ¿e
zniszczenie cia³a, które jest póniejsze, w ¿adnym wypadku nie spowodowa³oby zniszczenia duszy. Jeli natomiast dusza by³aby wobec cia³a wczeniejsza istotowo (prius essentia), to cia³o uleg³oby zniszczeniu tylko wraz ze
zniszczeniem duszy. Tymczasem cia³o niszczeje pod wp³ywem w³asnych
czynników. Wynika st¹d, ¿e pomiêdzy cia³em i dusz¹ nie zachodzi zwi¹zek
o charakterze istotowym.
Pozostaje jeszcze Awicennie ewentualnoæ, w której cia³o jest wczeniejsze od duszy, a w takim przypadku by³oby ono przyczyn¹ jej istnienia (corpus causa est esse animae), co logicznie poci¹ga³oby za sob¹ rozk³ad duszy
w momencie mierci31. Nie jest jednak mo¿liwa  zdaniem Awicenny  sytuacja, w której cia³o by³oby przyczyn¹ sprawcz¹, daj¹c¹ duszy istnienie. Cia³o
jako takie dzia³a i czyni co tylko moc¹ której ze swoich w³adz, gdyby natomiast dzia³a³o i czyni³o co jako takie, wówczas ca³e cia³o wykonywa³oby
tak¹ czynnoæ32. W³adze cia³a maj¹ zawsze charakter akcydentalny i materialny, i jako takie nie mog¹ daæ istnienia substancji duchowej, jak¹ jest dusza.
aut ut sint ibi etiam aliae proprietates nobis occultae, quae consequuntur animas cum creantur et
postquam creantur, qualia sequuntur singularia specierum corporalium, quibus differunt; et ut animae sint ita, sed differunt suis proprietatibus propter quas corpora creata fuerunt aut non, sive sciamus illas dispositiones sive non, aut aliquas illarum  tam¿e, s. 111-113; zob. s. 33*.
29
Quod anima non moriatur in morte corporis ratio haec est: quia quicquid destruitur ad destructionem alterius, pendet ex eo aliquo modo. Sed quicquid pendet ex aliquo modo. Sed quicquid
pendet ex aliquo, necesse est ut aut sit eo posterius aut sit eo prius essentia non tempore, aut habeat
cum eo esse simul.. Si autem hoc est eis accidentale, non substantiale, tunc destructo uno illorum,
destruetur relatio quae accidit alteri et non destruetur ad destructionem alterius, quamvis sic pendeat ex eo  tam¿e, s. 113-114.
30
Si autem anima sic pendet ex corpore sicut ex eo cum quo habet simul esse, et hoc fuerit ei
essentiale, non accidentale, tunc uniuscuiusque eorum essentia relativa est ad alterum., et sic nec
corpus nec anima est substantia; sed est utrumque substantia  tam¿e.
31
Zob. tam¿e, s. 118.
32
[ ] corpus enim ex hoc quod est corpus non agit aliquid; non enim facit nisi per virtutem:
si enim ageret per seipsum et non per virtutes suas, tunc omne corpus ageret illam actionem 
tam¿e, s. 115.
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Cia³a nie mo¿na tak¿e traktowaæ w kategoriach przyczyny receptywnej
(causa recipiens), czyli w znaczeniu nadania mu formy przez duszê33. Awicenna podkrela, ¿e cia³o nie jest formowane form¹ rozumnej duszy (corpus non est formatum forma animae rationalis) i precyzuje, ¿e nie dokonuje
siê to ani poprzez z³o¿enie (ad modum compositionis) ani w sposób prosty
(ad modum simplicitatis). Cia³o sk³ada siê z w³aciwych sobie licznych elementów i nie jest te¿, jak statua z br¹zu, która sk³ada siê z jednego elementu,
jakim jest metal34. Dusza natomiast, jako rzeczywistoæ duchowa, nie mo¿e
odgrywaæ roli czynnika formuj¹cego materiê, rozumian¹ jako causa recipiens.
Tym bardziej wiêc nie jest cia³o przyczyn¹ formaln¹ duszy35.
Poprzez krytykê powy¿szych prób ukazania zwi¹zku duszy z cia³em Awicenna chce podkreliæ, ¿e w ¿adnym przypadku cia³o nie mo¿e byæ uznane za
przyczynê istnienia duszy, a zatem mieræ cia³a nie ma wp³ywu na jej dalsze
istnienie. Mo¿na by przy tej okazji zapytaæ, czy nie jest mo¿liwa sytuacja,
w której dusza zosta³aby stworzona bez cia³a lub odwrotnie. Filozof udziela
na to pytanie odpowiedzi negatywnej: dusza zaczyna istnieæ wraz z cia³em,
w którym zamieszkuje i czyni je swoim narzêdziem, nie oznacza to jednak,
¿e w momencie mierci zniszczenie jednego poci¹ga za sob¹ zanik drugiego.
Dusza jest ca³kowicie prosta (anima est simplex absolute), st¹d te¿ nie posiada aktu istnienia wraz z jednoczesn¹ mo¿noci¹ tego, by przestaæ istnieæ, jak
w przypadku bytów sk³adaj¹cych siê z materii i formy36. Aksjomatu, w myl
którego to, co ma pocz¹tek istnienia, przestanie istnieæ, nie mo¿na  zdaniem
Awicenny  odnieæ do duszy. W bytach bêd¹cych z³o¿eniem materii i formy
materiê cechuje zdolnoæ zachowania (virtus permanendi) formy przy jednoczesnym wystêpowaniu ewentualnoci rozk³adu (virtus corrumpendi). Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku duszy ludzkiej, która jest niezniszczalna. Awicenna zaznacza, ¿e do takich wniosków doszed³ powodowany pos³uszeñstwem wobec Boga37.
33
Impossibile est etiam corpus esse causam recipientem: iam enim probavimus et ostendimus quod anima non est impressa in corpore aliquo modo  tam¿e.
34
Zob. tam¿e, s. 34*.
35
Impossibile est etiam corpus esse causam formalem animae aut perfectivam: melius est
enim hoc esse e converso. Ergo non pendet anima ex corpore ut causatum a sua causa essentiali,
quamvis complexio et corpus causae sint animae accidentales  tam¿e, s. 115.
36
Manifestum est [ ] quod in eo quod est simplex non compositum aut radix compositi,
non conveniunt effectus permanendi et potentia destruendi comparatione suae essentiae: si enim
fuerit in eo potentia destructionis, impossibile est esse in eo effectum permanendi; si autem fuerit
in eo effectus permanendi et habuerit esse, tunc non est in eo potentia destruendi: ergo manifestum
est quod in substantia animae non est potentia corrumpendi  tam¿e, s. 122; zob. s. 121.
37
Ergo ostensum est humanam animam non corrumpi ullo modo, et ad hoc perduximus nostrum verbum nutu divino  zob. 124. Za pomoc¹ wyra¿enia nutu divino toledañscy t³umacze prze³o¿yli na ³acinê arabskie sformu³owanie: Boga trzeba prosiæ o pomoc  zob. tam¿e.
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Pozostaje nam jeszcze problem stosunku Awicenny do metempsychozy.
Terminu tego pró¿no szukaæ w De Anima, natomiast filozof rozwa¿a mo¿liwoæ wyst¹pienia sytuacji, w której dusza mog³aby kolejno zamieszkiwaæ
w wielu cia³ach. W tym samym momencie, gdy pojawia siê konkretne cia³o
zdolne przyj¹æ duszê, ta ostatnia zostaje stworzona dla niego. Gdyby wiêc
za³o¿yæ ewentualnoæ, o której mowa, czyli wêdrówkê duszy od jednego cia³a do drugiego, mog³oby dojæ do sytuacji, w której w jednym ciele znalaz³yby siê jednoczenie dwie dusze38. Tymczasem cz³owiek jest wiadom tego, ¿e
posiada jedn¹ duszê, która kieruje cia³em. Ewentualna obecnoæ drugiej duszy by³aby czym niedopuszczalnym, poniewa¿ cia³o stanowi³oby dla niej
element obcy39. Jednym z kluczowych punktów argumentacji Awicenny jest
podkrelany czêsto zwi¹zek duszy z cia³em, wyra¿aj¹cy siê poprzez jej troskê o cia³o oraz poznanie i zwi¹zane z nim cielesne uwarunkowania, maj¹ce
wp³yw na doskonalenie siê duszy w ci¹gu ¿ycia cz³owieka. Nie oznacza to
jednak, ¿e dusza ludzka zale¿y od cia³a, jak co, co odciska siê w nim (quasi
impressa in eo). Taki sposób istnienia duszy w ciele widzimy  zdaniem
Awicenny  u rolin i zwierz¹t: ich dusze s¹ odciniête w materii, nieod³¹czne od niej, a co za tym idzie, miertelne. Duchowa p³aszczyzna zwi¹zku duszy ludzkiej z cia³em wskazuje na jej niemiertelnoæ.
Sposób argumentacji, widoczny w De Anima Awicenny, cechuje dynamika, przypominaj¹ca bardziej ¿ywy wyk³ad ni¿ przelane na papier refleksje.
£aciñskie t³umaczenie zachowuje tê cechê stylu filozofa, widoczn¹ tak¿e
w dzie³ach Stagiryty. Dynamiczna jest równie¿ sama koncepcja duszy, inspirowana w³aciwym dla neoplatonizmu napiêciem pomiêdzy tym, co cielesne
i tym, co duchowe40. To sprawia, ¿e jego psychologia ukazuje cz³owieka jako
Si autem posuerimus quod una anima transfertur ad multa corpora, unicuique autem corpori per se debet anima creari quae pendeat ex ipso, tunc unum corpus habebit duas animas Samul 
tam¿e, s. 125.
39
Deinde non sic anima pendet ex corpore quasi impressa in eo, sicut iam saepe ostendimus,
sed sic pendet ex eo sicut circa quod occupatur et cognoscit et quod patitur ex illa. Omne autem
animal cognoscit et percipit animam suam unam esse quae est imperans et regens suum corpus quod
habet; si autem est ibi alia anima quam non percipit animal, nec quae occupatur circa suum corpus,
tunc non pendet ex illo corpore: non enim pendet anima ex corpore nisi hoc modo  tam¿e.
40
„Il est clair que cette conception dynamique de l’âme est d’inspiration néoplatonicienne:
l’homme se trouve perpétuellement à la limite de deux mondes, l’intelligible et le sensible; il peut
se porter vers l’un ou vers l’autre, vers le haut ou vers le bas. L’attitude d’Avicenne vis-à-vis des
veleurs corporelles est loin d’être négative: c’est la tâche de la raison pratique de diriger les facultés corporelles. Il n’en reste pas moins vrai que la direction du monde corporel ne réalise pas l’idéal suprême de l’âme rationelle; celle-ci doit devenir de plus en plus ce qu’elle est, „substance
solitaire”, capable d’exercer par elle même l’action qui lui est propre: la contemplation des premiers principes de tout ce qui est” – ta¿e, s. 46*.
38
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istotê naznaczon¹ dualizmem. Tendencjê tê mo¿na zauwa¿yæ równie¿ w doborze róde³: Awicenna korzysta z komentarzy do dzie³ Arystotelesa, których
autorzy opowiadali siê za uzgodnieniem Stagiryty z Platonem41. Dualizm psychologii Awicenny widoczny jest zw³aszcza w podkrelanej wy¿ej jednoci
duszy, a nie jednoci cz³owieka. Ten ostatni nie jest traktowany jako zasada
autonomicznych dzia³añ, co jest konsekwencj¹ braku refleksji na temat wolnoci woli. Wydaje siê, ¿e Awicenna opowiedzia³ siê w gruncie rzeczy za
pewnego rodzaju powszechnym determinizmem, w którym niewielk¹ rolê
odgrywa pojêcie autonomii cz³owieka.
Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, redniowiecze pozostawi³o po sobie znaczn¹
liczbê traktatów De anima. Wród ich autorów figuruj¹ znani scholastycy
tacy, jak Roland z Kremony, Wilhelm z Owernii, Jan z La Rochelle, Aleksander z Hales, Piotr Hiszpan, Albert Wielki i Tomasz z Akwinu42. Choæ ka¿dy
z nich zna traktat Awicenny i w mniejszym lub wiêkszym stopniu wykorzystuje zawarte w nim rozwi¹zania problemów dotycz¹cych duszy, to jednak Albert Wielki jest pod tym wzglêdem niekwestionowanym liderem. Wp³yw
Awicenny na jego dzie³o widoczny jest przede wszystkim w jego wczesnej
Summa de homine, powsta³ej w latach 1242-1243. Dominikañski mistrz, pisz¹cy jako teolog, stawia Awicennê na równi z Arystotelesem, uznaj¹c obydwóch za najwybitniejszych filozofów. Traktat o duszy Stagiryty jest cytowany w De homine Alberta oko³o 280 razy, natomiast De Anima Awicenny 230
razy43. Albert Wielki przyczyni³ siê w znacznym stopniu do upowszechnienia
znajomoci psychologii Awicenny w pónoredniowiecznej Europie. Tomasz
z Akwinu ró¿ni siê jednak od swojego mistrza w podejciu do perypatetyckiej psychologii. W Sententia libri de anima obiera za punkt wyjcia Arystotelesa, choæ nie idzie dalej ladem dotychczasowej tradycji perypatetyckiej
i nadaje swojej psychologii nowy kierunek44. Nie brak u Akwinaty elementów krytyki pogl¹dów Awicenny, zw³aszcza w odniesieniu do jego wizji intelektu i poznania45.
Analizowane wy¿ej argumenty Awicenny za niemiertelnoci¹ duszy
i przeciwko jej preegzystencji i metempsychozie znajduj¹ swój odpowiednik
Zob. tam¿e, s. 72*.
Zob. D.N. Hasse, Avicennas De Anima in the Latin West, s. 36-73.
43
Zob. tam¿e, s. 62.
44
Zob. tam¿e, s. 69-73.
45
Zob tam¿e, s. 72. Krytyce Awicenny powiêcony jest, miêdzy innymi, ca³y rozdzia³ 74 ksiêgi drugiej Summy contra gentiles, gdzie Tomasz z Akwinu ustosunkowuje siê do jego pogl¹du,
w myl którego formy poznawcze nie s¹ zachowywane w intelekcie mo¿nociowym  zob. w.
Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrzecijañskiej w dyskusji z poganami,
innowiercami i b³¹dz¹cymi, t³um. Z. W³odek, W. Zega, t. I, Poznañ 2003, s. 476-481.
41
42
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w Tomaszowej refleksji, zawartej w Summie Teologii, I, q. 7546. W artykule
szóstym Akwinata odpowiada na pytanie: czy dusza ludzka jest zniszczalna?, rozpoczynaj¹c od stwierdzenia, ¿e
w dwojaki [ ] sposób ulega co zniszczeniu: samo przez siê lub z przyczyny przypad³ociowej. Ale byt samoistny nie mo¿e powstaæ lub ulec zniszczeniu z przyczyny
przypad³ociowej, tzn. dziêki temu, ¿e co innego powstaje lub niszczeje. W ten sam
bowiem sposób przys³uguje jakiej rzeczy powstawanie i uleganie zniszczeniu, w jaki
posiada ona istnienie, które nabywa przy powstawaniu i które traci przy zniszczeniu.
Rzeczy wiêc, maj¹ce istnienie same przez siê, mog¹ tylko same przez siê powstaæ
lub ulec zniszczeniu; byty natomiast niesamoistne, jak przypad³oci i formy materialne, rozpoczynaj¹ i koñcz¹ swe bytowanie wraz z powstawaniem i zniszczeniem bytów z³o¿onych, których s¹ elementami47.

Jako ¿e dusza ludzka jest form¹ samoistn¹, co Tomasz udowadnia w artykule 2 kwestii 75, nie mo¿e przestaæ istnieæ48.
Kolejnym argumentem przemawiaj¹cym za niemiertelnoci¹ duszy ludzkiej jest w³aciwe ka¿demu bytowi naturalne pragnienie istnienia w odpowiadaj¹cy mu sposób. Zmys³y zdolne s¹ do poznania ograniczonego miejscem
i czasem, natomiast intelekt ujmuje istnienie w sposób oderwany, urzeczywistniaj¹ce siê w ka¿dym czasie.
St¹d to wszelki byt obdarzony umys³em  konkluduje Akwinata  z natury swej pragnie istnieæ zawsze (omne habens intellectum naturaliter desiderat esse semper). Pragnienie za naturalne nie mo¿e byæ pró¿ne. Wszelka wiêc substancja obdarzona umys³em jest niezniszczalna49.

Odpowied na pytanie o to, czy dusza ludzka i anio³ nale¿¹ do tego samego gatunku, staje siê dla Tomasza okazj¹ do stwierdzenia, ¿e
choæ cia³o nie nale¿y do istoty duszy, w istocie duszy tkwi sk³onnoæ do po³¹czenia
siê z cia³em (anima ex natura suae essentiae habet quod sit corpori unibilis)50.

Na koniec zapytajmy, gdzie tkwi¹ ró¿nice pomiêdzy nauk¹ o duszy
u Awicenny i Tomasza z Akwinu. Stefan Swie¿awski stwierdza jednoznacznie, ¿e koncepcja duszy u Awicenny nie jest arystotelesowska51. Dusza w ro46
Zob. w. Tomasz z Akwinu, Traktat o cz³owieku (Summa teologii I, 75-89), t³um. S. Swie¿awski, Kêty 1998, s. 22-56.
47
Tam¿e, s. 48.
48
Zob. tam¿e, s. 28-33.
49
Tam¿e, s. 50.
50
Tam¿e, s. 56.
51
Zob. S. Swie¿awski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, s. 548.
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zumieniu arabskiego filozofa jest przede wszystkim doskona³¹ substancj¹ duchow¹, niematerialn¹ i niemierteln¹. Warto w tym miejscu odwo³aæ siê do
s³ynnego argumentu Awicenny, znanego jako lataj¹cy cz³owiek i wystêpuj¹cego dwa razy w jego traktacie o duszy52. Cz³owiek stworzony bezporednio jako doros³y, zawieszony w pró¿ni z ramionami i nogami roz³o¿onymi na
boki, tak aby ¿adna z koñczyn nie styka³a siê z inn¹, i nie poddany ¿adnym
czynnikom zewnêtrznym, oddzia³uj¹cym na jakikolwiek ze zmys³ów, wed³ug
Arystotelesa nie móg³by poznawaæ, poniewa¿, zgodnie z za³o¿eniami jego
empiryzmu genetycznego, na podstawie wyników dowiadczenia zmys³owego intelekt drog¹ abstrakcji tworzy ogólne pojêcia53. Odpowied Awicenny
oddala siê od arystotelesowskiej perspektywy: cz³owiek ten, nawet jeli
by³by pozbawiony percepcji swojego w³asnego cia³a, to jednak wiedzia³by, ¿e
istnieje (tamen sciret se esse)54. Teza ta, budz¹ca niew¹tpliwie skojarzenia
z kartezjañskim cogito, prowadzi do nastêpuj¹cych wniosków: Awicenna wydaje siê przyjmowaæ istnienie w cz³owieku wiedzy czysto intelektualnej, nie
opartej na dowiadczeniu zmys³owym, i traktuje czêci ludzkiego cia³a, jak
ubranie, okrywaj¹ce ja, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e garderobê mo¿emy zdj¹æ
i dlatego nie ma ryzyka pomieszania jej z osob¹, natomiast czêci cia³a mog¹
zostaæ uznane za ja z powodu przyzwyczajenia do ich bliskoci55. Na pytanie o to, czym jest ja, Awicenna odpowiada: «ja» to dusza56. W ten spo52
Dicemus igitur quod aliquis ex nobis putare debet quasi subito creatus esset et perfectus,
sed velato visu suo ne exteriora videret, et creatus esset sic quasi moveretur in aere in inani, ita ut
eum non tangeret spissitudo aeris quam ipse sentire posset, et quasi essent disiuncta membra eius
ita ut non concurrerent sibi nec contingerent sese. Deinde videat si affirmat esse suae essentiae:
non enim dubitabit affirmare se esse, nec tamen affirmabit exteriora suorum membrorum, nec occulta suorum interiorum nec animum nec cerebrum, nec aliquid aliud extrinsecus, sed affirmabit se
esse, cuius non affirmabit longitudinem nec latitudinem nec spissitudinem. Si autem, in illa hora,
possibile esset ei imaginari manum aut alium membrum, non tamen imaginaretur illud esse partem
sui nec necessarium suae essentiae  De Anima, I, s. 36-37; por. De Anima, II, s. 162.
53
Zob. S. Kowalczyk, Teoria poznania, Sandomierz 1997, s. 15.
54
Zob. De Anima, II, s. 162.
55
Haec autem membra non sunt vere nisi sicut vestes; quae quia diu est quod adhaeserunt
nobis, putavimus nos esse illa aut quod sunt sicut partes nostri; cum enim imaginamur nostras animas, non imaginamur eas nudas, sed imaginamur eas indutas corporibus, cuius rei causa est diuturnitas adherentiae; consuevimus autem exuere vestes et proiicere, quod omnino non consuevimus in
membris: unde opinio quod membra sunt partes nostri, firmior est in nobis quam opinio quod vestes sint partes nostri  tam¿e, s. 162-163. Na temat ewentualnego wp³ywu lataj¹cego cz³owieka Awicenny na kartezjañskie cogito  zob. D.N. Hasse, Avicennas De Anima in the Latin West,
s. 80; De Anima, II, s. 37*-38*.
56
Si quis autem dixerit: nescis quia hoc anima est, dicam me semper scire, et quia haec est
intentio quam voco animam, sed fortassis nescio illam appellari animam; cum autem intellexero
illud vocari animam, intelligam illud esse hoc, et quia ipsum est regens instrumenta moventia et
apprehendentia: unde nescio quod illud ego sit anima, dum nesciero quid sit anima. Non est autem
sic dispositio cordis aut cerebri. Intelligo enim quid sit cor vel cerebrum, sed non intelligo quod
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sób filozof oddala siê od arystotelesowskiej perspektywy i przechodzi na pozycjê dualizmu psychologicznego, do którego predysponuje go zreszt¹ jego
orientacja neoplatoñska.
Dla Tomasza z Akwinu centralnym zagadnieniem antropologicznym jest
jednoæ cz³owieka57. Musimy w sposób konieczny powiedzieæ  podkrela
Akwinata w artykule 1 kwestii 76  ¿e intelekt bêd¹cy zasad¹ dzia³alnoci
umys³owej jest form¹ cia³a ludzkiego58. Swoim odwa¿nym stwierdzeniem
dystansuje siê od platoñskiego spojrzenia na zwi¹zek duszy z cia³em jako co
wtórnego i przypad³ociowego. Dla Tomasza z Akwinu oznacza³o ono wyci¹gniêcie takich wniosków z arystotelesowskiej doktryny, które równa³y siê
zerwaniem z panuj¹c¹ równie¿ w XIII wieku orientacj¹ platoñsk¹ i neoplatoñsk¹. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e w ten sposób Akwinata dystansuje siê
tak¿e od ujêæ widocznych w De Anima Awicenny59. Ujêcia te dotycz¹ najbardziej p³aszczyzny teoriopoznawczej, a zw³aszcza przyjêtej przez Awicennê
koncepcji intelektu czynnego, chocia¿  jak zaznacza Dag Nikolaus Hasse 
nie jest to jedyna trudnoæ, jak¹ Tomasz napotka³ w spucinie arabskiego
filozofa60. Akwinata jest przeciwny teorii w³adz duszy, która bazuje na fizjologii cz³owieka, i rzadko nawi¹zuje do dorobku redniowiecznej medycyny.
Inaczej jest w przypadku Awicenny, który umieszcza zmys³y wewnêtrzne
w konkretnych miejscach ludzkiego cia³a. Zmys³ wspólny, os¹d, wyobrania,
fantazja i pamiêæ zajmuj¹ obszary mózgu, które arabski filozof lokalizuje
z bieg³oci¹ dowiadczonego anatoma61.
Étienne Gilson spogl¹da na psychologiê Awicenny przez pryzmat jego
pogl¹dów na temat istoty, które, choæ maj¹ za punkt wyjcia arystotelesowipsum sit ego; cum enim intelligo quod ipsa anima est principium motuum et apprehensionum quas
habeo et finis earum ex his omnibus, cognosco quod aut ipsa verissime est ego, aut quod ipsa est
ego regens hoc corpus; fortassis autem non possum modo percipere ego per se separatim, sine permixtione perceptionis quod est regens corpus et coniunctum corpori  De Anima, II, s. 164-165.
57
Zob. S. Swie¿awski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, s. 673.
58
[ ] necesse est dicere quod intellectus, qui est intellectualis operationis principium, sit
humani corporis forma  w. Tomasz z Akwinu, Traktat o cz³owieku, s. 88.
59
In view of Thomas critical attitude towards Avicenna, it may appear obvious why Thomas
writes psychology which follows Aristotle rather than Avicenna. The reasons given by modern
scholars can be summarized as follows: Thomass theory of intellection is based on the Aristotelian principle that all natural knowledge in this life is grasped through particulars (or phantasms).
He realizes that Avicennas theory of the separate active intellect as the illuminating source of
knowledge is similar to that of Plato and that it is, just like Augustines, incompatible with his own
doctrine. Hence he turns to Aristotle  D.N. Hasse, Avicennas De Anima in the Latin West,
s. 70.
60
Zob. tam¿e, s. 70-71.
61
Zob. De Anima, II, s. 49*-52*. Wiêcej na temat Tomaszowego spojrzenia na psychologiê
Awicenny  zob. D. N. Hasse, Avicennas De Anima in the Latin West, s. 71-73.
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skie ujêcia substancji, to jednak zmierzaj¹ w kierunku rozwi¹zañ esencjalistycznych62. Awicenna wyró¿nia trzy stany istoty: wystêpuje ona najpierw
jako sama w sobie, nastêpnie w intelekcie i w poszczególnych rzeczach63.
Arabski filozof ilustruje to stwierdzenie znanym przyk³adem definicji koñskoci:
[ ] sama koñskoæ nie jest czym [innym], jak tylko koñskoci¹ (ipsa equinitas non
est aliquid nisi equinitas tantum). Sama w sobie nie jest bowiem ani mnoga, ani jedna; ani bytuj¹ca w tych [rzeczach] zmys³owo doznawalnych, ani w umyle; ani te¿
nie jest czym z nich w mo¿noci lub w skutku, tak by siê to mieci³o w istocie koñskoci, lecz jest tylko koñskoci¹64.

Tak rozumian¹ istotê sam¹ w sobie Awicenna uczyni³ przedmiotem metafizyki65. Jak konkluduje Pawe³ Milcarek:
Awicenna sformu³owa³ swoje ujêcie istoty samej w sobie, aby zrozumieæ powszechnik [ ] odkrywszy odmienny od istoty byt istnienia (esse existentiae), przypisa³ istocie jej w³asny byt (esse essentiae). W ten sposób Awicenna otworzy³ drogê do esencjalizacji bytu o wiele g³êbszej, bardziej fundamentalnej ni¿ [ ] u Awerroesa66.

Istoty Awicenny tworz¹ odrêbny wiat, a ich przyk³adem jest dusza lataj¹cego cz³owieka, która, nawet jeli nie doznaje ¿adnych bodców zewnêtrznych i wewnêtrznych, to jednak jest w stanie poznawaæ sam¹ siebie, myleæ
i mieæ wiadomoæ tego, ¿e myli. Jej zwi¹zek z cia³em nie jest tak cis³y, jak
u Arystotelesa. Ze swej strony w. Tomasz z Akwinu w De ente et essentia
dostrzega i akceptuje jego odkrycie ró¿nicy istoty i istnienia, ale nie zgadza
siê z przypisywaniem istocie jej w³asnego bytu67.
62
[ ] substancjê rozumie siê zasadniczo dwojako: jest to ostateczne pod³o¿e, którym jest to,
czego nie przypisuje siê ju¿ niczemu innemu, a po drugie byt jako co konkretnego, co mo¿e byæ
te¿ oddzielone, to znaczy forma, czyli istota  Arystoteles, Metafizyka, 1017b 23-26, t³um.
T. ¯elenik, Lublin 1996, s. 248; zob. É. Gilson, La filosofia nel Medioevo. Dalle origini patristiche alla fine del XIV secolo, Firenze 1994, s. 424.
63
Zob. É. Gilson, Byt i istota, t³um. D. Eska, J. Nowak, Warszawa 2006, s. 92; P. Milcarek,
Od istoty do istnienia. Tworzenie siê metafizyki egzystencjalnej wewn¹trz ³aciñskiej tradycji filozofii chrzecijañskiej, Warszawa 2008, s. 167.
64
Zob. Avicenna, Metaphysica, V, 1  cyt. za: P. Milcarek, Od istoty do istnienia, s. 165.
65
Przedmiotem metafizyki nie jest rzecz jednostkowa, ale byt absolutny jako taki  Awicenna, Ksiêga wiedzy, t³um. B. Sk³adanek, Warszawa 1974, s. 77.
66
Zob. P. Milcarek, Od istoty do istnienia, s. 200.
67
Zob. tam¿e, s. 193-200. Warto jednak¿e zauwa¿yæ za É. Gilsonem, ¿e dla Awicenny definicja istoty nie obejmuje jej istnienia, poniewa¿ ich po³¹czenie dokonuje siê w akcie stwórczym.
Arabski filozof jest w ten sposób wyrazicielem doktryny kreacjonistycznej, czyli takiej, w której
przyczyna istnienia bytu przygodnego jest w stosunku do niego ca³kowicie zewnêtrzna, poniewa¿
nale¿y jej szukaæ w Bogu. w. Tomasz, podobnie jak inni teologowie chrzecijañscy, podziela ten
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SUMMARY
Written probably between 10211024 the treatise on soul, known as Liber de Anima or Liber
Sextus de Naturalibus, is one of the most popular works of Avicenna in the Middle Ages. It
constitutes an original synthesis of the science of the soul, maintained in the peripatetic and neoPlatonic spirit. In book V Avicenna opposes pre-existence and the transmigration of souls. He
provides numerous arguments in favour of the immortality of the soul. In this way he breaks away
from the typically Greek understanding of the problem of soul. The basis of argumentation for the
immortality of the soul is its unity with the body treated as accident.
The treatise on soul was received with kindness and interest by scholastics, particularly by
Albert the Great. It includes ideas characteristic for Avicenna ideas, for example the story about
the Flying Man resembling Cartesian cogito.
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Avicenna, immortality of soul, metempsychosis, pre-existence of soul

punkt widzenia i dlatego nie na tym polega jego oryginalnoæ. Jak precyzuje É. Gilson, Zagadnienie polega w istocie na tym, czy w bycie, urzeczywistniaj¹cym siê aktualnie dziêki swej przyczynie, nale¿y ujmowaæ istnienie oddzielnie od istoty, a nawet  wyra¿aj¹c siê cilej  jako akt istoty.
Wiemy [ ], ¿e taki w³anie jest pogl¹d w. Tomasza z Akwinu, ale czy g³osi³ go ju¿ Awicenna?
Wszystko wskazuje, i¿ nale¿y w to w¹tpiæ  É. Gilson, Byt i istota, s. 96-97.
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OSOBA I DUSZA
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 7, POZNAÑ 2010
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

SERGIUSZ NIZIÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Duchowoæ duszy a osoba ludzka 
propozycja mistyków karmelitañskich
Spirituality of the Soul and the Human Person according to the Carmelite Mystics

Mówienie o duchowoci duszy wydaje siê truizmem  przynajmniej
w rodowisku osób uznaj¹cych radykaln¹ ró¿nicê miêdzy dusz¹ a materi¹. Pos³u¿enie siê tym sformu³owaniem w tytule jest celowym zabiegiem, maj¹cym
za zadanie zwrócenie uwagi na pewn¹ terminologiê dotycz¹c¹ duszy ludzkiej.
W krêgach mistyków  a za nimi teologów duchowoci  mo¿na spotkaæ wyra¿enia takie jak ni¿sza czêæ duszy oraz wy¿sza czêæ duszy. Zasadniczo sformu³owania te odnosz¹ siê nie do rzeczywistych czêci ludzkiej duszy, ale do
jej pewnych specyficznych stanów i aktów. Podstaw wprowadzenia do obiegu wy¿ej wspomnianych terminów mo¿na doszukaæ siê w pewnej sugestii w.
Augustyna oraz w osobistych dowiadczeniach mistyków, którzy mówi¹
o istocie duszy. Istota duszy to jej najbardziej intymny i ukryty zak¹tek.
W tym zak¹tku dowiadcza siê obecnoci Boga1. Istota duszy bywa te¿ nazywana duchem. Tu równie¿ nale¿y upatrywaæ przyczyn u¿ycia w tytule sformu³owania mówi¹cego o duchowoci duszy. Duch duszy jest przeciwieñstwem jej ni¿szej czêci. Ni¿sza czêæ duszy to dusza w swej zale¿noci od
cia³a. St¹d mówienie o duchowoci duszy oznacza odnoszenie siê do tego
elementu duszy, który stanowi jej najg³êbsze wnêtrze pozwalaj¹ce na kontakt z Bogiem.
G.G. Pesenti, Anima, w: Dizzionario Enciclopedico di spiritualità, vol. 1, red. E. Ancilli,
Roma 1990, s. 146.
1
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Powy¿szy podzia³ na dwie czêci duszy mo¿e przywodziæ na myl podzia³
odnosz¹cy siê do funkcji intelektu, który jest wyra¿any przez nastêpuj¹ce terminy: intelekt czynny  abstrahuj¹cy, oraz bierny  dokonuj¹cy operacji na
pojêciach otrzymanych od intelektu czynnego. Nie wydaje siê jednak, aby
podzia³ funkcji intelektu by³ przyczyn¹ mówienia o dwóch czêciach duszy.
Mówienie o nich ma przede wszystkim uzasadnienie w dowiadczeniu mistyków.
Istniej¹ ró¿ne okrelenia wy¿szej czêci duszy. wiêty Bernard nazywa j¹
iskr¹, w. Tomasz z Akwinu iskr¹ synderezy (sumienia), Mistrz Eckhart szczytem ducha, w. Bonawentura wierzcho³kiem umys³u lub uczucia. wiêta Teresa od Jezusa wyobra¿a sobie duszê jako zamek, w którego centrum znajduje
siê Bóg. wiêty Jan od Krzy¿a mówi o centrum duszy, o substancji duszy lub
o intymnej substancji wnêtrza duszy (¯PM 3,59)2, a tak¿e o substancji ducha
(DGK 2,17,6)3. Wszystkie te nazwy odnosz¹ siê do tej samej rzeczywistoci.
Co ci i im podobni autorzy maj¹ na myli, mówi¹c o istocie duszy, czyli duchu? Istota duszy to najbardziej dynamiczny i najbardziej duchowy element
cz³owieka. Jest to jednoczenie punkt koordynuj¹cy czynnoci intelektualne
i wolitywne ludzkiej duszy. Istota duszy to miejsce, w którym przebywa
Bóg. Oczywicie przebywa On w ca³ym cz³owieku, ale istota duszy jest
miejscem, w którym Jego obecnoæ daje siê odczuæ. To dowiadczenie
obecnoci Boga w istocie duszy ma miejsce szczególnie podczas zjednoczenia mistycznego z Bogiem, które dokonuje siê w³anie w jej wy¿szej czêci. Normalnie obecnoæ Boga w cz³owieku jest prze¿ywana w ciemnociach
wiary, bez wiadomoci i odczucia tej obecnoci. Tymczasem  podczas mistycznego zjednoczenia z Bogiem  ciemnoci wiary ustêpuj¹, a cz³owiek odczuwalnie dowiadcza obecnoci Boga w sobie. Tak zatem duch jest miejscem
przebywania Boga, jednoczenia siê Boga z cz³owiekiem i dowiadczania
obecnoci Boga przez cz³owieka4.
I. JAN OD KRZY¯A
wiêty Jan od Krzy¿a omawia zagadnienie duszy ludzkiej w zwi¹zku
z jej zdolnoci¹ do zwrócenia siê ku Bogu. Dlatego dla niego dusza ludzka
stanowi centrum cz³owieka5. Jan, wykszta³cony w duchu scholastycznym,
Skróty dzie³ Jana od Krzy¿a: ¯PM  ¯ywy p³omieñ mi³oci, DGK  Droga na Górê Karmel.
G.G. Pesenti, dz. cyt., s. 146.
4
Tam¿e, s. 146.
5
M. Ofiliada Mina, S. Juan de la Cruz. El sentido experiencial del conocimiento de Dios.
Claves para un acercamiento filosofico al santo Doctor, Burgos 2002, s. 128.
2
3
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mówi¹c o substancji duszy opuszcza teren terminologii scholastycznej, wprowadzaj¹c w³asne przemylenia i terminologiê pozwalaj¹c¹ t³umaczyæ zjawiska z ¿ycia duchowego cz³owieka, a w szczególnoci te zwi¹zane z mistyk¹.
Hiszpañski autor  mówi¹c o substancji duszy  ma na myli dwie rzeczy.
Substancja duszy jest centrum bytu ludzkiego. Jest jednoczenie elementem
duszy o najwiêkszych mo¿liwociach dzia³ania oraz doznawania. Substancia es el centro o fondo del ser y, a la vez, la máxima capacidad operativa
y receptiva del mismo, en este caso, del alma6. Dusza jako duch, dla Jana od
Krzy¿a, to najg³êbsze centrum ludzkiego bytu, jego intymna substancja. To
element najbardziej ukryty w cz³owieku, najbardziej trwa³a metafizycznie
wartoæ cz³owieka. Duch to element duszy, gdzie w jej najbardziej wewnêtrznej czêci Bóg przebywa istotowo7. Duch jest tak¿e rozumiany przez
Jana od Krzy¿a jako ruch zarówno Boga, który daje siê dowiadczyæ duszy,
jak i ruch duszy, która otwiera siê na Boga8.
Nawi¹zuj¹c do terminologii Arystotelesa, Jan od Krzy¿a okrela substancjê duszy jako jej miejsce naturalne. Jest to wiêc miejsce, do którego zmierzaj¹ wszystkie si³y duszy, inklinacje i dzia³ania. Tym miejscem jest Bóg,
gdy¿ to On przebywa w substancji duszy. Dusza osi¹ga to miejsce, gdy ze
wszystkich si³ poznaje, kocha i posiada Boga (¯PM B 1,2).
Duch jest tym elementem duszy, który jest w stanie dzia³aæ niezale¿nie
od zmys³ów. Ze swej natury zwraca siê ku temu, co transcendentne, choæ
mo¿e zwróciæ siê tak¿e ku rzeczom materialnym. Duch w swej istocie to zdolnoæ do otwartoci na co innego. W nim znajduj¹ siê tak¿e w³adze duchowe:
intelekt, wola i pamiêæ9. Przez te w³adze substancja duszy jako duch dowiadcza Boga i siê nim cieszy (¯PM B 3,69).
Tylko duch jest w stanie dowiadczyæ ducha, którym jest Bóg. Innymi
s³owy, tylko duch, jako element duszy, jest w stanie dowiadczyæ Boga.
W tym sensie duch jest najwy¿sz¹ form¹ ludzkiego dowiadczenia  dowiadczenia Boga. Duch to otwartoæ cz³owieka na Boga w sensie mo¿liwoci dowiadczenia Go10.
Sporód w³adz ducha najwa¿niejsza jest wola, gdy¿ przez ni¹ cz³owiek
jednoczy siê z Bogiem i Go poznaje. Szczytem dzia³ania ducha jest poznanie
E. Pacho, Alma humana, w: Diccionario de San Juan de la Cruz, red. E. Pacho, Burgos
2009, s. 49.
7
C. García, Juan de la Cruz y el misterio del hombre, Burgos 1990, s. 25.
8
H. Hanson, El espíritu Humano segun San Juan de la Cruz, Madrid 1962, s. 145-146. Cyt.
za: C. García, dz. cyt., s. 23.
9
M. Ofiliada Mina, dz. cyt., s. 165-167.
10
Tam¿e, s. 169.
6
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Boga w mi³oci11. Mi³oæ jest aktem pozwalaj¹cym zbli¿yæ siê do Boga i posi¹æ Go. Wspólnym stwierdzeniem mistyków jest to, ¿e zjednoczenie z Bogiem dokonuje siê przede wszystkim w woli12. Tym samym nie intelekt daje
Boga, ale wola jednocz¹ca siê z Nim przez mi³oæ.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e mówienie o duchu, czyli istocie duszy oraz ni¿szej
czêci duszy, wynika z niedostosowania naszego jêzyka do sfery niematerialnej. Wed³ug Jana od Krzy¿a, który pod tym wzglêdem jest scholastykiem,
dusza nie ma czêci: ani wy¿szej ani ni¿szej, ani g³êbszej, ani p³ytszej (¯PM
B 1,10). Tak samo w³adze duszy to nie jej czêci, tylko funkcje lub te¿ sposoby jej dzia³ania. Dusza komunikuje siê z Bogiem dziêki w³adzom. Relacja
z Bogiem jest odczuwana przez te w³adze i substancjê duszy.

II. DUCH A OSOBA
Dusza  w swej ni¿szej czêci  zale¿y w swym funkcjonowaniu od
zmys³ów. W przypadku takiego funkcjonowania nie osi¹ga pe³ni swoich mo¿liwoci poznawczych i wolitywnych. Pe³n¹ realizacjê swoich mo¿liwoci
osi¹ga jedynie, gdy w swoich aktach jest niezale¿na od cia³a. W³anie ten
sposób jej dzia³ania jest nazywany wy¿sz¹ czêci¹ duszy  duchem. Zasadniczo to dzia³anie sprowadza siê do biernego dowiadczania Boga. Dowiadczaj¹c Boga dusza aktualizuje pe³niê swoich potencjalnoci, gdy¿ to w³anie
Bóg jest w stanie ca³kowicie zaktualizowaæ duszê. W³anie ta zdolnoæ duszy, tzn. zdolnoæ wejcia w bezporedni kontakt z Bogiem, daje pe³niê realizacji potencjalnoci osobowych cz³owieka. Dziêki duchowi cz³owiek mo¿e
zrealizowaæ swoj¹ potencjalnoæ osobow¹, czyli wyraziæ siê jako osoba
w ca³ej pe³ni.
To wnêtrze duszy jest miejscem, w które cz³owiek winien siê zanurzyæ,
aby rzeczywicie staæ siê cz³owiekiem, gdy¿ w nim odkrywa Boga (PD 1,6).
Dlatego odkrycie tajemnicy w³asnej osoby jest zwi¹zane z poznaniem Boga13.
St¹d dla cz³owieka konieczne jest odkrycie sfery w³asnego ducha. Mówi¹c
inaczej, wa¿ne jest stworzenie takiego miejsca w swoim ¿yciu, aby duch doszed³ do g³osu.
Chc¹c dotrzeæ do substancji duszy  unikaj¹c mówienia o szczegó³ach 
nale¿y oczyciæ zmys³y, od których dusza zale¿y w dzia³aniu. Nale¿y tak¿e
Tam¿e, s. 128.
G.G. Pesenti, dz. cyt., s. 146.
13
C. García, dz. cyt., s. 26.
11

12
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uwolniæ sam¹ duszê od niezgodnych z jej natur¹ upodobañ i zwróciæ j¹ ku
Bogu. Oczyszczenie to nie polega na eliminacji zmys³ów z naszego ¿ycia psychicznego, bo jest to niemo¿liwe, ale na przywróceniu zmys³om ich w³aciwej roli, jako podporz¹dkowanych duszy. Oczyszczenie ma polegaæ na odrzuceniu niew³aciwego wp³ywu zmys³ów i cia³a na ludzkie decyzje. Wtedy
te¿ dusza jest w stanie osi¹gn¹æ swoje centrum, czyli Boga. Tego typu oczyszczenie duszy i zmys³ów nie gwarantuje jeszcze osi¹gniêcia centrum duszy,
gdy¿ zarówno pe³nia oczyszczenia, jak i dotarcie do tego centrum jest darem
Boga. Niemniej oczyszczenie jest warunkiem koniecznym, aby dotarcie do
centrum duszy by³o mo¿liwe. To oczyszczenie tworzy p³aszczyznê, która
umo¿liwia dzia³anie duchowi. Wtedy, docieraj¹c do centrum duszy, cz³owiek
zastaje przebóstwiony albo mówi¹c bardziej wspó³czenie  cz³owiek staje siê
w pe³ni cz³owiekiem i w pe³ni osob¹14.
Przechodz¹c od rozwa¿añ Jana od Krzy¿a na temat wagi ducha w ¿yciu
osobowym cz³owieka do wniosków filozoficznych p³yn¹cych z jego teologii,
gdy chodzi o zale¿noæ miêdzy osob¹ a dusz¹ to wydaje siê, ¿e mo¿na stwierdziæ, co nastêpuje. Dusza pe³ni w cz³owieku ró¿ne funkcje: o¿ywia cia³o, od
duszy zale¿¹ wiadomoæ i samowiadomoæ cz³owieka, jego zdolnoæ komunikowania siê z innymi bytami osobowymi. Innymi s³owy, bycie osob¹ to
przede wszystkim funkcja duszy. Bycie osob¹ najpe³niej wyra¿a siê poprzez
kontakt z osob¹ Boga. Tê pe³niê cz³owiek jest w stanie osi¹gn¹æ przez mi³oæ. St¹d, jeli mi³oæ jest oddaniem siê drugiej osobie oraz otrzymaniem tej
osoby, to swoj¹ pe³niê osobow¹ dusza prze¿ywa w mi³oci do Boga.
Tym samym istnienie osoby nie jest relacj¹, czy byciem w relacji. Bycie
osob¹ jest to¿same z istnieniem duszy bêd¹cej form¹ cia³a ludzkiego. Bycie
osob¹, jako fakt istnienia osoby, nie ma charakteru dynamicznego, a jedynie
statyczny. Osob¹ jest siê od momentu, gdy zaistnieje dusza. Pewn¹ dynamikê
mo¿na natomiast przypisaæ procesowi, w którym cz³owiek przestaje byæ tym,
który dzia³a pod wp³ywem ni¿szej czêci duszy, a staje siê cz³owiekiem duchowym. To przejcie od ¿ycia zmys³owego do ¿ycia duchowego jest szans¹
na doskonalsze ludzkie akty osobowe. Jeli pe³niê aktów osobowych  zdaniem Jana od Krzy¿a  osi¹ga siê w duchu przez kontakt z Bogiem, oznacza
to, ¿e nie z cielesnoci winien iæ bodziec naszego poznania i kochania, ale
z tej sfery, która jest najbardziej od tej cielesnoci wolna. Tym samym kontakt osobowy z drugim cz³owiekiem nie wp³ywa na fakt bycia osob¹, a jedynie umo¿liwia wyra¿enie siebie jako osoby.

14

E. Pacho, dz. cyt., s. 49.
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Jeli bycie osob¹ prze¿ywa siê oraz wyra¿a w mi³oci do drugiej osoby,
to musi to byæ akt wywodz¹cy siê z duszy, o ile ta jest wolna od cielesnoci.
Akt mi³oci jest zawsze aktem jakiego podmiotu, gdy¿ jedynie podmiot jest
w stanie nawi¹zaæ relacjê. Dlatego osoba ludzka to dusza (która zawsze jest
dusz¹ ludzkiego cia³a) ze swoj¹ zdolnoci¹ do ustanowienia relacji z drug¹
osob¹. Jakoæ relacji z drugim cz³owiekiem zale¿y od stopnia niezale¿noci
duszy od jej sfery zmys³owej.
Jeli tym, co ³¹czy cz³owieka z Bogiem jest mi³oæ w jej aspekcie duchowym, gdy¿ w³anie taka mi³oæ pozwala cz³owiekowi w pe³ni realizowaæ
swoje akty osobowe, to równie¿ w innych aktach osobowych  gdy mamy do
czynienia z mi³oci¹ do cz³owieka  ta winna byæ duchowa, a nie cielesna.
St¹d mo¿na pokusiæ siê o ogólniejszy wniosek, ¿e bycie osob¹ wyra¿a siê
w pe³ni w aktach wywodz¹cych siê z ducha jako tej czêci cz³owieka, która jest wolna od wp³ywu cia³a. Wolnoæ od cia³a dotyczy przede wszystkim
sfery motywacyjnej, a póniej poznawczej. Natomiast samo wyra¿anie mi³oci jako aktu najbardziej osobowego, musi dokonaæ siê przez ca³ego cz³owieka, czyli istotê duchowocielesn¹. St¹d osoba to przede wszystkim dusza
w jej aspekcie duchowym. Nie mo¿na oczywicie uto¿samiæ osoby z sam¹ dusz¹, bo ta nie bytuje samodzielnie bêd¹c dusz¹ cia³a.
Konsekwentnie mo¿na by dodaæ, ¿e tak¿e poznanie innej osoby  w tym
wypadku ludzkiej  jest czynnoci¹ osobow¹, o ile wywodzi siê z ducha, gdy¿
poznanie osobowe musi opieraæ siê na mi³oci. W istocie sprowadza siê ono
do oddania siê drugiej osobie i otrzymania jej w zamian. Oddanie siê w mi³oci anga¿uje ca³¹ duszê, ca³ego cz³owieka. Poznanie drugiej osoby musi byæ
osobowe, a wiêc musi byæ oddaniem siê drugiemu. Aby taki stan osi¹gn¹æ,
trzeba zaanga¿owaæ ducha, czyli sferê motywacyjn¹, wolê. Wola jako w³adza
duszy  ducha pozwala na akty osobowe i na poznanie osoby.

III. TERESA OD JEZUSA
Cech¹ charakterystyczn¹ mistyki w. Teresy od Jezusa jest to, ¿e podmiotem dialogu z Bogiem jest sam Bóg15. Wed³ug Teresy  cz³owiek w centrum
swojej duszy odnajduje Boga. Odnajduj¹c Boga, cz³owiek odkrywa w³asn¹
to¿samoæ osobow¹. Dla Teresy cz³owiek w dialogu z Bogiem w pe³ni realizuje swoj¹ zdolnoæ do wejcia w dialog z drug¹ osob¹. Ten dialog oparty na
15
P. Cerezo Galán, La experiencia de la subjetividad en Teresa de Jesús, w: La receptión de
los mistícos. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, red. S. Ros García, Salamanca 1997, s. 173.
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mi³oci do koñca pozwala cz³owiekowi byæ tym, kim jest. Chrystus mówi do
niej: nie staraj siê mnie zamkn¹æ w sobie, ale staraj siê siebie sam¹ zamkn¹æ
we mnie (Droga doskona³oci, 15,3)16. Cz³owiek poznaje siebie w Bogu
i jednoczenie w sobie odkrywa Boga17. Jak Teresa sama wyznaje, to Bóg pisze w niej now¹ ksiêgê ¿ycia, czyli jej now¹ biografiê18. Niejako przez kontakt z Bogiem zaczyna nowe ¿ycie, odkrywaj¹c sam¹ siebie.
W spotkaniu z Bogiem cz³owiek, osi¹gaj¹c granice swojej podmiotowoci, rezygnuje ze swojej wolnoci na rzecz mi³oci do Boga. Teresa pisze, ¿e
tak¿e Bóg pragnie byæ posiadany przez cz³owieka. Posiadanie to wynika
z mi³oci cz³owieka do Boga. Bóg oddaje siê cz³owiekowi, który go kocha.
I w tym sensie cz³owiek wp³ywa na Boga. To wzajemne spotkanie, na wskro
osobowe, gdy¿ oparte na mi³oci, wyra¿a siê we wzajemnym oddaniu siê
dwóch osób: ludzkiej i boskiej19. Bram¹ do dowiadczenia Boga jest walka
z egoizmem, gdy¿ egoizm koncentruje uwagê na samym sobie. Jednak samo
zwalczanie egoizmu nie wystarczy, gdy¿ jest jedynie negacj¹ jakiego pragnienia. Aby walka ta prowadzi³a do Boga, nale¿y oprócz negacji tak¿e do³¹czyæ oddanie siê Bogu20. Egoizm musi byæ zamieniony na mi³oæ, bo tylko ta
³¹czy z Bogiem.

IV. POZNANIE SIEBIE W BOGU
Nauka w. Teresy jest prze³amaniem kartezjañskiego paradygmatu poznania siebie. Jej zdaniem poznajemy siebie nie intelektualnie, ale przez mi³oæ do
Boga. Szukaj mnie w sobie  szukaj siebie we mnie (Buscáme en tí  Búscate en Mí)  s³yszy Teresa od Chrystusa21. To poznanie siebie w mi³oci do Boga
jest charakterystyczn¹ cech¹ karmelitañskiej mistyki na tle ówczesnej epoki.
Nauka Teresy to skoncentrowanie na podmiotowoci osoby, która w sobie odnajduje Boga, a siebie w Bogu i w ten sposób wykracza poza siebie. Jest to
istotna nowoæ w stosunku do kartezjañskiego monadyzmu i immanentyzmu22.
Cz³owiek nigdy siebie nie pozna, jednoczenie nie pozna Boga. To poznanie

16
17
18
19
20
21
22

Tam¿e, s. 204.
Tam¿e, s. 173.
Tam¿e, s. 175.
Tam¿e, s. 173.
Tam¿e, s. 190.
Por. w. Teresa od Jezusa, Ksiêga mojego ¿ycia, t³um. D. Wandzioch, Poznañ 2007, 40, 6.
P. Cerezo Galán, dz. cyt., s. 173.
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siebie w Bogu musi siê dokonywaæ w prawdzie (¿e jestemy tylko stworzeniem) i pokorze (¿e nie zas³ugujemy na kontakt z Bogiem)23.
Centrum duszy  gdzie indziej nazywane przez Teresê duchem  umo¿liwia przezwyciê¿enie kartezjañskiego zamkniêcia siê w sobie. W tym centrum znajduje siê miejsce, sk¹d mo¿na wyjæ poza siebie24. W tym centrum
przebywa Bóg. W tej g³êbi mo¿na te¿, gdy Bóg tego zechce, dowiadczyæ
Jego obecnoci. Cz³owiek nie jest w stanie wyt³umaczyæ, czym jest ta g³êbia
duszy  pisze Teresa25. Wed³ug hermeneutyki Teresy, siódme, najbardziej centralne mieszkanie zamku, który symbolizuje duszê, zamieszkuje Bóg. W tym
siódmym mieszkaniu, gdzie Bóg przebywa w duszy, istnieje mo¿liwoæ ostatecznego spotkania Go26. To g³êbia, w której duch pozwala na spe³nianie aktów osobowych w stosunku do Boga. wiêta Teresa nigdy nie dowiadcza duszy jako takiej, ale zawsze w powi¹zaniu z obecnoci¹ Boga, który w niej
przebywa27.
Mistyczka z Avili nie rozumie duszy psychologicznie, ale religijnie i metafizycznie. Jedynie dodatkowo wspomina, ¿e dusza o¿ywia cia³o28. Dla Teresy
dusza rozumiana jako duch jest pojêciem zbli¿onym do pojêcia osoby. Duch
umo¿liwia osobie realizacjê w³asnego wymiaru transcendentnego29. Bóg jest
zwi¹zany z ludzk¹ dusz¹ na dwa sposoby. Pierwszy, jako element jej struktury
 mieszka w jej centrum. Drugi, funkcjonuje ze wzglêdu na to, co cz³owiek
musi uczyniæ, aby dotrzeæ do Boga, który jest celem ludzkiego ¿ycia.
Teresa pisze, ¿e kiedy dowiadczy³a tego, co to znaczy duch jako element duszy. Dowiadczenie to ma charakter religijny. Duch jest tym, co jest
najszlachetniejsze w ludzkiej woli. Istnieje ró¿nica miêdzy dusz¹ a duchem,
choæ s¹ jednoci¹, jest ona subtelna i odnosi siê do sposobu dzia³ania. Dusza
wyra¿a aspekt czynny wnêtrza cz³owieka, duch aspekt bierny, otwarty na
Boga30. W tym sensie duch to ponownie ten element duszy, który jest niezale¿ny od zmys³ów w swym dzia³aniu umo¿liwiaj¹cym cz³owiekowi wejcie
w kontakt z Bogiem.

23
24
25
26

s. 63.

Por. w. Teresa od Jezusa, Zamek wewnêtrzny, t³um. D. Wandzioch, Poznañ 2009, I, 2, 9.
P. Cerezo Galán, dz. cyt., s. 200.
w. Teresa od Jezusa, Zamek wewnêtrzny, VII,1,7.
T. Álvarez, Alma, w: Diccionario de Santa Teresa de Jesús, red. T. Álvarez, Burgos 2000,

Tam¿e, s. 62.
Tam¿e, s. 63-64.
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Ella concibe al alma comu un ser confiado a la persona del hombre, para realizar su dimensión de transcendencia.
30
Álvarez, dz. cyt., s. 64-65.
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Ponownie  jak u Jana od Krzy¿a  najpe³niejsze akty osobowe, wed³ug
Teresy, maj¹ miejsce w ludzkim duchu, czy te¿ w centrum, istocie duszy. Istota duszy umo¿liwia woli pe³ne oddanie siê Bogu i jednoczesne przyjêcie
Boga. Akty osobowe s¹ aktami duszy, o ile ta jest wolna od wp³ywu cia³a,
a tym samym przekracza materiê, zwracaj¹c siê ku drugiej osobie.
Osoba, z któr¹ wchodzimy w relacjê osobow¹, jest dla cz³owieka dostêpna w swym wymiarze osobowym wtedy, gdy cz³owiek postêpuje wychodz¹c
ze swego ducha. Tylko duch mo¿e odkryæ ducha, czyli osobê, która w swej
istocie jest niematerialna. Dotyczy to zarówno osoby boskiej, jak i ludzkiej.
St¹d poprawnym wnioskiem wydaje siê stwierdzenie, ¿e osoba  dla Jana
i Teresy  to dusza w wymiarze dzia³ania niezale¿nego od materii oraz w wymiarze mo¿liwoci dania siê drugiej osobie, jak i jej przyjêcia.
***
Przy interpretacji antropologii Jana i Teresy nale¿y wzi¹æ pod uwagê kontekst ówczesnej epoki, która w sferze religijnej zwraca³a uwagê przede
wszystkim na duszê, cia³u powiêcaj¹c o wiele mniej uwagi. St¹d nie mo¿e
dziwiæ, ¿e Jan od Krzy¿a, pisz¹c o cz³owieku, pisze dusza. Pomijanie cielesnoci, która wydaje siê byæ dowartociowana w duchowoci katolickiej dopiero od niedawna, nie wynika z niedoceniania cia³a, ale raczej z faktu  tak
przynajmniej jest u Jana od Krzy¿a  ¿e nie chce on mówiæ o rzeczach, które
s¹ ju¿ sk¹din¹d wiadome. Dlatego on, jak i Teresa koncentruj¹ siê przede
wszystkim na wnêtrzu cz³owieka. To dusza  duch wyra¿a w pe³ni cz³owieka. To duch ³¹czy siê z Bogiem i Go dowiadcza. To duch jest motorem d¹¿¹cym do Boga. Cia³o jest pomijane, gdy¿ jest jeszcze nieoczyszczone i niezdolne do bycia blisko Boga  w tym kontakcie wrêcz przeszkadza.
Cia³o, które nie jest jeszcze oczyszczone ani zintegrowane ze sfer¹ duchow¹, jest t¹ przestrzeni¹, która dopiero na koñcu procesu jednoczenia siê
z Bogiem zajmie swoje miejsce, jako podleg³e duszy, ale te¿ na swój sposób
prze¿ywaj¹ce zjednoczenie z Bogiem. St¹d bierze siê brak karmelitañskiej
uwagi odnonie do sfery cielesnej, jako wyra¿aj¹cej osobê ludzk¹. Nie wynika on z platonizmu pierwszych reformowanych karmelitów. Odcieñ platonizuj¹cy, który byæ mo¿e da siê odczuæ w ich duchowoci, mo¿na zapewne po
czêci przypisaæ ich osobistemu dowiadczeniu, po czêci nieadekwatnoci
pojêæ, systemów teologicznofilozoficznych, w które si³¹ rzeczy musieli
ubraæ swoje niewyra¿alne dowiadczenie. Jan pocz¹tkowo pisze o dowiadczeniu mistycznym jêzykiem poezji. Dopiero na probê karmelitanek wyjania swoje strofy, daj¹c wyraz rozczarowaniu swoim teologicznym i filozo-
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ficznym wywodom, nienad¹¿aj¹cym za dowiadczeniem ludzkiego wnêtrza.
Podobnie i Teresa, która u teologów musia³a szukaæ s³ów i sposobu wyra¿ania siê, aby zrozumieæ siebie sam¹, a potem nauczaæ o tym innych. Teolodzy
ci si³¹ rzeczy reprezentowali przede wszystkim myl scholastyczn¹ XVI wieku, silnie zwi¹zan¹ z Arystotelesem w teologii, a po czêci z nurtem platonizuj¹cym w duchowoci.
SUMMARY
While speaking of the deepest experience of God, some Christian mystics mention that it takes
place within the essence of the soul or within its centre, which is sometimes called spirit. Since
a soul does not have parts, spirit is a counterpart of some specific acting of a soul which consists
in passive opening towards Gods action. Man experiences God in spirit. Such experience is
something more than faith in Gods presence within us. In spirit man feels Gods presence. For
Carmelite mystics, such moments are mans highest personal acts. Therefore one can say that
a person fully expresses oneself just in this passive capability to open to this contact with God.
Hence one can state that a person is a soul in a dimension of acting independently of the matter and
in the dimension of giving oneself and receiving the other person.

Key words:
St. John of the Cross, St. Therese of Jesus, spirit, the essence of soul, the substance of soul,
higher part of soul
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OSOBA I DUSZA
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 7, POZNAÑ 2010
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

MARIAN MACHINEK
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Karla Rahnera koncepcja duszy ludzkiej.
Pogl¹dy  kontrowersje  kontynuacje
The Concept of Human Soul according to Karl Rahner. Ideas  Controversies  Alternatives

Niemieckiego dogmatyka Karla Rahnera (1904-1984) nie trzeba przedstawiaæ nikomu, kto zajmuje siê dociekaniami teologicznymi. Rahner uznawany
jest nie tylko za czo³owego europejskiego teologa swoich czasów, ale tak¿e
za jednego najwybitniejszych mylicieli XX wieku. Zakres jego zainteresowañ znacznie przekracza³ obszar jego naukowej dyscypliny i obejmowa³ ca³e
spektrum zagadnieñ, rzec by mo¿na  granicznych. Z podziwu godn¹ naukow¹ rzetelnoci¹ i teologiczn¹ erudycj¹ usi³owa³ on wejæ w dialog z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Obszarem, który szczególnie nadawa³ siê do takiej interdyscyplinarnej dyskusji by³a antropologia teologiczna.
Pytanie o cz³owieka sta³o siê w czasach Rahnera niezwykle aktualne, staj¹c
siê niemal¿e samym centrum sporu teologii z naukami przyrodniczymi. Niespotykany dot¹d rozwój tych nauk, ale tak¿e gwa³towne przemiany spo³eczno-kulturowe epoki oko³osoborowej doprowadzi³y do powa¿nej kontestacji
chrzecijañskiej wizji osoby ludzkiej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie jednego z kluczowych
elementów chrzecijañskiej antropologii, jakim jest nauka o ludzkiej duszy
w ujêciu Karla Rahnera. Jak sam twierdzi³, problematyka ta wykracza daleko
poza obszar antropologii teologicznej, a¿ do pytania o sam¹ strukturê rzeczywistoci oraz istotê aktu stwórczego. Po naszkicowaniu szerokiego kontekstu
oraz pogl¹dów Rahnera na strukturê osoby ludzkiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem wymiaru duchowego, wska¿emy punkty kontrowersyjne oraz krytykê pogl¹dów niemieckiego teologa.
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KONTEKST RAHNEROWSKIEJ REFLEKSJI NA TEMAT DUSZY LUDZKIEJ
Przedstawienie Rahnerowskiego rozumienia duszy ludzkiej wi¹¿e siê nieuchronnie z pewnym sztucznym zabiegiem rekonstrukcyjnym. Jednym z Rahnerowskich aksjomatów, a jednoczenie punktem wyjcia refleksji antropologicznej jest osobowa jednoæ cz³owieka. Namys³ antropologiczny osadzony
tu zosta³ w bardzo szerokim kontekcie. Rahner nale¿a³ do tych dwudziestowiecznych teologów, którzy weszli w powa¿ny dialog z naukami empirycznymi i prowadzili go konsekwentnie, zapoznaj¹c siê z dokonaniami tych nauk,
nie rezygnuj¹c jednoczenie ze cile teologicznej metodologii. Szczególnie
istotnym miejscem spotkania i konfliktu antropologii teologicznej i nauk empirycznych w latach oko³osoborowych sta³a siê teoria ewolucji. W ci¹gu kilku dziesiêcioleci, jakie minê³y od opublikowania przez Karola Darwina jego
sztandarowych dzie³1, teoria ewolucji sta³a siê nie tylko powa¿n¹ i szeroko
akceptowan¹ naukow¹ tez¹, ale zdo³a³a osi¹gn¹æ rangê niemal¿e uniwersalnego klucza do wyjaniania rzeczywistoci. Antropologia teologiczna nie
mog³a ignorowaæ tak mocno zakotwiczonej teorii naukowej, która w powszechnej recepcji stanowi³a niemal¿e empiryczny dowód, potwierdzaj¹cy
materialistyczn¹ (a wiêc tak¿e ateistyczn¹) wizjê rzeczywistoci. W sporze
o cz³owieka Rahner móg³ siêgn¹æ do przemyleñ Teilharda de Chardin (18811955). Wielu badaczy spucizny niemieckiego teologa dostrzega jego zale¿noæ od Teilhardowskiej teorii kosmicznej chrystologii, chocia¿ sam Rahner
nie potwierdza tak daleko id¹cej zale¿noci. Dostrzega jednak, ¿e w kontekcie teorii ewolucyjnych, a tak¿e silnego nurtu filozoficznego, podkrelaj¹c
wymiar historyczny (a wiêc tak¿e procesowy) ludzkiej egzystencji, teologiczny namys³ nad istot¹ cz³owieczeñstwa musi uwzglêdniæ pytanie o pochodzenie cz³owieka i to w dwojakim sensie. Aspekt filogenetyczny, czyli kwestia
pochodzenia cz³owieka jako gatunku, musi byæ powi¹zany i musi znaleæ
spójne wyjanienie wraz z aspektem ontogenetycznym, czyli pytaniem o pochodzenie i stawanie siê konkretnej ludzkiej osoby. Oba te aspekty wzajemnie siê interpretuj¹.
Odpowied na pytanie o naturê osoby jest dla Rahnera mo¿liwa jedynie
jako element szerszego zagadnienia ontologicznego, mianowicie pytania
o wzajemny stosunek materii i ducha. Z teologicznego punktu widzenia kwestia ta wi¹¿e siê cile przede wszystkim z nauk¹ o stworzeniu, ale tak¿e
z chrystologi¹. Ta ostatnia jest dla Rahnera tak cile powi¹zana z antropologi¹, ¿e mo¿na mówiæ o antropologicznym przewrocie (anthropologische WenO powstawaniu gatunków drog¹ doboru naturalnego lub zachowania korzystnych cech
w walce o byt (1859) oraz O pochodzeniu cz³owieka i doborze w odniesieniu do p³ci (1871).
1
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de) w Rahnerowskiej teologii2. Miejsce i kontekst pytania o ludzk¹ duszê
wyznacza zatem obszar spotkania nauk empirycznych o cz³owieku, antropologii teologicznej, ontologii i chrystologii3.
Takie, rzec by mo¿na interdyscyplinarne podejcie ka¿e postawiæ pytanie
o spójnoæ metodologiczn¹ dociekañ Rahnera. Nie próbuj¹c szczegó³owo analizowaæ tego zagadnienia, nale¿y jedynie zauwa¿yæ, ¿e niemiecki teolog nie
rezygnuje z refleksji metafizycznej, a tak¿e traktuje powa¿nie klasyczn¹ antropologiê. W swoich dociekaniach nieustannie odwo³uje siê do nauczania
Kocio³a, chocia¿ nie waha siê atestowaæ jego niedostatków i niecis³oci oraz
podkrelaæ potrzebê krytycznej aktualizacji.

KLUCZOWE ELEMENTY RAHNEROWSKIEJ KONCEPCJI DUSZY LUDZKIEJ
Struktura rzeczywistoci

Rahner dostrzega w ca³ej ostroci problem wzajemnego przyporz¹dkowania i jednoczenie odrêbnoci materii i ducha, nie ulegaj¹c pokusie znajdywania zbyt prostych i powierzchownych rozwi¹zañ. Nieredukowalna do siebie wzajemnie odrêbnoæ obydwu elementów nie tylko nie wyklucza, ale
wrêcz implikuje g³êbok¹ ich wspó³zale¿noæ. Skoro zarówno materia, jak
i duch pochodz¹ od tego samego Stwórcy, nie mog¹ byæ one diametralnie odrêbne, a ró¿nica miêdzy nimi niepokonalna czy wrêcz wroga.
[Materia] równie¿ w jej skoñczonoci, czasowoci oraz czasoprzestrzennym zró¿nicowaniu i historii, jak te¿ ró¿nicy (chocia¿ nie przeciwieñstwie) w stosunku do ducha, pochodzi z Boskiego aktu stworzenia i akt ten dosiêga j¹ w ten sposób, ¿e jednoczenie stoi ona wobec Boga bezporednio, a nie jedynie jako rodzaj dalszego,
wtórnego produktu rozwojowego, w ramach którego Bóg dopiero mia³by zainaugurowaæ rozwój ducha4.

Zob. K. Rahner, Teologia i antropologia, w: ten¿e, Pisma wybrane, t³um. G. Bubel, Kraków
2005, s. 46-67. Por. tak¿e D. Oko, Rahner Karl, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 622. Omawiaj¹c Rahnerowsk¹ koncepcjê teologii, Oko stwierdza: Wcielenie nale¿y
rozumieæ jako odwieczny zamys³ Bo¿y, a cz³owieka konsekwentnie okrelaæ w sposób najbardziej
fundamentalny jako istotê, która jest zdolna do bycia-kim-innym samowyra¿aj¹cego siê Boga, do
bycia z Nim w to¿samoci osobowej albo bycia Jego synem. W antropologiczny sposób Rahner
stara³ siê rozumieæ wszystkie zagadnienia teologiczne.
3
Zob. szerokie wprowadzenie w teologiczny kontekst antropologii Rahnera w: K. Gód,
Teologia cz³owieka, Lublin 2006, s. 226nn.
4
K. Rahner, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen Glaubensverständnis, w: ten¿e, Schriften zur Theologie, t. VI, wyd. II, Einsiedeln-Zürich-Köln 1968, s. 188.
2
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Do istotnych cech materii nale¿y jej pierwotne (a nie dopiero wtórne)
ukierunkowanie na ducha. Materia zosta³a wrêcz stworzona ze wzglêdu na
ducha. Ich wzajemne przyporz¹dkowanie sprawia, ¿e materia mo¿e byæ okrelona jako pewien ograniczony moment w samorealizacji ducha. W tym kontekcie Rahner nie waha siê okreliæ materii jako zamro¿onego ducha (gefrorener Geist)5. Jej jedyn¹ racj¹ istnienia jest umo¿liwienie duchowi wyra¿enia
siê w wiecie.
To, co nazywamy materi¹ (szczególnie ju¿ o¿ywion¹ i ju¿ psychiczn¹) posiada  jako
stworzone przez Boga, absolutnego osobowego Ducha, i bêd¹ce mo¿liw¹ substancjaln¹ wspó³zasad¹ (Konprinzip) stworzonego osobowego ducha (cz³owieka)  wewnêtrzne powinowactwo (innere Affinität) ze wiadomoci¹, samoposiadaniem, duchem6.

Owo wewnêtrzne powinowactwo jest dynamiczne, co sprawia, ¿e materia
zawiera w sobie mo¿liwoæ przekroczenia siebie w kierunku nowej jakoci 
w³anie ducha. Rahner ujmuje ten proces w pojêciu aktywnej samotranscendencji (aktive Selbsttranszendenz)7. Nie chodzi tu zatem jedynie o pasywne
poddanie siê materii impulsowi zewnêtrznemu, podnosz¹cemu materiê ku
nowej jakoci (przez co w opinii Rahnera nie mo¿na by by³o mówiæ
o prawdziwym stawaniu siê, jak jest ono pojmowane w perspektywie nauk
empirycznych), ale o rzeczywiste samo-przekroczenie (Selbstüberbietung),
a wiêc wewnêtrzn¹ aktywnoæ materii. Jak jednak zaznacza, nie dokonuje siê
ono dziêki w³asnej dynamice materii, ale dziêki podtrzymuj¹cej stworzenie
i w nim dzia³aj¹cej Boskiej mocy stwórczej (unter der Dynamik der göttlichen Erhaltung und Mitwirkung)8. Ta Boska moc stwórcza, stanowi¹ca Pra5
K. Rahner, Die Hominisation als theologische Frage, w: P. Overhage, K. Rahner, Das Problem der Hominisation. Über den biologischen Ursprung des Menschen (Quaestiones Disputatae,
t. 12/13), wyd. II, Freiburg-Basel-Wien 1961, s. 51-52, 78.
6
K. Rahner, Hominisation. II Theologisch, w: Sacramentum Mundi, t. 2, Freiburg 1968, kol.
759.
7
Por. K. Rahner, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen Glaubensverständnis,
s. 210-213. Rahner rozwija pojêcie aktywnej samotranscendencji tak¿e w: ten¿e, Podstawowy wyk³ad wiary. Wprowadzenie do pojêcia chrzecijañstwa, t³um. T. Mieszkowski, Warszawa 1987 (orygina³: Freiburg im Breisgau 1976), s. 154-156.
8
Dotykamy tu niew¹tpliwie najbardziej krytycznego punktu Rahnerowskiej koncepcji. Tê
dialektykê dzia³ania stwórczego wewn¹trz dzia³ania materii Rahner wyra¿a w bardzo skomplikowany sposób: Ist aber das eigentliche Werden nicht Replikation, sondern Selbstüberbietung, in der
das Werdende wirklich mehr wird, als es war, und dennoch dieses Plus nicht einfach das ihm von
außen Hinzugesetzte ist, was den Begriff eines echten Werdens innerweltlicher Art wieder aufheben würde, und soll solches Werden, in dem Mehr entsteht, hinsichtlich dieses Mehr einen Grund
haben, dann kann dieses werdend-wirkende Selbstüberbietung nur dadurch geschehen, daß das absolute Sein Ursache und Urgrund dieser Selbstbewegung des Werdenden derart ist, daß dieses Selbstbewegung diesen Urgrund als inneres Moment der Bewegung einerseits in sich selbst hat und so
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przyczynê i ontyczn¹ Podstawê bytu, jest wewnêtrznym momentem procesu
samotranscendencji materii.
Chocia¿ ca³y kosmos wraz z istotami ¿yj¹cymi zmierza  jako materia 
w stronê samoprzekroczenia w kierunku ducha, to jednak w³anie w cz³owieku realnie siê ono dokonuje. Cz³owiek jest zatem takim bytem, w którym
podstawowe ci¹¿enie materii w kierunku ducha sta³o siê rzeczywistoci¹9.
Jak jednak wobec takiego stwierdzenia w ramach spójnej antropologicznoteologicznej koncepcji mo¿na wyraziæ ludzk¹ naturê oraz pochodzenie cz³owieka?
Pochodzenie i istota cz³owieka

Za punkt wyjcia tych antropologicznych rozwa¿añ Rahner przyjmuje teologiczny aksjomat o jednoci substancjalnej cz³owieka w jego cielesno-duchowej naturze10. Nie kwestionuje on jakociowej ró¿nicy miêdzy wymiarami
cielesnym i duchowym cz³owieka, u¿ywaj¹c na opisanie ró¿nicy miêdzy bytami zwierzêcymi a cz³owiekiem pojêcia jakociowego skoku (qualitativer
Sprung)11. Odrzuca jednak absolutny rozdzia³ materii i ducha w cz³owieku.
Ró¿nica miêdzy materi¹ a duchem, wymiarem cielesnym i duchowym w cz³owieku nie mo¿e oznaczaæ absolutnego metafizycznego oddzielenia (absolute
metaphysische Disparatheit)12. Dusza i cia³o w s¹ w cz³owieku momentami
jednego bytu (Momente des einen Seienden), substancjaln¹ zasad¹ jednej istoty ludzkiej, a nie dwoma oddzielonymi i wtórnie z³¹czonymi elementami sk³adowymi13. Twierdzenie, ¿e cz³owiek sk³ada siê z cia³a i duszy, jest dla Rahwirklich Selbstüberbietung und nicht nur passives Überbotenwerden ist und andererseits doch darum nicht Werden des absoluten Seins ist, weil dieses als innere Moment der Selbstbewegung des
sich selbst überbietenden Werdens gleichzeitig frei und unberührt über dem Werdenden steh, unbewegt bewegend (ten¿e, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen Glaubensverständnis,
s. 210-211).
9
To samoprzekroczenie materii w kierunku ducha nie koñczy siê jednak na cz³owieku, ale
siêga ku tajemnicy Wcielenia. Jak komentuje pogl¹dy Rahnera jego uczeñ, Herbert Vorgrimler,
nawy¿szej aktualizacji tego, kim mo¿e staæ siê cz³owiek jako istota duchowa, dotykamy w tajemnicy Wcielenia  w jednoci Boskoci i cz³owieczeñstwa w Jezusie Chrystusie. Por. H. Vorgrimler,
Kark Rahner. Leben  Denken  Werke, München 1963, s. 53-54. Widaæ tu wyranie cis³y zwi¹zek Rahnerowskiej antropologii i chrystologii.
10
K. Rahner, Der Leib in der Heilsordnung, Schriften zur Theologie, t. 12, Zürich-Einsiedeln-Köln 1975, s. 415: Die Kirchenlehre, die ausdrückliche, definierte Kirchenlehre sagt nicht
nur, daß der Mensch aus Leib und Seele besteht, sondern sie verpflichtet uns, an der wirklichen,
echten, radikalen, substantiellen, ursprünglichen Einheit von Leib und Seele festzuhalten.
11
Ten¿e, Hominisation, kol. 754.
12
Ten¿e, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen Glaubensverständnis, s. 201.
13
Ten¿e, Der Leib in der Heilsordnung, s. 422.
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nera niecis³e i wysoce myl¹ce. Gdyby ju¿ chcieæ mówiæ o czêciach sk³adowych osoby, to mo¿na co najwy¿ej zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e cz³owiek
sk³ada siê z ducha i materia prima, rozumianej jako czysta potencjalnoæ, jako
pusta odmiennoæ (leere Andersheit)14. Twierdzenie takie jest jednak pewn¹
teologiczn¹ abstrakcj¹, gdy¿ konkretne ludzkie cia³o jest ju¿ materi¹ ukszta³towan¹ przez ducha i duchem przenikniêt¹, a zatem w pewnym sensie rzeczywistoci¹ duchow¹15. Jest konkretnym sposobem istnienia ducha. Cielesnoæ okrelonego cz³owieka jest konkretnym sposobem bytowania ducha
w czasoprzestrzeni16.
Rahner dostrzega oczywicie niebezpieczeñstwo zbyt powierzchownej
interpretacji tej jednoci obu wymiarów w sensie ich ontycznego uto¿samienia. Dlatego te¿ zaznacza, ¿e dusza ludzka, albo te¿ trafniej  ludzkie bycie
duchem, nie mo¿e byæ okrelony jako wtórny produkt materii i dlatego postulat jednoci obydwu wymiarów nie oznacza materializmu. Kluczem do zrozumienia g³êbokiej jednoci duszy i cia³a jest jego zdaniem to, ¿e nie mo¿na
natury duszy ludzkiej w prosty sposób przyrównywaæ do natury innych istot
duchowych, np. Boga czy te¿ anio³ów17. Ich bycie duchem jest wolne od
ontycznego zwi¹zku z materialnoci¹, natomiast dusza ludzka zak³ada materialnoæ i jest ku niej zwrócona, i to tak dalece, ¿e mo¿e byæ okrelona jako
nasycona materialnoci¹. Dusza ludzka jest sob¹ jedynie wtedy, gdy udziela siê cia³u jako jego forma; równie¿ ludzkie cia³o jest sob¹ jedynie wtedy,
gdy jako swój akt posiada duszê. Je¿eli zatem w przypadku chrzecijañskiej
antropologii mówimy o dualizmie, to nie mo¿e chodziæ nigdy o dualizm rzeczy, ale dualizm zasad bytowych (nicht Dualismus von «Dingen», sondern
von Seinsprinzipien)18. Cielesnoæ cz³owieka nie jest zatem naczyniem dla
duszy, ale jej w³asnym ucielenieniem (Verleiblichung der Seele selbst).
Tam¿e, s. 421; s. 412: Das Mensch ist das, was wird, wenn Gott sich in die Andersheit des
Nichtigen hinaussagt?.
15
Ten¿e, Einführung, w: P. Overhage, Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen,
(Quaestiones disputatae, t. 7), wyd. II, Basel-Freiburg-Wien 1959, s. 18: [D]er menschliche Leib
ist ein spezifisch menschlicher Leib, weil und insofern er die Verleiblichung des Geistes ist, der
von der tierischen Entelechie wesensverschieden ist.
16
K. Rahner, Der Leib in der Heilsordnung, s. 422: Leiblichkeit ist nicht etwas, was zur
Geistigkeit hinzukommt, sondern Leiblichkeit ist das konkrete Dasein des Geistes selbst in RaumZeitlichkeit. Leibhaftige oder leibmenschliche Leiblichkeit ist nicht etwas, das schon da wäre, sondern ist die Selbstaussage des Geistes in Raum-Zeitlichkeit.
17
Ten¿e, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen Glaubensverständnis, s. 189.
18
Ten¿e, Einführung, s. 12: Die Einheit ist so ursprünglich, wie das Bestehen der beiden
Teile, die gegenseitige «Beeinflussung» ist der Vollzug des Wesens beider «Teile»: sie sind Momente des einen Seienden, das wir Menschen nennen; wir treffen in unserer inneren und äußeren
Erfahrung immer nur das Ganze an: beseelten Leib und leibhaftigen Geist. Der Dualismus ist nicht
Dualismus von «Dingen», sondern von Seinsprinzipien.
14
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W wietle tych przemyleñ Rahner próbuje spojrzeæ na zrekonstruowane
w ramach teorii ewolucji etapy hominizacji. Z teologicznego punktu widzenia oznacza ona taki proces w naturze, w ramach którego wiat odnajduje
siebie w cz³owieku i zostaje duchowo konfrontowany ze swoj¹ Pocz¹tkiem
[Ursprung] i Celem [Ziel]19. Pojawia siê jednak nierozwi¹zywalna, jak siê
wydaje, trudnoæ miêdzy fundamentalnym za³o¿eniem teorii ewolucji, która
postrzega cz³owieka jako ca³kowicie pochodz¹cego ze swego zwierzêcego
otoczenia, a teologiczn¹ przes³ank¹ o bezporednim stworzeniu ludzkiej duszy przez Boga, która decyduje o jego jakociowej ró¿nicy w stosunku do innych o¿ywionych bytów. Zdaniem Rahnera nale¿y w tym kontekcie na nowo
przemyleæ kwestiê bezporednioci stworzenia duszy. Nie musi to jednak
oznaczaæ podwójnego aktu stwórczego, co by³oby jednoznaczne z popadniêciem w pu³apkê dualizmu. Jak podkrela Rahner,
[s]tworzenie duszy mo¿e znaczyæ jedynie, ¿e ca³y cz³owiek zosta³ bezporednio stworzony przez Boga w tym sensie, ¿e jako ucieleniona osoba duchowa ró¿ni siê istotowo
od zwierz¹t, a wiêc nie jest po prostu jedynie produktem biosfery, na jej poziomie20.

Podkrelaj¹c prawdê o stworzeniu przez Boga, teolog mo¿e jednoczenie,
zdaniem Rahnera, zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e ca³y cz³owiek pochodzi
ze swojego otoczenia. Obydwie przes³anki harmonizuj¹ ze sob¹, gdy¿
pojêcia stawania siê i pochodzenia nie wykluczaj¹, a (czêsto) obejmuj¹ «jakociowy
skok», który mo¿e byæ interpretowany jako powo³anie do bytu stworzenia poprzez
Bosk¹ dynamikê, która podtrzymuje jego «aktywne stawanie siê» od wewn¹trz21.

Istota stwórczego dzia³ania Boga

Rahnerowska wizja pochodzenia cz³owieka, a zarazem jego cielesno-duchowej natury, uwydatnia pytanie o naturê stwórczego dzia³ania Boga. Tradycyjna koncepcja, wed³ug której cia³o cz³owieka mog³o powstaæ na drodze
ewolucji (z wiêc w pewnym sensie porednio), natomiast dusza jest ka¿dorazowo bezporednio stwarzana przez Boga, oznacza, wed³ug Rahnera, zbytni¹ antropomorfizacjê aktu stwórczego i redukowanie Stwórcy do roli mechanika, który w uprzednio stworzony byt wbudowuje wtórnie nowy element.
Ten¿e, Hominisation, kol. 759.
Tam¿e, kol. 755.
21
K. Rahner, Homisation, kol. 755. Omówienie Rahnerowski koncepcji cz³owieka w:
K. Gód, Tajemnica cz³owieka, w: Tajemnica Boga i cz³owieka wed³ug Karla Rahnera, red.
K. Gód, Lublin 2004, s. 33-55; szerzej o innych aspektach Rahnerowskiej antropologii w: ten¿e,
Teologia cz³owieka, s. 230-349. Zob. tak¿e I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera,
Tarnów 1996, s. 91-112.
19
20
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Jak podkrela Rahner, Bóg jest jedn¹ i ostateczn¹ Przyczyn¹ istnienia wiata
oraz jego podtrzymuj¹c¹ i transcendentn¹ Podstaw¹ (der transzendente, tragende Grund). Dotyczy to zarówno ducha, jak i materii w wiecie, wobec
których Bóg ma jednakowo bezporedni stosunek. Nie jest On jednak demiurgiem, którego dzia³anie dokonuje siê na zasadzie zewnêtrznych ingerencji
w rzeczywistoæ. Stwórca podtrzymuje stworzenie jako nieustannie siê staj¹ce (als Werdeseiendes).
Bóg jako Stwórca naturalnego wiata jest transcendentaln¹ podstaw¹ wszystkiego,
jednak nie kategorialn¹ i czasoprzestrzennie zlokalizowan¹ przyczyn¹ okrelonego
pojedynczego [bytu]22.

Wed³ug Rahnera mo¿na zatem mówiæ, zgodnie z nauk¹ Kocio³a, o bezporednim stworzeniu przez Boga  jednak odnosi siê to nie tylko do ludzkiej
duszy, ale tak¿e do cia³a. Bezporednio stworzony przez Boga zosta³ ca³y
cz³owiek  a nie tylko dusza. Ca³y te¿, z dusz¹ i cia³em, jest przedmiotem
Bo¿ego dzia³ania zbawczego, zmierzaj¹cego do ostatecznego spe³nienia.
W wietle tych za³o¿eñ Rahner rozwa¿a tak¿e aspekt ontogenetyczny powstania cz³owieka. Powo³uj¹c do istnienia ka¿dego konkretnego cz³owieka,
Bóg nie dzia³a jako kolejna przyczyna obok innych przyczyn, ale jako transcenduj¹ca Przyczyna dzia³ania wszystkich innych przyczyn. Boska Stwórcza
bezporednioæ nie zak³ada jednak odrêbnych pojedynczych aktów dokonuj¹cych siê w czasie i rozumianych jako zewnêtrzne ingerencje w procesy naturalne. Dzieje siê to raczej w ten sposób, ¿e dzia³anie Boga nie wywo³uje
¿adnych skutków, które by równoczenie nie pochodzi³y od stworzeñ. W ten
sposób Rahner potrafi powiedzieæ, ¿e ka¿da istota ludzka pochodzi ca³kowicie od swoich rodziców. Nowa jakoæ, jak¹ w stosunku do zwierz¹t jest niew¹tpliwie ludzka osoba, nie wynika jednak z natury rodziców, chocia¿ w jej
dzia³aniu siê ujawnia. Pochodzi ona od stwórczej Boskiej dynamiki, której
dzia³anie, dokonuj¹ce siê nie poprzez ingerencjê z zewn¹trz, ale obecnej
i dzia³aj¹cej wewn¹trz w³asnej dynamiki materii (rodziców), nosi w sobie
charakter bezporedniej kreacji. Poczêcie nowego cz³owieka jest zatem rodzajem stwórczej przyczynowoci, w ramach której dzia³aj¹cy (rodzice) zostaj¹
przez Bosk¹ Praprzyczynê uzdolnieni do przekroczenia granic w³aciwych im
jako stworzeniom23. W konsekwencji, zdaniem Rahnera, rodzice daj¹ pocz¹Ten¿e, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen Glaubensverständnis, s. 209.
Por. ten¿e, Die Hominisation als theologische Frage, s. 82-83: Der Satz: Gott schafft die
Seele des Menschen unmittelbar, bedeutet dann nicht eine Leugnung des Satzes, daß die Eltern den
einen Menschen zeugen, sondern seine Präzisierung, dahin nämlich, daß diese Zeugung zu jener
Art von geschöpflicher Wirkursächlichkeit gehärt, in der das Wirkende die mit seinem Wesen gesetzten Grenzen wesentlich übersteigt in der Kraft der göttlichen Ursächlichkeit.
22
23
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tek ca³emu cz³owiekowi  równie¿ jego duszy, dziêki obecnej w ich dzia³aniu
Boskiej dynamice.
Chc¹c wyraziæ to wspó³dzia³anie Praprzyczyny i przyczyn porednich Rahner stwierdza, ¿e bezporednioæ dzia³ania Stwórcy wobec stworzenia, a tym
samym bezporednioæ relacji stworzenia wobec Stwórcy, jest zawsze
zaporedniczon¹ bezporednioci¹ [vermittelte Unmittelbarkeit]24. Stawanie siê oznacza w³aciwie aktywne samoprzekraczanie, w którym Bóg porusza to, co siê porusza
w ten sposób, ¿e swój w³asny ruch  a nie tylko bycie poruszanym  otrzymuje ono
od Boga (jako podstawy) i do Niego (jako asymptotycznego celu) zmierza25.

Jedynie taka koncepcja pozwala, zdaniem Rahnera, unikn¹æ popadniêcia
w okazjonalizm albo te¿ przyjêcia tezy, ¿e stawanie siê pozbawione jest przyczyny26. Jak stwierdza niemiecki teolog, Boskie umo¿liwienie wewn¹trzwiatowej przyczynowoci nie wyklucza pojêcia bezporedniego stworzenia27.
Kontrowersje i krytyczna recepcja

Rahnerowska próba przemylenia na nowo chrzecijañskiej antropologii,
a w tym kontekcie koncepcji ludzkiej duszy, jest niew¹tpliwie godna uwagi.
Nie ma bodaj ¿adnego powa¿nego wspó³czesnego opracowania z zakresu
antropologii teologicznej, które nie siêga³oby, mniej lub bardziej krytycznie,
do spucizny niemieckiego teologa. Uwzglêdnienie klasycznej metafizyki
i wypowiedzi Magisterium Kocio³a z jednej oraz wyników badañ nauk przyrodniczych z drugiej strony, i podjêta przez Rahnera próba stworzenia nowoczesnej, monumentalnej wizji ludzkiej natury, musi budziæ respekt. Jego wiod¹cy postulat, by ka¿dy teologiczny namys³ dotycz¹cy osoby ludzkiej konsekwentnie uwzglêdnia³ jednoæ cielesno-duchow¹ cz³owieka, pozostaje nadal
aktualny.
Nie oznacza to jednak bezkrytycznej afirmacji tez Karla Rahnera. Wród
zarzutów podnoszonych przez komentatorów (szczególnie tych mocno osadzonych w klasycznym tomizmie) na czo³o wysuwa siê problem natury ontologicznej. Chodzi o relacjê ducha do materii, która to relacja od zarania myli
filozoficznej nale¿y do najtrudniejszych problemów. Wielu komentatorom
koncepcja Rahnera wydaje siê byæ dotkniêta t¹ sam¹ s³aboci¹, jaka charak24
25
26
27

Ten¿e, Einführung, s. 13.
Ten¿e, Hominisation, kol. 759.
Tam¿e.
Tam¿e, kol. 760.
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teryzuje szereg innych prób konsekwentnego wyra¿enia jednoci osoby ludzkiej w jej cielesno-duchowej naturze: prowadzi³y one nierzadko b¹d to do
materializacji ducha, b¹d te¿ spirytualizacji materii. Podczas gdy dla jednych
ludzki duch nie by³ niczym innym jak pewn¹ form¹ materii, inni sk³aniali siê
do postrzegania materii w kategoriach nie w pe³ni jeszcze wyra¿onego ducha.
Koncepcja Rahnera zdaje siê ocieraæ siê o t¹ drug¹ tendencjê, a w konsekwencji o pewien rodzaj metafizycznego monizmu28. Niepokonaln¹ trudnoæ dla
przedstawicieli klasycznej metafizyki stanowi pojêcie samotranscendencji
materii w kierunku ducha. Wydaje siê ona kolidowaæ z podstawow¹ zasad¹
racjonalnej refleksji metafizycznej, dla której ewolucja ducha jako bytu niez³o¿onego nie jest mo¿liwa29.
Inny problem Rahnerowskiej antropologii dotyczy specyfiki stwórczego
dzia³ania Boga. Mo¿na krytycznie zapytaæ, czy w ca³ej koncepcji Rahnera nie
dochodzi jednak do pomieszania dzia³ania przyczyn wtórnych i Przyczyny
Pierwszej? W efekcie takiego zabiegu Pierwsza Przyczyna okazuje siê ostatecznie zbêdna b¹d przynajmniej niewidoczna, a wiêc tak¿e nie daj¹ca siê
zweryfikowaæ. Próba wyjanienia powstania ludzkiej duszy jako wyniku
samo-przekroczenia materii, dziêki obecnej w niej i danej jej przez Boga
stwórczej mocy, jest dla wielu teologów jednoznaczna z ubóstwieniem dzia³ania stworzenia i antropomorfizacj¹ dzia³ania Boga; z niedopuszczalnym
wymieszaniem boskiego i stworzonego sposobu bytowania i dzia³ania30.
Twórczy ferment, ale i w¹tpliwoci, jakie pogl¹dy Rahnera wywo³a³y
w dyskusji teologicznej, doprowadzi³y do prób krytycznej relektury antropologii Rahnerowskiej, z zachowaniem wszak¿e podstawowych sformu³owanych przez niego dezyderatów: jednoci cielesno-duchowej osoby ludzkiej, jakociowej odmiennoci cz³owieka od innych istot ¿ywych oraz charakteru
stwórczego dzia³ania Boga jako Pra-Przyczyny obu wymiarów ludzkiej natury. Rahnerowski zarzut zbytniego antropomorfizowania stwórczego dzia³ania
Boga, który mia³by, jak demiurg, wtórnie doskonaliæ powo³ane ju¿ wczeniej
przez siebie do istnienia dzie³o, zdaje siê ze swej strony bazowaæ na niedopuszczalnej projekcji schematu czasowego w dzia³anie Boga. Gdy dzia³anie
Rahner dostrzega³ niebezpieczeñstwo takiego zrozumienia swojej koncepcji, negowa³ jednak tego rodzaju jej nachylenie. Zob. ten¿e, Die Einheit von Geist und Materie im christlichen
Glaubensverständnis, s. 206: Damit soll die Materie gar nicht idealistisch vergeistigt werden.
Podkrelaj¹c nierozerwalne wzajemne przyporz¹dkowanie materii i ducha (przy ca³ym uznaniu ich
odmiennoci) jako momentów jednej stworzonej rzeczywistoci, Rahner stwierdzi³, ¿e chrzecijaninowi nie pozostaje nic innego, jak byæ jednoczenie i materialist¹, i spirytualist¹.
29
M.A. Kr¹piec, Cz³owiek jako osoba, Lublin 2005, s. 144.
30
Por. L. Scheffczyk, Schöpfung als Heilseröffnung. Schöpfungslehre (Katholische Dogmatik, t. 3), Aachen 1997, s. 207-210.
28
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to widzi siê wy³¹cznie od strony jego skutków zaistnia³ych w widzialnej
rzeczywistoci, a wiêc w perspektywie up³ywaj¹cego czasu, wtedy, by unikn¹æ zredukowania dzia³ania Boga do rangi wewn¹trzwiatowej przyczyny,
trzeba zanegowaæ bezporedni¹ ingerencjê Boga w uprzednio stworzone byty.
Czy jednak przyjêcie stworzenia duszy musi zak³adaæ wtórn¹ interwencjê
Boga w uprzednio stworzon¹ rzeczywistoæ cielesn¹, a zatem niedopuszczaln¹ antropomorfizacjê Stwórcy?
By odpowiedzieæ na to pytanie, nale¿y niew¹tpliwie przemyleæ na nowo
znaczenie klasycznych terminów nauki o stworzeniu, jakimi s¹ creatio originalis oraz creatio continua. Podczas gdy pierwszy z nich dotyczy pierwotnego powo³ania wiata do istnienia z niczego (ex nihilo), drugi wyra¿a nieustaj¹ce podtrzymywanie go w istnieniu. Zbytnie rozdzielanie tych obydwu wymiarów stwórczego dzia³ania Bo¿ego mo¿e prowadziæ do fatalnej w skutkach
próby zakrelenia temu dzia³aniu ciasnych ram czasowych. Stworzenie wiata zwi¹zane by³oby z dokonanym w przesz³oci bezporednim dzia³aniem
Stwórcy, podczas gdy w teraniejszoci Bóg mia³by dzia³aæ jedynie porednio, pozwalaj¹c na samoczynny rozwój twórczej dynamiki, w jak¹ zosta³
wyposa¿ony wiat w pierwotnym akcie stworzenia. Spojrzenie na dzie³o stworzenia bez dokonywania tej cezury, jako na jeden akt stwórczy, mo¿e rozwi¹zaæ problem miejsca ingerencji Boga przy powstaniu cz³owieka. Bo¿e dzia³anie nie podlega czasowi: obie aktywnoci Boga (u pocz¹tku wiata i obecnie)
s¹ jedn¹, stwórcz¹ aktywnoci¹ powo³uj¹c¹ byty do istnienia i podtrzymuj¹c¹
je w istnieniu. Obecnego podtrzymywania wiata w istnieniu przez Boga nie
mo¿na sobie wyobra¿aæ w sposób pasywny i zewnêtrzny. By wyraziæ specyfikê stwórczego dzia³ania Boga Ulrich Lüke, niemiecki teolog, bêd¹cy jednoczenie biologiem, wprowadza pojêcie cis³ej teraniejszoci (strenge Gegenwart), którym okrela nieuchwytny dla nauk empirycznych moment
miêdzy przesz³oci¹ i przysz³oci¹. Wszystkie dane empiryczne dotycz¹ ju¿
zawsze przesz³oci; teraniejszoæ jest jedynie matematycznym punktem oddzielaj¹cym przesz³oæ od przysz³oci, którego nie mo¿na okreliæ na skali
czasowej. Równie¿ w codziennym dowiadczeniu cz³owiek ma dostêp do teraniejszoci jedynie jako do najbli¿szej przesz³oci. W odró¿nieniu od tej
subiektywnej teraniejszoci, cis³a teraniejszoæ stanowi nieuchwytne dla
metody empirycznej miejsce zetkniêcia siê Boskiej bezczasowej wiecznoci z materialn¹, poddan¹ czasowi rzeczywistoci¹. W³anie w ramach cis³ej teraniejszoci dzia³a Stwórca, wp³ywaj¹c na swoje stworzenie jako jego
ostateczna, transcendentalna Przyczyna (transcendentale Kausalität) i daj¹c
pocz¹tek cielesno-duchowej naturze cz³owieka. W nierozci¹gliwym momencie cis³ej teraniejszoci dokonuje siê, obrazowo mówi¹c, wejcie wieczno-
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ci w czas oraz wyjcie czasu w kierunku wiecznoci31. Nie oznacza to powrotu do koncepcji odrêbnego stworzenia i wtórnego po³¹czenia cia³a i duszy
ludzkiej. Z ontogenetycznego punktu widzenia nie istnieje stan poprzedzaj¹cy animacjê, a wiêc jakakolwiek diastaza miêdzy nieanimowanym a animowanym cia³em ludzkim. Zaistnienie osoby ludzkiej w widzialnej rzeczywistoci suponuje ju¿ uprzednie dzia³anie Boga, powo³uj¹cego nowy akt istnienia,
podnosz¹cy odpowiednio ku temu dysponowan¹ substancjê biologiczn¹ na
poziom nowej, osobowej struktury bytowej32. Jak w przypadku jakociowego
skoku miêdzy hominidami a cz³owiekiem, tak te¿ w przypadku ontogenezy
pojedynczego cz³owieka, stworzenie ka¿dej jednostkowej jednoci duchowocielesnej dokonuje siê w niedostêpnej dla instrumentów nauk empirycznych
cis³ej teraniejszoci. Jednoæ osoby sprawia, ¿e istnienia duszy jako odrêbnej od cia³a substancji nie sposób w ¿aden sposób wykazaæ, posi³kuj¹c siê
metod¹ empiryczn¹. Jedynie post factum skutki dokonanej ju¿ animacji staj¹
siê widoczne. Taka wizja stworzenia cz³owieka nie oznacza redukowania
Boga do roli polepszacza stworzenia, co by³oby niedopuszczaln¹ antropomorfizacj¹. Oznacza ona raczej konsekwentne umieszczenie stwórczego dzia³ania Boga poza czasem, pozostawiaj¹c w czasie jego skutki. Stwórcza moc
Boga jest nieustannie obecna w stworzeniu, a wiêc nigdy nie mo¿e byæ traktowana jako zewnêtrzna, ale poprzedza, ogarnia i przenika wszystkie twórcze dzia³ania stworzeñ33.
***
Wspó³czesna antropologia chrzecijañska stoi wobec powa¿nego zadania
sformu³owania odnowionego obrazu cz³owieka. Relektura klasycznych sformu³owañ, nie oznaczaj¹ca wcale rezygnacji z fundamentalnych tez antropologii teologicznej, jest niezbêdna dla twórczej konfrontacji ze wspó³czesn¹
U. Lüke, Als Anfang schuf Gott . Bio-theologie: Zeit  Evolution  Hominisation, wyd.
II, Paderborn-München-Wien-Zürich 2001, s. 153-163; s. 298-308.
32
W kontekcie klasycznej antropologii chrzecijañskiej, ka¿da koncepcja stworzenia cz³owieka musi uwzglêdniaæ zasadê proporcjonalnoci skutku do przyczyny. Nowa jakoæ, jak¹ jest
duchowy wymiar ludzkiej natury, nie mo¿e powstaæ na skutek dzia³ania samej materii. To stwórcze
dzia³anie Boga podnosi substancjê biologiczn¹ na poziom nowej, osobowej struktury bytowej. To
stwórcze dzia³anie Boga ma jednak charakter wyranie immanentny w stosunku do materii i ca³ego kosmosu, chocia¿ sam Bóg jest wzglêdem tego wiata transcendentny (J. Turek, Kreacjonizm
w Naukach Przyrodniczych, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 52).
33
U. Lüke, Als Anfang schuf Gott . Bio-theologie: Zeit  Evolution  Hominisation,
s. 153-163; s. 298-308. Jako biolog Lüke stara siê spójnie powi¹zaæ teologiczny namys³ w dane
zarówno paleontologii (pochodzenie cz³owieka w aspekcie filogenetycznym), jak i embriologii (ontogeneza pojedynczej ludzkiej istoty), zob. ten¿e, Das Säugetier von Gottes Gnaden. Evolution 
Bewusstsein  Freiheit, wyd. II, Freiburg  Basel  Wien 2006, s. 149-166.
31
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filozofi¹ cz³owieka, jak i  co wydaje siê nawet istotniejsze  z naukami
empirycznymi. Wspó³czesne empiryczne nauki o ¿yciu (Life sciences) usi³uj¹ nie tylko odkryæ biologiczne uwarunkowania i interakcje organizmów
¿ywych, w tym tak¿e cz³owieka, ale nierzadko roszcz¹ sobie pretensje do
wiatopogl¹dowego ich wyjanienia, czego rezultatem jest naturalistycznoateistyczna wizja wiata i cz³owieka. Antropologia teologiczna musi twórczo
zmierzyæ siê z ich tezami, aby w nowoczesny i komunikatywny sposób ukazaæ chrzecijañsk¹ koncepcjê osoby. Twórczy ferment, jaki w namys³ teologiczny wprowadzi³a teologiczna wizja Karla Rahnera, d³ugo jeszcze pozostanie elementem dynamizuj¹cym dla pracy teologów. Mimo uprawnionej krytyki pewnych elementów jego koncepcji, centralne jej przes³anki pozostaj¹
nadal aktualne. Antropologia teologiczna musi na nowo odnaleæ drogê miêdzy dualizmem, zbytnio uwydatniaj¹cym rozdzia³ duszy i cia³a, a redukcjonizmem, niweluj¹cym wszelk¹ odmiennoæ obydwu konstytutywnych elementów ludzkiej natury.
SUMMARY
At the heart of Karl Rahners theological thought lies the relationship between spirit and matter,
and his reflection on the soul should be read in this broad context. Since both spirit and matter have
their origins in the same Creator, they are both mutually subjected to each other in such a way that
matter is directed towards spirit. The qualitative elevation of matter is possible thanks to its active
self-transcendence. Though this self-transcendence of matter results from its own dynamic activity,
by no means does it happen by the power of its own nature. The driving force behind it, working
from within it, comes from the creative power of God, who alone is the primal cause of every
being.
By constructing this concept, Rahner hopes to avert a danger of falling into a trap of
anthropological dualism, in which the substantial unity of man gives way to a blend of two distinct
elements. He also avoids the anthropomorphism of the Creators acts, which would mean
a reduction of God to a mythological demiurg, who merely perfects those beings that had already
been created.
Rahners concept was widely discussed in academic circles, and criticised by some scholars.
Despite his unambiguous declarations of adherence to classical metaphysics and the Magisterium
of the Catholic Church, some ascribe him the idea of spiritualization of the matter; an idea which
would be tantamount to a kind of ontological monism.
Moreover, Rahner appears to combine the activities of the primal cause with the secondary
ones. Some alternative concepts, while taking into account Rahners basic proposals, seek to avoid
the above mentioned problems by reducing the time gap between the fundamental teachings about
the Creation: creatio originalis and creatio continua. Thus the acceptance of the theory of Gods
direct activity does not necessarily lead to his unacceptable anthropomorphism.

Key words:
Karl Rahner, anthropology, self-transcendence, soul, creatio continua, act of creation
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OSOBA I DUSZA
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 7, POZNAÑ 2010
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

MARCIN JIERS

Podstawa antropologiczna w koncepcji teologii Karla Rahnera
Anthropological Foundation in Karl Rahners Concept of Theology

Mówienie o Tajemnicy dostêpnej w dowiadczeniu cz³owieka jako egzystencjalnej dialektyce Boga i cz³owieka, domaga siê zwrócenia szczególnej
uwagi na samego cz³owieka  st¹d antropocentryczny zwrot (anthropozentrische Wendung1). Jest to zwrot ku problemowi cz³owieka wraz z ca³ym spektrum udzielanych na niego odpowiedzi, pozostaj¹cych w centrum mówienia
o Bogu. Zwiêz³¹ i trafn¹ charakterystykê metody Rahnera podaje wybitny
dogmatyk A. Ganoczy:
Pod wzglêdem teoriopoznawczym poszukuje on przy ka¿dym temacie dogmatycznym czynników umo¿liwiaj¹cych jego rozumienie we w³aciwociach ludzkiej duchowoci. W zwi¹zku z tym Rahner mówi o, objawieniu transcendentalnym, które
porusza siê w sferze tego, co ,implicite niewiadome, zanim jako ,objawienie kategorialne zaw³adnie wyran¹ wiadomoci¹ cz³owieka. Bóg bowiem, który ju¿ jako
ukryty zwraca siê ku cz³owiekowi  niezale¿nie od tego, czy jest on chrzecijaninem,
czy niechrzecijaninem albo nawet humanistycznym ateist¹  daje siê zasadniczo
poznaæ na drodze tego, co niewypowiedziane, ku temu, co wypowiedziane, tego, co
niewyranie wyczuwalne, ku temu, co jasno uwiadomione, tego, co przedrefleksyjne, ku temu, co rozwiniête drog¹ refleksji. ,Prehistoria poznania Boga ³¹czy w sobie

Mówienie o Bogu zawiera w tle problem antropologii, pytaj¹cej cz³owieka o sposób rozumienia siebie, w³asnego bycia jako tego, który dowiadcza siebie samego w ramach egzystencji,
ogarniaj¹cej co wiêcej ni¿ tylko bycie ró¿nym od innych stworzeñ. O nowej strukturze tego rodzaju filozofii religii pisze B. Welte, Heilsverständnis, Freiburg 1966; ten¿e, Auf der Spur des
Ewigen, Freiburg 1965; ten¿e, Religionspfilosophie, Freiburg 1978, wyd. pol. Filozofia religii, t³um.
G. Sowinski, Kraków 1996.
1
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wszystkie warunki, aby przyj¹æ z wdziêcznoci¹ historiê Jezusa Chrystusa, tzn.
w ca³ej wyrazistoci ,kategorialne samoobjawienie siê Boga2.

Dotychczasowy sposób mylenia ukszta³towany przez kulturê umys³ow¹
redniowiecza, proponuje mówienie o Tajemnicy bez mówienia o cz³owieku.
Taki sposób podejmowania refleksji nie bra³ pod uwagê tego, kim i czym jest
sam cz³owiek, w jego konstrukcji poznawczo-wolitywnej, wraz z ca³okszta³tem
jego ¿ycia i wiary. Z tego wzglêdu Rahner postulowa³, aby w próbie wyjaniania wiary mówiæ o cz³owieku i Bogu. Nie ma Boga bez cz³owieka, ani cz³owieka bez Boga3, czego eksplikacj¹ jest wydarzenie Chrystusa, jako spotkania
Boga i cz³owieka  najwy¿szy przypadek bycia prawdziwym cz³owiekiem.
Antropologia Rahnera nazywana jest antropologi¹ transcendentaln¹ ze
wzglêdu na szczególn¹ relacjê cz³owieka do Boga4, przy czym cz³owiek rozumiany jest tu jako absolutna transcendencja ukierunkowana na Boga, co
uniemo¿liwia przeciwstawienie paradygmatu antropologicznego paradygmatowi teologicznemu. Mówienie o cz³owieku i mówienie o Bogu stanowi jedn¹ rzeczywistoæ, na któr¹ mo¿na spogl¹daæ z dwóch ró¿nych perspektyw5.
Rozumienie relacji cz³owieka do Boga wyznacza koncepcja teologii, w której
Rahner opar³ siê na idei teologii transcendentalnej, przy swoistym rozumieniu kategorii transcendentalnoci wyznaczaj¹cej kierunek rozumienia relacji
cz³owieka, jako bytu w wiecie, do Boga. Sam Rahner tak pisze o swoim rozumieniu teologii:
Transcendentalny sposób stawiania pytania, niezale¿nie od obszaru przedmiotów,
w którym wystêpuje, ma miejsce wtedy, gdy i na ile postawione zostanie pytanie
o warunki mo¿liwoci poznania okrelonego przedmiotu, istniej¹ce w samym podmiocie poznaj¹cym. [ ] Transcendentalny sposób stawiania pytania jest poprzez to
nie tylko dodatkowym pytaniem w stosunku do pytania o pierwotnie i aposteriorycz2
A. Ganoczy, Einführung In die Dogmatik, Darmstadt 1983, s. 168n. Cyt. za: H. Wegner, Dogmatyka, t³um. J. Zychowicz, Kraków 2007, s. 44-45.
3
K. Gód, Teologia cz³owieka, Lublin 2006, s. 225.
4
Nerwem tego rodzaju refleksji jest pierwotna jednoæ porz¹dku natury i ³aski. Polega ona na
niewykluczaniu pojêcia ³aski czy przesuwania pojêcia ³aski poza obszar konkretnej egzystencji.
Antropologia tego rodzaju nie pozostaje niewra¿liwa na zagadnienia takie, jak kwestia interkomunikacji, mi³oci, odczucia bezsensu, mierci czy niepojawiania siê Boga w wiecie, w pe³ni konfrontuje siê z tym, co charakterystyczne dla naszych czasów m.in. eschatologi¹ wieckiej utopii
przysz³oci, rozpoczynaj¹cej siê epoki hominizacji rodowiska, oraz planowej samomanipulacji
cz³owieka (Selbstmanipulation), o których pisze Johannes B. Metz m.in. w Christliche Anthropozentrik. Cech¹ charakterystyczn¹ takiego mylenia jest koniecznociowe wchodzenie w przestrzeñ
niepojêtnoci (Unbegreiflichkeit).
5
Odczyt wyg³oszony na sympozjum teologicznym w Chicago, 31.3. 1966. Druk: K. Rahner,
Schriften zur Theologie, Bd VIII, Einsideln 1967, s. 43-65, t³um. pol. Znak 21 (1969), n. 12,
s. 1535-1551.
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nie-empirycznie wystêpuj¹cy przedmiot, lecz dopiero w takim sposobie stawiania
pytañ poznanie pierwotnego przedmiotu osi¹ga swoj¹ pe³n¹ istotê. Poznanie siebie
samego przez poznaj¹cy podmiot jest zawsze tak¿e poznaniem metafizycznych
(w sensie obiektywnym transcendentalnych) struktur samego przedmiotu6.

Widoczne jest tu odniesienie do definicji Kanta zawartej we Wstêpie
do Krytyki czystego rozumu:
[ ] transcendentalnym nazywam wszelkie poznanie, które zajmuje siê w ogóle nie
tyle przedmiotami, ile sposobem poznawania przedmiotów, o ile sposób ten ma byæ
a priori mo¿liwy7 (wed³ug wyd. A: lecz zajmuje siê naszymi apriorycznymi pojêciami przedmiotów [A11 n.]).

Cech¹ wspóln¹ obu okreleñ jest zwrócenie uwagi nie tyle na przedmiot
poznania, ale przede wszystkim na podmiot poznaj¹cy wraz z jego apriorycznymi pojêciami przedmiotów. Ponadto wykazuj¹ one, ¿e pewne przedstawienia
nie s¹ [ ] pochodzenia empirycznego8 i dlatego pozostaje jedynie pytanie
o mo¿liwoæ obiektywnego i rzeczywistego odniesienia do przedmiotów poznania oraz o mo¿liwoæ pomylenia w sposób wolny od sprzecznoci i aporii9. Ponadto Rahner odwo³uje siê za Kantem do tradycyjnego okrelenia
prawdziwoci jako zgodnoci (korespondencji) pomiêdzy myleniem a przedmiotem, pokazuje zgodnie z kopernikañsk¹ rewolucj¹, ¿e sposób stawiania
pytania nie jest od podmiotu czym niezale¿nym, czym samym w sobie, lecz
¿e jest dopiero konstytuowany za spraw¹ apriorycznych warunków poznaj¹cego podmiotu10.
K. Rahner, Schriften zur Theologie, Bd IX, s. 98n. Cyt.za: I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996, s. 65-66. Termin transcendencja ma tu znaczenie dynamiczne  chodzi tu o akty istoty duchowej, które przenosz¹ j¹ stale poza sam¹ siebie w jej przysz³oæ,
tj. w stan egzystencji cz³owieka, który osi¹ga dojrza³oæ w wolnoci. Rahner po raz pierwszy u¿ywa pojêcia transcendentalnyw swoim dziele zatytu³owanym Geist in Welt. Zur Metaphysik der
endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, Innsbruck 1939.
7
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B 25, t³um. R. Ingarden, Kêty 2001, s. 68.
8
Tam¿e, B 81, s. 101.
9
Wed³ug Kanta istniej¹ dwa ród³a poznania, które posiadaj¹ byæ mo¿e jedno wspólne ród³o,
s¹ nimi zmys³owoæ i intelekt (por. Krytyka czystego rozumu, s. 90). Poznanie nasze, wed³ug Kanta,
wyp³ywa z dwóch róde³ umys³u, pierwszego przyjmowania przedstawieñ (odbiorczoæ wra¿eñ)
i drugiego zdolnoæ poznania przedmiotu przez te przedstawienia  samorzutnoæ pojêæ (Por. Krytyka
czystegorozumu, s. 138). W tak rozumianej strukturze poznania ród³em dowiadczenia s¹ wra¿enia,
a pewnoæ i koniecznoæ pochodzi z apriorycznych form poznania, na poziomie zmys³ów (czas i przestrzeñ) oraz apriorycznych pojêæ, znajduj¹cych siê na poziomie intelektu. Pojêcia stanowi¹ podstawê
dla operatywnoci dedukcji transcendentalnej, która prowadzi do rozpoznania apriorycznych warunków mo¿liwoci dowiadczenia (por. Krytyka czystego rozumu, s. 194). Samo za pojêcie nie istnieje
bez naocznych danych wiadomoci (por. Krytyka czystego rozumu, s. 194-195).
10
Wielowarstwowa struktura poznania u Kanta prowadzi do refleksji nad zdolnoci¹ podmiotu poznaj¹cego od syntezy przedstawieñ do synopsji, czyli obejmowania w naocznym ujêciu da6

118

MARCIN JIERS

Tym, co odró¿nia myl Rahnera od Kanta, jest wyjcie poza wymiar horyzontalny (analiza zakresu przedmiotów ludzkiego poznania) w kierunku
wertykalnym (transcendencji Boga)11. St¹d mo¿na mówiæ, ¿e kategoria transcendentalnoci funduje nam mo¿liwoæ mówienia o relacji Bóg-cz³owiekwiat12. Dziêki takiemu rozumieniu kategorii transcendentalnoci staje siê
mo¿liwe Objawienie Boga13 w rzeczywistoci, która jest dostêpna bezporedniemu dowiadczeniu cz³owieka14 i przyjêcie przez cz³owieka tego samoobjawienia siê Boga.

nych dowiadczenia zmys³owego, maj¹cego swoje rozwiniêcie w syntezie danych naocznoci
w pojêciu (por. Krytyka czystego rozumu, s. 201). Zdolnoæ dokonywania syntezy wynika z samej
struktury podmiotu. Podmiot stanowi transcendentalny warunek syntezy, która prowadzi do koniecznoci transcendentalnej apercepcji, tj. transcendentalnej jednoci wiadomoci o charakterze
koniecznym, w odró¿nieniu od apercepcji empirycznej, od dowiadczalnej jednoci wiadomoci
na gruncie Ja empirycznego o treci zmiennej i zale¿nej od aktualnego stanu wiadomoci (por.
Krytyka czystego rozumu, s. 211 i O. Höffe, Immanuel Kant, t³um. A.M. Kaniowski, Warszawa
2003, s. 64).
11
Por. I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, s. 66.
12
Por. K. Gód, Teologia cz³owieka, s. 225.
13
Z perspektywy faktycznego chrzecijañskiego objawienia konkretna mo¿noæ s³uchania
boskiego objawienia konstytuowana jest przez dwa momenty: poprzez duchow¹ transcendentalnoæ
cz³owieka (jego «podmiotowoæ») i poprzez tej¿e ³askawe «wywy¿szenie» wzglêdnie «rozjanienie» (tak zwany «egzystencja³ nadprzyrodzony») [ ] Egzystencja³ nadprzyrodzony nie oznacza
nowej, dodatkowej mo¿liwoci, lecz jest wewnêtrznym rozjanieniem samej duchowej podmiotowoci, wzglêdnie transcendentalnoci, nie bêd¹c z niej jako takiej uzyskiwalnym, mo¿liwoæ s³uchania objawienia mo¿e byæ rozwa¿ona z podstawowej konstytucji ludzkiego ducha (K. Rahner,
S³uchacz S³owa, t³um. R. Samek, Kêty 2008, s. 24). W konsekwencji mo¿emy wskazaæ, ¿e podjêta
charakterystyka niesie ze sob¹ nastêpuj¹ce konsekwencje:
a) Bóg mo¿e siê objawiæ w taki sposób, ¿e wykracza poza wszelk¹ interpretacjê religijnego
usposobienia cz³owieka;
b) Transcendentalnoæ cz³owieka  jego podmiotowoæ stanowi o niemo¿liwoci antycypacji pe³ni prawdy;
c) Cz³owiek ma wewnêtrzn¹ otwartoæ na przyjêcie objawienia;
d) Cz³owiek mo¿e i musi przyj¹æ takie objawienie, bêd¹ce s³uchaniem samego Boga (zak³adaj¹c jego nieprzewidywalnoæ, tzn. objawienie, nie bêd¹ce antycypowane w swej treci, potencjaln¹ otwartoæ cz³owieka na nie i sk³onnoæ na przyjêcie go w momencie, w którym siê dokonuje), co pozwala na unikniêcie postrzegania objawienia jako dialektycznego korelatu wzglêdem
skoñczonoci cz³owieka.
Bycie cz³owieka w takiej optyce jawi siê jako ws³uchiwanie w orêdzie Boga, bêd¹ce wiecznym wiat³em i wiecznym ¿yciem w kierunku otwieraj¹cym dla ludzi w ³asce g³êbi ¿ywego Boga.
Konsekwencj¹ tego jest odrzucenie wszelkich prze¿yæ nieskoñczonoci (dowiadczeñ mistycznych), jak mówi Rahner, nocno  ekstatycznych (ek-stasis), w obrêbie w³asnej skoñczonoci, wykluczaj¹cych mo¿liwoæ objawienia w ludzkim s³owie Bo¿ego objawienia.
14
K. Rahner, Geist in Welt, München 1957, s. 14.
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I. ANALIZA OSOBY I JEJ PODMIOTOWOCI
Poród wielu zagadnieñ zawartych w pracach Karla Rahnera szczególne
miejsce zajmuje refleksja nad cz³owiekiem i mo¿liwoci¹ dowiadczenia
przez niego wiary w konkretnym momencie historii. Rahner kreli wizjê cz³owieka zdolnego do przyjêcia tego, co zape³nia pustkê, jaka jest w nim samym,
bycie skoñczonym. Stawia cz³owieka w relacji do nieskoñczonej Pe³ni, Tajemnicy, która w perspektywach religijnych i teologicznych nazywa siê Bogiem. Perspektywa ¿ycia cz³owieka wobec Transcendencji daje nadziejê na
spe³nienie w ramach bytu osobowego, w spotkaniu z Tym, który siê objawi³
i swoj¹ bliskoci¹ znosi unicestwiaj¹cy wyrok na³o¿ony na cz³owieka przez
siebie samego, przez w³asn¹ pustkê.
Spotkanie cz³owieka z Bogiem dokonuj¹ce siê w akcie wiary, wyra¿ane
w niezwykle ciemny i trudny sposób implikuje podstawow¹ dla chrzecijañstwa tezê, ¿e cz³owiek jest osob¹ i podmiotem15. W³aciwa konotacja tych
terminów mo¿e siê ukazaæ jedynie w kontekcie tych twierdzeñ, które mówi¹
o transcendencji cz³owieka, jego odpowiedzialnoci i wolnoci, jego d¹¿eniu
w stronê niepojêtej Tajemnicy, dowiadczeniu w³asnej przemijalnoci jako
byciu w wiecie16 uwik³anym w szereg relacji tak wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych. Te wszystkie dookrelenia wyra¿aj¹ prawdê o autentycznej osobowoci i podmiotowoci cz³owieka jako ducha w wiecie, uzdolnionego do
tego, by staæ siê s³uchaczem S³owa Boga w ramach historii, co wiadczy
o wolnoci Boga i cz³owieka17.
Cz³owiek jako jednostka i jako czêæ okrelonego systemu struktury spo³ecznej dowiadcza siebie na ró¿ne sposoby, na ogó³ jako efekt tego, co radykalnie ró¿ne od niego samego. Owo dowiadczenie stanowi integralny czynnik w procesie weryfikacji tego, co zosta³o powiedziane o cz³owieku w raPor. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, t³um. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 27.
K. Rahner, Geist in Welt, Munchen 1957, s. 406. Termin zaczerpniêty od M. Heideggera
(In-der-Welt-Sein). Wiele terminów Heideggera zaczerpniêtych jest z codziennego jêzyka, którym
nada³ now¹ treæ, podobnie jak to uczyni³ A.N. Whitehead, aby w ten sposób stworzyæ dogodne
narzêdzie, s³u¿¹ce wyra¿eniu oryginalnej, filozoficznej koncepcji. Oprócz nadawania nowego sensu wyra¿eniom zaczerpniêtym z codziennego jêzyka Heidegger, a za nim Rahner, zajmuj¹ siê tworzeniem neologizmów w oparciu o rdzenie s³owne wspó³czesnego im niemieckiego jêzyka. Przyk³adem takiego neologizmu, którym pos³uguje siê niemiecki jezuita, zaczerpniêtym od Heideggera, jest termin Gelichtetheit, który mo¿na przet³umaczyæ jako wietlistoæ czy przewietlenie
w odniesieniu do bytu, maj¹cego zdolnoæ poznania i bycia poznanym, (wed³ug przek³adu Bogdana Barana). Ponadto Rahner w traktacie Hörer des Wortes stosuje wiele terminów synonimicznych
wobec wietlistoci. S¹ to: podmiotowoæ (Subjektivität) oraz zrozumia³oæ bytu (Seinsverständnis).
17
Por. I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, s. 93.
15
16
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mach nauk szczegó³owych, empirycznych, roszcz¹cych sobie prawo do rozk³adania cz³owieka na czynniki pierwsze, jego analizy i pytania o to, co przyczyni³o siê do jego powstania i rozwoju. Jest to s³uszne i winno przebiegaæ
wed³ug cile okrelonych metod.
Cz³owiek jako bycie-w-wiecie (Heidegger) jest zdolny do zanurzenia siê
w siebie samego, co jest ró¿ne od niebycia-ju¿-w-wiecie. Czêsto owo patrzenie w g³¹b siebie obarczone jest dowiadczeniem troski ze wzglêdu na swoj¹
przesz³oæ, swoje ow³adniêcie wiatem i swoje wspó³bytowanie z innymi.
W wyniku tego cz³owiek ma mo¿liwoæ dowiadczenia siebie jako tego, który zaistnia³ przez co radykalnie ró¿nego od niego samego. Tym samym byt
ludzki wymyka siê wszelkim analizom roszcz¹cym sobie prawo do mówienia
o cz³owieku jako ca³oci w ramach ograniczonych kompetencji poszczególnych nauk zajmuj¹cych siê cz³owiekiem jako bytem wewn¹trzwiatowym18.
Swoisty charakter dowiadczenia osoby ujawnia siê w szczególnoci wtedy,
kiedy cz³owiek odkrywa w sobie samym elementy konstytutywne, wiadcz¹ce
o jego to¿samoci. Elementy te czêsto podlegaj¹ce mylowym odzwierciedleniom
i ca³ociowym ujêciom, stanowi¹ce mowê jako tak¹, nie odzwierciedlaj¹ tego,
co dane w milcz¹cych i nie narzucaj¹cych siê dowiadczeniach19.
W akcie samointerpretacji cz³owieka mo¿e uaktywniaæ siê trwoga zwi¹zana z niechêci¹ do poznania prawdy znosz¹cej niewiedzê samego siebie, ze
wzglêdu na to, ¿e jest ona czym wiêcej ni¿ sum¹ tych wszystkich elementów podlegaj¹cych analizie jako rzeczywistoci stanowi¹cej o jego to¿samoci. Z drugiej strony cz³owiek jako ten, który jest uzdolniony do stawania
wobec siebie, pyta o siebie samego, co odró¿nia go ze zbioru systemów skoñczonych i tym samym owym zapytaniem o siebie samego wykracza poza podmiotowoæ obiektywnoci, która jest efektem refleksji nauk o cz³owieku. Ta
zdolnoæ cz³owieka do zajmowania siê samym sob¹ ró¿nicuje w nim samym
podmiotowoæ od jego przedmiotowoci.
Bycie osob¹ znaczy wiêc samoposiadanie podmiotu jako takiego w wiadomej i wolnej relacji do ca³oci20. Kategoria samoposiadania zdaje siê mieæ
swoje korzenie ju¿ u w. Tomasza, gdzie w Summa contra Gentiles omawia
on rozumienie bytu w aspekcie podmiotowym  byt uczestniczy w istnieniu
o tyle, o ile ma on konieczne odniesienie do samego siebie (super ipsum reflecitur)21. Owa relacja cz³owieka do siebie samego jest byciem wobec siebie
Por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 29.
Por. tam¿e, s. 30.
20
Tam¿e, s. 31.
21
Por. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles IV. 2. Odniesienie cz³owieka do bytu jest
18
19
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jako jednostki i ca³oci. Samoposiadanie cz³owieka wykracza poza kategorialne dowiadczenia i determinacje zewnêtrzne oddzia³ywaj¹ce na niego samego. Stanowi fundament mo¿liwoci zapytania o siebie samego i pytania
o mo¿liwoæ zapytania. St¹d wynika nieredukowalnoæ podmiotowoci cz³owieka do jakiejkolwiek danej w ramach ograniczonego systemu, jaki stanowi
cz³owiek. Podmiotowoæ jako taka jest nieredukowalnym faktem egzystencji,
obecnym w ka¿dym kategorialnym dowiadczeniu, jako dany uprzednio warunek. Dana podmiotowoci i osobowoci ograniczonego systemu daje mo¿liwoæ mówienia o dowiadczeniu transcendentalnym, w ramach którego
wymyka nam siê to, co rozumiemy poprzez podmiotowoæ i osobowoæ.
Dowiadczenie transcendentalne w pe³ni ujawnia siê w ramach dowiadczenia podmiotowoci cz³owieka, a wiêc tam, gdzie pozostaje jako dany samemu sobie, przy mo¿liwoci samowyjanienia i samoanalizy.

II. CZ£OWIEK JAKO BYT TRANSCENDENCJI
W³aciwe znaczenie cz³owieka w relacji do Tajemnicy pe³niej wyra¿a siê
poprzez okrelenie go jako bytu transcendencji, bytu duchowo-osobowego
zwi¹zanego koniecznie ze wiatem boskim22. Cz³owiek jako byt ograniczony,
jako tajemnica po³¹czenia ducha i materii, wyposa¿ony w nadprzyrodzony
egzystencja³, posiada naturalne pragnienie poznania Boga. Owo pragnienie
poznania nabudowane na tajemnicy cz³owieka jest tym, co odró¿nia cz³owieka od innych bytów naturalnych. Poznanie cz³owieka, uwzglêdniaj¹ce jego
strukturê materialno-duchow¹ winno dokonywaæ siê poprzez analizê relacji
cz³owieka do Boga, wyra¿aj¹cej jego wewnêtrzne nakierowanie na Tajemnikoniecznym odniesieniem do samego siebie. Intelekt ludzki poznaje jedynie poprzez zwrot ku obrazom pochodzenia materialnego (por. STh. I,84,7), lecz charakterystyczne jest tak¿e to, ¿e proces
poznania polega na przekraczaniu zmys³owoci w procesie abstrakcji, w którym intelekt czynny
(Akwinata w rozwa¿aniach nad intelektem czynnym bazuje na propozycji Stagiryrty [zob. Arystoteles, De anima, III, 5 (430a 10-15)], w³¹czaj¹c je w nurt rozwa¿añ o duszy, co zdaje siê z punktu
widzenia Tomasza wspó³graæ z autorytetem Pisma w.  Ps 4,7) tworzy wyobra¿enia, na bazie tego,
co zawarte w zmys³ach (por. STh., I,84,6). Poznanie intelektu stanowi¹cego formê substancjaln¹
cz³owieka polega na dochodzeniu do siebie jako podmiotu poprzez wychodzenie od danych poznania zmys³owego do zrozumia³oci siebie i rzeczy w ogóle (por. STh. I,87,1). Dynamizm poznania
rozpiêtego pomiêdzy danymi zmys³owymi a mo¿liwoci¹ zrozumienia samego procesu poznania
jest nieograniczony i otwarty, co nie znaczy, ¿e cz³owiek mo¿e poznaæ nieskoñczonoæ in actu, ale
poznaje j¹ in potentia (por. STh. I, 86,2). Dla Tomasza cz³owiek jest nieskoñczonoci¹ negatywn¹,
otwartoci¹ na nieskoñczonoæ (por. STh. I,78,1; I,80,1). Dwie w³aciwoci cz³owieka, tj. transcendencja i bycie-przy-sobie w procesie poznania stanowi¹ podstawê dla mo¿liwoci ujmowania
cz³owieka w kategoriach podmiotowoci.
22
Rahner na okrelenie cz³owieka jako ducha stosuje formu³ê: Mensch als Geist.
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cê Boga. Mo¿na zatem mówiæ o Bogu jako mo¿liwoci danej samemu cz³owiekowi. Tajemniczoæ cz³owieka i jego uczestnictwo w relacji do Boga zosta³o w pe³ni wyra¿one poprzez S³owo Boga, które sta³o siê cia³em23. Cz³owiek sta³ siê mo¿liwoci¹ dla wypowiedzenia S³owa samego Boga. Zosta³
wewnêtrznie usposobiony do us³yszenia i przyjêcia S³owa. Poprzez to spotkanie zosta³a ustanowiona nierozdzielnoæ pomiêdzy samo-wypowiedzeniem
S³owa Bo¿ego, jego us³yszeniem i przyjêciem. Ponadto zosta³a ukonstytuowana sama tajemnica spotkania Absolutu z cz³owiekiem i koniecznoæ poszukiwania Boga i Jego woli przez cz³owieka, co nale¿y do podstawowego dowiadczenia egzystencji. Owo dowiadczenie jest nieustannym dostrzeganiem
rozszerzaj¹cej siê rzeczywistoci, w której to cz³owiek uczestniczy poprzez
otwieranie siê nieskoñczonego horyzontu bytu24, co wprawia go w ruch
i podtrzymuje w tym ruchu. Ostatecznie tym, co wprawia cz³owieka  podmiot nieabsolutny  w ruch, jest mo¿liwoæ podejmowania decyzji zgodnie
z w³asn¹ wol¹, dowiadczana przez skoñczonoæ i przypadkowoæ. Zarazem
w samym cz³owieku zostaje potwierdzona niemo¿liwoæ przezwyciê¿enia niemo¿noci rozporz¹dzania w³asn¹ egzystencj¹25.
Samodowiadczenie cz³owieka jest mo¿liwe wtedy, gdy jest bytem nieustannie nakierowanym na kogo lub co drugiego w obrêbie wiata rzeczy, przy
uwzglêdnieniu tego, od czego on sam pochodzi, a bêd¹cego radykalnie ró¿nym
od niego samego, nie bêd¹cego bytem skoñczonym, stanowi¹cym zasadê spójnoci i zupe³noci wszystkich mo¿liwych konfiguracji opieraj¹cych siê na po³¹czeniu bytów indywidualnych i wszystkich poszczególnych indywiduów jako
ogó³ rzeczy jednostkowych i zró¿nicowanych wzglêdem siebie.
Dowiadczenie transcendentalnoci stanowi podstawow¹ sytuacjê egzystencjaln¹, w której cz³owiek wykracza poza ka¿de dowiadczenie przedmiotowe. Dowiadcza apriorycznej otwartoci podmiotu na byt w ogóle, przy
23
Schemat, jakim operuje Rahner, w literaturze nazywany jest Grundaxiomem i oznacza podstawow¹ zasadê mówienia o Trójjedynym Bogu. Zasada ta opiera siê na za³o¿eniu, ¿e Trójca ekonomiczna jest Trójc¹ immanentn¹  Bóg jawi siê w wiecie jako ten, który ofiaruje cz³owiekowi
udzia³ w swoim wewnêtrznym ¿yciu. ¯ycie Boga staje siê udzia³em stworzenia na drodze trynitarnego samoudzielania siê Boga. Przez ten zabieg Rahner dokona³ wprowadzenia dyskursu o Bogu
w ramy chrzecijañskiej soteriologii. Krytycy tego projektu zarzucaj¹ Rahnerowi zbytni¹ ufnoæ
wzglêdem dialektycznej metafizyki Hegla, opieraj¹cego siê na próbie spójnego i syntetycznego
powi¹zania rzeczywistoci stworzonej z rzeczywistoci¹ samego Boga. Wi¹zanie to dokonuje siê
w obrêbie dialektycznego procesu, w którym Bóg staje siê sob¹, do siebie dochodzi, poprzez porednictwo wiata stworzonego (por. Hegel, Wyk³ady z filozofii religii, II, t³um. .F. Nowicki, Warszawa 2007, s. 215, 224-225).
24
K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 34.
25
Tego¿, £aska i natura, w: ten¿e, H. Vorgimler, Ma³y s³ownik teologiczny, t³um. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, kol. 215.
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uwzglêdnieniu ka¿dego dowiadczenia kategorialnego, stanowi¹cego fundament wszelkiej obiektywizacji. Przez obiektywizacjê rozumie siê tu sposób
porz¹dkowania, w którym nastêpuje przyporz¹dkowanie konkretnych indywiduów do nadrzêdnego uk³adu rzeczowego. Dziêki temu zyskuje siê dostêp do
tego, co szczegó³owe wychodz¹c od tego, co najogólniejsze26. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zbiór kategorialnych obiektywizacji jest mo¿liwoci¹ ujawnienia-dowiadczenia transcendencji, przy czym w ¿adnym razie jej nie wyczerpuje. Tak wiêc cz³owiek, bêd¹c bytem transcendencji, zostaje rzucony
w przestrzeñ tajemnicy oznaczaj¹cej niepoznawaln¹ i niewyra¿aln¹ rzeczywistoæ, daj¹c¹ mo¿liwoæ otwarcia na nieskoñczony horyzont bytu i tym samym daje mo¿liwoæ stawania przed samym sob¹ jako osob¹ i podmiotem27.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e bycie cz³owiekiem polega na transcendowaniu siebie samego. Jak mówi sam Rahner, cz³owiek jest, na ile istnieje
ponad siebie28, w stronê Tajemnicy daj¹cej mo¿liwoæ stawania siê sob¹.
Owo istnienie ponad siebie jako sta³a egzystencja29 znajduje siê w strukturze cz³owieka i dowiadczana jest a priori i wspó³wystêpuje poród innych
dowiadczeñ transcendentalnych. Stanowi fundament mo¿liwoci mówienia
o cz³owieku w ramach teologii i antropologii.
III. WOLNOÆ I ODPOWIEDZIALNOÆ PRZESTRZENI¥
DOWIADCZENIA TRANSCENDENCJI
W ramach filozoficzno-teologicznej refleksji Karla Rahnera30, opieraj¹cej
siê na metodzie transcendentalnej, ujawnia siê problematyka antropologii metafizycznej wraz z jej czêciami sk³adowymi: pytaniami o sens i warunki dowiadczenia wolnoci i odpowiedzialnoci cz³owieka.
Wolnoæ i odpowiedzialnoæ, wed³ug Rahnera, to kategorie sk³adowe
zbioru egzystencja³ów ludzkiego istnienia. Do istoty pojêcia wolnoci nale¿y
Por. M. Heidegger, Fenomenologia ¿ycia religijnego, t³um. G. Sowinski, Kraków 2002, s. 57.
Por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 35.
28
Tego¿, Hörer des Wortes, München 1941, s. 45.
29
A. Kumierski OP, Poznanie Boga wed³ug transcendentalnej metody Karla Rahnera,
http://www.teofil.dominikanie.pl/test/index.php/content/view/345/119/, 1.19.2010.
30
Podstawowe kierunki, które wyznaczaj¹ liniê interpretacyjn¹ koncepcji antropologii metafizycznej, a w jej zakresie pojêcia wolnoci, wywodz¹ siê od transcendentalnych podstaw filozofii
w. Tomasza, biegn¹cej przez kantyzm i jego interpretacje a¿ do reinterpretacji myli w. Tomasza,
dokonanej na bazie refleksji Kanta, proponowanej przez Maréchala, rozwijanej na gruncie myli
egzystencjalnej Heideggera, daj¹ mo¿liwoæ pewnego wspólnego modelu ontologii i metafizyki
ludzkiego poznania, przy uwzglêdnieniu ca³ej ró¿norodnoci tych systemów, zarówno w zakresie
terminologii, jak i przyjêtych metod.
26

27
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to, ¿e wymyka siê ona przyporz¹dkowaniu kategorialnemu, nie stanowi ona
jednej z wielu sprawnoci cz³owieka uczestnicz¹cych w momencie decyzyjnym31. Ponadto daje mo¿liwoæ wychylenia cz³owieka ku temu, co wieczne.
Wed³ug Rahnera,
wolnoæ jest przede wszystkim odpowiedzialnoci¹ podmiotu wobec samego siebie, tak
¿e w swojej najg³êbszej naturze dotyczy podmiotu jako takiego i w jego ca³oci32.

Wolnoæ pozbawiona jest charakteru temporalnego. D¹¿y do tego, by stawaæ siê chwil¹ aktualn¹ samej wiecznoci, tj. trwania pozbawionego nastêpstwa czasu. Wolnoæ jest dla cz³owieka momentem próby, w którym usi³uje
on zespoliæ wszelkie mo¿liwe akty czasowoci w jedn¹ i ca³¹ aktualnoæ egzystencji zawieraj¹cej to, co wczeniej i to, co póniej. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e czyn wynikaj¹cy z wolnoci  wolne dzia³anie  jest jednak dzia³aniem historycznym, co pozwala okreliæ cz³owieka jako skoñczonego ducha
ze wzglêdu na jego otwarcie na nieskoñczon¹ Tajemnicê w ramach w³asnego
bytu materialnego33. Ponadto warto zaznaczyæ, ¿e historia jest wszêdzie tam,
gdzie jest wolny czyn. Wynika to z ogólnej charakterystyki danych dotycz¹cych okrelonej rzeczywistoci metafizycznej34.
Moment wolnoci zawsze dotyczy ca³oci egzystencji, za któr¹ cz³owiek
jest odpowiedzialny. Przejcie od wolnoci chwili do ca³oci ¿ycia napotyka
w³aciwe sobie aporie m.in. wtedy, gdy akt wolnoci niedostatecznie siêga
g³êbi egzystencji oraz wtedy, gdy cz³owiek nie jest dostatecznie wolny
w swoim dzia³aniu, okrelaj¹cym jego samego35 jako co jednego, stanowi¹cego okrelon¹ ca³oæ. Wolnoæ zatem ujawnia siê jedynie w uk³adzie przestrzenno-czasowym, przy uwzglêdnieniu linearnego procesu dziania siê, w którym cz³owiek ma mo¿liwoæ stawania siê niezale¿nym od siebie samego.
Wolnoæ stanowi warunek zaistnienia pojedynczych aktów i wydarzeñ sk³adowych w obrêbie ca³ego ¿ycia.
W akcie wolnoci spe³nia siê samoaktualizacja podmiotu, która zostaje
przefiltrowana przez porednictwo danych czynów jako przejawów ludzkiej
31
Wbrew dociekaniom m.in. Josefa Fuchsa, który wychodz¹c z za³o¿eñ Rahnera nie potrafi³
zachowaæ absolutnych norm moralnych, uciekaj¹c w przestrzeñ moralnoci i etyki sytuacyjnej.
32
K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 82.
33
Okrelenie cz³owieka jako ducha oznacza, ¿e wiedzie on swoje ¿ycie w nieustannym siêganiu ku Absolutowi, w otwartoci na Boga. To¿samoæ cz³owieka, to, kim jest i kim siê staje, przebiega wed³ug dynamizmu zmierzania ku Bogu, choæby w sposób nieokrelony pojêciowo. Cz³owiek jest nieskoñczon¹ otwartoci¹ skoñczonego na Boga.
34
Por. K. Rahner, S³uchacz s³owa, t³um. R. Samek, Kêty 2008, s. 101.
35
Por. ten¿e, Modlitwa i wiara, t³um. G. Sowinski, Kraków 2000, s. 86.
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aktywnoci. Tym samym konstytuuje bycie-w-wiecie pojedynczego podmiotu w nienaruszalnoci jego historii.
Cz³owiek jako byt wewn¹trzwiatowy obdarzony jest wolnoci¹, nie daj¹c¹ siê zredukowaæ do jakiegokolwiek elementu maj¹cego sta³e zastosowanie przy zmiennych okolicznociach. W dodatku próba okrelenia tego, czym
jest wolnoæ, wed³ug Rahnera, prowadzi do okrelenia wolnoci w kontekcie
relacji cz³owiek  Tajemnica, rozumiana jako najwy¿sza wartoæ, jako mo¿liwoæ dope³niania ku temu, co ostateczne, ku czemu wychylony jest cz³owiek
w swoim celowociowym d¹¿eniu, poprzez porednictwo Tajemnicy w swojej egzystencji dla pojmowania Tajemnicy poza sob¹. Pomimo tego wolnoæ
nie stanowi sta³ej dyspozycji wyrzucaj¹cej nas w przestrzeñ nieskoñczonoci.
Stanowi jedynie mo¿liwoæ bycia cz³owieka ku wiecznoci. Próba okrelenia
tego, czym jest wolnoæ w kontekcie wiecznoci, ujawnia nam przestrzeñ,
w której to Tajemnica udziela swojej wiecznoci za porednictwem wolnoci,
w ramach czasowoci i zmiennej egzystencji cz³owieka. Jest czynnikiem
uto¿samiaj¹cym egzystencjê, daj¹c jej mo¿liwoæ konstytuowania siê w nas
samych wiecznoci wraz z jej dynamicznym charakterem. Dynamizm ten
uwarunkowany jest przez egzystencjê cz³owieka, jego wiecznoæ i stawanie
siê wiecznoci¹.
Wolnoæ odnosi siê do ca³oci ludzkiej egzystencji. Owa ca³oæ dotyczy
relacji zró¿nicowania i zgodnoci oraz tego, kim cz³owiek jest i kim nie jest.
W odkrywaniu wolnoci w ramach egzystencji, cz³owiek dowiadcza siebie
jako istoty uwarunkowanej, podlegaj¹cej wp³ywom zewnêtrznym i wewnêtrznym. St¹d mo¿na mówiæ o koegzystencji wolnoci i koniecznoci w ¿yciu
cz³owieka. Stosunek cz³owieka do bytu, jako podstawa wszelkiego poznania,
jako pryncypium odkrywania, wspieraj¹ce i porz¹dkuj¹ce relacje poznaj¹cego do poznawanego, stanowi przestrzeñ, w której odkrywam swoj¹ wolnoæ
i doznajê koniecznoci. W tej relacji aktywny podmiot czyni przedmiot poznania swoim i tym samym przejmuje za niego odpowiedzialnoæ. Wszelkie
przejawy aktywnoci cz³owieka ukierunkowane w stronê wiata, ujawniaj¹
z³o¿onoæ z dwóch ró¿nych substratów wolnoci i koniecznoci. Kant, do którego Rahner chêtnie siê odwo³uje, wskazuje, ¿e
wolnoæ przypisana woli stoi w sprzecznoci z koniecznoci¹ przyrody, a rozum na
tej rozstajnej drodze uwa¿a, ¿e z teoretycznego punktu widzenia droga koniecznoci
przyrodniczej jest o wiele bardziej utarta i u¿yteczna ni¿ droga wolnoci, to jednak
z praktycznego punktu widzenia cie¿ka wolnoci jest jedyn¹, na której jest mo¿liwe
pos³ugiwanie siê w swym postêpowaniu w³asnym rozumem36. I dalej: wolnoæ i ko36

Tam¿e s. 100.
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niecznoæ nie tylko bardzo dobrze mog¹ razem istnieæ, ale tak¿e musz¹ byæ pojête
jako koniecznie po³¹czone w tym samym podmiocie. Inaczej bowiem nie mo¿na by
uzasadniæ, dlaczego mielibymy rozum obarczaæ ide¹, która, choæ da siê po³¹czyæ bez
sprzecznoci z inn¹ dostatecznie sprawdzon¹, jednak wik³a nas w sprawê, która rozumowi w teoretycznym jego u¿yciu bardzo wiele sprawia k³opotu37.

St¹d rodzi siê aporia w uzgadnianiu tego, co dane w subiektywnym odczuciu z obiektywn¹ sytuacj¹, wzglêdem, której ujawni³a siê ludzka aktywnoæ, wiadcz¹ca o wolnym podmiocie. Wolny podmiot pozostaje niezale¿ny
od siebie samego poprzez porednictwo rzeczywistoci obiektywnej, która
staje siê mo¿liwoci¹ powrotu do siebie samego, stanowi punkt wyjcia i dojcia, stanowi funkcje porednictwa pomiêdzy cz³owiekiem a w³aciwym
przedmiotem wolnoci38.
Tam¿e s. 101.
Mówienie o wolnoci u Kanta winno uwzglêdniaæ to¿samoæ rozumu praktycznego z woln¹
wol¹. W rozdziale z pierwszej Krytyki, mówi¹cym o antynomiach Kant, wskaza³, ¿e pojêcie wolnoci transcendentalnej jest w ogóle mo¿liwe do pomylenia. Zasada autonomii z drugiej Krytyki
pokazuje, ¿e wolnoæ transcendentalna jest pojêciem negatywnym, na które mo¿na spojrzeæ od strony pozytywnej, by dostrzec w niej cile okrelon¹ wolnoæ moraln¹. Ponadto Kant wskazuje na
rzeczywistoæ moralnego wymiaru wolnoci. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e refleksje Kanta dotycz¹ce wolnoci rozpatrywane s¹ w kontekcie filozofii prawa, filozofii dziejów, filozofii religii. Tym, co odró¿nia myl Rahnera od Kanta w kwestii wolnoci, to wyjcie poza wymiar horyzontalny (analiza
zakresu przedmiotów ludzkiego poznania) w kierunku wertykalnym (transcendencji Boga). St¹d
mo¿na mówiæ, ¿e kategoria transcendentalnoci funduje nam mo¿liwoæ mówienia o relacji Bógcz³owiek-wiat na fundamencie pojêcia wolnoci. Dziêki takiemu rozumieniu kategorii transcendentalnoci staje siê mo¿liwe objawienie Boga w rzeczywistoci, która jest dostêpna bezporedniemu dowiadczeniu cz³owieka i przyjêcie przez cz³owieka tego samoobjawienia siê Boga, wzywaj¹cego podmiot dowiadczenia do wolnoci. Cz³owiek dla Rahnera jest bytem wolnoci, bytem
samourzeczywistniaj¹cym siê w relacji do drugiego. Relacyjna struktura wolnoci odnosi podmiot
do rzeczywistoci poza nim samym. (por. K. Rahner, S³uchacz s³owa, s. 76-96). Wolnoæ dla Rahnera jest cech¹ charakterystyczn¹ ducha ludzkiego czy cz³owieka okrelanego mianem ducha. Cz³owiek w akcie poznania i woli odnosi siê w sposób konieczny do Boga. Kant w swoich rozwa¿aniach nie podejmuje zagadnienia odniesienia do Boga, rozwa¿aj¹c pojêcie wolnoci. Wskazuje na
pojêcie cnoty, bêd¹cej czym wewnêtrznym, nie bêd¹cej czym mo¿liwym do dowiadczenia, nie
mówi o tym w kontekcie wolnoci. Relacyjnoæ wynikaj¹ca z faktu wolnoci ³¹czy siê bezporednio z procesem poznania, w którym to cz³owiek dowiadcza siebie jako bytu skoñczonego. Podstaw¹ odniesienia do siebie samego, wed³ug Rahnera jest wola, to konieczne, absolutne ustanowienie [ ] jest dlatego wol¹. U podstawy konkretnego bytu ludzkiego, porodku pierwszej transcendencji w kierunku bytu ma miejsce (konieczny) czyn woli. Otwarcie bytu jako takiego na konkretny
byt ludzki jest sprawione przez wolê jako wewnêtrzny moment samego poznania (cyt. za: I. Bokwa, Wprowadzenie go teologii Karla Rahnera, s. 103). Wolnoæ jest zatem podstawowym atrybutem natury cz³owieka. Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e Rahnerowi bardzo zale¿y na wykazaniu ³¹cznoci pomiêdzy pojêciem wolnoci i absolutu. Ludzka, skoñczona wolnoæ jest w sposób konieczny
nakierowana na Boga, dziêki posiadaniu intelektu czynnego (intellectus agens) cz³owiek jest zdolny poznaæ byt. Realizacja siebie samego w akcie wolnoci potwierdza fakt, ¿e cz³owiek jest zdolny
do tego, by poznaæ byt. Wolnoæ jest naladowaniem wolnoci Boga: cz³owiek dowiadcza, ¿e jest
37
38
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Uczeñ Rahnera, Herbert Vorgrimler39, analizuj¹c pojêcie wolnoci40 wskazuje na jej wymiar osobowy, a czyni to poprzez rozró¿nienie wolnoci pozytywnej i negatywnej. Wolnoæ pozytywna, powiada ten autor, jest wolnoci¹
do czego lub do kogo, natomiast wolnoæ negatywna jest wolnoci¹
wyboru, gdzie moment decyzyjny jest równoznaczny z mo¿liwoci¹ wyboru
czego i jednoczenie odrzucenia innej z rozpatrywanych mo¿liwoci. Bez
w¹tpienia dokonane rozró¿nienie potwierdza ca³e t³o nakrelone przez Rahnera  rozumienie wolnoci dokonuje siê poprzez widzenie cz³owieka jako
bytu transparentnego, tj. transcendentnego i otwartego na Transcendencjê.
Dlatego wolnoæ sytuuje w przestrzeni wolnoci decyzji41, gdzie jej podmiotem jest duchowa osoba. Wolnoæ dla duchowej osoby, tj. osoby otwartej na
nieskoñczonego Boga, pe³ni mo¿liwoæ aktualizacji potencjalnoci bytowej,
umo¿liwia mu dojcie do samoposiadania. Wyrywa go poza trwanie pomiêdzy tak lub nie wobec Tajemnicy42. W akcie wolnoci ka¿de kategorialne
dowiadczenie stanowi mo¿liwoæ zajêcia konkretnego stanowiska wobec
samego Boga, funduje cz³owiekowi mo¿liwoæ zajêcia postawy wobec Niego, gdzie ka¿de nie jest nierówne jakociowo wobec tak, a to ze wzglêdu
na to, ¿e nie wypowiedziane jako orientacja ca³ej egzystencji cz³owieka wobec Absolutu jest ustanowieniem kategorialnego celu do rangi absolutnego,
i nastêpnie w sposób absolutny mierzy miar¹ celu kategorialnego ca³y zakres
dowiadczanych rzeczywistoci, w opozycji do bezwarunkowego trwania wobec niewyra¿alnej Tajemnicy, któr¹ to nie my rozporz¹dzamy, ale dajemy siê
jej ow³adn¹æ. Ka¿de nie wypowiedziane w akcie decyzyjnym cz³owieka
wobec Absolutu stanowi alternatywê wobec tak. Jednak owo nie nie jest
niesiony woln¹ moc¹ czystego bytu. Bóg istnieje na sposób osobowy  cz³owiek pozostaje nieustannie w relacji do osobowego Innego, gdy¿ jest wolny i pozwala siê poznaæ. Zwi¹zek cz³owieka
z Bogiem, zwi¹zek dwóch niewykluczaj¹cych siê wolnoci jest udzia³em cz³owieka w wolnoci
samego Boga, co gwarantuje mo¿liwoæ zrozumienia tego, kim jest cz³owiek dla niego samego jako
pytaj¹cego, czym jest wolnoæ i jego istota.
39
Urodzony w roku 1929 we Fryburgu, doktoryzowa³ siê w roku 1958 u K. Rahnera. Od roku
1968 profesor dogmatyki na Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie w Lucernie. W roku 1972
profesor dogmatyki i historii dogmatów na uniwersytecie w Münster. By³ sekretarzem i wspó³pracownikiem Rahnera.
40
H. Vorgrimler, Neues Theologisches Wörterbuch, s. 197.
41
Por. K. Rahner, Die Freiheit in der Kirche, w: Schriften zur Theologie, Bd II, Ensiedeln
1970, s. 96.
42
Na marginesie wypowiedzi II soboru watykañskiego Rahner twierdzi, ¿e mo¿liwoæ zaprzeczenia istnienia czy poznania Boga jest, jak siê zak³ada, postaw¹ dzia³aj¹c¹ zgodnie z w³asnym sumieniem, szukaj¹c¹ prawdy, spe³niaj¹c¹ wymogi poczucia moralnego danego cz³owieka. Wobec powy¿szego, czy jest mo¿liwy rzeczywisty ateizm, który nie jest ukrytym anonimowym teizmem?
A je¿eli jest mo¿liwy, to czy nie nale¿a³oby szukaæ pewnej pozytywnoci w owym nie jako sposobie rozjaniania sensu bytu w ogóle?
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równe jakociowo z tak  nie istnieje o tyle, o ile istnieje tak. Tylko
poprzez wstêpne rozumienie mo¿liwoci powiedzenia tak mamy dostêp do
mo¿liwoci wypowiedzenia nie. Wynika st¹d, ¿e nie jest wtórne wobec
tak. Ka¿de nie jako odpowied cz³owieka na proces uczestniczenia w
dok¹d i sk¹d transcendencji stanowi sprzecznoæ sam¹ w sobie,
a to ze wzglêdu na zaprzeczenie temu, co konstytuuje nasz¹ mo¿liwoæ wolnoci i tym samym mo¿liwoæ wypowiedzenia tak lub nie43.
Wolnoæ jest mo¿liwoci¹ realizacji siebie jako tego, kto jest obdarzony
godnoci¹ i pozostaje w relacji do Boga oraz do drugiego cz³owieka. Godnoæ cz³owieka zasadza siê na wolnoci. To ¿ycie w otwartej przestrzeni mo¿liwoci daje szansê czynienia siebie samego44. Cz³owiek jest bytem ¿yj¹cym w okrelonej przestrzeni, w któr¹ wnosi swój w³asny zasób istotowy
wraz z mo¿liwoci¹ kreacji samego siebie. Owa mo¿liwoæ sugeruje, ¿e cz³owiek jest zdolny do deformacji jestestwa  mo¿e wik³aæ siê w uk³ad tego, co
dysponuje nim samym. St¹d powstaje mo¿liwoæ mówienia o ró¿nych stopniach bycia wolnym i nie-wolnym. Tworzenie siebie samego jest tu d¹¿noci¹ podstawy do okrelonej samowiedzy, danej w dowiadczeniu tego, co
siêga poza niego samego. Podstawa czynienia siebie samego jest mo¿liwoci¹ siêgania po g³êbie têsknoty i po najwy¿sze przestrzenie ducha, a jej zaprzeczenie to wik³anie siê i ograniczanie horyzontu bycia wy³¹cznie do egzystencjalnej niewa¿noci45. Owa d¹¿noæ oznacza, ¿e cz³owiek w akcie wolnoci nigdy nie dysponuje do koñca samym sob¹. Wyra¿a to faktualnoæ
charakterystyczn¹ dla zakresu egzystencji i tego, co w niej st³umione, wiadcz¹ce o charakterze bycia jestestwa tu oto46. Realizacja wolnoci w akcie
stawania siê sob¹ polega na wyborze jednej z danych mo¿liwoci, sprostaniu
temu, ¿e nie wybralimy innych i wybraæ ich nie mo¿emy. W siatce relacji
stawania siê sob¹, w akcie wolnoci jako bytu otwartego na to, co radykalnie
ró¿ne od niego samego a mo¿liwoci¹ zaprzeczenia sobie poprzez nierealizowanie wolnoci, tkwi z istoty mo¿liwoæ uniewa¿nienia siebie. Owa mo¿liwoæ uniewa¿nienia siebie wiadczy wobec tego o mo¿liwoci zaistnienia jestestwa obarczonego win¹. Wina, jako efekt swoistego napiêcia pomiêdzy
mo¿liwoci¹ realizowania wolnoci a jej zaprzeczeniem, staje siê podstaw¹
43
Por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 89. Na gruncie filozoficznym, zgodnie z intuicjami Rahnera, problem mo¿liwoci wypowiedzenia Bogu nie zostaje analizowany w pracy
B. Welte pt. Filozoficzne poznanie Boga a mo¿liwoæ ateizmu, a na gruncie teologicznym J.B. Metza, Niewiara jako problem teologiczny.
44
K. Rahner, Würde und Freiheit des Menschen, w: Schriften zur Teologie, Bd II, Ensiedeln
1970, s. 247-277.
45
Por. M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, s. 401.
46
Por. tam¿e, s. 192.
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nie-wa¿noci jestestwa. Owa wina nie wiadczy o niezrealizowanym projekcie, bêd¹cym egzemplifikacj¹ tego, co dane w wiadomoci, ale sam sposób
bytowania w wiecie, jako zdolnoæ zachowania niezale¿noci od tego, co ma
moc zniewalania, ale i zdolnoæ do bycia nieow³adniêtym przez to, co sam
z siebie jestem w stanie zaprojektowaæ jako uk³ad potencjalnych mo¿liwoci
i tego, co ju¿ staje siê projektowaniem. Wolnoæ jest swoistym przejciem
w stronê bytu i jego aktywnoci. Dziêki niej zostaje wyrwany z przymusu,
z biernego poddania siê uk³adowi rzeczy oddzia³ywaj¹cych na niego i mo¿e
dokonywaæ wyboru pomiêdzy tak czy nie wobec zastanej rzeczywistoci. To wolnoæ nadaje kszta³t egzystencji cz³owieka, nadaje kierunek dzia³ania i wyznacza ostateczne dok¹d wszelkich jego kategorialnych poczynañ,
ustanawiaj¹cych relacjê do Boga i drugiego cz³owieka. Dziêki wolnoci cz³owiek jest rozpiêty pomiêdzy heroizmem a bestialstwem wtedy, kiedy wolnoæ pragnie sobie z³upiæ i panem byæ na w³asnej pustyni47 i wtedy, gdy staje siê wolny od wszelkiego rodzaju przekonañ. Tak wiêc fakt wolnoci, bycia
wolnym wyjania d¹¿enie cz³owieka do dobra, do religijnoci, do znoszenia
trwogi z obawy przed utrat¹ posiadanego dobra i w koñcu niepamiêtania
o w³asnej mierci, przemijalnoci, mo¿liwoci zerwania wiêzi wydarzenia
mierci Jezusa ze mierci¹ w³asn¹ i zwrotu od Tajemnicy do absolutyzacji
dobra wzglêdnego. Wreszcie wolnoæ jest tym, co wyrywa nas z czystego
determinizmu warunkowanego poprzez relacjê przyczyna-skutek, z racji wolnoci  teraz nie mo¿emy znaæ swoich dzia³añ przysz³ych48, dziêki czemu
nasza wolnoæ staje siê mo¿liwoci¹ czynienia siebie, przy jednoczesnym
ograniczeniu polegaj¹cym na pozbawieniu w³adzy nad tym, co przysz³e. Stawia to cz³owieka w jego bezgranicznoci istnienia w relacji do Boga, do przysz³oci, gdzie Bóg stanowi przysz³oæ, a przysz³oæ niekoniecznie stanowi
Boga49, gdzie dzia³anie cz³owieka w wiecie, stanowi ¿ycie wewn¹trz tajemnicy nakierowane na zbawcz¹ propozycjê Boga i mo¿liwoæ prze¿ywania
Jego obecnoci w obrêbie tego, co moje w³asne.
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, t³um. W. Berent, Poznañ 1995, s. 13.
Fakt ten wyjania L. Wittgenstein w Traktacie logiczno-filozoficznym: Moglibymy je znaæ
tylko wtedy, gdyby przyczynowoæ by³a koniecznoci¹ wewnêtrzn¹, jak koniecznoæ wniosku logicznego. Zwi¹zek wiedzy z tym, co siê wie, jest zwi¹zkiem koniecznoci logicznej (L. Wittgenstein, Tractatus Logico  Philosophicus, t³um. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 44).
49
Wzajemn¹ relacjê Boga i wolnoci stworzenia tak wyjania Walter Kasper: Ludzka wolnoæ urzeczywistnia siê i wype³nia dopiero przez teonomiê, przez uznanie Boga i przez wspólnotê
z Bogiem. Do wolnoci cz³owieka nale¿y bowiem otwartoæ na nieskoñczon¹ tajemnicê. Por. Autonomie und Theonomie. Zur Ortsbestimmung des Christentums in der modernen Welt, w: D. Mieth,
H. Weber, Anspruch der Wirklichkeit und christlicher Glaube. Probleme und Wege theologischer
Ethik heute, Düsseldorf 1980, s. 29.
47
48
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IV. CZ£OWIEK JAKO BYT RELACYJNY
Relacyjny charakter aktywnoci, jakie charakteryzuj¹ cz³owieka jako byt
otwarty na drugiego i na to, co obecne w stworzeniu, rozumianym tu jako
wszystko to, co stanowi zbiór bytów wspó³istniej¹cych obok oraz w sposobie
dowiadczania interpretacji tego, co siê wydarzy³o i wydarza, ujawnia odniesienie cz³owieka do Tajemnicy, do wolnoci wraz z odpowiedzialnoci¹, do
zastanej i wspó³tworzonej struktury spo³ecznej (religijno-spo³ecznej) i do identyfikacji tego, który siê ujawnia z tym, w jaki sposób istnieje w wiecie. Relacyjnoæ cz³owieka jako bytu otwartego na to, co inne wzglêdem niego, ale i na
siebie samego, stawia pytanie o wolnoæ samego cz³owieka i wolnoæ tego,
z którym siê spotyka lub zostaje spotkany. W tle relacji, w których cz³owiek
wykazuje swoj¹ aktywnoæ psycho-fizyczno-duchow¹, rozbrzmiewa w koñcu
pytanie o stosunek wolnoci cz³owieka do wolnoci Tajemnicy, pozostaj¹cej
w obrêbie dowiadczenia osobowego. Spotkanie cz³owieka z Bogiem w obrêbie cile okrelonej przestrzeni i czasu nigdy nie dokonuje siê wprost. Znaczy
to, ¿e nic, co mo¿e byæ spotkane w tym wiecie, nie jest to¿same z Bogiem
i Boga nie wyczerpuje. Tym samym spotkanie cz³owieka ze wiatem, z innymi
nie wyczerpuje pragnienia spotkania Boga50, dynamizuj¹c tym samym mo¿liwoæ otwarcia cz³owieka na to, co pozostaje w zasiêgu mo¿liwoci dowiadczenia i domaga siê uruchomienia procesów porz¹dkuj¹cych, tzn. takich, w których jest budowana hierarchia wa¿noci tego, co wa¿ne dla niego samego
i co wyrywa cz³owieka z zamkniêcia na to, co inne i stawia go w sytuacji otwartoci bytu jako poszukiwacza ostatecznego sensu tego, co jest.
Pytanie o relacyjny charakter cz³owieka, o wolnoæ, domaga siê zwrócenia uwagi na granice stosunków, w których dokonuje siê swego rodzaju sprzê¿enie zwrotne miêdzy cz³owiekiem a tym, co obce wobec niego, w koñcu
o granicê spotykaj¹cych siê wolnoci, szczególnie pytanie o granice wolnoci
cz³owieka wzglêdem Boga. Id¹c dalej tym tropem nale¿y zapytaæ o warunki
dwóch wzajemnie spotykaj¹cych siê wolnoci, spotkania cz³owieka jako tego,
który jest radykalnie ró¿ny od Boga (z uwzglêdnieniem bezwzglêdnej zale¿noci od Niego jako Stwórcy) z Bogiem samym. D¹¿¹c do rozumienia tej
szczególnej relacji nale¿y zwróciæ uwagê na d¹¿enia wolitywno-emocjonalne
cz³owieka jako osoby duchowej, stanowi¹cej realny symbol afirmuj¹cy byt
absolutny, jako podstawê widzian¹ w optyce tajemnicy51. Dana niepojmowal50
Por. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, t³um. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski,
Kraków 1999, s. 589-608.
51
Widoczna jest tu zbie¿noæ z pogl¹dami Ernsta Cassirera, który w ramach okrelonej teorii
kultury pojmuje cz³owieka jako animal symbolicum. Pos³uguje siê on neokantowskim rozumieniem
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na rzeczywistoæ stanowi horyzont ka¿dego duchowego spotkania z innymi
wymiarami dowiadczanego wiata52. Ma tu miejsce rozró¿nienie ontologiczne na podmiot bêd¹cy radykalnie ró¿ny od owej niepojmowalnej rzeczywistoci, bêd¹cej przestrzeni¹ duchowego spotkania. Ale tak¿e na poziomie ontologicznym, oprócz tego rozró¿nienia mo¿na mówiæ o rozdzielnoci w ka¿dym procesie poznania, w którym nigdy poznawany przedmiot nie jest
to¿samy z poznaj¹cym podmiotem. Maj¹c na uwadze poczynione uwagi mo¿na na ich podstawie wnioskowaæ o swoistej aporii, jakiej cz³owiek dowiadcza w sytuacji mówienia o dowiadczeniu tajemnicy53.
Owa aporia wynika z istoty samego spotkania bytu absolutnego i nieskoñczonego z bytem bêd¹cym radykalnie ró¿nym, a jej owocem jest niemo¿liwoæ podejmowania pojêciowej refleksji, jako próby charakterystyki owego
spotkania54. Owa trudnoæ uzasadnia twierdzenie mówi¹ce o rozró¿nieniu
cz³owieka i Boga, jako dwóch ró¿nych bytów. To dodatkowo wzmacnia postawion¹ tezê o dwóch wzajemnie dope³niaj¹cych siê w spotkaniu wolnociach na gruncie przed-ujêcia transcendencji ducha55, pod warunkiem sta³ej
nieprzerwanej zale¿noci wiata od Boga, tak ¿e wiat stworzony w ca³ym
wymiarze jego trwania  a wiêc maj¹c na uwadze historiê, chwilê teraniejsz¹ i to, co przysz³e  wskazuje na to, co absolutne jako na swoj¹ podstawê,
nie znosz¹c przy tym wolnoci, w jak¹ jest wyposa¿one stworzenie56. Pytanie
o moc dzia³ania Boga w stosunku do tego, co istnieje, a raczej do tego, co
rozpoczê³o swoje istnienie, dodatkowo wzmacnia pytanie o przed-ustanowiony porz¹dek i o stosunek owego przed-ustanowienia do stworzenia z niczego.
symbolu, który stanowi rezultat wewnêtrznej (apriorycznej) aktywnoci podmiotu, stanowi¹cy nieodwracalny proces odchodzenia od wiata samego w sobie w kierunku ludzkiej autonomii. Jêzyk, religia, kultura, nauka, stanowi¹ strukturê symboliczn¹, poprzez które i ponad którymi cz³owiek dociera do rzeczywistoci. (Por. E. Cassirer, Symbol i jêzyk, t³um. B. Andrzejewski, Poznañ
1995).
52
Por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 68.
53
Kuc L., Zagadnienie antropologii chrzecijañskiej, Studia Theologica Varsoviensia 9
(1971), n. 2, s. 95-109.
54
Zdaje siê dlatego, ¿e problem Boga w myli wspó³czesnych filozofów zosta³ zepchniêty na
drugi plan. Przyk³adem mo¿e tu byæ dzie³o Sein und Zeit Martina Heideggera. Heidegger mówi
z wielkim dystansem o idei Bo¿ego obrazu w cz³owieku, jednak jego myl d¹¿y konsekwentnie ku
budowaniu idei w³aciwej mo¿liwoci bycia ca³oci¹ jestestwa. Czy oznacza to, ¿e odt¹d cz³owiek
to konstrukcja samowystarczalna, która odziedziczy³a przymioty, przedtem odnosz¹ce siê do tego,
co boskie? Czy odt¹d pozostaje sam cz³owiek zamkniêty w przestrzeni oddzia³ywania w³asnego
sumienia zredukowanego do w³aciwego siebie bytu?
55
Por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 68.
56
Ten szczególny zwi¹zek teologia chrzecijañska zwyk³a nazywaæ stworzeniem, stworzonoci¹ wiata. Rahner dodatkowo wskazuje na sta³e bycie-obdarzonym-samym-sob¹ na mocy wolnego ustanowienia przez Boga osobowego.
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Creatio ex nihilo oznacza tu totalne dzia³anie Absolutu, polegaj¹ce na budowaniu zale¿noci wiata od Niego, przy zachowaniu niezale¿noci Absolutu
od wiata57. Taki sposób rozumienia znosi tradycyjny schemat mylowy oparty na algorytmie przyczyna-skutek, w próbie usprawiedliwienia wszechwiata, jego pocz¹tku i konsekwencji zaistnienia58. W relacji Absolut-stworzenie
mamy do czynienia z jednej strony z zale¿noci¹, a z drugiej autentycznoci¹
bytu jako takiego, która jest sposobem aktywnego wyjcia-z-samego-siebie.
Bóg stwarza wiat jako co odrêbnego, niebêd¹cego Nim samym, ale stwarzaj¹c pozostawia go u siebie jako tego, który jest ugruntowany i w tej samej
mierze wyzwala byt do samodzielnoci59. Samodzielnoæ w kontekcie relacji
do Tajemnicy oznacza tu ci¹g³oæ bycia sob¹, zdolnoæ do istnienia zindywidualizowanego, pozwalaj¹cego na odkrycie tego, co rozumiemy poprzez czasowe trwanie cz³owieka w kontekcie mo¿liwoci wiecznego trwania bytu.
Kolejnym zagro¿eniem odgraniczaj¹cym relacyjny charakter cz³owieka od
pojêcia wolnoci mo¿e byæ koncepcja ewolucji60, tak silnie obecna w sposobie
mylenia dzisiejszego wiata. Nawet teoria oparta na myli Darwina, nie wykluczaj¹ca mo¿liwoci istnienia Boga jako tego, który nadaje przyrodzie okrelony projekt, realizuj¹cy siê w czasie, ma pewne ograniczenia. Do fundamenPor. tam¿e, s. 69.
Tam¿e s. 89: Wszêdzie, gdzie natrafiamy na zwi¹zek przyczynowy typu kategorialnego,
wewn¹trzwiatowego, skutek jest wprawdzie na mocy swego pojêcia zale¿ny od swojej przyczyny,
ale owa przyczyna sama jest w szczególny sposób zale¿na tak¿e od swojego skutku, poniewa¿ nie
mog³aby byæ przyczyn¹, gdyby nie doprowadzi³a do skutku. Nie jest tak w przypadku relacji miêdzy Bogiem a stworzeniem, poniewa¿ gdyby tak by³o, Bóg by³by ze swojej strony momentem
wewn¹trz sfery naszego dowiadczenia kategorialnego, a nie absolutnym dok¹d transcendencji,
wewn¹trz której poznajemy to, co indywidualne i skoñczone.
59
Por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 70.
60
Postrzeganie cz³owieka wy³¹cznie na poziomie biologii niesie ze sob¹ zagro¿enie, polegaj¹ce na ujmowaniu istnienia w ramach paradygmatu ewolucyjnego, gdzie podmiot stopniowo rozwija i wy³ania z siebie w³aciwy sobie cel. W relacji do Boga cz³owiek podlega immanentnemu
spe³nieniu bycia, które nastêpnie mo¿e zostaæ dope³nione spe³nieniem o charakterze transcendentnym (zewnêtrznym w stosunku do podmiotu, lecz dokonuj¹cym siê w jego obrêbie). Problem stanowi wyjanienie dope³nienia spe³nienia immanentnego spe³nieniem transcendentnym, w jaki sposób mówiæ o spe³nieniu transcendentnym, a¿eby mówiæ o cz³owieku jako fundamencie tego spe³nienia i o samym spe³nieniu  czym ono w³aciwie jest wobec mo¿liwoci pomieszania znaczeñ
pomiêdzy immanentnym i transcendentnym spe³nieniem cz³owieka. Podstawowa mo¿liwoæ b³êdu
w takim ujmowaniu cz³owieka polega na redukcji jego transcendencji do kategorialnej przysz³oci
cz³owieka jako bytu ewoluuj¹cego, d¹¿¹cego do spe³nienia i ujmowaniu jej w kategoriach spe³nienia o cile wyznaczonych granicach, co stanowi³oby o immanencji, a nie transcendencji cz³owieka. Z drugiej strony tak zarysowany problem stawia pytanie o mo¿liwoæ osi¹gniêcia spe³nienia
cz³owieka jako bytu cielesno-duchowego, ujmowanego jako ca³oæ, z niemo¿liwoci¹ spe³nienia
w aspekcie materialnoci cz³owieka  samodzielnego spe³niania, co stanowi o problemie ujmowania stosunku ducha i materii, jej wolnoci stawania siê, wobec Boga. Na ten temat por. K. Rahner,
Pisma wybrane, t. II, t³um. G. Bubel, Kraków 2007, s. 122.
57
58
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talnego ograniczenia nale¿y mo¿liwoæ negacji celowociowej interpretacji procesów stawania siê tego, co nas otacza. Rozwi¹zaniem powy¿szej aporii zdaje
siê byæ wprowadzony przez Rahnera termin samotranscendencji, wystêpuj¹cej
z ukrytym w tle pojêciem samoorganizacji61. Sposób rozumowania proponowany przez Rahnera dotyczy odkrywania tego, co nowe w stosunku do tego, co
by³o uprzednio dane. Zak³ada to istnienie si³y, która absolutnie od niczego nie
zale¿y, a któr¹ zwyklimy nazywaæ Bogiem. Tej¿e si³y nie mo¿emy nazywaæ,
w kontekcie poczynionych uwag dotycz¹cych celowoci i jej mo¿liwoci negacji, przyczyn¹ lub jedn¹ z wielu przyczyn oddzia³ywuj¹cej z zewn¹trz w stosunku do tego, co jest, ze wzglêdu na transcendencjê Boga. Gdybymy postawili dzia³anie Boga w wiecie w szeregu z innymi przyczynami wp³ywaj¹cymi
na kszta³t wiata, to ³atwo mo¿na by wykazaæ pasywnoæ dzia³ania tego, co
nowe w stosunku do tego, co ju¿ by³o dane. Dzia³anie Boga w stosunku do
cz³owieka i otoczenia, w którym cz³owiek ¿yje, nale¿y ujmowaæ w kategoriach
mo¿liwoci przekraczania samego siebie, tego, co uprzednio by³o dane. Egzemplifikacj¹ procesu samotranscendencji jest choæby powstanie ¿ycia z materii
nieorganicznej, stawanie siê ludzkiej wiadomoci z tego, co ju¿ uprzednio dane
by³o w zwierzêtach62, prawdziwe rodzicielstwo matki i ojca tak¿e w odniesieniu do duszy poczêtego dziecka63, ale tak¿e przekraczanie samego siebie, zamkniêtego cz³owieka w akcie mi³oci, gdzie nastêpuje otwarcie na to, co inne
w stosunku do dowiadczaj¹cego mi³oci cz³owieka64. Kolejnym egzystencja³em, bêd¹cym przejawem samotranscendencji, mo¿e byæ przemiana cz³owieka
dokonuj¹ca siê w byciu-ku-mierci (sein-zum-Tode), jako dochodzeniu do kresu, ze wiadomoci¹ i akceptacj¹ ujawniania siê ukrytoci przychodz¹cej
z zewn¹trz mierci. Przygl¹daj¹c siê temu, co dzieje siê z dzisiejsz¹ myl¹
o Bogu, jej oddaleniu od fizyki i biologii, mo¿na wnioskowaæ, ¿e próby rozumienia teorii samotranscendencji jako próby uchwycenia tego, co nowe, mog¹
prowadziæ do odmiennych wskazañ, dokonanych na gruncie teologii, jak i nauk
szczegó³owych65, jako dwóch ró¿nych od siebie analiz przyczyn jednego i tego
samego zdarzenia. St¹d potrzeba ponownego namys³u nad relacyjnoci¹ podPor. T. Kucia, Filozofia Biogenezy, Londyn 1981, s. 90-113.
Ze wskazaniem na proces hominizacji, z uwzglêdnieniem uwagi dotycz¹cej nieoczywistoci dynamizmu stawania siê jednoci duszy i cia³a.
63
Warto zwróciæ uwagê na transcenduj¹cy charakter relacji pomiêdzy mê¿em a ¿on¹ i rodzicami a dzieckiem, stanowi¹c¹, byæ mo¿e, pierwsz¹ i podstawow¹ formê otwarcia osobowego na
wiat.
64
Zagadnienie mi³oci stanowi przedmiot analiz podejmowanych przez w. Tomasza (STh.
I-II, q. 26-28). Akwinata w powy¿szym tekcie docieka spraw dotycz¹cych natury mi³oci, jej przyczyn i skutków.
65
Teologia chrzecijañska chyba od zawsze by³a rozdarta pomiêdzy dwiema tendencjami:
z jednej strony wiernoæ ród³om, z drugiej strony próba dogonienia wspó³czesnoci. [ ] Elemen61
62
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stawy do wewn¹trzwiatowych przyczyn, by unikn¹æ wspomnianych wy¿ej
sytuacji66.
Pomimo tej trudnoci Rahner wskazuje, ¿e nie pozostaje nic innego jak
tylko widzenie cz³owieka, jako bytu relacyjnego, wraz z ca³¹ histori¹ wolnoci67. Histori¹ wolnoci wraz z wpisan¹ w ni¹ dynamik¹ relacji Bóg-cz³owiek,
w której Bóg umieszcza cz³owieka w swojej w³asnej rzeczywistoci, nie pozbawiaj¹c go wolnoci w relacji do Niego samego68. Nie znaczy to, ¿e mamy
do czynienia z dwoma wykluczaj¹cymi siê wolnociami, na zasadzie w³¹czenia jednej w drug¹. Znaczy to tyle, ¿e mamy do czynienia z jedyn¹ w swoim
rodzaju histori¹, która jest w pe³ni zindywidualizowana i wynikaj¹ca z faktu
wolnoci cz³owieka. To, co dokonuje siê w spotkaniu obydwu wolnoci, Rahner wyrazi³ jako rozszerzone w czasie wydarzenie stawania siê tego, co ostateczne69. Jest to historia rzeczywista, która, trwa i d¹¿y do ostatecznego
celu, który dopiero nadejdzie70. Ka¿da indywidualna historia wolnoci zawiera w sobie odniesienie do przesz³oci, teraniejszoci i moment projekcji
w stronê przysz³oci, dziêki temu staj¹c siê realnym odniesieniem do historii
samego Boga, zawieraj¹cym moment samego pojêcia Boga.
SUMMARY
The anthropological turn is one of the main issues in the work of Karl Rahner. The issue tries
to find an answer to the question who is man, in the context of the possibility of identifying him as
a transcendent being, as a spiritual-personal being connected necessarily to the divine world, that
experiences i. a. freedom and responsibility, the components of a set of categories of the human being.

Key words:
Anthropological turn, supernatural existential, transcendental experience, Karl Rahner,
human transcendentality, freedom

ty aktualnego obrazu wiata w rozmaitych ujêciach teologicznych musz¹ raczej wypieraæ pozosta³oci arystotelesowskiej kosmologii ni¿ zmagaæ siê z mechanicystycznym obrazem. Zreszt¹ obecnoæ aktualnego obrazu wiata w teologii jest raczej niewielka. Poza stosunkowo czêstymi nawi¹zywaniami do ewolucyjnej wizji wiata Teilharda de Chardin, teologowie prowadz¹ raczej niechêtnie autentyczny dialog z naukami. Zwracam tu uwagê na s³owo autentyczny, gdy¿ deklaracji jest
wiele (M. Heller, Naukowy obraz wiata, w: Obrazy wiata w teologii i w naukach przyrodniczych, Tarnów 1996, s. 13-14).
66
Por. H. Vorgimler, Samotranscendencja, w: Nowy leksykon teologiczny, s. 327.
67
K. Rahner, Pisma wybrane, t. I, t³um. G. Bubel, Kraków 2005, s. 164.
68
I. Bokwa, Relacja chrystologii i antropologii jako model interpretacyjny teologii Karla Rahnera, Studia Theologica Varsoviensia 31 (1993), n. 2, s. 27-37.
69
K. Rahner, Pisma wybrane, t. I, s. 164.
70
Tam¿e.
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KAROL JASIÑSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Wydzia³ Filozofii

Na drodze do wspólnoty.
Filozofia spo³eczna Martina Bubera
On the Way to Community. The Social Philosophy of Martin Buber

Na przestrzeni dziejów wielokrotnie mówiono o czasach kryzysu. Okrelenie to charakteryzowa³o nie tylko ekonomiczny i gospodarczy obszar ¿ycia, ale odnoszono je tak¿e do sfery moralnoci, sztuki, religijnoci, ducha,
intelektu czy te¿ wprost do cz³owieka. Kryzys ten przybiera³ wielorakie formy i prowadzi³ do ró¿norodnych konsekwencji. S³owa kryzys u¿ywa tak¿e
niemiecki filozof Martin Buber (1878-1965) na okrelenie swoich czasów1.
W pismach filozoficznych wskazywa³ on ró¿ne wymiary kryzysu intelektualnego, w biblijnych opisywa³ kryzys religijny, a w chasydzkich odnosi³ siê do
obu form. Buber nie tylko podda³ analizie ró¿ne symptomy kryzysu, ale stara³ siê jednoczenie przedstawiæ propozycjê jego przezwyciê¿enia2.
Jednym z dowiadczanych przez kryzys wymiarów ludzkiej egzystencji
jest obszar spo³eczno-polityczny. Kryzys ów polega na rozpadzie organicznych form ¿ycia ludzkiego, charakteryzuj¹cych siê bezporednimi relacjami
miêdzyludzkimi (rodzina, wie, miasto) i zast¹pieniu ich przez formy sztuczne (stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe, partie). Sytuacja kryzysowa objê³a
swoim zasiêgiem równie¿ obszar techniki (maszyny nie s¹ ju¿ przed³u¿eniem
cz³owieka, ale cz³owiek sta³ siê przed³u¿eniem maszyn), ekonomii (produkPor. M. Ihle, Die Gottesfrage in der Gottesfinsternis. Grundtendenzen der Religionsphilosophie und Theologie Martin Bubers nach 1945, w: Martin Bubers Erbe für unsere Zeit, Arnoldshainer Texte, red. W. Licharz, t. 31, Frankfurt a. M. 1985, s. 126.
2
Por. E. Goodman-Thau, Martin Buber: Von Gog und Magog zu Herzl und der Historie, Im
Gespräch 9 (2004), s. 8.
1
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cja i u¿ywanie dóbr wymknê³o siê kontroli rozumu) i polityki (zamiast wspólnoty miêdzyludzkiej i stosunków spo³ecznych regulowanych przez zwyczaje,
przyjemnoæ, pomoc wzajemn¹ i zaufanie mamy zatomizowany wiat mechaniczny regulowany przez umowê, rachunki, spekulacje i zysk). Nagl¹cym
wyzwaniem sta³a siê wobec tego odnowa spo³ecznoci3.
Zadaniu temu stara³ siê podo³aæ Buber. Jego zdaniem, pomoc¹ winna okazaæ siê rzetelna socjologia. Id¹c za F. Tönniesem, przeciwstawia siê on socjologii jako nauce wolnej od wartoci, a ograniczonej wy³¹cznie do opisu i analizy fenomenów spo³ecznych. Opowiada siê natomiast za socjologi¹ jako dyscyplin¹ filozoficzn¹, w ramach której wystêpuje ocena zjawisk w wietle
poznanej prawdy oraz formu³owane s¹ okrelone wymagania4. Niew¹tpliwy
wp³yw w tej materii na autora Ich und Du mia³y pogl¹dy G. Simmela, którego analizy ¿ycia spo³ecznego stanowi¹ zapowied tego, co zosta³o wyra¿one
w relacji dialogicznej. Wed³ug niego, spo³eczeñstwo sk³ada siê z interakcji
miêdzy jednostkami, które maj¹ charakter ontyczny5. Na socjologiczne koncepcje ¿ydowskiego filozofa oddzia³a³a te¿ myl G. Landauera, którego spotka³ podczas pobytu w Berlinie. Dziêki niemu zbli¿y³ siê do protestanckiego
krêgu socjalizmu religijnego (L. Ragaz, P. Tillich)6. Nie sposób przeoczyæ
te¿ wp³ywu A. Schweitzera i D. Hammarskjölda na pogl¹dy Bubera. Pierwszy z nich podkrela³ koniecznoæ dowartociowania moralnoci w ¿yciu
codziennym oraz akcentowa³ jednoæ cz³owieka z wszechwiatem. Drugi natomiast pokazywa³ wymiar religijny ¿ycia spo³ecznego, który ujawnia³ siê
w czynie7.
Poni¿sze rozwa¿ania s¹ prób¹ zaprezentowania spo³ecznych pogl¹dów
Bubera, których pewne w¹tki nie straci³y na swej aktualnoci. Ich pocz¹tki
siêgaj¹ mistycznego etapu jego myli (lata 1900-1923). Nastêpnie s¹ wyrazem dialogicznej filozofii ¿ydowskiego myliciela, dla której inspiracj¹ s¹
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie,
München und Heidelberg 1962, s. 850-852; ten¿e, Das Problem des Menschen, w: ten¿e, Werke.
Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 352-354; M. Löwy,
Martin Bubers Utopie der Gemeinschaft, Im Gespräch 3 (2001), s. 37-39; P.R. Mendes-Flohr,
Von der Mystik zum Dialog. Martin Bubers geistige Entwicklung bis hin zu Ich und Du, Königstein 1979, s. 7.
4
Por. M. Buber, Die Forderung des Geistes und die geschichtliche Wirklichkeit, w: ten¿e,
Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 1056-1059.
5
Por. P.R. Mendes-Flohr, Von der Mystik zum Dialog , dz. cyt., s. 8.
6
Por. M. Friedman, Martin Bubers Encounter with Mysticism, Human Inquiries. Review of
Existential Psychology and Psychiatry 1-3 (1970), s. 56; H.L. Goldschmidt, Aus den Quellen des
Judentums. Aufsätze zur Philosophie, Werke 5, Wien 2000, s. 199-200; S. Wolf, Martin Buber zur
Einführung, Hamburg 1992, s. 16-17, 147.
7
Por. A. Hodes, Martin Buber. An Intimate Portrait, New York 1971, s. 143, 151.
3
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idee filozoficzne (m.in. Fichtego, Feuerbacha, Kierkegaarda) oraz religijne
(po roku 1923). Znajduj¹ one swój punkt kulminacyjny w wypracowaniu
przez Bubera swoistej koncepcji socjalizmu religijnego, którego ród³em jest
zarówno judaizm, jak i pogl¹dy tzw. socjalistów utopijnych (zw³aszcza SaintSimona i Landauera).

I. PIERWSZE PRÓBY ZBUDOWANIA KONCEPCJI WSPÓLNOTY
Buber zaprezentowa³ po raz pierwszy swoje pogl¹dy na temat spo³eczeñstwa w znajduj¹cym siê pod wp³ywem filozofii ¿ycia wyk³adzie pt. Stara
i nowa wspólnota z 1900 roku, który zosta³ wyg³oszony w ramach spotkañ
berliñskiego krêgu zwanego Neue Gemeinschaft. Buber wprowadza w nim
rozró¿nienie miêdzy wspólnot¹ star¹ i now¹. Pierwsza z nich ma charakter utylitarny, podobnie zreszt¹ jak i moralnoæ, która w niej obowi¹zuje.
Druga natomiast obejmuje ca³e ¿ycie ludzkie, polegaj¹ce na wzajemnym
otwarciu siê i wymianie miêdzy osobami. Dochodzi w nim do objawienia siê
jednego cz³owieka drugiemu, a jej celem nie s¹ jakie dorane korzyci indywidualne. U jej podstaw stoi bowiem wspólne wszystkim prze¿ycie, polegaj¹ce na zanurzeniu siê w najbardziej wewnêtrznym j¹drze w³asnej egzystencji i odkryciu wiêzi ³¹cz¹cej z ca³ym rodzajem ludzkim oraz wszechwiatem.
Dziêki temu dowiadczeniu cz³owiek odkrywa sens swojego ¿ycia i ca³ego
wiata, który polega na wszechstronnym rozwoju siebie i ca³ej rzeczywistoci. Wytworzona w ten sposób nowa wspólnota ma charakter po-spo³eczny.
Ró¿ni siê od spo³ecznoci pierwotnych, opartych na instynkcie naturalnym
(przed-spo³ecznych) oraz wspólnot opartych na umowie (spo³ecznych). Jej
istotê stanowi¹ nie zewnêtrzne regulacje, lecz wewnêtrzna przemiana8. Z jednej strony nowa wspólnota by³a po-spo³eczna, poniewa¿ nast¹pi³o w niej
zast¹pienie zasady u¿ytecznoci przez zasadê kreatywnoci, umo¿liwiaj¹c¹
realizacjê nieskrêpowanego cz³owieczeñstwa9. Z drugiej jednak strony by³a
ona antyspo³eczna. Dziêki zakorzenieniu w dynamizmie ¿ycia, a nie doranych celach, ociera³a siê nieustannie o anarchizm10.
Por. M. Buber, Alte und neue Gemeinschaft, w: P.R. Flohr, B. Susser, Alte und neue Gemeinschaft: An Unpublished Buber Manuscript, AJS 1 (1976), s. 50-56. Nowa Wspólnota by³a krêgiem ludzi za³o¿onym w 1900 roku przez braci Hart. Charakterystyczn¹ cech¹ ich pogl¹dów by³
monizm, panteizm i mistyczna relacja do natury: por. W.G. Brown, Martin Buber and Catholic
Mystical Contemplation, Roma 1975, s. 66; P. Mendes-Flohr, Nachwort, w: M. Buber, Ekstatische
Konfessionen, Heidelberg 1984, s. 245-246.
9
Por. M. Löwy, art. cyt., s. 39.
10
Por. P.R. Flohr, B. Susser, Alte und neue Gemeinschaft: An Unpublished Buber Manuscript,
s. 48-49.
8
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Owa nowa wspólnota stanowi³a u Bubera nie tyle jednak kategoriê socjologiczn¹, ile jaki rodzaj Civitas Dei, maj¹cego swój pocz¹tek w prze¿yciu
mistycznym. U jej podstaw spoczywa³a idea uniwersalnej wspólnoty duchowej11. Dokonywaæ siê w niej winna realizacja z³o¿onego w cz³owieku obrazu
Boga. Zosta³ on bowiem wyryty nie w jednostce, ale w parze ludzi i ujawnia
siê w pe³ni dopiero w wieloci ró¿nych osób, zjednoczonych wokó³ swego boskiego ród³a12. Buber s¹dzi³, ¿e ludzkoci zosta³o dane zadanie stania siê
wspólnot¹ ju¿ na tym wiecie, ale jej pe³na realizacja dokona siê w przysz³oci13. Hasson nazwa³ tê utopijn¹ wizjê ide¹ doskona³ej przestrzeni14.
Kolejnym przyczynkiem do rozwoju spo³ecznych pogl¹dów Bubera by³a,
wydana przez niego w latach 1905-1912, seria 40 monografii o profilu spo³ecznym pod wspólnym tytu³em Gesellschaft. We wstêpie do niej u¿y³ po raz
pierwszy wyra¿enia miêdzyludzkie, oznaczaj¹cego psychologiczno-spo³eczny nieosobowy proces, w którym uczestniczy³y jednostki. W swym póniejszym dziele pt. Elemente des Zwischenmenschlichen by³o ono rozumiane
jako ontologiczna baza relacji dialogicznej. Rozró¿ni³ wówczas sferê spo³eczn¹, która odnosi³a siê do wielu jednostek powi¹zanych z sob¹ przez wspólne
dowiadczenia, ale bez osobowych relacji oraz aktualnie realizowan¹ sferê
miêdzyludzk¹15. Buber zauwa¿y³, ¿e wszystko, co dzieje siê miêdzy ludmi,
przyporz¹dkowane jest obszarowi spo³ecznemu. Prowadzi to do zatarcia granicy miêdzy ró¿nymi obszarami ¿ycia cz³owieka: kolektywem i sfer¹ miêdzyludzkiego. O fenomenach spo³ecznych mo¿na mówiæ tam, gdzie wspólne bycie wielu ludzi niesie ze sob¹ baga¿ dowiadczeñ, ale zosta³ z tej grupy
wyparty element osobowych relacji na rzecz elementu kolektywnego. Obszar
miêdzyludzkiego pojawia siê dopiero wówczas, gdy ludzie wykraczaj¹ poza
proste wspó³bycie i zaczynaj¹ traktowaæ siebie nawzajem nie jako przedmioty, ale jako partnerów16. Zasadniczymi kategoriami u¿ywanymi przez Bubera
11
Por. tam¿e, s. 45-46; P. Wróbel, Miêdzy nadziej¹ a zw¹tpieniem. Der Jude Martina Bubera wobec rewolucji i nowego ³adu na wiecie po I wojnie wiatowej, Wiê 7/8 (1986), s. 71.
12
Por. M. Buber, Die Götter der Völker und Gott, w: ten¿e, Werke. Zweiter Band. Schriften
zur Bibel, München und Heidelberg 1964, s. 1080-1081.
13
Por. Philosophical Interrogations, red. S. i B. Rome, New York 1964, s. 20.
14
Por. S. Hasson, Humanistic Geography from the Perspective of Martin Bubers Philosophy,
Professional Geographer 1 (1984), s. 16.
15
Por. M. Buber, Elemente des Zwischenmenschlichen, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 269-272; ten¿e, Replies to My Critics, w:
The Philosophy of Martin Buber, red. P.A. Schilpp, M. Friedman London 1967, s. 711; M. Friedman, The Interhuman and What is Common to All: Martin Buber and Sociology, Journal for the
Theory of Social Behaviour 4 (1999), s. 403-404, 410; ten¿e, Martin Buber. The Life of Dialogue,
Chicago 1955, s. 209-210; L.J. Silberstein, Martin Buber: The Social Paradigm in Modern Jewish
Thought, JAAR 2 (1981), s. 214.
16
Por. M. Buber, Elemente des Zwischenmenschlichen, s. 269-272.
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w opisie tej miêdzyludzkiej wspólnoty jest relacja oraz ja personalistyczne. Celem nowoczesnej polityki i spo³ecznoci jest realizacja doskona³ej relacji, a Ja egoistyczne musi zostaæ zast¹pione przez personalistyczne, poniewa¿ centrum wspólnoty stanowi ¿ywa osoba17.
Obszerny zarys swojej nauki o spo³ecznoci przedstawia Buber w dziele
pt. Dem Gemeinschaftlichen folgen, bêd¹cym interpretacj¹ pogl¹dów Heraklita. Punktem wyjcia jest w nim pojêcie logosu, który oznacza sens, zawieraj¹cy siê w s³owie i dostêpny wszystkim. Mo¿e on zostaæ odczytany przez
ka¿d¹ osobê, a przez to przyczynia siê do budowania miêdzy nimi wspólnoty18. Ów sens, odkrywany przez cz³owieka w poszczególnych s³owach, jest
dla Bubera form¹ zagadniêcia Boga. Poprzez jego odczytanie nastêpuje aktualizacja wrodzonego ty cz³owieka. Zaczyna on wówczas pod¹¿aæ za odczytanym sensem, co powoduje w konsekwencji wchodzenie w relacjê dialogiczn¹ z poszczególnymi istotami ludzkimi w konkretnych sytuacjach. Z tej racji
poszczególne relacje Ja-Ty nie s¹ wyizolowane, poniewa¿ ³¹czy je sens zawarty w s³owie jako jedna boska rzeczywistoæ. Proces ten przyczynia siê te¿
do zaprowadzenia porz¹dku w ludzkim wiecie19.
Efektem dzia³ania logosu jest powstanie prawdziwego My. Nie chodzi tu
jednak o ¿aden kolektyw. My nie ma trwa³oci, ale aktualizuje siê ci¹gle na
nowo, poniewa¿ jego podstaw¹ jest momentalna relacja Ja-Ty20. Stanowi ono
wspólnotê powsta³¹ w dialogu miêdzy dwoma partnerami. Nie istnieje ona jednak w wymiarze wy³¹cznie horyzontalnym. Dziêki odkrytemu boskiemu sensowi posiada ona tak¿e wymiar wertykalny. W wyniku tego zostaje wytworzona harmonijna rzeczywistoæ, w której ludzie staj¹ siê uczestnikami tego,
co boskie21.
Wytworzenie wspólnoty przez ludzi w wyniku odkrycia sensu, maj¹cego
boskie pochodzenie, wskazuje na istotn¹ jej cechê, jak¹ jest zwi¹zek z religi¹22. Myl tê rozwin¹³ Buber w kolejnych swoich pracach. Podkrela³ w nich
miêdzy innymi, ¿e podzia³ na sferê bosk¹ i polityczn¹ jest z³owieszczy. Wyodrêbnienie tych dwóch obszarów prowadzi bowiem do porzucenia Boga
przez cz³owieka, ale te¿ do odsuniêcia siê Boga od ludzkoci. Konsekwencj¹
Por. D. Avnon, The Living Center of Martin Bubers Political Theory, Political Theory
1 (1993), s. 56, 58-59.
18
Por. M. Buber, Dem Gemeinschaftlichen folgen, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur
Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 454-455.
19
Por. tam¿e, s. 455; A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, Wien 1965, s. 85.
20
Por. M. Buber, Dem Gemeinschaftlichen folgen, s. 472.
21
Por. tam¿e, s. 471; ten¿e, Das Problem des Menschen, s. 373; A. Anzenbacher, dz. cyt.,
s. 85-86; S. Wolf, Martin Buber zur Einführung, s. 159.
17
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tego bêdzie ustalenie dwóch ró¿nych zbiorów zasad ¿ycia dla ka¿dej z powy¿szych sfer, co doprowadzi do moralnej schizofrenii. Tymczasem trzeba
pamiêtaæ o tym, ¿e co jest z³e dla cz³owieka w wymiarze religijnym, nie mo¿e
byæ dobre dla wspólnoty w wymiarze politycznym23.
Wspólnota jest religijna wówczas, gdy s³u¿y swemu Bogu w tych realiach, w których jest postawiona. S³u¿ba ta ma j¹ prowadziæ do wspólnoty
czynu24, który winien w pierwszym rzêdzie dotyczyæ podejmowania dialogu
z cz³owiekiem. Nie mo¿na bowiem uwa¿aæ siê za cz³owieka nale¿¹cego do
Boga bez nawi¹zania relacji miêdzyludzkich. Bezporednia relacja z Bogiem
czyni ka¿dego cz³owieka równym wobec innych, a s³u¿ba ludziom staje siê
s³u¿b¹ Stwórcy. Ponadto, ¿ywy dialog miêdzy zagaduj¹c¹ boskoci¹ a odpowiadaj¹c¹ ludzkoci¹ sprawia, ¿e wspólnota oparta jest na spontanicznoci, co
mo¿e nawet prowadziæ do swoistej anarchii sankcjonowanej imieniem Boga25.
W imiê w³anie pos³uszeñstwa wobec Boga, Buber dopuszcza mo¿liwoæ
niepos³uszeñstwa obywatelskiego. Bóg mo¿e mieæ bowiem jakie szczególne wymaganie w danym momencie. Dlatego tak wa¿n¹ rzecz¹ jest zrozumienie okrelonej sytuacji, przez któr¹ On przemawia26.
Autor Ich und Du dostrzeg³ zwi¹zek religii z polityk¹ w pogl¹dach Gandhiego, który przeniós³ religijn¹ naukê o braku przemocy na teren polityki.
W oparciu o jego tezy podkrela on, ¿e religia wskazuje kres i drogê, polityka natomiast cel i rodki do niego. Punkt dojcia religii nie jest osi¹galny
w historii, natomiast cel polityczny jest realizowany w warunkach ziemskich.
Z tej racji, religia zmierza do rozk³adu, a polityka do sukcesu. Niebezpieczne
jest wymieszanie powy¿szych kategorii, poniewa¿ mo¿e to prowadziæ do powstania ideologii27. Jednak zaprowadzenie zgody miêdzy polityk¹ i religi¹ te¿
nie zawsze jest ³atwe, poniewa¿ odnosz¹ siê do innych p³aszczyzn: uwarunkowanej i nieuwarunkowanej28.
Tak, jak po³¹czenie religii i polityki by³o cech¹ narodów Wschodu, tak ich
oddzielenie sta³o siê problemem spo³eczeñstw Zachodu. Kryzys ten dotyczy
przede wszystkim przysz³oci cz³owieka, a jego objawem jest zjawisko alienacji. Cz³owiek zaczyna siê dystansowaæ wobec drugiego cz³owieka, poniePor. M. Buber, Nachlese, Heidelberg 1966, s. 156-157.
Por. ten¿e, Kiedy, jeli nie teraz?, Znak 4-5 (1986), s. 190.
24
Por. ten¿e, Pfade in Utopia, s. 999.
25
Por. M. Friedman, Martin Bubers View of Biblical Faith, JBR 1 (1954), s. 6; N.N. Glatzer,
Buber as an Interpreter of the Bible, w: The Philosophy of Martin Buber, s. 369.
26
Por. M. Buber, Nachlese, s. 215-216.
27
Por. ten¿e, Gandhi, die Politik und wir, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 1083-1084, 1085-1086.
28
Por. ten¿e, Pointing the Way, New York 1963, s. 129-130.
22
23
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wa¿ nie nawi¹zuje ju¿ z nim bezporedniej relacji29. Drug¹ przyczynê dostrzega on w hegemonii rozumu we wspó³czesnym wiecie. Autentyczna wspólnota (mi³oæ, przyjañ, kole¿eñstwo) ³¹czy bowiem ca³e osoby, a nie ich dwa
aparaty mylenia30.
Polityka oderwana od religii prowadzi do wypaczenia ¿ycia spo³ecznego.
Widoczne jest to chocia¿by w doborze rodków, maj¹cych na celu budowanie spo³ecznoci. Zamiast zyskiwania innych poprzez otwartoæ i perswazjê,
mamy czêsto do czynienia z ró¿nymi formami przymusu31. Szczególnym niebezpieczeñstwem jest tu propaganda, która lekcewa¿¹c osobowoæ cz³owieka, traktuje go jako rodek do celu. Polega ona na narzucaniu pogl¹dów
i postaw w taki sposób, ¿e osoby uwa¿aj¹, ¿e w rezultacie s¹ one ich w³asnym osi¹gniêciem. Propaganda, jako forma przymusu, prowadzi wiêc do iluzji autonomii. Jej celem jest zdobycie jak najwiêkszej liczby zwolenników32.
W zwi¹zku z tym, Buber wyró¿ni³ w spo³ecznoci ludzi realnie myl¹cych
i fikcyjnie myl¹cych. Pierwsi z nich walcz¹ o instytucje, które zapewniaj¹
ludziom samodzielnoæ i odpowiedzialnoæ poprzez w³¹czenie w ¿ycie spo³eczne czynnika religijnego. Drudzy natomiast oddzia³uj¹ na innych przez
demagogiczn¹ propagandê33.

II. KOLEKTYW A WSPÓLNOTA
Zdaniem Bubera, problemem czasów wspó³czesnych jest ucieczka cz³owieka od budowania wspólnoty. Nie s³yszy ju¿ wtedy g³osu innych ludzi, nie
odkrywa tkwi¹cego w nim sensu, poniewa¿ traktuje ich jako obiekty, a nie
jako partnerów dialogu34. Trzeba od razu zaznaczyæ, ¿e ¿ydowski filozof dokonuje za F. Tönnisem odró¿nienia miêdzy spo³eczeñstwem (kolektywem)
a wspólnot¹; mechaniczn¹ a organiczn¹ form¹ ludzkoci35. Inspiracj¹ mog³a
tu byæ tak¿e idea przejêta od A.D. Gordona, który wyodrêbnia³ spo³ecznoæ
organiczn¹ (wspólnotê opart¹ na relacjach miêdzyludzkich, sk³adaj¹c¹ siê
Por. ten¿e, On Judaism, New York 1967, s. 201; J.S. Woocher, Martin Buber and Albert
Camus. The Politics of Dialogue, Ann Arbor 1980, s. 338-339, 341, 345.
30
Por. ten¿e, On Judaism, s. 159.
31
Por. ten¿e, Gandhi, die Politik und wir, s. 1092-1094; ten¿e, Nachlese, s. 197.
32
Por. ten¿e, Elemente des Zwischenmenschlichen, s. 281-282.
33
Por. ten¿e, Gandhi, die Politik und wir, s. 1093; A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 90.
34
Por. ten¿e, Dem Gemeinschaftlichen folgen, s. 473-474.
35
Por. ten¿e, Zwiesprache, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München
und Heidelberg 1962, s. 205; R. Weltsch, Bubers Political Philosophy, w: The Philosophy of Martin Buber, s. 437-438; J.S. Woocher, dz. cyt., s. 42-43.
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z mniejszych wspólnot naturalnych) i spo³ecznoæ mechaniczn¹ (organizacyjnie podzielon¹ grupê konsumenck¹, w której dochodzi do konfliktów miêdzy poszczególnymi klasami, partiami, czy pañstwami)36.
Maj¹c to na uwadze, widzimy, ¿e Buber wymienia dwie formy odrzucenia wspólnoty. Pierwsz¹ z nich jest liberalizm (indywidualizm), drug¹ natomiast kolektywizm. W liberalizmie g³ówn¹ rolê odgrywa autonomiczne Ja,
które kreuje rzeczywistoæ i w³ada ni¹. Przejcie do kolektywizmu nast¹pi³o
w wyniku pokazania ró¿norodnych form powi¹zania i zale¿noci cz³owieka.
Proces ten przyczyni³ siê do odebrania jednostce odpowiedzialnoci za swoje
czyny, zanegowania bezporedniej relacji z Bogiem, relatywizacji mylenia do
procesów spo³ecznych oraz ideologizacji prawdy37. Stan ten domaga siê
uzdrowienia. Jest wyzwaniem, które staje siê pal¹ce, poniewa¿ podstawow¹
rzeczywistoci¹ ¿ycia ludzkiego, zdaniem Bubera, nie jest ani jednostka, ani
zbiorowoæ. Obie stanowi¹ jedynie abstrakty. Fundamentaln¹ rzeczywistoci¹
egzystencji ludzkiej jest cz³owiek w ¿ywej relacji z cz³owiekiem oraz spo³ecznoæ zbudowana z takich relacji38.
Kolektyw stanowi³by wi¹zkê indywiduów stoj¹cych obok siebie i ukierunkowanych w jedn¹ stronê. Wspólnota natomiast by³aby wewnêtrzn¹ form¹ ¿ycia wspólnego, polegaj¹cego na byciu z sob¹ osób, które dowiadczaj¹
równie¿ wzajemnego odniesienia. Kolektyw bazowa³by wiêc na zaniku osobowoci, a wspólnota na jej rozwoju. W kolektywie brakowa³oby nie tylko
subiektywnoci, ale te¿ obiektywnoci, poniewa¿ jego cz³onkowie zostaliby
w³¹czeni w interesy ogó³u, co prowadzi³oby do zaniku odpowiedzialnoci jednostki39.
Idea odzierania cz³owieka z odpowiedzialnoci przez kolektyw wydaje siê
mieæ swoje ród³o u Kierkegaarda, który podkrela³ ten sam problem w relacjach pojedynczego z mas¹40. Cz³owiek w zbiorowoci, spo³ecznie uwarunkowany, nie by³by ju¿ cz³owiekiem w dialogu z drugim. Zosta³by raczej sprowadzony do formalnej wyk³adni (obywatel, reprezentant grupy etnicznej) oraz
Por. E. Schweid, Martin Buber und Aharon David Gordon  eine Gegenüberstellung,
w: Martin Buber. Bilanz seines Denkens, red. J. Bloch, H. Gordon Freiburg 1983, s. 277-278.
37
Por. M. Buber, Die Frage an den Einzelnen, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur
Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 252.262-265. Krytyka indywidualizmu i kolektywizmu obecna jest tak¿e w innych jego dzie³ach, por. ten¿e, Dem Gemeinschaftlichen folgen,
s. 462-463; ten¿e, Das Problem des Menschen, s. 401-404; ten¿e, Über Charaktererziehung,
w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 824.
38
Por. ten¿e, Das Problem des Menschen, s. 404.
39
Por. ten¿e, Nachlese, s. 76-78; ten¿e, Zwiesprache, s. 205-207.
40
Por. ten¿e, Die Frage an den Einzelnen, s. 223, 246; O.F. Bollnow, Existenzphilosophie,
Stuttgart 1955, s. 49.
36
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w³¹czony w wiêksz¹ ca³oæ41. Rozró¿nienie miêdzy kolektywem (spo³eczeñstwem, pañstwem) i wspólnot¹ by³o u Bubera echem jego sympatii anarchistycznych42. Anarchizm siêga³ swoimi korzeniami czasów rewolucji francuskiej. Jego przedstawiciele, walcz¹c konsekwentnie z wszelkimi kanonami,
odrzucali te¿ pañstwo43. Tak¿e dla twórcy filozofii dialogu porz¹dek polityczny nie wyczerpuje w pe³ni cz³owieka. W zwi¹zku z tym, ludzie musz¹ w ka¿dej sytuacji wyznaczaæ na nowo granice swoich zobowi¹zañ wobec pañstwa.
Zale¿y to od tego, na ile zbli¿a siê ono do prawdy ludzkiej, która jest wiernoci¹ wobec prawdy Boga44.
Buber polemizowa³ te¿ z koncepcj¹ pañstwa, której autorem by³ protestancki teolog F. Gogarten. Twierdzi³ on, ¿e wymagania etyczne zyskiwa³y
swoj¹ wa¿noæ dziêki zwi¹zkom ze sfer¹ polityki. W tradycji reformatorskiej
bowiem wystêpowa³o rozró¿nienie na Ewangeliê i prawo, poprzez które Bóg
spotyka³ siê z cz³owiekiem. Prawo Boga obecne by³o porednio w wymaganiach pañstwa, narodu i obyczajów, które s³u¿y³y pomoc¹ w kszta³towaniu
grzesznego cz³owieka. Buber dopatrywa³ siê w tych pogl¹dach teologicznego
ujêcia pañstwa policyjnego, które zwalcza³o indywidualn¹ osobê i ogranicza³o relacjê z Bogiem. A jedynie stoj¹c w obliczu Boga, gdzie mamy do czynienia z absolutnym dystansem, którego brakuje w relacjach miêdzyludzkich,
cz³owiek mo¿e rozpoznaæ swoj¹ grzesznoæ. Ponadto, wy³¹cznie odpowiedzialna osoba mo¿e odwróciæ siê od grzechu i z³a  nigdy nie mo¿e uczyniæ
tego pañstwo45. Anarchistyczny program Bubera postulowa³ zniesienie centralistycznego i militarnego spo³eczeñstwa na rzecz wolnej i ludzkiej wspólnoty, która by³aby oparta na nowych wiêzach miêdzy ludmi, wolnym rozwoju w³asnej osobowoci, indywidualnoci i relacjach solidarnoci.
Wyrazem filozoficznej bliskoci z anarchizmem jest jego dzie³o pt. Pfade
in Utopia. Napisa³ je podczas II wojny wiatowej. Ograniczenie funkcji pañstwa wydawa³o siê byæ podstawowym warunkiem rozwoju wolnoci, indywiPor. I. Strapko, Miêdzy relacj¹ dialogiczn¹ a makroetyk¹. Zagadnienie mo¿liwoci filozofii
dialogu jako filozofii innego bez twarzy, Filozofia dialogu 3 (2005), s. 209.
42
Por. D. Wiegand, Religiöser Sozialismus bei Martin Buber, ZRGG XVIII (1966), s. 151.
43
Por. J. Suissa, Anarchism, Utopias and Philosophy of Education, Journal of Philosophy of
Education 4 (2001), s. 629, 639.
44
Por. M. Buber, Geltung und Grenze des politischen Prinzips, w: ten¿e, Werke. Erster Band.
Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 1104-1105.1106-1107.
45
Por. ten¿e, Die Frage an den Einzelnen, s. 257-261; M. Leiner, Martin Buber und Friedrich
Gogarten, Im Gespräch 3 (2001), s. 32; M. Weinrich, Die Bedeutung Martin Bubers für Theologie und Kirche. Denker, Erzähler, Sprecher, Gesprächspartner, w: Martin Buber (1878-1965). Internationales Symposium zum 20. Todestag, t. 2, Vom Erkennen zum Tun des Gerechten, red.
W. Licharz, H. Schmidt Frankfurt a. M. 1989, s. 250.
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dualnoci i wspólnoty. Widoczne w nim jednak by³y tak¿e elementy krytyczne wobec anarchizmu. Zmiana stanowiska nast¹pi³a u niego po tragedii szoah,
kiedy to odszed³ od tendencji anarchistycznych i zacz¹³ uwa¿aæ, ¿e nie mo¿e
byæ prawdziwego spo³eczeñstwa bez autorytetu i pañstwa46. Jak widaæ, anarchizm nie by³ trwa³ym elementem spo³ecznych pogl¹dów Bubera. Niektórzy
interpretatorzy wrêcz kwestionuj¹ jego anarchizm (m.in. S. Eisenstadt). Podkrelaj¹, ¿e zawsze widzia³ on w pañstwie istotny sk³adnik dowiadczenia
ludzkiego oraz pozytywn¹ si³ê w procesie kreatywnoci spo³ecznej47.

III. ZASADY ¯YCIA SPO£ECZNEGO
Odpowiednio do dwóch form ¿ycia publicznego (wspólnoty i kolektywu),
Buber mówi³ o dwóch zasadach nim rz¹dz¹cych: spo³ecznej i politycznej.
Wyrane wyodrêbnienie tych zasad przypisywa³ Saint-Simonowi48. Kieruj¹
one ¿yciem okrelonych spo³ecznoci w ró¿ny sposób, uwzglêdniaj¹c ich lokalne uwarunkowania49. Pierwsza z nich widoczna jest w historycznym procesie tworzenia i przekszta³cania wspólnot, który przebiega w dwóch zasadniczych etapach. Pierwszy dokonuje siê w rodzinie na skutek podzia³u pracy
wród jej cz³onków. Drugi ma miejsce pomiêdzy rodzinami, gdy ³¹cz¹ siê one
w celu zdobywania ¿ywnoci i zapewnienia bezpieczeñstwa, ustanawiaj¹c
przy tym zwyczaje i prawa. Rozwija siê wówczas spo³ecznoæ na bazie samodzielnoci funkcjonalnej, wzajemnego uznania specyfiki drugiej strony i odpowiedzialnoci. Dochodzi przy tym do rozga³êziania siê orodków w³adzy, które próbuj¹ zorganizowaæ oraz zagwarantowaæ porz¹dek i bezpieczeñstwo.
Przeciwna jej jest zasada polityczna, kieruj¹ca pañstwem za pomoc¹ przymusu i biurokracji, które próbuj¹ centralizowaæ dan¹ spo³ecznoæ w danych okolicznociach (walka o surowce, rynki zbytu, zagro¿enie militarne)50.
W przypadku zasady spo³ecznej nastêpuje przebieg od do³u do góry, od
relacji dialogicznej miêdzy ludmi do os³abionego My wspólnot wiêkszych.
Towarzyszy mu zjawisko instytucjonalizacji. Zadaniem instytucji jest wspieraPor. S. Wolf, Der wahre Ort der Verwirklichung ist die Gemeinschaft. Der Bund zwischen Gustav Landauer und Martin Buber, Im Gespräch 2 (2001), s. 35-36.44.
47
Por. M. Friedman, The Interhuman , s. 414; M. Löwy, art. cyt., s. 40-41; J.S. Woocher, dz.
cyt., s. 119.
48
Por. M. Buber, Zwischen Gesellschaft und Staat, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften
zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 1006, 1014.
49
Por. tam¿e, s. 1020.
50
Por. ten¿e, Geltung und Grenze des politischen Prinzips, s. 1102; ten¿e, Pfade in Utopia,
s. 993-996.
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nie dialogicznego odniesienia w poszczególnych wspólnotach. Zasada spo³eczna domaga siê od instytucji uznania decentralistycznej struktury spo³ecznoci
i podzia³u w³adzy. Centralizacji ma byæ tylko tyle, ile wymagaj¹ warunki miejsca i czasu. U podstaw organizacji spo³ecznej winien znajdowaæ siê system
przedstawicielski, którego uczestnicy winni byæ z³¹czeni ze swymi wspólnotami lokalnymi i przez nie weryfikowani51. Buber zgadza siê, ¿e we wszystkich
strukturach jest konieczna pewna miara si³y i autorytetu jako rodka do ich
utrzymania, ale nigdy nie jest to element podstawowy. Zasadnicz¹ kwesti¹ jest
wchodzenie ludzi w relacje z sob¹ i tworzenie w ten sposób wiêzi52. Problemem czasów wspó³czesnych jest to, ¿e prawdziwa wspólnota miêdzyludzka
zosta³a zast¹piona przez instytucje publiczne, które jej nie wspieraj¹. Stanowi¹
one jedynie zorganizowan¹ strukturê zewnêtrzn¹ o charakterze funkcjonalnym.
Dlatego w miejsce instytucji winno wkroczyæ dialogiczne ¿ycie spo³eczne, które by³oby jednoczenie udzia³em w rzeczywistoci boskiej53.
Zasada polityczna znajduje swój szczególny wyraz w pañstwach totalitarnych. Wed³ug niej rozwija siê scentralizowana forma spo³ecznoci, a w³adza
skierowana jest od góry do do³u54. Rozwój zasady politycznej zwi¹zany jest
ze zmianami w strukturze gospodarki. Pojawienie siê liberalizmu spowodowa³o zniszczenie wspólnot opartych na zasadzie spo³ecznej. W wyniku wzajemnej walki i konkurencji, zagro¿one spo³ecznoci szuka³y ratunku w podporz¹dkowaniu siê scentralizowanej w³adzy pañstwowej, trac¹c przy tym autonomiê. Pomoc¹ nie mog³a s³u¿yæ im wspólnota, a jedynie kolektyw.
Wi¹za³o siê to ze zrzeczeniem siê odpowiedzialnoci i przyjêciem postawy
pos³uszeñstwa. Centralizacja sprawi³a, ¿e cz³owiek, zamiast byæ ¿ywym
cz³onkiem wspólnoty, sta³ siê zêbatk¹ w maszynie lub, jak to nazywa Buber na innym miejscu, cz³owiekiem w masie55. Skutkiem tego zosta³a mu
odebrana mo¿liwoæ podejmowania decyzji, a to z kolei doprowadzi³o do
uprzedmiotowienia istoty ludzkiej, a tym samym do monologicznego sposobu jej ¿ycia56.
Nie mo¿na wiêc pozwoliæ, aby cz³owiek uleg³ zasadzie politycznej. Dokona siê to wówczas, gdy sfera polityki bêdzie ponownie kszta³towana przez
wartoci ludzkie oraz relacjê dialogiczn¹. Zasada spo³eczna jest bowiem barPor. ten¿e, Pfade in Utopia, s. 1002; A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 88.
Por. ten¿e, Zwischen Gesellschft und Staat, s. 1006.
53
Por. ten¿e, Ich und Du, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München
und Heidelberg 1962, s. 106-108; A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 88.
54
Por. ten¿e, Pfade in Utopia, s. 995.
55
Por. ten¿e, Die Frage an den Einzelnen, s. 243; ten¿e, Pfade in Utopia, s. 996; M. Ihle,
art.cyt., s. 126.
56
Por. ten¿e, Pfade in Utopia, s. 996; A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 89.
51
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dziej naturalna i kreatywna, poniewa¿ wyp³ywa z bezporednich odniesieñ
miêdzy ludmi57. Zdaniem Bubera, spo³eczeñstwo mo¿na nazwaæ ludzkim
tylko o tyle, o ile osoby prowadz¹ ze sob¹ dialog, tzn. potwierdzaj¹ siê
w swoich upodobaniach i uzdolnieniach. W³anie to wzajemne potwierdzenie
pozwoli³o przetrwaæ tak s³abej z natury istocie, jak¹ jest cz³owiek. Przejawia³o siê ono w dynamicznej i pluralistycznej formie wspó³pracy, umo¿liwionej
przez fakt wzajemnego uzupe³niania siê w pe³nionych funkcjach58.
Buber nie zgadza³ siê z C. Schmittem, który twierdzi³, ¿e kryterium obowi¹zuj¹cym w sferze politycznej jest rozró¿nienie miêdzy wrogiem i przyjacielem, co dopuszcza mo¿liwoæ walki. Filozof z Heppenheim zauwa¿y³, ¿e
s¹ to pojêcia sytuacyjne przeniesione w sposób nieuprawniony ze sfery ¿ycia
prywatnego na poziom publiczny (partie polityczne). Sferze politycznej brakuje w ogóle jakiego istotnego kryterium. Z tej racji proponuje on parê s³ów
porz¹dek-nie³ad (ukierunkowanie polityki i jego brak)59.
Nieodzownym wiêc fundamentem ka¿dej autentycznej spo³ecznoci jest
relacja dialogiczna. Najwiêksz¹ intensywnoæ przybiera ona w najmniejszych
wspólnotach, a im wy¿szy poziom ³¹czenia siê ludzi, tym wiêkszy z ni¹ problem. Dobrze to widaæ w tym, co nazywa siê istnieniem prywatnym oraz
istnieniem publicznym. Im bardziej intensywne jest My w ma³ych spo³ecznociach, tym szybciej mog¹ one wejæ w relacjê ze sob¹, co znajduje
prze³o¿enie na relacjê dialogiczn¹ w spo³ecznoci wy¿szego rzêdu. Istnienie
prywatne pozwala zachowaæ indywidualne ró¿nice miêdzy osobami przy
identyfikacji z konkretnym My, natomiast istnienie publiczne wyklucza
tak¹ mo¿liwoæ60. Buber, w przeciwieñstwie do S. Kierkegaarda, rozró¿nia³
miêdzy istnieniem publicznym a t³umem. Cz³owiek jako istota publiczna
chce urzeczywistniaæ relacjê dialogiczn¹ wobec Boga oraz ludzi i w tym celu
anga¿uje siê w sprawy spo³ecznoci. Bycie w t³umie natomiast czyni z cz³owieka element wi¹zki i przynosi mu zniewolenie. T³um stanowi tylko pewn¹
formê istnienia publicznego i dlatego nale¿y go przemieniæ we wspólnotê
osób, poniewa¿ prawdziwym pojedynczym jest ten, kto mo¿e wchodziæ
w relacjê z Bogiem i innymi bytami stworzonymi61. Buber akcentuje wiêc, za
Por. R. Weltsch, art. cyt., s. 436.
Por. M. Buber, Urdistanz und Beziehung, w: ten¿e, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, s. 417.
59
Por. ten¿e, Die Frage an den Einzelnen, s. 254-257; ten¿e, Geltung und Grenze des politischen Prinzips, s. 1105-1106.
60
Por. ten¿e, Die Frage an den Einzelnen, s. 241-242; A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 87-88.
61
Por. ten¿e, Die Frage an den Einzelnen, s. 239-244; ten¿e, Pointing the Way, s. 111; W.P. Glinkowski, Jedyny czy Pojedynczy? Martin Buber wobec koncepcji antropologicznych Kierkegaarda
i Stirnera, Edukacja Filozoficzna 40 (2005), s. 190-192.
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duñskim egzystencjalist¹, rolê pojedynczego, który stanowi nie tylko fundament religijnoci, ale równie¿ prawdziwej wspólnoty62.

IV. SOCJALIZM RELIGIJNY
Wed³ug Bubera, w celu przejcia od kolektywu do wspólnoty oraz od zasady politycznej do spo³ecznej potrzebna jest przemiana instytucjonalna. Proponuje on przyjêcie programu socjalistycznego jako rodka do osi¹gniêcia
wyznaczonego przez siebie celu63. Socjalizm stanowi³ dla niego konsekwencjê judaizmu. Zakorzeniony by³ w naturze ¯ydów, poniewa¿ wyra¿a³ mesjañski idea³ jednoci wiata64. By³ on powi¹zany z dwiema innymi ideami ¿ydowskimi: przysz³oci i czynu65. Socjalizm mia³ tak¿e ród³a psychologiczne,
do których mo¿na zaliczyæ krytyczny wgl¹d w istotê ¿ycia ludzi na ziemi oraz
¿¹danie bardziej prawdziwego ¿ycia wspólnego, zbudowanego na wzajemnym zrozumieniu i pomocy66. Buber osadzi³ go ponadto w szeroko pojêtym
humanizmie hebrajskim, którego specyfik¹ by³a nauka chasydzka (mistyka
spotkania), podkrelenie relacji Ja-Ty oraz kultywowanie przes³ania Biblii
(prorocka teopolityka)67.
Na buberowskie rozumienie socjalizmu mia³ niew¹tpliwy wp³yw G. Landauer. Socjalizm by³ dla niego dzia³aniem zwi¹zanym z konkretn¹ sytuacj¹,
a nie abstrakcyjnym programem przysz³oci. Koncentrowa³ siê na pojedynczym cz³owieku i próbowa³ apelowaæ do jego sumienia68. Wymaga³ on ducha
mi³oci, który tworzy naturalne formy ¿ycia miêdzyludzkiego (rodzinê, naród) i odrzuca skostnia³e formy znaczone przez nienawiæ i niesprawiedliwoæ. Landauer chcia³ ponadto, aby te naturalne wspólnoty istnia³y poza
strukturami pañstwa. Zamys³ jego jednak nie powiód³ siê69. Sprzeciwia³ siê
62
Por. H. Brandl, Martin Buber und Simone Weil: Aspekte einer unsymmetrischen Beziehung,
Im Gespräch 7 (2003), s. 14.
63
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 997.
64
Por. ten¿e, Drei Reden über das Judentum, Frankfurt a. M. 1920, s. 47, 54.
65
Por. tam¿e, s. 91-93.
66
Por. tam¿e, s. 94-95.
67
Por. H.U. von Balthasar, Martin Buber and Christianity, w: The Philosophy of Martin Buber, s. 350; A. Hodes, dz. cyt., s. 71-72; H. Röhr, Martin Buber und die religiösen Sozialisten,
w: Martin Bubers (1878-1965). Internationales Symposium zum 20. Todestag, Arnoldshainer Texte,
t. 58, z. 2, s. 129, 138, 141.
68
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 887-888; J. Speck, Martin Buber: Die Aporie des Dialogischen, w: Grundprobleme der grossen Philosophen. Philosophie der Gegenwart IV (Weber, Buber, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas), red. J. Speck, Göttingen 1981, s. 52.
69
Por. R. Weltsch, art. cyt., s. 438-439.
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on marksistowskiemu ujêciu socjalizmu z racji nadmiernej centralizacji. Spo³ecznoæ powinna byæ bowiem z³¹czona wewnêtrznie przez ducha i zbudowana na fundamencie wolnej woli i wspó³pracy. Marksizm natomiast mówi³
o spo³ecznoci bêd¹cej wynikiem procesów produkcji, mechanizmów wymiany i w³adzy anonimowego aparatu70. Niemiecki socjalista podkrela³ wielokrotnie, ¿e jednoæ wspólnoty w wieloci jej form organizacyjnych nie jest
wynikiem zewnêtrznej si³y, ale mieszkaj¹cym w jednostkach duchem, który
przekracza materialne interesy. Z tej racji, problemem staje siê postêpuj¹ca
mechanizacja oraz skazanie cz³owieka na du¿e organizacje. Odnowa mo¿liwa jest wy³¹cznie dziêki rewolucji jako drodze do wspólnoty. Polega ona na
okrelonej postawie ducha. Swymi pocz¹tkami siêga redniowiecza, gdzie
widoczna by³a w budowie nie pañstwa, lecz spo³ecznoci z³o¿onej z mniejszych spo³ecznoci (bractwa, cechy, gminy). Rozwój tendencji mechanistycznej i racjonalistycznej w pañstwie przyczyni³ siê do jej zaniku. Rewolucja
niesie zwykle ze sob¹ zniszczenie, ale celem tego¿ ducha rewolucyjnego jest
kszta³towanie indywidualnej egzystencji w kierunku ¿ycia spo³ecznego71.
Landauer mówi³ wiêc o dwóch typach rewolucji: antypañstwowej i konstruktywnej. Zamiast pañstwa, kapitalistycznej gospodarki i scentralizowanej organizacji, chcia³ zbudowaæ bezporedni¹ i zdecentralizowan¹ wspólnotê socjalistyczn¹, która mia³a przybraæ formê federacyjn¹72. Rewolucja u Landauera oznacza³a wiêc sta³y proces odnowy i przebudzenia w ¿yciu jednostek
i spo³ecznoci73.
Bêd¹c pod wp³ywem powy¿szych koncepcji, Buber odrzuca³ socjalizm
wywodz¹cy siê od Marksa. Opowiada³ siê natomiast za socjalizmem okrelanym jako utopijny, którego pewne postulaty by³y  jego zdaniem  mo¿liwe
do realizacji74. W Pfade in Utopia ledzi³ on odejcie socjalizmu od jego idea³u na rzecz scentralizowanej i nieosobowej spo³ecznoci przemys³owej (koPor. S. Landshut, Die soziale Revolution in der Auffassung Gustaw Landauers (1939), Im
Gespräch 9(2004), s. 40-41, 43.45; P.R. Mendes-Flohr, Von der Mystik zum Dialog , s. 124-125.
71
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 895-897; ten¿e, Pointing the Way, s. 116-118; Martin
Buber. Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, red. G. Schaeder, t. I, 1897-1918, Heidelberg: Lambert Schneider 1972, s. 61-62; N. Altenhofer, Martin Buber und Gustav Landauer, w: Martin Buber (1878-1965). Internationales Symposium zum 20. Todestag, t. 2, Vom Erkennen zum Tun des
Gerechten, s. 154-156; S. Landshut, art. cyt., s. 46-48.
72
Por. N. Altenhofer, art. cyt., s. 160; S. Wolf, Der wahre Ort , s. 37-39.
73
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 885-886, 892-894; Martin Buber. Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, t. I, 1897-1918, s. 62.
74
Por. ten¿e, Pfade in Utopia, s. 925-927. Nie chcia³ jednak, aby okrelano go mianem socjalisty utopijnego. Przyznawa³ siê raczej do socjalizmu religijnego; por. ten¿e, Pfade in Utopia, s. 842.
75
Por. tam¿e, s. 996-997; O. Roy, Martin Buber. Der Wanderer und der Weg, Heidelberg 1968,
s. 64.
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lektywu)75. Marks zna³ bowiem wy³¹cznie scentralizowane pañstwo rewolucyjne, które nie pozostawia³o miejsca dla rozwoju wed³ug zasady spo³ecznej.
Realizacja tej zasady zosta³a przesuniêta w eschatologiczn¹ przysz³oæ76. Pogl¹dy Marksa s¹ przyk³adem optymistycznej apokaliptyki, któr¹ Buber krytykuje za oderwanie od rzeczywistoci. Zrodzi³a siê ona w wyniku upadku kultury i zagro¿enia przez ludzkie wytwory. Nie przyczynia siê do wewnêtrznej
przemiany cz³owieka, ale go uprzedmiotawia i usuwa jego wolnoæ przez
ukazanie z góry przewidzianej przysz³oci. Opiera siê wrêcz na braku wiary
w mo¿liwoæ zmiany77. Socjalizm Marksa z centralnym aparatem kontrolnym
i uleg³oci¹ wobec bezosobowych i nieuniknionych si³ historycznych, kontrastuje wiêc z socjalizmem wspólnoty, opartym na relacji Ja-Ty78. Buber upatrywa³ w socjalizmie sekularyzacjê eschatologii. Wyró¿nia jej dwa rodzaje:
prorock¹ (d¹¿enie do zbawienia poprzez zaanga¿owanie w wiat, np. utopici) oraz apokaliptyczn¹ (cz³owiek jako element procesu zbawienia, np. marksici). Opowiada siê on za jej pierwsz¹ form¹79.
Odcinaj¹c siê od Marksa, Buber pod¹¿a³ w opisie ówczesnej sytuacji za
Saint-Simonem. Ukazywa³ j¹ jako znaczon¹ dysproporcj¹ miêdzy administrowaniem (wyraz zasady spo³ecznej) a rz¹dzeniem (wyraz zasady politycznej).
Administrowanie to dysponowanie rzeczami, ograniczone przez lokalne uwarunkowania, które znosi siebie przy przekroczeniu swoich granic. Rz¹dzenie
natomiast to dysponowanie ograniczone ustawowo, co znaczy, ¿e przy pewnych zmianach sytuacji granice przesuwaj¹ siê, a niekiedy s¹ nawet zniesione. Zasada polityczna jest w stosunku do spo³ecznej zawsze silniejsza ni¿
wymagaj¹ tego dane warunki (tzw. nadmiar polityczny). Przyczynia siê do
tego brak wewnêtrznej i zewnêtrznej stabilnoci oraz konflikty rozgrywaj¹ce
siê w ramach spo³ecznoci80. Przezwyciê¿enie istniej¹cego kryzysu polega³oby zatem na przyznaniu wiêkszej autonomii wszelkiego rodzaju spo³ecznociom poprzez przemianê rz¹dzenia w administrowanie81.
Jak ma siê to dokonaæ? Socjalizm ma w tym zakresie jasne rozwi¹zanie. Postuluje mianowicie zmianê w³asnoci i dysponowania rodkami produkcji. Maj¹
one przejæ z r¹k przedsiêbiorców na rzecz spo³ecznoci. Nie chodzi tu jednak
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 942, 947-948.
Por. ten¿e, Prophetie und Apokalyptik, w: ten¿e, Werke. Zweiter Band. Schriften zur Bibel,
München und Heidelberg 1964, s. 938-941.
78
Por. ten¿e, Das Problem des Menschen, s. 336-339; Philosophical Interrogations, s. 75;
H.W. Schneider, Die geschichtliche Bedeutung der Buberschen Philosophie, w: Martin Buber,
s. 417; D. Wiegand, art. cyt., s. 143.
79
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 844-848.
80
Por. ten¿e, Zwischen Gesellschaft und Staat, s. 1014-1015, 1017-1019.
81
Por. tam¿e, s. 1020; A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 90.
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o pañstwo jako instytucjê, w której masa pozwala kierowaæ swoimi sprawami
przez przedstawicieli. To pozwolenie na reprezentowanie siebie prowadzi³oby docelowo do kumulacji w³adzy i ekspansji zasady politycznej, a ostatecznie do zaniku ¿ycia wspólnotowego. Chodzi³oby raczej o tak¹ formê spo³ecznoci, która
umo¿liwia³aby ró¿nym grupom bycie podmiotami procesu produkcji. Centralizacja winna siêgaæ tak daleko, jak tego wymaga nowy porz¹dek. Granicê wyznacza³oby tu sumienie ludzi, poniewa¿ sztywne zasady s¹ tu niemo¿liwe82.
Socjalizm Bubera okrela wiêc ¿ycie jednostek, których dobro wspólne
jest wyra¿one w osobowym uczestnictwie w dzia³alnoci wspólnoty. Wspólnota jest dla niego zjednoczeniem wspó³dzia³aj¹cych osób, które wchodz¹ we
wzajemny dialog i wspólnie podejmuj¹ pracê. Nie ma wród nich ¿adnego
podzia³u na klasy spo³eczne. Istotn¹ cech¹ tak powsta³ej wspólnoty jest odniesienie do rzeczywistoci boskiej83.
Buberowska wersja socjalizmu ma wiêc charakter religijny, poniewa¿
podkrela potrzebê uwiêcania wiata poprzez odpowied na okrelon¹ sytuacjê oraz wymaga, aby wspólnoty pracy by³y jednoczenie wspólnotami kultu. Postawa wiary wymaga bowiem, aby podporz¹dkowaæ Bogu wszystkie
obszary ¿ycia84. Buber pragn¹³ mocno, aby ta religijna postawa znalaz³a wyraz w integralnym ¿yciu spo³ecznym85. Wydaje siê jednak, ¿e cechowa³ go zbytni optymizm odnonie do ludzkiej natury oraz mo¿liwoci budowania wspólnoty na ziemi86.
Twórca filozofii dialogu sformu³owa³ trzy tezy socjalizmu religijnego. Po
pierwsze, nie jest on prostym po³¹czeniem religii i socjalizmu, ale oznacza
ich wzajemne odniesienie w celu realizacji swej istoty (religia potrzebuje
wspólnoty ludzkiej, aby powsta³o królestwo Bo¿e, a socjalizm potrzebuje
duchowego punktu odniesienia dla tworz¹cej siê wspólnoty). Po wtóre, wszelkie formy, instytucje oraz spo³ecznoci religijne i socjalistyczne s¹ prawdziwe lub fikcyjne, o ile s¹ wyrazem prawdziwej religii (zwi¹zanie cz³owieka
z Bogiem poprzez odpowiedzialnoæ w konkretnej sytuacji) lub socjalizmu
(tworzeniu prawdziwej wspólnoty). Po trzecie, miejscem spotkania religii
i socjalizmu jest konkretne ¿ycie, w którym cz³owiek staje w obliczu Boga
Por. ten¿e, Nachlese, s. 74-75.80; ten¿e, Pfade in Utopia, s. 997-999.
Por. H.W. Schneider, art. cyt., s. 418; S. Wolf, Der wahre Ort , art. cyt., s. 43.
84
Por. M. Buber, Gandhi, die Politik und wir, s. 1093; M. Friedman, The Interhuman ,
art. cyt., s. 406; ten¿e, Martin Buber. The Life of Dialogue, s. 45; G. Wehr, Martin Buber. Leben,
Werk, Wirkung, Zürich 1996, s. 203-204.
85
Por. M. Friedman, Martin Buber. The Life of Dialogue, s. 47; R. Weltsch, art. cyt., s. 440.
86
Por. P.E. Pfütze, Martin Buber and American Pragmatism, w: The Philosophy of Martin
Buber, s. 535-536.
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lub cz³owieka. Socjalizm religijny polega na tym, ¿e cz³owiek w konkretnych
warunkach swojego ¿ycia, bior¹c pod uwagê jego fundamenty (istnienie Boga
i wiata), stoi przed Bogiem w wiecie87. Religia i socjalizm maj¹ wiêc punkty styczne, a zw³aszcza to, ¿e konstytutywny dla nich jest pewien typ relacji
miêdzy ludmi oraz miêdzy cz³owiekiem a Bogiem, koncentracja na konkretnej sytuacji oraz zniesienie instytucjonalnych umocowañ88.
Religijny socjalizm Bubera domaga³ siê odbudowy autonomicznej spo³ecznoci jako wspólnoty duchowo-ekonomicznej, która przejmie administracjê nad rodkami produkcji oraz uka¿e siê jako skupiona wokó³ kultu wspólnota religijna89. W historii podjêto dwie próby realizacji tego programu. Wed³ug twórcy filozofii dialogu, dokona³y siê one w porewolucyjnej Rosji
i izraelskim kibucu. Pierwsza próba by³a nieudana, poniewa¿ doprowadzi³a
do centralizacji (rady sta³y siê instrumentem w³adzy politycznej, a nie komórkami reorganizacji spo³ecznej). Mo¿liwoæ odnowy zosta³a wiêc ograniczona
do kibucu, który powsta³ jako rezultat socjalizmu utopijnego, nauki biblijnej
oraz sytuacji historycznej. Sytuacja ta stawia cz³owieka w obliczu decyzji odnonie kierunku zmian: albo pañstwo wch³onie bezkszta³tn¹ spo³ecznoæ, albo
spo³eczeñstwo stanie siê zwi¹zkiem grup, a pañstwo tylko czynnikiem jednocz¹cym. Ludzkoæ stoi wiêc w obliczu wyboru miêdzy socjalizmem Moskwy a socjalizmem Jerozolimy90.
Zdaniem M. Friedmana, Buber szed³ ostatecznie w kierunku socjalizmu
federacyjnego, ró¿ni¹cego siê od utopijnego, który opiera³ siê na abstrakcyjnym
ujêciu natury ludzkiej. Wskazywa³ on na potrzebê relacji miêdzyludzkich oraz
wspó³pracy miêdzy wspólnotami. Prowadzi³o to do powstania spo³ecznoci jako
wspólnoty wspólnot91. Nasuwa siê przy tym nieodparte wra¿enie, ¿e ¿ydowski
filozof by³ jednym z pierwszych przedstawicieli komunitaryzmu, który w jego
przypadku czerpa³ inspiracje z judaizmu92. Wspó³czesny czo³owy przedstawiciel tego nurtu, A. Etzioni, zalicza Bubera do grona komunitarian g³ównie ze
wzglêdu na nastêpuj¹ce cechy jego koncepcji: pierwszeñstwo relacji, jej wzajemnoæ, akcentowanie wspólnoty kosztem kolektywu, podkrelenie roli dialogu w ¿yciu spo³eczno-moralnym oraz dialogiczne odniesienie do Boga93.
Por. M. Buber, Pointing the Way, s. 112-114.
Por. D. Wiegand, art. cyt., s. 144.
89
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 992; A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 90-91.
90
Por. ten¿e, Pfade in Utopia, s. 984-986, 992; M. Löwy, art. cyt., s. 41-42.
91
Por. M. Friedman, The Interhuman , dz. cyt., s. 415.
92
Por. M. Buber, Pfade in Utopia, s. 1001; W. Herberg, Four Existentialist Theologians.
A Reader from the Works of Jacques Maritain, Nicolas Berdyaev, Martin Buber and Paul Tillich,
New York 1958, s. 15-16, 157.
93
Por. A. Etzioni, Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber, The Journal of
Value Inquiry 33 (1999), s. 151-169.
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V. ¯YWE CENTRUM WSPÓLNOTY
Istotn¹ rolê w spo³ecznoci odgrywa³ Bóg. Buber podkrela³, ¿e prawdziwa wspólnota powstaje nie dziêki wzajemnym uczuciom miêdzyludzkim, lecz
dziêki temu, ¿e budowana jest na dwojakiej relacji: do ¿ywego centrum
i do siebie nawzajem, przy czym ta druga postawa wyp³ywa z pierwszej94.
D. Avnon nie zgadza³ siê jednak z tym, ¿e zadaniem twórcy filozofii dialogu
jest podkrelenie niezast¹pionej roli Boga jako stwórcy i centrum wspólnoty.
Mimo to zainteresowania Bubera relacjami interpersonalnymi i ich zwi¹zkami z polityk¹ nie da siê oddzieliæ od koncentracji na Bogu95.
Spo³ecznoæ warunkowana jest wiêc obecnoci¹ postawy dialogicznej. Na
strukturê pañstwa trzeba nanieæ siatkê relacji polegaj¹cych na otwarciu siê
i odpowiedzialnoci za drugiego cz³owieka. Ka¿da istota ludzka stanowi bowiem Ty, w relacji z którym aktualizuje siê Ty wieczne, stoj¹ce w centrum wspólnoty. Natomiast odpowiedzialnoæ za ka¿dego cz³owieka mo¿e
wystawiæ wspólnotê na niebezpieczeñstwo samozniesienia, poniewa¿ zastêpuje ona ró¿norakie procedury prawne jako mechanizmy reguluj¹ce stabilnoæ
spo³eczn¹. My staje siê przez to chwiejne, podobnie jak bêd¹ca u jego podstaw relacja Ja-Ty96.
Konstytutywn¹ cech¹ buberowskiego socjalizmu jest wiêc odniesienie do
Ty wiecznego jako czynnika integruj¹cego ludzi. Stanowi ono centrum
wspólnoty i nie mo¿e zostaæ nigdy zaw³aszczone przez jaki okrelony program
spo³eczno-polityczny97. Dopuszczalne s¹ ró¿ne interpretacje owego centrum.
Oprócz Boga mo¿e ono byæ symbolem sfery wartoci, metafizycznego uczucia, centralnego ty, czy te¿ charyzmatycznego przywódcy. Wszystkie te rozwi¹zania s¹ mo¿liwe, ale ¿adne z nich nie jest wystarczaj¹ce98.
Buber zwraca uwagê na kluczow¹ rolê przywódcy w kszta³towaniu i kierowaniu spo³ecznoci¹. Przewodzenie wspólnocie jest form¹ mandatu nadanego mu przez Boga jako jedynego w³adcy. Nie chodzi tu o specjalistów
w sprawach duchowych, lecz o zwyk³ych ludzi, którzy potrafi¹ uwiêciæ swoje ¿ycie99. Odpowiedzialne przewodzenie mo¿e byæ rozumiane jedynie w odniesieniu do celu. Przywódca prowadzi ludzi do celu absolutnego, który sam
Por. M. Buber, Ich und Du, s. 108; ten¿e, Nachlese, s. 192; ten¿e, On Judaism, s. 209.
Por. D. Avnon, art. cyt., s. 55.57.
96
Por. I. Strapko, art. cyt., s. 206-208.
97
Por. L.D. Streiker, The Promise of Buber. Desulatory Philippics and Irenic Affirmations,
Philadelphia and New York 1969, s. 41.
98
Por. P.R. Mendes-Flohr, Von der Mystik zum Dialog , s. 158.
99
Por. M. Buber, On Judaism, s. 145; J. S. Woocher, dz. cyt., s. 142.
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widzi. Jest on odpowiedzialny nie za jego osi¹gniêcie, ale za to, co stanie siê
z ludmi w czasie jego przywództwa. Buber ubolewa nad tym, ¿e obecnie
przywództwo spoczywa w rêkach ludzi o negatywnej charyzmie, czyli nieznaj¹cych kierunku ani drogi, jak¹ winni pod¹¿aæ, pragn¹cych w³adzy dla niej
samej100.
Paradygmat przywódcy ukazywa³y, wed³ug autora Ich und Du, pisma biblijne. Jego zdaniem, w Biblii mowa jest o piêciu typach przywódców, których reprezentuj¹: patriarchowie, przewodnicy, sêdziowie, królowie i prorocy. Byli oni przyk³adem ludzi dialogu, którzy uczestniczyli w rozmowie
z Bogiem poprzez wiat. Ka¿de wydarzenie odczytywali jako znak i okazjê
do odpowiedzi. Byli oni o tyle przywódcami, o ile sami dawali siê prowadziæ, co stawia³o ich niekiedy w obliczu powa¿nych trudnoci: zerwania wiêzi naturalnych, napiêciami miêdzy nimi a spo³ecznoci¹, brakiem widzialnych
sukcesów101. Niew¹tpliwy wp³yw na koncepcjê prawdziwej wspólnoty i prawdziwego przywództwa wywar³ te¿ chasydyzm, w którym podkrelano siln¹
pozycjê cadyka jako centrum wspólnoty i ludzi pozostaj¹cych w bezporedniej relacji do niego i do siebie nawzajem. Model ten, zdaniem Bubera, jest
mo¿liwy do zrealizowania tak¿e wspó³czenie102.
Owa idea budowniczego wspólnoty zostaje czêsto b³êdnie interpretowana w przypadku Bubera, poniewa¿ ³¹czono j¹ z antydemokratyczn¹ koncepcj¹ spo³ecznoci. Tymczasem by³ on wiadomy nie tylko jej pozytywnych
aspektów, ale potrafi³ dostrzec równie¿ potencjalne niebezpieczeñstwa z ni¹
zwi¹zane. Przyk³adów dostarczy³y mu postacie z czasów, w których ¿y³.
Wskazywa³ na dwie sporód nich: Mussoliniego, który w celu zdobycia potêgi narodowej wykorzysta³ fikcyjny mit narodu i w ten sposób oddzia³a³ na
zdesperowane masy; w konsekwencji sta³ siê jedynym przewodnikiem i ubóstwionym dyktatorem oraz Hitlera, który pos³u¿y³ siê mitem pana i niewolnika w celu wyzwolenia ludzi z rzekomej chimery sumienia, wolnoci
i moralnoci; osobami by³y tylko przywódcy jako sumienie bezdusznych
mas103. Buber charakteryzuje ich jako ludzi o z³ej charyzmie, egoistycznym
Por. M. Buber, Pointing the Way, s. 157-159.
Por. ten¿e, Biblisches Führertum, w: ten¿e, Werke. Zweiter Band. Schriften zur Bibel, München und Heidelberg 1964, s. 910-916.
102
Por. ten¿e, Die chassidische Botschaft, w: ten¿e, Werke. Dritter Band. Schriften zum Chassidismus, München und Heidelberg 1963, s. 769-772; ten¿e, Mein Weg zum Chassidismus, w: ten¿e, Werke. Dritter Band. Schriften zum Chassidismus, München und Heidelberg 1963, s. 964, 972;
ten¿e, Replies to My Critics, s. 738; Philosophical Interrogations, s. 68-69; J. Garewicz, Sprawiedliwi, pobo¿ni i wiat. Gog i Magog  impresje z lektury, w: M. Buber, Gog i Magog. Kronika chasydzka. Warszawa 1999, s. XII-XIV; D.J. Moore, Martin Buber. Prophet of Religious Secularism,
New York 1996, s. 32.
103
Por. M. Buber, Pointing the Way, s. 149-156.
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Ja oraz unikaj¹cych relacji z drugim cz³owiekiem. Wystêpowa³o u nich ty
demoniczne, a wiêc zwi¹zek wy³¹cznie z ideami, a nie z prawdziwymi ludmi, którymi potrafili zreszt¹ wietnie manipulowaæ w ramach scentralizowanej struktury pañstwa104.
Zdaniem Bubera, z tej racji, ¿e brakuje obecnie dobrych przywódców,
cz³owiek kieruje siê w stronê wy¿szej realnoci, reprezentowanej przez ideê
Boga, jako gwaranta duchowego porz¹dku wiata105. Bóg zawsze chêtnie podejmowa³ dialog, gdy tylko jaka istota zwraca³a siê do Niego. Z regu³y zwraca³ siê On w³anie do jednostek, a milcza³ wobec spo³ecznoci106. Czasami
jednak czyni³ partnerem dialogu wspólnotê107. Spo³ecznoæ wiêc jako ca³oæ,
dziêki swemu odniesieniu do Boga, posiada cel mesjañski, który zostanie zrealizowany dopiero w pe³ni czasu108. Celem tym jest królestwo Bo¿e, które
ma byæ budowane w bezporednich relacjach miêdzy ludmi. Winno siê to
dokonywaæ przez realizacjê dwóch zasadniczych atrybutów Bo¿ych, jakimi
s¹ sprawiedliwoæ i mi³oæ109.
Królestwo Bo¿e jako centralna idea myli politycznej Bubera posiada funkcjê regulatywn¹, polegaj¹c¹ na wskazaniu kierunku, w którym cz³owiek ma
kszta³towaæ swoj¹ przysz³oæ, a przez to realizowaæ swoje podobieñstwo do
Boga. Jej wyrazem jest têsknota za prawdziw¹ spo³ecznoci¹, powsta³¹ w wyniku wchodzenia w dialogiczn¹ relacjê z Bogiem i drugim cz³owiekiem110.
Obrazem Boga, na który cz³owiek zosta³ stworzony i który ma urzeczywistniæ, jest w³anie wspólnota (para osób). Stanowi ona pewien projekt, który mo¿e zostaæ zrealizowany przez wieloæ ludzi, ¿yj¹cych w prawdziwej relacji wokó³ boskiego centrum111. Prawdziwa wspólnota jest wiêc szczególnym
miejscem urzeczywistniania Boga, tak¿e poprzez wzajemne otwarcie siê osób
na siebie i wejcie w dialog. W ten sposób przygotowuje ona miejsce dla
Boga na ziemi112. Ludzie przyczyniaj¹ siê wówczas do budowania królestwa
Por. D. Avnon, art. cyt., s. 61.
Por. tam¿e, s. 64, 66, 68, 70.
106
Por. M. Buber, Ich und Du, s. 158; R.M. Adams, The Silence of God in the Thought of
Martin Buber, Philosophia 1-4 (2003), s. 63-64.
107
Por. M. Buber, Nachlese, s. 244-245; D.J. Moore, dz. cyt., s. 22.
108
Por. J.S. Woocher, dz. cyt., s. 54.
109
Por. M. Buber, On Judaism, s. 207; E. Brinkschmidt, Martin Buber und Karl Barth. Theologie zwischen Dialogik und Dialektik, Neukirchen 2000, s. 149-151, 155.
110
Por. M. Buber, Königtum Gottes, w: ten¿e, Werke. Zweiter Band. Schriften zur Bibel, München und Heidelberg 1964, s. 547; R. Bielander, Martin Bubers Rede von Gott. Versuch einer philosophischen Würdigung des religiösen Denkens, Bern-Frankfurt 1975, s. 231-232, 238-240.
111
Por. M. Buber, Die Götter der Völker und Gott, s. 1080-1081.
112
Por. tego¿, On Judaism, dz. cyt., s. 110-111; ten¿e, Zwiesprache, s. 180.
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Boga na ziemi. wiat staje siê bardziej Bo¿y, a tym samym nastêpuje proces,
który twórca filozofii dialogu okreli³ mianem urzeczywistnienia Boga113.
Innym wymiarem realizacji królestwa Bo¿ego na ziemi jest zaprowadzanie porz¹dku w stworzeniu. Buber przypomina³ wielokrotnie, ¿e nie jest ono
jeszcze ukoñczone. W miejsce panuj¹cej w wiecie dysharmonii powinien
pojawiæ siê ³ad. Ten wiêc, kto przyczynia siê do jego zaprowadzenia, staje siê
wspó³pracownikiem Boga w dziele stworzenia. Tym powo³aniem zosta³ obdarzony w sposób szczególny cz³owiek114. Jego pracê nad udoskonaleniem
stworzenia, poprzez jego porz¹dkowanie, Buber nazywa³ tak¿e zbawieniem115.
Sprzeciwia³ siê on w ten sposób doktrynie religijnej mówi¹cej o zbawieniu
w innym wiecie. Wi¹za³aby siê ona z potrzeb¹ ucieczki od aktualnej, niejednokrotnie pe³nej sprzecznoci, rzeczywistoci. Taka koncepcja jest jednak niedopuszczalna, poniewa¿ sam Bóg interesuje siê tym wiatem i reaguje, w sobie wiadomy sposób, na ka¿dy przejaw nieporz¹dku116.
D¹¿enie cz³owieka do królestwa Boga dokonuje siê przeto przez budowanie prawdziwego królestwa ludzkiego117. Z tej racji Buber ceni³ proroków
Izraela, którzy podkrelali, ¿e ludzkim udzia³em w jego przygotowywaniu jest
przyczynianie siê do rozwoju relacji miêdzy ludmi. Doskona³oæ wspólnoty
i przemiana wiata wzajemnie siê wiêc warunkowa³y118. Z tej racji, ¿e ¿ydowski filozof wierzy³ w udoskonalenie wspólnoty i rozwój wiata, jego program
spo³eczny mo¿na okreliæ jako meliorystyczny. Wyznacza³ pewien kierunek
transformacji spo³ecznej, do której mia³a przyczyniæ siê rewolucja, a tê rozumia³ jako postawê otwartoci i przemiany ludzkiego ducha119. Cz³owiek prawdziwie religijny winien przeto prowadziæ walkê o metamorfozê swojego ¿ycia, która dokonuje siê w wyniku jego integracji. Ponadto musi odejæ od tendencji apokaliptycznych i oczekiwania innego wiata, poniewa¿ odsuwa go to
od zaanga¿owania w bie¿¹c¹ dzia³alnoæ na ziemi120.
***
Kluczowym terminem, którego u¿ywa³ Buber na okrelenie wieku XX,
by³o s³owo kryzys. Dotkn¹³ on tak¿e spo³ecznego i politycznego wymiaru
Por. On Judaism, s. 9.
Por. tam¿e, s. 209.
115
Por. tego¿, Nachlese, dz. cyt., s. 192.
116
Por. Replies to My Critics, dz. cyt., s. 713; J.S. Woocher, dz. cyt., s. 397-398.
117
Por. M. Buber, Pointing the Way, s. 131-137, 206.
118
Por. Replies to My Critics, dz. cyt., s. 715.
119
Por. Philosophical Interrogations, s. 76; G. Schaeder (red.), dz. cyt., t. I, 1897-1918, s. 7274, 98-99; J.S. Woocher, dz. cyt., s. 54-55.
120
Por. M. Buber, On Judaism, s. 128; ten¿e, Replies to My Critics, s. 740; J.S. Woocher, dz.
cyt., s. 399.
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¿ycia ludzkiego. Autor Ich und Du nie tylko dokona³ analizy jego przyczyn
i skutków, ale tak¿e stara³ siê znaleæ swoiste antidotum na ca³¹ tê sytuacjê.
Po pierwszych próbach zaprezentowania koncepcji wspólnoty opartej na
dowiadczeniach mistycznych, Buber, nie porzucaj¹c nigdy ostatecznie mistyki, wypracowa³ w³asn¹ wizjê ¿ycia spo³ecznego bazuj¹c na inspiracjach religijnych i swojej myli dialogicznej. Efektem tego by³o jego przekonanie, ¿e
jedyn¹ mo¿liwoci¹ przezwyciê¿enia kryzysu spo³ecznoci jest przyjêcie pewnej wersji socjalizmu, który pomaga w wype³nieniu osobowego przeznaczenia poprzez prze³amanie dystansu i wejcie w dialogiczn¹ relacjê ze wiatem
oraz z innymi ludmi. Dziêki temu dokona siê nie tylko udoskonalenie wiata, ale te¿ cz³owieka. Byt ludzki zosta³ bowiem stworzony na Bo¿y obraz,
który przejawia siê we wspólnocie. Wynikiem dialogu ze wiatem bêdzie wiêc
jednoæ miêdzy pañstwem cz³owieka i pañstwem Boga121.
Jednak Buberowi zarzuca siê niekiedy owo sprowadzenie ¿ycia spo³ecznego i politycznego do poziomu dialogicznego. Zdaniem jego adwersarzy jest
to niemo¿liwe, poniewa¿ relacje miêdzyludzkie kieruj¹ siê innymi zasadami
ni¿ ¿ycie polityczne, na które wp³yw maj¹ ró¿ne prawa spo³eczne i historyczne. Wydaje siê jednak, ¿e ¿ydowskiemu filozofowi nie chodzi³o w tym przypadku o prezentacjê sztywnego programu, a jedynie o wskazanie, ¿e w ramach ¿ycia spo³eczno-politycznego istnieje tak¿e przestrzeñ dla odniesieñ
osobowych, o czym nie mo¿na zapominaæ122.
W¹tpliwoci mo¿e te¿ budziæ fakt, ¿e Buber tak jednoznacznie opowiedzia³ siê po stronie socjalizmu, który stanowi, wed³ug niego, jedyny sposób
pokonania kryzysu wspólnoty maj¹cej tak¿e wymiar religijny. Bior¹c bowiem
pod uwagê ca³oæ jego myli, a nade wszystko zaakcentowanie wspólnotowego charakteru natury cz³owieka (Ja-Ty) i roli wspólnoty dla jego osobowego rozwoju, mo¿e lepiej by³oby go traktowaæ, jak czyni to powy¿ej
A. Etzioni, jako jednego z prekursorów komunitarianizmu. Nie móg³ on
wprawdzie znaæ tego nurtu myli spo³ecznej, poniewa¿ rozwin¹³ siê on
zw³aszcza w latach siedemdziesi¹tych XX wieku, a wiêc ju¿ po mierci Bubera. Niemniej jednak pewne komunitariañskie pomys³y dotycz¹ce spo³ecznoci wydaj¹ siê mu byæ bardzo bliskie. Warto mo¿e w tym miejscu wskazaæ
na inn¹ kwestiê godn¹ przebadania, jak¹ jest ewentualne oddzia³ywanie myli dialogicznej na idee komunitaryzmu. Dialogika rozwija³a siê wprawdzie
na terenie Europy, a komunitaryzm w Ameryce, niemniej jednak trzeba mieæ
na uwadze przenikanie dialogiki chocia¿by do Stanów Zjednoczonych, czego
121
122

Por. J.S. Woocher, dz. cyt., s. 416-418, 451.
Por. tam¿e, s. 428-429, 431.
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wyrazem s¹ chocia¿by podró¿e, spotkania i wyk³ady Bubera na tym terenie
po II wojnie wiatowej. Ponadto trzeba pamiêtaæ o aktywnoci naukowej
amerykañskiej spo³ecznoci ¿ydowskiej, której dialogika z pewnoci¹ nie by³a
obca i która kszta³towa³a atmosferê intelektualn¹ tamtego okresu.
Maj¹c na uwadze zwi¹zki miêdzy ideami komunitariañskimi i myl¹ buberowsk¹ warto wiêc z dystansem przyj¹æ jego jednoznaczne opowiedzenie
siê po stronie socjalizmu jako jedynego programu gwarantuj¹cego mo¿liwoæ
naprawienia sytuacji kryzysowej czasów wspó³czesnych. Wydaje siê bowiem,
¿e komunitaryzm podkrelaj¹cy wartoæ organicznej spo³ecznoci w ¿yciu
cz³owieka i traktuj¹cy go nie jako abstrakcyjne indywiduum, ale zawsze jako
cz³onka naturalnej wspólnoty bli¿szy jest myli Bubera i móg³by stanowiæ
trzeci¹ drogê w stosunku do poddanych przez niego krytyce nurtów liberalnych i kolektywnych. Pozostaje przy tym spraw¹ otwart¹ samo zakwalifikowanie komunitaryzmu jako programu spo³eczno-politycznego. Przez jednych
jest on bowiem traktowany jako nurt alternatywny wobec liberalizmu, ale
drudzy uwa¿aj¹ go w³anie za jeden z wielu jego od³amów (m.in. M. Walzer).
Podsumowuj¹c prezentacjê spo³ecznych pogl¹dów Martina Bubera trzeba
podkreliæ, ¿e jego refleksja teoretyczna by³a podporz¹dkowana celowi praktycznemu, którym by³o nadanie kierunku ziemskiej egzystencji cz³owieka.
Polityka dialogu by³a w tym wzglêdzie wa¿nym elementem, pozwalaj¹cym
w³aciwie okreliæ relacjê bytu ludzkiego do spo³ecznoci. Idee dialogiczne
podkrela³y koniecznoæ bezporedniego odniesienia cz³owieka do cz³owieka
w realiach ¿ycia spo³ecznego oraz wyznacza³y rodki do realizacji tego zadania w historycznej sytuacji cz³owieka. Idee te mia³y kszta³towaæ wspólnotê
miêdzyludzk¹, a dla ludzi winny byæ pomoc¹ w jej budowaniu i podtrzymywaniu. Taka wizja ¿ycia spo³eczno-politycznego charakteryzowa³a Bubera
i w³anie jej konsekwencjê stanowi³a przedstawiona wy¿ej koncepcja123.
SUMMARY
This article presents the social ideas of Martin Buber (1878-1965). His social thought has its
sources in mysticism, the philosophy of dialogue and utopian socialism (Saint-Simon, Landauer).
The groundwork of the community is one type of human experience (the foundation of being,
interhuman, logos). The essential feature of the community is its connection with religion. The
collective is opposed to the community. It is a bundle of individuals. In societal life we have two
principles: social (community) and political (collective). The contemporary state, according to
Buber, experiences crisis  it dissolves natural forms of community (family, village, cities) and
123

Por. tam¿e, s. 329-333.
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produces artificial forms (parties, societies). The task of the individual is the transition from the
collective to the community, from the political principle to the social one. Religious socialism is
the only one program to make this possible. Considering the entire philosophy of Martin Buber it
would be better to treat him not as a representative of socialism, but communitarianism.

Key words:
mysticism, collective, community, social principles, socialism, communitarianism
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OSOBA I DUSZA
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 7, POZNAÑ 2010
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  W YDZIA£ TEOLOGICZNY

Recenzje

Gianfranco Ravasi, Krótka historia
duszy, t³um. A. Wojnowski, Salwator, Kraków 2008, ss. 369.
Autor jest znany przede wszystkim
jako znakomity i popularny biblista,
napisa³ bowiem wiele interesuj¹cych
komentarzy do ksi¹g Starego Testamentu. Temat duszy podj¹³ jednak nie
z punktu widzenia egzegezy, lecz jako
temat filozoficzny. Swej ksi¹¿ce nada³
formê opowiadania o zagubieniu siê
duszy w kulturze europejskiej. Prezentacjê ró¿nych odmian rozumienia duszy
snuje jako opis ¿eglowania wzd³u¿
brzegów morza ¿ycia, po rozleg³ych i
odleg³ych terytoriach kultury w poszukiwaniu utraconej duszy.
Za w. Tomaszem z Akwinu Ravasi
zdaje sobie sprawê, ¿e rzeczywistoæ
duszy mo¿na osi¹gn¹æ jedynie z wielkim trudem dziêki gorliwemu i subtelnemu dociekaniu , poniewa¿ poznanie tego, czym jest dusza, jest
w najwy¿szym stopniu trudne (s. 17).
Dlaczego? Dusza by³a od najdawniejszych czasów i nadal pozostaje

s³owem o tysi¹cu twarzy, niezwykle
wielobarwnym i wieloznacznym. Jego
znaczenie nie daje siê jednoznaczne
zdefiniowaæ. Ci¹gle nie wiadomo,
czym jest i gdzie j¹ pomieciæ. Dusza
to oddech, ¿yciowe tchnienie, lekki powiew, wiatr, ale i duch, wnêtrze, wiadomoæ, psyche, substancja duchowa,
myl, rozum, umys³, serce, istota ¿yj¹ca, g³êboka istota, osoba, osobowoæ.
Wyrazu dusza u¿ywamy nawet odnonie do rzeczy martwych, jak armatura
(w jêzyku w³oskim), szkielet, konstrukcja, struktura, fundament, krosna, podpora, a w jêzyku polskim mielimy nawet duszê w ¿elazkach do prasowania.
Na kartach Starego Testamentu dusza
zjawia siê w wyniku stwórczego aktu
Boga jako tchnienie ¿ycia, odmienne
jednak od tchnienia wspólnego dla ludzi i zwierz¹t. W tekstach teologicznych dusza pojawia siê jako zjednoczenie z Bogiem. U mistrza Eckharta:
Dusza jest tak ca³kowicie jednoci¹
z Bogiem, ¿e ¿adne z tych dwojga nie
mo¿e zostaæ zrozumiane bez drugiego.
Mo¿na zrozumieæ ciep³o bez p³omienia
i wiat³o bez s³oñca, ale nie mo¿na po-
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myleæ duszy bez Boga, tak s¹ jednym
(s. 24). Podobnie u w. Katarzyny.
Ravasi przez ca³y czas swej narracji
pos³uguje siê obrazem rzeki i ¿eglowania po terytoriach kultury i historii
Mówi wiêc o ród³ach naszego rozumienia duszy. Pierwsze jej ród³o to
Biblia, która ukazuje cz³owieka stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e.
Omawiaj¹c trzy podstawowe terminy,
odnosz¹ce siê do cz³owieka  nefesz,
ruah i basar, dusza, duch, cia³o  Ravasi konkluduje: Biblia przedstawia
pewn¹ «psychofizyczn¹ jednoæ» osoby ludzkiej i odrzuca wszelkie wyranie dualistyczne rozró¿nienia miêdzy
dusz¹ i cia³em, których broni tradycja
grecka  nasze drugie ród³o (s. 83).
Jest to podstawowa prawda o jednoci
ontycznej cz³owieka. Dusza tak¿e decyduje o podobieñstwie cz³owieka do
Boga. Ravasi odchodzi od tradycyjnej
interpretacji owego podobieñstwa duszy tylko w tym, co dotyczy jej naczelnych w³adz  rozumu i woli (tak utrzymywa³ w. Augustyn). Ravasi dostrzega to podobieñstwo w stworzeniu pary
ludzkiej. Pisze: P³odnoæ pary ludzkiej jest zatem paralel¹ do stwórczego
aktu Boga, jest znakiem widzialnym
Boga Stwórcy i zbawiciela. Ludzkoæ
jest «obrazem Boga», o ile jest «mê¿czyzn¹ i niewiast¹». Prawdziwym wizerunkiem Bo¿ym nie jest jedynie mê¿czyzna, jak bêdzie tego chcia³a póniejsza tradycja hebrajska, potwierdzona
tak¿e przez w. Paw³a. [ ] Naszej naturalnej wiêzi ze Stwórc¹ nale¿y szukaæ zupe³nie gdzie indziej  w³anie
w osobie ludzkiej, jako ¿e obejmuje
ona p³ciow¹ dwubiegunowoæ, p³odnoæ, zdolnoæ posiadania i dawania
¿ycia, czyli krótko  mi³oæ. [ ] Mo-

¿emy zatem stwierdziæ, ¿e specyfika
istoty ludzkiej tkwi w mi³oci. W³aciwy charakter ludzkiej istoty, ³¹cz¹cy j¹
z Bogiem, tkwi nie tylko w wiadomoci (niszmat-hajjim), ale tak¿e w zdolnoci do mi³oci i rodzenia, bêd¹cej
wyrazem naszego boskiego «obrazu»
(s. 101-102).
Drugim ród³em naszego europejskiego mylenia o duszy jest Grecja,
a potem tak¿e Rzym. Mylenie o duszy
zrodzi³o siê z homeryckich mitów i dociekañ filozofów. Grecy wczenie dostrzegli w miertelnym ciele cz³owieka
bosk¹ duszê. Poeta Pindar pisa³: Cia³o
ka¿dego cz³owieka pos³uszne jest wezwaniu potê¿nej mierci. Ale trwa
w nim obraz wiecznoci, poniewa¿ zosta³a mu ona dana przez bogów (s. 143).
Ale egzystencjê ziemsk¹ cz³owieka od
samego pocz¹tku Grecy oceniali negatywnie. Poeta Eurypides pisa³: Kto wie,
czy ¿ycie nie jest umieraniem, a umieranie ¿yciem? Mo¿e nasze ¿ycie jest
w rzeczywistoci mierci¹. S³ysza³em
ju¿ zreszt¹, tak¿e od ludzi m¹drych, ¿e
teraz jestemy umarli i ¿e cia³o jest dla
nas grobem (s. 151). Takie widzenie
cz³owieka zrodzi³o dualistyczne rozumienie jego bytu, co szczególny wyraz
znalaz³o u Platona. Wed³ug niego dusza
jest niezmienna, prosta, natury boskiej
i jako taka niemiertelna. W³anie niemiertelna dusza pozwala cz³owiekowi
przekroczyæ ciemn¹ granicê mierci, na
któr¹ zosta³ skazany w swym wymiarze
cielesnym.
Arystoteles swoj¹ metafizyczn¹ teori¹ hylemorfizmu zatar³ ten dualizm
cia³a i duszy, dla niego cz³owiek by³
jednoci¹, substancj¹ ukonstytuowan¹
przez formê-akt z materii-cia³a. Ale nie
wyjani³ do koñca tej jednoci,
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a zw³aszcza faktu mierci. Duszy-formie nie ukaza³ ¿adnej nadziei na nowe
¿ycie. Ale doktrynie jego by³o dane
spotkaæ siê po trzech wiekach z chrzecijañsk¹ wizj¹ cz³owieka, ale  jak zauwa¿a Ravasi  nie poprzez myl antropologiczn¹, etyczn¹. W ca³ej staro¿ytnoci helleñskiej nie Arystoteles,
lecz Plotyn by³ gwiazd¹, która wskazywa³a kierunek wielu chrzecijañskim
mylicielom, i to znowu nie dlatego, ¿e
by³ bli¿szy prawdy o cz³owieku, ale
dlatego, ¿e mówi³ wznios³ymi s³owami
o duszy, o potrzebie jej oczyszczenia
i oderwania od wiata i ziemskiej egzystencji, akcentowa³ bowiem uwolnienie od obcych temu wiatu spraw, ¿ycie, któremu nie s¹ przyjemne sprawy
[dziej¹ce siê] na dole, ucieczkê tego,
który jest sam, ku temu, który jest Jedyny w pe³nym tego s³owa znaczeniu
(s. 174; por. te¿ Eneady, VI, 9, 11).
Dualistyczna wizja cia³a i duszy nie
tylko przeszkadza³a, ale wrêcz utrudnia³a myleæ poprawnie o cz³owieku,
podsuwaj¹c bowiem negatywn¹ interpretacjê jego ziemskiej egzystencji,
tym samym zaciemnia³a i fa³szowa³a
interpretacjê zbawienia oraz udzia³
cz³owieka w chwale zmartwychwstania. Wed³ug neoplatoñskiego widzenia
¿ycie pozagrobowe to ¿ycie duszy
uwolnionej od materii uwa¿anej za
szkodliwe obci¹¿enie, w przeciwieñstwie do chrzecijañstwa, które g³osz¹c
Dobr¹ Nowinê, naucza³o, ¿e ¿ycie pozagrobowe polega na przemienieniu
cia³a i w³¹czenie go w odnowione
stworzenie (zob. s. 119).
Chrzecijañstwo z wielkim trudem
przezwyciê¿a³o dualizm, w³aciwy
greckiemu i rzymskiemu myleniu, które nios³a ze sob¹ negatywn¹ ocenê cia-
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³a i doczesnoci. To zmaganie widaæ
ju¿ u Tertuliana, który w De resurrecione carnis pisa³: Cia³o jest podstaw¹
zbawienia. Jeli bowiem dusza staje siê
ca³kiem Bo¿a, to cia³o sprawia, ¿e staje siê to mo¿liwe. Cia³o zostaje
ochrzczone, aby dusza zosta³a oczyszczona; cia³o zostaje naznaczone krzy¿em, aby dusza by³a przezeñ chroniona; cia³o zostaje okryte przez na³o¿enie
r¹k, aby dusza zosta³a owiecona przez
Ducha; cia³o ¿ywi siê cia³em i krwi¹
Chrystusa, by dusza nasyci³a siê
Chrystusem. Nie zostan¹ zatem rozdzielone przy odp³acie, jako ¿e by³y
z³¹czone w dzie³ach (s. 182-183). Proces inkulturacji, rozpoczêty przez w.
Paw³a, by³ jednak trudnym procesem.
Chrzecijanie chêtnie podtrzymywali
rozró¿nienie duszy i cia³a; wprawdzie
zdecydowanie odrzucali preegzystencjê
duszy, ale chêtnie akcentowali jej
pierwszeñstwo i wznios³oæ jako formy, jej niemiertelnoæ przys³uguj¹c¹
jej z natury i jej wy¿szoæ nad cia³em.
Z racji duszy jestemy mieszkañcami
nieba, a z racji cia³a jestemy wygnañcami na ziemi. Tego rodzaju paradygmat w XIII wieku utrudnia³ przyjêcie
tomistycznej antropologii zbudowanej
na hylemorfizmie Arystotelesa, gorzej,
ci¹¿y³ na antropologii chrzecijañskiej
przez ca³e wieki. Ravasi, powo³uj¹c siê
na wspó³czesnego filozofa w³oskiego,
mówi, ¿e jeszcze dzi  gdy tyle wody
up³ynê³o w ci¹gu wieków, po u¿yciu
i porzuceniu tylu filtrów jêzykowych
i koncepcyjnych os³on, po przekroczeniu mostów tylu epok  jeli antropologia neoscholastyczna jest jeszcze stosowana (lub przynajmniej studiowana), to
dzieje siê to nie z powodu g³êbokiej
mi³oci do «archeologii teologicznej»,
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ale dlatego, ¿e kultura nowo¿ytna
i wspó³czesna nie potrafi³y dostarczyæ
innej antropologii równie solidnie
skonstruowanej (s. 195). I nie wiem,
czy w³anie to nie by³o powodem 
albo przynajmniej jednym z wielu  ¿e
nowo¿ytne wizje cz³owieka, zw³aszcza
te, które powstawa³y w postaci uogólnieñ na bazie danych nauk empirycznych, tak bardzo  i tak szybko 
otwiera³y siê na materialistyczne i monistyczne widzenie cz³owieka, unikaj¹c
przy tym coraz czêciej pojêæ duszy
i ducha jako zupe³nie zbêdnych dla naukowych interpretacji faktów fizycznych i anatomicznych. Z tych interpretacji z ³atwoci¹ wy³ania³ siê obraz
cz³owieka naturalnego, cz³owieka-maszyny, obraz cz³owieka jednowymiarowego, który ju¿ nie mia³ w sobie nic
boskiego; spokrewniony by³ nie tylko
z ma³pami, ale z ca³ym wiatem zwierzêcym, od którego ró¿ni³ siê jedynie
bardziej skomplikowan¹ budow¹ systemu nerwowego i aparatur¹ mózgu.
Z ca³ej przyrody wy³ania³ siê na drodze
ewolucji przez przypadek, rodzi³ siê
w wiecie i umiera³ jak ka¿de inne
zwierzê. Do czego¿ mog³a mu byæ potrzebna dusza, skoro nie czu³ w sobie
nic boskiego? A jeli pojawia siê
w jego mózgu jaki wy¿szy wymiar, to
nale¿y go t³umaczyæ ca³oci¹ relacji
spo³ecznych  jak lapidarnie sformu³owa³ to Karol Marks. Wszystko to
w sposób prosty i logicznie jasny zdawa³a siê t³umaczyæ ewolucja jako poprzez prawo przechodzenia od tego, co
ni¿sze i prostsze, do tego, co wy¿sze
i bardziej z³o¿one. Dlatego w powszechnym ruchu stawania siê pojêcie
Bóg jako pierwszej przyczyny by³o
zupe³nie zbêdne, a pojêcie duszy, jeli

siê jeszcze gdzie pojawia³a w psychologii eksperymentalnej, to oznacza³o
ju¿ tylko system mechanizmów dzia³ania
inteligencji, pamiêci, percepcji i ewentualnie takich dowiadczeñ wewnêtrznych, jak emocjonalne doznania, pragnienia i d¹¿enia, postawy czy niewiadome reakcje, wyzwalaj¹ce zewnêtrzne
zachowania (zob. s. 272).
Koñcz¹c swoje ¿eglowanie po odleg³ych horyzontach kultury, Ravasi spojrza³ tak¿e na teksty poetyckie i literackie. Odnajduje w nich duszê anielsk¹,
teologiczn¹, filozoficzn¹. Duszy nie da
siê wykreliæ. Duszy nie dostrzega jedynie ten, kto rzeczywistoæ redukuje do
atomów, neuronów czy psychonów,
i wszystko, co widzi, opisuje jêzykiem
fizykalnym. Natomiast ten, kto umie patrzeæ w siebie, czy to jako mistyk, czy
jako poeta, czy jako filozof, a tak¿e jako
uczony, jak na przyk³ad Karol Gustaw
Jung. Ten ostatni zapytany, czy wierzy
w Boga i duszê, zdecydowanie odpowiada: Ja nie wierzê, ja wiem (s. 277),
bo jak mówi poeta Friedrich Hölderlin 
dusza zawsze jest obrazem Boga.
ANTONI SIEMIANOWSKI

Dariusz Czaja, Anatomia duszy. Figury wyobrani i gry, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2005, ss. 476.
Dariusz Czaja, antropolog, pracownik Etnologii i Antropologii Kultury
UJ, napisa³ obszerne studium powiêcone przygodzie duszy w wiecie
wspó³czesnym (s. 14). Temat jego studium najlepiej streszczaj¹ s³owa autora
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ze wstêpu, który o duszy pisze: [ ]
jak to siê dzieje, ¿e pomimo tak potê¿nych i mia¿d¿¹cych krytyk ze strony
nauki paradygmat mitologiczny jest
w dalszym ci¹gu doæ powszechnie podzielanym pogl¹dem. Czy rzecz da siê
wyt³umaczyæ jedynie niewiedz¹, umys³owym zapónieniem b¹d jêzykow¹
inercj¹? Czy te¿ mo¿e dzia³aj¹ tu inne
powody? Co oznacza trwa³oæ tego
sposobu mylenia? Jaki jest status poznawczy i egzystencjalny tego rodzaju
mniemañ i przekonañ? I generalnie:
czy obydwie strony sporu naprawdê
mówi¹ o tej samej rzeczy, raz oznaczonej kryptonimem dusza, innym razem takimi terminami, jak umys³,
jañ, wiadomoæ, i czy w zwi¹zku
z tym w ogóle mo¿na tu mówiæ
o otwartym konflikcie? (s. 15).
Zawsze dobrze jest wiedzieæ, o czym
mówimy. Ale w wypadku duszy sprawa siê komplikuje. Jak mówi autor,
trudno zrekonstruowaæ jêzykowo-kulturow¹ wiedzê zawart¹ w potocznych
sposobach mówienia o duszy, w zwyczajowych, intuicyjnych, nawykowych
jej artykulacjach. Z drobiazgowych, ale
systematycznie prowadzonych analiz
jêzykowych, powsta³o niezwykle ciekawe studium antropologiczne, ukazuj¹ce wspó³czesn¹ sytuacjê tego, co sta³o siê z dusz¹ w mentalnoci wspó³czesnej. Nie s¹ to zatem badania tylko
etnograficzne, ale w³anie kulturowe
w szerszym znaczeniu, dotycz¹ bowiem ¿ycia duchowego nas wszystkich, a to znaczy nas, ludzi wspó³czesnych, którzy ¿yjemy w atmosferze
presti¿u nauk empirycznych, zarazem
nie wyrzekamy siê ca³kowicie pytañ
naiwnych, na które nie ma odpowiedzi.
Sam autor tych pytañ nie lekcewa¿y.
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Wywody Dariusza Czai trudno streciæ, s¹ bowiem obszerne i bardzo bogate w materia³ erudycyjny  i to nie
tylko z zakresu jêzykoznawstwa. Autor
przywo³uje badania ankietowe, bierze
pod uwagê ró¿ne teksty; uwzglêdnia
zarówno potoczny sposób mówienia
o duszy  czyli tzw. folk psychology 
jak i popularnonaukowy i naukowy.
Uwzglêdnia teksty teologów i filozofów, zw³aszcza tych o scjentystycznej
orientacji, w interpretacji których dusza
jest niczym innym, jak tylko kolejnym
mitem i to mitem z gruntu fa³szywym
w tym, co najbardziej istotne. Ksi¹¿ka,
choæ nie jest powiêcona problematyce
filozoficznej, to jednak bêd¹c wspania³¹ panoram¹ wspó³czesnej eliminacji
duszy z jêzyka kultury, a szczególnie
z obszaru intelektualnego namys³u, jest
jednoczenie ilustracj¹ filozoficznego
sporu o cz³owieka i tego, co za Czes³awem Mi³oszem autor nazywa erozj¹
metafizyki. Bo w kulturze zachodnioeuropejskiej sta³o siê istotnie co bardzo
wa¿nego: cz³owiek wspó³czesny nie
tylko zapomnia³ o sobie, kim jest, ale
nawet nie chce wiedzieæ ani tego, kim
jest, ani sk¹d przychodzi, ani dok¹d
zmierza.
Bardzo obszerny, bo licz¹cy 110
stronic rozdzia³ drugi, powiêcony jest
w ca³oci omówieniu czterech antropologii, które funkcjonuj¹ w krêgu ródziemnomorskiej kultury: greckiej okresu homeryckiego, okresu kszta³towania
siê filozoficznego sposobu mówienia
o duszy, promuj¹cego troskê o duszê,
hebrajskiego, judeochrzecijañskiego
i redniowiecznego, promuj¹cego chrzecijañsk¹ troskê o zbawienie duszy,
a potem europejskiego nowo¿ytnego
mylenia o duszy jako formie czy zasa-
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dzie cia³a w kontekcie rodz¹cej siê
empirycznej wiedzy o cz³owieku.
W tym to okresie  jak mówi autor 
nie by³oby chyba przesad¹ twierdzenie, ¿e Kartezjusz jest we wspó³czesnym myleniu o cz³owieku dy¿urnym
«ch³opcem do bicia»: od filozoficznej
antropologii, zw³aszcza ostatnimi czasy,
po neurobiologiê i kognitywizm. [ ]
jeli chodzi o mylenie potoczne, to operowanie  wiadome czy bezwiedne 
kategoriami dualistycznej kartezjañskiej
antropologii wydaje siê obecnie wci¹¿
¿ywym schematem postrzegania i mylenia o cz³owieku. Jak pisze D. Dennett, jeden z najbardziej nieprzejednanych krytyków antropologii kartezjañskiej: «Dziedzictwo kartezjañskiego
dualizmu umys³u i cia³a wychodzi daleko poza wiat akademicki do naszego
codziennego mylenia» (s. 160).
A jaki jest nasz codzienny sposób
mylenia i mówienia o duszy? Ten sposób mówienia o duszy  a w rzeczywistoci o nas samych  naznaczony jest
nie tylko dualizmem, samych siebie
widzimy jako byt przepo³owiony na
cia³o i na duszê. Tak¿e naznaczony jest
swego rodzaju reizmem, który ka¿e
nam duszê traktowaæ w naszym ciele
jako co, co do cia³a jest do³¹czone czy
w ciele ukryte, a co po mierci z tego
cia³a ulotni siê. Mówi¹c o samych sobie traktujemy siebie jako istoty posk³adane. W opisach tych sposobów
mówienia  opisach bardzo uporz¹dkowanych i pog³êbionych  osiad³ych
w ¿yciu potocznym, w owej folk psychology czy w Lebenswelt  autor czerpie z literatury, z tekstów literackich,
z ró¿nych wypowiedzi, z ankiet. Jest to
materia³ bardzo bogaty. £¹cznie z rozprawk¹ o metodzie, morfologi¹ wy-

obra¿eñ o duszy i komentarzem odautorskim do zebranych wypowiedzi,
obejmuje przesz³o 200 stronic. Jest to
materia³ niezmiernie ciekawy, dobrze
ilustruje, dlaczego nasz jêzyk o duszy
jest tak bardzo metaforyczny, pe³en
wyobra¿eñ, czêsto wprost bajecznych,
ró¿nego rodzaju nieuprawnionych
uogólnieñ. [ ] zdaje siê nie podlegaæ
w¹tpliwoci wysuniête ju¿ wczeniej
przekonanie, ¿e myl potoczna wyposa¿a duszê w doæ du¿y stopieñ autonomii. Jawi siê ona tutaj jako osobny byt,
pozostaje w du¿ej niezale¿noci od cia³a (s. 368). Dusza jest rzeczywistoci¹,
która wymyka siê naszej pojêtnoci,
dlatego tak trudno o jej adekwatne
i merytorycznie trafne pojêcie. Myl
potoczna albo obchodzi, albo kontestuje upraszczaj¹cy i jednostronny jêzyk
analizy filozoficznej i spod ujednoznaczniaj¹cego pojêcia duszy pragnie
wydobyæ na jaw dawn¹ nieprzejrzystoæ symbolu duszy (s. 384). W wypadku duszy jednoznacznoæ i cis³oæ
trzeba od³o¿yæ, metoda nauk empirycznych kapituluje. Wcale to jednak nie
znaczy, ¿e o duszy nie mo¿na mówiæ
jêzykiem cis³ym, albo ¿e mo¿na mówiæ byle co.
Dwa ostatnie rozdzia³y: Czy dusza
z cia³a ulecia³a? i Przedwczesny pogrzeb
duszy. Kontury sporu s¹ ju¿ swego rodzaju polemik¹ z tendencjami redukcjonistycznymi i jednoczenie jakim
podsumowaniem
dotychczasowych
analiz w dziedzinie jêzyka. Dwa d³u¿sze cytaty doskonale oddaj¹ zasadnicze
intencje i sens analiz autora.
Rzeczywicie, jest rzecz¹ co najmniej zastanawiaj¹c¹, dlaczego wbrew
twardym konstatacjom empirycznej
nauki, myl potoczna uparcie twierdzi,
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¿e co takiego jak dusza  której w dodatku nikt naturalnie nie potrafi porz¹dnie zdefiniowaæ  jednak istnieje? Dlaczego tak stanowczo broni siê ona
przed próbami ostatecznego pogrzebania duszy? Sk¹d ten opór wobec naukowych rozstrzygniêæ? Czy to tylko, psychologicznie wyt³umaczalny strach
przed bli¿ej nieznanym? Dlaczego potoczna wiadomoæ  ów zwyczajny,
typowy the man-in the-treet wed³ug
formu³y Searlea  tak obawia siê myli, ¿e cz³owiek jest tylko informatyczn¹ pian¹ nadbudowan¹ na bia³kowym
wehikule? Dlaczego tak lêka siê straciæ
duszê (s. 429). Zamiast zdecydowanego twierdzenia tyle pytañ. Ale s¹ to
pytania, które trudno zlekcewa¿yæ.
Dlaczego w mowie potocznej dusza
nabiera tak wielkiego znaczenia? Autor
odpowiada przytoczeniem fragmentu
dialogu z opowiadania War³ama Szama³owa Protezy:
Zosta³o nas dwóch  Szor, Grisza
Szor, starszy brygadzista i ja.
 Patrz, jak zgrabnie idzie  powiedzia³ Grisza, któremu udzieli³a siê nerwowa weso³oæ panuj¹ca w areszcie.  Ten
nogê, ten rêkê, a teraz ja oddam oko. 
Grisza zrêcznie wyj¹³ prawe porcelanowe
oko i po³o¿y³ mi je na d³oni. [ ]
W trakcie zapisywania oka Griszy
komendant izolatora rozbawi³ siê i rechota³ na ca³e gard³o.
 Czyli, ten rêkê, ten nogê, ten ucho,
ten grzbiet, a ten oko. Zbierzemy
wszystkie czêci cia³a. A ty co?  spyta³, obrzucaj¹c dok³adnym spojrzeniem
moj¹ nag¹ postaæ.
 Co ty oddasz? Duszê oddasz?
 Nie  powiedzia³em. Duszy nie
oddam (s. 429-430).
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Autor tak m.in. komentuje ten fragment:
Ten literacki przyk³ad unaocznia
te¿ wyrazicie, ¿e potoczne pojêcie duszy nie ma wiele wspólnego z tymi treciami, które podk³ada pod nie nauka.
W potocznym widzeniu duszy mocno obecna jest idea zwi¹zania z ni¹
wartoci, czego drogocennego, jedynego, niezastêpowalnego. Czego, co
nie jest w ¿aden sposób na sprzeda¿.
W myli potocznej dusza nie nale¿y
do obszaru epistemologii, ale ma bardzo czêsto wyrane konotacje etyczne
(s. 431). Pod³o¿em empirycznym
tych konotacji jest nie szkie³ko i oko
uczonego, ale prawiadomoæ wartoci bycia cz³owiekiem. Kto ceni w sobie bycie cz³owiekiem, ten nie tylko
z trosk¹ pyta o duszê, ale pragnie ocaliæ samego siebie.
ANTONI SIEMIANOWSKI

Erwin Rohde, Psyche. Kult duszy
i wiara w niemiertelnoæ u staro¿ytnych Greków, t³um. J. Korfanty,
Wydawnictwo Marek Derewecki,
Kêty 2007, ss. 275.
Ksi¹¿ka Erwina Rohdego jest antologi¹ z jego pism zebran¹ przez Hansa
Ecksteina. Rohde d³ugie lata powiêci³
studiom nad kultur¹ staro¿ytnej Grecji,
nad jej religi¹ i napisa³ na ten temat
wiele ksi¹¿ek oraz artyku³ów.
Religia staro¿ytnej Grecji tym siê
wyró¿nia  jak podkrela we wstêpie
autor  ¿e nie ma ¿adnego za³o¿yciela
ani wiêtych ksi¹g; jest pochodzenia
czysto ludzkiego, rodzi³a siê z w³asnych dociekañ Greków nad sensem
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bycia w wiecie. Grecy kochali ¿ycie,
w fakcie ¿ycia dostrzegali co wspania³ego, boskiego. Ale jednoczenie w pierwotnej niestematyzowanej refleksji nad
sob¹, nad ¿yciem w wiecie dostrzegali jaki tragizm ludzkiego losu. Widzieli, ¿e ich udzia³em jest cierpienie, mieræ.
Dlatego tak istotn¹ treci¹ greckiej pobo¿noci sta³ kult duszy i wiara w jej
niemiertelnoæ. Idea niemiertelnoci
wywodzi siê z pe³nego zachwytu wgl¹du, w którym dusza cz³owieka jawi siê
jako pokrewna, a wiêc bliska, a nawet
identyczna odwiecznym bogom, podczas gdy z drugiej strony bogowie
przyrównywani s¹ do duszy [ ]
(s. 5). wiadectwa owego pe³nego zachwytu wgl¹du w duszê cz³owieka
znajdujemy w Iliadzie i Odysei, w których Homer opowiada o obrzêdach
i tradycjach; nastêpnie w poemacie Hezjoda, a tak¿e u innych poetów. Co
prawda w twórczoci tej nie spotykamy
jeszcze wyranego pojêcia duszy jako
czego transcendentnego w cz³owieku,
mamy natomiast liczne obrazy duszy
jako ród³a ¿ycia. Grecy przeczuwali,
¿e w momencie mierci nie znika bezpowrotnie ¿ycie, którego ród³em jest
w³anie dusza, ona tylko gdzie uchodzi z cia³a. Duszê uwa¿ano za swego
rodzaju lustrzany obraz prawdziwego
cz³owieka, za jego w³aciwe ¿ycie, po
mierci jednak dusza nie wiod³a samodzielnego ¿ycia w lepszym wiecie,
lecz przebywa³a w krainie cieni. Grecy
wierzyli, ¿e w momencie mierci cz³owiek nie ginie definitywnie, cia³o jego
rozsypuje siê w proch, lecz dusza
gdzie bytuje jako cieñ. Tak rozumiana
trwa³oæ duszy uzasadnia³a bogat¹
i zró¿nicowan¹ tradycjê grzebania zmar³ych ze czci¹; pogrzeb wraz z uczt¹ by³

uroczystym po¿egnaniem z cz³onkiem
rodu czy z ma³¿onkiem, którzy odchodzili potem do Hadesu. Groby, czêsto
jak¿e¿ wspania³e, by³y cichymi miejscami, w których przebywa³y dusze
zmar³ych, oddzielone od swego widzialnego cia³a. Dusze te by³y jakby
lustrem ja ¿yj¹cego niegdy w ciele.
Przewiadczeniu o trwa³oci tak rozumianej duszy towarzyszy³y ró¿ne tradycje obrzêdowe, które kulturze greckiej nadawa³y charakter swoistej pobo¿noci. Grecy czcili to, co w cz³owieku
uznawali za boski dar, dlatego z pietyzmem sk³adali cia³a w grobach. W ludowych wierzeniach grób nie by³ do³em na
spróchnia³e koci, lecz rodzajem uwiêconego sanktuarium, w którym zamieszkiwa³y dusze zmar³ych. Ale czy w grobach dusze zmar³ych oczekiwa³y na
nowe ¿ycie? Nie, one tylko istnia³y podleg³e niedoskona³emu bytowaniu. Dusze
 jak mówi Platon b³¹kaj¹ siê poród
pomników i grobów, choæ jako niemiertelne s¹ bliskie bogom. Dlatego
tym bardziej nale¿a³o je otaczaæ czci¹
i szacunkiem, mówiæ o nich dobrze,
gdy¿ nale¿a³y ju¿ do boskiego krêgu
¿ycia. Tym bardziej, ¿e po mierci dusze
opiekuj¹ siê rodami i w ograniczonym
sensie by³y dla nich bogami. Czy by³o to
ich nowe, lepsze ¿ycie? Po mierci dusze na pewno wyzwoli³y siê od trudów
ziemskiego bytowania, ale nie oczekiwa³y na nowe ¿ycie. W kulcie dusz
zmar³ych do g³osu dochodzi³a jedynie
jaka têsknota za ¿yciem barwniejszym
ni¿ ¿ycie ziemskie. Ale co mog³oby zaspokoiæ tê têsknotê? Grecy nie znali 
jak Izraelici  ¿adnych obietnic nowego
¿ycia.
Kult dusz zmar³ych w staro¿ytnej
Grecji, a potem w Rzymie, przez wieki
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obrasta³ w niezliczone obrazy mityczne, w opowiadania o wêdrówkach i karach. Ponadto kultowi temu towarzyszy³y liczne obrzêdy i rytua³y. Te ostatnie
by³y najczêciej zwi¹zane z oczyszczaniem siê dusz, które polega³o na wyzwalaniu siê od cielesnoci jako tego,
co niedoskona³e. Ale rzecz ciekawa,
w staro¿ytnej Grecji ceremonie oczyszczaj¹ce by³y niezwykle rozbudowane,
od narodzin do mierci Grecy poddawali siê niezliczonym oczyszczeniom.
W trakcie tych oczyszczeñ nie chodzi³o im, nawet w sposób symboliczny, o usuniêcie jakiej zmazy moralnej,
o uwolnienie siê od skalania serca, lecz
jedynie od tego, co w ziemskim bytowaniu mog³o przylgn¹æ do duszy z zewn¹trz, z niedoskona³ego wiata materialnego. Obmywali siê wiêc w ród³ach, w rzekach, w morzu, tak¿e
oczyszczali siê ogniem, okadzaniem,
ocieraniem odpowiednimi materia³ami
od brudów ziemskiego bytowania
i tym samym od wszystkiego, co jest
zwi¹zane z cielesnoci¹ i co jako takie
jest nieczyste, bo nieuchronnie podlega
mierci. Lecz dusze nigdy nie wyzwalaj¹ siê od mierci i nie przejd¹ do nowego ¿ycia. Wed³ug greckich pojêæ dusze s¹ w³¹czone w odwieczny bieg koniecznoci, dlatego nigdy nie uzyskaj¹
spoczynku i spokoju, musz¹ bowiem
wróciæ w ko³o odwiecznego biegu ¿ycia.
Nieco odmienny charakter mia³y
praktyki ascetyczne w pitagoreizmie.
Wprawdzie tak¿e nastawione by³y na
obronê duszy przed usidlaj¹cym i kalaj¹cym j¹ z zewn¹trz z³em, dlatego najwa¿niejszym celem tych praktyk by³o
zachowanie duszy w czystoci; czystoæ jednak nie polega³a na d¹¿eniu do
moralnej przemiany, lecz do uwolnie-
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nia siê od obcego jej i pochodz¹cego
z zewn¹trz z³a wiatowego. Jednak
w pitagoreizmie wielk¹ rolê odgrywa³o
uznanie niemiertelnoci duszy, jej
wiecznoci: dusza istnia³a od zawsze,
dlatego bêdzie na zawsze istnieæ i ¿yæ.
Jej ostatecznym celem jest ca³kowite
wydwigniêcie siê z ziemskiego ¿ycia
i osi¹gniêcie z powrotem boskiego wolnego istnienia (s. 210). Gdzie? O tym
siê nie mówi ani w pitagoreizmie, ani
w orfickich praktykach.
W Grecji, a póniej tak¿e w Rzymie, kult duszy nie ³¹czy³ siê z ¿adn¹
nadziej¹ na nowe ¿ycie. Zmarli niczego nie oczekiwali, za ziemskiego ¿ycia
nie ¿yli ¿adnymi obietnicami. Podstaw¹ kultu duszy  zarówno we wszystkich ludowych opowieciach o wêdrówkach dusz i o metamorfozach,
o wchodzeniu dusz w cia³a zwierzêce 
by³o jedynie przewiadczenie o trwa³oci duszy; cia³a siê zmieniaj¹, ale dusza
jako boska i sama w sobie wieczna,
pozostaje zawsze ta sama (zob. s. 227).
To wiadczy³o o mocy duszy i jej godnoci.
Tak wiêc w wierzeniach greckich
dusza nie jest jakim zwidzeniem,
czczym wyobra¿eniem, nieuzasadnionym niczym subiektywnym marzeniem
czy jak¹ bli¿ej nieokrelon¹ têsknot¹.
Dla Greków dusza w cz³owieku to boska rzeczywistoæ, obdarzona moc¹
i godnoci¹. I to pierwotne ludowe
przewiadczenie póniej podjêli i spekulacjami wzmocnili filozofowie. St¹d
kult duszy mia³ swoje korzenie zarówno w najstarszych ludowych religijnych
intuicjach, jak i w póniejszych filozoficznych spekulacjach. Inskrypcje nagrobkowe, wprawdzie bardzo nieliczne,
odzwierciedlaj¹ t¹ teologizuj¹c¹ myl
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filozofów o boskiej naturze duszy, o jej
krótkiej pielgrzymce przez ziemskie
¿ycie w ciele oraz o jej przeznaczeniu,
jakim jest uwolnienie od cia³a i powrót
do duchowego boskiego istnienia.
Szczególny wyraz znalaz³o to w filozofii pónej staro¿ytnoci, zw³aszcza
u Plotyna. Ten jednak wyranie g³osi³
ucieczkê od wiata, a nie jego udoskonalanie. Wed³ug Plotyna dusza, wiadoma swej boskoci i wiecznoci oraz
swojego pochodzenia ze sfery nadzmys³owej, winna d¹¿yæ do zjednoczenia
z Jedni¹ (zob. s. 267).
ANTONI SIEMIANOWSKI

Mieczys³aw Jag³owski, Maria Zambrano: anamneza i filozofia poetyckiego zbawienia, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Toruñ  Olsztyn 2009, ss. 255.
Wspó³czesne meandry hiszpañskiej
myli filozoficznej s¹ w Polsce bardzo
s³abo rozpoznane. Brakuje t³umaczeñ
tekstów, ale i rodzimych opracowañ
monograficznych. Pewnym wyj¹tkiem
jest dzie³o Jose Ortegi y Gasseta 
dysponujemy t³umaczeniem kilku jego
ksi¹¿ek, kilkunastu artyku³ów oraz
licznymi opracowaniami jego myli.
Trud przybli¿enia polskiemu czytelnikowi wielu interesuj¹cych tropów krelonych przez wspó³czesnych mylicieli hiszpañskich podejmuje od wielu lat
m.in. Mieczys³aw Jag³owski, profesor
filozofii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opublikowa³
ksi¹¿ki monograficzne powiêcone filozofii Juliana Mariasa (¯ycie i rozum.

Filozofia racjo witalizmu Juliana Mariasa, Olsztyn 1998), Xaviera Zubiriego (Realizm transcendentalny Xaviera
Zubiriego, Olsztyn 2000), zredagowa³
lub wspó³redagowa³ tomy zbiorowe
powiêcone myli hiszpañskiej (Wokó³
Jose Ortegi y Gasseta, Olsztyn 2006;
Z myli hiszpañskiej i iberoamerykañskiej, Olsztyn 2006; Miêdzy z³otym
a srebrnym wiekiem kultury hiszpañskiej, Olsztyn 2008). Jest autorem wielu hase³ encyklopedycznych, rozpraw
i artyku³ów rekonstruuj¹cych i analizuj¹cych rozmaite aspekty hiszpañskiej
myli filozoficznej (np. wa¿ne studium
pt. Hiszpañski krauzyzm, w: Z filozofii
wspó³czesnej. Rekonstrukcje, interpretacje, polemiki, red. A. Biegalska,
M. Jag³owski, Olsztyn 2009, s. 259-313).
W 2009 roku w toruñskim Wydawnictwie Adam Marsza³ek ukaza³a siê najnowsza ksi¹¿ka M. Jag³owskiego powiêcona filozofii w zasadzie ca³kowicie nieznanej w Polsce1, a bardzo
interesuj¹cej mylicielki hiszpañskiej,
Marii Zambrano (1904-1991). Monografia ta jest w naszym kraju pioniersk¹
prób¹ przedstawienia syntezy najwa¿niejszych w¹tków i tematów jej myli.
W rozbudowanym wstêpie zostaje
przedstawiona sylwetka intelektualna
Poza omawian¹ ksi¹¿k¹ i wczeniejszymi artyku³ami M. Jag³owskiego o Zambrano
pisa³a Judyta Wachowska (Maria Zambrano:
nomadyzm jako przestrzeñ wolnoci, w:
Z myli hiszpañskiej i iberoamerykañskiej. Filozofia, literatura, mistyka, red. M. Jag³owski,
D. Sepczyñka, Olsztyn 2006, s. 189-201).
Dysponujemy te¿ jednym spolszczonym tekstem autora hiszpañskiego M. Moreya
(O Marii Zambrano: refleksja miêdzy jaw¹
a snem, t³um. K. Urbanek, Sztuka i Filozofia nr 20, 2001).
1
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oraz krótki rys biograficzny Zambrano.
Czêæ pierwsza ksi¹¿ki pt. Na granicach czasu przedstawia doæ pesymistyczn¹ diagnozê stanu naszej cywilizacji obecn¹ w pismach Zambrano. W¹tki deifikacji historii, odejcia bogów
i sfery sacrum, niszcz¹cego cz³owieczeñstwo racjonalizmu filozoficznego,
to tylko wybrane tematy tej czêci monografii. Czêæ druga (Pobo¿noæ poezji i anamnezy) to propozycja swoistej
terapii na katastrofalny stan naszej cywilizacji. Zambrano proponuje powrót
do bezporedniego zwi¹zku cz³owieka
ze sfer¹ sakraln¹, zast¹pienie rozumu
filozofii idealistycznej rozumem poetyckim, analizê form marzeñ sennych
i pok³adanie nadziei soterycznych w literaturze. W zakoñczeniu M. Jag³owski
osadza koncepcjê Zambrano w szerokim tle nie tylko hiszpañskiej, ale
i wspó³czesnej myli filozoficznej, krel¹c rozmaite tropy filiacyjne. Ta czêæ
wydaje siê kompozycyjnie spóniona
i trochê zbyt ogólnikowa. Rodzi w czytelniku pewien niedosyt. Przyjdzie nam
jeszcze do tego powróciæ.
Maria Zambrano nale¿a³a do licznego grona uczniów Ortegi y Gasseta,
którego pozna³a, studiuj¹c filozofiê na
Uniwersytecie Centralnym w Madrycie. Wp³yw myli mistrza na jej w³asn¹
filozofiê by³ znacz¹cy, choæ obfituj¹cy
w rozliczne spory, polemiki i miejscami radykalne sprzeciwy. W takim klimacie fascynacji i odrzucenia fundamentów racjowitalizmu Ortegi, Zambrano wypracowywa³a zrêby swego
w³asnego, naznaczonego daleko posuniêt¹ oryginalnoci¹, mylenia filozoficznego. Jej ¿ycie by³o dotkniête dramatem wielowiekowej emigracji przymusowej. Zaanga¿owana po stronie
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republikanów w wojnie domowej musia³a opuciæ ojczyznê po zwyciêstwie
gen. Franco w 1939 roku. Przez 45 lat
tu³a³a siê po wielu krajach Ameryki
£aciñskiej (Meksyk, Kuba, Portoryko)
i po 1953 roku Europy (W³ochy, Francja, Szwajcaria), aby w wieku starczym, w roku 1984, bez rodków do
¿ycia powróciæ do Hiszpanii. Wygnanie i tu³aczkê prze¿ywa³a jako duchowe wydziedziczenie i uwiêzienie przez
historiê, owego wszechmocnego demona czasów wspó³czesnych. Wp³yw
traumy emigracyjnej na jej przemylenia i twórczoæ filozoficzn¹ nie ulega
¿adnym w¹tpliwociom. Komentatorzy
dziel¹ jej twórczoæ na kilka okresów.
Pierwszy (1930-1939) mia³ silne zabarwienie ideologiczno-polityczne, które
zniknê³o z twórczoci Zambrano po
opuszczeniu przez ni¹ Hiszpanii.
W swym szczytowym okresie twórczoci od 1939 roku do lat szeædziesi¹tych Zambrano oddala siê od historii
i od faktycznych dziejowych kszta³tów
spo³eczeñstwa, pyta o istotê hiszpañskoci i filozofii hiszpañskiej (myl
hiszpañska nie jest dzieckiem przemocy, lecz jedynie podziwu  cyt. za:
s. 177), o wymiary metafizyczne, mistyczne i religijne. Dokonuje krytyki filozoficznego rozumu dyskursywnego,
buduj¹c jako alternatywê sw¹ koncepcjê rozumu poetyckiego. Zambrano
opublikowa³a ponad 30 ksi¹¿ek, a jej
myl w Hiszpanii doczeka³a siê wielu
opracowañ monograficznych, choæ recepcja jej idei by³a bardzo póna. Od
1987 roku w Velez-Malaga dzia³a Fundacion Maria Zambrano. Klasyfikacja
gatunkowa dzie³ Zambrano nie jest
prosta. Niektórzy widz¹ w nich filozofiê, inni mistykê (jêzyk Zambrano
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w wielu tekstach jest podobny do jêzyka w. Jana od Krzy¿a), jeszcze inni
poezjê eksperymentaln¹. Podkrela siê
wiadomoæ hiszpañskiej mylicielki,
¿e rzeczywistoæ jest bogatsza od mo¿liwoci deskrypcyjnych jêzyka. Dowiadczenie jêzykowej granicy kaza³a
jej szukaæ form wyrazu tak¿e poza dyskursem filozoficznym  w poezji, mistyce, micie.
Charakterystyczny jest skrajnie ambiwalentny stosunek Zambrano do filozofii. Z jednej strony widzi w niej promotora jednostronnej racjonalnoci,
ród³o rozbicia cz³owieka, wyalienowania go, a z drugiej swoist¹ koniecznoæ przypisan¹ do natury cz³owieka.
Jest antyfilozofem i filozofem w jednej
osobie. Jej rozumienie filozofii jest jednak z gruntu presokratyczne. Pisze
Jag³owski: Filozofiê jako zbieranie
w ca³oæ rozproszonych dowiadczeñ
M. Zambrano nazywa m¹droci¹ (el saber), przeciwstawiaj¹c j¹ filozofii jako
myleniu. M¹droæ jest czym otrzymanym; jej zdobycie polega na jej odkryciu jako ju¿ istniej¹cej. Zdobywanie
m¹droci wyklucza metodê, gdy¿ dokonuje siê jako niepowtarzalne dowiadczenie, które mo¿e zostaæ nabyte
w jednym, równie niepowtarzalnym
momencie. M¹droæ  jako otrzymana,
odziedziczona  nie wymaga tak¿e uzasadnienia (s. 21). Zambrano przeciwstawia³a aktywnoæ poznania filozoficznego opartego na metodzie, które
³¹czy siê wed³ug niej zawsze z jak¹
form¹ przemocy wobec rzeczywistoci,
pasywnoci rozumu mistycznego, poetyckiego otwartego na rzeczywistoæ
i obdarowywanego prawd¹ niejako
z zewn¹trz. Jej myl wpisuje siê we
wspó³czesne trendy  zapocz¹tkowane

w XX wieku przez Martina Heideggera,
ale maj¹ce antecedensy w staro¿ytnoci
 na próbê dotarcia do gruntu rzeczywistoci poza wszelkimi zaporedniczeniami  jêzykiem, znakami, histori¹,
uwarunkowaniami kulturowymi etc.
Ten nurt zwany czêsto mistyk¹ naturaln¹ ma cel przede wszystkim terapeutyczny  ma scaliæ rozbitego i popêkanego cz³owieka, pomóc mu w wydobyciu z niezbornych dowiadczeñ
w miarê jednolitego sensu i wyzwoliæ
go z idoli czasów, w których przysz³o
mu ¿yæ. A cz³owiekowi wspó³czesnemu przysz³o ¿yæ w czasach marnych.
Jeli dla Ortegi metafor¹ kondycji
wspó³czesnego cz³owieka jest obraz
rozbitka, to dla Zambrano jest ni¹ obraz suchej pustyni, nie pozwalaj¹cej
z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oæ2. Co
stanowi wskaniki takiej sytuacji
i gdzie szukaæ jej przyczyn? Fundamentalnym wskanikiem jest dla Zambrano deifikacja historii w czasach nowo¿ytnych (g³ównym winowajc¹ by³by
oczywicie Hegel  dzieje nabieraj¹
wszak u niego charakteru boskiego).
Spowodowa³o to odebranie cz³owiekowi jego w³asnego czasu i zast¹pienie go
czasem dziejowym oraz wykorzenienie
go z bezporednich odniesieñ do rzeczywistoci, do fundamentu rzeczywistoci. Historia sta³a siê bowiem czynnikiem zaporedniczaj¹cym wszystkie
ludzkie dowiadczenia. Za tym stoi nowo¿ytna epistemologia, gloryfikuj¹ca
rozum dyskursywny i ciasn¹ koncepcjê
racjonalnoci. Tyrania faktów, obiektywnoci spowodowa³a, ¿e nadesz³a
Por. M. Jag³owski, Przeciw historii. Marii Zambrano wizja rozumu poetyckiego, w:
Wokó³ Jose Ortegi y Gasseta, red. M. Jag³owski, Olsztyn 2006, s. 120.
2
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ciemna noc tego, co ludzkie (s. 34).
Cz³owiek skrywa siê za mask¹,
a wiat ponownie staje siê niezamieszka³y (tam¿e). Cz³owiek oderwa³ siê od
Transcendencji, doprowadzi³ do agonii
swoj¹ nadziejê, utraci³ to¿samoæ i rozbi³ siê na dziesi¹tki niezbornych kawa³ków, pogr¹¿y³ siê w samotnoci, powiêci³ siebie i sw¹ moralnoæ dla idola historii, ¿yje bez  a nawet przeciw
 Bogu. Pisze Jag³owski: brak Boga
w dowiadczeniu wspó³czesnego Europejczyka oznacza odrealnienie cz³owieka oraz utratê przezeñ wolnoci, a kryzys zachodniej kultury i zachodniego
cz³owieka sprowadza siê do niemo¿noci dowiadczenia sacrum (s. 56). Dla
Zambrano istnieje nieusuwalny zwi¹zek pomiêdzy kultur¹ a sacrum i religi¹. Na gruncie polskim takie tezy g³osi³ z innych perspektyw Leszek Ko³akowski. Redukcja Boga do idei, do
przedmiotu mylenia przez filozofiê to
ród³o kryzysu religii, a tym samym
cz³owieka i kultury. Bóg filozofów nie
wzbudza religijnej emocji, nie mo¿e
byæ gwarantem zbawienia. Ludzka egzystencja nie odnosi siê do tak rozumianego Boga. Staje siê On martwy 
Nietzsche jawi siê wyranie jako ten,
który to obwieszcza. Ateizm jest jednak dla Zambrano przede wszystkim
aktem samobójstwa cz³owieka, jego
autodestrukcj¹. Zreszt¹ mieræ Boga
poci¹gnê³a za sob¹ choæby w strukturalizmie francuskim ideê mierci cz³owieka (choæby u Michela Foucault).
Problem teodycei jest dla Zambrano
w perspektywie ateizmu naszych czasów pozbawiony sensu  cz³owiek siebie i zdeifikowan¹ przez siebie historiê
powinien pytaæ o z³o  wszak to on zaj¹³ miejsce Boga. W perspektywach
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zniszczenia kontaktu cz³owieka z sacrum, odniesienia do Boga, zlaicyzowana myl filozoficzna przyst¹piæ musia³a do zbudowania jakiej nowej podstawy moralnoci i etyki. Dzie³a tego
podj¹³ siê myliciel, który ubóstwi³ rozum, Immanuel Kant. Stworzona przez
niego etyka jest dla Zambrano ród³em
moralnego spustoszenia: zosta³o wykreowane co zimnego, racjonalnego,
wyzwolonego z wszelkiej pasji i pragnienia; co skoñczenie ascetycznego.
A by³a to moralnoæ liberalna, moralnoæ ludzka, krzepka moralnoæ obowi¹zku (s. 103). To moralnoæ dla
specyficznych elit, cz³owiek masowy
zawsze szuka moralnoci religijnej obdarzonej jak¹ witalnoci¹.
Ratowaæ cz³owieka przed rozp³yniêciem siê w dziejach, procesach spo³ecznych, zobiektywizowanych substratach
kultury  oto soteryczny i poniek¹d jedyny cel myli Zambrano, która nie ma
wobec filozofii ¿adnych oczekiwañ
teoretycznych, lecz wy³¹cznie praktyczne. I te w³anie próbowa³a realizowaæ we w³asnym dziele. Powróciæ do
religijnych korzeni wraz z ca³¹ Europ¹
to obudziæ siê ze snu historycznego,
narodziæ siê ponownie dla siebie, dla
swoich w³asnych, rzeczywistych celów,
nie narzucanych przez ¿adne demagogiczne ideologie (s. 111). Cz³owiek
jest w stanie przeciwstawiæ siê okolicznociom próbuj¹cym okrelaæ kszta³t
jego dzia³ania, jego ¿ycia. W imiê bycia sob¹ cz³owiek musi przeciwstawiæ
siê jednostronnoci racjonalizmu, który
odci¹³ go od najwa¿niejszego wymiaru
jego ¿ycia  od podstawy, od Sacrum
i od Transcendencji. Pierwotne, pobo¿ne i bezporednie odczucie wiêtoci
zosta³o wszak zast¹pione przez rozum
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filozoficzny szerokim spektrum spekulacji, nijak nieodnosz¹cych siê do ¿ycia. Pisze, rekapituluj¹c metafilozoficzn¹ myl Zambrano, Jag³owski: Filozofii i jej ideom brakuje pobo¿noci: s¹
one wolnym tworem mylenia, pozbawionym wiêzi z rzeczywistoci¹ wobec
niego zewnêtrznej. Coraz czystsza
wiadomoæ nie pozwala sobie na «pobo¿noæ», na to, by w jej granice wkroczy³o to, co realne i wiête, bez czego
¿ycie ludzkie staje siê u³ud¹3.
W miejsce rozumu filozoficznego
Zambrano proponuje now¹ racjonalnoæ w postaci integralnie rozumianego
rozumu poetyckiego, pasywnie otwartego poznawczo na przestrzenie metafizyczne i mistyczne, na uchwytywanie
najbardziej immanentnej cechy rzeczywistoci  wiêtoci. Poszukuj¹c ród³owych dowiadczeñ, które ods³aniaj¹
cz³owiekowi j¹dro rzeczywistoci, Zambrano wskazuje na strukturê ejdetyczn¹
snów, marzeñ sennych. Przestrzenie
oniryczne wszak s¹ terenami ca³kowitej pasywnoci wiadomoci ludzkiej,
pozbawionej myli  tu wszystko rozgrywa siê poza czasem. Prawda udziela siê tu sama, wychodzi nam naprzeciw  nie musimy jej poszukiwaæ na
drodze poznania wyznaczanego przez
metodê. Czysta aprehensja daje nam
prawdê o rzeczywistoci i to w sposób
pewny, absolutny, nie podlegaj¹cy w¹tpieniu. Apriorycznoæ Husserla Zambrano zastêpuje aprehensj¹ dokonuj¹c¹
siê we nie. Fenomenologia snów zdaje siê byæ podstaw¹ teorii filozoficznych hiszpañskiej mylicielki.
Straty dokonane w naturze cz³owieka przez filozofiê mog¹ byæ odbudowa3

Tam¿e, s. 123.

ne przez literaturê, w której pobrzmiewaj¹ wiête s³owa zakorzenione w ród³owej wiêtoci samej rzeczywistoci.
To literatura kreuje poetyckie kategorie ludzkiego ¿ycia, swoiste wzory
i typy egzystencji. To ona jest w³adna
przywróciæ cz³owiekowi dowiadczenie realnoci. Oddaj¹c myl Zambrano
pisze Jag³owski: Poezja i muzyka,
przywieraj¹ce do «pierwotnego raju»,
s¹ zdolne do najwierniejszego wyra¿enia jednoci naszego bytu, naszej «utraconej wietlistej intymnoci», a tak¿e 
zw³aszcza poezja  maj¹ moc ustanawiania jednoci elementów heterogenicznych, pochodz¹cych z odmiennych
róde³ i czasów (s. 168). ród³em literatury jest przestrzeñ onirycznoci 
wiele dzie³ literackich to opowiedziane
sny. Esencj¹ literackoci jest poezja.
Pisa³a Zambrano: jeli filozofia jest t¹,
która pyta, poezja jest t¹, która znajduje4. Niemniej sama poezja nie wystarcza  musi ona zostaæ cile zwi¹zana
z filozofi¹. Zambrano d¹¿y do cilejszej relacji filozofii z poezj¹ ni¿ ta, która istnia³a w czasach presokratycznych,
a zosta³a ku zgubie cywilizacji zachodniej rozerwana przez Platona i jego nastêpców. Tylko na tej drodze powtórnej
reintegracji, poetycko-filozoficznego
dowiadczenia i mówienia o rzeczywistoci mo¿na myleæ o scaleniu cz³owieka, o realizacji jego istoty, jego
cz³owieczeñstwa.
Myl Marii Zambrano zaskakuje odwag¹ stawiania problemów, oryginalnoci¹ wielu sformu³owañ, trafnoci¹
niejednej diagnozy, ostroci¹ widzenia
opisywanych kwestii. Sk³ania do przemyleñ, refleksji, stawiania na nowo
4

Cyt. za: tam¿e, s. 130.
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starych pytañ. Oczywicie wzbudza te¿
sprzeciw, niedosyt, w¹tpliwoci. Pytanie o status sacrum, o istnienie Boga,
koncepcjê Transcendencji, o bli¿sz¹
charakterystykê rozumu poetyckiego to
tylko niektóre z nich. Jag³owski omawia myl hiszpañskiej filozofki krytycznie, dystansuj¹c siê od wielu jej
propozycji i stawiaj¹c znaki zapytania
nad wieloma jej tezami. Robi to z pe³nym profesjonalizmem  dyskretnie, by
nie przes³aniaæ swoim widzeniem
spraw myli Zambrano. Rodz¹ siê tak¿e w trakcie lektury pytania o zale¿noæ koncepcji Zambrano od ró¿nych
pr¹dów filozofii XX-wiecznej  przede
wszystkim od mylenia Heideggera,
szczególnie pónego po Kehre. Jag³owski w ostatniej czêci swej ksi¹¿ki podejmuje próbê odpowiedzi na te pytania i jako wytrawny historyk filozofii
kreli konteksty filozoficzne, mapê zale¿noci i wp³ywów rozmaitych systemów mylowych na filozofiê Zambrano. Ortega y Gasset, Unamuno, w.
Augustyn, mistycy hiszpañscy, Husserl,
Heidegger Mo¿na zg³aszaæ rozmaite
uwagi i w¹tpliwoci  czy nie brakuje
Kierkegaarda, Lévinasa, czy analogia
miêdzy widzeniem funkcji literatury
w czasach wspó³czesnych przez Zambrano i przez Rortyego nie jest cis³a?
Wydaje siê jednak, ¿e najistotniejsze
w tej czêci ksi¹¿ki jest co innego 
Autor zdaje siê nie doceniaæ g³êbi
wp³ywu myli Heideggera na Zambrano. Wydaje siê, ¿e tak w warstwie krytyki wspó³czesnej cywilizacji, racjonalnoci dyskursywnej, odejcia bogów,
zerwania przez cz³owieka relacji z sam¹ rzeczywistoci¹, jak i w warstwie
terapeutycznej  szukaniu pomocy
w poezji, bezporednim niezaporedni-
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czonym dowiadczeniu j¹dra rzeczywistoci, wp³ywu tego przeceniæ siê nie
da. Przywi¹zanie do tradycji myli presokratycznej, do tezy o zapomnieniu
przez cywilizacjê tego, co najwa¿niejsze, widzenie w poezji domostwa bycia, widzenie cz³owieka przez pryzmat
autentycznoci, bycia u siebie, bycia
sob¹, bycia nie u siebie, podkrelanie
pasywnego charakteru poznania prawdy etc.  czy¿ nie widaæ tu nie tylko
wp³ywu, ale wrêcz repetycji pónego
Heideggera? Sama Zambrano do tych
zale¿noci w³aciwie siê nie przyznawa³a, co tym bardziej ka¿e sprawê szerzej zbadaæ. Zreszt¹ hiszpañscy komentatorzy jej myli s¹ tego wiadomi (np.
A. Bundgaard czy J.L.L. Aranguren),
o czym Jag³owski informuje w jednym
z przypisów. Próba pokazania tych zale¿noci podjêta przez autora omawianej ksi¹¿ki jest jednak niewystarczaj¹ca. Generalnie zreszt¹, zarysowania
siatki wp³ywów na myl Zambrano
czytelnik spodziewa³by siê bardziej
w pierwszej czêci ksi¹¿ki ni¿ w zakoñczeniu. Wydaje siê, ¿e ta niedogodnoæ kompozycyjna jest bardzo istotna
i w lekturze uci¹¿liwa. Oczywicie, nawet uwzglêdniaj¹c wp³yw Heideggera
na Zambrano widaæ jej oryginalnoæ
i w zasadzie nie umniejsza to wartoci
dorobku hiszpañskiej fenomenolo¿ki.
To istotny g³os w sporze o cz³owieka
wspó³czesnego i wa¿ka myl filozoficzna. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e jej pisma zostan¹, przynajmniej w jakim
wyborze antologicznym, przyswojone
polskiemu czytelnikowi.
KRZYSZTOF STACHEWICZ
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Katharina Bahlmann, Können Kunstwerke ein Antlitz haben?, Passagen Verlag, Wien 2008, ss. 157.
Panie Profesorze Lévinas, czy widzia³by Pan w obliteracji Sachay Sosno dzie³o odkupienia sztuki wzglêdem
etycznego wymagania, dzie³o tego zamiaru, byæ mo¿e b³êdnego, a mianowicie pragnienia ofiarowania twarzy rzeczom, wed³ug wyra¿enia, jakiego u¿y³
Pan w Trudnej wolnoci? Takie oto
pytanie Françoise Armengaud stawia
Emmanuelowi Lévinasowi, rozpoczynaj¹c z nim rozmowê, której treci¹
mia³o byæ rozumienie sztuki i w której
punktem odniesienia by³y prace Sosno1. Odpowied Lévinasa zdaje siê
byæ niezwykle zdecydowana, a nawet
gwa³towna: Pani mówi «odkupiæ», jak
gdyby chodzi³o tu o grzech! Zupe³nie
siê z tym nie zgadzam. Co do wyra¿enia «sztuka, która daje twarz rzeczom»,
dla mnie nie powinna ona wypowiadaæ
jakiejkolwiek idolatrii. Przeciwnie,
chcia³em w ten sposób mówiæ o nadaniu materii ¿ycia przez sztukê. «Wyra¿enie» zmniejszaj¹ce ciê¿ar z nieokrzesanej materii, jej ciê¿koæ bycia tutaj.
Nie odnoszê wra¿enia, aby twarz ludzka ukazywa³a siê poprzez sztukê, lub
¿eby rysy twarzy powinny byæ odkupione. Jeli sztuka mo¿e budziæ nieufnoæ, to z innych powodów. DoskonaSacha Sosno (Alexandre Joseph Sosnowsky), pochodz¹cy z ¿ydowsko-litewskiej rodziny, ur. 1937 w Marsylii, architekt i rzebiarz. Jego prace, w wiêkszoci monumentalne, mo¿na spotkaæ w reprezentacyjnych
miejscach wielu miast francuskich, szczególnie Nicei, ale tak¿e w Szwajcarii czy w Chinach.
1

³oæ piêkna nak³ada milczenie bez zajmowania siê reszt¹. Jest stra¿nikiem
milczenia. Pozwala czyniæ. To dlatego
cywilizacja estetyczna ma swoje granice2.
Rozmowa ta mia³a miejsce w 1990
roku. W jej toku Lévinas jeszcze kilkakrotnie dawa³ wyraz nieufnoci wobec
sztuki. Jedyne, na co gotów by³ siê
zgodziæ, to twierdzenie, i¿ w sztuce
mog¹ pojawiaæ siê momenty etyczne3.
Tylko tyle. A mo¿e a¿ tyle?
Katharina Bahlman, koñcz¹c studia
z zakresu historii sztuki i filozofii postawi³a pytanie, które ju¿ przez pojawienie siê w nim terminu twarz, kieruje
uwagê na dzie³o Emmanuela Lévinasa.
Pytanie to brzmi Können Kunstwerke
ein Antlitz haben?  Czy dzie³a sztuki
mog¹ mieæ twarz? Praca ukaza³a siê
w wiedeñskim wydawnictwie Passagen,
które specjalizuje siê w publikowaniu
tekstów z krêgu tzw. filozofii postmodernistycznej, g³ównie t³umaczeñ z jêzyka francuskiego (m.in. takich autorów, jak Jacques Derrida, Jean-François Lyotard czy Michel Foucault).
Lévinas z ca³¹ pewnoci¹ do tego krêgu nie nale¿y. Wejrzenie w treæ pracy
przynosi wyjanienie. Sk³ada siê ona
z dwóch czêci zatytu³owanych odpowiednio: I. Emmanuel Lévinas i II.
Jean-François Lyotard oraz kilkustronicowego zakoñczenia. W ksi¹¿ce
mo¿na by wiêc spodziewaæ siê rodzaju
dwug³osu. Jednak ju¿ proporcje objêtoci rozdzia³ów  rozdzia³ powiêcony
Lévinasowi jest dwukrotnie obszerniejE. Lévinas, De loblitération. Entretien
avec Françoice Armengaud a propos de
louvre de Sosno, Paris 1990, s. 8.
3
Por. tam¿e, s. 26.
2
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szy ni¿ rozdzia³ powiêcony Lyotardowi, a przede wszystkim lektura, pozwalaj¹ na stwierdzenie, i¿ niejako g³ównym bohaterem tekstu jest Emmanuel
Lévinas. W czêci pierwszej autorka
podjê³a siê przedstawienia g³ównych
rysów filozofii Lévinasa, skupiaj¹c
uwagê przede wszystkim na pojêciu
twarzy i wypowiedziach Lévinasa na
temat sztuki. Rekonstruuj¹c jego pogl¹d na temat sztuki, Bahlmann odwo³uje siê przede wszystkim do ksi¹¿ki
Istniej¹cy i istnienie z roku 1947, eseju
Rzeczywistoæ i jej cieñ opublikowanego w 1948, eseju Czy ontologia jest
fundamentalna z roku 1951 i sporadycznie równie¿ do innych tekstów.
Czêæ druga prowadzi czytelnika poprzez myl Lyotarda. Punktem odniesienia jest przede wszystkim jego esej
powiêcony twórczoci Barnetta Newmana4, oraz te teksty, w których
Lyotard porusza temat wznios³oci. Nie
jest to jednak, jak w przypadku pierwszej czêci, próba rekonstrukcji pogl¹dów. Autorka przywo³uje nieustannie,
na zasadzie swego rodzaju kontrapunktów, pogl¹dy Lévinasa, staraj¹c siê
udowodniæ, ¿e zachodzi daleko id¹ca
zbie¿noæ pomiêdzy pogl¹dami na
sztukê obu filozofów oraz wykazaæ, i¿
w konsekwencji postawienia pytania
o twarz sztuki uzyskuje siê daleko id¹ce zbli¿enie etyki i estetyki.
Praca Kathariny Bahlmann pozostawia, z jednej strony, du¿y niedosyt.
Barnett Baruch Newmann (1905-1970),
malarz amerykañski ¿ydowskiego pochodzenia (rodzice emigrowali do Ameryki z £om¿y), urodzony w Nowym Jorku, reprezentant
ekspresjonizmu abstrakcyjnego lub medytacyjnego, wspó³twórca kierunku color field
painting.
4

Stwierdzenie, i¿ Levinas jest g³ównym
bohaterem ksi¹¿ki oddaje chyba najtrafniej jej charakter. Nie jest to bowiem
rzetelne studium myli Lévinasa (ani
tak¿e Lyotarda). Autorka pomija wiele
istotnych tekstów, szczególnie tych powiêconych literaturze, jakby nie zauwa¿aj¹c, ¿e przy ca³ej nieufnoci Lévinasa wobec sztuki refleksje nad literatur¹ zajmuj¹ w jego wypowiedziach
miejsce szczególne, a on sam w wielu
wywiadach podkrela³ znaczenie literatury piêknej dla rozwoju jego osobowoci, a co za tym idzie  tak¿e, porednio,
jego filozofii. Sposób prowadzenia myli sprawia wra¿enie, i¿ wbrew temu, co
wynika z tekstów Lévinasa, szczególnie
z eseju Rzeczywistoæ i jej cieñ, do którego odwo³ywa³ siê on po wielu latach,
gdzie sztuka okrelona zosta³a jako pozbawiona wymiaru odpowiedzialnoci,
autorka jednak, mimo wszystko chcia³aby  jakby wbrew samemu Lévinasowi
 wykazaæ, ¿e sformu³owana przez niego kategoria twarzy odnosi siê do sztuki. Tymczasem o tym, ¿e zastrze¿enia
Lévinasa wobec sztuki sformu³owane
w 1948 nie straci³y nic ze swej prawomocnoci, a tak¿e o jego sprzeciwie
wobec prób nadawania dzie³u sztuki
cech czy te¿ wyrazu ludzkiej twarzy,
najdobitniej wiadczy wypowied z roku 1990 (przywo³ana na wstêpie niniejszego omówienia). W¹tpliwoci budzi
tak¿e próba swoistego zintegrowania
myli Lévinasa i Lyotarda5. To tylko niektóre s³aboci ksi¹¿ki.
O mo¿liwociach pewnego zbli¿enia, ale
przede wszystkim o istotnych ró¿nicach zachodz¹cych pomiêdzy myl¹ Lévinasa i Lyotarda,
pisa³a m.in. Ma³gorzata Kowalska (por. To¿samoæ i ró¿nica. Levinas  Lyotard, w: Levinas
i inni, red. T. Gadacz, J. Migasiñski, Warszawa 2002, s. 170-178).
5
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Ale jest i druga strona, której nie
mo¿na nie zauwa¿yæ, co wiêcej, sprawia ona, ¿e warto na tê publikacjê
zwróciæ uwagê. Katharina Bahlmann
nale¿y do najm³odszego pokolenia badaczy (urodzi³a siê w 1981 roku). Z treci zakoñczenia wynika, ¿e praca Können Kunstwerke ein Antlitz haben? pisana by³a przede wszystkim z pozycji
teoretyka sztuki, a jej odbiorc¹ ma byæ
tak¿e badacz sztuki, a nie filozof. Nie
usprawiedliwia to wprawdzie niedoci¹gniêæ warsztatu, pozwala jednak dostrzec co bardzo wa¿nego, a mianowicie to, ¿e mimo zdaj¹cego siê dominowaæ pogl¹du, jakoby artysta nie zna³
¿adnych ograniczeñ, ¿e w sztuce
wszystko wolno (a najbardziej szokowaæ, najlepiej poprzez blasfemiê czy
przedstawienia obsceniczne), s³ychaæ
wezwanie do poszukiwania innego rozumienia sztuki. Jest to wezwanie do
obrania bardzo konkretnego kierunku,
do odnajdywania dla sztuki fundamentu etycznego.
W konkluzji swej pracy Katharina Bahlmann stwierdza, ¿e niezwykle
rzadko mo¿na powiedzieæ, i¿ jakie
dzie³o sztuki ma twarz. Nale¿a³oby dopowiedzieæ, zgodnie z wy¿ej wyra¿onymi w¹tpliwociami, ¿e nie wiadomo,
czy i wtedy by³aby to twarz w rozumieniu filozofii Lévinasa. Natomiast
z pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet jeli nie, to w niczym nie umniejsza to faktu, i¿ filozofia Emmanuela
Lévinasa mo¿e, a nawet powinna byæ
istotnym ród³em refleksji nad sensem
sztuki i rol¹ artysty.
KATARZYNA DZIKOWSKA

Cz³owiek wobec wartoci i samotnoci. Sprawozdanie z IV Miêdzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu Dziedzictwo wspó³czesnej etyki (Kraków, 1 czerwca
2010) oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Monoseologicznej (Toruñ, 1011 czerwca 2010)
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej
Wydzia³u Teologicznego UAM w Poznaniu wspó³organizowa³ w 2010 roku
dwie interesuj¹ce ogólnopolskie konferencje naukowe. Pierwsza z nich dotyczy³a aksjologicznego ugruntowania
etyki, a druga postawi³a w centrum
konferencyjnych namys³ów temat cz³owieka ¿yj¹cego pomiêdzy biegunem
samotnoci i wspólnoty. Oba zagadnienia tylko pozornie s¹ od siebie odleg³e
i tematycznie rozbie¿ne. Bycie cz³owieka wobec wartoci ujawnia wszak
swoje wspó³rzêdne, które mo¿na okreliæ jako: samotnoæ/wspólnotowoæ.
Samotnoæ cz³owieka wobec odrzucanych przez wspólnotê wartoci, wspólnotowe zaporedniczenie stosunku
cz³owieka do moralnego dobra czy do
prawdy, momenty samotnoci i wspólnotowoci w kszta³towaniu siê etosu
cz³owieka to tylko wybrane przyk³ady
na zbieganie siê tematyki aksjologicznej z zagadnieniami monoseologicznymi.
Idea Miêdzyuczelnianego Seminarium Naukowego pt. Dziedzictwo
wspó³czesnej etyki powsta³a w gronie
etyków UKSW w Warszawie z prof.
Ew¹ Podrez i ks. prof. Ryszardem Moniem na czele (w Warszawie odby³y siê
pierwsze konferencje powiêcone dzie-

SPRAWOZDANIA

dzictwu etyki: Arystotelesa, Humea,
Kanta, Pascala) i nastêpnie rozszerza³a
siê na inne orodki naukowe. Do tej
cennej inicjatywy przy³¹czy³ siê Instytut Filozofii UMK w Toruniu (goci³
seminarium powiêcone Kierkegaardowi), Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej
UAM (zorganizowa³ seminarium na temat Heideggera i Lévinasa), Uniwersytet Gdañski oraz Wy¿sza Szko³a
Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum
w Krakowie. Tu w³anie, w murach jezuickiej uczelni, odby³o siê czerwcowe
spotkanie naukowe powiêcone dziedzictwu fenomenologicznej etyki wartoci. Miejsce obrad nie zosta³o wybrane przypadkowo  to w Krakowie
w okresie powojennym tworzy³ swe
znakomite dzie³a filozoficzne Roman
Ingarden, uczeñ twórcy fenomenologii.
To tu pozostawi³ grono znakomitych
uczniów, którzy rozwijali aksjologiê
i etykê w paradygmacie zapocz¹tkowanym przez Edmunda Husserla. Uczestnicy seminarium zjechali do Krakowa,
by wraz z uczniami Ingardena dokonaæ
swoistego bilansu i oceny wp³ywów
fenomenologii na kszta³t wspó³czesnej
etyki. Wyg³oszono szeæ referatów
plenarnych (W³adys³aw Stró¿ewski,
Antoni Siemianowski, Ryszard Moñ,
Krzysztof Stachewicz, Wies³aw Wójcik, Andrzej Niemczuk) i trzy komunikaty (Zofia Majewska, Ma³gorzata
Baranowska, Krzysztof Serafin). Ca³oæ obrad zwieñczy³a dyskusja panelowa z udzia³em dwunastu znawców tytu³owej problematyki (oprócz referentów udzia³ w niej wziêli: Adam
Wêgrzecki i W³adys³aw Zuziak oraz
prowadz¹cy dysputê Bart³omiej Sipiñski). Tezy referatów oraz g³osy w dyskusji wyranie podzieli³y stanowiska

177

zebranych naukowców na dwie grupy. Pierwsza podkrela³a wiekopomne
znaczenie odkryæ fenomenologów dla
etyki, ponadczasowy charakter etyki
Schelera, Hartmanna czy Hildebranda,
a druga wskazywa³a na ograniczenia,
a nawet wadliwoæ projektu oparcia filozofii moralnej na kategorii fenomenologicznie rozumianych wartoci jako
idealnych istnoci danych w dowiadczeniu apriorycznym. Ujawnienie siê
tych dwóch nurtów w interpretacji fenomenologicznego dziedzictwa etyki
wskazuje na ambiwalencjê tego¿ dziedzictwa. Mo¿na by jednak retorycznie
zapytaæ, czy istniej¹ jakiekolwiek dziedzictwa w dziejach myli filozoficznej
jednoznacznie pozytywne lub negatywne? Apologetyczna, a jeszcze bardziej
krytyczna, a nawet kontestuj¹ca recepcja materialnej etyki wartoci wskazuje na jej dziejow¹ wagê i znaczenie. Co
do tego ostatniego nikt z uczestników
krakowskiego spotkania w¹tpliwoci
raczej nie mia³.
Problem samotnoci nie jest w filozofii europejskiej nowy, choæ, jak siê
wydaje, w naszych czasach nabiera
szczególnego sensu i znaczenia. ¯yjemy bowiem w klimacie bardzo niechêtnym samotnoci, przekrelaj¹cym jej
jak¹kolwiek pozytywn¹ wartoæ w ¿yciu cz³owieka. Pisze Anthony Storr,
autor znakomitej ksi¹¿ki pt. Solitude:
Dzisiejsza wiedza, zw³aszcza w wersji
g³oszonej przez rozmaite szko³y psychoanalizy, zak³ada, ¿e cz³owiek jest
istot¹ spo³eczn¹ potrzebuj¹c¹ towarzystwa i ciep³ych uczuæ innych ludzi od
ko³yski a¿ po grób. Powszechnie wierzy siê, ¿e stosunki miêdzyludzkie
o charakterze intymnym stanowi¹
g³ówne, jeli nie jedyne, ród³o ludz-
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kiego szczêcia. Relacje miêdzyludzkie  z silnym zaakcentowaniem relacji erotycznych  staj¹ siê w takiej perspektywie jedynym wyznacznikiem ¿ycia szczêliwego, sensownego, zdrowia
psychicznego etc. Jest to podejcie bardzo wspó³czesne i raczej nieznane ludziom minionych pokoleñ i epok. St¹d
waga interdyscyplinarnych badañ nad
zjawiskiem samotnoci hic et nunc.
Wyzwanie to podj¹³ przed kilkoma laty
Instytut Filozofii UMK w Toruniu, organizuj¹c ogólnopolskie konferencje
monoseologiczne i wydaj¹c monografie
powiêcone tej problematyce . Tegoroczne czerwcowe spotkanie w Toruniu
naukowców zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ by³o wspó³organizowane przez
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddzia³ Toruñ oraz Zak³ad Filozofii
Chrzecijañskiej UAM. Konferencja
nosi³a tytu³: Dialektyka samotnoci
i wspólnotowoci  organizatorzy
wskazali zatem na dialektyczny i immanentny zwi¹zek samotnoci i wspólnoty, a s³usznoæ takiego ujêcia tej
kwestii potwierdzi³y dwudniowe obrady i o¿ywione dyskusje. Uczestnicy reprezentowali dziesiêæ orodków naukowych w Polsce i za granic¹. W ramach
sesji plenarnej wyg³oszono trzy referaty (Marek Jêdraszewski, Krzysztof
Wieczorek, Krzysztof Stachewicz),
a pozosta³e zaprezentowano w ramach
obrad szeciu sekcji. Biskup Marek Jêdraszewski (UAM) wyg³osi³ referat zatytu³owany Trzy koncepcje samotno1
A. Storr, Samotnoæ. Powrót do jani,
t³um. J. Prokopiuk, P.J. Sieradzan, Warszawa
2010, s. 7.
2
Por. Zrozumieæ samotnoæ: studium interdyscyplinarne, red. W. Tyburski, P. Domeracki, Toruñ 2006. Kolejny tom w druku.

ci. W swym wyst¹pieniu nakreli³
trzy sposoby rozumienia samotnoci
wypracowane na kanwie myli Emmanuela Lévinasa i jej wewnêtrznej ewolucji. Samotnoæ to¿samoci naturalnej,
bytowej (rzucenie-w-istnienie), Lévinas
próbowa³ przezwyciê¿yæ na ró¿nych
drogach  od tropu czaruj¹cej obecnoci kobiety, przez dowiadczenie nagiej
twarzy a¿ po tezê, ¿e Inny jest we
mnie, ja jestem jego zak³adnikiem,
a On moim Mistrzem. W samotnoci
podejmujê wezwanie do dobroci, ale to
Inny umo¿liwia mi poniek¹d jego realizacjê i aktualizacjê. Krzysztof Wieczorek (U) w swym referacie pt. Samotnoæ racjonalisty pyta³ o zasadnoæ
pe³nej uniwersalizacji zasady dialogicznej. Czy za³o¿enie o przyrodzonej
dialogicznoci cz³owieka jest zasadne?
Co w takiej perspektywie uczyniæ
z ludmi, którym dowiadczenia Ty
s¹ obce? Czy wiadome wybory samotnoci s¹ wbrew zasadzie dialogicznej?
Referent wyró¿ni³ samotnoæ pustki
i samotnoæ pe³ni (swoista samowystarczalnoæ cz³owieka, której przyk³adem
s¹ wspomnienia autobiograficzne Stanis³awa Lema), przypisuj¹c im biegunowo ró¿ne nacechowania aksjologiczne.
Krzysztof Stachewicz (UAM) w referacie zatytu³owanym Podmiot moralnoci: miêdzy samotnoci¹ a wspólnot¹
skupi³ siê na analizie struktury podmiotu
moralnego w wietle tematu konferencji. Na poziomie fenomenologii moralnoci (moralnoci faktycznie prze¿ywanej) wyró¿ni³ subiektywny i obiektywny sens samotnoci, odró¿niaj¹c od
nich problem metafizycznego sporu
o monadyczny i dialogiczny status podmiotu moralnego (jego stronami stali
siê w filozofii wspó³czesnej z jednej
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strony Heidegger, a z drugiej Lévinas).
Uwzglêdniaj¹c materia³ historyczny referent zaproponowa³ nastêpuj¹c¹ typologiê samotnoci podmiotu moralnoci:
1. Samotnoæ ontologiczna, 2. Samotnoæ faktyczna przejawiaj¹ca siê w 2.1.
genezie i to¿samoci podmiotu moralnoci; 2.2. na poziomie sytuacji moralnie donios³ych i aktów moralnych i 2.3.
w opcji fundamentalnej podmiotu moralnoci. Dokona³ te¿ analizy sytuacji
podmiotu moralnoci w kontekcie obu
tytu³owych biegunów: samotnoci
i wspólnotowoci. Podmiot moralnoci
jest sob¹ wy³¹cznie pomiêdzy obu biegunami, nigdy wy³¹cznie na jednym
z nich.
Poszczególne sekcje proponowa³y
interdyscyplinarne podejcie do zagadnieñ monoseologicznych. Poruszano
zagadnienia psychologiczne i psychoterapeutyczne zwi¹zane z samotnoci¹
i wspólnotowoci¹ (Andrzej Jastrzêbski, Bogna Choiñska, Andrzej Gorlewski), przedstawiano problematykê konferencji w nawietleniu filozofii polityki (Janusz Grygieñæ, Anna Markwart,
Maciej Kopyciñski, Rafa³ Michalski),
mistyki filozoficznej i perspektywy
niemiertelnoci (Stefan Konstañczak,
Magdalena Bizior-Dombrowska), w wybranych koncepcjach filozofów i mylicieli wspó³czesnych (Krzysztof Polit,
Magdalena Mruszczyk, Dawid Kolasa,
Jakub £obocki), z punktu widzenia li-
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teraturoznawczego (Krzysztof Dorosz,
Piotr Martin, Gra¿yna Piskorz, Jakub
Czernik) oraz w perspektywie medycyny i socjologii rodziny (Maciej Rewakowicz, Justyna Czekajewska). Referat
podsumowuj¹cy obrady, ale bêd¹cy te¿
propozycj¹ typologizacji problemów
monoseologicznych, wyg³osi³ Piotr Domeracki, sekretarz konferencji. Bogactwa w¹tków, pytañ, analiz i propozycji
nie da siê nawet ramowo zakreliæ
i punktowo przedstawiæ. Wypada oczekiwaæ na tom powiêcony tytu³owemu
zagadnieniu dialektycznego zwi¹zku
samotnoci i wspólnotowoci, który
jest w przygotowaniu redakcyjnym
i powinien ukazaæ siê w Poznaniu na
pocz¹tku 2011 roku. Umo¿liwi on czytelnikowi ukierunkowanie refleksji nad
egzystencjalnie nonym problemem zawieszenia ludzkiego ¿ycia w przestrzeniach miêdzy samotnoci¹ a wspólnotowoci¹. Zawieszenia nie zawsze
optymalnego i, tym samym, gwarantuj¹cego autentyzm, bycie sob¹, a jednoczenie szczêcie i satysfakcjê z bycia
z drugimi i dla drugich.
Tak seminarium krakowskie, jak
i konferencja toruñska, o¿ywiaj¹c w¹tki i tropy intelektualne istotne dla myli filozoficznej  a tak¿e szerzej: humanistycznej  zas³uguj¹ na kontynuacje i ci¹gi dalsze
KRZYSZTOF STACHEWICZ
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Osoba i jej relacje
TOM 1, 2004

JAK

MAREK JÊDRASZEWSKI
FILOZOFIA

NALE¯Y ROZUMIEÆ POJÊCIE

W
ENS

ANTONI SIEMIANOWSKI
STRONÊ ONTOLOGII OSOBY

JAN GRZESZCZAK
RELACJA I JEJ
W. TOMASZA Z AKWINU

MINIMUM, SCILICET RELATIO.

OSOBOTWÓRCZY
CZ£OWIEK

CHRZECIJAÑSKA

MIEJSCE W METAFIZYCE

KATARZYNA DZIKOWSKA
WYMIAR RELACJI W FILOZOFII

MARTINA BUBERA

KRZYSZTOF STACHEWICZ
WOKÓ£ KONCEPCJI MARTINA HEIDEGGERA

W ODNIESIENIACH.

OSOBA

ANDRZEJ LATOÑ
JAKO BYT RELACYJNY W UJÊCIU

GABRIELA MARCELA

WALDEMAR KMIECIKOWSKI
INGARDENOWSKA KONCEPCJA OSOBY
RAFA£ SERGIUSZ NIZIÑSKI
CHARLESA HARTSHORNEA

ZAGADNIENIE

OSOBY W PROCESUALNEJ FILOZOFII

MAREK JÊDRASZEWSKI
EMMANUEL LEVINAS: OSOBA JAKO MONADA
RELACYJNOÆ
OSOBA

LUDZKA



ANDRZEJ LATOÑ
PAULA RICOEURA

OSOBY W UJÊCIU

RAFA£ RYBACKI
JEJ BYTOWA PODMIOTOWOÆ I UCZESTNICTWO

W ANTROPOLOGII KARDYNA£A

OSOBA

I JEJ RELACJE

KAROLA WOJTY£Y

ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
I WIÊZI RODZICIELSKIE W PROBLEMATYCE SZTUCZNEJ PROKREACJI
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Osoba i czas
TOM 2, 2005

ISTOTA
BYÆ

I STAWAÆ SIÊ.

UWAGI

OSOBA

NA

ANTONI SIEMIANOWSKI
PRÓBA

CZ£OWIEKA JAKO OSOBY.

KATARZYNA DZIKOWSKA
LUDZKA WED£UG ZASADY DIALOGICZNEJ

WALDEMAR KMIECIKOWSKI
KONCEPCJA CZASU I OSOBY DROG¥ DO NIEOBECNEGO

ZAGADNIENIE
POCZ¥TEK

CZ£OWIEK

MARTINA BUBERA

KRZYSZTOF STACHEWICZ
BYÆ OSOB¥  BYÆ OSOBOWOCI¥.
MARGINESIE KONCEPCJI DIETRICHA VON HILDEBRANDA

INGARDENOWSKA

OSOBA

SYNTEZY

BOGA

TADEUSZ F. JANKA
VIKTORA EMILA FRANKLA

OSOBY W UJÊCIU

MAREK JÊDRASZEWSKI
EMMANUELA LÉVINASA

ISTNIENIA OSOBY WED£UG

ANDRZEJ LATOÑ
PAULA RICOEURA

I PRAGNIENIE UZNANIA WED£UG

I

AXELA HONNETHA

RAFA£ GRABOWSKI
WOBEC CZASOWYCH UWARUNKOWAÑ ¯YCIA W FILOZOFII

JULIÁNA MARÍASA

KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI
OSOBA JAKO NIETYKALNOÆ METAFIZYCZNA.
JÓZEFA TISCHNERA RELIGIJNA METAFIZYKA DRAMATU
OSOBA

MAREK SZULAKIEWICZ
I CHRZECIJAÑSTWO W OKRESIE DEHELLENIZACJI WSPÓ£CZESNEJ KULTURY

ZJEDNOCZENIE

Z

BOGIEM

RAFA£ SERGIUSZ NIZIÑSKI
JAKO MOMENT PE£NEGO NARODZENIA OSOBY LUDZKIEJ

ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
OSOBA  SYMBOLE, CZAS I PRZESTRZEÑ
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Transcendencja i odpowiedzialnoæ.
W stulecie urodzin Emmanuela Levinasa (1906-1995)
TOM 3, 2006

MAREK JÊDRASZEWSKI
Jak mo¿na filozofowaæ po Auschwitz
JAN GRZESZCZAK
Emmanuel Levinas (1906-1995)
KATARZYNA DZIKOWSKA
O spotkaniach Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y
MAREK JÊDRASZEWSKI
W stronê prehistorii Ja.
Korespondencja miêdzy Emmanuelem Levinasem a Simonem Decloux
ANTONI SIEMIANOWSKI
W sprawie poszukiwania nowej metafizyki
ANDRZEJ LATOÑ
Levinas i fenomenologia francuska
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Emmanuela Levinasa koncepcja etyki jako filozofii pierwszej
MAREK JÊDRASZEWSKI
Interior intimo meo.
w. Augustyn i Emmanuel Levinas o Bogu i o cz³owieku
ANDRZEJ LATOÑ
wiadectwo jako kategoria filozoficzna u Heideggera i Levinasa
KATARZYNA DZIKOWSKA
Znak dany bliniemu. Emmanuel Levinas czyta Paula Celana
ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
Filozofia Emmanuela Levinasa i kilka w¹tków bioetycznych
JAN GRZESZCZAK
Polska bibliografia t³umaczeñ pism Emmanuela Levinasa
i opracowañ powiêconych jego filozofii

184

FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Wobec Transcendencji
TOM 4, 2007

URSZULA JANUSZEWSKA
Niko³aja Bierdiajewa koncepcja Boga
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Martina Heideggera mówienie o Bogu
KATARZYNA DZIKOWSKA
Wyraziæ transcendencjê. Emmanuel Levinas
o znaczeniu s³owa poetyckiego
TADEUSZ JANKA
Mi³oæ i odpowiedzialnoæ wyrazem transcendencji osoby ludzkiej
w ujêciu Karola Wojty³y
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Johna Hicka hipoteza pluralizmu religijnego jako próba okrelenia tego,
co transcendentne
WALDEMAR SZCZERBIÑSKI
Rozumienie transcendencji w myli ¿ydowskiej
RAFA£ SERGIUSZ NIZIÑSKI
Ludzkie potrzeby psychiczne a otwartoæ na wartoci
JAN GRZESZCZAK, JACEK MIGASIÑSKI
Polska bibliografia t³umaczeñ pism Emmanuela Levinasa
i opracowañ powiêconych jego filozofii
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Osoba i cia³o
TOM 5, 2008

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Osoba i cia³o  wprowadzenie
ANTONI SIEMIANOWSKI
Cz³owiek i jego cia³o w systemie religijno-filozoficznym Orygenesas
NIKODEM BRZÓZY
Cia³o, podmiotowoæ, wiadomoæ i wychowanie  konteksty filozoficzne
RAFA£ S. NIZIÑSKI
Cia³o jako czynnik warunkuj¹cy poznanie Boga
JAROS£AW KUPCZAK
Ludzkie cia³o  widzialny znak tego, co niewidzialne
HANNA LEJBMAN
Mi³oæ oblubieñcza i ma³¿eñska w wietle dramatu Karola Wojty³y
Przed sklepem jubilera
ANDRZEJ LATOÑ
Cia³o ¿yj¹ce w wietle prawdy bycia i prawdy ¿ycia.
Martin Heidegger i Michel Henry
WALDEMAR KMIECIKOWSKI
Znaczenie cia³a w Stanis³awa Ignacego Witkiewicza koncepcji Istnienia

*
MAREK REMBIERZ
Religia i teologia jako kontekst uprawiania filozofii
KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI
Filozofia w teologii dzi: co z doktryny w. Tomasza?
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Teologia apofatyczna Pseudo-Dionizego Areopagity i apofatyzm hipotezy
pluralizmu religijnego Johna Hicka
ZBIGNIEW JANUSZEWSKI
Ontologiczne uwarunkowania a wolnoæ Boga w ujêciu Jean-Luc Mariona
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Osoba i racjonalnoæ
TOM 6, 2009

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Kilka uwag o racjonalnoci. Wprowadzenie
MAREK JÊDRASZEWSKI
Owiecenie i koniecznoæ nowej racjonalnoci
JAN GRZESZCZAK
Christus philosophicus jako aktualne przes³anie sztuki wczesnochrzecijañskiej
Uwagi na marginesie wyk³adu kard. Josepha Ratzingera
Wiara, filozofia, teologia
ZDZIS£AW KROPLEWSKI
Racjonalnoæ procesu argumentacji teologicznej
KRZYSZTOF WIECZOREK
Racjonalnoæ modlitwy
ADAM ADAMSKI
Micha³a Hellera koncepcja racjonalnoci jako wartoci moralnej
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Krytyka koncepcji racjonalnoci bezdowodowego przewiadczenia teistycznego
Johna Hicka

*
KAROL JASIÑSKI
Pêpowina ³¹cz¹ca nas ze wiatem
Buberowska filozofia odpowiedzialnoci
RYSZARD MOÑ
Czy po Heideggerze i Levinasie mo¿liwa jest etyka
w tradycyjnym tego s³owa znaczeniu?
MARCIN JARANOWSKI
Lêk przed ekspresj¹ twarzy: refleksja w ramach filozofii
Emmanuela Levinasa
PIOTR DOMERACKI
B³ahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji

