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KRZYSZTOF STACHEWICZ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Osoba i cia³o  wprowadzenie
Person and Body  Introduction
Wkraczamy w ¿ycie tylko dziêki cia³u, którym jestemy, ale istniejemy jedynie w tej
przestrzeni, któr¹ w nas otwiera umys³. (François Chirpaz)

Kolejny tom Filozofii chrzecijañskiej ukazuje siê w nieco zmienionej
formie. Obok bloku tekstów odnosz¹cych siê do tytu³u tego numeru (Osoba
i cia³o) zamieszczono w nim teksty niezwi¹zane z t¹ problematyk¹ (Varia).
Taki uk³ad formalny bêdzie charakterystyczny dla kolejnych numerów naszego pisma. Pozwoli to zamieszczaæ w nim teksty wykraczaj¹ce poza coroczne
tematy konferencyjnych namys³ów i uwzglêdniaæ bie¿¹ce badawcze zainteresowania pracowników Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bêdziemy te¿ publikowaæ prace autorów
spoza naszego rodowiska, aby poszerzyæ pole widzenia oraz pluralizowaæ je,
co w przypadku filozofii stanowi zawsze niezaprzeczaln¹ wartoæ. Nasze
³amy otwieramy te¿ dla prac m³odych doktorantów i ich debiutanckich czêsto
prób. W tym miejscu serdecznie dziêkujê Ksiêdzu Biskupowi Profesorowi
Markowi Jêdraszewskiemu, twórcy i redaktorowi czterech pierwszych tomów
Filozofii chrzecijañskiej. To on nada³ kszta³t temu pismu i w³o¿y³ du¿o trudu
w wypracowanie jego formu³y. Mam nadziejê, ¿e pod now¹ redakcj¹ nie straci ono swego charakteru i uda siê zachowaæ to, co najistotniejsze w dotychczas ukszta³towanym profilu tego pisma. Tym bardziej, ¿e Ksi¹dz Biskup
nadal bêdzie aktywnie wspó³kszta³towa³ Filozofiê chrzecijañsk¹.
Cielesnoæ nale¿y do nieod³¹cznych w ¿yciu cz³owieka fenomenów wspó³konstytuuj¹cych jego los. Historia filozofii obfituje w biegunowo ró¿ne po-
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dejcia do cia³a i jego kwalifikacji aksjologicznej. Dla Platona cia³o (óüìá)
jest wiêzieniem (óÝìá) dla duszy. Dla Arystotelesa czy w. Tomasza cia³o jako
materia tworzy w ³¹cznoci z dusz¹-form¹ byt ludzki. Dla filozofów francuskiego owiecenia cia³o rozumiane jako rz¹dzony prawami mechaniki materialny substrat to istota i integralna natura cz³owieka. Przyk³adem L’Homme
– machine Juliena Offraya La Mettriego. Podobnie dla Nietzschego czy Freuda, byt cz³owieka to jego cielesnoæ, a ¿ycie musi siê podporz¹dkowaæ wy³¹cznie jego wymogom i potrzebom. Pisa³ Nietzsche: Cia³em jestem w ca³oci i niczym poza tym, a dusza to tylko nazwanie czego w ciele1. Cielenie
warunkowany Eros i Thanatos stanowi¹, wed³ug Freuda, fundamentalny mechanizm reguluj¹cy i determinuj¹cy rozmaite pola egzystencjalne cz³owieka.
Gabriel Marcel stawia³ w XX wieku pytanie o to, czy cz³owiek ma cia³o
czy jest cia³em. Jego analizy, wsparte i wzmocnione wieloma codziennymi
¿yciowymi dowiadczeniami cz³owieka, wskazuj¹ na to, ¿e ¿aden z cz³onów
tego pytania nie mo¿e byæ ca³ociow¹ odpowiedzi¹ na ten problem. Cia³em
w jakim sensie jestem, co ujawnia siê w sytuacjach solidaryzacji z nim, ale
te¿ w aktach desolidaryzacji ujawnia siê niewystarczalnoæ takiego ujêcia.
Pisa³ François Chirpaz: Ja jestem t¹ rêk¹, która zaraz co uchwyci czy te¿ t¹
umiechniêt¹ twarz¹, która zwraca siê ku innemu cz³owiekowi2. Natomiast
w sytuacji, kiedy choroba tej¿e rêki zagrozi memu zdrowiu i ¿yciu przestanê
siê z ni¹ uto¿samiaæ i pozwolê na jej amputacjê. Sytuacja cierpienia doskonale uobecnia ten podwójny charakter relacji cz³owieka do jego cia³a: uto¿samienie i jednoczenie obcoæ, to¿samoæ i jednoczenie poczucie rozdzielenia. Chirpaz: To wprawdzie ja cierpiê, ale ten ból nie pochodzi ode mnie, jest
on jakby czym obcym we mnie, jakim bytem, który nie pokrywa siê z moim3.
Podobnie kategoria posiadania ma swoje potwierdzenia i zaprzeczenia
w okrelonych sytuacjach egzystencjalnych. Odniesienie cz³owieka do jego
cia³a zdaje siê wy³amywaæ z prostych schematów i jawi siê tu wyrana potrzeba poszukiwania jakiej innej kategorii, jakiego innego modi, ³¹cz¹cego
w sobie tak posiadanie, jak i bycie. Trafnie pisa³ o tym Gerd Haeffner: Zatem
relacja posiadania, musi mieæ przeciwwagê w staniu siê noszonym, w byciu4.
Jestem cia³em i mam cia³o  a mo¿e obie kategorie spiête znakiem koniunkcji równie¿ s¹ nieadekwatne dla opisu relacji: osoba-cia³o?

F. Nietzsche, To rzek³ Zaratustra, t³um. S. Lisiecka i Z. Jasku³a, Warszawa 1999, s. 40.
F. Chirpaz, Cia³o, t³um. J. Migasiñski, Warszawa 1998, s. 13.
3
Tam¿e, s. 21.
4
G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, t³um. W. Szymona OP, Kraków
2006, s. 115.
1
2
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Warto te¿ zwróciæ uwagê na istotow¹ rolê cia³a w kszta³towaniu i poczuciu
to¿samoci osobowej cz³owieka oraz jego indywidualnoci. Znane w transplantologii doæ powszechne u pacjentów poczucie obcoci w stosunku do przeszczepionej koñczyny, nie mówi¹c ju¿ o twarzy, zdaje siê empirycznie wzmacniaæ tezê o istotowej roli cia³a w poczuciu to¿samoci cz³owieka. Czêsto stawia
siê wrêcz tezê, ¿e w czasach p³ynnej nowoczesnoci i bezprecedensowej prêdkoci zmian zachodz¹cych w szeroko rozumianej rzeczywistoci cia³o staje siê
podstawowym, a czêsto i jedynym probierzem sta³oci i poczucia osobowej
to¿samoci.
Naznaczenie ró¿nic¹ p³ciow¹ czyni cia³o ludzkie cia³em kobiety i cia³em
mê¿czyzny, uczestnicz¹c w dramacie spotkania i mi³oci oblubieñczej. Cielesnoæ jest ród³em przyjemnoci, zmys³owoci, ale tak¿e fenomenu obecnoci.
Jestem dla drugiego i drugi jest dla mnie w i poprzez cielesnoæ. Cia³o zatem u-czasawia i u-przestrzennia cz³owieka. Nadaje mu charakter historyczno-dziejowy w pe³ni tego s³owa znaczeniu i z wszystkimi tego konsekwencjami.
Dziêki cielesnoci pos³ugujemy siê jêzykiem  nadaj¹c nazwy rzeczom tego
wiata i komunikuj¹c siê z innymi ludmi; cia³o zatem wszechstronnie uczestniczy w fenomenie dialogu miêdzyludzkiego i miêdzyosobowego. Cia³o powoduje, ¿e jestemy bytami-w-wiecie rzeczy i bytami-w-wiecie osób. Wreszcie,
cielesnoæ wpisuje cz³owieka w przestrzenie zmêczenia, bólu, cierpienia
i mierci. Ból, owo mroczne zjawisko, snuj¹ce siê po moim ciele, sprawia, ¿e
cia³o staje siê dla mnie jakim obcym i wrogim bytem, w którym ból mnie zamyka5. Cia³o, bêd¹c podatnym na zranienie, wystawia cz³owieka na grobê odniesienia ran, bywa ¿e ran miertelnych. Cia³o cz³owieka jest miejscem obecnoci wielu wartoci  staj¹c siê aksjologicznie wa¿n¹ przestrzeni¹ ludzkiego
bytowania. Obok ucieleniania wartoci estetycznych, jak piêkno, wdziêk, ³adnoæ, wartoci witalnych, jak zdrowie, lekkoæ czy wartoci hedonicznych, cia³o jest miejscem objawiania siê zobowi¹zañ moralnych, jak dbanie o cia³o, zdrowie, kondycjê fizyczn¹. Warto te¿ wspomnieæ, i¿ w wielu tradycjach religijnych
cia³o cz³owieka jest nosicielem wartoci sakralnych.
Cia³o, cielesnoæ s¹ tworami natury, ale wpisanymi w kulturê, która nadaje
cia³u cz³owieka okrelone sensy odniesione do okrelonej epoki i miejsca.
Chrzecijañstwo pos³uguje siê specyficznymi dla siebie kodami i metaforami
nadaj¹cymi cia³u cz³owieka religijne sensy: cia³o Boga, eucharystyczna postaæ
cia³a Chrystusa (Hic est enim corpus meum), w-cielenie, zmartwychwstanie
cia³, cia³o w chwale, cia³o jako wi¹tynia Ducha w. etc. Wspó³czesnoæ nasza, zwana czêsto ponowoczesnoci¹, zdaje siê dokonywaæ radykalnej apote5

Tam¿e, s. 24.
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ozy cia³a cz³owieka, a dba³oæ o nie urasta czêsto do rangi najwy¿szego  jeli
nie jedynego  imperatywu moralnego. Chirurgia plastyczna, rozkwit si³owni, æwiczeñ aerobiku, klubów fitness, moda na rozmaite diety  wskazuj¹ na
to, ¿e ludzie nie szczêdz¹ czasu ani pieniêdzy na dbanie o cielesn¹ stronê
swego bytowania. Niektórzy mówi¹ wrêcz w tym kontekcie o dewocyjnej
trosce o cia³o (Richard Shusterman) cz³owieka ponowoczesnego. Sta³o siê to
istotnym elementem powszechnej etyki i moralnoci ponowoczesnego cz³owieka. To umi³owanie cia³a wyra¿a siê nie tylko w rosn¹cej liczbie ludzi, którzy
z zapa³em stosuj¹ ró¿ne systematyczne praktyki, aby udoskonaliæ swe cia³o, ale
i w zwiêkszaj¹cej siê ró¿norodnoci tych praktyk6. W filozofii coraz czêciej
mówi siê o somatoestetyce czy wprost o filozofii somatycznej, o u-cielenionej
filozofii tudzie¿ o zwrocie somatycznym (w wyranej analogii do zwrotu lingwistycznego)7. Trudno nie zadaæ pytania, czy wszystko to nie reifikuje cia³a
pod has³ami jego upodmiotowienia i wyzwolenia z kajdan tego, co nie-cielesne. Czy uprzedmiotowienie cia³a nie jest drug¹ stron¹ procesu jego dzikiej
emancypacji? Czy zsekularyzowana wersja sakralizacji cia³a ludzkiego nie
prowadzi do wynaturzenia jego najg³êbszej natury? To tylko przyk³adowe
pytania nasuwaj¹ce siê w obliczu pansomatycznych klimatów wspó³czesnego
spo³eczeñstwa.
Prezentowane w pierwszej czêci tego tomu prace dotycz¹ koncepcji cielesnoci w wybranych nurtach myli filozoficzno-teologicznej i wpisuj¹ siê
jedynie w niewielki u³amek przestrzeni badawczej, jak¹ stanowi dla filozofa
i teologa cia³o cz³owieka. Antoni Siemianowski rysuje zrêby koncepcji cielesnoci w myli Orygenesa, wielkiego pisarza wczesnochrzecijañskiego, którego myl przez wieki odciska³a piêtno  Autor artyku³u twierdzi, ¿e w sposób
niewystarczaj¹cy w stosunku do donios³oci tej myli  nie tylko na teologii
jako takiej, ale i na chrzecijañskiej antropologii filozoficznej oraz teologicznej. Teologiczna refleksja Orygenesa funkcjonowa³a w paradygmacie neoplatoñskim, jednak jego widzenie cz³owieka wyranie wy³amywa³o siê z tych
ram. U¿ywane przez niego terminy greckie mia³y ju¿ nowe treci, czêsto
sprzeczne ze swymi platoñskimi sensami. Nikodem Brzózy OP konfrontuje
klasyczny (Arystoteles, Tomasz z Akwinu) i nowo¿ytny (Kant) paradygmat
mylenia o ciele, wiadomoci i podmiotowoci w kontekcie wychowania.
Kreli swoisty schemat przemian tych kategorii antropologicznych i ich
konsekwencje teoretyczno-praktyczne. Rafa³ Sergiusz Niziñski OCD podejmuje problem cielesnoci jako warunku poznania Boga. W oparciu o teksty
6
Por. R. Shusterman, O sztuce i ¿yciu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, t³um.
W. Ma³ecki, Wroc³aw 2007, s. 94.
7
Por. tam¿e, s. 93-124.
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biblijne, pisma mistyków oraz refleksjê filozoficzn¹, Autor wskazuje na konieczny zwi¹zek kategorii cielesnoci i poznania Boga w ziemskiej kondycji
cz³owieka. Jaros³aw Kupczak OP referuje problem cielesnoci w myli Karola Wojty³y-Jana Paw³a II, wskazuj¹c na organiczny zwi¹zek badañ filozoficznych Wojty³y z koncepcj¹ teologii cia³a rozwiniêt¹ w Katechezach rodowych
Jana Paw³a II. Cia³o cz³owieka, wed³ug nauczania papie¿a, przynale¿y do
struktury imago Dei, gdy¿ cz³owiek jest tak samo cia³em, jak i dusz¹. Mi³oci
oblubieñczej w dramacie m³odego Wojty³y zatytu³owanym Przed sklepem
jubilera jest powiêcony tekst doktorantki naszego Wydzia³u, Hanny Lejbman. Artyku³ ten sprawnie ³¹czy w¹tki filozoficzne z analiz¹ tekstu literackiego. Organiczny zwi¹zek mi³oci oblubieñczej z cielesnoci¹ by³ motywem
w³¹czenia tego tekstu do czêci tematycznej tomu. Andrzej Latoñ zastanawia
siê nad milczeniem na temat cia³a u Heideggera. Konfrontuje je z francusk¹
filozofi¹, która od Maine de Birana stawia fenomen cielesnoci w centrum
swego namys³u. Latoñ referuje koncepcjê Michela Henry, który przekszta³ca
klasyczn¹ fenomenologiê transcendentaln¹ w kierunku fenomenologii ¿ycia.
Bóg jawi siê w takiej perspektywie jako dawca ¿ycia, a samo ¿ycie jest analizowane na poziomie transcendentalnym. Henry pokazuje te¿ na daleko id¹ce mo¿liwoci konwergencji miêdzy myl¹ stricte filozoficzn¹ a myleniem
religijnym. To interesuj¹ca, choæ bardzo dyskusyjna, próba realizacji programu filozofii chrzecijañskiej. Waldemar Kmiecikowski, z kolei, analizuje znaczenie cia³a w koncepcji Istnienia Stanis³awa Ignacego Witkiewicza. Cielesnoæ nale¿y do centralnych kategorii metafizycznych Witkacego (cielesna
monada). To bardzo oryginalne i sk³aniaj¹ce do dyskusji ujêcie cielesnoci na
gruncie metafizyki.
W czêci drugiej zamieszczamy tekst Krzysztofa nie¿yñskiego pt. Filozofia w teologii dzi: co z doktryny w. Tomasza? Autor wskazuje na silny
wp³yw ontologii Arystotelesa na teologiê chrzecijañsk¹, której syntezê da³
w. Tomasz. Obok blasków takiej sytuacji istnieje wiele cieni, o których szeroko mówi rozprawa nie¿yñskiego. Wspó³czesna pluralizacja fundamentów
filozoficznych w teologii nie zwalnia, a raczej intensyfikuje koniecznoæ poszukiwania adekwatnej filozofii w i dla teologii. Z kolei Marek Rembierz
kreli religijno-teologiczny kontekst uprawiania filozofii, podkrelaj¹c, ¿e jest
on nieod³¹cznym t³em filozofowania. Obaj Autorzy nawietlaj¹ wiêc problem
relacji zachodz¹cych miêdzy filozofi¹ a teologi¹ z obu stron, st¹d mo¿na te
teksty potraktowaæ jako dope³niaj¹ce siê g³osy w dyskusji o relacjach miêdzy
filozofi¹ a teologi¹ w ogóle oraz konkretnym kszta³cie teologii i filozofowania. Przemys³aw Strzy¿yñski analizuje podobieñstwa i ró¿nice zachodz¹ce
miêdzy ujêciem teologii apofatycznej w klasycznej koncepcji Pseudo-Dioni-

12

KRZYSZTOF STACHEWICZ

zego Areopagity a hipotez¹ pluralizmu religijnego Johna Hicka. Zdaniem
Strzy¿yñskiego, Hick zak³ada niewyra¿alnoæ jako konieczny warunek swej
hipotezy pluralizmu, a dla klasycznej teologii apofatycznej jest to raczej punkt
dojcia ni¿ wyjcia. Tom zamyka krótki esej Zbigniewa Januszewskiego powiêcony wybranym aspektom filozofii Boga Jean-Luc Mariona. Dla francuskiego myliciela mówienie o Bogu w perspektywach ontologii prowadzi
zawsze do jakiej formy idolatrii, uwiêzienia Boga w schematach naszych pojêæ i systemów mylowych. Marion postuluje wyzwolenie Boga z przymusu
bycia ku Jego istocie, któr¹ stanowi nie bycie, lecz mi³oæ.
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ANTONI SIEMIANOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Cz³owiek i jego cia³o w systemie religijno-filozoficznym Orygenesa
A Man and His Body in the Religious-Philosophical System of Orygenes

MYLICIEL I JEGO DZIE£O
Wród Ojców Kocio³a Orygenes jest jednym z tych, którzy w pionierski
sposób wytyczali nowe drogi europejskiego mylenia o cz³owieku. Cz³owiek
o niezwyk³ych uzdolnieniach intelektualnych i chrzecijanin ¿arliwej wiary,
próbowa³ w swych niezliczonych pismach zg³êbiæ i przemyleæ, a nastêpnie
wyartyku³owaæ chrzecijañsk¹ naukê wiary w formie uporz¹dkowanego systemu teologicznego na wzór staro¿ytnych doktryn filozoficznych. I jest to niew¹tpliwie jego wielki wk³ad w kszta³towanie i rozwój chrzecijañskiego mylenia teologicznego i filozoficznego. Nie przeszkadza temu fakt, ¿e wczenie,
bo ju¿ za jego ¿ycia zarówno on sam, jak i jego pisma sta³y siê w wiecie chrzecijañskim zarzewiem licznych sporów i potêpieñ, które po jego mierci nasili³y siê jeszcze bardziej i ci¹gnê³y siê d³ugo, bo a¿ po VI wiek, a na Wschodzie nawet d³u¿ej. W 553 roku na Soborze Konstantynopolitañskim II potêpiono jego pisma i nakazano spaliæ. Lecz spory i wyklinania nie ograniczy³y
wp³ywów jego nauczania. Dlatego te¿ na kszta³towaniu siê chrzecijañskiej
doktryny wiary, a zw³aszcza pogl¹dów ascetycznych wycisn¹³ du¿e piêtno.
Jego ¿ycie i dzia³alnoæ przypadaj¹ na prze³om II i III wieku. Urodzi³ siê
w roku 185/6 w Aleksandrii, w najwiêkszym w owym czasie po Atenach
orodku ¿ycia kulturalnego w ca³ym staro¿ytnym wiecie. Pochodzi³ z rodziny chrzecijañskiej. Jego ojciec poniós³ nawet mieræ mêczeñsk¹ za wiarê. Od
dzieciñstwa ¿y³ i wychowywa³ siê w atmosferze g³êbokiej wiary, zatem Jezus
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i Jego Dobra Nowina by³y dla niego najwy¿szymi wartociami. Po mierci
ojca, wspierany przez zamo¿n¹ matronê, uczy³ siê w Aleksandrii, u boku Pantena i Klemensa. Bardzo zdolny, z wielkim zapa³em i gorliwoci¹ ch³on¹³
zarówno nauki kocielne, jak i wieckie umiejêtnoci. Uczêszcza³ tak¿e do
szko³y filozofa platonika Amoniusza Sakkasa, gdzie najprawdopodobniej zetkn¹³ siê z Porfiriuszem, póniejszym krytykiem chrzecijañstwa i biografem
Plotyna. Czêsto przez swych pogañskich kolegów pytany o sprawy wiary
chrzecijañskiej, stara³ siê udzielaæ im odpowiedzi i wyjanieñ, wskutek czego wczenie zaprawia³ siê do roli apologety i nauczyciela. W krêgach kocielnych wnet osi¹gn¹³ du¿e uznanie, gdy¿ bardzo m³odo, bo ju¿ w wieku 18 lat,
zosta³ po odejciu Klemensa, mianowany przez biskupa Demetriusza kierownikiem aleksandryjskiej szko³y katechetycznej. Dla niego by³o to niew¹tpliwie wielkie wyró¿nienie, gdy¿ w tym okresie szko³a by³a u szczytu s³awy.
Dziêki swym zdolnociom intelektualnym i umiejêtnociom nauczania oraz
wi¹tobliwemu ¿yciu i odwadze podczas przeladowañ za Septymiusza Sewera, zyska³ wielkie wziêcie i uznanie zarówno u chrzecijan, jak u pogan.
W tym czasie wiele tak¿e podró¿owa³: najpierw do Rzymu, potem po
Bliskim Wschodzie i do Grecji. Widz¹c potrzeby religijnego kszta³cenia,
w Cezarei utworzy³ szko³ê katechetyczn¹. Podczas przejazdu przez Palestynê
rezyduj¹cy tam biskupi udzielili mu wiêceñ kap³añskich. Ale ten fakt sta³ siê
dla niego ród³em nieszczêæ i cierpienia; oskar¿ono go, ¿e ze wzglêdów religijnych dokona³ próby samookaleczenia (kastracji). W czasie przeladowañ
za panowania Decjusza wtr¹cono go do wiêzienia i poddano okrutnym torturom. Wskutek odniesionych ran wkrótce zmar³ w Tyrze w wieku siedemdziesiêciu lat, najprawdopodobniej w roku 253/4.
Swym nauczaniem i licznymi pismami ju¿ za ¿ycia zyska³ wielk¹ s³awê.
Zainteresowanie wzbudza³y jego ró¿ne pisma egzegetyczne, a niezliczone
homilie zyskiwa³y popularnoæ. Szczególnie przyci¹ga³ do siebie ludzi szlachetnych i uczonych, którzy chêtnie wiele czerpali z jego nauk. Ale na jego
pisma powo³ywali siê równie¿ czêsto heretycy. Nic wiêc dziwnego, ¿e
w chrzecijañskim wiecie w³anie te pisma sta³y siê teraz powodem oskar¿eñ o b³êdy, a on sam postaci¹ kontrowersyjn¹. Po jego mierci wybuch³y
ostre spory o ortodoksyjnoæ jego nauczania. Spory te gwa³townie siê nasili³y, gdy ok. roku 400 przeciwko jego nauce wyst¹pili Epifaniusz i patriarcha
Teofil z Aleksandrii. Ucich³y dopiero w po³owie VI wieku.
Dorobek pisarski Orygenesa by³ imponuj¹cy. Epifaniusz przypisuje mu
ok. 6000 ksi¹¿ek. Pisa³ liczne komentarze do poszczególnych ksi¹g Pisma w.,
setki homilii, dzie³a apologetyczne, m.in. O zasadach i Przeciw Celsusowi,
oraz liczne pisma ascetyczne. Jego dzie³em jest równie¿ s³ynna Hexapla, któ-

CZ£OWIEK I JEGO CIA£O W SYSTEMIE RELIGIJNO-FILOZOFICZNYM ORYGENESA

15

ra mia³a s³u¿yæ do ustalania autentycznoci spornych tekstów. Euzebiusz podaje, ¿e Orygenes do pisania zatrudnia³ stenografów, którzy na zmianê pod
dyktando spisywali jego wywody. Pisa³ w jêzyku greckim, lecz teksty pisane
po grecku zaginê³y. Dzi znamy tylko czêæ jego pism i to jedynie z przek³adów na jêzyk ³aciñski.
Do wiary w Jezusa Chrystusa dochodzi³ nie przez osobiste poszukiwania
jak m³odszy od niego o prawie dwiecie lat w. Augustyn. Wychowa³ siê
w rodzinie chrzecijañskiej i od dzieciñstwa ¿y³ wiar¹ w Jezusa. Ale podobnie jak Dobr¹ Nowin¹, ¿y³ równie¿ kultur¹ helleñsk¹. Sam nie tolerowa³ nierozumnej i naiwnej wiary, dlatego ca³¹ swoj¹ inteligencjê i wszystkie wiadomoci wykorzystywa³ na g³êbsze zrozumienie Pisma w. W ten sposób zamierza³ chrzecijanom, którzy podejmuj¹ kwestie intelektualne, daæ odpowiedzi
zgodne z Pismem, tak ¿eby ich nie szukali w wielkich sektach gnostyckich1.
Z wielk¹ pasj¹ oddawa³ siê studiom nad Pismem wiêtym. Przede wszystkim
chcia³ je najpierw wiernie zrozumieæ, aby potem wszystkie objawione prawdy ogarn¹æ i zebraæ w jedn¹ syntetyczn¹ ca³oæ. Uwa¿a³, ¿e w ten sposób
bêdzie móg³ siê najlepiej dzieliæ swoj¹ wiedz¹ z braæmi w wierze.
Wychowany w kulturze helleñskiej, ¿y³ wiar¹ i artyku³owa³ jej prawdy jak
grecki filozof: prawdy wiary formu³owa³ jako zasady pojêciami filozofii,
zw³aszcza ulubionego Platona. Nic wiêc dziwnego, ¿e jego egzegeza Pisma
wiêtego i budowany na jej podstawie wyk³ad prawd wiary stawa³ siê zwartym systemem teologicznym. Religijne treci tego systemu zosta³y przesycone
treciami i pojêciami platoñskimi i spojone ich logik¹ w uporz¹dkowan¹ ca³oæ. Nic wiêc dziwnego, ¿e greckie pojêcia filozoficzne, przeniesione na
grunt objawienia, bezwiednie modyfikowa³y sens danych wiary w duchu helleñskim lub nawet nadawa³y im nowe odcienia znaczeniowe, czêsto ju¿
w duchu filozoficznym, a nie czysto religijnym. Zaznaczy siê to szczególnie
w jego sposobie mylenia i mówienia o naturze cz³owieka.

ORYGENESA MYLENIE O CZ£OWIEKU W WIECIE HELLEÑSKIM
Swoje mylenie o cz³owieku Orygenes osadzi³ w danych Objawienia.
I dodajmy od razu, ¿e gdy mówi³ o danych Objawienia, nie odró¿nia³ ich wyranie od treci czysto filozoficznych. I tak mówi¹c o naturze cz³owieka, nie
analizowa³ rzeczy samej, czyli treci tej¿e natury, lecz odwo³ywa³ siê do ró¿nych wypowiedzi Pisma w. Wydawaæ wiêc by siê mog³o, ¿e jego pogl¹dy na
1

H. Crouzel, Orygenes, t³um. J. Margañski, Bydgoszcz 1996, s. 41.
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cz³owieka s¹ wy³¹cznie wynikiem egzegezy Pisma w. Tak jednak nie jest.
Mówi¹c o cz³owieku obficie korzysta³ z dowiadczenia filozoficznego,
zw³aszcza z Platona, od którego przej¹³ pojêcia i jêzyk filozoficzny oraz sposób dowodzenia. Lecz to, co artyku³owa³ jêzykiem i pojêciami filozoficznymi zapo¿yczonymi od Platona i jêzykiem biblijnym, to nie by³ ju¿ tylko schrystianizowany platonizm; by³a to zupe³nie nowa religijno-filozoficzna wizja
cz³owieka. Wprawdzie wiele elementów tej wizji znanych jest w wiecie helleñskim, to jednak mo¿na w niej dostrzec nowe ród³owe mylenie o cz³owieku.
Kim jest cz³owiek wed³ug Orygenesa? Prawd¹ jest, ¿e o cz³owieku mówi
jêzykiem Platona. Powstaje jednak pytanie, czy tak¿e patrzy na cz³owieka
i czy odczytuje jego naturê w duchu Platona? Otó¿ dla Platona  a w³aciwie
dla ca³ego helleñskiego sposobu mylenia o cz³owieku  charakterystyczne
jest dualistyczne widzenie cz³owieka. Polega ono na swego rodzaju intelektualnym rozdarciu” pierwotnej ontycznej jednoci bytu ludzkiego na niematerialn¹ i prost¹  zarazem szlachetn¹ i bosk¹  duszê, i na z³o¿one i z tej racji
niedoskona³e materialne cia³o. Wed³ug Platona owa prosta i doskona³a dusza
jest uwiêziona w ciele. Materialne cia³o  z³o¿one, zmienne i rozk³adaj¹ce siê
 jest nosicielem niedoskona³oci i tym samym z³a i jako takie nak³ada na
duszê najwiêksze kajdany [ ] tysi¹czne nam k³opoty sprawia cia³o. Póniej
Plotyn nawet powie, ¿e cia³o to nasz grób. Konsekwencj¹ takiego rozumienia
natury cz³owieka z³o¿onego z duszy i cia³a by³a interpretacja mieci jako
wyzwolenia z cia³a, bo sam zwi¹zek niematerialnej duszy z materialnym cia³em by³ dla duszy czym z³ym. Konsekwentnie ziemska egzystencja by³a terenem udrêki i cierpienia. Dlatego [ ] jak d³ugo bêdziemy mieli cia³o i dusza nasza bêdzie z³¹czona z takim wielkim z³em, nigdy nie poznamy prawdy.
Wyzwoleniem z tej sytuacji poznawczego ograniczenia by³o wiêc oddzielenie duszy od cia³a, czyli mieræ: [ ] to w³anie chodzi filozofom o wyzwolenie i oddzielenie duszy od cia³a (Fedon, XII E).
Oczywicie Orygenes mówi¹c o cz³owieku, u¿ywa³ wielu innych jeszcze
terminów, którymi tak¿e pos³ugiwa³ siê Platon. Lecz w ujêciu Platona u¿ycie
tych terminów zawsze zak³ada³o z³o¿enie cz³owieka z duszy i cia³a. Natomiast
gdy tych terminów u¿ywa³ Orygenes, to mia³ ju¿ zawsze przed oczami cz³owieka, który od momentu stworzenia by³ ontyczn¹ jednoci¹, takim go bowiem stworzy³ Bóg na swój obraz i na swoje podobieñstwo. Dla Orygenesa
wiêc natura cz³owieka by³a integraln¹ jednoci¹ cia³a, duszy i ducha. Wed³ug niego cz³owiek jako integralnie uporz¹dkowany byt ¿yje cia³em, dusz¹
i duchem. Te helleñskie trychotomiczne watki s¹ obecne u Platona, ale Orygenes przej¹³ je  za porednictwem w. Paw³a (m.in. 1Tess 5,23)  z obja-
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wienia judeochrzecijañskiego2. A tam mia³y one inny sens ani¿eli w filozofii
greckiej. Omijaj¹c ontologiczne problemy Platona, Orygenes tymi samymi
s³owami opisywa³ integraln¹ naturê cz³owieka.
W swym dialektycznym opisie integralnej natury cz³owieka Orygenes
akcent po³o¿y³  nie jak Platon  na prost¹ i niez³o¿on¹ duszê jako zasadê
ludzkiego bytu, lecz  id¹c za Bibli¹  na ducha jako na moment wyró¿niaj¹cy tê naturê w jej jednoci ontycznej. Tym samym podkrela³, ¿e cz³owiek
w ca³oci swego bytu jest duchem i ¿yje jako duch – hebrajski ruah. A w jêzyku hebrajskim s³owo ruah nie mia³o tego samego znaczenia, co w jêzyku
greckim s³owo pneuma. Wprawdzie w Septuagincie na oznaczenie hebrajskiego ruah u¿yto terminu pneuma, to jednak w filozofii greckiej s³owo pneuma
oznacza³o jakie subtelne materialne tworzywo, przynale¿¹ce do kosmosu
jako ca³oci.
W Biblii s³owo ruah ma wiele znaczeñ. Najpierw wskazuje na samego
Boga i na Jego dzia³anie skierowane ku cz³owiekowi, a cilej ku jego sercu;
nastêpnie wskazuje na otwarcie cz³owieka na Boga; co wiêcej, oznacza równie¿ w³asn¹ zdolnoæ (predyspozycjê) cz³owieka do zwrócenia siê ku Bogu
w aktach mi³oci. Ponadto duch-ruah to dar Bo¿y, który oddzia³uje na duszê
i jest jej nauczycielem. W tradycji biblijnej ruah mo¿e tak¿e zamieszkiwaæ
w cz³owieku: prorok jest cz³owiekiem ducha. Dla rozumienia natury cz³owieka istotne jest, ¿e dziêki swemu ruah mo¿e siê on spotkaæ z Bogiem nie jako
z kim sobie obcym, lecz jako z kim bliskim, przyjacielskim. W zwi¹zku
z tym pisze Claude Tresmontant: Duch to nieustanne zaproszenie w cz³owieku do przeobra¿enia, do przyobleczenia siê w nadprzyrodzonoæ, co pozwoli
stworzonemu cz³owiekowi uczestniczyæ w niestworzonym ¿yciu swojego Stwórcy.[ ] Cech¹ w³aciw¹ cz³owiekowi w ewolucji bytów ¿ywych  przez któr¹
w³anie radykalnie odró¿nia siê od porz¹dku zwierzêcego  jest to przejcie
z porz¹dku natury do porz¹dku nadprzyrodzonego, to ofiarowane mu uczestnictwo w ¿yciu Stwórcy, którego duch jest zadatkiem. Istot¹ cz³owieka jest
przechodzenie i bycie w stanie radykalnej nierównowagi w stosunku do statusu czysto naturalnego3.
Mówi¹c o duszy cz³owieka, Orygenes wyra¿a siê czêsto sposobem Platona,
m.in. mówi, ¿e dusza pos³uguje siê cia³em. Ale znowu filozoficzny termin dusza u Orygenesa to tylko wewnêtrzna zasada ¿ycia, która  podobnie jak
u Platona  jako forma czy akt organizuje byt cz³owieka w ca³oæ; ponadto
2
Te trzy w¹tki pos³u¿y³y mu w egzegezie do interpretacji Pisma w.: cia³em by³o wszystko,
co zapisano (wszelkie wypowiedzi, mity, przypowieci; dusz¹ nauczanie moralne, a duchem ukryty sens chrystologiczny (zob. H. Pietras, Orygenes, Kraków 2001, s. 28-32).
3
C. Tresmontant, Esej o myli hebrajskiej, t³um. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 131.
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wnosi w ludzki byt zdolnoci poznawania i jest siedzib¹ wolnej woli. Ale
w ujêciu Orygenesa dusza nigdy nie jest pe³nym i prawdziwym cz³owiekiem,
który  w³anie jako dusza  by³by krêpowany przez wiêzy materialnego cia³a.
Mówi¹c wiêc o cz³owieku, Orygenes pos³ugiwa³ siê greckimi terminami,
ale te terminy  tak popularne w wiecie helleñskim  u niego prezentowa³y
ju¿ inne, bo nowe rozumienie natury cz³owieka. Jeli wiêc u¿ywa³ greckich
s³ów cia³o i dusza, to w zdecydowanie innym znaczeniu. Wed³ug niego dusza
by³a co prawda zasad¹ ¿ycia w ca³oci ludzkiego bytu, ale mog³a jednak ulegaæ wp³ywom zarówno ducha  ruah – jako sile wy¿szej, jak i wp³ywom
materialnego cia³a jako si³om ni¿szym, a wiêc zmys³owym doznaniom i po¿¹daniom.
Tê dialektykê terminów ducha i cia³a Orygenes po³¹czy³ ze swoj¹ interpretacj¹ biblijnego grzechu pierworodnego. Wed³ug niego grzech pierworodny nie by³ grzechem cia³a, lecz buntem cz³owieka jako ducha stworzonego
przeciwko Bogu  Duchowi absolutnemu. ród³a buntu nie tkwi³y w materialnym ciele cz³owieka, ale w³anie w jego duchu, w jego sercu. Wskutek
buntu cz³owiek oderwa³ siê od jednoci z Duchem Boga i w nastêpstwie tego
buntu upad³ i oddali³ siê od Boga. Ale oddali³ siê ca³y  czy raczej w ca³oci
swej ludzkiej natury  oderwa³ siê od Boga i Jego mi³oci. W nastêpstwie tego
oderwania siê od Boga duch cz³owieka  czy raczej cz³owiek jako duch 
ostygn¹³ w swej zdolnoci do umi³owania Boga jako Ducha absolutnego,
a wskutek grzesznego ¿ycia zamkn¹³ siê w sobie, w swoim egoizmie i jeszcze
bardziej oddali³ siê od Boga; jego duchowe si³y oddzia³ywania na duszê i na
cia³o os³ab³y; miast ¿yæ wed³ug ducha teraz ¿yje wed³ug cia³a. Z natury jednak
stworzony zosta³ do tego, aby w ca³oci swej natury ¿yæ wed³ug ducha jako
otwarty na mi³oæ do Boga i ludzi; lecz gdy zmyka siê w egoizmie, jeszcze
bardziej oddala siê od Boga i w oporze wobec Boga ¿yje wed³ug cia³a.
Grzech i z³o Orygenes zinterpretowa³ w kategoriach moralnych. Czy
przez to unikn¹³ trudnoci? Zdaje siê, ¿e nie, bo w³anie w tym punkcie jego
doktryna sta³a siê ród³em sporów. Tak czy inaczej w spojrzeniu na cz³owieka dosiêgn¹³ go jaki cieñ platonizmu i helleñskiej gnozy.

CIA£O JAKO KONIECZNY SK£ADNIK LUDZKIEJ NATURY
Dla nas problem istotny: co u Orygenesa znaczy cia³o czy materia cielesna? Jest to sprawa niezwykle wa¿na dla w³aciwego zrozumienia Orygenesowej walki z cia³em, a tak¿e dla interpretacji zmartwychwstania. Wa¿na, ale
i zarazem bardzo skomplikowana, bo sama w sobie trudna do rozwik³ania.
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Jedno jest pewne: wed³ug Orygenesa cia³o materialne to na pewno nie to
samo, co cia³o u Platona. Cia³o to nie ¿adne kajdany dla duszy czy wiêzienie.
Ró¿ne konteksty, w których Orygenes u¿ywa s³owa cia³o, wskazuj¹ na zupe³nie inne rozumienie cia³a ni¿ w filozofii greckiej. Wed³ug niego ka¿dy byt
ma swoje tzw. naturalne cia³o. Lecz có¿ to znaczy? Otó¿ cia³o naturalne to
nie cia³o w rozumieniu Platona czy Arystotelesa; i chyba tak¿e nie to samo,
co w rozumieniu stoików. Wed³ug Orygenesa cia³o naturalne to nie ¿adne
odrêbne elementy materialne, z których sk³adaj¹ siê byty materialne. Orygenesowe cia³o naturalne jest bliskie biblijnego rozumienia cia³a jako znaku
stworzonoci i widzialnoci, w tym równie¿ widzialnoci cz³owieka w wiecie. W tym znaczeniu ka¿dy byt  z tej racji, ¿e jest stworzony i daje siê poznaæ jako taki oto  jest cia³em, ma sobie w³aciwe cia³o naturalne jako podstawê swej okrelonoci i ukszta³towania. Wed³ug Orygenesa takie cia³o naturalne maj¹ wszystkie istoty rozumne. U cz³owieka cia³o naturalne 
w naszym rozumieniu ¿ywy organizm  jest jakby widzialn¹ os³on¹ duszy
i ducha, biblijnym odzieniem czy namiotem4. W zakoñczeniu dzie³a O zasadach w d³u¿szym fragmencie tak podsumowuje swoje dociekania: [ ] koniecznoci¹ by³o, aby cia³ami pos³ugiwa³a siê rozumna natura [czyli duchowa, niecielesna, niematerialna – p. m. – A. S.], która okazuje siê zmienna i niesta³a
z uwagi na stan, w którym zosta³a stworzona  bo to, co nie istnia³o i zaczê³o
istnieæ, tym samym jest okrelone jako byt zmiennej natury,[…]. A nieco dalej: Bóg stworzy³ naturê cielesn¹, która przez przemianê w³aciwoci mog³a
z wyroku Stworzyciela przemieniaæ siê we wszystko, czego wymaga³y okolicznoci. [ ] zawsze bêd¹ istnieæ istoty rozumne, które potrzebuj¹ cielesnego
okrycia; zawsze wiêc bêdzie istnieæ równie¿ natura cielesna, w któr¹ okrywaæ
siê musz¹ stworzenia rozumne; chyba ¿e kto mniema, i¿ potrafi na podstawie
jakich dowodów wykazaæ, ¿e natura rozumna mo¿e wieæ ¿ycie bez ¿adnego
cia³a. [Nie byæ w jaki sposób widzialna?  p. m.  A. S.] Roztrz¹saj¹c powy¿ej poszczególne problemy przedstawilimy, jak to jest dla nas trudne albo
prawie niemo¿liwe do pojêcia (IV,4,8)5. Orygenes by³ zatem wiadomy, ¿e
staj¹c przed problemem cia³a ludzkiego, staje przed tajemnic¹ stworzenia
cz³owieka jako bytu okrelonego w swej naturze, zwi¹zanego ze wiatem podlegaj¹cym przemianom, ale przeznaczonego do ¿ycia wiecznego i do uczestnictwa w ¿yciu Trójcy wiêtej.
W innym miejscu, próbuj¹c wyjaniæ tajemnicê zmartwychwstania, tak
pisa³: Nauka o zmartwychwstaniu jest skomplikowana i niejasna, najbardziej
4
5

Por. J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu, t³um. W. Szymona, Kraków 2001, s. 296-299.
Orygenes, O zasadach, t³um. S. Kalinkowski, Warszawa 1979, s. 344.
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ze wszystkich dogmatów wymaga wyjanienia przez doskona³ego mêdrca, który by udowodni³, ¿e godna Boga i wznios³a jest nauka g³osz¹ca, i¿ to, co Pismo nazywa «odzieniem duszy», zawiera w sobie pierwiastek twórczy i ¿e
w odzieniu tym sprawiedliwi «wzdychaj¹ udrêczeni nie chc¹c utraciæ szat, ale
siê przyodziaæ»6 – w nowe przemienione cia³a7.
Pomijaj¹c mo¿liwe i zawi³e interpretacje ró¿nych innych jego wypowiedzi, jedno mo¿emy stwierdziæ: wed³ug Orygenesa nasze materialne cia³o 
nasze doczesne cia³o, kruche i podleg³e zmiennoci jak ka¿dy inny ¿ywy organizm w tym wiecie  samo w sobie nie jest czym z³ym, nie przynale¿y
do jakiej niezale¿nej od Boga sfery materii, jeli nie wrogiej, to przynajmniej
obcej duszy; zmys³y i wra¿liwoæ naszego cia³a nie jest platoñskim wiêzieniem duszy, ograniczeniem jej zdolnoci poznawczych. Jako stworzone przez
Boga cia³o samo w sobie jest dobre, albowiem  jak mówi Biblia  wszystko,
co Bóg stworzy³, by³o bardzo dobre. Choæ jak ka¿dy organizm równie¿ i nasze materialne cia³o jest kruche, zmienne, s³abe, podleg³e cierpieniom, ale
w³anie jako takie jest istotnym sk³adnikiem integralnej natury cz³owieka,
naturaln¹ widzialn¹ stron¹ jego bytu. W strukturze naszego bytu jest koniecznym sk³adnikiem naszej ludzkiej natury; cia³a nigdy nie mo¿e zabrakn¹æ.
Z tej to racji zmartwychwstanie cia³a Orygenes uwa¿a³ równie¿ za konieczne, bo inaczej jak¿e¿ by cz³owiek móg³ w ca³oci swej natury uczestniczyæ
w pe³ni nowego ¿ycia w królestwie zbawionych? W ¿yciu przysz³ym cia³a
zbawionych ulegn¹ przemianie, bêd¹ to nowe doskona³e cia³a, wietliste i promienne; natomiast cia³a ludzi potêpionych stan¹ siê cia³ami mrocznymi, ciê¿kimi i niedoskona³ymi.
***
W strukturze bytu ludzkiego cia³o nie jest ani czasowym dodatkiem do
duszy, ani tym bardziej wynikiem jakiego upadku duszy w wiat materialny,
czym, co sta³o siê udzia³em cz³owieka za karê. W sposób konieczny jest zespolone z dusz¹ i z duchem. Jeli jest cz³owiek, to musi byæ cia³o, dusza
i duch; sk³adaj¹ siê na integraln¹ jednoæ ludzkiego bytu. Taki jest odwieczny
zamys³ Boga. Bóg stwarzaj¹c cz³owieka o takiej naturze  cia³em, dusz¹
i duchem  stworzy³ go na swój obraz i na swoje podobieñstwo. Dlatego
w przysz³ym ¿yciu cz³owiek w Trójcy wiêtej dostrze¿e wyranie to swoje
odbicie i swoje podobieñstwo do Boga ¿ywego. Teraz dostrzega je jak
w zwierciadle, ale w królestwie niebieskim, gdy Boga bêdzie ogl¹da³ twarz¹
Orygenes, Przeciw Celsusowi, prze³. S. Kalinkowski, Warszawa 1986, s. 358-359.
Szerzej na ten temat  w zwi¹zku z zagadnieniem apokatastazy  zob.: H. Pietras, dz. cyt.,
s. 50-54.
6
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w twarz, w sposób doskona³y pozna zarówno samego Boga, jak siebie w pe³ni. Wówczas te¿ zrozumie, kim jest w jednoci swej ludzkiej natury  jako
cia³o-dusza-duch; odkryje sens swej wolnoci i swoje przeznaczenie, którym
jest pe³ne uduchowienie jego natury. Uzna i z wdziêczn¹ pokor¹ przyjmie dar
zbawienia jako powo³anie do nowego ¿ycia.

CZ£OWIEK WEWNÊTRZNY
W doktrynie Orygenesa od aspektu ontologicznego  wewnêtrznego powi¹zania ze sob¹ sk³adników ludzkiej natury  wa¿niejszy by³ moralny aspekt
egzystencji cz³owieka. W ca³oci swej natury  jako duch, dusza, cia³o  ju¿
w momencie stworzenia cz³owiek staje siê uczestnikiem ¿ycia Bo¿ego. Ale
na drodze zbawienia  w Chrystusie Jezusie  cz³owiek zostaje powo³any do
pe³nego uczestnictwa, które jest zarówno darem Ducha wiêtego, jak i w³asnym dzie³em cz³owieka, który w wolnoci decyduje o sobie. Uczestnictwo to
polega na doskona³ym upodobnieniu siê do Boga. W chwili pierwszego stworzenia cz³owiek otrzyma³ godnoæ «obrazu Bo¿ego», natomiast «doskona³e
podobieñstwo» zosta³o zachowane dla niego na koniec: chodzi o to, by cz³owiek zdoby³ je sobie w³asnym wysi³kiem przez naladowanie Boga, a poniewa¿ godnoæ «obrazu Bo¿ego» da³a mu na pocz¹tku mo¿liwoæ uzyskania
doskona³oci, cz³owiek drog¹ wype³niania dobrych uczynków ma na koñcu
udoskonaliæ w sobie «podobieñstwo». O tym, ¿e tak jest, otwarcie i wyranie
mówi aposto³ Jan w s³owach nastêpuj¹cych: «Syneczkowie, jeszcze nie wiemy, czym bêdziemy; jeli za zostanie nam odkryty  chodzi niew¹tpliwie
o Zbawiciela  bêdziemy mu podobni». Stwierdza to bardzo jasno, i mamy
oczekiwaæ zarówno koñca wszechrzeczy, który  wedle jego s³ów  jest mu
jeszcze nieznany, jak te¿ upodobnienia siê do Boga, które zostanie nam udzielone w miarê doskona³oci naszych zas³ug8.
Co prawda wskutek grzechu pierworodnego cz³owiek jest duchowo os³abiony, w ¿yciu mo¿e siê egoistycznie skoncentrowaæ wy³¹cznie na sobie samym, na swoim ciele i na jego doznaniach (m.in. na doznaniach seksualnych);
mo¿e tak¿e popaæ w duchowe lenistwo. Wtedy wybiera w wolnoci sposób
¿ycia wed³ug cia³a, zatraca siê w cielesnoci jako duch i tym samym oddala
siê od Boga. Gdy jednak zostanie wzmocniony ³ask¹ Ducha wiêtego, mo¿e
siê podwign¹æ z grzesznego poni¿enia i otworzyæ siê na mi³oæ Boga i wejæ
na drogê zbawienia przemieniaj¹c swoje ¿ycie. Wówczas ¿yje wed³ug ducha;
8

Orygenes, O zasadach, s. 274.
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przez wewnêtrzne uduchowienie stajê siê niejako bardziej duchem  kim
podobnym do Boga. To uduchowienie nie polega na jakim odmaterializowaniu siê, na zrywaniu zwi¹zków z ziemsk¹ egzystencj¹, na walce z cia³em, lecz
wy³¹cznie na przemianie ca³ej swojej natury, co jest to mo¿liwe tylko dlatego, ¿e Duch wiêty daje cz³owiekowi dostêp do pe³ni darów, jakie s¹ cz³owiekowi przeznaczone w Chrystusie. Dzia³anie Ducha udoskonala cz³owieka
nie tylko moralnie, ale w samym jego istnieniu; obdarowany w akcie stworzenia istnieniem i racjonalnoci¹, otrzymuje coraz wiêkszy udzia³ w ¿yciu
Boga. Oznacza to, ¿e partycypuje w cechach Chrystusa, w Jego nieskoñczonym bogactwie. W wyniku wspó³dzia³ania wolnoci z ³ask¹ cz³owiek wydobywa siê z ograniczeñ niewiedzy staj¹c siê coraz to doskonalszym podobieñstwem Boga. Otó¿ cz³owiek posiada pewn¹ mo¿liwoæ rozwoju: chocia¿ dawniej by³ «cz³owiekiem zmys³owym i nie rozumia³ spraw Ducha Bo¿ego», to
przecie¿ dziêki nauce mo¿e dojæ do tego, by staæ siê «cz³owiekiem duchowym
i rozs¹dzaæ wszystko, a przez nikogo nie byæ s¹dzonym»; to samo odnosi siê
do stanu cia³a, które obecnie dla pos³ugiwania duszy zosta³o ustanowione cia³em zmys³owym, dziêki rozwojowi  gdy dusza zjednoczona z Bogiem stanie
siê ju¿ z nim «jednym duchem» – s³u¿¹c duchowi osi¹gnie stan i jakoæ cia³a
duchowego Stwórca w taki sposób ukszta³towa³ cielesn¹ naturê, i¿ ³atwo
mo¿e ona osi¹gn¹æ tak¹ jakoæ, jak¹ sama zechce i jakiej wymagaæ bêd¹ okolicznoci9.
Czy taka koncepcja uduchowienia mog³a oznaczaæ permanentn¹ walkê
z cia³em i jego po¿¹dliwociami? Tak na ogó³, niestety, odczytano nauczanie
Orygenesa o cz³owieku wewnêtrznym. Ale czy takie by³y jego intencje?
Interpretowanie moralnego nauczania Orygenesa jako permanentnej walki z cia³em sta³o siê mo¿liwe z jednej strony w kontekcie ro¿nych pogl¹dów
gnostyckich, a drugiej strony ruchów ascetycznych staro¿ytnoci chrzecijañskiej. Pogl¹dy Orygenesa o uduchowieniu sta³y siê natchnieniem dla chrzecijañskich ascetów. Mo¿e nie dla tych, którzy wybierali ¿ycie na pustyni, ale
na pewno dla tych, którzy idea³ ¿ycia chrzecijañskiego widzieli w bez¿ennoci czy w lubach dziewic, zw³aszcza za dla tych, którzy wstrzemiêliwoæ
seksualn¹  znowu pod przemo¿nym wp³ywem nurtów gnostyckich  uwa¿ali za warunek uduchowienia cz³owieka, co doktryna Orygenesa o ¿yciu wed³ug ducha zdawa³a siê potwierdzaæ. Ci przyjmowali, ¿e wszelki wybór drogi
zbawienia  drogi sprawiedliwoci i mi³oci  to ustawiczna walka ze wiatem, a przede wszystkim z trudnymi nieraz do pogodzenia impulsami doczesnej egzystencji, m.in. z impulsami cielesnymi, z seksualnoci¹. Pod wzglê9

Tam¿e, s. 280-281.
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dem zagro¿enia impulsami seksualnymi sam Orygenes zdawa³ siê nawet byæ
w zgodzie z niektórymi chrzecijañskimi gnostykami ze szko³y Walentyna.
I chyba st¹d w jego wypowiedziach ten tak bardzo negatywny, ale i zarazem
pe³en ambiwalencji stosunek do ¿ycia doczesnego, st¹d tak¿e wizja ¿ycia
chrzecijañskiego  ¿ycia wed³ug ducha  jako duchowej walki z cielesnoci¹. W zwi¹zku z tym Peter Brown pisze: Orygenesowa wizja duchowej
walki wesz³a w krwioobieg wszystkich póniejszych tradycji ascetycznego
przewodnictwa duchowego w wiecie greckim i bliskowschodnim. Wci¹ga³a
ona osobê ludzk¹ w podnios³y i nieustaj¹cy dialog z niepochwytnymi mocami, które muska³y umys³. Albowiem «je¿eli mamy woln¹ wolê, to wprawdzie
pewne moce mog¹ nas namawiaæ do grzechu, a inne pomagaæ nam w zbawieniu»10.
Wznios³a wizja cz³owieka wewnêtrznego poci¹ga³a, a nauczanie o uduchowieniu by³o do pogodzenia z ogólnym nauczaniem chrzecijañskim. Niektóre
jednak pogl¹dy Orygenesa  nie zawsze w³aciwie rozumiane  budzi³y sprzeciw, m.in. o apokatastazie i powszechnym zbawieniu. Dlatego jego nauczanie
jako system teologiczny, niestety, wnet sta³o siê przedmiotem namiêtnych
oskar¿eñ i sporów. Czy s³usznie?11 Tymczasem Orygenes jako nauczyciel
wiary i przewodnik duchowy to postaæ wspania³a, m¹dry chrzecijanin, który
uczy³ rozumnie wierzyæ i rzetelnie myleæ. Orygenes sam siebie uwa¿a³ 
pisze Peter Brown – g³ównie za egzegetê. Staj¹c naprzeciwko niezmiennego
S³owa Boga, próbowa³ osi¹gn¹æ spokój ikony, okazaæ wobec ludu postawê
niezachwian¹. [ ] Tym, co w póniejszych stuleciach zjedna³o mu podziw
chrzecijañskich intelektualistów, by³a nie tyle treæ Orygenesowego nauczania, nieraz zreszt¹ ekscytuj¹ca i zbijaj¹ca z tropu, ile raczej sposób, w jaki
Orygenes, egzegeta i przewodnik duchowy, prezentowa³ ¿ycie chrzecijañskieP. Brown, Cia³o i spo³eczeñstwo. Mê¿czyni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym
chrzecijañstwie, t³um. I. Kania, Kraków 2006, s. 183.
11
Nowsze badania (zob. H. Crouzel, dz. cyt., s. 331 i nn.) ukazuj¹, ¿e najwiêksi w staro¿ytnoci chrzecijañskiej krytycy Orygenesa, Metody z Olimpu i Piotr z Aleksandrii, nie tylko ¿e nie
rozumieli jego nauczania, ale odczytuj¹c jego myli, najpierw je skarykaturyzowali i jako karykaturê poddali krytyce. Potêpiano to, co b³êdnie rozumiano lub czego wcale nie rozumiano. Wyrz¹dzono w ten sposób wielk¹ krzywdê jednemu z najwybitniejszych mylicieli chrzecijañskich. Tak
wiêc potomnoæ  pisze Crouzel – obesz³a siê bardzo niesprawiedliwie z jednym z tych ludzi, którym myl chrzecijañska zawdziêcza najwiêcej. Je¿eli w czasach póniejszych nie spotyka siê ju¿ 
na przyk³ad w atakach Porfiriusza  tej pogardy, jak¹ okazywa³ Celsus dla niewiedzy i g³upoty
chrzecijan, to chyba dziêki temu, ¿e dzie³o nawracania warstw wykszta³conych rozpoczête przez
Klemensa i szko³ê aleksandryjsk¹, a potem podjête przez Orygenesa, przynios³o swoje owoce wród
tych krêgów Cesarstwa  na chrzecijañstwo zaczêto patrzeæ inaczej. Któ¿ zdo³a oceniæ wp³yw, jaki
zainicjowany przez nich ruch wywiera³ na przystêpowanie spo³eczeñstwa rzymskiego do chrzecijañstwa zarówno za Konstantyna, jak i po nim? (s. 356).
10
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go nauczyciela w rozpiêciu miêdzy czasem i przestrzeni¹. W³anie to uczyni³o
zeñ postaæ modelow¹, «wiêtego» kultury chrzecijañskiej, cz³owieka przez
ponad stulecie s³awionego jako «brus dla nas wszystkich»12.

***
To, co twórcze i cenne w intelektualnych dociekaniach Orygenesa nad
prawdami wiary  idea cz³owieka stworzonego na obraz i podobieñstwo Boga
oraz idea cz³owieka wewnêtrznego, którego moralnym obowi¹zkiem jest duchowa przemiana w cz³owieka stworzonego na wzór Jezusa Chrystusa 
w sporach i zawi³ych k³ótniach o doktrynaln¹ prawowiernoæ, niestety, nie
wzbogaci³o chrzecijañskiej doktryny. Gorzej, rzec by nawet mo¿na, ¿e posz³o na marne: albowiem najpierw przez zaciek³ych oskar¿ycieli w swych
najg³êbszych treciach skarykaturyzowane i zdeprecjonowane, zosta³o nastêpnie uznane za niebezpieczne dla ¿ycia chrzecijañskiego, a potem  pod postaci¹ niebezpiecznych dla wiary pogl¹dów jako orygenizm  zaprzepaszczone. Natomiast to, co przez zwolenników jego doktryny zosta³o zaakceptowane i co w nastêpnych wiekach sta³o siê treci¹ chrzecijañskiego nauczania
moralnego  idea cz³owieka wewnêtrznego  odczytywano wy³¹cznie w kategoriach walki ducha z cia³em na potrzeby ascezy w walce z seksualnoci¹,
owym odwiecznym ród³em ciemnych i mrocznych si³, które sprzeciwiaj¹ siê
¿yciu duchowemu cz³owieka i wci¹gaj¹ go w sid³a materii. W ten sposób
Orygenes, twórczy teolog i myliciel  zosta³ jako doktrynalnie niebezpieczny  odstawiony na boczne tory chrzecijañskiego nauczania Ojców Kocio³a. To jednak nie pomniejsza go jako wielkiego cz³owieka, ¿arliwego chrzecijanina, mistyka rozmi³owanego w Jezusie, myliciela, pisarza i nauczyciela wiary.
12

P. Brown, dz. cyt., s. 179.
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OSOBA I CIA£O
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 5, POZNAÑ 2008
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

NIKODEM BRZÓZY
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Cia³o, podmiotowoæ, wiadomoæ i wychowanie 
konteksty filozoficzne
Body, Subjectivity, Consciousness and Education  Philosophical Contexts

Cia³o cz³owieka jest rzeczywistoci¹ problematyczn¹. Komunikuje nas
ono z drugim cz³owiekiem i wiatem, z drugiej strony zamyka nas ono w samych sobie i odgradza od reszty rzeczywistoci. Cia³o pozwala nam uto¿samiæ siê z samymi sob¹, udostêpnia nam samych siebie oraz pozwala nam zidentyfikowaæ siê w przestrzeni i czasie oraz poród innych cia³. Cielesnoæ obecna jest równie¿ w procesie poznawczym, bez cia³a trudno wyobraziæ sobie
w³asne mylenie i wiadomoæ. Cia³o jest równie¿ skomplikowanym medium
w relacji cz³owieka do Boga. Wreszcie cia³o wyra¿a nas, cielesne zewnêtrzne
gesty wiadcz¹ o naszej kulturze osobistej, o naszym wychowaniu, s¹ z³o¿onymi znakami wyra¿aj¹cymi nasze wnêtrze. Cia³o jest podstawowym miejscem i przestrzeni¹ dla ludzkiego etosu, czyli tego, co w najbardziej dobitny
sposób jest ludzkie. Z powy¿szymi tezami nie wszyscy siê zgadzaj¹. W artykule tym wskazujê na ró¿norakie filozoficzne konteksty rozumienia ludzkiej
cielesnoci.

CIA£O I LUDZKA PODMIOTOWOÆ
Dla Immanuela Kanta pierwszym, chocia¿ nie g³ównym obowi¹zkiem, który cz³owiek posiada wobec siebie ze wzglêdu na swoj¹ zwierzêcoæ, jest zachowanie samego siebie w swej animalnej naturze. Jego przeciwieñstwem jest
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samowolna fizyczna mieræ, czyli zniszczenie w³asnego cia³a (autochiria), które mo¿e byæ ca³kowite (suicidium) albo czêciowe (samookaleczenie)1. Nie
zgadza siê on z pogl¹dami stoików, którzy twierdzili, ¿e prawdziwy stoik
(mêdrzec) w dowolnej chwili mo¿e opuciæ ¿ycie (jak wype³niony dymem pokój), w spokoju ducha, bez nacisku obecnego lub gro¿¹cego nieszczêcia2, bo
ono ju¿ nie mo¿e mu siê do niczego przydaæ3. Zabijaj¹c siebie, cz³owiek wyrzeka siê w³asnej osoby4. Jak pisze Kant: Cz³owiek nie mo¿e wyrzec siê osobowoci, dopóki posiada pewne obowi¹zki, a zatem dopóki ¿yje5. Samobójstwo okrela on jako unicestwienie podmiotu moralnoci we w³asnej osobie6
i degradowaniem cz³owieczeñstwa we w³asnej osobie (homo noumenon), której cz³owiek (homo phaenomenon) zosta³ powierzony dla jego zachowania.
Samobójstwo ma równie¿ wymiar wspólnotowy i w tym sensie jest ono wytrzebieniem ze wiata samej moralnoci7. Warto zwróciæ uwagê, ¿e argumentacja Kanta k³adzie nacisk na wartoæ osoby, a nie na wartoæ cia³a. Analiza
problemu samobójstwa dokonana przez Kanta pokazuje, ¿e jest ono zbrodni¹, poniewa¿ unicestwia ono podmiot moralnoci i to¿same jest z wyrzeczeniem siê w³asnej osobowoci (osoby?). Wartoæ ludzkiego cia³a le¿y w ludzkim duchu, wartoæ homo phaenomenon le¿y w wartoci homo noumenon8.
Czytaj¹c ten tekst ma siê odczucie pewnego pomniejszenia i zrelatywizowania cia³a. Cia³o jest jakby poni¿ej ducha i podmiotowoci. Cia³o jest fenomenem, zjawiskiem. Nie budzi ¿adnej w¹tpliwoci twierdzenie, ¿e cia³o jako
fenomen posiada charakter podmiotowo-przedmiotowy.
Dla kogo wychowanego na filozofii i antropologii Arystotelesa i Tomasza z Akwinu musi budziæ w¹tpliwoæ konstatacja, ¿e percepcja ludzkiej cielesnoci ukonstytuowana jest z pierwotnych i nieuporz¹dkowanych danych
wra¿eniowych oraz form zmys³owej naocznoci i kategorii umys³owych, np.
kategorii substancji. Trudno stwierdziæ, ¿e w antropologii Kanta cz³owiek po
prostu jest istot¹ podmiotowo-przedmiotow¹, poniewa¿ cia³o nie jest czym
obiektywnym, jest on jedynie zjawiskiem. Podmiotowo-przedmiotowy chaI. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, t³um. W³. Galewicz, Kêty 2006, s. 92.
Tam¿e, s. 94.
3
Tam¿e.
4
Pozwalam sobie u¿yæ s³owo osoby zamiast s³owa osobowoæ u¿ytego przez t³umacza. Chcê
przez to zaznaczyæ, ¿e osobowoæ mo¿e oznaczaæ tu przede wszystkim ontologiczny wymiar cz³owieka.
5
Tam¿e.
6
Tam¿e.
7
Tam¿e.
8
Rzecz jasna mówienie o wartoci jest z mojej strony wiadomym anachronizmem. Dzisiejsze filozoficzne rozumienie wartoci jest du¿o bardziej zaawansowane ni¿ w czasach Kanta, on sam
za jak wiemy mówi³ raczej o obowi¹zkach.
1
2
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rakter posiada to, co w filozofii Akwinaty jest przedmiotowoci¹ cz³owieka.
Dla Tomasza cia³o wraz z ludzkim duchem wspó³-konstytuuje podmiotowoæ.
Tomasz nawi¹zuje do Arystotelesa i stoików, podkrelaj¹c znaczenie ludzkiej
natury. Natura cz³owieka to cia³o i duch zjednoczone substancjalnie. Cielesna
strona ludzkiej natury posiada swoj¹ wewnêtrzn¹ dynamikê wyznaczon¹ naturalnymi sk³onnociami. Nie nale¿y ich rozumieæ ani jako biologicznego
mechanizmu (filozofia po-kartezjañska popêdowoæ rozumia³a jako impuls
materialny), ani jako sk³onnoci czysto duchowej, czy te¿ intelektualnej.
Sk³onnoci s¹ inklinacjami ca³ej natury. U Tomasza mo¿na wyró¿niæ piêæ
podstawowych sk³onnoci naturalnych: do dobra, do zachowania bytu, do zjednoczenia seksualnego i wychowania potomstwa, do poznania prawdy, do ¿ycia
w spo³ecznoci. Servais T. Pinckaers uwa¿a, ¿e sk³onnoci te dotycz¹ równie¿ fundamentalnego stosunku do cia³a. Cia³o i dusza s¹ sobie przypisane
konkretnie, dusza jest przypisana temu oto cia³u (anima ad hoc corpus)9.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e równie¿ na poziomie sk³onnoci naturalnych
cz³owiek posiada inklinacjê do uto¿samiania siê z w³asnym cia³em, w tym
z jego seksualnymi cechami. Tymczasem dla Kanta ludzka podmiotowoæ
wspó³-konstytuuje cia³o razem z pozbawion¹ naocznego wymiaru materi¹.
Takie postawienie sprawy sprawia, ¿e Kant nie tylko cielesnoæ ujmuje
w obszarze zjawiska, ale równie¿ ca³ego widzialnego cz³owieka. Nazywa
cz³owieka fenomenem, a ludzk¹ podmiotowoæ (ducha) noumenem.

CIA£O I RELIGIA
Wiara nie opiera siê na metafizycznych zdolnociach intelektu, lecz na rozumie i na postulatach praktycznych typu: j e  l i B o g a n i e m a , n i e m a
t e ¿ s p r a w i e d l i w o  c i i f u n d a m e n t u e t y k i, j e  l i p o j ê c i e
B o g a j e s t p u s t e, t o n i e m a t e ¿ m o ¿ l i w o  c i r o z u m i e j ¹ c e g o d o  w i a d c z e n i a  w i a t a j a k o c a ³ o  c i. Postulaty te nie wynikaj¹ z dowiadczenia cz³owieka, lecz s¹ praktycznymi a priori. Podobnie jak
akt intelektu tak równie¿ akt religijny i akt wiary nie mo¿e abstrahowaæ od cia³a, materii i przestrzeni. Wiara jest aktem cz³owieka z krwi i koci, jest wyrazem stosunku do Boga cz³owieka ¿yj¹cego, istoty posiadaj¹cej cia³o.
Tomasz z Akwinu, kiedy rozwa¿a zagadnienie poznania Boga stwierdza,
¿e wynika ono z pragnienia szczêcia. Boga nie mo¿na dowiadczyæ i rozpoznaæ opieraj¹c siê jedynie na logicznym i ontologicznym rozbiorze pojêæ, tak
9
S.T. Pinckaers, ród³a moralnoci chrzecijañskiej, Rozdz. XVII: Sk³onnoci naturalne
u podstaw wolnoci i moralnoci, t³um. A. Kury, Poznañ 1994, s. 359-398.
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jak to czyni³ Anzelm z Canterbury w swoim s³ynnym dowodzie ontologicznym zawartym w Proslogionie. Akwinata nie odwo³uje siê zatem do pojêcia
idei Absolutu jako bytu najdoskonalszego, lecz do ca³ociowego prze¿ycia
jakimi s¹ z jednej strony pragnienie absolutnego szczêcia, a z drugiej strony
rozpoznanie i prze¿ywanie w³asnej niedoskona³oci i przygodnoci egzystencjalnej. Rozpoznanie Boga, Jego istoty i istnienia oparte jest na dowiadczeniu wewnêtrznym i zewnêtrznym. Ka¿de z tych dowiadczeñ mo¿liwe jest
dziêki cielesnemu wymiarowi cz³owieka. Bez cia³a nie mo¿na prze¿ywaæ,
pragn¹æ, dowiadczaæ metafizycznej samotnoci, nie mo¿na te¿ dowiadczaæ
czasu i przestrzeni, nie mo¿na obserwowaæ i opisaæ struktury wiata.
S³ynne drogi Akwinaty bêd¹ce argumentami na istnienie Boga posiadaj¹
charakter kosmologiczny, opieraj¹ siê zatem na uczestnictwie cz³owieka
w wiecie naturalnych cia³ i empirycznych przedmiotów. Poniewa¿ cz³owiek
posiada równie¿ przedmiotow¹ (cielesn¹) naturê, dlatego kosmologiczne argumenty na istnienie Boga maj¹ dla niego znaczenie. Uczestnictwo to jest
mo¿liwe dziêki temu, ¿e cz³owiek posiada cia³o. To ono nadaje ludzkiemu
bytowi i jego egzystencji charakter. Boga mo¿na rozpoznaæ i zaufaæ mu tylko
i wy³¹cznie na drodze ludzkiego dowiadczania rzeczywistoci, dowiadczanie to posiada charakter podmiotowo przedmiotowy. Poznanie metafizyczne
i akt wiary w Boga posiada strukturê podmiotowo-przedmiotow¹, poniewa¿
ludzka osoba z istoty swojej i w sposób pierwotny jest tak¹ struktur¹.
Dla Tomasza z Akwinu cielesny wymiar cz³owieka wyra¿a i uwydatnia
jego wymiar metafizyczny. Dla Akwinaty zarówno fizyczna kruchoæ cz³owieka, jak i seksualnoæ wskazuj¹ na dwie podstawowe potrzeby metafizyczne: pragnienie Boga, pragnienie dope³nienia w mi³oci cielesnej i pe³ni zjednoczenia seksualnego. Wymiar religijny i seksualny stanowi¹ dwa fundamentalne przejawy ludzkiej przygodnoci (metafizycznej i egzystencjalnej
kontygentnoci). Cielesnoæ pe³ni donios³¹ rolê, jest punktem rozpoznania
wymiaru p³ciowego  ojcostwa i macierzyñstwa, oraz wymiaru religijnego 
pragnienia i potrzeby Boga. Potrzeba Boga – której nadaje on charakter nie
tylko egzystencjalny ale i ontologiczny – spleciona jest z nieskoñczonym pragnieniem szczêcia. Pragnienie szczêcia, choæ wyrasta ponad kategorie empiryczne, to jednak nie mo¿e od nich ca³kowicie abstrahowaæ, pomijaæ je i lekcewa¿yæ. Cielesnoæ jest czym wiêcej ni¿ korelatem tego, co duchowe. Jest
niesamodzieln¹ czêci¹ ludzkiej podmiotowoci i przedmiotowoci. miertelnoæ i skoñczonoæ cz³owieka ma wymiar cielesny. A zatem cielesnoæ uzmys³awia cz³owiekowi potrzebê nieskoñczonoci i pe³ni. W aspekcie myli
Akwinaty mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet ludzka zmys³owoæ  z racji tego, ¿e
przenikniêta jest wiadomoci¹ intelektualn¹  nacechowana jest poczuciem
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niespe³nienia w stosunku do bytów skoñczonych. Wyranie widaæ to w odczuciach zmys³owych dotycz¹cych relacji seksualnej, jak i w prze¿ywaniu
wiary.
w. Jan od Krzy¿a potwierdza naukê Tomasza i dope³nia w³asnymi dowiadczeniami mistycznymi opisywanymi jêzykiem poezji i metafory. Karmelitañski mistyk powiada, ¿e wieca wiary zatkniêta jest na wieczniku rozumu. M³ody Wojty³a, badaj¹c problem wiary u Jana od Krzy¿a interpretuje
to stwierdzenie i pisze, ¿e wiara opiera siê na intelekcie i dowiadczeniu cz³owieka nie pozbawionego empirycznych przes³anek. Wiara i przedmiot wiary,
Bóg, nie maj¹ charakteru metafizycznego widma dostêpnego dla irracjonalnych prze¿yæ wygenerowanych czynnikami pozawiatowymi.
Inaczej rzecz ujmowa³ Blaise Pascal. Dla niego cielesnoæ i empiria
w niczym nie pomagaj¹ nam przybli¿yæ siê do Boga, poniewa¿, jak sam
mówi, nieskoñczony chaos oddziela nas od Boga. W swojej geometrycznej
i matematycznej wyobrani nie widzi on punktu stycznego nieskoñczonego
Boga i skoñczonej ludzkiej natury. Pascal nie znajduje mo¿liwoci znalezienia argumentu i dowodu na istnienie Boga. W tym miejscu ró¿ni siê on radykalnie od wspominanego ju¿ w. Anzelma, jednak pod innym wzglêdem ci
dwaj chrzecijañscy myliciele s¹ bardzo podobni: ³¹czy ich wspólne przekonanie, ¿e kwestiê Boga i wiary nale¿y rozwa¿aæ odwo³uj¹c siê do logiki
i matematyki. Anzelm buduje dowód ontologiczny wi¹¿¹c pojêcia i idee z rzeczywistoci¹ istnienia, a Pascal formu³uje swój s³ynny zak³ad wi¹¿¹c pojêcie
prawdopodobieñstwa z pojêciem szczêcia, ¿ycia wiecznego i Boga. Zarówno Anzelm, jak i Pascal pomijaj¹ milczeniem ludzkie cia³o oraz dowiadczenie wiata zewnêtrznego, pomniejszaj¹ znaczenie prze¿yæ wewnêtrznych. Dla
nich cielesnoæ i materialnoæ wiata wydaje siê nie odgrywaæ ¿adnej roli
w dowiadczeniu Boga i w akcie wiary.
Wspominane ju¿ pogl¹dy Pascala s¹ antytez¹ mistyki Jana. S¹ te¿ bardzo
podobne do pogl¹dów Kierkegaarda, który pisa³, ¿e wiara zaczyna siê tam,
gdzie koñczy siê rozum. Zarówno dla Pascala, jak i Kierkegaarda intelekt oraz
cia³o i materia zasadniczo nie odgrywaj¹ roli w rozwoju wiary. U duñskiego
myliciela wiara rodzi siê z negacji cielesnoci, ¿ycia, zmys³owoci oraz aktywnoci podmiotu i etosu dzia³ania. W takim ujêciu cielesnoæ nie mo¿e byæ
oczyszczona i uduchowiona. Zmys³owoæ musi byæ umiercona. ¯ycie duchowe polega na radykalnym odrzuceniu zmys³owego wymiaru ¿ycia, a nawet
na negacji ¿ycia w imiê pos³uszeñstwa Bogu. Chc¹c nie chc¹c ofiara z ¿ycia
Izaaka urasta w tej filozofii do najbardziej radykalnego i szlachetnego aktu
wiary. Wiara nie ³¹czy siê z wyborem ¿ycia, lecz ze mierci¹. Ewangeliczna
nienawiæ do ¿ycia jest tu rozumiana dos³ownie, a nawet z³owieszczo.
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Kierkegaard wydaje siê myliæ nienawiæ do grzechu i z³a z nienawici¹ do ¿ycia biologicznego, zmys³owego i uczuciowego oraz z resentymentem wzglêdem
ludzkiego intelektu. W konsekwencji prowadzi to do postawienia znaku równoci pomiêdzy nienawici¹, mi³oci¹ i wiar¹. Wiara w Boga i mi³oæ do niego
wykluczaj¹ w tym wiecie mi³oæ do siebie samego i do drugiego cz³owieka.
Choæ mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e mi³oæ do Boga abstrahuj¹c od upodobania
i uczucia, zosta³a uto¿samiona ze lepym pos³uszeñstwem. Mi³oæ zosta³a zredukowana do takiej heroicznej wiary pozbawionej doczesnych argumentów.
Os³abienie znaczenia cia³a w ¿yciu i wierze cz³owieka jest równie¿ rysem
filozofii Kanta. Pomniejsza on wartoæ ¿ycia zmys³owego i uczuciowego dla
osobowego i etycznego profilu ludzkiej osoby. Wedle niego ludzka wola
i akty wyboru nie powinny byæ zaporedniczone w psychice i cielesnoci
cz³owieka. Cielesnoæ i zmys³owoæ posiadaj¹ charakter zjawiskowy, a zatem
nie odkrywaj¹ nam istoty cz³owieka. Dowiadczenia cielesne nie daj¹ nam
bezporedniego odniesienia do drugiego cz³owieka i do siebie samego. Cielesnoæ nie jest bezporednim wyrazem istoty cz³owieka, nie jest czym, co ma
w sobie pierwotny i niezale¿ny sens od wiadomoci podmiotu. Cielesnoæ
nie jest czym do czego mo¿na dotrzeæ i co mo¿e nam siê objawiæ jako co
co ma sens, symbolikê, w³asn¹ dynamikê. Cielesnoæ nie jest niczym zjawiskowym, jest jedynie fenomenem ukonstytuowanym przez kategorie umys³u
i amorficzn¹ rzeczywistoæ danych wra¿eniowych. Kant g³osz¹c ten pogl¹d,
zrywa z tradycj¹ Arystotelesa i Tomasza. Modyfikuje fundamentaln¹ dla kultury europejskiej i chrzecijañskiej naukê o cnotach i o psyche cz³owieka.
Jego wizja ¿ycia moralnego opiera siê na czystych aktach woli, tak jak dla
Sokratesa opiera siê na czystym intelekcie. Jeden i drugi filozof odrzucaj¹
rangê uczuæ i cia³a w etosie osoby.

CIA£O I WIADOMOÆ
Dla Tomasza z Akwinu poznanie i wiadomoæ cz³owieka nie mog¹ byæ
rozumiane ani po Platoñsku, ani materialistycznie – czyli wedle za³o¿eñ teorii odbicia Demokryta. Koncepcja ludzkiego poznania odwo³uj¹ca siê do tzw.
teorii odbicia uwa¿a, ¿e obraz poznawczy jest materialnym skutkiem materialnej przyczyny, czyli poznawanego przedmiotu10. Wedle Tomasza nie jest
Tak czêsto rozumiej¹ proces poznawczy tzw. nauki kognitywne. Choæ nie wszyscy badacze
z tego krêgu tak uwa¿aj¹. George Lakoff i Mark Johnson stwierdzaj¹, ¿e umys³ jest jedynie zakotwiczony w naturze naszych mózgów i cia³  G. Lakoff, M. Johnson, Co kognitywizm wnosi do
filozofii?, t³um. A. Pawelec, w: Znak (11) 1999, nr 534, s. 25-32.
10
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tak z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, ¿e pomiêdzy zmys³owym obrazem rzeczy, a rzecz¹ poznawan¹ istnieje nie tylko ró¿nica ilociowa, ale równie¿ jakociowa. Zmys³owy obraz nie jest tylko wybiórczym ujêciem cech
rzeczy, nie tylko wi¹¿e siê z pomniejszeniem iloci danych tkwi¹cych w rzeczy samej. Poznanie zmys³owe jest sui iuris, jest jedyne i niepowtarzalne, nie
da siê go porównaæ z jakimkolwiek innym obrazem poznawczym. Po pierwsze dlatego, ¿e posiada ono charakter intencjonalny (w przypadku zwierz¹t
mówi siê dzi o aktach propozycjonalnych, czyli o intencjonalnoci zmys³owej ukierunkowanej instynktem) i ¿e samo-nakierowuje siê na przedmiot, co
oznacza ¿e jest aktywne i kreatywne. Zwierzêta wykazuj¹ du¿o kreatywnoci
np. atakuj¹c swojego wroga lub ofiarê. Ka¿dy ich ruch jest spektakularny
i nie da siê go do koñca przewidzieæ Tymczasem w teorii odbicia zmys³owoæ, jak i umys³ s¹ czym biernym, pasywnym. Po drugie, poznanie zmys³owe nie jest jedynie obrazem zmys³owym rzeczy, ale równie¿ zmys³ow¹
wiadomoci¹ postrzeganego przedmiotu11. Wed³ug Akwinaty zmys³y wewnêtrzne, np. zmys³ wspólny, pamiêæ i wyobrania oraz instynkt przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e cz³owiek i zwierzê mog¹ obserwowaæ i ledziæ przedmiot
poznania, nadto to, co nazwa³em zmys³ow¹ podmiotowoci¹ jest ufundowane
na zmys³owym poczuciu ró¿nicy i dystansu pomiêdzy podmiotem zmys³owym a postrzeganym przedmiotem. St¹d widzenie, czucie, s³yszenie, odczuwanie zapachu jest widzeniem-wiadomoci¹, czuciem-wiadomoci¹, powonieniem-wiadomoci¹12. Akwinata i jego szko³a mylenia filozoficznego
odwo³uj¹ siê do tzw. wiadomoci towarzysz¹cej, czasami nazywanej przedwiadomoci¹. Z tej perspektywy czuciu towarzyszy wiadomoæ zmys³owa
(w przypadku cz³owieka nacechowana równie¿ obecnym w zmyle intelektem), widzeniu towarzyszy zmys³owoæ, s³yszeniu towarzyszy wiadomoæ
itd. Inaczej mówi¹c, na przyk³ad zwierzê nie tylko dowiadcza dwiêków
i obrazów z d¿ungli i puszczy, ale ma poczucie doznawania g³osów z puszczy i instynktownie odnosi je do siebie jako doznaj¹cego. W poznaniu zmys³owym istnieje poczucie poznawania: nie tylko istnieje zmys³owy obraz
poznawczy ale tak¿e zmys³owa wiadomoæ pojawiaj¹cego siê obrazu.
W poznaniu zmys³owym jest co wiêcej ni¿ pozytywne rozpoznanie przedmiotu. Jest w nim moment negatywnoci, zwierzê instynktownie odczuwa ró¿nicê
pomiêdzy sob¹ a przedmiotem poznawczym, np. antylopa czuje ¿e ró¿ni siê od
lwa, to poczucie skorelowane jest z instynktem samozachowawczym13.
11
W.A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1972,
s. 139-142.
12
Tam¿e, s. 95-96.
13
R. Spaemann, Osoby. O ró¿nicy miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki, Warszawa 2001,
s. 53-55.
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W przypadku cz³owieka istnieje podstawowa ró¿nica pomiêdzy poznaniem umys³owym (duchowym) a poznaniem na zasadzie zwi¹zku pomiêdzy
przyczyn¹ materialn¹ i materialnym skutkiem. Ju¿ zmys³y gwarantuj¹ cz³owiekowi, ¿e jego poznanie nie jest podyktowane jedynie przyczyn¹ materialn¹. Ju¿ na poziomie zmys³ów i cielesnoci cz³owiek jest podmiotowoci¹
zmys³ow¹. Cz³owiek nie tylko u¿ywa r¹k i nóg, ale równie¿ u¿ywaj¹c ich,
towarzyszy mu poczucie ich u¿ywania i poczucie siebie. Ludzkie czyny
i odruchy cia³a choæ towarzyszy im wiadomoæ, bo nacechowane s¹ doznawaniem i poczuciem sprawczoci, to jednak nie s¹ one naznaczone wiadomoci¹ dzia³ania, wiadomoci¹ widzenia, wiadomoci¹ liczenia, wiadomoci¹ mówienia. Istnieje ró¿nica pomiêdzy oddychaniem- wiadomoci¹, jedzeniem-wiadomoci¹, po¿¹daniem-wiadomoci¹, a wiadomoci¹ oddychania,
jedzenia i wiadomoci¹ w³asnych ¿¹dz i po¿¹dañ. Wedle filozofii tomistycznej, jak i pewnej czêci fenomenologów, wiadomoæ siebie, wiadomoæ
w³asnego ja i wiadomoæ w³asnego cia³a i wiadomoæ czynów jest efektem
nie tylko zmys³owoci, ale nadto wynikiem dzia³ania w³adz umys³owych,
konkretnie za samowiedzy. Taki pogl¹d prezentuje Karol Wojty³a w Osobie
i czynie. Podobnie widz¹ to równie¿ tacy filozofowie, jak Robert Spaemann
czy William Luijpen.
Zw³aszcza od czasów Kartezjusza zadomowi³o siê przekonanie, ¿e mylenie jest czym pozazmys³owym i pozacielesnym. Kartezjusz twierdzi³, ¿e
mylenie nie jest uwarunkowane cielesnym tu i teraz. Uwa¿a³, ¿e myl¹ce ja
jest pozaczasowe i pozacielesne. Pochodn¹ przekonañ Kartezjusza jest przewiadczenie, ¿e nasze rozumienie wiata i apercepcja  czyli dowiadczanie
osoby przez sam¹ siebie w niewielkim stopniu opiera siê na doznaniach cielesnych i uczuciowych. Wspó³czesna filozofia analityczna krytykuje kartezjanizm za pominiêcie cielesnoci w z³o¿onych procesach mylenia. Mylenie
posiada charakter podmiotowo-przedmiotowy. Mylenie jest w intymnej relacji z samym sob¹ albo mówi¹c inaczej myl jest przy sobie dziêki cia³u. Cia³o
umo¿liwia samowiadomoæ, sprawia te¿, ¿e cogito i cogitatio nie rozp³ywaj¹ siê w oceanie bezprzedmiotowoci, cia³o stanowi w ten sposób rdzeñ ludzkiego samoposiadania. Samoposiadanie, rozumiane jako bycie dla siebie
i bycie w sobie, mo¿liwe jest dziêki samowiadomoci wyrastaj¹cej z poczucia bycia w ciele.
Kant, z kolei, odrzuca³ mo¿liwoæ bezporedniego dowiadczania rzeczywistoci, wychodzi³ bowiem z za³o¿enia, ¿e wiat istot rzeczy (noumenów) nie
jest nam w ¿aden sposób dany, a co za tym idzie nie jest mo¿liwe dotarcie do
wiata przedmiotowego, konkretnego i obiektywnego. Uwa¿a³, ¿e tradycyjna
metafizyka, czyli rzeczywistoæ poza-fizyczna albo poprzez-zjawiskowa po-
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siada charakter widma i iluzji. Wedle niego dane s¹ jedynie zjawiska, fenomeny. Szukaj¹c przyczyn takiego stanowiska filozofa z Królewca mog³oby siê
wydawaæ, ¿e zwi¹zane jest ono z odrzuceniem bezporedniego dowiadczenia rzeczywistoci empirycznej, w tym w³asnego cia³a. Kant stawia problem
cz³owieka pomniejszaj¹c rangê cia³a. Faktycznie Kant pyta o poza-empiryczne warunki ludzkiego poznania i woli. Problematyczne jest jednak przekonanie, i¿ przes¹dza on, ¿e aby rozpoznaæ te uwarunkowania nie trzeba jednoczenie pytaæ o cielesn¹ naturê cz³owieka. Wedle niego jest ona wa¿nym
warunkiem funkcjonowania ludzkiej umys³owoci. Czy mo¿na uznaæ, ¿e cia³o jest sk³adnikiem ludzkiej podmiotowoci i aktywnym pierwiastkiem dzia³alnoci umys³owej i moralnej? U Kanta jest redukowane ono do zjawisk
przestrzennych i czasowych, do upodobañ i instynktów. Cielesnoæ pozbawiona jest jednak bezporedniego, a przy tym dynamicznego i wewnêtrznego
wp³ywu na umys³ i podmiotowoæ. Jest zmys³ow¹ naocznoci¹ formowan¹
z pierwotnych danych wra¿eniowych przez aprioryczne formy umys³owe.
Cia³o zatem nie uczestniczy aktywnie w tym, co duchowe. W wiecie ludzkiego ducha nie jest ono istotn¹ si³¹, mimo ¿e jest czym realnym, poniewa¿
pozbawione jest treci, które by³yby pierwotne i transcendentne w stosunku
do umys³u. W tym sensie cia³o jest nieme, pozbawione pierwotnego sensu,
jego wp³yw na ducha jest bierny. Z drugiej strony nie jest prawd¹, ¿e ¿ycie
duchowe rozgrywa siê w nim jak geometrycznej figurze, czystej zewnêtrznoci i abstrakcyjnej czasoprzestrzeni. Cia³o jest fenomenem podmiotowo-przedmiotowym. W ciele obecny jest pierwiastek umys³owy, ale ono w du¿o
mniejszym stopniu partycypuje w umyle. Dla umys³u jest ono bardziej t³em,
choæ na pewno jest zjawiskiem. W mniejszym stopniu jest pierwotnym i zastanym przez umys³ sensem.
Wydaje siê, ¿e Kant do koñca nie przezwyciê¿y³ kartezjanizmu traktuj¹cego cia³o jak przedmiot i maszynê. Dla Kanta cia³o nie tyle jest wehiku³em
ducha, ile raczej wra¿eniowym korelatem. Duch jest istot¹ cz³owieka  jego
sternikiem i okrêtem, jest czystym duchem, cia³o nie wspó³-konstytuuje cz³owieka od wewn¹trz.

CIELESNOÆ I LUDZKIE GESTY WED£UG TOMASZA Z AKWINU 14
Akwinata nie zgadza siê z pogl¹dem, ¿e zewnêtrzne gesty cia³a odnosz¹
siê jedynie do ludzkiej powierzchownoci i nie mówi¹ nic o osobie i jej g³êbi.
14

Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, Roma 1952 II-II, q. 168, a. 1-2.
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Potwierdzenia swojego przekonania szuka on w Ksiêdze Eklezjasty mówi¹cej, ¿e ubiór, szczerzenie zêbów w umiechu i chód cz³owieka zdradzaj¹, kim
on jest. Przywo³uje tak¿e pogl¹d w. Ambro¿ego, który wprost stwierdza, ¿e
stan umys³u rozpoznaje siê ze stanu cia³a, poniewa¿ dusza przemawia gestami cia³a (vox quaedam animi est corporis motus). Zewnêtrzny sposób zachowania podyktowany jest takimi czynnikami, jak np. szybkoæ dzia³ania uk³adu nerwowego, popêdliwoæ, reaktywnoæ cia³a, temperament. Te naturalne
cechy cia³a s¹ czym zastanym, s¹ pewnym datum originale, które na tym
pierwotnym poziomie nie podlega jeszcze ocenie etycznej. Akwinata powiada, ¿e taki, a nie inny sposób reaktywnoci i wyra¿ania siebie gestem podyktowany jest naturaln¹ i osobist¹ dyspozycj¹ psychomotoryczn¹ (dispositionem
exteriorum motuum).
Tomasz powiada te¿, ¿e poniewa¿ cielesna natura cz³owieka domaga siê
dope³nienia na poziomie osoby, a ponadto, ¿e istniej¹ w niej pewne braki (deest naturae) dlatego istnieje koniecznoæ uzupe³nienia tych deficytów i mankamentów prac¹ rozumu (industria rationi). Potrzebna jest troska o cia³o
i osobista praca nad sprawnoci¹ fizyczn¹ i kultur¹ odruchów, gestów.
Wedle Tomasza cnoty moralne stanowi¹ etyczne odniesienie do siebie
i drugich osób. Wyrazicie to widaæ w przypadku cnoty sprawiedliwoci. Inne
dzielnoci etyczne, np. mêstwo i umiarkowanie wprowadzaj¹ ³ad w ludzkie
popêdy, porz¹dkuj¹ emocje i uczucia. w. Tomasz podkrela, ¿e równie¿ zewnêtrzne maniery i gesty cz³owieka podlegaj¹ ocenie etycznej i domagaj¹ siê
uporz¹dkowania przez cnotê.
W odró¿nieniu od cnót moralnych zewnêtrzne gesty cia³a nie wpisuj¹ siê
wprost w porz¹dek sprawiedliwoci spo³ecznej, bezporednio nie strzeg¹ dobra wspólnego (non sunt ad alterum usum), równie¿ same z siebie nie kszta³tuj¹ ludzkich uczuæ. Nie s¹ prostymi oznakami (signa) wewnêtrznych walorów i dyspozycji osoby. Jednak na podstawie naszych manier otoczenie nas
ocenia. Nadto poprzez zewnêtrzne gesty i kulturê bycia porz¹dkujemy nasze
odniesienie do innych osób (moderatio exteriorum motuum quodammodo ad
alios ordinatur). Akwinata powo³uje siê na wiêtego Augustyna, który nawo³ywa³, aby w gestach cia³a nie by³o niczego, co by obra¿a³o czyjekolwiek oczy
i aby zewnêtrzne maniery by³y adekwatne do wnêtrza cz³owieka i powagi
jego stanu. Do tych zewnêtrznych cnót, ale bynajmniej nie powierzchownych
zalicza on: uprzejmoæ, sympatyczny sposób bycia, dobrze pojêt¹ kurtuazjê,
otwartoæ i naturalnoæ. Tej ostatniej nie nale¿y myliæ z bezmylnym zdawaniem siê na instynkt, namiêtnoci i zachcianki. Akwinata odró¿nia prawdziwoæ w sposobie wys³awiania siê i naturalnoæ w sposobie bycia od weredycznoci charakterystycznej dla cz³owieka, który wyra¿aj¹c w³asne opinie
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pozbawiony jest taktu i dobrego smaku. Takie postêpowanie równoznaczne
jest z prostactwem i brakiem og³ady. Ludzka mowa i wypowiadanie siê powinno byæ podyktowane pokor¹ oraz szukaniem prawdy i dobra. Mówienie
wszystkiego, co siê myli i czuje jest wysoce niewskazane, poniewa¿ nasze
mylenie nierzadko podyktowane jest emocjami, resentymentem, niezdrow¹
ciekawoci¹, grubiañstwem i brakiem szacunku do siebie lub do innych. Dla
zewnêtrznej kultury bycia wymagana jest nauka og³ady towarzyskiej i wspó³¿ycia z blinimi (studium adhibendum). Nauka ta musi przerodziæ siê w cnotê, poniewa¿ zewnêtrzny sposób bycia bêdzie nienaturalny i naganny jeli
bêdzie polega³ na sileniu siê i afektacji. Ca³kowicie nie do zaakceptowania
jest udawanie, ¿e jest siê grzecznym i sympatycznym. Istnieje na przyk³ad
potrzeba pracy nad umiechem, poniewa¿ jest on drog¹ do mi³oci bliniego.
Nigdy jednak umiech nie mo¿e byæ czym nieszczerym i fikcyjnym nie harmonizuj¹cym z dojrza³oci¹ osoby, która próbuje siê umiechaæ.
Nasze odruchy i styl dzia³ania musz¹ byæ podporz¹dkowane rozumowi
i g³êbokim przekonaniom (per rationem ordinantur) poniewa¿ zewnêtrzne gesty musz¹ byæ czym rozumnym (ad imperia rationis exteriora membra moventur). Piêkno zewnêtrznego zachowania oparte jest o wewnêtrzne przekonania i polega na oddaniu ka¿demu tego co przystoi, co siê podoba i co zas³uguje na uznanie rodowiska, trzeba w tym uwzglêdniæ p³eæ i stan osoby.
Dobry smak (ornatus) oznacza to, co ka¿demu wypada osobicie. Taktowne zachowanie (bonam ordinationem) jest czynem uwzglêdniaj¹cym wymogi kultury reguluj¹ce relacjê do innych osób i do otoczenia.

CIA£O I WYCHOWANIE WEDLE IMMANUELA KANTA
Czêsto siê uwa¿a, ¿e Kant nie docenia³ cielesnego i psychicznego aspektu ludzkiej podmiotowoci. S¹dzi siê, ¿e dla niego podmiotowoæ redukowa³a siê do nie uwarunkowanych aktów woli i rozumu. Kant zwraca³ jednak
uwagê na cielesn¹ naturê cz³owieka. Powiada³, ¿e posiada ona swoje prawid³a i sk³onnoci, ¿e trzeba je wykorzystaæ w procesie wychowania cz³owieka.
Ludzka natura nie tylko posiada cechy gatunkowe, ale równie¿ indywidualne, przez to ka¿dy cz³owiek jest kim niepowtarzalnym. Wedle niego wielu
rodziców pope³nia b³¹d chc¹c przyzwyczaiæ swoje dzieci do wszystkiego, a to
nie na wiele siê zdaje, poniewa¿ ta metoda wychowawcza pomija wiat ludzkich sk³onnoci. W dzie³ku Kanta zatytu³owanym O pedagogice czytamy:
Natura ludzka bowiem w ogóle, a czêsto tak¿e i natura poszczególnych jednostek nie da siê przyzwyczaiæ do wszystkiego i jest wiele dzieci nie daj¹cych
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siê wyuczyæ. Rodzice na przyk³ad chc¹, by dziecko umia³o o dowolnej porze
k³aæ siê spaæ i wstawaæ lub jad³o na ich ¿¹danie15. Nie zauwa¿aj¹ oni, ¿e
aby to wytrzymaæ potrzebny jest szczególny styl ¿ycia. W ludzkiej naturze jest
co periodycznego, dlatego nie mo¿na przyzwyczaiæ siê do wszystkiego,
a tym bardziej nie mo¿na tego wymóc pomijaj¹c przyzwyczajenia. Na marginesie trzeba zastrzec, ¿e u¿ytego tutaj s³owa natura nie nale¿y rozumieæ
w sensie ontologicznym, natura cz³owieka nie oznacza tutaj jego istoty.
W tym wypadku natura to¿sama jest z rzeczywistoci¹ zjawiskow¹: z cia³em,
popêdliwoci¹, zmys³ami, uczuciami. Szczególnie krytycznie wypowiada siê
Kant na temat rosyjskiego sposobu wychowania, lekcewa¿¹cego dobre przyzwyczajenia. Wedle niego Rosjanie posuwaj¹ siê w tym wzglêdzie bardzo
daleko. Matki daj¹ swoim dzieciom wódkê same od niej nie stroni¹c. I dodaje: ci którzy taki chów wytrzymuj¹ musz¹ byæ szczególnie silnej kondycji16.
Takie postêpowanie powoduje chaos w organizmie oraz na³ogi odbieraj¹ce
wolnoæ i niezale¿noæ17. Krytykuje on te¿ wychowanie dzieci stosowane
przez gmin. Nie mniej jest prawd¹  pisze – gdy zauwa¿ymy, ¿e dzieci gminu s¹ bez porównania bardziej rozpieszczane ni¿ dzieci pañskie. Bo proci
ludzie bawi¹ siê ze swoimi dzieæmi jak ma³py [ ]. Myl¹, ¿e dzia³aj¹ na korzyæ dziecka, gdy przybiegaj¹ od razu na jego p³acz [ ]. Te jednak tylko tym
czêciej krzycz¹. Jeli jednak nie reaguje siê na ich wo³anie, w koñcu go zaprzestaj¹. ¯adne bowiem stworzenie nie podejmuje pracy na pró¿no. Przyzwyczajamy je tylko do tego, ¿e spe³niamy jego zachcianki, to potem bêdzie ju¿
za póno na sprzeciwienie siê jego woli18. Komentuj¹c tê ostatni¹ wypowied
filozofa trzeba stwierdziæ, ¿e wielu wspó³czesnych psychologów i pedagogów
mia³oby do niej niema³o zastrze¿eñ, widz¹c w niej zachêtê do tzw. zimnego
chowu. Nie radykalizuj¹c wypowiedzi Kanta trzeba jednak mu przyznaæ
wiele racji i doceniæ jego baczne spostrze¿enia. Kant nie opowiada³ siê za
surowymi i bezwzglêdnymi metodami wychowania. Jego stanowisko by³o
bardziej wywa¿one, uwa¿a³ ¿e nakazami, zakazami i zastraszaniem nie da siê
wychowaæ dziecka. Powiada, ¿e szacowni ludzie o królewskim spojrzeniu to
ci, którzy maj¹ mia³oæ na obliczu, do której od m³odoci nawykli, poniewa¿
siê im wówczas nie sprzeciwiano19.
W swoich pismach pedagogicznych Kant rozró¿nia kszta³towanie woli od
kszta³towania natury cielesnej. Jednak tych dwóch porz¹dków ca³kowicie nie
15
16
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18
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rozdziela. Mówi on na przyk³ad, ¿e aby praktykowaæ zasady etyczne (poprzez
wolê) trzeba równie¿ posiadaæ radoæ ¿ycia. Choæ zaleca, aby dzieci uczyæ
obowi¹zku, to równoczenie zachêca do uczenia ich po¿ytecznych zabaw.
W namiêtnociach widzi zagro¿enie cz³owieka, ale równoczenie nie odrzuca
on sk³onnoci natury. Kant do jakiego stopnia widzi w ciele nie tyle wspó³czynnik ludzkiej podmiotowoci, co fenomenologiczny i porednio empiryczny warunek. Radoæ ¿ycia i sk³onnoci natury maj¹ charakter cielesny, odniesiony do umys³u tak, jak fenomeny odniesione s¹ do noumenów.
Kant odró¿nia dobre uczynki od spe³niania obowi¹zku. Danie biedakowi pieniêdzy jest dobrym uczynkiem, za sp³acenie d³ugu spe³nieniem obowi¹zku20. Spe³nienie obowi¹zku jest aktem etycznym, za tzw. dobry uczynek czêsto jest tylko wyrazem uczuæ, sentymentów. Gesty cia³a i ludzki czyn
pozwalaj¹ podmiotowi mieæ lepszy ogl¹d siebie samego. Skutecznoæ dzia³ania pozwala cz³owiekowi zaufaæ samemu sobie. Dzia³anie samo z siebie nie
ma istotnego znaczenia etycznego, podobnie nie maj¹ go akty cia³a i kulturowo uwarunkowana sfera ludzkiej powierzchownoci, manier i zewnêtrznych
gestów. Jedynie czyn wynikaj¹cy z obowi¹zku nacechowany jest pozytywnym
znaczeniem moralnym. Cia³o i zewnêtrzna otoczka manier i przyzwyczajeñ
stanowi jedynie warunek dla dzia³añ moralnych, tylko one posiadaj¹ g³êboko
ludzki wymiar.
Z przeprowadzonych analiz wynika jak bardzo odmienne jest rozumienie
cielesnoci przez Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta.
1. Dla Tomasza: cia³o wraz z dusz¹ stanowi¹ jedn¹ duchowo-cielesn¹ substancjê; dla Kanta cia³o jest fenomenem, dusza za ukryt¹ istot¹ cz³owieka.
Duszê mo¿emy jedynie pomyleæ jako substancjê duchow¹, ale w rzeczywistoci pojêcie substancji dotyczy sfery zjawiskowej i jest jedynie kategori¹
mylenia.
2. Etyka Tomasza oparta jest na pojêciu cnoty. Aretologia, czyli nauka
o cnotach jest istot¹ jego etyki. Cnota okrelona jest jako sprawnoæ ca³ego
cz³owieka (ducha i cia³a) w d¹¿eniu do dobra cz³owieka (bonum honestum).
Powy¿ej omawiane zewnêtrzne gesty cia³a domagaj¹ siê wewnêtrznego uporz¹dkowania przez cnotê, poniewa¿ g³êboko wpisuj¹ siê w moralny wymiar
cz³owieka. Nie mówi¹ one bezporednio o moralnych walorach osoby, nie
kszta³tuj¹ te¿ ludzkich uczuæ i ca³ej sfery afektywnej, a tak¿e nie odnosz¹ siê
bezporednio do moralnego porz¹dku sprawiedliwoci. Jednak mog¹ obra¿aæ oczy, wywo³ywaæ konsternacjê lub zgorszenie.
20
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3. Dla Kanta zewnêtrzne gesty cia³a oraz troska o jego witalnoæ nie s¹
sk³adnikami postawy moralnej, nie wi¹¿¹ siê z ni¹ wewnêtrznie, s¹ jedynie
zewnêtrznymi warunkami dla realizowania moralnych powinnoci. Troska
o cia³o, zewnêtrzny sposób bycia i dobre wychowanie jest jedynie postulatem
o wydwiêku wychowawczym i kontekstem kulturowym. Jest propedeutyk¹
moralnoci, ale jednoczenie jest wobec niej czym ca³kowicie zewnêtrznym,
bo pochodzi z innego (fenomenalnego) obszaru rzeczywistoci.
4. Cielesnoæ odgrywa istotn¹ rolê w religijnym odniesieniu cz³owieka do
Boga. I nie tylko w sensie praktykowania religijnoci i wype³niania obowi¹zków wzglêdem Boga, ale równie¿ w rozpoznaniu Boga. Powy¿sza teza charakteryzuje myl Akwinaty. Dlatego jego argumenty na istnienie Boga odnosz¹ siê do podstawowej inklinacji cz³owieka jak¹ jest pragnienie szczêcia
(ten argument nazywamy dowodem antropologicznym) oraz do ontologicznej analizy wiata fizykalnego. Te ostatnie argumenty tradycyjnie nazywane
s¹ dowodami kosmologicznymi. Do Akwinaty nie przemawia dowód ontologiczny Anzelma, poniewa¿  jak siê wydaje – argument ten b³êdnie przypisuje rzeczywiste istnienie idei bytu najdoskonalszego. Dla Tomasza rzeczywiste istnienie rozpoznawalne jest nie poprzez analizê pojêæ, lecz przez s¹d egzystencjalny, ten za odnosi siê do bytów z obszaru wiata rzeczy, czasu
i przestrzeni. Pragnienie szczêcia absolutnego tym siê ró¿ni od idei szczêcia czy te¿ od idei bytu najdoskonalszego, ¿e wyra¿a ca³¹ naturê cz³owieka.
wiadomoæ i rozpoznanie tego najg³êbszego pragnienia cz³owieka nie wynika z analizy pojêæ, lecz wyrasta z dowiadczenia zewnêtrznego wiata (kosmosu) oraz z dowiadczania w³asnej cielesnoci. Dla Tomasza droga do Boga
wiedzie przez poznanie i pragnienia, te za zaporedniczone s¹ w cielesnoci.
5. Znaczenie cia³a dla aktu poznawczego cz³owieka jest zagadnieniem
równie starym jak najstarsze zapiski filozoficzne. Przyk³adem jest filozofia
Demokryta, Platona i Arystotelesa, Tomasza z Akwinu. W nowo¿ytnej Europie po myl Tomasza i Arystotelesa siêgano jako antidotum na pogl¹dy Kartezjusza lekcewa¿¹cego znaczenie cia³a dla procesu poznawczego (cogitatio).
Donios³ym wk³adem filozofii tomistycznej jest zwrócenie uwagi na wyj¹tkowy charakter poznania zmys³owego i intelektualnego. Zmys³owoæ radykalnie ró¿ni siê od poznania rozumianego czysto materialnie, gdzie umys³ zredukowany jest do mózgu, pojêcia do schematów, wra¿enia zmys³owe do materialnych odbitek, wiadomoæ do kodyfikowania treci lub asocjacji. Dla
Akwinaty poznanie zmys³owe jest nie tylko biern¹ rejestracj¹ treci zewnêtrznych i wewnêtrznych, lecz równie¿ wiadomoci¹ poznawania. W procesie
poznawczym równie¿ zwierzê jest przytomne siebie. Ta zmys³owa wiadomoæ skorelowana jest ze wiadomoci¹ obserwowanego przedmiotu. Zwie-
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rzê obserwuje przedmiot, ledzi go, wpatruje siê weñ i jednoczenie posiada
poczucie siebie i w³asnej odrêbnoci. W poznaniu zwierzêcia do pewnego
stopnia zawarty jest moment negatywny  nie mam poczucia, ¿e jestem tym.
Prawd¹ jest, ¿e zwierzê jest czêci¹ w³asnego aktu intencjonalnego, czyli instynktu. Nie oznacza to jednak, ¿e jest ono jedynie skodyfikowan¹ maszyn¹.
Zmys³owe w³adze poznawcze przekraczaj¹, transcenduj¹ zdolnoci komputerowego procesora. Ta teoria poznania zmys³owego przeciwstawia siê mia³ym tezom nauk kognitywnych redukuj¹cych poznanie najpierw do procesu
fizjologicznego, a potem do czynnoci procesora.
6. Kant, podobnie jak Pascal czy Kartezjusz pomniejsza znaczenie cia³a
w dowiadczeniu Boga. Dla Tomasza dowiadczenie Boga zwi¹zane jest
z dowiadczeniem religijnym. W filozofii Kanta raczej trudno mówiæ o dowiadczeniu religijnym. A je¿eli ju¿, to tylko na mocy ³aski, a nie natury cz³owieka. Z podobnego za³o¿enia wychodzi Pascal, który wiele mówi o uczuciach religijnych, z drugiej jednak strony stwierdza, ¿e ludzki rozum jako
skoñczonoæ nie mo¿e mieæ punktu stycznoci z nieskoñczonoci¹ Boga. Stosuj¹c wyra¿enia Pascala mo¿na by powiedzieæ, ¿e dla Tomasza ludzka natura
otwiera siê na nieskoñczonoæ Boga, wiêcej, rozpoznaje j¹ miêdzy innymi
dlatego, ¿e dostrzega ontologiczne deficyty wiata i cz³owieka. Immanuel
Kant pomija znaczenie cia³a w racjonalnym dyskursie na temat Boga. „Prawo moralne w cz³owieku i „niebo gwiadziste same z siebie nic nie mówi¹
na temat Boga. Dowiadczenie wiata i w³asnego wnêtrza nie prowadzi do
dowiadczenia Boga. Dlatego Kant ucieka siê jedynie do postulowania istnienia Boga. Swój postulat praktycznie argumentuje, niemniej jest to bardzo
os³abiona wersja tradycyjnych pogl¹dów na temat poznania Boga. Zarówno
Biblia (zw³aszcza teksty wiêtego Paw³a), jak i znaczna czêæ chrzecijañskiej
tradycji filozoficznej i teologicznej, nie mówi¹c o wyk³adni zawartej w Katechizmie Kocio³a Katolickiego stwierdzaj¹, ¿e cz³owiek jest w stanie rozpoznaæ (choæ nie zawsze jasno) istnienie Boga si³ami rozumu. Trudno nie zauwa¿yæ pewnej analogii miêdzy postulatem Kanta, a postulatem Pascala, ¿e
lepiej postawiæ los na istnienie Boga i ¿ycia wiecznego.
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OSOBA I CIA£O
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 5, POZNAÑ 2008
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

RAFA£ S. NIZIÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Cia³o jako czynnik warunkuj¹cy poznanie Boga
The Impact of Human Body on Our Knowledge of God

Rozwa¿aj¹c zagadnienie poznania Boga przez cz³owieka, na wstêpie nale¿y mieæ na uwadze dwa czynniki to poznanie warunkuj¹ce. Pierwszy wi¹¿e
siê z tym, ¿e Bóg jest niematerialny. Drugi  równie wa¿ny  to z³o¿onoæ
nas samych z cia³a i ducha. To, ¿e Boga nie poznajemy bezporednio wynika
z faktu ludzkiej cielesnoci. Cielesnoæ wp³ywa znacz¹co na nasze poznanie
rzeczywistoci, w tym tak¿e na poznanie Boga. Jeliby przyj¹æ model poznania zaprezentowany przez Arystotelesa, gdzie ka¿de pojêcie, którym operujemy, ma swoje ród³o w dowiadczeniu zmys³owym, mo¿na by powiedzieæ,
¿e nie ma poznania bez porednictwa cia³a. W zasadzie regu³¹ jest, ¿e nasza
wiedza musi ród³owo odnosiæ siê do dowiadczenia zmys³owego. Zatem
poznanie Boga tak¿e powinno dokonaæ siê w³anie w takiej formie. Uzupe³niaj¹c myl Arystotelesa o wspó³czesne przemylenia, trzeba dodaæ jeszcze
jeden element wp³ywaj¹cy na ostateczny efekt naszego poznania. Otó¿, mo¿na by zamkn¹æ te rozwa¿ania w stwierdzeniu, ¿e rzeczy nieznane poznajemy
przez rzeczy znane. St¹d obrazy, którymi siê pos³ugujemy, a które powstaj¹
w wyniku poznania wiata i nas samych, czyli istot cielesno-duchowych s¹
wstêpem do poznania Boga. Bêd¹c istotami duchowo-cielesnymi mylimy
o Bogu jak o nas samych. Pamiêtajmy o tym, ¿e ka¿de dowiadczenie nas samych, tak¿e naszych stanów najbardziej duchowych, jest poznaniem ducha
bêd¹cego w ciele1.
Warto tu wspomnieæ o mo¿liwoci posiadania pewnego przedrozumienia Boga. To przedrozumienie jest niezale¿ne od dowiadczenia zmys³owego. S¹dzê jednak, ¿e ma ono charakter bar1
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Niniejsze przemylenia skoncentruj¹ siê na trzech etapach. W pierwszym
analizie zostanie poddana rola cielesnoci w objawieniu na gruncie religii
¿ydowskiej. Nastêpnie ukazana zostanie rola cielesnoci w kontemplacji
chrzecijañskiej, a na koñcu  rola tej¿e w rozwa¿aniach filozoficznych dotycz¹cych poznania natury Boga.

I. BÓG OBJAWIA SIÊ NA KSZTA£T CZ£OWIEKA
Bóg objawiaj¹c nam siebie pos³uguje siê ró¿nymi obrazami. Wród wielu
rodków metaforycznych szczególn¹ rolê odgrywaj¹ antropomorfizmy. Stosowanie ich w objawieniu jest wynikiem dostosowania siê Boga do natury
naszego poznania, gdy¿ cz³owiek poznaje na miarê samego siebie. Generalnie antropomorfizmy zawarte w Pimie wiêtym mo¿na podzieliæ na dwie
grupy: antropomorfizmy fizyczne oraz psychiczne.
Wród ró¿nych metafor Boga obecnych w objawieniu, antropomorfizmy
stanowi¹ uprzywilejowany rodek wyrazu, pozwalaj¹cy zachowaæ równowagê miêdzy immanencj¹ a transcendencj¹ Boga. Wród antropomorfizmów
fizycznych pojawiaj¹ siê zatem obrazy Boga jako istoty posiadaj¹cej takie elementy, jak: oblicze, nos, wargi, ramiê, rêka, stopa, oko, ucho, palec. Natomiast wród antropomorfizmów psychicznych znajdujemy takie, które obrazuj¹ stany psychiczne, a tak¿e te, które porednio kojarz¹ siê z cielesnoci¹
(radoæ, gniew, zemsta, wyobrania, zdenerwowanie, ¿al, mi³oæ, nienawiæ,
smutek). Do antropomorfizmów zaliczamy równie¿ te obrazy, w których Bóg
przyjmuje postaæ ludzk¹ w dzia³aniu. Jest zatem ukazany jako walcz¹cy wojownik, jako trzymaj¹cy w rêku kielich pe³en wina z zio³ami przeznaczony
dla grzeszników, jako ³ucznik mierz¹cy w cz³owieka. Do tej samej grupy
mo¿na przyporz¹dkowaæ postacie Boga jako ojca, matki lub tego, który siedzi na tronie i patrzy na cz³owieka2.
Mo¿na zatem podsumowaæ, ¿e Bóg Starego Testamentu jest przedstawiony jako osoba maj¹ca pewn¹ cielesnoæ. Ta cielesnoæ jest nieskoñczenie inna
ni¿ ludzka. Nie jest to cia³o posiadaj¹ce krew i koci. Niemniej akty i dzia³ania Boga sprawiaj¹ wra¿enie jakby mia³ cia³o podobne do ludzkiego. Bóg ma
oblicze, sprzed którego mo¿na uciec, które Bóg zwraca ku cz³owiekowi lub
dzo s³abej intuicji. Poniewa¿ intuicja dotycz¹ca tego, jaki jest Bóg, jest bardzo s³aba, cz³owiek 
historycznie rzecz ujmuj¹c  stworzy³ wiele obrazów Boga. Obrazy te czêsto siê wykluczaj¹. Zagadnienie to nie bêdzie rozwiniête w niniejszym szkicu.
2
G. Ravasi, Bibia e cultura: Arte, w: Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, a cura di P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Milano 1991, s. 179.
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przeciwko niemu. Podobnie Bóg ma myli, a nawet uczucia, towarzysz¹ce
cz³owiekowi: Bóg kocha, poznaje, odrzuca, znajduje przyjemnoæ, nienawidzi, karze3.
Wraz z pos³ugiwaniem siê przez Boga antropomorfizmami w odniesieniu
do Jego samego jednoczenie ma miejsce staranie, aby nie ukazywa³y one
Boga jako cz³owieka. Bóg nie jest jak cz³owiek, by k³ama³, nie jest jak syn
ludzki, by siê wycofa³ (Lb 23,19). Nie chcê, aby wybuchn¹³ p³omieñ mego
gniewu i Efraima ju¿ wiêcej nie zniszczê, albowiem Bogiem jestem, nie cz³owiekiem (Oz 11,9). Pan  to Bóg wieczny Stwórca krañców ziemi, On siê nie
mêczy ani siê nie nu¿y (Iz 40,28). Bóg, mimo u¿ycia metafor antropomorficznych w Jego opisie, nigdy nie jest przedstawiony jako cz³owiek. Co wiêcej, obraz Boga wraz z rozwojem objawienia jest coraz bardziej udoskonalany, tzn. lepiej zostaje oddana Boska transcendencja.
U¿ycie metafor zwi¹zanych z ludzkim cia³em jest w pewnym sensie bezpieczniejsze ni¿ u¿ycie metafor antropomorficznych zwi¹zanych z duchow¹
sfer¹ cz³owieka. Wynika to z tego, ¿e znamy granicê tych pierwszych i ³atwiej jest nam zanegowaæ ich cielesnoæ, aby nie przypisaæ jej Bogu. U¿ywaj¹c natomiast antropomorfizmów psychicznych nie wiemy dok³adnie, gdzie
znajduj¹ siê ich granice w opisie Boskiej osobowoci. St¹d dla przyk³adu
mówi¹c o mylach Boga, nie do koñca wiemy, jak je traktowaæ. Czy jako co
czasowego, sukcesywnego, zwi¹zanego z emocjami, czy te¿ bezczasowego
i pozbawionego emocji.
Antropomorfizmy u¿yte w Pimie wiêtym bardziej oddaj¹ dzia³anie Boga
w stosunku do cz³owieka i wiata, ani¿eli to, czym Bóg jest sam w sobie. To
znaczy, ¿e istnieje jakie podobieñstwo miêdzy cz³owiekiem a Bogiem
w kwestii odnoszenia siê do rzeczywistoci stworzonej4.
Przyjmuj¹c, ¿e objawienie jest prawdziwe, nie mo¿na odmówiæ pewnej
funkcji informuj¹cej nas o naturze dzia³ania Boga wszystkim wczeniej przedstawionym opisom. Istotne jest to, ¿e Bóg dostosowuje siê do natury naszego
poznania, st¹d te ludzkie  czêsto cielesne  obrazy Boga stanowi¹ wa¿ny
rodek wyrazu. Osobnym zagadnieniem jest to, co z tych treci mo¿emy rzeczywicie odnieæ do Boga. Niemniej istotne jest spostrze¿enie, ¿e obraz nas
samych stanowi pewien aprobowany rodek s³u¿¹cy do poznania Boga.
Jest kwesti¹ sporn¹, jak nale¿y interpretowaæ metaforycznoæ obrazów
u¿ytych w objawieniu. To znaczy, na ile antropomorficzna metafora daje rzeczywisty wgl¹d w dzia³anie Bo¿e. Niektórzy  jak na przyk³ad Albert Kr¹3
4

L. Moraldi, Ira, w: tam¿e, s. 756-757.
R. Carvedo, Corporeità, w: tam¿e, s. 320.

44

RAFA£ S. NIZIÑSKI

piec  interpretuj¹ metaforê nie jako prawdziw¹ informacjê o Bogu, ale u¿ytecznoæ owej metafory redukuj¹ jedynie do odczucia cz³owieka, który  dowiadczaj¹c wys³uchania modlitwy zaniesionej do Boga  ma wra¿enie, jakby Bóg go us³ysza³, tak jak s³yszy Go cz³owiek; i dlatego przypisuje Bogu
posiadanie uszu. St¹d podobieñstwo znajduje siê tylko w odczuciu cz³owieka, dowiadczaj¹cego tego samego w kontakcie z Bogiem, jak i z cz³owiekiem. Nie mo¿na powiedzieæ zatem, ¿e rzeczywicie Bóg ma uszy jak cz³owiek5. Gdyby jednak przyj¹æ takie rozumienie metafory, jak interpretuje j¹
Kr¹piec, nie mo¿na by wówczas konsekwentnie stwierdziæ, ¿e Bóg nas s³yszy, skoro wys³ucha³ modlitwy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e metafory mówi¹ nam co
rzeczywistego o Bogu, bo jest to poznanie prawdziwe.

II. CHRYSTUS  SZCZYT ANTROPOMORFIZMU BOGA,
A ZARAZEM PE£NIA OBJAWIENIA
Antropomorfizmy Starego Testamentu s¹ przygotowaniem do tajemnicy
Wcielenia. To, co do tej pory mia³o charakter zasadniczo werbalny, od momentu Wcielenia ma charakter rzeczywisty. Bóg wyra¿a siê w pe³ni w cz³owieku, a zatem tak¿e i w ludzkim ciele. Trzeba mieæ na uwadze, ¿e Bóg jako
cz³owiek, a wiêc i cielesny  jest zarazem najdoskonalszym obrazem Boga.
Jest pe³ni¹ objawienia. Tak wiêc sam Bóg decyduje, ¿e jego obraz w ludzkim
ciele jest adekwatny do tego, kim On jest, czy te¿ precyzyjniej mówi¹c  kim
On jest w stosunku do nas.
Jaka jest ró¿nica w wartoci poznawczej Boga wcielonego a Boga objawiaj¹cego siê za pomoc¹ metaforycznych antropomorfizmów? Gdy status metafory nie
jest do koñca jasny i w du¿ej mierze ma zwi¹zek z naszymi odczuciami, tak objawianie siê Boga jako cz³owieka w Chrystusie, a wiêc tak¿e w jego ciele, oznacza, ¿e ta jednoæ psychofizyczna, która zawiera siê w Chrystusie  jest porednim, prawdziwym, proporcjonalnym, adekwatnym rodkiem wyrazu tego, kim
Bóg jest w stosunku do nas. To, ¿e w Chrystusie bezporednio widzimy cz³owieka, a porednio przez cz³owieka Boga, nie jest wynikiem tylko naszego wra¿enia,
ale wynika z identyfikowania siê samego Boga z cz³owieczeñstwem Chrystusa.
wiadczy to jednoczenie o pewnej analogii miêdzy cz³owieczeñstwem Chrystusa a Bogiem. Inaczej nie mo¿na by przypisaæ tej mocy poznawczej Bo¿emu cz³owieczeñstwu, w tym tak¿e  pamiêtajmy  Jego cielesnoci.
Poniewa¿ poznanie Boga w cz³owieczeñstwie Chrystusa nie jest bezporednie, mo¿na zatrzymaæ siê tylko na tym znaku, jakim jest Jego cz³owie5

M.A. Kr¹piec, Teoria analogii bytu. Dzie³a I, wyd. II (popr.), Lublin 1993, s. 31.
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czeñstwo i nie dojæ do Jego znaczenia  tj. bóstwa. St¹d Bóg dokonuje nieustannie modyfikacji powsta³ych na tej drodze pojêæ, usuwaj¹c pewne, nazbyt
ludzkie elementy dotycz¹ce jego osoby. To znaczy w tym wypadku  mylenie o Chrystusie w kategoriach czysto ludzkich. Jest to staranie ze strony
Boga, aby Jego immamencja odpowiada³a Jego transcendencji. Dokonuje siê
to np. przez fakt zmartwychwstania, gdzie mylenie o Bogu w kategoriach
miertelnoci ludzkiego cia³a zostaje skorygowane i zostaje dodana do niego
kategoria niemiertelnoci.

III. TERESA OD JEZUSA  KONIECZNOÆ POREDNICTWA
CZ£OWIECZEÑSTWA CHRYSTUSA
Jaka jest postawa cz³owieka próbuj¹cego poznaæ Boga na podstawie objawienia? Pos³u¿my siê przyk³adem w. Teresy od Jezusa  doktora Kocio³a
w dziedzinie ¿ycia modlitwy. Teresa, jak sama relacjonuje, dowiadczy³a osobistych trudnoci zwi¹zanych z drog¹ do Boga. Pojawi³y siê one w najwiêkszym natê¿eniu, gdy by³a ju¿ osob¹ duchowo dojrza³¹ i osi¹ga³a wy¿sze stany ¿ycia mistycznego. Problem jej dotyczy³ poznania Boga w modlitwie.
Konkretnie wi¹za³ siê z rol¹ cz³owieczeñstwa Chrystusa jako przedmiotu rozwa¿añ duchowych. Powszechnie panuj¹ca wówczas w Hiszpanii regu³a nakazywa³a osobom bardziej zaawansowanym w ¿yciu modlitwy porzuciæ
wszelkie aspekty stworzenia, celem skupienia uwagi tylko na niematerialnym
Bogu. Regu³a ta wyklucza³a tak¿e cz³owieczeñstwo Chrystusa, gdy¿ i ono jest
stworzeniem. Cz³owiek doskona³y powinien byæ w pe³ni duchowy, wznosz¹c
siê ponad wszystko to, co zosta³o stworzone. Zajmowanie siê cz³owieczeñstwem Chrystusa spowodowa³oby oddalenie siê od Jego Bóstwa. Dostosowanie siê do tej praktyki wprowadzi³o wiele zamêtu w ¿ycie duchowe Teresy.
Odczuwa³a ona pustkê i opuszczenie. Natomiast, kiedy w czasie modlitwy
kontemplowa³a Chrystusa w Jego cz³owieczeñstwie, dowiadcza³a najwiêkszych ³ask duchowych.
W wyniku tych dowiadczeñ Teresa rozwija doktrynê dotycz¹c¹ roli cz³owieczeñstwa Chrystusa w ¿yciu duchowym. Stwierdza w niej, ¿e pe³nia religijnego poznania Boga ma miejsce wówczas, gdy poznajemy Boga przez
Chrystusa jako cz³owieka. Obok argumentów teologicznych, wiêta wskazuje
tu tak¿e na argument psychologiczny. Jestemy ludmi, wiêc musimy siêgaæ
po przyk³ady nam najbli¿sze6. [ ] to, ¿e my umiejêtnie i ze skrupulatnoci¹
Diccionario de Santa Teresa de Jesús, director T. Alvarez, Diccionarios MC/6, Burgos
2000, s. 852-855.
6
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mielibymy nawykn¹æ do niestarania siê ze wszystkich naszych si³ o to, aby
zawsze nosiæ przed sob¹ to najwiêtsze Cz³owieczeñstwo  to w³anie, jak
mówiê, nie wydaje mi siê w³aciwe, gdy¿  jak to mówi¹  dusza ¿yje [wówczas jakby zawieszona] w powietrzu. Albowiem wydaje siê, ¿e nie ma oparcia, bez wzglêdu na to, jak bardzo jej siê wydaje, ¿e ¿yje pe³na Boga. Jest
rzecz¹ wielkiej [wagi], aby  jak d³ugo ¿yjemy i mamy ludzk¹ [naturê]  mieæ
takie ludzkie [oparcie]7. [ ] my nie jestemy anio³ami, lecz posiadamy cia³o.
Chcieæ zrobiæ z nas anio³ów, podczas gdy znajdujemy siê na tej ziemi, i to tak
bardzo na tej ziemi jak ja by³am, to niedorzecznoæ, gdy¿ czym zwyczajnym
jest, ¿e myl potrzebuje oparcia8.
Bêd¹c dalekimi od uznania dowiadczenia Teresy za powszechne, pozwólmy sobie na odnotowanie wa¿nego dla nas spostrze¿enia. Trzeba zaznaczyæ, ¿e doktryna Teresy dotycz¹ca roli cz³owieczeñstwa Chrystusa odnosi siê
do tzw. kontemplacji czynnej, czyli takiego rodzaju poznania, tj. modlitwy,
który jest mo¿liwy do praktykowania dla ka¿dego cz³owieka. Kontemplacja
czynna opiera siê na naturalnym sposobie poznawania, czyli takim, w którym
nasze cia³o wraz z ca³¹ zmys³owoci¹ odgrywa w owym poznawaniu swoj¹
rolê. Jest to stan normalnego rozwa¿ania  medytacji. Pozbawienie siê w tym
wypadku elementu materialnego  czy te¿ jak wolimy  cielesnego w poznaniu Boga, owocuje poczuciem pustki i pewnym brakiem jakiegokolwiek poznania. Oznacza to, ¿e cz³owiek potrzebuje jakiego odniesienia do cielesnoci, aby móc poznaæ Boga. Inaczej z kolei bêdzie wygl¹da³a sytuacja, kiedy
przeanalizujemy stan nazwany w teologii kontemplacj¹ biern¹.

IV. JAN OD KRZY¯A  POZNANIE BEZ UDZIA£U CIA£A
Nauka w. Jana od Krzy¿a zasadniczo jest podobna do nauki w. Teresy:
cz³owieczeñstwo Chrystusa jest zawsze koniecznym punktem odniesienia dla
naszej wiary, tzn. w sytuacji, gdy cz³owiek ze swej strony podejmuje wysi³ek
poznania Boga. Niemniej dla potrzeb naszych rozwa¿añ przywo³amy opiniê
w. Jana na temat tzw. kontemplacji biernej. Kontemplacja bierna to dzia³anie samego, daj¹cego siê nam poznaæ Boga. Jan od Krzy¿a stwierdza, ¿e Bóg
postêpuje z ka¿d¹ rzecz¹ wed³ug jej natury. Jeli zatem daje siê poznaæ cz³owiekowi, to dostosowuje siê do tego, kim cz³owiek jest9. Dlatego s³uszn¹ rzew. Teresa od Jezusa, Ksiêga mojego ¿ycia, t³um. D. Wandzioch, Poznañ 2007, 22,9.
Tam¿e, 22,10.
9
w. Jan od Krzy¿a doktor Kocio³a, Droga na Górê Karmel, w: Dzie³a, t³um. B. Smyrak,
Kraków 1986, II,17,2.
7
8
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cz¹ jest korzystaæ na pocz¹tku drogi duchowej z form maj¹cych zwi¹zek ze
wiatem materialnym. Tote¿ pocz¹tkowo Bóg prowadzi cz³owieka do siebie
pos³uguj¹c siê formami zmys³owymi, co jest zgodne z ludzk¹ natur¹. Inaczej
jest, kiedy cz³owiek jest ju¿ gotowy do doskonalszego poznania Boskiej natury10. Wtedy Bóg zaczyna zabieraæ wszystkie formy zmys³owe zwi¹zane
z Jego poznaniem. W miarê jednak, jak [cz³owiek] podnosi siê duchowo przez
obcowanie z Bogiem, ogo³aca siê i wyzbywa dróg zmys³owych, tj. rozmylañ
i rozwa¿añ obrazowych. Gdy za ca³kowicie przylgnie w swym duchu do
Boga, tym samym z koniecznoci wyzbywa siê wszystkiego, co odnonie Boga
mo¿e podpadaæ pod zmys³y11. I chocia¿ tekst ten jest napisany w stronie czynnej, jakoby to cz³owiek tak czyni³, to ostatecznym autorem tego wznoszenia
siê od rzeczy podlegaj¹cych zmys³om do bardziej duchowych jest sam Bóg
oczyszczaj¹cy cz³owieka.
Gdy cz³owiek poznaje w najwy¿szym stopniu Boga, to znaczy, gdy ten
ostatni w stanie kontemplacji daje siê cz³owiekowi poznaæ, ludzki intelekt
otrzymuje poznanie Boga nie szczegó³owe, ale ogólne. w. Jan u¿ywa tu technicznego terminu: noticia general confusa y amorosa (poznanie ogólne 
w sensie nieszczegó³owe i mi³osne)12. Mamy wtedy kontakt czystego ducha
ludzkiego z czystym duchem – Bogiem13. Tego typu kontakt ma miejsce, gdy
nie dzia³aj¹ ludzkie w³adze, czyli zmys³y, a w³adze duchowe, jak wola, intelekt i pamiêæ  jedynie pasywnie otrzymuj¹ poznanie od Boga. Ale w czasie
kontemplacji Bóg daje siê poznaæ cz³owiekowi w sposób zupe³nie dla niego
nowy. T¹ noc¹ jest kontemplacja, w której dusza pragnie poznawaæ te rzeczy
[mówi Jan]. Nazywa j¹ noc¹, gdy¿ kontemplacja jest ciemna, i st¹d okrela
j¹ inaczej jako «teologiê mistyczn¹», czyli m¹droæ Bo¿¹ tajemn¹ i ukryt¹,
w której bez szmeru s³ów i bez pomocy zmys³ów cielesnych czy duchowych,
w milczeniu i ukojeniu, w ciemnociach wzglêdem wszelkiej rzeczy naturalnej
i zmys³owej naucza Bóg duszê skrycie i tajemnie. Dusza sama nie pojmuje,
w jaki sposób to siê dzieje i dlatego niektórzy mistrzowie duchowni okrelaj¹
kontemplacjê jako «poznanie bez poznania». Poznanie to bowiem nie dokonuje siê w umyle czynnym, jak go nazywa filozofia, pos³uguj¹cym siê formami, fantazj¹ i wra¿eniami w³adz cielesnych, lecz dokonuje siê w «umyle biernym» bez tych wszystkich form itd., gdzie tylko biernie otrzymujemy poznanie

Tam¿e, II,17,3.
Tam¿e, II,17,5.
12
Diccionario de San Juan de la Cruz, director E. Pacho, Diccionarios MC/5, Burgos 2000,
s. 320-321.
13
w. Jan od Krzy¿a doktor Kocio³a, Pieñ Duchowa, w: Dzie³a, t³um. B. Smyrak, Kraków
1986, 17,7.
10
11
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substancjalne, wolne od wszelkiego obrazu. To poznanie udziela mu [cz³owiekowi] siê bez jakiegokolwiek dzia³ania z jego strony14.
Jan od Krzy¿a, operuj¹c terminologi¹ Arystotelesa  zauwa¿a, ¿e w momencie, gdy Bóg daje siê poznaæ cz³owiekowi bezporednio, to znaczy, kiedy
zmys³y nie porednicz¹ w poznaniu, poznanie nie ma formy towarzysz¹cej
poznaniu powszedniemu, tzn. takiemu, w którym cia³o bierze udzia³. W kontemplacji biernej brak obrazu, s³ów, form, wra¿eñ nie oznacza braku poznania Boga, wrêcz przeciwnie, jest to poznanie bezporednie, choæ jeszcze nie
widzenie. Jest to maksimum poznania w obecnej kondycji epistemicznej, kiedy dusza jest jeszcze bytowo zwi¹zana z cia³em. Trzeba podkreliæ z ca³¹
moc¹, ¿e kontemplacja bierna jest sytuacj¹ wyj¹tkow¹, gdy¿ to Bóg sam daje
siê poznaæ cz³owiekowi, komunikuj¹c siê z nim bez porednictwa zmys³ów.
Normalnie, czyli podczas kontemplacji czynnej  cz³owiek nie poznaje w ten
sposób, gdy¿ cia³o zawsze musi poredniczyæ w poznaniu. W ka¿dym innym
poznaniu Boga, gdy zmys³y odgrywaj¹ konieczn¹ rolê poredniczenia, formy
poznawcze, dziêki którym poznajemy Boga, s¹ (si³¹ rzeczy) zakorzenione
w wiecie stworzonym. St¹d uprzywilejowana rola cz³owieczeñstwa Chrystusa, w tym tak¿e Jego cielesnoci, nie zostaje Mu odjêta.
Przyk³ad powy¿szej teorii wyjaniaj¹cej poznanie, które ma miejsce podczas kontemplacji biernej, porednio ukazuje rolê ludzkiego cia³a w poznaniu
Boga. Widaæ, jak cz³owieczeñstwo, a wiêc tak¿e i cielesnoæ Chrystusa 
odgrywa decyduj¹c¹ rolê, kiedy poznajemy Boga w normalnych warunkach
poznawczych. Raz ze wzglêdu na sam fakt, ¿e to Bóg je wybra³. Dwa, Boga
naj³atwiej poznajemy jako podobnego do nas, a zatem bêd¹cego w ciele. Jan
zgadza siê, ¿e istnieje koniecznoæ pos³ugiwania siê pojêciami maj¹cymi
zwi¹zek z cielesnoci¹. Jest to pocz¹tkowy, bo czynny rodzaj poznania Boga.
Tymczasem w sytuacji, gdy Bóg chce bezporednio daæ siê poznaæ cz³owiekowi, a zatem z pominiêciem zmys³ów, w relacji bezporedniego kontaktu
z duchem ludzkim, zminimalizowaniu podlegaj¹ elementy o proweniencji materialnej, a zatem równie¿ cielesnej. Poznanie przyjmuje wtedy formê ogóln¹
i ubog¹ co do treci. Jest to sytuacja wyj¹tkowa, gdy¿ zmys³y nie porednicz¹
w ca³ym tym procesie. Forma poznania w najwy¿szych stopniach kontemplacji, czyli kontemplacji biernej, jest pozbawiona pojêæ, poniewa¿ pojêcia, którymi dysponujemy, maj¹ zwi¹zek z cielesnoci¹. Podczas kontemplacji biernej sam Bóg wlewa w ducha ludzkiego poznanie siebie, które to poznanie jest
ogólne: bez formy i kszta³tu. Zarazem jest to poznanie  owszem, ubogie
w treci poznawcze, ale pe³ne w sensie obecnoci i mi³oci. Osoba dowiadczaj¹ca Boga w tych najwy¿szych stanach kontemplacji nie mówi o pustce,
14

Tam¿e, 39,19.
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lecz wyra¿a siê stwierdzaj¹c, ¿e jest pe³na Boga i ¿e Go w pe³ni posiada. Tym
samym, warto zauwa¿yæ, ¿e tego typu poznanie, nale¿¹ce do wyj¹tków, bo
ponadnaturalne, porednio ukazuje zwi¹zanie naszego poznania naturalnego
(choæ oczywicie pod wp³ywem ³aski) z kategoriami cielesnymi.
Trzeba podkreliæ fakt, ¿e rezygnacja z pojêæ o proweniencji cielesnej ma
miejsce jedynie wtedy, gdy Bóg sam daje nam siê poznaæ w najwy¿szych
formach kontemplacji. W przypadku, gdy Teresa sama rezygnuje z tych pojêæ, popada w pustkê, a wiêc niczego nie poznaje. St¹d, wed³ug nauczania
obojga karmelitów, dopóki Bóg sam nie zacznie pouczaæ o sobie, dopóty cz³owiek jest zwi¹zany ze swoj¹ cielesnoci¹ i z cielesnymi obrazami Boga, jakimi s¹ pojêcia. Porzuciæ je, by³oby wyrazem zapomnienia tego, kim jestemy.
Oznacza³oby to bowiem zanegowanie naszej cielesnoci i naszego zwi¹zania
z t¹ cielesnoci¹ na drodze poznawania Boga.
Nauka w. Teresy o roli cz³owieczeñstwa Chrystusa oraz nauka w. Jana
od Krzy¿a o poznaniu Boga w najwy¿szych stanach kontemplacji wyznaczaj¹ ramy, w których mieci siê poznanie Boga w oparciu o objawienie: poznanie zwyczajne i to nadzwyczajne. W tych ramach odnajduje siê tak¿e poznanie filozoficzne.

V. CHARLES HARTSHORNE  CZ£OWIEK JAKO PUNKTY WYJCIA I DOJCIA
Pe³n¹ zgodê na u¿ycie antropomorfizmów w poznaniu Boga wykazuje
Charles Hartshorne. Jeli poznawanie Boga polega na przejciu od nieznanego do znanego, tak punktem wyjcia powinien byæ dla nas zawsze cz³owiek15.
W odró¿nieniu od autorów biblijnych, Hartshorne nie przypisuje antropomorfizmom charakteru metaforycznego. I tak dla niego z³o¿enie cz³owieka z duszy i cia³a jest przyk³adem w duchu panenteistycznym relacji Boga do wiata, gdzie wiat jest dos³ownie cia³em Boga, a Bóg dla wiata jest dusz¹. Podobn¹ metod¹ mo¿emy siê pos³u¿yæ, gdy chcemy zrozumieæ na czym polega
mi³oæ Boga. Potrzeba siê odnieæ do ludzkiego rozumienia mi³oci. Doskona³a mi³oæ ludzka zawiera element wspó³odczuwania z cierpi¹c¹ osob¹,
w sensie zaznawania z ni¹ bólu. Nie szanujemy osoby, która nie posiada
w sobie zdolnoci empatii. Jej brak wiadczy o defekcie emocjonalnym i g³upocie16. Dlatego dla Hartshornea Bóg, aby by³ Bogiem kochaj¹cym, tak¿e powinien byæ dotkniêty przez cierpienie wiata. Podsumowuj¹c, trzeba powiedzieæ, ¿e dla Hartshornea znajomoæ cz³owieka jest warunkiem zrozumienia
15
16

Ch. Hartshorne, Vision of God and the Logic of Theism, Hamed, Connecticut 1964, s. 176.
Tam¿e, s. 110.
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Boga17. I odwrotnie, powodem nieznajomoci Boga jest  zdaniem Hartshornea  nieznajomoæ natury cz³owieka.
Powodem takiego w³anie u¿ycia antropomorfizmów przez Hartshornea
jest radykalne zmniejszenie stopnia transcendencji Boga wobec wiata, a tak¿e wobec cz³owieka. Hartshorne twierdzi, ¿e mo¿na poj¹æ Boga jako nieskoñczony stopieñ tego wszystkiego, co zmienne i aplikowalne w skoñczony sposób do cz³owieka, i tak samo cz³owieka poj¹æ mo¿na jako skoñczony stopieñ
wszystkiego, co zmienne i aplikowalne w nieskoñczony sposób do Boga18.
Aplikuj¹c w odniesieniu do Boga rozumienie nas samych  uwa¿a Hartshorne  powinnimy zatroszczyæ siê o transcendencjê Boga. Transcendencja ta
wyra¿a siê przez zaznaczenie, ¿e stopieñ Bo¿ej mi³oci jest wy¿szy, gdy¿ Bóg
kocha wszystkie byty i jego mi³oæ jest sta³a, czyli inna ni¿ nasza. Bóg nigdy
nie pragnie z³a. Trzeba przyznaæ, ¿e Hartshorne nie przypisuje Bogu du¿ego
stopnia transcendencji wobec wiata i cz³owieka. Dlaczego Boska transcendencja winna byæ tak niewielka? Odpowied Hartshornea idzie po czêci po
linii naszych rozwa¿añ. Otó¿, gdyby Bóg nie by³ podobny do cz³owieka, wtedy nie by³by dla cz³owieka poznawalny19.
W metodzie Hartshornea mo¿emy znaleæ potwierdzenie naszej tezy, ¿e
poznajemy Boga poprzez wiedzê o nas samych, tak¿e jako istotach cielesnych. Gdybymy nie mogli pos³u¿yæ siê obrazem nas samych w poznaniu
Boga, sta³by siê On dla nas niepoznawalny. Zgadzaj¹c siê z Hartshornem
w tym punkcie, musimy wszak poczyniæ uwagê, która nas od niego zdecydowanie zdystansuje. Traktuj¹c Boga jedynie jako doskonalszego cz³owieka 
jak to czyni amerykañski filozof  nie zachowujemy Jego transcendencji, obni¿aj¹c tym samym rangê boskoci Boga. Nic wiêc dziwnego, ¿e Hartshorne
spotyka siê z zarzutem wizji Boga rozumianego jako super human. Tego typu
podejcie do roli cz³owieka jako modelu w poznaniu Boga czyni z filozofii
Hartshornea swego rodzaju antropoteologiê. Jedynie dba³oæ o w³aciw¹
transcendencjê Boga wobec nas samych pozwala nam pos³u¿yæ siê cz³owiekiem jako pewnym modelem Boga, a tego w³anie brakuje Hartshorneowi.

VI. TEOLOGIA NEGATYWNA  POZNANIE ODCIELENIONE
Zupe³nie inne podejcie do antropomorficznych metafor ma w tym wypadku Pseudo-Dionizy. Autor ten przytacza kolejne przyk³ady antropomorfiCh. Hartshorne, Metaphysics and Dual Transcendence, Tulane Studies in Philosophy 34
(1986), s. 71.
18
Ch. Hartshorne, Vision of God and , s. 220.
19
Tam¿e, s. 88.
17
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zmów przedstawiaj¹cych Boga i podkrela ich absurdalnoæ. Jego zdaniem ich
nieadekwatnoæ jest zamierzona; celem jest tu wzbudzenie w czytelniku poczucia ich nieprzystawalnoci do transcendentnego Boga: Nie nale¿y wiêc
porzucaæ nieprawdopodobnych i absurdalnych figur na korzyæ bardziej szlachetnych przedstawieñ bóstwa, takich jak Rozum, Inteligencja, wiat³o, ¯ycie
itp. Zarówno jedne, jak i drugie s¹ równie odleg³e od nieskoñczonej transcendencji, niezdolne wyraziæ jej najwy¿sz¹ prawdê. [ ] na skutek monstrualnej nieadekwatnoci, wyranie ukazuj¹ sw¹ niewystarczalnoæ. Paradoksalnie to w³anie sama ich negatywnoæ sprawia, ¿e s¹ one w³aciwsze dla wyra¿enia tego, co niewyra¿alne20  komentuje myl Dionizego Jan Miernowski.
Ostatecznym zamiarem Areopagity jest zatem odrzucenie wszystkiego, co ma
jakikolwiek zwi¹zek z cielesnoci¹ w obrazie Boga. Dziêki swej absurdalnoci, niepodobne znaki boskoci nie pozwalaj¹ wierz¹cemu ulec czarowi przedstawienia, zadowoliæ siê samym obrazem. Zmuszaj¹ go do zanegowania form
semiotycznych i wykroczenia poza nie, ku kontemplacji tego, co nie posiada
formy, wymyka siê postrzeganiu i rozumieniu21 – pisze dalej Miernowski.
Umieszczaj¹c Boga poza naszymi kategoriami poznawczymi Pseudo-Dionizy dba o Jego transcendencjê, co skutkuje zupe³n¹ niepoznawalnoci¹ Boga.
Miernowski tak w skrócie podsumowuje teologiê Dionizego: [ ] teologia
negatywna tradycji Dionizego jest nonikiem myli doprowadzonej do skrajnoci. Najpierw w dziedzinie ontologii: Bóg jest, oczywicie, stwórc¹ wszystkiego, co istnieje, ale zarazem jego transcendencja pozwala na stwierdzenie,
i¿ Bóg nie jest, ¿e jest on Niebytem. Nastêpnie w perspektywie epistemologicznej: jako wszechobecny, objawiony w swych dzie³ach, ukryty w wietlistych
ciemnociach Bóg jest ca³kowicie niezrozumia³y. Wreszcie, a mo¿e przede
wszystkim, na p³aszczynie semiotycznej: Bóg jest wszechnazwalny i niewyra¿alny, poniewa¿ nazwy rzeczy mog¹ s³u¿yæ do okrelenia ich stwórcy, jeli
bêdzie siê pamiêta³o, ¿e ¿adna nazwa nie jest dla Niego odpowiednia. [ ]
jeli wolno nazwaæ Boga nazwami stworzeñ, których jest przyczyn¹, to bardziej jeszcze wypada zanegowaæ ka¿dy z jego atrybutów, wiedz¹c, ¿e wykracza On poza wszelk¹ afirmacjê i wszelk¹ negacjê22. Bóg jest ponad-egzystencjalny i ponadistotowy. Z punktu widzenia poznania ten ontologiczny paradoks przyjmie formê niewiedzy jako najlepszego poznania boskoci. Bóg jest
znany jedynie jako ca³kowicie nieznany i jakby nieistniej¹cy23.

20
J. Miernowski, Bóg-Nicoæ. Teologie negatywne u progu czasów nowo¿ytnych, Warszawa
2002, s. 17.
21
Tam¿e, s. 17.
22
Tam¿e, s. 8.
23
Tam¿e, s. 22.
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Podsumowuj¹c pobie¿nie przedstawion¹ filozoficzn¹ spekulacjê Dionizego na temat poznania Boga, wydaje siê, ¿e ³atwo mo¿emy znaleæ tu podobieñstwa do teologii mistycznej Jana od Krzy¿a. Jednak jest to s¹d powierzchowny. Jan omawiaj¹c poznanie Boga w szczytowym momencie kontemplacji biernej podkrela niezwyk³oæ tej chwili. A niezwyk³oæ ta polega na tym,
¿e to Bóg w danym momencie zawiesza dzia³anie zmys³ów i sam siê bezporednio komunikuje z ludzkim duchem. Owszem, poznanie Boga jest pozbawione form i kszta³tów, czy czegokolwiek zwi¹zanego z pojêciem, ale na
pewno jest czym dok³adnie odwrotnym do pustki, gdy¿ jest pe³ni¹ mi³osnej
obecnoci Boga. U Areopagity efekt jest odwrotny: poznanie Boga koñczy siê
ubóstwem jakiejkolwiek treci. Przyczyna tak ró¿nych wniosków wynika
z tego, ¿e Dionizy chce pomin¹æ nasz¹ cielesnoæ w poznaniu Boga  zarówno na drodze formowania pojêæ, jak i w momencie, gdy te pojêcia s¹ ju¿
utworzone i wi¹¿¹ siê z materialnoci¹ czy te¿ cielesnoci¹. Intelektualny zabieg, w którym odzieramy pojêcia opisuj¹ce Boga z ka¿dej treci maj¹cej
zwi¹zek z cielesnoci¹ skutkuje unicestwieniem tych pojêæ i niedaniem niczego w zamian. Spekulatywna teologia Dionizego nie jest nadprzyrodzon¹ kontemplacj¹, w której Bóg sam zastêpuje nasze niedoskona³e pojêcia dotycz¹ce
Jego istoty swoj¹ mi³osn¹ obecnoci¹.
W dziedzinie poznania filozoficznego przyk³ad teologii negatywnej jest
wyrazem pewnej nieprawdy o naszej naturze, a zatem i o naturze naszego
poznania. Dionizy zak³ada, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ najwy¿sze stany poznania kontemplacyjnego drog¹ spekulacji teologiczno-filozoficznej. Wiedz¹c, ¿e Bóg
jest niematerialny, odrzuca porednictwo wszelkiej materialnoci, a wiêc
i naszej cielesnoci w poznaniu Boga. St¹d odziera z cielesnoci wszystkie
dostêpne nam na drodze objawienia pojêcia. Efektem tego jest brak poznania.
O Bogu nic nie mo¿emy powiedzieæ, gdy¿ musimy pomin¹æ wszystko to, co
w zwi¹zku z Nim rozumiemy.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e droga spekulacji teologicznej jest procesem naturalnego poznania, dziêki któremu Dionizy chcia³by osi¹gn¹æ stan charakterystyczny dla kontemplacji biernej, kiedy to sam Bóg daje siê poznaæ duchowi
ludzkiemu. Tymczasem ró¿nica miêdzy jednym a drugim poznaniem jest zasadnicza. Jeli w najwy¿szych stanach kontemplacji biernej mo¿emy mówiæ
o pe³ni poznania Boga w naszej obecnej, cielesno-duchowej kondycji, tak
w przypadku spekulacji teologiczno-filozoficznej na gruncie teologii Dionizego osi¹gamy poznanie, które konfrontuje nas z pustk¹.
Podobny do Pseudo-Dionizego efekt osi¹ga w. Tomasz, mimo pewnego
z³agodzenia radykalizmu transcendencji Boga wobec wiata. Choæ istnieje
analogia pomiêdzy Bogiem i wiatem, to zasadniczo nasza wiedza dotycz¹ca
Boga informuje nas bardziej, jaki Bóg nie jest ni¿ jest. St¹d przypisuj¹c Bogu
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np. rozum niewiele wiêcej wiemy, ni¿ gdy go Mu nie przypisywalimy. Dlatego Tomasz mo¿e napisaæ, ¿e nazwy, które nadajemy Bogu mog¹ byæ ³atwo
zast¹pione ich przeciwieñstwami, zwa¿ywszy ¿e tak jedne, jak i drugie s¹ niedoskona³e. Boski rozum mo¿e zostaæ nazwany nierozumnym Nie dzieje siê
tak z tego wzglêdu, ¿e brak Mu tych doskona³oci, ale dlatego, ¿e nie istnieje
On w ten sam sposób, co rzeczy stworzone (Comm. I, 1,236)24. Dlatego Tomaszowa, radykalna konsekwencja w usuwaniu naszego antropomorficznego
pojmowania Boga jest jak najbardziej usprawiedliwiona transcendencj¹ Boga.
Tylko skutek tego jest taki, ¿e zamiast uczyniæ postêp w jakimkolwiek rozumieniu Boga, popadamy w niewiedzê stwierdzaj¹c, ¿e Bóg ma rozum i jest
jednoczenie bezrozumny.

*
Proces kszta³towania siê naszej wiedzy na temat Boga mo¿na sprowadziæ
zasadniczo do dwóch dróg. Pierwsza wi¹¿e siê z objawieniem, za druga 
z poznaniem filozoficznym. Objawienie jest uwarunkowane nasz¹ cielesnoci¹ i do niej dostosowane. Bóg objawia siê poprzez materialne znaki, które
s¹ dla nas zrozumia³e. Nie stroni od znaków nawi¹zuj¹cych do naszej cielesnoci. Najbardziej komunikatywnym znakiem u¿ytym w objawieniu jest
cz³owiek ze swoj¹ duchowo-cielesn¹ natur¹. Oparta na objawieniu droga poznania Boga jest drog¹ przekraczania tych elementów poznania, które dos³ownie wi¹¿¹ obraz Boga z nasz¹ cielesnoci¹ oraz materi¹ jako tak¹. Droga ta
jednak zupe³nie z tej cielesnoci nie rezygnuje, lecz dokonuje jedynie istotnej
jej korekty. Zupe³ne pominiêcie cielesnoci zarówno w procesie poznania, jak
i przedmiotu poznania, jakim jest Bóg, mo¿liwe jest jedynie wtedy, gdy Bóg
pozwala siê poznaæ w sposób czysto duchowy, gdy sam zawiesi dzia³anie
zmys³ów i udzieli duchowi ludzkiemu poznania bezporedniego, które nie
zawiera elementów nawi¹zuj¹cych do rozumienia nas samych.
Druga droga  poznanie dokonane w oparciu o rozwa¿ania filozoficzne 
równie¿ jest uwarunkowana cielesno-duchow¹ natur¹, gdy¿ proweniencja naszych pojêæ ma zasadniczo charakter odstworzeniowy. W przypadku projekcji rozumienia nas samych na Boga zawsze punkt wyjciowy ma zwi¹zek
z obrazem naszego ja jako uwarunkowanego cia³em. Zasadniczo nie dysponujemy innym rodzajem poznania. Wiedz¹c o nieskoñczonej ró¿nicy bytowej
pomiêdzy Bogiem a wiatem, z ca³¹ pewnoci¹ mo¿emy siê zgodziæ, ¿e zabieg odmaterializowania czy te¿ odcieleniania naszych pojêæ dotycz¹cych
Boga jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Niemniej ostatecznie skutkuje on
brakiem poznania.
24

Cyt. za: J. Miernowski, Bóg-Nicoæ. Teologie negatywne , s. 37.
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Rolê cielesnoci w naszym poznaniu Boga dobrze oddaje komentarz Jana
Miernowskiego do zdania w. Tomasza z Akwinu na temat metafor antropomorficznych. Tomasz nie zgadza siê z Dionizym w tym, jakoby metafory te
by³y bezu¿yteczne i podkrela nie ich dramatyczne niepodobieñstwo, lecz
przede wszystkim ich bliski zwi¹zek z naszym trybem poznania opartego na
zmys³ach. I tak biblijne metafory podyktowane s¹ ich nieodzown¹ u¿ytecznoci¹25. Tomasz wprowadza w swojej teologii rozró¿nienie miêdzy pojêciem
jakiej doskona³oci (res significata) a sposobem istnienia danej doskona³oci
w Bogu (modus significandi). Metafory (w tym tak¿e antropomorfizmy) przynale¿¹ oczywicie do sfery pojêciowej. Wiedz¹c zatem, ¿e pochodz¹ one od
naszego niedoskona³ego sposobu poznawania Boga, ³atwo mo¿na zachowaæ
ich metaforyczny status. Czyni to Boga dla nas zrozumia³ym przy zachowaniu Jego transcendencji. Konieczne jest tu jedynie pamiêtanie o metaforycznoci naszego poznania Boga, gdy¿ niezachowanie transcendencji Boga wobec opisuj¹cych go metafor czyni je wyra¿eniami dos³ownymi. Taki przyk³ad
mamy w filozofii Hartshornea. Tutaj cielesnoæ, dusza, poznanie, mi³oæ tak,
jak siê realizuj¹ w cz³owieku, tak s¹ bez zastrze¿eñ przenoszone na Boga.
Zostaj¹ tylko poddane zabiegowi rozci¹gania, czyli maksymalizacji ich realizacji w Bogu.
Zakoñczymy to rozwa¿anie odwo³uj¹c siê do has³a antropomorfizm w Encyklopedii PWN powiêconej religii. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie antropomorfizmy wskazuj¹ na niewyobra¿alny charakter Boga; w teologicznym ujêciu antropomorfizm ma bowiem sens jedynie wtedy, gdy jest
uznawana transcendencja Boga, a wszelkie okrelenia s¹ rozumiane w znaczeniu metaforycznym. [ ] Z uwagi na to, ¿e cz³owiek w myleniu potocznym
i naukowym musi pos³ugiwaæ siê wyobra¿eniami i symbolami werbalnymi,
stosuje je tak¿e do Boga; znaki jêzyka naturalnego wykorzystywane do opisu
innej, niepojêtej i niewyobra¿alnej de facto rzeczywistoci uzyskuj¹ odniesienie analogiczne  maj¹ wówczas znaczenie porednie, pochodne, symboliczne, metaforyczne i kulturowo uwarunkowane; st¹d te¿ symbole i metafory
umo¿liwiaj¹ przezwyciê¿enie antropomorfizmów  s³u¿¹ do przybli¿enia tego,
co niepojête i niewyra¿alne; ujêcie tej rzeczywistoci dokonuje siê dziêki stworzeniu swoistych punktów zaczepienia dla myli oraz wyobrani, co odgrywa powa¿n¹ rolê w liturgii, edukacji religijnej i sztuce sakralnej26. Cytat ten
ukazuje koniecznoæ pos³ugiwania siê antropomorficznym myleniem o Bogu,
co jest oczywicie uwarunkowane tym, kim my sami jestemy.

25
26

Tam¿e, s. 28.
Z. Cholewiñski, Antropomorfizm, w: Religia, Encyklopedia PWN, 2003, t. 1.
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OSOBA I CIA£O
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 5, POZNAÑ 2008
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

JAROS£AW KUPCZAK
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Antropologii Teologicznej

Ludzkie cia³o  widzialny znak tego, co niewidzialne
Human Body  a Visible Sign of the Invisible

Temat cia³a jest dzisiaj nie tylko modny, ale tak¿e bardzo istotny w refleksji o cz³owieku. Jeden ze wspó³czesnych polskich filozofów mówi nawet,
¿e wspó³czesna antropologia jest tworzona w cieniu cia³a1. Zadaniem tego
tekstu jest zarysowanie miejsca, jakie refleksja o ciele pe³ni w filozoficznej
i teologicznej refleksji Karola Wojty³y  Jana Paw³a II. Jest to miejsce na tyle
istotne, ¿e sam Papie¿ mówi o wa¿nej dziedzinie swojej teologicznej antropologii jako o teologii cia³a2.

I. FILOZOFIA KAROLA WOJTY£Y
Temat ludzkiego cia³a pojawi³ siê w filozoficznej twórczoci Wojty³y bardzo wczenie; zajmuje on istotne miejsce w jego tworzonej przed 1978 ro1
M. Brocki, Jêzyk cia³a w ujêciu antropologicznym, Wroc³aw 2001, s. 124. W tym artykule
podejmujê tematy, które by³y ju¿ tematem mojej bardziej rozszerzonej refleksji w ksi¹¿ce pt. Dar
i komunia. Teologia cia³a w ujêciu Jana Paw³a II, Kraków 2006.
2
Nale¿y z radoci¹ zauwa¿yæ pojawianie siê coraz wiêkszej iloci ciekawych komentarzy na
temat teologii cia³a Jana Paw³a II (szczegó³ow¹ bibliografiê mo¿na odnaleæ w mojej ksi¹¿ce: Dar
i komunia). Z najnowszych pozycji warto odnotowaæ krytyczne, angielskojêzyczne t³umaczenie
Katechez rodowych Jana Paw³a II o teologii cia³a ze znakomitym wstêpem Michaela Waldsteina:
John Paul II, Man and Woman He Created Them. A Theology of the Body, trans. Michael Waldstein, Boston 2006). W jêzyku polskim na uwagê zas³uguje ksi¹¿ka Mariana Grabowskiego Historia
upadku. Ku antropologii adekwatnej (Kraków 2006) oraz ósmy numer czasopisma Pressje zatytu³owany Nowa rewolucja seksualna.
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kiem filozoficznej antropologii3. Mo¿emy wskazaæ na dwa wymiary i znaczenia filozofii cia³a w ca³okszta³cie myli filozoficznej krakowskiego myliciela. Po pierwsze, znaczna czêæ jego refleksji dotyczy tematu mi³oci miêdzy
mê¿czyzn¹ i kobiet¹ oraz etyki seksualnej i ma³¿eñskiej; prawid³owe ujêcie
zagadnienia cia³a odgrywa w tych dziedzinach kluczow¹ rolê. Po drugie,
Wojty³a podkrela epistemologiczn¹ rolê cia³a i zmys³ów w swojej polemice
z idealizmem, który jest w³aciwy znacznej czêci ruchu filozoficznego,
z którego autor Osoby i czynu siê wywodzi  fenomenologii. Zanim przejdziemy do teologii Jana Paw³a II, spróbujmy przyjrzeæ siê pokrótce ka¿demu
z tych dwóch filozoficznych kontekstów.
Cia³o w kontekcie etyki ma³¿eñskiej

Temat cia³a, p³ci i mi³oci ma³¿eñskiej jest obecny w twórczoci Karola
Wojty³y od samego pocz¹tku; niew¹tpliwie by³o to zwi¹zane z duszpastersk¹
dzia³alnoci¹ popularnego w Krakowie ksiêdza. Po raz pierwszy w integralny
i usystematyzowany sposób ten temat zosta³ przedstawiony w opublikowanej
po raz pierwszy w roku 1958 ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowiedzialnoæ. Chocia¿ we
wstêpie do ksi¹¿ki autor odrzuca twierdzenie, ¿e problematyka p³ci sprowadza siê wy³¹cznie do problematyki cia³a i przeciwstawia mu w³asne przekonanie, ¿e etyka seksualna jest domen¹ osoby4, to jednak filozoficzna analiza
roli cia³a w spotkaniu mê¿czyzny i kobiety zajmuje w ksi¹¿ce wa¿ne miejsce.
W ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowiedzialnoæ znajdujemy wiêc refleksjê autora
na temat popêdu seksualnego, oraz wa¿ne rozró¿nienie miêdzy zmys³owoci¹
i uczuciowoci¹ w spotkaniu p³ci. O ile zmys³owoæ jest przede wszystkim
prze¿yciem wartoci seksualnej zwi¹zanej z cia³em osoby drugiej p³ci, uczuciowoæ jest wra¿liwoci¹ na wartoæ seksualn¹ zwi¹zan¹ z ca³ym cz³owiekiem5, wra¿liwoci¹ na kobiecoæ i na mêskoæ. Zmys³owoæ posiada przede
wszystkim nastawienie po¿¹dawcze: osoba drugiej p³ci jest ujmowana jako
przedmiot po¿¹dania w³anie ze wzglêdu na wartoæ seksualn¹, która kojarzy
siê bezporednio z samym cia³em6.
O ile wiêc tendencj¹ w³aciw¹ dla zmys³owoci jest potraktowanie cia³a
drugiej osoby jako ród³a przyjemnoci, w prze¿yciu uczuciowym pojawia siê
3
Por. J. Kupczak, Destined for Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyla/John Paul II, Washington D.C. 2000, s. 41-47, ten¿e, W stronê wolnoci  szkice o antropologii
Karola Wojty³y, Kraków 1999, s. 79-88, 107-15.
4
K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1986, s. 15.
5
Tam¿e, s. 99.
6
Tam¿e, s. 97.
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raczej moment kontemplacji piêkna, tajemnicy i wdziêku drugiej osoby. Zamiast zmys³owego pragnienia u¿ycia, w uczuciach pojawia siê pragnienie bliskoci, wy³¹cznoci i intymnoci; jakiego sam na sam, a jednoczenie jakiego wci¹¿ razem: Mi³oæ uczuciowa trzyma dwoje ludzi blisko siebie, ka¿e im
– nawet jeli fizycznie s¹ od siebie daleko – poruszaæ siê wci¹¿ intencjonalnie
w swoim krêgu7.
W Wojty³owym opisie mi³oci kluczowa w relacji do drugiej osoby jest
postawa afirmacji, czyli takiego traktowania drugiego, w którym obecne jest
przekonanie, ¿e mamy do czynienia z osob¹ i w³aciwy dla takiego przekonania szacunek. Mi³oæ jest afirmacj¹ osoby, bez tego za nie jest mi³oci¹8. Nie
chodzi bynajmniej o to, aby zatrzeæ lub pomin¹æ wartoæ seksualn¹, na któr¹
reaguj¹ zmys³y i uczucie. Chodzi tylko o to – pisze autor – a¿eby wartoæ tê
mocno zwi¹zaæ z wartoci¹ osoby, skoro mi³oæ zwraca siê nie do samego
cia³a, ani te¿ do samego cz³owieka drugiej p³ci, ale w³anie do osoby9. Afirmacja, która jest wiadomym aktem osoby przez który dostrzega ona w drugim ciele równie¿ osobê: drugie ja, transcenduje wiêc dowiadczenia zwi¹zane z cielesnoci¹, jak chocia¿by wskazan¹ powy¿ej zmys³owoæ i uczuciowoæ. W ksi¹¿ce Osoba i czyn Wojty³a ukazuje, ¿e tej transcendencji
towarzyszy na poziomie actus humanus zjawisko integracji, zjednoczenia
wszystkich aspektów osoby.
Polemika z idealizmem

Drugi filozoficzny kontekst, w którym Wojty³a podejmuje refleksjê nad
ludzkim cia³em tworzy jego epistemologiczna polemika z idealizmem, któr¹
mo¿emy ledziæ przede wszystkim w jego opus magnum, ksi¹¿ce Osoba
i czyn z 1969 roku. W swojej refleksji na temat ludzkiej wiadomoci, Wojty³a dochodzi do wniosku, który odró¿nia go od znacznej czêci fenomenologicznej tradycji. S¹dzi on, ¿e podstawowa rola wiadomoci nie polega na intencjonalnym poznaniu, ale na odzwierciedleniu wczeniej ju¿ poznanych
przedmiotów: wiadomoæ ogranicza siê do odzwierciedlenia tego, co zosta³o
ju¿ [ ] poznane. Jest to poniek¹d rozumienie ju¿ zrozumianego10. wiadomoæ nie jest wiêc czynna, jest bierna.

Tam¿e.
Tam¿e, s. 110.
9
Tam¿e, s. 111.
10
Ten¿e, Osoba i czyn, w: ten¿e, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994,
s. 81.
7
8
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Odrzucenie przez Wojty³ê intencjonalnego charakteru wiadomoci powinno byæ w³aciwie zrozumiane11. Twórca fenomenologii, Edmund Husserl
okrela³ intencjonalnoæ jako tê w³aciwoæ prze¿yæ, ¿e s¹ one wiadomoci¹
czego (von etwas)12. Wojty³a nie przeczy, ¿e wiadomoæ jest zawsze wiadomoci¹ czego. Niemniej, zdaniem Wojty³y, wiadomoæ nie pe³ni funkcji
poznawczej obiektywizacji rzeczywistoci, gdy¿ poznanie  krakowski filozof wpisuje siê tutaj w epistemologiczn¹ tradycjê arystotelesowsko-tomistycznego realizmu  dokonuje siê wy³¹cznie poprzez cia³o i zmys³owy kontakt
z rzeczywistoci¹. Wojty³a zdaje siê byæ inspirowany stwierdzeniem w. Tomasza z Akwinu: Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu (Nie ma
niczego w intelekcie, co wczeniej nie by³oby obecne w zmys³ach)13, które
stanowi podstawowe principium epistemologicznego realizmu w arystotelesowsko-tomistycznej tradycji.
Wa¿nym elementem polemiki Wojty³y z epistemologicznym idealizmem
jest zerwanie z nowo¿ytn¹ tradycj¹ absolutyzacji wiadomoci i ukazanie granic tego, co wiadome w cz³owieku. Wojty³a zwraca uwagê, ¿e z dwóch podstawowych dynamizmów osoby ludzkiej: psycho-emotywnego i somatyczno-wegetatywnego jedynie pierwszy z nich jest wyranie obecny w odzwierciedlaj¹cej wiadomoci. Czytamy w ksi¹¿ce Osoba i czyn: Jednoæ dynamiczna
podmiotu cz³owiek w warstwie wegetatywnej nie urzeczywistnia siê poprzez
wiadomoæ. Urzeczywistnia siê bez wiadomoci i niejako poza ni¹. wiadomoæ w swej funkcji odzwierciedlaj¹cej nie jest do tego potrzebna. [ ] Jednoæ dynamiczna podmiotu cz³owiek  przynajmniej w warstwie somatycznej  jest przede wszystkim jednoci¹ ¿ycia, a wtórnie tylko i poniek¹d ubocznie  jednoci¹ prze¿ycia14.
Ludzkie cia³o w ujêciu autora ksi¹¿ki Osoba i czyn pe³ni podstawowe
i niezast¹pione funkcje poznawcze w ludzkim podmiocie. Poniewa¿ cz³owiek
przez swoje cia³o jest czêci¹ przyrody  tak¿e z racji licznych podobieñstw
ze zwierzêtami  Wojty³a okrela podstawowy charakter somatycznego dynaPor. R. Buttiglione, Myl Karola Wojty³y, t³um. Jaros³aw Merecki SDS, Lublin 1996, s. 190207; J. Galarowicz, Cz³owiek jest osob¹. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojty³y, Kêty
2000, s. 140-147.
12
E. Husserl, cyt. za: K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 80.
13
w. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de veritate, q. 2, a. 3.
14
K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 139. Wojty³a dokonuje opisu i analizy nie zawsze obecnych
w ludzkiej wiadomoci dynamizmów cia³a i psychiki cz³owieka w ramach swojej wspomnianej
ju¿ powy¿ej teorii integracji. Autor Osoby i czynu uwa¿a, ¿e w ka¿dym wiadomym czynie ludzkim (actus humanus), a zw³aszcza w akcie mi³oci, dokonuje siê integracja ca³ego psycho-somatycznego bogactwa ludzkiej osoby, które tworzy ca³oæ i jednoæ na pod³o¿u pewnej z³o¿onoci
(tam¿e, s. 231).
11
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mizmu cz³owieka jako reaktywny, to znaczy zdolny do reagowania na ró¿ne
zewnêtrzne bodce. Ludzkie cia³o znajduje siê wiêc  w du¿ej mierze poza
wiadomoci¹ podmiotu  w sytuacji nieustannej wymiany bodców z otoczeniem, co prowadzi autora Osoby i czynu do wskazania na w³asn¹, reaktywn¹ i odruchow¹ podmiotowoæ cia³a15. Ta podmiotowoæ ujawnia siê na
przyk³ad w sytuacji, gdy turysta, ca³kowicie przemoczony podczas jesiennej
wycieczki rowerowej, zaczyna trz¹æ siê z zimna w przydro¿nym, nieogrzewanym barze i, mimo wysi³ku woli, nie mo¿e opanowaæ tej sytuacji.

II. CIA£O W TEOLOGICZNEJ ANTROPOLOGII JANA PAW£A II
Temat cia³a, tak istotny dla filozofii Karola Wojty³y, znajduje te¿ poczesne miejsce w teologicznej antropologii Jana Paw³a II. Ta antropologia, która
przez samego autora okrelana jest jako teologia cia³a, znalaz³a swój najpe³niejszy wyraz w cyklu katechez wyg³oszonych podczas rodowych audiencji
generalnych na placu w. Piotra w Watykanie w latach 1979-198416.
Anty-kartezjañski kontekst papieskiej teologii cia³a:
podmiotowoæ tworzona przez dowiadczenie cia³a

Jan Pawe³ II wielokrotnie podkrela, ¿e absolutyzacja wiadomoci, do
której dosz³o w nurcie mylenia zapocz¹tkowanego przez Rene Descartesa
doprowadzi³a do deformacji problematyki humanum. Dla Kartezjusza najbardziej podstawowym dowiadczeniem cz³owieka jest dowiadczenie ja; formu³uje to s³ynna kartezjañska formu³a: cogito ergo sum17. A wiêc, to co najbardziej osobowe i podmiotowe w cz³owieku dowiadczane jest przez koncentracjê na ja.
Wykszta³cony w szkole Maxa Schelera i Edmunda Husserla autor Katechez rodowych podejmuje w swojej teologii cia³a charakterystyczny dla tradycji post-kartezjañskiej temat podmiotowoci i wiadomoci cz³owieka. Niemniej, Jan Pawe³ II analizuj¹c biblijny opis stworzenia zwraca uwagê, ¿e
poznanie i dowiadczenie w³asnej podmiotowoci dokonuje siê w tym podstawowym dla refleksji o cz³owieku tekcie nie przez subiektywn¹ koncentracjê nad w³asnym prze¿yciem i nad ja, ale poprzez w³asn¹ cielesnoæ.
Por. tam¿e, s. 251-253.
Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie cia³a a sakramentalnoæ
ma³¿eñstwa, Citta del Vaticano 1986.
17
R. Descartes, Rozprawa o metodzie, t³um. Tadeusz ¯eleñski-Boy, Warszawa 1994, s. 27.
15
16
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Jan Pawe³ II zwraca uwagê, ¿e szczególnie w jahwistycznym opisie cz³owieka mo¿emy wyró¿niæ kilka etapów konstytuowania siê podmiotowoci
stworzonego cz³owieka przez cia³o. Nie mamy tutaj mo¿liwoci dok³adnego
omówienia ka¿dego z nich; mo¿emy wiêc jedynie na nie wskazaæ18. Pierwszy
z nich, ³¹cz¹cy siê z obdarzeniem cz³owieka szczególn¹ godnoci¹ obrazu
i podobieñstwa Bo¿ego to panowanie nad stworzeniem, uprawianie ogrodu
Eden (por. Rdz 2,15), czyli praca. Praca to kszta³towanie materialnego i duchowego rodowiska cz³owieka, w którym cz³owiek uczestniczy tak¿e przez
swoj¹ widzialnoæ i cielesnoæ.
Drugi etap konstytuowania siê podmiotowoci cz³owieka ujawnia siê, gdy
Bóg daje cz³owiekowi przykazanie dotycz¹ce spo¿ywania owoców w ogrodzie Eden, a szczególnie owoców z drzewa poznania dobra i z³a (por. Rdz
2,16-17). Zwróæmy uwagê, ¿e w kuszeniu cz³owieka smacznymi owocami
musimy wzi¹æ pod uwagê ca³¹ problematykê cielesnoci cz³owieka, g³odu,
po¿¹dania zmys³owego. Jan Pawe³ II podkrela, ¿e fakt pojawienia siê boskiego przykazania ods³ania u cz³owieka moment wolnoci, a znaczenie korzystania z niej jest podkrelone przez grobê dotycz¹c¹ mierci, (gdy z niego
spo¿yjesz niechybnie umrzesz: Rdz 2,17), która wskazuje na kruchoæ materii
ludzkiego cia³a.
Kolejny element ujawnienia siê podmiotowoci cz³owieka w jahwistycznej narracji zwi¹zany jest z fenomenem, który autor Katechez nazywa pierwotn¹ samotnoci¹ cz³owieka. Kiedy Bóg stwarza zwierzêta l¹dowe i wszelkie ptaki powietrzne, przyprowadza je do mê¿czyzny, aby ten nada³ im nazwê
(por. Rdz 2,19). W tym procesie nadawania imion zwierzêtom mê¿czyzna
dowiadcza swojej innoci, samotnoci: nie znalaz³a siê pomoc odpowiednia
dla mê¿czyzny (Rdz 2,20). Ta dowiadczona przez konfrontacjê z widzialnym
wiatem wyj¹tkowoæ i nadrzêdnoæ cz³owieka (incommunicablitas) jest przygotowaniem do stworzenia Ewy, któr¹ przywita radosny okrzyk Adama: Ta
dopiero jest koci¹ z moich koci i cia³em z mego cia³a (Rdz 2,23). Dokonuj¹ca siê przez cia³o jednoæ mê¿czyzny i kobiety tak, ¿e staj¹ siê jednym cia³em jest kolejnym biblijnym etapem budowania siê to¿samoci stworzonego
cz³owieka: przez cia³o. Ta teologiczna interpretacja jednoci mê¿czyzny
i kobiety: communio personarum (komunia osób) powinna byæ widziana jako
kontynuacja filozoficznej analizy roli cia³a w spotkaniu mê¿czyzny i kobiety,
jak¹ Wojty³a przeprowadzi³ w ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowiedzialnoæ z 1958 roku.

18

Bardziej szczegó³ow¹ analizê przeprowadzam w: Dar i komunia, s. 80-96.
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Miejsce cia³a w teologii imago Dei

Kategoria imago Dei jest kluczowym pojêciem dla biblijnej i chrzecijañskiej antropologii. Wskazuje ono na wyj¹tkowoæ cz³owieka w dziele stworzenia i jakie tajemnicze zjednoczenie Stwórcy ze stworzeniem obecne ju¿
w samym dziele stworzenia. W podjêtym w tym artykule zakresie badañ teologia imago Dei jest istotna ze wzglêdu na miejsce ludzkiego cia³a w tej teologii.
Mo¿emy wskazaæ na dwie historyczne tendencje w podejmowaniu tej problematyki. W szkole antiocheñskiej (Ireneusz, Teodor z Mopsuestii) stworzenie cz³owieka ad imaginem Dei rozumiane by³o chrystocentrycznie19. To
przede wszystkim Jezus Chrystus, Syn Bo¿y jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15), cz³owiek za stworzony jest ad imaginem Christi. W takim
ujêciu, cielesnoæ Jezusa z Nazaretu, w której Chrystus jest podobny do innych potomków Adama, jest istotnym elementem objawienia Boga niewidzialnego – ludzkie cia³o jest wa¿nym elementem struktury obrazu Bo¿ego.
W innym ujêciu teologicznym, który jest charakterystyczny dla szko³y
aleksandryjskiej (Orygenes, Klemens Aleksandryjski) przede wszystkim to,
co duchowe, niematerialne jest wyrazem imago Dei w cz³owieku20. W swoim
wymiarze duchowym cz³owiek jest podobny do Boga poprzez takie cechy
duszy jak niematerialnoæ, niezniszczalnoæ, racjonalnoæ, wolnoæ. Takie ujêcie zosta³o przyjête przez najwiêkszego myliciela chrzecijañskiej staro¿ytnoci w. Augustyna i niew¹tpliwie sta³o siê dominuj¹cym ujêciem rozwa¿anego tutaj tematu w teologii Zachodu.
Zdaniem Jana Paw³a II ludzkie cia³o jest istotn¹ czêci¹ struktury imago
Dei; Papie¿ zdaje siê w swojej analizie tego tematu pod¹¿aæ za intuicjami
szko³y antiocheñskiej. Mo¿emy wskazaæ na dwa powody takiego ujêcia teologii cia³a w myli papieskiej. Po pierwsze, Jan Pawe³ II w anty-kartezjañskim nachyleniu swojej analizy powraca do biblijnego przekonania, ¿e cz³owiek nie tyle posiada cia³o, ile jest cia³em w takim samym stopniu, w jakim
jest dusz¹. Nie mo¿na o stworzonym cz³owieku mówiæ jako o duszy posiadaj¹cej czy te¿ zamieszkuj¹cej cia³o. Jeli wiêc stworzony cz³owiek jest obrazem Boga, prawda ta powinna dotyczyæ zarówno duszy, jak i cia³a.
Zdaniem Jana Paw³a II cz³owiek równie¿ w swojej cielesnoci jest obrazem Boga tak¿e z innego powodu. Papie¿ podkrela w swojej teologii cia³a
Por. F.G. McLeod SJ, Image of God in the Antiochene Tradition, Washington 1999.
Por. J. Kirchmeyer, Grecque (Eglise), Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique,
doctrine et histoire, fondé par M. Viller, continué par A. Derville, Paris 1937-95, vol. 6, kol.
818-19.
19
20
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spo³eczny (komunijny) wymiar imago Dei. Cz³owiek jest obrazem Boga nie
tylko jako jednostka, ale jest tak¿e obrazem Trójcy wiêtej (imago Trinitatis)
w takiej mierze, w jakiej tworzy wiêzi z innymi i buduje z nimi prawdziw¹
wspólnotê. Szczególnie wa¿n¹ form¹ tej wspólnoty, która odzwierciedla tutaj
na ziemi wspólnotê Trójcy wiêtej jest jednoæ ma³¿eñska (communio personarum), gdzie mê¿czyzna i kobieta staj¹ siê jednym cia³em (por. Rdz 2, 24).
Niew¹tpliwie, ludzkie cia³o ze swoj¹ zamierzon¹ przez Boga zmys³owoci¹,
seksualnoci¹, komplementarnoci¹ p³ci i zdolnoci¹ budzenia atrakcji i po¿¹dania jest wa¿nym i niezast¹pionym tworzywem tej jednoci osób. Tak pisze o tym Papie¿: Cz³owiek staje siê odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie
samotnoci, ile w akcie komunii. Jest wszak¿e od pocz¹tku nie tylko obrazem, w którym odzwierciedla siê samotnoæ panuj¹cej nad wiatem Osoby, ale
niezg³êbiona, istotowo Boska komunia Osób21.
Mowa cia³a

Temat jêzyka cia³a (body language)  jak o tym informuje sekcja psychologii w ka¿dej dobrej ksiêgarni – jest dzisiaj rozpatrywany przede wszystkim
w kontekcie komunikacji niewerbalnej. Dzisiejsza psychologia podda³a systematycznej refleksji to, o czym zawsze wiedzieli aktorzy, mimowie i tancerze: cz³owiek mówi nie tylko s³owami, ale tak¿e gestami, mimik¹ twarzy,
wyrazem oczu, ruchami cia³a. Wiele z tych znaczeñ jest kulturowo uwarunkowanych i wzglêdnych, ale Jan Pawe³ II pyta siê o takie znaczenia cia³a (sens
cia³a), które s¹ uniwersalne.
Wielka wiatowa poezja i literatura wskazuj¹ na takie gesty cia³a w kontekcie spotkania mê¿czyzny i kobiety: poca³unek, pieszczoty, zjednoczenie
cia³. To ludzkie dowiadczenie spotkania p³ci zostaje w³¹czone w Bo¿e objawienie dziêki takim ksiêgom Pisma wiêtego jak Pieñ nad Pieniami, Ksiêga Tobiasza, czy Hymn o Mi³oci w. Paw³a.
Autor Katechez zwraca uwagê, ¿e to osoba mówi przez swoje cia³o; równoczenie, nie istnieje ludzka mowa, która nie jest zaporedniczona w ciele:
W tekstach prorockich cia³o ludzkie mówi mow¹, której ono samo nie jest
autorem. Autorem jest cz³owiek jako mê¿czyzna lub kobieta, jako oblubieniec
i oblubienica  cz³owiek ze swoim odwiecznym powo³aniem do osobowej komunii22. Cz³owiek nadaje znaczenie dzia³aniom czy te¿ gestom swego cia³a:
niekiedy cia³o mówi niewiernoci¹, z³oci¹, cudzo³óstwem; innym razem
cia³o mówi wiernoci¹, czu³oci¹ i mi³oci¹.
21
22

Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 40.
Tam¿e, s. 409.
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Papie¿ podkrela, ¿e cz³owiek nie mo¿e nadawaæ znaczeñ swojemu cia³u
w sposób ca³kowicie arbitralny i dowolny. Przeciwnie, mowa cia³a, jak¹ mówi
ka¿dy z nas podlega ocenie poprzez odniesienie do znaczeñ, które maj¹ charakter obiektywny; autor Katechez u¿ywa nawet okrelenia odwieczny23. Dziêki odniesieniu do obiektywnych i odwiecznych znaczeñ ludzkiego cia³a, mo¿emy mówiæ o prawdzie i fa³szu mowy cia³a: W tekstach Proroków, które analogiê Przymierza Jahwe z Izraelem upatruj¹ w ma³¿eñstwie, cia³o mówi
prawdê poprzez wiernoæ i mi³oæ ma³¿eñsk¹, a gdy cudzo³o¿y, wówczas
k³amie, dopuszcza siê nieprawdy24.
Papieskie rozumienie prawdy i k³amstwa cia³a ró¿ni siê w sposób istotny
od psychologicznej interpretacji tego mechanizmu. W psychologii komunikacji o k³amstwie cia³a mówimy w sytuacji niespójnoci b¹d sprzecznoci tworzonego przez podmiot komunikatu. Taka sytuacja sugeruje intencjê zak³adania maski przez podmiot, czyli jego pragnienie ukrycia swoich prawdziwych
myli i d¹¿eñ przed otoczeniem. W myli Jana Paw³a II teologiczne pojêcie
k³amstwa w mowie cia³a ma znaczenie szersze od tego, które obecne jest
w psychologii spo³ecznej; oznacza ono odejcie od tych znaczeñ cia³a, które
w jego naturze zapisa³ sam Stwórca25.
Wprowadzenie kryterium prawdy do mowy cia³a zwraca wiêc uwagê na
obiektywne i odwieczne znaczenia ludzkiego cia³a, których pierwszym autorem
jest Stwórca. Podstawowym zadaniem ka¿dego mê¿czyzny i ka¿dej kobiety jest
prawid³owe odczytanie tych znaczeñ: odczytanie, zrozumienie i akceptacja oblubieñczego i rodzicielskiego sensu swego cia³a. Wbrew tezom dualistycznej
antropologii mo¿na stwierdziæ, ¿e poprawne odczytanie roli i przeznaczenia
swego cia³a to równoczenie poznanie powo³ania osoby, przede wszystkim powo³ania do mi³oci. Równoczenie, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e to odczytywanie znaczeñ cia³a, czy te¿ mowy cia³a mo¿e odbywaæ siê na dwóch poziomach: naturalnym (filozoficznym) oraz teologicznym, kiedy pozwalamy wiat³u wiary
dope³niæ mo¿liwoci naturalnego rozumu.

*
U¿ywaj¹c jêzyka teologicznego mo¿emy powiedzieæ, ¿e cia³o w myli filozoficznej i teologicznej Karola Wojty³y  Jana Paw³a II ma strukturê sakraTam¿e, s. 412.
Tam¿e, s. 410.
25
Takie rozumienie prawdy i k³amstwa w mowie cia³a pozwala Papie¿owi na zastosowanie
tych kategorii w antropologicznym uzasadnianiu norm etycznych. Przyk³adem tego zastosowania
jest ukazanie przez Papie¿a antykoncepcji jako k³amstwa w jêzyku mi³oci miêdzy ma³¿onkami
(por. tam¿e, s. 195-199).
23
24
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mentaln¹: jest widzialnym, materialnym znakiem tego, co niewidzialne, duchowe. W teologicznej myli w. Paw³a, która wywar³a znacz¹cy wp³yw na
papiesk¹ teologiê cia³a, pojêcie sakramentu (mysterion w j. greckim) przeznaczone jest do okrelenia ma³¿eñskiej jednoci mê¿czyzny i kobiety. Termin
ten zakorzenia ka¿dy taki zwi¹zek w tajemnicy Pocz¹tku  Boskiego aktu
stworzenia; dlatego sakrament ma³¿eñski zostaje przez autora Katechez nazwany pra-sakramentem, czy te¿ najpierwotniejszym sakramentem26.
Ta teologiczna sakramentalnoæ ma³¿eñstwa, jak ukazuje to Wojty³a  filozof, ma swoje fundamenty w sakramentalnoci ludzkiego cia³a. W³anie
unikaj¹ce skrajnoci angelizmu i biologizmu, oraz przekraczaj¹ce dziedzictwo
post-kartezjañskiego dualizmu ujêcie ludzkiego cia³a jako wyrazu i jêzyka
tego, co osobowe pozostaje wa¿nym zadaniem chrzecijañskiej filozofii.
26

Por. tam¿e, s. 140-143.
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OSOBA I CIA£O
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 5, POZNAÑ 2008
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

HANNA LEJBMAN
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Mi³oæ oblubieñcza i ma³¿eñska w wietle dramatu Karola Wojty³y
Przed sklepem jubilera
Conjugal Love in Karol Wojtylas Drama In Front of a Jewellery Shop

To w³anie zmusza mnie do mylenia o ludzkiej mi³oci. Nie ma sprawy,
która bardziej ni¿ ona le¿a³aby na powierzchni ludzkiego ¿ycia, i nie ma te¿
sprawy, która bardziej od niej by³aby nieznana i tajemnicza1.
Ta prawda o mi³oci na przestrzeni wieków nie tylko niepokoi umys³y
wybitnych mylicieli, poetów i artystów, ale te¿ przeradza siê w pytanie, które stawia sobie nieomal ka¿dy cz³owiek, niezale¿nie od czasów i okolicznoci, w jakich ¿yje. To pytanie o mi³oæ; o jej sens, istotê, o jej kszta³t i trwanie Jej tajemniczoæ z jednej strony przeplata siê z faktem, i¿ stanowi ona
zjawisko dowiadczane niemal na co dzieñ, towarzysz¹ce ¿yciu ludzkiemu,
przenikaj¹ce je i nadaj¹ce mu sens. Mi³oæ to rzeczywistoæ nieznana, a jednak w pewnym stopniu dostêpna ludzkiemu poznaniu. Próbê jej przenikniêcia podj¹³ te¿ Karol Wojty³a, wiadomy tego, ¿e dotarcie do najg³êbszego sensu i bogactwa znaczeñ ukrytych pod pojêciem mi³oæ pozwala lepiej wnikn¹æ w prawdê o cz³owieku jako tym, który zdolny jest do prze¿ywania
mi³oci. Wojty³a nie móg³ w swych antropologicznych dociekaniach pomin¹æ
rzeczywistoci tak fundamentalnej dla zrozumienia tajemnicy osoby ludzkiej,
bêd¹cej objawieniem prawdy o niej.

K. Wojty³a, Przed sklepem jubilera. Medytacje o Sakramencie Ma³¿eñstwa przechodz¹ce
chwilami w dramat, Kluczbork 1996, s. 28.
1
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W mi³oci osoba wychodzi poza siebie, niejako zamieszkuje w drugim,
nakierowuje sw¹ wra¿liwoæ ku uczuciowemu centrum, które dzieli z osob¹
ukochan¹2. Wyraz swej refleksji nad fenomenem tego wzajemnego przebywania w drugim Wojty³a daje nie tylko w utworach filozoficznych, ale te¿
w szeregu rozwa¿añ o charakterze poetyckim  w sposób szczególny w medytacji Przed sklepem jubilera, w której mo¿emy odnaleæ liczne paralele
z rozwa¿aniami, zapisanymi jêzykiem wybitnego filozofa i myliciela na kartach Mi³oci i odpowiedzialnoci3. W utworach tych te same myli wybrzmiewaj¹ raz g³osem poety, raz filozofa, przenikaj¹ siê wzajemnie i uzupe³niaj¹.
Analiza utworów poetyckich Wojty³y wskazuje na to, ¿e ka¿de dowiadczenie, jakie jest naszym udzia³em w ¿yciu doczesnym, mo¿e staæ siê bram¹
prowadz¹c¹ do wiecznoci. Ludzka mi³oæ czêsto nie jest w stanie przetrwaæ
konfrontacji z dowiadczeniem cierpienia, niespe³nienia, nieobecnoci, jeli
nie zakorzeni siê w Absolucie. Prawda ta powraca w wielu pismach Wojty³y
 w sposób szczególny w dramacie pt. Przed sklepem jubilera. Choæ osi¹,
wokó³ której skupiaj¹ siê zawarte w nim refleksje jest mi³oæ miêdzy kobiet¹
a mê¿czyzn¹, to jednak nie mo¿na jej zrozumieæ bez odniesienia do Boga.
Ka¿da prawdziwa mi³oæ jest mi³oci¹ w Bogu4. Co wiêcej, ka¿da ludzka
mi³oæ w Nim znajduje swoje ród³o i zarazem pe³niê, do której zmierza. Nie
da siê zatem zrozumieæ fenomenu mi³oci bez odniesienia jej do Absolutu.
Pominiêcie tego aspektu rodzi cierpienie, zwi¹zane z niewystarczalnoci¹
cz³owieka, z poczuciem rozczarowania i niespe³nienia. Przyczyna le¿y w tym,
¿e porywa ludzi jak a b s o l u t mi³oæ, której brak absolutnych wymiarów.
Oni za, kieruj¹c siê z³udzeniem, nie usi³uj¹ zaczepiæ tej mi³oci o Mi³oæ,
która ma taki wymiar5. Rozwa¿aj¹c wzajemn¹ relacjê Boga i cz³owieka, Wojty³a w poruszaj¹cy sposób uwiadamia wspó³czesnemu cz³owiekowi, ¿e jego
istnienie i wpisana w nie mi³oæ winno byæ odzwierciedleniem absolutnego
Istnienia i Mi³oci.
Przed sklepem jubilera to dzie³o ukazuj¹ce historie trzech mi³oci: tej,
która przetrwa³a mieræ, tej, która rozpad³a siê z winy partnerów i tej, która
siê rodzi6. Poznajemy dzieje trzech par: Teresy i Andrzeja, Anny i Stefana
oraz Moniki i Krzysztofa, widziane przez pryzmat dowiadczeñ bohaterów.
Dziêki owej wielog³osowoci, w dramacie tym poszczególne wypowiedzi
R. Buttiglione, Myl Karola Wojty³y, t³um. J. Bardan, Lublin 1996, s. 150.
Te paralele uwydatnia jeszcze fakt, i¿ oba dzie³a zosta³y wydane w tym samym roku, na tym
samym etapie rozwoju myli Wojty³y.
4
Tam¿e, s. 159.
5
K.Wojty³a, dz. cyt., s. 44.
6
C. Ryszka, Na tropach Boga. Przygoda z literatur¹ XX wieku, Kraków 1999, s. 323.
2
3
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maj¹ charakter fenomenologicznej refleksji: medytacyjnie i analitycznie
owietlaj¹ kolejno te same fakty, te same wynikaj¹ce z nich problemy; owietlaj¹ z w³asnego, zawsze innego ni¿ ich partnerów punktu widzenia7. Towarzysz¹ca bohaterom wiadomoæ, ¿e zosta³a im zadana mi³oæ, do której dorosn¹æ nie potrafi¹, jest ród³em dramatu, który swój wydwiêk znajduje
w kluczowym pytaniu: jak uczyniæ sensowny ca³okszta³t z ¿ycia i mi³oci,
które zosta³y nam ofiarowane8?
Utwór sk³ada siê z trzech czêci: Sygna³y, Oblubieniec i Dzieci. Ka¿da
z nich, choæ sama w sobie stanowi¹ca spójn¹ ca³oæ, jest jednak integralnie
zwi¹zana z pozosta³ymi i dopiero razem odczytane, ods³aniaj¹ tajemnicê mi³oci: pocz¹wszy od impulsu, p³yn¹cego z tajemniczego ród³a, który sprawia, ¿e cz³owiek zaczyna istnieæ w polu uwagi drugiej osoby, poprzez analizê ma³¿eñskiego dramatu obecnoci i roz³¹ki, a¿ po fenomen trwania jednoci ma³¿onków w ich potomstwie. Choæ ka¿da z czêci opisuje dramat
wydarzania siê mi³oci innej pary, to jednak wszystkie one, odczytane razem,
zdaj¹ siê wykraczaæ poza zindywidualizowane losy bohaterów i przekazywaæ
uniwersaln¹ prawdê o mi³oci, o jej etapach, blaskach i cieniach.

TERESA I ANDRZEJ
Ukazuj¹c w pierwszej czêci losy Teresy i Andrzeja, Wojty³a oddaje poetyckim s³owem prawdê o procesie zakochiwania siê, przechodz¹cym od zmys³owej fascynacji do owego przedziwnego trwania w drugim9, prowadz¹cego do
relacji tak g³êbokiej, ¿e nie jest jej zdolna przerwaæ nawet mieræ jednego
z ma³¿onków. Nieprzypadkowo ta czêæ dramatu nosi tytu³ Sygna³y, bowiem
s³owo to wyra¿a istotê dorastania do mi³oci: tych kilka lat to czas bezcenny, /
by zorientowaæ siê w skomplikowanej / mapie sygna³ów i znaków10.
W zasadzie brak tu bezporedniego ukazania wydarzeñ; rzecz ca³a ma
miejsce w sferze marzeñ, intuicji i wspomnieñ. Akcent pada na dramat, który
rozgrywa siê w wewnêtrznym wiecie bohaterów; na ich wiadomoæ i na
sposób, w jaki jest w niej odzwierciedlana obiektywna rzeczywistoæ11.
J.Maciejewski, Karol Wojty³a i Jan Pawe³ II wobec literatury (2), W drodze 1983, nr 8
(120), s. 54.
8
Por. K.Wojty³a, dz. cyt., s. 5.
9
Por. tam¿e, s. 8.
10
Tam¿e, s. 11.
11
Jest to zgodne z za³o¿eniami Teatru Rapsodycznego, którym Wojty³a pozostawa³ wierny
w swej twórczoci literackiej.
7
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Utwór cechuje wiêc swoista a-czasowoæ, dziêki której zaakcentowany
jest nie tylko uniwersalistyczny wymiar rozwa¿añ, ale tak¿e ta przedziwna
w³aciwoæ mi³oci, która sprawia, ¿e to, co dokonuje siê miêdzy kochaj¹cymi siê osobami, wyrasta w cz³owieku ponad czas12. Przesz³oæ splata siê
z przysz³oci¹; bohaterowie odtwarzaj¹ we wspomnieniach miniony czas,
a równoczenie dany jest im swoisty wgl¹d w wydarzenia przysz³e; w sferze
wyobrani i intuicji partycypuj¹ ju¿ w tym, co dopiero bêdzie im dane13. Specyficznym zwierciad³em przysz³oci staje siê witryna jubilerskiego sklepu.
Przegl¹daj¹c siê w niej, ku w³asnemu zdumieniu, odkrywaj¹ nie tylko swoj¹
teraniejszoæ, lecz tak¿e przesz³oæ i przysz³oæ. Niezwyk³oæ tego dowiadczenia oddaj¹ s³owa samych bohaterów: Bylimy nie tylko odbici, lecz wch³oniêci. Odnosi³em takie wra¿enie, jakbym by³ widziany i poznany przez kogo,
kto siê ukry³ w g³êbi tej witryny [ ]. Mam te¿ takie przewiadczenie, i¿ odbicie nasze w g³êbi zwierciad³a pozosta³o ju¿ na zawsze i nie mo¿na go stamt¹d
wydobyæ ani usun¹æ [ ] bylimy obecni w g³êbi tego zwierciad³a od pocz¹tku14. To przeplatanie siê p³aszczyzn czasowych podkrela ponadczasowoæ
mi³oci. Teresa i Andrzej ze zdumieniem odkrywaj¹ swoje „teraz: spotkanie przesz³oci z przysz³oci¹15.
Historia uczucia tych dwojga osób ukazana jest jako dzieje budowania
pomostu pomiêdzy dwoma odrêbnymi wiatami. Tym pomostem jest mi³oæ.
Nie tylko ³¹czy wczoraj i jutro we wspólne teraz, ale otwiera te¿ nowe
perspektywy przed kochaj¹cymi siê osobami. Tak przekszta³ca ich wiadomoæ, ¿e odnajduj¹ w niej siebie nawzajem; tworzy siê w nich swoista przestrzeñ, w której umi³owany trwa w mi³uj¹cym. Mi³oæ nie jest chwiejn¹ k³adk¹ wród nenufarów i trzcin16, pozwala wyjæ z zaklêtego krêgu w³asnego ja,
by wspólnie wyruszyæ w drogê, której kresu nie widaæ.
By jednak tak siê sta³o, mi³oæ musi przejæ przez okrelone etapy, które
Wojty³a analizuje na przyk³adzie losów Teresy i Andrzeja. Ich historia jest
histori¹ dorastania do mi³oci17  dokonuje siê ono przez szereg z pozoru tylK. Wojty³a, dz. cyt., s. 7.
Sytuacjê tê ukazuj¹ s³owa Teresy, wypowiedziane przed sklepem jubilera: Pracowa³a jednak wyobrania. Widzia³am ju¿ jak w zwierciadle siebie sam¹  gdy klêczê z Andrzejem w bia³ej
lubnej sukni (s. 14).
14
Tam¿e, s. 18-19.
15
Tam¿e, s. 14.
16
Tam¿e, s. 8.
17
Ten okres dorastania do mi³oci A. Przybylska charakteryzuje nastêpuj¹cymi s³owami:
W ka¿dym z bohaterów czas ten realizuje siê inaczej: w Teresie towarzyszy mu narastaj¹ce poczucie przynale¿noci do Andrzeja, które ³¹czy siê z bólem i cierpieniem spowodowanym jego postêpowaniem. W Andrzeju za dojrzewanie do zwi¹zku wi¹¿e siê z wysi³kiem zag³uszania w sobie Te12
13
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ko b³ahych wydarzeñ, odczytywanych sygna³ów i znaków, wymienionych listów, prze¿ywanych chwil. Przechodzi od etapu zauroczenia do etapu nieustannego trwania w krêgu umi³owanej osoby, do takiego momentu, w którym dwie osobowoci uwiadamiaj¹ sobie do g³êbi,/ ¿e powinny do siebie
nale¿eæ, chocia¿ brak nastrojów i wra¿eñ18.
Wojty³a  podobnie jak to czyni³ na kartach Mi³oci i odpowiedzialnoci19 –
analizuje kolejne etapy mi³oci, wychodz¹c od fenomenu upodobania. W przypadku Andrzeja trudno mówiæ o mi³oci od pierwszego wejrzenia. Sam bohater
wyznaje: doszed³em do Teresy drog¹ doæ d³ug¹, nie odnalaz³em jej od razu. /
Nie pamiêtam nawet, czy pierwszemu naszemu spotkaniu / towarzyszy³o jakie
przeczucie lub co w tym rodzaju20. Równoczenie stwierdza, ¿e stopniowo myl
o Teresie stawa³a siê w nim coraz bardziej obecna: znalaz³a siê w polu mej
uwagi, / to znaczy, ¿e m u s i a ³ e m ni¹ siê interesowaæ, / i równoczenie g o d z i ³ e m siê na to ¿e muszê21. Bohater nie jest w stanie w sposób racjonalny
wyt³umaczyæ tajemniczego przyci¹gania22, jakie zaistnia³o miêdzy nim a Teres¹, która w sposób przedziwny  niejako na przekór jemu samemu  trwa³a
w jego wiadomoci i pamiêci. Andrzej nie jest w stanie zrozumieæ owego tajemniczego rezonansu wokó³ niej; owego tajemniczego imperatywu: powinien-e. Mo¿emy tu mówiæ o swoistym imperatywie mi³oci; o dowiadczeniu zniewolenia mi³oci¹, bêd¹cym równoczenie wyzwoleniem z wolnoci23.
Ze s³ów Andrzeja wywnioskowaæ mo¿na, ¿e jego uczucie wyrasta³o poniek¹d
ze sprzeciwu, a zarazem zgodnie z niepojêt¹ logik¹ mi³oci, któr¹  o ile¿ trafniej  potrafi³a odczytaæ kobieca intuicja Teresy.
Wojty³a, odtwarzaj¹c historiê ich mi³oci z punktu widzenia Teresy, podkrela element przedziwnego przeczuwania, które sta³o siê jej udzia³em
w odniesieniu do Andrzeja. Mimo ogromnej dawki pocz¹tkowej niepewnoci

resy (A. Przybylska, Samotnoæ mo¿liwa w cz³owieku. Mistyczny aspekt Poezji i dramatów Karola Wojty³y, Kraków 2002, s. 221).
18
Tam¿e, s. 9.
19
Wojty³a wyró¿nia upodobanie, po¿¹danie, ¿yczliwoæ i mi³oæ oblubieñcz¹ (por. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1986, s. 70-91).
20
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 8.
21
Tam¿e, s. 8.
22
A. Przybylska wskazuje na to, ¿e to  niezrozumia³e dla bohatera  panowanie jego przysz³ej ¿ony ugruntowane jest na pozaracjonalnym imperatywie mi³oci. Wskazuje te¿ na  charakterystyczny dla okresu kszta³towania siê uczucia  ambiwalentny uk³ad wzajemnego przyci¹gania
i odpychania oraz zawieszenie miêdzy g³osem serca a przes³ankami rozumu (por. A. Przybylska,
dz. cyt., s. 225, 227).
23
Por. A. Karoñ, Dramat spotkania z Bogiem i z cz³owiekiem w myli Karola Wojty³y Jana
Paw³a II, Kraków 1994, s. 42.
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i niepokoju24, mimo poczucia odrzucenia i braku wyranych przes³anek, ¿e
jej uczucie mo¿e kiedykolwiek doczekaæ siê odpowiedzi  Teresa podjê³a ryzyko mi³oci, bêd¹cej subtelnym i nienarzucaj¹cym siê trwaniem. Z perspektywy czasu swój wybór motywuje s³owami: to dlatego, ¿e czu³am, i¿ jako
jestem dla niego / i ¿e chyba mog³abym go kochaæ. / Chyba nawet t¹ wiadomoci¹ ju¿ go kocha³am25. Bior¹c pod uwagê jej wczeniejsze stwierdzenie:
zdawa³o mi siê zawsze, ¿e Andrzej czyni wszystko, / abym by³a mu niepotrzebna i by mnie o tym przekonaæ26 oraz s³owa samego Andrzeja, który stara³ siê
nie dopuciæ do zaistnienia tego uczucia  mówiæ mo¿na nie tylko o przedziwnej intuicji, ale o prawdziwym heroizmie uczuæ Teresy. Czas pokaza³, ¿e
przeczucie jej nie omyli³o. I choæ nie dopuci³a do tego, by pielêgnowaæ
w sobie uczucie, które pozostanie bez odpowiedzi27, to w³anie jej dyskretna
obecnoæ sprawi³a, ¿e po latach Andrzej powie: Jak¿e blisko przesz³a wówczas obok mnie! / Osaczy³a mnie prawie sw¹ wyobrani¹ / i tym dyskretnym
cierpieniem / którego wówczas nie chcia³em siê domyliæ […] Dr¿ê tylko na
myl, ¿e tak ³atwo mog³em j¹ straciæ28.
Dzieje mi³oci Teresy i Andrzeja to dzieje trudnych pocz¹tków; sygna³ów,
które nie mog³y siê spotkaæ. A jednak w koñcu to mi³oæ, zrodzona z wolnoci,
zwyciê¿y³a niepokój, staj¹c siê myl¹ i wol¹: / wol¹ bycia Teresy Andrzejem, /
wol¹ bycia Andrzeja Teres¹29. W losach bohaterów odczytujemy prawdê
o wpisaniu ludzkiej mi³oci w pewien odwieczny plan, w którym zakochani
odnajduj¹ siebie dziêki owej tajemniczej mapie sygna³ów i znaków. Analizowany z perspektywy ju¿ dokonanych owiadczyn rozwój wzajemnego uczucia pozwala zdefiniowaæ mi³oæ jako swoiste zderzenie (zarówno oczekiwañ
z rzeczywistoci¹, jak i w³asnych planów z odwiecznym porz¹dkiem mi³oci),
w którym dwie osoby uwiadamiaj¹ sobie, ¿e powinny do siebie nale¿eæ.
Choæ w upodobaniu do g³osu dochodzi zarówno pierwiastek poznawczy, jak
i wzruszeniowo-afektywny, przy czym ten drugi objawia siê z du¿¹ intensywnoci¹, to dojrza³a mi³oæ wykracza poza sferê emocji i uczuæ; siêga dalej
i g³êbiej, skupiaj¹c siê na wartoci samej osoby. Wyznanie Andrzeja, w którym ukazuje on piêknoæ dostêpn¹ dla zmys³ów jako dar trudny, a nawet nie24
Jej stan trafnie oddaj¹ s³owa: Myla³am o sygna³ach, które nie mog¹ siê z sob¹ spotkaæ [ ]
/ Wszystko wokó³ zdawa³o mi siê / tak bardzo potrzebne / i tak zharmonizowane z ca³oci¹ wiata,
/ tylko cz³owiek wytr¹cony i zagubiony. / Nie wiem zreszt¹, czy ka¿dy cz³owiek, / ale wiem na pewno, ¿e ja (s. 10).
25
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 9.
26
Tam¿e, s. 9.
27
Tam¿e, s. 9.
28
Tam¿e, s. 11.
29
Tam¿e, s. 19.
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bezpieczny, zdaje siê byæ paralelne do rozwa¿añ Wojty³y zawartych w Mi³oci i odpowiedzialnoci30. Uznanie prymatu wartoci osoby nad wartoci¹ jej
czysto zewnêtrznych przymiotów trafnie wyra¿aj¹ s³owa: powoli nauczy³em
siê ceniæ piêknoæ / dostêpn¹ dla umys³u, czyli prawdê./ Postanowi³em wiêc
szukaæ kobiety, która naprawdê bêdzie dla mego drugim ja’31. W wyznaniu
tym powraca  jak¿e wa¿ny  moment prawdy o osobie. Jest to moment decyduj¹cy dla rozwoju mi³oci, która wymaga uznania prawdy drugiego, która przekracza element czysto zewnêtrznego wra¿enia. Chroni mi³oæ przed
subiektywizmem i nadaje jej nieprzemijaj¹c¹ wartoæ. To w³anie prawda
o osobie budzi Andrzeja z duchowego letargu i pozwala mu dostrzec prawdziw¹ wartoæ Teresy; pozwala zrozumieæ, ¿e jest ona dla niego w³anie
owym drugim ja, którego poszukiwa³32 i wypowiedzieæ znamienne s³owa:
Po kilku latach widzê to wyranie, / ¿e drogi, które powinny siê rozbiec, / zbli¿y³y nas w³anie do siebie […] Dzi widzê, ¿e mój kraj jest tak¿e jej krajem, /
a przecie¿ marzy³em, by przerzuciæ pomost33.
Kluczow¹ rolê w historii Teresy i Andrzeja pe³ni postaæ tajemniczego jubilera. Jest on zarazem spoiwem, ³¹cz¹cym dzieje wszystkich trzech par. Spotkanie z nim wynosi rozwa¿ania na temat mi³oci na nowy poziom i stanowi
przejcie od indywidualnych refleksji i wspomnieñ do sformu³owania ponadczasowych prawd o mi³oci, równoczenie wprowadzaj¹c  kluczowe dla zrozumienia utworu  odniesienie ludzkiej mi³oci do Mi³oci Absolutnej. Z perspektywy minionych lat, Teresa tak wspomina to pamiêtne spotkanie: ten starzec mia³ w oczach poziom naszego istnienia. / Pion stanowi³y serca. (Pion
siê z poziomem styka³)34. Ju¿ sama witryna jubilerskiego sklepu zdaje siê przenosiæ narzeczonych w inny wymiar, w now¹, a zarazem odwieczn¹ rzeczywistoæ.
Analizuj¹c ten obraz, R. Buttiglione wskazuje na zwierciad³o jako na
symbol prawdy o wzajemnym odzwierciedlaniu siebie, które jest zarazem
owym przebywaniem w drugim, posiadaniem w swoim wnêtrzu jego obrazu35.
W Mi³oci i odpowiedzialnoci Wojty³a pisze: Sama z siebie bowiem zmys³owoæ jest zupe³nie lepa na osobê, a zorientowana tylko w stronê wartoci seksualnej zwi¹zanej z cia³em. Dlatego
te¿ wykazuje ow¹ znamienn¹ niesta³oæ, zwraca siê wszêdzie tam, gdzie znajduje tê wartoæ, gdzie
pojawi siê mo¿liwy przedmiot u¿ycia (K. Wojty³a, Mi³oæ , s. 98).
31
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 8.
32
Tam¿e, s. 8.
33
Tam¿e, s. 11.
34
Tam¿e, s. 36. A. Przybylska podkrela znaczenie zawartego w tej wypowiedzi motywu krzy¿a, powstaj¹cego na przeciêciu dwóch kierunków: pion oznacza tu indywidualn¹ wêdrówkê ka¿dego cz³owieka, poziom  moment spotkania i rozpoczêcia wspólnej drogi ¿ycia (A. Przybylska, dz.
cyt., s. 206).
35
Por. R. Buttiglione, dz. cyt., s. 356.
30
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S³owa mówi¹ce o obecnoci w g³êbi tego zwierciad³a niejako od pocz¹tku
wskazuj¹ zarazem na miejsce cz³owieka w odwiecznym Bo¿ym planie. Odbicie mo¿e symbolizowaæ nie tylko wiadomoæ, ale i ³askê, za sklep  sakrament ma³¿eñstwa36.
Przed sklepem jubilera ukazuje mi³oæ jako rzeczywistoæ tajemnicz¹,
której nie mo¿na zrozumieæ, a jedynie przyj¹æ jako dar tym cenniejszy, ¿e nieoczekiwany37. Jest to tak¿e dar przekraczaj¹cy niekiedy ludzkie plany i oczekiwania. Musia³o min¹æ sporo czasu, nim Andrzej ze zdumieniem odkry³, ¿e
drogi, które powinny siê rozbiec, / zbli¿y³y nas w³anie do siebie38, ¿e pokocha³ Teresê niejako na przekór samemu sobie, kierowany jakim tajemniczym
impulsem, który z czasem móg³ przerodziæ siê w owo tajemnicze wzajemne
trwanie w sobie. Trwanie, którego nie jest w stanie przerwaæ nawet fizyczna
roz³¹ka39. Losy kolejnej pary: Anny i Stefana, ukazuj¹ jednak, ¿e fizyczna
obecnoæ nie jest jeszcze wystarczaj¹cym gwarantem owego trwania”.

ANNA I STEFAN
Bo cz³owiek nie przetrwa w cz³owieku bez koñca i nie wystarczy cz³owiek
 prawda tych s³ów w sposób dramatyczny wybrzmiewa w ma³¿eñstwie Anny
i Stefana. W ich mi³oæ wkrad³o siê pêkniêcie, gorycz, smak zawodu i rozczarowania, poczucie niewystarczalnoci. Takie oblicze przybiera mi³oæ, która utraci³a zdolnoæ do daru z siebie. Oto ma³¿onkowie z bólem stwierdzaj¹,
¿e zgodzili siê na kompromis, bêd¹cy zaniechaniem walki o wzajemn¹ mi³oæ. Obojêtnoæ i zgoda na umieranie mi³oci pog³êbiaj¹ owo dramatyczne
pêkniêcie. Anna skar¿y siê, ¿e przestali istnieæ w sobie nawzajem, przez co:
coraz bardziej ¿ycie siê zmienia³o / w uci¹¿liw¹ egzystencjê dwojga, / którzy
w sobie zajmuj¹ wzajemnie / coraz mniej miejsca40. Jedyne, co ich ³¹czy  to
suma wspólnych obowi¹zków Miejsce mi³oci zajmuje obojêtnoæ; miej36
Wszystkie wa¿ne decyzje bohaterów dokonuj¹ siê w³anie przed jego witryn¹, bo te¿ Sakrament Ma³¿eñstwa jest t¹ w³anie tajemnic¹, wokó³ której skupia siê ca³y dramat. Jego bohaterowie
maj¹ przy tym wiadomoæ, ¿e ich decyzje siêgaj¹ zarówno w przesz³oæ, jak i w przysz³oæ, przekraczaj¹c przestrzeñ i czas i wpisuj¹c siê w odwieczny porz¹dek, tworz¹ now¹ rzeczywistoæ. Sakrament stwarza bowiem nowego cz³owieka (dot¹d dwoje, lecz jeszcze nie jedno, / odt¹d jedno,
chocia¿ nadal dwoje), za waga jubilera nie tylko odmierza ciê¿ar z³otego kruszcu, lecz ma moc
wskazywaæ ciê¿ar w³aciwy cz³owieka.
37
W. Smaszcz, S³owo poetyckie Karola Wojty³y, Warszawa 1998, s. 137.
38
K. Wojty³a Przed sklepem , s. 11.
39
Wspominaj¹c tragicznie zmar³ego mê¿a Teresa powie: Nie wychodzi³am wiêc z krêgu twojej
przedziwnej osoby, / której odda³am siebie i ju¿ nie umiem odebraæ (s. 36).
40
Tam¿e, s. 24.
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sce bliskoci  pustka i têsknota. Historia Anny i Stefana potwierdza fakt, ¿e
mi³oæ nie jest raz na zawsze osi¹gniêtym constans, ale kruchym uk³adem,
o którego ca³oæ trzeba nieustannie zabiegaæ41. Domaga siê ci¹g³ej troski
o jakoæ wzajemnych relacji i poszanowanie godnoci drugiej osoby. Analizuj¹c sytuacjê bohaterów, Wojty³a podejmuje próbê diagnozy przyczyn ich
obecnego stanu. Te rozwa¿ania na temat kryzysu ma³¿eñskiego stanowi¹ cenne rozwiniêcie jego koncepcji mi³oci. Na przyk³adzie losów bohaterów dramatu przedstawia on odk¹d dok¹d siêga ludzka mi³oæ / i jakie ma brzegi
urwiste. / Kiedy kto siê osunie po takim brzegu, / bardzo trudno mu wróciæ /
i b³¹ka siê sam poni¿ej swej drogi42.
Retrospektywne wypowiedzi postaci ukazuj¹, jak pocz¹tkowa fascynacja
ustêpuje miejsca narastaj¹cej obojêtnoci i postêpuj¹cemu kryzysowi zwi¹zku. Anna i Stefan myleli, ¿e dla mi³oci wystarczy, by dwoje ludzi chodzi³o
w krêgu swojego uczucia. Tymczasem w ich przypadku ¿ycie w sposób dramatyczny weryfikuje tê tezê: ich mi³oæ zdaje siê nieodwracalnie wygasaæ.
Gdyby zosta³a zakorzeniona w obiektywnej wartoci osoby, by³aby w stanie
przetrwaæ, choæ uczucia przemin¹. Widaæ tu echo przeprowadzonej przez
Wojty³ê krytyki koncepcji wartoci wed³ug Schelera i próby zredukowania ich
do uczuæ43. Tymczasem mi³oæ anga¿uje ca³ego cz³owieka, nie tylko sferê
jego uczuæ, ale te¿ wolê i rozum. Nie da siê st¹paæ tylko po kruchej tafli
uczuæ; mi³oæ jest czym wiêcej ni¿ tylko kwesti¹ zmys³ów i atmosfery44.
Tajemniczy nieznajomy o imieniu Adam45  komentator wewnêtrznych rozterek wszystkich trzech par; ich opiekun, przewodnik i doradca  w rozmowie z Ann¹ wypowie znamienne s³owa: Powierzchnia mi³oci ma swój pr¹d,
pr¹d szybki, migotliwy, ³atwo zmienny. Kalejdoskop fal i sytuacji tak pe³nych
uroku. Pr¹d ten jest czasami zawrotny tak, ¿e porywa ludzi, porywa kobiety
i mê¿czyzn. Porwani myl¹, ¿e wch³onêli ca³¹ tajemnicê mi³oci, a tymczasem
nawet jeszcze nie dotknêli46. Dramat Anny i Stefana to dramat wypalonych
uczuæ, to dramat stopniowego oddalania siê od siebie, osamotnienia. Opisuj¹c dzieje ich mi³oci, Wojty³a po raz kolejny dotyka tajemnicy wzajemnego
A. Przybylska, dz. cyt., s. 194.
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 25.
43
Por. R. Buttiglione, dz. cyt., s. 360.
44
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 27.
45
Adam, to  podobnie jak w Promieniowaniu ojcostwa  postaæ wynosz¹ca treæ dramatu na
poziom uniwersalny. Tu mówi o sobie: ja jestem chyba tylko po to, by na miejscu ka¿dego cz³owieka / podejmowaæ dalszy jego los, bo wczeniejszy te¿ we mnie siê zacz¹³. (K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 42). We wszystkich dramatach Wojty³y Adam, uczestnicz¹c w ¿yciu bohaterów, stanowi
rodzaj ³¹cznika miêdzy rzeczywistoci¹ doczesn¹ a wiatem transcendentnym.
46
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 28
41
42
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trwania w sobie, odzwierciedlania we w³asnym wnêtrzu ukochanej osoby.
Gdy zabrak³o nastrojów i wra¿eñ, w sercu Anny pozosta³a tylko pustka w³asnego wnêtrza ogo³oconego z obecnoci ukochanej osoby: Jak¿e by³o mi zrazu
obco / w sobie samej! / Jakbym ju¿ odwyk³a od cian mego wnêtrza  / tak
bardzo by³y one pe³ne Stefana, ¿e bez niego wydawa³y siê puste47.
Anna jest kobiet¹ o wewnêtrznej rysie na mi³oci, / o pêkniêciu i ranie,
która boli48. Balansuj¹c na krawêdzi49 egoizmu i nie-egoizmu, mi³oci i obojêtnoci, ogarniêta têsknot¹ za kim doskona³ym, a przede wszystkim: i n n y m od Stefana  Anna bezwiednie zaczyna poszukiwaæ bliskoci przypadkowo napotkanych mê¿czyzn50. Jej têsknotê za mi³oci¹ wyrazi Adam: Nie
mo¿esz ¿yæ bez mi³oci. Widzia³em z daleka, jak sz³a t¹ ulic¹ i próbowa³a
wzbudziæ dla siebie zainteresowanie. Prawie s³ysza³em Twoj¹ duszê. Wo³a³a
z rozpacz¹ o mi³oæ, której nie masz. Szuka³a kogo, kto by ciê wzi¹³ za rêkê,
przygarn¹³…51
Anna obwinia Stefana o swoj¹ samotnoæ, o to, ¿e nie potrafi³ zabliniæ
rany, która pojawi³a siê w jej duszy, ¿e potraktowa³ j¹ jak przedmiot, którego
nie mo¿na utraciæ, gdy siê ju¿ go raz uczyni³o swoj¹ w³asnoci¹, ¿e pohañbi³
jej wizerunek w sobie. Oto skutek przedmiotowego potraktowania cz³owieka,
przed którym Karol Wojty³a ostrzega³ wielokrotnie na kartach Mi³oci i odpowiedzialnoci52.
Przyczyna kryzysu ich zwi¹zku le¿y jednak jeszcze g³êbiej. Wskazuje na
ni¹ Adam, przypominaj¹c ma³¿onkom zapomnian¹ przez nich prawdê: mi³oæ
nie jest przygod¹. Ma smak ca³ego cz³owieka. Ma jego ciê¿ar gatunkowy.
I ciê¿ar ca³ego losu. Nie mo¿e byæ chwil¹. Wiecznoæ cz³owieka przechodzi
przez ni¹. Dlatego odnajduje siê w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznoci¹53. To dziêki temu zakorzenieniu mi³oci w Absolucie, Teresa mo¿e
mówiæ o trwaniu w krêgu osoby Andrzeja, mimo jego fizycznej nieobecno-

Tam¿e, s. 22.
Tam¿e, s. 25.
49
W jednej ze scen Anna idzie krawê¿nikiem, co mo¿e byæ symbolicznym odzwierciedleniem
stanu jej ducha.
50
por. K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 27-30.
51
Tam¿e, s. 27-30.
52
Na kartach Mi³oci i odpowiedzialnoci Wojty³a wielokrotnie podkrela wagê normy personalistycznej, w myl której: osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi siê u¿ywanie, które nie
mo¿e byæ traktowane jako przedmiot u¿ycia i w tej formie jako rodek do celu [ ]. Osoba jest
takim dobrem, ¿e w³aciwe i pe³nowartociowe do niej odniesienie stanowi tylko mi³oæ. (K. Wojty³a, Mi³oæ , s. 42).
53
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 29.
47
48
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ci. Z kolei pozbawiona tego zakorzenienia mi³oæ nie przetrwa próby czasu,
jak to ma miejsce w przypadku Anny i Stefana. S³owami Adama Wojty³a
wyra¿a prawdê o Mi³oci, która istnieje niejako po drugiej stronie naszych
wszystkich mi³oci. To takiej w³anie mi³oci intuicyjnie szuka³ Andrzej, zastanawiaj¹c siê d³ugo nad wyborem przysz³ej ¿ony, orientuj¹c siê w skomplikowanej mapie znaków i sygna³ów, przy równoczesnej wiadomoci tego,
czym jest mi³oæ w jej absolutnych wymiarach. Tej wiadomoci i wyp³ywaj¹cej z niej pokory zabrak³o Stefanowi54.
W omawianym dramacie ustami poety przemawia wybitny duszpasterz
i teolog, pozwalaj¹cy czytelnikowi odkryæ tê przedziwn¹ prawdê, ¿e w twarzy
Oblubieñca ka¿dy z nas odnajduje podobieñstwo twarzy tych, w których uwik³a³a nas mi³oæ po tej stronie ¿ycia i egzystencji. Wszystkie s¹ w Nim55. Ten
paradoks pora¿a Annê, która w Oblubieñcu56 odkrywa twarz Stefana  twarz,
któr¹ zarazem kocha i nienawidzi, której szuka i przed któr¹ ucieka. Prawda
ta przera¿a, ale zarazem powstrzymuje Annê przed rezygnacj¹ z walki o mi³oæ. Choæ dawne jej uczucie do mê¿a obumar³o, to jednak decyduje siê trwaæ,
przestaæ obwiniaæ tylko druga stronê i zacz¹æ szukaæ winy w sobie. Te starania staj¹ siê zapor¹, która zatrzymuje postêpuj¹cy proces wzajemnego oddalania siê ma³¿onków. Adam okreli drogê, na któr¹ weszli mianem drogi mi³oci dope³niaj¹cej, która mog³a zacz¹æ siê tylko od spotkania z Oblubieñcem57. Na ostatnich kartach dramatu powraca postaæ Anny, wypowiadaj¹cej
znamienne s³owa: dawna dziewczêca mi³oæ do tego cz³owieka wysch³a / jak
ród³o, które nie mo¿e powtórnie wytrysn¹æ z ziemi. / Próbowa³am jednak
uwierzyæ i w niego, i w jaki ³ad, / w jaki porz¹dek wszystkiego, tak¿e i mego
¿ycia [ ] Przestalimy siê mo¿e od siebie oddalaæ w takim przyspieszeniu58.
Równie¿ w historii tej pary ma³¿eñskiej, której losy jak¿e ró¿ni¹ siê od
dziejów mi³oci Teresy i Andrzeja, wpisany jest tytu³owy sklep jubilera. Tajemniczy jubiler pojawia siê w prze³omowym momencie, kiedy to Anna podejmuje decyzjê o sprzedaniu swojej obr¹czki. Uwiadamia on jej, ¿e na wadze, odwa¿aj¹cej los i byt cz³owieka, ¿adna obr¹czka z osobna nie wa¿y ani
miligrama. Wa¿¹ tylko obie. Wiêkszoæ wypowiedzi jubilera cechuje pewna
doza sceptycyzmu: oto mi³oæ tworz¹ osoby nie dorastaj¹ce do wezwania kierowanego ku nim przez wartoæ ucielenion¹ w drugim cz³owieku. Jego s³oPor. A. Karoñ-Ostrowska, dz. cyt., s. 82.
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 32.
56
Postaæ Oblubieñca wynosi rozwa¿ania na poziom metafizyczny, jego kluczow¹ rolê w tej
czêci dramatu podkrela fakt, i¿ jest ona zatytu³owana w³anie: Oblubieniec.
57
Por. tam¿e, s. 44.
58
Tam¿e, s. 43.
54
55
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wa wskazuj¹ na spl¹tanie ludzkich istnieñ, na niepe³noæ i niedojrza³oæ jednostki, na  zdaj¹ce siê wzajemnie wykluczaæ  wpisane w ni¹ pragnienie
jednoci i zarazem odrêbnoci59. Odpowiedzi¹ na ow¹ niewystarczalnoæ i tragicznoæ osoby ludzkiej jest wspomniane ju¿ zakorzenienie mi³oci w Mi³oci Absolutnej. To zakorzenienie dokonuje siê przez sakrament ma³¿eñstwa,
w którym urzeczywistnia siê niepowtarzalna synteza istnienia dwóch ludzi, /
które siê w pewnym punkcie jakby zbiega / i z dwojga czyni jedno60, a zarazem w³¹czenie tej mi³oci w porz¹dek nadprzyrodzony.

MONIKA I KRZYSZTOF
Przed sklepem jubilera daje nam obraz jeszcze jednej mi³oci: uczucia
rodz¹cego siê miêdzy Krzysztofem  synem Teresy i Andrzeja oraz Monik¹ 
córk¹ Anny i Stefana. Analiza ich wzajemnej relacji pobudza nie tylko do
wyci¹gania wniosków na temat mi³oci oblubieñczej, ale tak¿e odkrywa tajemnicê mi³oci rodzicielskiej: trwanie w dzieciach dziedzictwa ich rodziców. Na przyk³adzie tej pary Wojty³a ukazuje wp³yw rodziców nie tylko na
charakter i osobowoæ ich potomstwa, ale i na zdolnoæ do mi³owania i kszta³t
mi³oci, któr¹ stworz¹. Z³udna okazuje siê nadzieja Anny, ¿e w dusze dzieci
jeszcze nie przesz³o / to pêkniêcie mi³oci, / które ja ju¿ czu³am tak dotkliwie61,
bowiem oboje: Monika i Krzysztof, wkraczaj¹ w mi³oæ z pewnymi ograniczeniami egzystencjalnymi (lêki, urazy, pêkniêcia osobowoci)62, a tak¿e zranieniami wyniesionymi z domu rodzinnego. Z jednej strony fizyczny brak
zmar³ego przedwczenie ojca, z drugiej za kryzys ma³¿eñski rodziców  to
dowiadczenia, które rzutuj¹ na postrzeganie mi³oci przez tych dwojga m³odych ludzi. Proces kszta³towania siê ich uczucia to ci¹g³e zmaganie z ograniczeniami i walka o uzyskanie umiejêtnoci ich transcendowania. Na przekór
wszelkim trudnociom, Krzysztof jest w stanie dostrzec w rodz¹cym siê uczuciu nie tylko piêkny i zarazem trudny dar, lecz tak¿e zadanie: mi³oæ jest ci¹g³ym wyzwaniem rzucanym nam przez Boga, / rzucanym chyba po to, bymy
sami wyzwali los63. Mimo lêku przed wzajemnym zranieniem i kruchoci¹
ludzkich uczuæ, m³odzi ludzie chc¹ walczyæ o to, by owo pêkniêcie mi³oci,
które sta³o siê udzia³em Anny i Stefana, nie ogarnê³o sw¹ destruktywn¹ si³¹
59
60
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Por. K. Dybciak, Karol Wojty³a a literatura, Tarnów [1991], s. 99.
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 27.
Tam¿e, s. 23.
Por. A. Przybylska, dz. cyt., s. 230.
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 38.
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ich rodz¹cej siê mi³oci. Mylami wybiegaj¹ w przysz³oæ, przewiduj¹c, ¿e
wa¿ne bêdzie to, co zostaje, gdy fala wzruszeñ opadnie64. Te s³owa ukazuj¹,
podkrelan¹ ju¿ wielokrotnie prawdê, ¿e dojrza³a mi³oæ nie ogranicza siê do
sfery czysto emocjonalnej, lecz j¹ przekracza, stawiaj¹c w centrum sam¹ wartoæ osoby umi³owanej i prawdê o niej.
I znów pojawia siê postaæ Jubilera. Dowiedziawszy siê o zarêczynach
syna, Teresa powraca we wspomnieniach do pamiêtnego z nim spotkania, do
jego s³ów, do obrazu przysz³oci, odczytanej w zwierciadle jego wystawy.
W mi³oci Krzysztofa i Moniki upatruje swoist¹ kontynuacjê swej mi³oci do
Andrzeja  mi³oci przedwczenie przerwanej przez mieræ. Tê intuicjê wyrazi s³owami: sta³am wiêc dzisiaj znów przed sklepem jubilera / czyta³am
dalszy ci¹g naszej przedziwnej historii 65. Tym razem jednak m³odzi nie
zwracaj¹ uwagi na twarz Jubilera, nie potrafi¹ (a mo¿e i nie chc¹) wyczytaæ
nic z jego wzroku, nie odczuwaj¹ wyj¹tkowoci tego spotkania, o którym
Monika powie: bylimy sob¹ zajêci  jak¿e mo¿na siê by³o oderwaæ / on
nie uczyni³ niczego, by nas zafascynowaæ…66. Istotniejsza od jego s³ów zdaje
siê byæ fala wzruszeñ i emocji, towarzysz¹cych narzeczonym w chwili wyboru obr¹czek. Ca³e piêkno skupi³o siê w ich uczuciu. Losy dzieci, ich sposób
dowiadczania mi³oci ró¿ni siê od dowiadczenia rodziców, a jednak z niego
czerpie i na swój sposób na jego przed³u¿eniu wyrasta.
S³owa wypowiedziane w pewnym momencie przez bohaterkê innego dramatu Wojty³y  Monikê z Promieniowania ojcostwa – przywo³uj¹ postaæ jej
imienniczki z dramatu Przed sklepem jubilera. Monika mówi: tak rós³ we
mnie ojciec poprzez matkê, a ja w³anie by³am ich jednoci¹, / w tym fragmencie w ca³okszta³cie drzewa, poprzez które rosn¹ oba pnie67. Karol Wojty³a pos³uguje siê, jak¿e wymownym, obrazem drzew o podwójnym pniu, aby
ukazaæ prawdê o dziecku, które wzrasta niejako na przed³u¿eniu istnienia
swoich rodziców. Jest to po³¹czenie tak silne, ¿e wybory rodziców nie mog¹
pozostaæ bez echa w duszy i osobowoci dziecka. Równie¿ ich mi³oæ lub jej
brak owocuje okrelonym stopniem zdolnoci dawania i przyjmowania mi³oci. Monika jest przyk³adem tego, w jak dramatyczny sposób pêkniêcie mi³oci rodziców rzutuje na jej relacjê z Krzysztofem. Potwierdzaj¹ to s³owa Teresy: oto dziedzictwo Moniki: pêkniêcie tamtej mi³oci / zatrzyma³o siê w niej

Tam¿e, s. 38.
Tam¿e, s. 36
66
Tam¿e, s. 40.
67
K. Wojty³a, Promieniowanie ojcostwa (misterium), [w:] K. Wojty³a-Jan Pawe³ II, Poezje,
dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Kraków 2004, s. 458.
64
65
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tak g³êboko, ¿e w³asna mi³oæ / zaczyna siê te¿ od pêkniêcia68. Anna i Stefan
wzajemn¹ obojêtnoci¹ okaleczyli swoj¹ córkê, czyni¹c j¹ zamkniêt¹ w sobie
i przedwczenie dojrza³¹. Sama Monika wielokrotnie mówi o lêku przed mi³oci¹, przed ewentualnym zranieniem. Lêka siê siebie samej, lêka siê o Krzysztofa i lêka siê wreszcie jego samego. Lêk jest nieod³¹cznym towarzyszem jej
mi³oci. Widz¹c rodziców, którzy ¿yj¹ niejako obok siebie, którzy zaprzepacili pierwotn¹ jednoæ ich zwi¹zku, boi siê mo¿liwoci niespe³nienia siê tego
uczucia, które rodzi siê miêdzy ni¹ a Krzysztofem: czy to nie bêdzie pomy³ka,
mój drogi, czy nie minie? / Czy kiedy nie odejdziesz tak samo jak mój ojciec,
/ który jest w domu obcy  czy ja nie odejdê jak matka, / która sta³a siê obca?
Czy ludzka mi³oæ w ogóle jest / zdolna do tego, by przetrwaæ ca³e istnienie
cz³owieka?69. Lêk przed przysz³oci¹ jest pochodn¹ tych wszystkich lêków,
jakie nagromadzi³y siê w ma³¿eñstwie jej rodziców  Anny i Stefana. Obawa
przed byciem porzuconym nie jest bezpodstawna, lecz zakorzeniona w poczuciu opuszczenia, które sta³o siê udzia³em Anny. Relacja rodziców rzutuje tak¿e na postrzeganie przysz³ego ma³¿onka70.
Równie¿ w Krzysztofie trwa mi³oæ, która sta³a siê udzia³em jego rodziców: Teresy i Andrzeja, i która przetrwa³a, mimo fizycznej nieobecnoci zmar³ego przedwczenie ojca. Tak, jak w Monice trwa owo pêkniêcie mi³oci, tak
w nim przetrwa³a jednoæ. Równoczenie jednak Krzysztof niejako odziedziczy³ lêk mi³oci do nieobecnego71. Na jego osobowoæ rzutuje dowiadczenie
braku ojca, bêd¹ce zarazem brakiem pozytywnego wzorca mê¿czyzny72. Matka próbowa³a wszczepiæ w niego ideê ojca, jednak jej starania nie mog³y zast¹piæ jego obecnoci. Szczególna wiê Krzysztofa z matk¹ uczyni³a go cz³owiekiem wra¿liwym, zdolnym odczytaæ w niej samotnoæ pe³n¹ nieobecnego
cz³owieka, którego on w jaki sposób zacz¹³ uobecniaæ. Sama Teresa przyznaje, ¿e coraz bardziej widzi w Krzysztofie Andrzeja. Czy¿by w ten sposób
spe³nia³y siê s³owa z Promieniowania ojcostwa, mówi¹ce o odnajdowaniu
w dziecku ojca i zarazem oblubieñca?73 Równie¿ Krzysztof, który musi zdobywaæ Monikê nie tylko dla siebie, ale i dla niej samej i dla jej rodziców, nie
jest wolny od lêku przed wyzwaniem, jakie stawia przed nim los. Tylko mi³oæ, zakorzeniona w prawdzie o sobie i o drugiej osobie, jest w stanie przeK. Wojty³a, Przed sklepem , s. 39.
Tam¿e, s. 37.
70
Monika mówi: ach, kiedy¿ zaczniemy ¿yæ / ¿yciem nareszcie w³asnym! / I kiedy¿ wreszcie
uwierzê, / ¿e ty nie jeste jak ojciec! Kiedy¿ bêdziesz tylko Krzysztofem, / wolnym od tamtych skojarzeñ! (s. 41).
71
Tam¿e, s. 39.
72
Por. tam¿e, s. 36-37.
73
Por. K. Wojty³a, Promieniowanie , s. 454.
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³amaæ ten lêk i uczyniæ cz³owieka zdolnym do daru z siebie, do stworzenia
tej communio personarum, która jest przynale¿na mi³oci oblubieñczej.
Dowiadczenie rodziców trwa w dzieciach, ale ich nie determinuje. S¹ oni
dla nich niczym próg, poza który przechodz¹ z wysi³kiem, / by znaleæ siê
w nowych mieszkaniach  w mieszkaniach w³asnych dusz74. Próg nie jest po
to, by siê na nim zatrzymywaæ, lecz jest niczym pomost, prowadz¹cy do wnêtrza, do nowej rzeczywistoci, któr¹ trzeba budowaæ w³asnym wysi³kiem,
w oparciu o wolnoæ i ci¹gle ponawiany wybór, przede wszystkim jednak
w oparciu o mi³oæ. Przejcie przez ten próg mo¿na odczytywaæ równie¿ jako
symboliczne wejcie w doros³oæ. Za tym progiem prawd¹ staj¹ siê s³owa:
dzieci dorastaj¹ znienacka przez mi³oæ, i potem tak nagle doroli / trzymaj¹c
siê za rêce wêdruj¹ w wielkim t³umie75.
Dzieje mi³oci Moniki i Krzysztofa to dowód na to, jak mi³oæ splata siê
z konkretnym losem cz³owieka, z jego dowiadczeniami, zranieniami i ca³¹
jego histori¹. To tak¿e dowód na przenikanie siê i wp³yw wzajemnej mi³oci
rodziców na uczucie, jakim obdarowuj¹ swe dzieci, ale tak¿e na kszta³t ich
przysz³ych relacji z ¿yciowymi partnerami. W rodzicielstwie rodzi siê nowa
jakoæ owej communio personarum, która jest udzia³em ma³¿onków. Co wiêcej, mi³oæ rodzicielska nie tylko wyrasta na przed³u¿eniu mi³oci oblubieñczej, ale obie winny byæ w swej najg³êbszej istocie partycypowaniem w Absolutnym Istnieniu i Mi³oci samego Boga, która niejako promieniuje na
wszystkie pozosta³e relacje. Mi³oæ bowiem nie mo¿e byæ chwil¹. Wiecznoæ
cz³owieka przechodzi przez ni¹. Dlatego odnajduje siê w wymiarach Boga. Bo
tylko On jest wiecznoci¹76. I to w³anie On ukazuje siê na dnie dramatów
poszczególnych bohaterów.

*
Medytacje o sakramencie ma³¿eñstwa przechodz¹ce chwilami w dramat
Treæ ca³kowicie uzasadnia ów tytu³. Trzy pary. Jedna mi³oæ, ale ró¿ne jej
oblicza. Zmagania bohaterów, tragizm ich losu i zawi³e drogi, którymi kroczy ich uczucie trafnie podsumowuj¹ s³owa Adama: czasem ludzkie istnienie
wydaje siê za krótkie dla mi³oci. Kiedy indziej jednak odwrotnie: mi³oæ ludzka wydaje siê za krótka w stosunku do istnienia  a mo¿e raczej za p³ytka.
W ka¿dym razie cz³owiek ma do dyspozycji jakie istnienie i jak¹ mi³oæ 
74
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K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 39.
K. Wojty³a, Profile Cyrenejczyka, [w:] K. Wojty³a-Jan Pawe³ II, Poezje , s. 122.
K. Wojty³a, Przed sklepem , s. 29.
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jak z tego uczyniæ sensowny ca³okszta³t?77 To pytanie, które odwiecznie rodzi
siê w cz³owieku i które wybrzmiewa tak¿e na kartach innych utworów Wojty³y. Odpowiedzi na nie poszukuj¹ Teresa i Andrzej, Anna i Stefan, Monika
i Krzysztof. Annê i Stefana zgubi³ brak pokory wobec tego, czym mi³oæ musi
byæ w swej prawdziwej istocie. Zalepi³o ich z³udzenie, ¿e mi³oæ da siê sprowadziæ do uczuæ, do chwilowych uniesieñ serca, do fascynacji i namiêtnoci.
Pêkniêcie ich mi³oci zagrozi³o nie tylko ich ma³¿eñstwu, ale te¿ rzuci³o cieñ
na rodz¹c¹ siê mi³oæ nastêpnego pokolenia  ich córki Moniki i Krzysztofa.
W istocie trudno mówiæ o relacji rodziców do dzieci w oderwaniu od ich
wzajemnego uczucia. St¹d te¿ analiza mi³oci rodzicielskiej w pismach Karola Wojty³y stoi niejako na przed³u¿eniu refleksji o mi³oci oblubieñczej i j¹
dope³nia. Medytacje przechodz¹ w dramat. Tajemnica bycia ma³¿onkiem
przechodzi w tajemnicê bycia rodzicem.
77

Tam¿e, s. 44.
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ANDRZEJ LATOÑ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
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Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Cia³o ¿yj¹ce w wietle prawdy bycia i prawdy ¿ycia.
Martin Heidegger i Michel Henry
Living Body in the Light of the Truth of Being and the Truth of Life.
Martin Heidegger and Michel Henry

I. CIA£O W ONTOLOGII FUNDAMENTALNEJ HEIDEGGERA
W myleniu filozofii jestemy rozmow¹ z mylicielami przesz³oci1  mówi³ Heidegger. On sam, podejmuj¹c takie rozmowy, wykazywa³ równoczenie, ze swojego punktu widzenia, s³abe punkty w rozumowaniu konkretnych
filozofów, aby ods³aniaæ to, co wed³ug niego, przeszkadza³o danej myli
w dotarciu do rzeczy najwa¿niejszej, czyli do w³aciwego rozumienia bycia,
ci¹gle zapominanego przez filozofiê Zachodu2.
Jego krytyczne spojrzenie nie ominê³o równie¿ Husserla, któremu Heidegger zarzuci³ pominiêcie, albo raczej przegapienie (Versäumnis) analizy fenomenu bycia intencjonalnoci3. Wed³ug Heideggera, skutek tego jest taki, ¿e
Husserl nie dociera do rzeczy samych; bêd¹c ofiar¹ wielowiekowej tradycji
ontologicznej, przeoczy³ tê kwestiê oraz kwestiê sensu bycia4. Ale w³anie to
1
M. Heidegger, Z ostatniego wyk³adu marburskiego, t³um. M. Porêba, w: ten¿e, Znaki drogi,
Warszawa 1999, s. 73.
2
Por. M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, s. 2-3; zob. na przyk³ad
uwagê w stosunku do Kartezjusza i Leibniza w : M. Heidegger, Z ostatniego wyk³adu marburskiego, s. 82.
3
M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitproblems, Frankfurt 19982, s. 157.
4
Tam¿e, s. 179.
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odkrycie otwar³o Heideggerowi w³asn¹ drogê poszukiwañ i publikacjê Sein
und Zeit w 1927 roku.
Jednak wnikliwi czytelnicy dzie³ Heideggera, id¹c jego ladem, zaczêli
zauwa¿aæ równie¿ powa¿ne niejasnoci czy pominiêcia w jego filozofii.
Rzecz dotyczy zw³aszcza fenomenu cielesnoci cz³owieka, fenomenu ¿yj¹cego cia³a.
Jean Greisch, znany we Francji komentator myli Heideggera5, sugeruje, ¿e
byæ mo¿e u Heideggera mamy do czynienia z bardzo powa¿nym b³êdem przegapienia („ratage”) fenomenu cia³a. Nie chodzi³oby tu tylko o zapomnienie,
tak jak na przyk³ad zapomina siê zabraæ parasola z domu  pisze Greisch, lecz
o przegapienie czego na sposób spónienia siê na poci¹g, który ju¿ odjecha³6.
Uwa¿a on, ¿e jest to tej samej miary zaniedbanie, co wy¿ej wspomniany zarzut
Heideggera wobec Husserla7. Twierdz¹c tak, Greisch do³¹cza do innego filozofa, Didier Francka, dla którego w³anie to przegapienie jest przyczyn¹ pora¿ki tego wielkiego przedsiêwziêcia po³¹czenia analityki Dasein i ontologii fundamentalnej w horyzoncie czasowoci w dziele Sein und Zeit.
Poni¿sze refleksje na temat heideggerowskiego mylenia o ciele inspirowane s¹ w³anie analizami dokonanymi przez Jeana Greischa i Didier Francka.
Heideggerowski Dasein: same rêce bez cia³a?

Sein und Zeit zawodzi w przypadku problemu ¿yj¹cego cia³a8  pisze
Franck. I nie chodzi tu o to, ¿e Heidegger za ma³o mówi o ciele (kilka wierszy w Sein und Zeit), co by mo¿na nadrobiæ kontynuuj¹c analizy w tym samym duchu; tu nie chodzi o zapomnienie, lecz o rzecz fundamentaln¹, zdaniem Francka, o sam¹ koncepcjê Sein und Zeit, o b³¹d strukturalny tego dzie³a, w którym pominiêto fenomen cielesnoci.
Rzeczywicie, mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem, gdy¿, zapoznaj¹c siê na pocz¹tku z nakrelonym projektem Sein und Zeit mamy prawo
spodziewaæ siê, ¿e cia³o bêdzie fenomenem, którego analityka egzystencjalna
nie mo¿e nie napotkaæ, w rzeczywistoci jednak widzimy, ¿e do takiego spotkania nie dochodzi9.
5
Wyró¿niæ tu nale¿y zw³aszcza jego obszerny komentarz do Sein und Zeit: Ontologie et temporalité. Esquisse d’une interprétation de «Sein und Zeit», Paris 1994.
6
J. Greisch, Le phénomène de la chair: un „ratage” de «Sein und Zeit», w : G. Floviral (red.),
Dimensions de l’exister. Etudes d’anthropologie philosophique, Louvain-Paris 1994, s. 154.
7
Tam¿e, s. 155.
8
D. Franck, Heidegger et le problème de l’espace, Paris 1985, s. 126.
9
Heidegger przed Sein und Zeit planowa³ iæ w kierunku filozofii ¿ycia jako hermeneutyki
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Franck, przygl¹daj¹c siê najpierw fenomenologicznemu rozró¿nieniu Husserla na Leib i Körper widzi we wszystkich tych analizach ukryte cielesne
a priori, trudne do zdefiniowania. Wed³ug niego nie do przyjêcia jest, aby percepcja by³a pierwszym miejscem donacji, a ucielenienie by³o ujmowane jako
przedstawienie, za ¿yj¹ce cia³o zredukowane do czasowoci10. Franck stawia
nawet tezê, ¿e je¿eli ta ca³kowita redukcja cielesnoci do czasowoci jest nie
do przyjêcia, to ca³a aksjomatyka Sein und Zeit staje siê problematyczna,
a wiêc ród³owy punkt wyjcia kwestii bycia, analiza wiatowoci, w koñcu
ca³a analityka egzystencjalna jest b³êdna11.
Sam Heidegger zauwa¿y³ póniej, ¿e jest pewien problem w jego filozofii z cia³em ¿yj¹cym. Ciekawe uwagi o ciele spotykamy w jego komentarzu
do nietzscheañskiego chaosu: ¯ycie ¿yje w ten sposób, ¿e siê cieleni. Poznalimy byæ mo¿e jak dot¹d niezliczon¹ iloæ tego, co nazywamy cia³ami
(Leibkörper), brak nam jednak powa¿nego namys³u nad tym, czym jest ucielenienie (Leiben). Jest ono czym wiêcej i czym innym ni¿ tylko targaniem
ze sob¹ cia³a. To w nim uzyskuj¹ swój charakter zdarzenia te wszystkie zjawiska i zmiany (Abläufe), które stwierdzamy w ciele istoty ¿ywej. Byæ mo¿e
ucielenienie jest na razie jeszcze ciemnym s³owem, ale nazywa ono co, czego w poznaniu istot ¿ywych najpierw i stale musimy dowiadczaæ i uwzglêdniaæ w namyle. Tak jak proste, lecz mroczne jest to, co znamy jako grawitacjê, si³ê ci¹¿enia i spadanie cia³ fizycznych (Körper), podobnie proste i mroczne, ale zupe³nie inne i odpowiednio istotniejsze jest ucielenienie siê istoty
¿ywej. Ucielenienie siê ¿ycia nie jest czym odosobnionym dla siebie, zapuszkowanym w ciele fizycznym, jakim mo¿e jawiæ siê cia³o (Leib). Cia³o jest
zarazem przepustem i przejciem. Przez cia³o przep³ywa nurt ¿ycia, co odczuwamy zawsze tylko cz¹stkowo i ulotnie, i to tylko na miarê recepcji w³aciwej
danemu stanowi cielesnemu. Nasze cia³o skazane jest na dryfowanie w tym
nurcie ¿ycia, pr¹d unosi je i porywa b¹d spycha na bok. Ten chaos naszej
sfery doznañ, któr¹ znamy jako sferê cielesn¹, jest jedynie wycinkiem wielkiego chaosu, którym jest sam wiat12.
W wietle tej wypowiedzi zapytajmy wiêc, dlaczego to ucielenianie siê
¿ycia nie jest obecne i zanalizowane w Sein und Zeit? Czy s¹ ku temu jakie
racje? Dlaczego Heidegger do koñca broni³ siê przed gruntownym namys³em
faktycznoci. Analityka egzystencjalna zreszt¹ podjê³a w³anie próbê rozszyfrowania fenomenu
¿ycia, scharakteryzowania go w sposób bardziej precyzyjny. Tym bardziej wiêc dziwi, ¿e tak rzadko pojawia siê w niej fenomen ¿yj¹cego cia³a (Por. J. Greisch, Le phénomène de la chair, s. 157).
10
Por. D. Franck, Chair et Corps. Sur la phénoménologie de Husserl, Paris 1981, s. 25.
11
Tam¿e, s. 26.
12
M. Heidegger, Nietzsche, t³um. zb., Warszawa 1998, s. 560-561.
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nad cielesnoci¹, uwa¿aj¹c ostatecznie, ¿e analizy w Sein und Zeit s¹ bardziej
podstawowe, ¿e s¹ one fundamentem fenomenologii. A mo¿e po prostu Heidegger nie by³ w stanie przyznaæ siê do b³êdnych wyborów na pocz¹tku swoich analiz, co sugeruje Didier Franck?
Wed³ug Francka, przyczyny pora¿ki Heideggera nale¿y szukaæ w relacji,
któr¹ ustanawia on od pocz¹tku pomiêdzy czasem (to znaczy trosk¹) i byciem. W³anie ta relacja nie pozwala na to, aby cielesnoæ i cia³o ¿yj¹ce pojawi³y siê na w³aciwym sobie miejscu, gdy¿ cia³o ¿yj¹ce, przez które ¿ycie
powiadcza siebie, wcale nie zale¿y od egzystencji, czyli czasowoci13. Poniewa¿ cia³o ¿yj¹ce nie posiada ¿adnego ze sposobów bycia wyró¿nionych przez
ontologiê fundamentaln¹14, dlatego Franck postuluje, aby zaj¹æ siê analiz¹
¿yj¹cego cia³a, które cieleni siê bez bycia i czasu15. Franck proponuje wiêc
jako bardziej fundamentaln¹ od analityki Heideggera, analitykê ¿yj¹cego cia³a, która przekracza fenomenologiê16.
Dla Francka nieobecnoæ cia³a ¿yj¹cego w analizach Heideggera nie jest
przypadkowa, gdy¿ cia³o ¿yj¹ce zagra¿a³oby uprzywilejowanej pozycji czasowoci i wszystkiemu, co z tego wynika17. Franck przyznaje racjê Husserlowi,
gdy ten mówi o procedencji ¿yj¹cego cia³a w stosunku do wewnêtrznej
czasowoci wiadomoci. Zdaniem Francka, to w³anie cia³o ¿yj¹ce jest tym,
co konstytuuje czas, ale ka¿de ¿yj¹ce cia³o w odniesieniu do innego, co znaczy, ¿e ró¿nica cielesna i relacja cielesna temporalizuj¹ czas18. Ta teza kontestuje wiêc fundamentalne za³o¿enie Sein und Zeit, gdzie prawdziwym a priori jest ród³owa czasowoæ. Franck nie tylko og³asza nieredukowalnoæ cia³a
¿yj¹cego do czasowoci, ale twierdzi, odwracaj¹c centraln¹ tezê Heideggera,
¿e cia³o ¿yj¹ce daje (donne) czas19.
Tak wiêc z tego, co mówi Franck, a co potwierdza równie¿ Jean Greisch20,
wynika, ¿e w samym centrum analityki egzystencjalnej Dasein zosta³ nies³usznie zupe³nie pominiêty fenomen ¿ywego cia³a. Wskazuje na to fundamentalne rozró¿nienie Zuhandenheit/ Vorhandenheit, bez którego ¿aden opis
bycia-w-wiecie nie jest mo¿liwy. To rozró¿nienie ju¿ zak³ada przecie¿ istnienie ¿yj¹cego cia³a. Je¿eli ontologia tradycyjna  ontologia Vorhandenheit
13
14
15
16
17
18
19
20

D. Franck, Heidegger et le problème de l’espace, s. 64.
Tam¿e, s. 66.
Tam¿e, s. 91.
J. Greisch, Le phénomène de la chair, s. 158.
D. Franck, Chair et Corps, s. 171.
Tam¿e, s. 190-191.
Tam¿e, s. 193.
Zob. J. Greisch, Le phénomène de la chair, s. 159.
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 zwi¹zana jest z rêk¹ i je¿eli ontologia fundamentalna  ontologia Zuhandenheit, ontologia egzystencjalna z narzêdziami, które konstytuuj¹ nastrojony wiat, zwi¹zana jest z rêk¹, to logicznie z tego powinno wynikaæ, ¿e
pierwszym obowi¹zkiem filozofa powinna byæ analiza egzystencjalna cielesnoci21, czego Heidegger jednak nie czyni. Jego Dasein ma rêce, które nie s¹
po³¹czone z cia³em.
Jak to siê sta³o, ¿e Heidegger od pocz¹tku myla³ o hermeneutyce ¿ycia
faktycznego a zaj¹³ siê analityk¹ Dasein? Kiedy powiedzia³by ¿ycie, a teraz Dasein, jakby boj¹c siê wszystkich dwuznacznoci filozofii ¿ycia. Problem jest dobrze widoczny, gdy Heidegger usi³uje okreliæ znaczenie egzystencjalnej przestrzeni z dwojakiego punktu widzenia: najpierw jako odniesienie do przestrzennoci w³aciwej narzêdziom wiata nastrojonego, który
wpada pod rêkê; nastêpnie w relacji do aspektów przestrzennych bycia-wwiecie samego Dasein. W pierwszej przestrzeni jest rzecz¹ normaln¹, ¿e
akcent pada na rêkê, ale druga domaga³aby siê ca³ego wcielonego cia³a.
Franck wprowadza tu fundamentalne rozró¿nienie miêdzy dwoma wymiarami: najpierw wymiar czasowo-ekstatyczny troski, wymiar przezornych zabiegów, któremu odpowiada kategoria ontologiczna Zuhandenheit; nastêpnie
wymiar cielesno-¿yj¹cy, który jako jedyny ukazuje niesamowit¹ bliskoæ tego,
co dotykalne22. Heidegger, wed³ug Francka, te dwa wymiary miesza ze sob¹23.
To w³anie ta asymilacja le¿y u podstaw ostatecznego zaniechania refleksji
nad cia³em ¿yj¹cym, gdy¿ wcielenie w ca³oci zosta³o odes³ane do ekstatycznej czasowoci i to czasowoæ nadaje mu egzystencjalne znaczenie.
Heidegger postanowi³, aby bliskoci opieraj¹cej siê o troskê, zabieganie,
przypisaæ sens czasowy pewnej prezentacji, dlatego ucieka³ od obecnoci cielesnej, co widaæ zreszt¹ przy analizie przestrzennoci egzystencjalnej samego
Dasein. Ta tendencja pomijania cielesnoci jest widoczna przy analizie egzystencjalnego fenomenu „od-dalenia” (Ent-fernung) i „ukierunkowania” (Ausrichtung), gdzie Heidegger jest zmuszony u¿yæ nazwy ¿yj¹ce cia³o. Ale robi
to w dziwny sposób pisz¹c: Ukierunkowaniu, tak jak i od-daleniu, stanowi¹cym modi bycia bycia-w-wiecie, ju¿ z góry przewodzi przegl¹d zatroskania.
Z tego ukierunkowania wywodz¹ siê sta³e kierunki w lewo i w prawo. Podobnie jak swoje od-dalenia, tak i te kierunki jestestwo stale niesie z sob¹. Uprzestrzennienie jestestwa przez jego cielesnoæ, kryj¹ce w sobie pewn¹ w³asD. Franck, Heidegger et le problème de l’espace, s. 30. Si la relation ontologique entre le
Dasein et 1’étant autre se dit par la main, l’incarnation ne doit-elle pas être une structure du Dasein, un existential et finalement un mode de la temporalisation ?
22
Tam¿e, s. 66.
23
Tam¿e, s. 69.
21
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n¹ problematykê, której nie bêdziemy tu rozpatrywaæ, jest wyznaczone tak¿e
wedle tych kierunków24. To jest jeden ze ladów wymazania fenomenu ¿yj¹cego cia³a przez Heideggera, ale tych przestrzeni jest jeszcze wiele. Na przyk³ad, w analizach bycia-z wymiar cielesny w ogóle nie jest wspomniany. Ten
wymiar w³¹cz¹ w bycie-z-drugim dopiero inni filozofowie25. Analiza po³o¿enia (Befindlichkeit) równie¿ nie nawi¹zuje do fenomenu ¿ywego cia³a. Wed³ug Heideggera prawdziwej istoty trwogi nie nale¿y rozumieæ w oparciu
o ¿yj¹ce cia³o (ani, jak u Freuda, o seksualnoæ); ona ma swoje ród³o
w Unheimlichkeit (nieswojoci) egzystencjalnej nie-bycia-u-siebie26. Na innym miejscu Heidegger pisze, ¿e dopiero byt ‘pomiêdzy narodzinami i mierci¹ przedstawia poszukiwan¹ ca³oæ27. Jednak w przeciwieñstwie do egzystencjalnego fenomenu mierci w ogóle nie zajmuje siê on fenomenem równie egzystencjalnym, jakim s¹ narodziny. Czy¿ nie jest to zwi¹zane z pominiêciem
¿yj¹cego cia³a?  pyta Jean Greisch. Ale wtedy trzeba by przyznaæ centralne
miejsce w analityce Dasein wiedzy egzystencjalnej, która pochodzi ze zwi¹zku dwóch bytów p³ciowych28.
Da-sein ponad cielesnoci¹

Problematyka cia³a ¿yj¹cego wróci³a u Heideggera w Zollikoner Seminare29, w wyk³adach z lat 1959-1969. Uczestniczy³o w nich wielu psychiatrów
i studentów medycyny. Heidegger mówi³, ¿e takie spotkanie z ludmi, którym nie wystarczy technika, lecz próbuj¹ myleæ, jest bardzo p³odne, bo
wtedy dopiero mo¿na mówiæ o fenomenach innych ni¿ tylko daj¹cych siê postrzegaæ zmys³ami, mo¿na wyleczyæ siê ze lepoty na fenomeny (Phänomenblindheit) i uznaæ fenomen jako istotê tego, co siê manifestuje30, mo¿na mówiæ o fenomenologii tego, co siê nie uwidacznia  o takich fenomenach, jak
bycie, istnienie, a wiêc o fenomenach najbardziej fundamentalnych, zajmuj¹cych pierwszorzêdne miejsce31.
M. Heidegger, Bycie i czas, s. 154.
Np. Karl Löwith jako moment dialogiczny, Ludwig Biswanger jako wymiar seksualno-erotyczny czy Levinas jako moment etyczny relacji z drugim. Franck mówi o skrzy¿owaniu r¹k jako
o splocie ¿yj¹cego cia³a ród³owo spacjalizuj¹cego (D. Franck, Heidegger et le problème de
lespace, s. 97).
26
Natomiast Franck przekonuje, ¿e dowiadczenie trwogi otwiera na przestrzeñ ponadwiatow¹, uprzedni¹ wobec przestrzeni zatroskania; ona jest manifestacj¹ ¿yj¹cego cia³a cieleni¹cego
siê bez bycia ani czasu (tam¿e, s. 112).
27
M. Heidegger, Bycie i czas, s. 523.
28
J. Greisch, Le phénomène de la chair, s. 165.
29
M. Heidegger, Zollikoner Seminare, Herausgegeben von M. Boss, Frankfurt 1987. W tym
artykule cytaty z tego dzie³a podajê za: J. Greisch, Le phénomène de la chair, s. 169-176.
30
M. Heidegger, Zollikoner Seminare, s. 221.
24
25
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W takim w³anie kontekcie Heidegger na nowo podejmuje problem cia³a ¿yj¹cego, szeroko jak nigdzie indziej w swoich pismach. Jednak to przestrzeganie przed lepot¹ na fenomeny nie zwiastowa³o niczego nowego
w kwestii podejcia do ¿yj¹cego cia³a, lecz w³anie podkrela³o definitywnie,
¿e podstaw¹ bêd¹ ci¹gle analizy z Sein und Zeit, zw³aszcza te z § 23. dotycz¹ce przestrzennoci bycia-w-wiecie. W Zollikoner Seminare Heidegger
pisze, ¿e Dasein cz³owieka jest w sobie samym przestrzenny w sensie zasiedlania (des Einräumens) przestrzeni i uprzestrzennienia Dasein w jego cielesnoci32, ale zaraz dodaje, ¿e Dasein nie jest przestrzenny dlatego, ¿e jest cielesny, lecz to cielesnoæ jest mo¿liwa tylko dlatego, ¿e Dasein jest przestrzenny w sensie zasiedlania33.
Jean Greisch, komentuj¹c seminaria Heideggera w Zollikon, zauwa¿a
pewn¹ niemoc Heideggera w uwolnieniu siê od przekonania o fundamentalnoci analiz z Sein und Zeit34. Z jednej strony widaæ, ¿e Heidegger zauwa¿a
problem wyj¹tkowoci ¿yj¹cego cia³a poród innych fenomenów35, ¿e usi³uje
powiedzieæ co wiêcej na tych seminariach o cielesnoci, z drugiej jednak
strony, od samego pocz¹tku zak³ada, ¿e badanie fenomenu ¿yj¹cego cia³a jest
absolutnie niemo¿liwe poza dostatecznie ju¿ wypracowanymi fundamentalnymi rysami egzystencjalnego bycia-w-wiecie (to znaczy, ¿e ¿adne dotychczasowe odkrycia dotycz¹ce ¿yj¹cego cia³a nie s¹ w stanie naruszyæ fundamentalnoci analityki egzystencjalnej Dasein). I choæ Heidegger zauwa¿a³, ¿e
ci¹gle jeszcze brakuje adekwatnego, zadawalaj¹cego opisu fenomenu ¿yj¹cego cia³a, to myla³ oczywicie o opisie tylko z perspektywy bycia-w-wiecie36
(to znaczy, ¿e nikt jeszcze nie wyprzedzi³ analiz Sein und Zeit).
Wychodz¹c od tych fundamentalnych rozstrzygniêæ, Heidegger bierze siê
za konkretny fenomenologiczny opis pewnych cielesnych fenomenów, którymi zajmuje siê medycyna psychosomatyczna (rumienienie siê, bóle krzy¿a,
miech, p³acz itp.). Wiele seminariów w 1965 roku by³o powiêconych ró¿nym fenomenom ¿yj¹cego cia³a, aby ostatecznie rozwi¹zaæ problem ¿yj¹cego
cia³a w ogóle.
Tam¿e, s. 234.
Tam¿e, s. 105.
33
Tam¿e.
34
Por. J. Greisch, Le phénomène de la chair, s. 171.
35
Gdy jeden uczestników seminarium pyta Heideggera o zarzut Sartrea, ¿e tylko piêæ wierszy powiêcono cia³u w Sein und Zeit, Heidegger reaguje bolenie i odpowiada zdawkowo, ¿e
to, co cielesne jest rzecz¹ najtrudniejsz¹ i w tamtym czasie nie by³em w stanie wiêcej o tym powiedzieæ (M. Heidegger, Zillikoner Seminare, s. 292).
36
Tam¿e, s. 202.
31
32
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Heidegger najpierw k³adzie nacisk na dostrze¿enie ró¿nicy jakociowej
miêdzy cia³em fizycznym a cia³em ¿yj¹cym37, aby dopiero potem zobaczyæ
prawdziwy fenomen cielenienia siê ¿yj¹cego cia³a (das Leiben des Leibes)38.
Zdaniem Heideggera, cielesnoæ otrzymuje wtedy szczególny sens ekstatyczny39. Heidegger ontologizuje wszystkie fenomeny odnosz¹ce siê do dziwnej
relacji40, jak¹ cielenienie ma z sob¹ samym. Widaæ tê tendencje w analizach
takich fenomenów, jak stres czy anoreksja. Fundamentem tych fenomenów
(¿yj¹cego cia³a, a nie cia³a fizycznego) jest ekstatyczna relacja cz³owieka do
bycia. W takim ujêciu, fenomen stresu ukryty ju¿ jest w analizach Sein und
Zeit, w fenomenie egzystencjalnym „upadania” (Verfallen)41. Stres stanowi
czêæ konstytucji istnienia ludzkiego zdefiniowanego jako bycie-rzucone, rozumienie i jêzyk42. Ta ontologizacja fenomenu cielesnoci widoczna jest tak¿e
w podejciu do ró¿nicy p³ciowej. Na pytanie, dlaczego wszyscy psychologowie, równie¿ Freud, nie zdo³ali dot¹d okreliæ istoty mêskoci i kobiecoci
Heidegger odpowiada: To wynika z zalepienia na wrodzon¹ istotê cz³owieka
(Das kommt von der angeborenen Wesensblindheit des Menschen)43.
Tak wiêc wy¿ej wspomniane zalepienie na fenomeny Heideggera to zalepienie na istotê. Fenomenu ¿yj¹cego cia³a nie mo¿na traktowaæ jak zwyk³ego fenomenu porêcznego44. Teza Heideggera brzmi: Ucielenianie siê (das
Leiben) jako takie przynale¿y do bycia-w-wiecie. Ale bycie-w-wiecie nie
wyczerpuje siê w cielenieniu siê. Dla przyk³adu, tak samo byciu-w-wiecie
przynale¿y rozumienie bycia, rozumienie faktu owietlonego bycia dla mnie,
ale rozumienia za ka¿dym razem innego w zale¿noci od tego, jak bycie jest
okrelone w rozumieniu. To ograniczenie jest horyzontem rozumienia bycia.
Tu nie dzieje siê ¿adne cielenienie45.
Wydaje siê, ¿e to jest kluczowe stanowisko Heideggera, ¿e rozumienie
bycia nie powinno dotykaæ analityki ¿yj¹cego cia³a. Decyduj¹c¹ wypowiedzi¹
w tym temacie jest notatka z 3 marca 1972, gdy jeden z uczestników seminarium na temat cia³a fizycznego i cia³a ¿yj¹cego, ponownie stawia pytanie
Tam¿e, s. 112.
Tam¿e, s. 113.
39
Tam¿e, s. 118. W tym miejscu Heidegger przeciwstawia siê psychologom francuskim,
którzy, wed³ug niego, b³êdnie interpretuj¹ wszystko jako wyraz wewnêtrznoci, zamiast widzieæ
fenomen ¿yj¹cego cia³a w relacji do intersubiektywnoci.
40
Tam¿e, s. 113.
41
Tam¿e, s. 180.
42
Tam¿e, s. 184.
43
Tam¿e, s. 212.
44
Tam¿e, s. 215.
45
Tam¿e, s. 244.
37
38
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o ¿yj¹ce cia³o w imieniu niezadowolonych uczestników. Heidegger odpowiada zdecydowanie i ostatecznie: Nawet we wszelkim cielesnym dowiadczeniu
w perspektywie analityki Dasein trzeba zawsze wychodziæ od fundamentalnej
konstytucji ludzkiego istnienia, inaczej mówi¹c, od bycia-cz³owieka jako bycia-tu-oto (Da-sein), jako istnienia  w sensie przechodnim  od dziedziny
otwartoci wiata (Welt-Offenständigkeit)46. To, co jest decyduj¹ce w naszym
kontekcie, to nasza wizja bezporedniego wy³onienia z ca³ej naszej rzekomej
cielesnoci materialnej nieuchwytnych w sobie materialnie mo¿liwoci pojmowania i zachowywania siê, na których istotowo opiera siê nasze bycie-tu-oto
(Da-sein). Ta wizja pozwala, jak to ³atwo zrozumieæ, widzieæ jak bardzo
wszystko, co jest cielesne przynale¿y bezporednio i bez ograniczenia istnieniu i jest i pozostaje w tym samym sposobie bycia, co ono47.
Heidegger chcia³, aby ta wizja sta³a siê filozofi¹ fundamentaln¹ wszelkiej
medycyny psychosomatycznej48. Jean Greisch, komentuj¹c tê wypowied,
stwierdza: lekarze niech wybieraj¹, filozof jednak mo¿e zapytaæ czy rzeczywicie tak jest? 49 Wed³ug Francka, Heidegger tak naprawdê nie zauwa¿y³ fenomenu ¿yj¹cego cia³a, poniewa¿ wczeniej nie rozpozna³ fenomenu ¿ycia, który jest fenomenem nie jawi¹cym siê, opornym wobec wszelkiej ontologii,
fenomenem, którego czas nie konstytuuje, który nie umiejscawia siê
w prawdzie bycia, nie poddaje siê namys³owi myli wzywanej przez bycie;
cia³o nie istnieje, ono ¿yje50.
Tematyka ¿yj¹cego cia³a szczególnie bliska jest filozofom francuskim51.
W kontekcie próby przezwyciê¿enia heideggerowskiego, ontologicznego
mylenia o ciele, trzeba wyró¿niæ zw³aszcza Emmanuela Levinasa52 i Michela Henry’ego53. Odkrywaj¹c fenomen ¿yj¹cego ¿ycia id¹ oni dalej ni¿ heideggerowskie bycie, a fenomen ¿yj¹cego cia³a staje siê jednym z centralnych
fenomenów ich filozofii. Nasze studium ograniczymy do przedstawienia tylko wizji Michela Henryego, i to koncentruj¹c siê na jego ostatnich trzech
Tam¿e, s. 292.
Tam¿e, s. 296.
48
Tam¿e.
49
J. Greisch, Le phénomène de la chair, s. 176.
50
D. Franck, Heidegger et le problème de l’espace, s. 63, 92.
51
Co widaæ na przyk³ad w ksi¹¿ce Marka Drwiêgi: Cia³o cz³owieka. Studium z antropologii
filozoficznej, Kraków 2002.
52
Na temat interesuj¹cej nas tu problematyki u Levinasa proponujê lekturê nastêpuj¹cych opracowañ: T. Gadacz, Fenomenologia ¿ycia Emmanuela Levinasa, w: red. A. Lipszyc, Emmanuel Levinas: filozofia, teologia, polityka, Warszawa 2006, s. 8-13; J. Migasiñski, Fenomen cia³a w ujêciu
Emmanuela Levinasa, w: tam¿e, s. 14-28.
53
Na temat filozofii cia³a u M. Henryego zob.: M. Drwiêga, Cia³o cz³owieka, s. 229-259.
46
47
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dzie³ach54, gdy¿  jak s¹dzê  ta ju¿ pe³na perspektywa jego filozofii ¿ycia
najlepiej pokazuje mo¿liwoæ przezwyciê¿enia heideggerowskiego bycia-kumierci i zupe³nie innego mylenia o ¿yj¹cym ciele.

II. ¯YJ¥CE CIA£O Z PERSPEKTYWY FILOZOFII ¯YCIA MICHELA HENRYEGO
Odkrycie prawdy ¿ycia

Michel Henry55, podobnie jak Heidegger, zauwa¿y³ równie¿ pewne problemy z rozumieniem intencjonalnoci odkrytej przez Husserla. Podda³ on
analizie zasadê zasad z §24 Idei I, g³osz¹c¹, ¿e wszelka intuicja ród³owa
musi byæ uwa¿ana jako prawomocne ród³o dla poznania56. Intuicja staje siê
donacyjna i jest prawomocnym ród³em wszelkiego poznania dlatego, ¿e jest
ona przenikniêta intencjonalnoci¹, która odrywa wiadomoæ od siebie samej. Henry stawia jednak pytanie o sam¹ naturê intencjonalnoci. Nie mo¿emy uciekaæ od nastêpuj¹cej trudnoci: je¿eli mylimy o intencjonalnoci tylko jako o tym, co umo¿liwia widzenie, co objawia przedmiot, to jawienie jest
ukazywaniem siê przedmiotu57. A wiêc pomimo wielkich osi¹gniêæ Husserla
poszerzaj¹cych w filozofii pole widzenia to jednak nie wychodzi ono poza to,
co widzialne jako widzialne, poza wiat przedmiotowy. Powstaje wiêc pyta54
C’est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris 1996; Incarnation. Une
philosophie de la chair, Paris 2000; Paroles du Christ, Paris 2002.
55
Znawca filozofii Henryego, Paul Audi, napisa³, ¿e Michel Henry utorowa³ sobie w³asn¹
drogê fenomenologii wbrew wspó³czesnym mu intelektualnym modom; wystêpowa³ wbrew obowi¹zuj¹cym kanonom intelektualistów i mediów; krytyczny w stosunku do strukturalistów i hermeneutów. Dokona³ on relektury g³ównych dzie³ modernizmu zachodniego (Marks, Nietzsche,
Freud, Husserl, Heidegger) i ich reinterpretacji w wietle fenomenologii ¿ycia. Paul Audi konstatuje, ¿e wreszcie mo¿e ta filozofia dojæ do g³osu, po upadku ró¿nego rodzaju ideologii, które ci¹¿y³y
nad naukami humanistycznymi w latach 1960-1980 (P. Audi, Michel Henry. Une trajectoire philosophique, Paris 2006, s. 22).
56
E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii I, § 24, dz. cyt., s. 73:
Ka¿da ród³owo prezentuj¹ca naocznoæ jest ród³em prawomocnoci poznania, ¿e wszystko, co
siê nam w intuicji ród³owo (by siê tak wyraziæ: w swej cielesnej rzeczywistoci) przedstawia,
nale¿y po prostu przyj¹æ jako to, jako co siê prezentuje, ale tak¿e jedynie w tych granicach, jakich
siê tu prezentuje.
[Im Prinzip aller Prinzipien, dass jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der
Erkenntnis sei, dass alles, was sich uns in der Intuition originär (sozusagen in seiner leibhaften
Wirklichkeit) darbietet, einfach hinzunehemen sei, als was es sich gibt, aber auch nur in den
Schranken, in denen es sich da gibt, kann uns eine erdenkliche Theorie irre machen (E. Husserl,
Ideen zu einer reinen Phäenomenologie und phäenomenologischen Philosophie. I, Hua. III, s. 4344)].
57
M. Henry, Incarnation, 51.

CIA£O ¯YJ¥CE W WIETLE PRAWDY BYCIA I PRAWDY ¯YCIA

91

nie, czy intencjonalnoæ sama z siebie jest jedynym gwarantem podstawy fenomenalnoci. Henry daje odpowied negatywn¹ i proponuje wziêcie pod
uwagê fenomenologii nie-intencjonalnej58. Ale to wymaga dokonania przewrotu w fenomenologii historycznej59.
Zdaniem Henryego redukcja fenomenologiczna faktycznie usi³uje dotrzeæ do istoty fenomenologicznego ¿ycia transcendentalnego60, ale nie potrafi tego uczyniæ, gdy¿ pozostaje ona w niewoli swojej metody, która sprawdza
siê w badaniu fenomenalnoci wiata, zewnêtrznoci, stawiania w dystansie,
ale nie jest w stanie zg³êbiæ ¿ycia, które jest odczuwane, doznawane w immanencji. Ta fenomenologia dociera do tego, co jest naoczne, widzialne dla wiadomoci, co jest dane przed oczyma61, e-widentne, dane w dystansie,
w horyzoncie wiata, w zewnêtrznoci, w perspektywie sehen und fassen, to
znaczy jako przedmiot62. Tak wiêc redukcja husserlowska jest poniek¹d refleksj¹ nad ¿yciem, ale z tej samej perspektywy, co ka¿da refleksja dotycz¹ca
przedmiotów wiata. Husserlowski Selbsterscheinung, samoobjawienie strumienia wiadomoci, pochodzi ci¹gle z intencjonalnoci, to znaczy z intencjonalnego odniesienia siê wiadomoci do samej siebie na wzór odnoszenia
siê tej wiadomoci do wszystkich rzeczy, w dystansie i dziêki niemu (podmiot-przedmiot)63. Henry nazywa to monizmem ontologicznym64. Jego pierw58
Zob. M. Henry, Fenomenologia nie-intencjonalna: zadanie fenomenologii przysz³oci, t³um.
J. Migasiñski, w: red. J. Migasiñski, I. Lorenc, Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwiniêcia, s. 418-437.
59
M. Henry, Incarnation, 34nn.
60
O kryzysie nauki europejskiej pisa³ równie¿ Husserl, jednak i jemu, zdaniem Henryego,
nie uda³o siê wskazaæ na prawdziwy problem; on równie¿ nie wyszed³ poza filozofiê klasyczn¹,
która zapomnia³a o ¿yciu. Husserl sprowadza ca³y rozwój nowo¿ytnej nauki galileuszowskiej do
aktywnoci wiadomoci transcendentalnej, co pozwala uchroniæ siê przed naturalizmem. Ego
transcendentalne jest zasad¹ konstytuuj¹c¹ wszelkie dowiadczenie ludzkie, ca³oæ przedmiotów
wiata. To prawda, ¿e Husserl pojmuje wiadomoæ jako ¿ycie, jako Erlebnis, ale ¿ycie tej wiadomoci ograniczone jest tylko do konstytuowania przedmiotów tego wiata, to znaczy, ca³oci
przedmiotów sk³adaj¹cych siê na ten wiat. Husserl nic nie mówi o tym, czym to ¿ycie jest samo
w sobie, mówi tylko o jego relacjach intencjonalnych z zewnêtrznoci¹.
61
W jêzyku polskim s³owo oczy-wistoæ dobrze wyra¿a to, o co chodzi w fenomenologii wiata.
62
M. Henry, Entretien avec Sabrina Cusano, s. 149.
63
Fenomen jako to, co mi siê ukazuje, co jest przede mn¹, dziêki dystansowi; to, co mogê
widzieæ i poznaæ. wiadomoæ ma tê w³adzê, moc stawiania przed (Vor-stellen). To jest to, co charakteryzuje filozofiê zachodni¹, czyli, wed³ug Henryego, jest to monizm ontologiczny. Heidegger
usi³owa³ to przezwyciê¿yæ, odchodz¹c od mówienia o wiadomoci intencjonalnej, od przedstawiania, konstytuowania przedmiotów, a wprowadzaj¹c pojêcie Dasein jako bycie-w-wiecie, jako tego,
który rozumie bycie. Jednak ci¹gle mamy tu do czynienia z fenomenami wiata, które wy³aniaj¹
siê na horyzoncie czasowoci, która pojawia siê na zewn¹trz z Zewn¹trz pod postaci¹ potrójnej ekstazy, przysz³oci, teraniejszoci i przesz³oci, ku którym Dasein nieustannie siê projektuje
(M. Henry, Entretien avec Sabrina Cusano, s. 151).
64
M. Henry, Entretien avec Sabrina Cusano, s. 149-150.
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sza opublikowana ksi¹¿ka zatytu³owana L’Essence de la manifestation65 usi³uje w³anie przezwyciê¿yæ powszechnie króluj¹cy monizm ontologiczny
w filozofii, gdy¿, jak s¹dzi, to w³anie on nie pozwala nam iæ dalej w odkrywaniu rzeczywistoci, a zw³aszcza w odkryciu prawdy ¿ycia, która jest istotniejsza ni¿ prawda wiata. Mówi¹c fenomenologicznie: trzeba wreszcie zainteresowaæ siê innym typem jawienia ni¿ jawienie wiata.
Henry przeciwstawia jawieniu siê wiata jawienie ¿ycia, jako czyst¹ fenomenalnoæ, fenomenalnoæ najbardziej ród³ow¹. ¯ycie fenomenologiczne
nie ma nic wspólnego z tym, co mówi o ¿yciu wspó³czesna biologia czy fizyka. Chodzi o czyst¹ fenomenalnoæ, o ¿ycie transcendentalne, które jest innym rodzajem fenomenalizacji ni¿ to dzieje siê w wiecie przedmiotów; Henry w swojej filozofii usi³uje w³anie ukazaæ tê ró¿nicê. wiat jako Ró¿nica,
jako czysta eksterioryzacja, ods³ania to, co ukazuje siê nam na zewn¹trz, jako
inne. wiat nam siê daje jako hetero-odczucie66. ¯ycie natomiast objawia
siebie samemu sobie; jest ono samo-objawieniem, auto-odczuciem. Ono nie
jawi siê jako transcendencja, to znaczy, na zewn¹trz, staj¹c siê widzialne,
w dystansie horyzontu, ale w sobie samym, jako odczuwane. W ka¿dym ze
swoich modalnoci jest ono doznawane, czy to jako cierpienie, czy jako radoæ. Dowiadczaj¹c siebie samego objawia siê sobie samemu. Dzieje siê tak
dlatego, gdy¿ fenomenologiczne ¿ycie transcendentalne jest auto-donacj¹
i samo-objawieniem. Henry pyta o czyst¹ materiê fenomenologiczn¹ tej
auto-impresyjnoci samo-objawiaj¹cego siê ¿ycia i dochodzi do wniosku, ¿e
jest ni¹ ród³owa Afektywnoæ67, czysta Afektywnoæ transcendentalna, która
M. Henry, LEssence de la manifestation, Paris 1963.
M. Henry, Entretien avec Sabrina Cusano, s. 151.
67
Henry daje priorytet immanencji rozumianej jako afektywnoæ. Ale czy Heidegger nie czyni tego samego, gdy mówi o sposobie, w jaki daj¹ nam siê wszystkie rzeczy? Nie wiadomoæ,
lecz afektywnoæ jest konstytutywna. Tu w³anie trzeba zauwa¿yæ ró¿nicê Henryego z Heideggerem i jednoczenie pewn¹ nowoæ, jak¹ proponuje Henry w fenomenologii. To prawda, ¿e Heidegger zastêpuje husserlowsk¹ wiadomoæ transcendentaln¹ afektywnoci¹, ale ci¹gle chodzi tu o relacjê do fenomenów wiata, o otwartoæ na wiat jako wiat (M. Heidegger, Bycie i czas, s. 265).
Afektywnoæ u Heideggera ods³ania nam wiat jako horyzont widzialnoci otwarty przez trzy ekstazy temporalizacji; ten horyzont Heidegger nazywa równie¿ nicoci¹, gdy analizuje go z perspektywy konkretnego przejawu tej afektywnoci jakim jest trwoga (zob. tam¿e, § 40, s. 261nn). Trwoga jest trwog¹ dlatego, ¿e rzuca nas przed horyzont przysz³oci (tam¿e, s. 480-485). Tym horyzontem ostatecznie jest mieræ. Ta prawda, odbita niejako od tego horyzontu, wraca do ka¿dego
z nas (do Dasein); ona odkrywa nas sobie samym, okrelaj¹c nas jako istoty rzucone w wiat, aby
w nim umrzeæ. Brakiem tej analizy, wed³ug Henryego, jest nie zainteresowanie siê sam¹ istot¹
trwogi jako trwogi, a w ogólnoci, istot¹ afektywnoci jako afektywnoci, tym czym jest afektywnoæ. Przed ods³anianiem wiata, które umo¿liwia nam afektywnoæ, najpierw sama afektywnoæ
musi objawiæ siê sobie samej. Ona ods³ania fenomen wiata (jako trwoga), ale jak ods³ania siê sam
fenomen afektywnoci?
65
66
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konstytuuje substancjê fenomenologiczn¹ ¿ycia, a przez to ka¿d¹ jego mo¿liw¹ modalnoæ, a wiêc konkretne cierpienia, radoci etc.
W fenomenalnoci wiata nie ma dotyku, nie ma dowiadczania siebie
samego; w wiecie, w zewnêtrznoci, nie mo¿e byæ afektywnoci. Istnieje
wiêc inny wymiar fenomenów, bardziej ród³owy, dziêki któremu mo¿liwe
jest jawienie siê przedmiotów, jest to fenomenalnoæ ¿ycia, którego materi¹
fenomenologiczn¹ jest Afektywnoæ68. ¯ycie jest przede wszystkim afektywnoci¹, rozumian¹ w znaczeniu transcendentalnym, jako ród³o wszelkiej
donacji bycia. Termin ten w tym kontekcie trzeba odró¿niæ od empirycznego fenomenu, którzy wszyscy znaj¹ jako uczucie. Doznaniowoæ przynale¿y, wed³ug swoich biegunów Cierpienia i Radoci, do donacji wszystkiego,
co jest; ona tê donacjê w³aciwie konstytuuje. Wszystko, co siê manifestuje,
czy to gdy pochodzi ze wiata czy z umys³u, z zewnêtrznoci czy wewnêtrznoci, z podmiotu czy przedmiotu, manifestuje siê w doznaniowoci i przez ni¹. Ale doznaniowoæ to co wiêcej ni¿ towarzyszenie wszystkim naszym przedstawieniom, dowiadczeniom zmys³owym, uczuciom. To
nie jest jeden z psychologicznych stanów (zmys³owoæ, wyobrania, w¹tpienie, pewnoæ ), lecz jest ona fundamentalnym Jak, zgodnie z którym ka¿da
z tych modalnoci spotyka najpierw siebie, odczuwa siebie sam¹ i dowiadcza siebie samej, ona jest czyst¹ materialnoci¹ fenomenologiczn¹ tego odczuwania siebie samej i w ten sposób, konkretn¹, podstawow¹ mo¿liwoci¹
i istot¹ absolutnej subiektywnoci69. Nie godz¹c siê na klasyczn¹ redukcjê
podmiotowoci do wiadomoci przedmiotu, lecz rozumiej¹c j¹, przeciwnie,
jako ¯ycie, filozofia podmiotowoci Henryego widzi w Rozkoszowaniu siê
i Cierpieniu kategorie fundamentalne, w których w³aciwie zawiera siê nasze
dowiadczenie bycia. I to w³anie w miarê jak ta podmiotowoæ odkrywa wewnêtrzn¹ koneksjê w ³onie Afektywnoci, i gdy ona uwypukla nieustanne
przechodzenie tych ontologicznych tonacji jednej w drug¹, wtedy w³anie
jego fenomenologia ¿ycia absolutnie subiektywnego, to znaczy, transcendentalnie afektywnego, mo¿e byæ uwa¿ana za fenomenologiê materialn¹70. ¯ycie
jest absolutem, dowiadcza samego siebie i w ten sposób jawi siê samemu
sobie; ono jest fenomenologiczne na wskro.

68
69
70

Por. M. Henry, Entretien avec Sabrina Cusano, s. 152.
M. Henry, Phénoménologie de la vie, tom 2 : De la subjectivité, Paris 2003, s. 52.
P. Audi, Michel Henry. Une trajectoire philosophique, Paris 2006, s. 22.
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Dowiadczenie chrzecijañskie jako fenomenologia ¿ycia

Filozofia zachodnia ma niew¹tpliwe zas³ugi dla ludzkoci, a zw³aszcza dla
cywilizacji europejskiej. Przede wszystkim poznanie filozoficzne pomog³o
cz³owiekowi w uwalnianiu siê od lêków wobec przyrody. Ale ta sama filozofia, wed³ug Henryego, stworzy³a tak¿e nowe monstra takie, jak Historia,
Podwiadomoæ, Bycie itd. Ci¹gle potê¿nym w³adc¹ pozostaje jednak wiat;
to wiat okrela cz³owieka, podczas gdy intuicja podpowiada nam co innego,
¿e to ka¿dy cz³owiek jest kim wyj¹tkowym! Kwesti¹ fundamentaln¹ staje siê
wiêc prawdziwe zbawienie, ocalenie cz³owieka. Henry w pewnym okresie
swojej twórczoci jasno zobaczy³, ¿e w poszukiwaniach najg³êbszej istoty
¿ycia cz³owieka trzeba uwolniæ siê od ontologii, porzuciæ mylenie o ¿yciu
cz³owieka w kategoriach bycia71. I tu z pomoc¹ przysz³a mu filozofia chrzecijan, zw³aszcza w relacji w. Jana72. Henry zauwa¿y³, ¿e w orêdziu Ewangelii Janowej na pierwszym miejscu jest kategoria rodzenia, a nie tworzenia,
konstytuowania. Ta filozofia nazywa konkretnie intuicje jego w³asnej fenomenologii, a mianowicie: 1/ okrela absolut (Boga) jako ¯ycie, 2/ stwierdza,
¿e proces ¿ycia jako przyjcie w sobie i jako dowiadczenie siebie rodzi koniecznie w sobie konkretn¹ Osobê (Soboæ), w której ¿ycie doznaje siebie samego i w ten sposób objawia siê sobie samemu  to jest w³anie S³owo ¯ycia,
ale ono nie przychodzi na koñcu tego procesu, lecz do niego przynale¿y, jest
konstytutywne w jego wype³nieniu, i w ten sposób jest ono wzglêdem niego
wspó³czesne («Na pocz¹tku by³o S³owo»  J, 1,1); 3/ cz³owiek, to znaczy
¿yj¹ca Soboæ transcendentalna, któr¹ jest ka¿dy z nas, mo¿e byæ zrozumiany
tylko we wnêtrzu tego procesu ¿ycia, a nigdy z perspektywy wiata73.
71
Tu Henry spotyka siê z Levinasem, którego filozofia staje siê ostatecznie wolna od mylenia ontologicznego, co wyra¿a zreszt¹ ju¿ sam tytu³ jego ksi¹¿ki Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹,
t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000. G³êboka potrzeba wyjcia z bycia  to, co dla Heideggera
by³oby nonsensem, dla Levinasa staje siê niemal obsesj¹ jego myli (E. Levinas, De lévasion, Paris
1982, s. 125). Podobnie jak Henry, Levinas analizuje staro¿ytn¹ kwestiê bycia jako bycia razem
z Heideggerem, jako fakt bycia, po to, aby pokazaæ wpisan¹ weñ u³omnoæ (tam¿e, s. 94), aby zobaczyæ koniecznoæ szukania zbawienia, a nie uparcie trwaæ w byciu uwa¿aj¹c je za t³o i granicê
naszych trosk (tam¿e, s. 99).
72
Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem: w kraju, gdzie na uniwersytetach nie wypada mówiæ o fenomenie religijnym, gdzie obowi¹zuje laickoæ mylenia, poprawnoæ filozoficzna, powstaj¹ najpiêkniejsze dzie³a filozoficzne promuj¹ce prawdê chrzecijañsk¹. Gabrielle
Dufour-Kowalska pojawienie siê filozofii Henryego nazywa «cudem» w epoce materializmu, nihilizmu i triumfuj¹cego ateizmu (G. Dufour-Kowalska, Fenomenologia materialna Michela Henry
a chrystianizm, t³um. U. Idziak i W. Starzyñski, w: red. J. Barcik, Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, Kraków 2007).
73
M. Henry, Entretien avec Sabrina Cusano, s. 153-154. Patrz¹c na cz³owieka z perspektywy
fenomenologicznego horyzontu wiata, cz³owiek, podobnie jak wiat, jest bytem skoñczonym, byciem-ku-mierci. Natomiast z perspektywy fenomenologii ¿ycia, skoñczonoæ cz³owieka nale¿y
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Henry ci¹gle powtarza, ¿e zachodnia myl, jako dziedzictwo Grecji, nie
zajê³a siê ¿yciem i cz³owiekiem jako istot¹ ¿yj¹c¹. Dla niej ¿ycie jako fenomen biologiczny jest tylko fenomenem wiata, daj¹cym siê poznaæ tak jak
inne przedmioty wiata. Cz³owiek  przedmiot wiata, byt w wiecie, a nie
istota ¿yj¹ca. Zapomniano o ¯yciu fenomenologicznym, którego istot¹ jest
dowiadczanie siebie samego w swoim ¿yciu74. Henry zauwa¿y³, ¿e w³anie
chrzecijañstwo jest niezwyk³¹ inspiracj¹ dla filozofii, aby wreszcie dopuciæ
do g³osu ¿ycie. Dla chrzecijañstwa ¯ycie jest Prawd¹, Prawda jest ¯yciem.
¯ycie jest tym, co konstytuuje istotê Boga i równie¿ istotê cz³owieka, cz³owieka jako ¿yj¹cego. Tematem centralnym chrzecijañstwa jest relacja ¯ycia
do ¿yj¹cego. Ta relacja nazywa siê z punktu widzenia ¿ycia rodzeniem,
z punktu widzenia ¿yj¹cego narodzinami. To w³anie ¯ycie zradza ka¿dego
mo¿liwego ¿yj¹cego75. ¯ycie ma tê mo¿liwoæ dlatego, ¿e jest ono zdolne do
zrodzenia siebie samego  co przynale¿y tylko Bogu, a co w filozofii Henryego nazywa siê ¯yciem absolutnym albo fenomenologicznym ¯yciem absolutnym.
W chrzecijañstwie istnieje tylko jedno ¯ycie, maj¹ce moc rodzenia, immanentne wobec wszystkiego, co ¿yje. Ono jest istot¹ samego Boga, który
jest nieprzenikniony dla myli. St¹d wszystkie dowody racjonalne na istnienie Boga, wed³ug Henryego, s¹ absurdem76. ¯yj¹cy wchodzi w ¿ycie identyfikuj¹c siê z samo-objawianiem tego ¿ycia. ¯ycie nie jest77, nie mo¿na go
uchwyciæ pojêciowo. Ono przychodzi i nie przestaje przychodziæ, jest procesem. W swoim wiecznym spe³nianiu tego procesu, ¿ycie rzuca siê w siebie
samo, rozbija siê o siebie, dowiadcza siebie samego, rozkoszuje siê sob¹,
tworz¹c w³asn¹ istotê78. Dowiadczaj¹cy i to, co dowiadczane s¹ tym samym
 taka jest pierwotna istota To¿samoci (Ipseité), istota ¿yj¹cej Soboci (Soi)79.
rozumieæ zupe³nie inaczej. ¯ycie jest absolutne, nieskoñczone. Ja jako ¿yj¹cy nie wprowadzi³em
sam siebie w ¿ycie, nie da³em samego siebie sobie, aby staæ siê konkretn¹ Osob¹ (Soboci¹). Ja nie
jestem ¿yciem, ja jestem tylko ¿yj¹cym dziêki ¿yciu. Nasz¹ skoñczonoæ mo¿na zrozumieæ tylko
w tej perspektywie, jako odniesienie ¿yj¹cego do ¿ycia absolutnego. Jestem bytem skoñczonym
w tym sensie, ¿e nie powo³a³em sam siebie do ¿ycia. Jako Soboæ transcendentalna, jako konkretne
ja na zawsze, pojawi³em siê dziêki auto-donacji ¿ycia absolutnego, które wnosi siebie samo w sobie. Im bardziej moja skoñczonoæ jest radykalna, tym bardziej zdecydowany jest ucisk, w którym
¿ycie absolutne daje mi mnie samego, jest to ten sam ucisk, w którym ¿ycie wiecznie obejmuje
siebie samo (tam¿e).
74
M. Henry, Cest moi la vérité, s. 56.
75
Tam¿e, s. 68.
76
Tam¿e, s. 72.
77
Tam¿e, s. 74.
78
Tam¿e.
79
Tam¿e, s. 75. Termin Ipseité zazwyczaj t³umaczê jako To¿samoæ, aby uwidoczniæ, ¿e
chodzi tu zawsze o konkretn¹ Osobê, dowiadczaj¹c¹ sam¹ siebie w niepowtarzalnej to¿samoci
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Ojciec jest ruchem, którego nic nie poprzedza i nikt nie zna Jego imienia;
poprzez ten ruch, ¯ycie rzuca siê w siebie samo, aby doznawaæ siebie samego80. Ojciec wiecznie zradza Syna, Pierwszego ¯yj¹cego we w³asnej To¿samoci pierwotnej, w której Ojciec doznaje siebie samego81. Chrzecijañski
Bóg trynitarny jest Bogiem realnym, który ¿yje w ka¿dej Soboci ¿yj¹cej, bez
którego ¿aden ¿yj¹cy nie móg³by ¿yæ, o którym ka¿dy ¿yj¹cy wiadczy w samej swojej kondycji ¿yj¹cego82. Mamy tu do czynienia z zupe³nie innym ni¿
zwykle myleniem o Transcendencji Boga, Transcendencji, która objawia siê
w immanencji ¿ycia.
Henry nazywa Pierwszego ¯yj¹cego Archi-Synem wskazuj¹c na Jego istnienie przed i poza wiatem, na Jego Pochodzenie z ca³kowitej wiecznoci.
Syn, S³owo, jest Archi-Synem, poniewa¿ jest On od zawsze razem z Ojcem83.
Archi-zrodzenie Archi-Syna nie dzieje siê wewn¹trz jakiego ¿ycia preegzystuj¹cego, ono jest elementem wspó³-konstytuuj¹cym wy³aniania siê ¿ycia,
jego samo-zradzania. Henry okrela to samo-zradzanie ¯ycia jako transcendentalne, aby nie kojarzyæ go z procesem naturalnym czy wiatowym84. Syn
nazywany jest równie¿ S³owem, Logosem, S³owem Boga Ojca, gdy¿ w Nim
Ojciec wypowiada siê ca³y i ca³y siebie dowiadcza85. ¯ycie nie jawi siê
w wiecie, na sposób jawienia siê wiata: Nikt nigdy Boga nie widzia³. St¹d
Jezus zdecydowanie odrzuca genealogiê ziemsk¹: Zanim Abraham sta³ siê, Ja
jestem (J 8,58). Taka koncepcja narodzenia powoduje, ¿e Archi-Syn jest obcy
w wiecie, Jego bycie w czasie jest przyczyn¹ dramatu; w prawdzie wiata
Chrystus jest tylko cz³owiekiem poród innych i to, co mówi, uchodzi za blunierstwo. Tak samo chrzecijañstwo, w prawdzie wiata by³oby ono tylko histori¹, a nie trwaj¹cym wydarzeniem ¿ycia.
Zrodzenie nie-wiatowe Chrystusa oznacza, ¿e ka¿de narodzenie jest
transcendentalne, zradzane w ¯yciu absolutnym, dziêki któremu mo¿liwe jest
pojawianie siê ¿yj¹cych w wiecie. Ojciec jest w niebie, to znaczy, jest nieotrzymanej od ¯ycia. Mo¿na te¿ go przet³umaczyæ jako Samoistnoæ albo Ipseitoæ, nawi¹zuj¹c do jego ³aciñskiego pochodzenia. Termin Soi t³umaczê jako Soboæ, a czasem nawet jako
Osoba, gdy¿ polskie brzmienie tego s³owa dobrze oddaje sens, o który chodzi Henryemu (Indywiduum jako bycie-osobno).
80
Tam¿e, s. 76.
81
Tam¿e.
82
M. Henry, Incarnation, s. 245.
83
M. Henry, Cest moi la vérité, s. 77.
84
Tam¿e.
85
Nie mo¿na myliæ Logosu, o którym mówi Prolog Ewangelii w. Jana z Logosem greckim
(Platona i platoñczyków). Podczas gdy Logos grecki nale¿y do porz¹dku myli, tego, co inteligibilne, Logos Janowy jest Logosem ¿ycia i mi³oci.
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widzialny86. Prolog w. Jana wyjania Trójcê w³anie w takiej perspektywie
fenomenologii niewidzialnego jako Archi-zrodzenie transcendentalne Archi-Syna, S³owa bêd¹cego wype³nieniem objawienia, samo-zrodzeniem ¿ycia
staj¹cego siê cia³em w formie istotowej To¿samoci w³asnej, w formie Pierwszego ¯yj¹cego. Zdanie: w Nim by³o ¯ycie okrela fenomenologiczn¹ wzajemn¹ wewnêtrznoæ Ojca i Syna, co nigdy nie istnieje w zradzaniu ludzkim87.
Znaczenie chrzecijañstwa jest ujmowane fenomenologicznie, gdy¿ chodzi o umo¿liwienie jawienia siê Ojca, objawiania, które dzieje siê w ruchu
bez koñca dziêki Synowi Wcielonemu, Chrystusowi, który ci¹gle wskazuje
na Tego, który Go pos³a³. To jawienie siê jest konieczne dla zbawienia wiata
i cz³owieka88. Ale podobnie jak Ojciec, Syn równie¿ nie mo¿e siê ukazaæ
w wiecie na sposób fenomenologii wiata czy bycia. Dostêp do Chrystusa jest
mo¿liwy tylko przez ¯ycie i w ¯yciu. Je¿eli wiêc ¯ycie (¯ycie absolutne, ¿ycie Boga) rodzi ka¿dego mo¿liwego ¿yj¹cego89, to znaczy, ¿e ¿yj¹cy cz³owiek
jest synem Boga, ¿e wszyscy ludzie s¹ synami Boga. Centralnym objawieniem chrzecijañstwa dotycz¹cym cz³owieka jest to, ¿e jest on synem Boga90.
Chrzecijañstwo odrzuca koncepcjê cz³owieka jako bytu-w-wiecie; cz³owiek
jest Synem Boga. Synowie s¹ tylko w ¿yciu, a ¿ycie jest tylko w i przez ¯ycie absolutne. Ja sam jestem t¹ konkretn¹ Soboci¹ zrodzon¹ w samo-zrodzeniu ¯ycia absolutnego, i jestem tylko tym91. To jest w³anie transcendentalne
narodzenie cz³owieka92. G³ównym wiêc problemem cz³owieka na ziemi jest
to, ¿e zapomnia³ on o swoim pochodzeniu, zapomnia³ o tym, ¿e jest synem93.
Ale je¿eli Chrystus, Pierworodny Syn, zrodzony jest z Ojca i ka¿dy cz³owiek równie¿ jest zrodzony z Boga, to jaka jest ró¿nica miêdzy ka¿dym ¿yj¹cym a Chrystusem jako Pierwszym ¯yj¹cym? Henry powo³uje siê tu na Ojców Kocio³a, którzy mówi¹, ¿e my jestemy synami w Synu. Jestemy synami Boga jako synowie w Synu94. Cz³owiek osi¹ga swoj¹ naturê ¿yj¹cego ja
transcendentalnego tylko wtedy, gdy ¯ycie absolutne, zradzaj¹c siebie samo,
zrodzi³o równie¿ w sobie To¿samoæ (Ipséité) pierwotn¹ Pierwszego ¯yj¹cego95. Cz³owiek jest zrodzony jako ¿yj¹ca Soboæ transcendentalna, za poredM. Henry, Cest moi la vérité, s. 95.
Tam¿e, s. 101.
88
Tam¿e, s. 104.
89
Tam¿e, s. 68.
90
Tam¿e, s. 120.
91
Tam¿e, s. 132.
92
Tam¿e, s. 133. Transcendentalne znaczy tu: poza wiatem przedmiotowym. To nie s¹ rzeczy takie, jakie widzimy, lecz ich najbardziej wewnêtrzna mo¿liwoæ, ich istota (tam¿e, s. 69).
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Tam¿e, s. 168 nn.
94
Tam¿e, s. 141.
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Tam¿e, s. 142.
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nictwem Pierworodnego Archi-Syna. Henry wskazuje tu na przypowieæ
o Dobrym Pasterzu mówi¹c: to On jest bram¹ owiec (J 10,9) i ¿aden cz³owiek nie przychodzi do siebie samego, a nastêpnie do Boga, jak tylko poprzez
Niego96. Ta Brama otwiera nas na siebie samych, a tak¿e na wszystkich ¿yj¹cych; dostêp do ka¿dego z nich jest mo¿liwy tylko poprzez Chrystusa97.
W samym tylko wiecie przestrzenno-czasowym nie istnieje prawdziwa
osoba ludzka, ona istnieje tylko w Chrystusie, to znaczy w pierwotnej To¿samoci wspó³-zrodzonej przez ¯ycie w jego samo-zrodzeniu98. Jako syn Boga
cz³owiek równie¿ uczestniczy w istocie ¿ycia. O cz³owieku wiêc nale¿y myleæ zaczynaj¹c od Chrystusa, gdy¿ ¯ycie ma ten sam sens dla Boga, dla
Chrystusa i dla cz³owieka. Poprzez porednictwo Pierworodnego Syna, cz³owiek ma udzia³ w wiecznym procesie ¯ycia absolutnego. To jest nasze transcendentalne narodzenie. ¯aden cz³owiek nie jest synem swojego ziemskiego
ojca, który nie mo¿e daæ sobie samemu ¿ycia i nie mo¿e go daæ innym (Jeden jest Ojciec).
Tak wiêc definicja cz³owieka w chrzecijañstwie jest bardzo oryginalna.
Radykalnie ró¿ni siê ona od definicji greckiej (Logos uwiêziony w ciele, usi³uj¹cy siê z niego uwolniæ poprzez kontemplacjê tego, co inteligibilne), od
definicji filozofii klasycznej (animal rationale); od kantowskiego cz³owieka
transcendentalnego; od cz³owieka nowo¿ytnej nauki pojmowanego jako struktura fizyko-chemiczna czy neuronalna; od cz³owieka jako bycia-w-wiecie
fenomenologii Husserla i Heideggera. Chrzecijañstwo definiuje cz³owieka
jako istotow¹ relacjê do Boga. Cz³owiek w chrzecijañstwie to ¿yj¹ca cielesna Soboæ99 w i przez ¯ycie samego Boga.
Henry uwa¿a nawet, ¿e chrzecijañska koncepcja cz³owieka czyni mieszn¹ koncepcjê cz³owieka nowo¿ytnych ideologii obiektywistycznych, wyros³ych na gruncie powszechnego przekonania lub scjentyzmu100. ¯ycie nie nale¿y wszak do fenomenów tego wiata, lecz samo jest na wskro fenomenologiczne, samo w sobie, z siebie, jest objawieniem. Ono dowiadcza siebie
samego. Nie chodzi o posiadanie idei ¿ycia, pojêcia ¿ycia, lecz o sposób,
wed³ug którego samo-zradzanie ¿ycia wype³nia siê. Rewolucyjne jest tu pojêcie zradzania, wed³ug Henryego, nieobecne dot¹d w filozofii, w której
priorytetem jest kreatywnoæ myli, konstytuowanie, tworzenie itp. ¯ycie rodzi samo siebie przychodz¹c w sobie, w swojej naturze, któr¹ jest doznawa96
97
98
99
100

Tam¿e, s. 146.
Tam¿e, s. 147.
Tam¿e, s. 157.
M. Henry, Incarnation, s. 244.
M. Henry, Cest moi la vérité, s. 157.
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nie siebie samego. Jednoczenie takie doznanie jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy
zawsze ju¿ istnieje To¿samoæ, to znaczy konkretna, realna Soboæ, Osoba,
która jest sob¹ samym101, Pierwsz¹ Soboci¹ ¯yj¹c¹ zrodzon¹ przez ¯ycie,
które w tej Soboci doznaje samego siebie i objawia siê samemu sobie. Ten
Pierworodny Syn jest samo-objawieniem ¯ycia, jest jego S³owem. Nie ma
Soboci bez ¯ycia, ale i nie ma ¯ycia bez Soboci. Osoba jest S³owem ¯ycia.
Poza tym absolutnym ¯yciem i Pierwszym ¯yj¹cym, ¿adne inne ¿ycie nie jest
mo¿liwe. Nie ma ¿adnego ¿ycia bez ¿yj¹cego, ale i nie ma ¿yj¹cego bez ¿ycia, to znaczy, poza tym ruchem, przez który ¯ycie przychodzi w sobie dowiadczaj¹c siebie samego w Soboci tego ¿yj¹cego102.
Fenomenologia ¿yj¹cego cia³a

Powstaje jednak problem: w Biblii cz³owiek jest stworzony z prochu ziemi, jak wiêc utrzymaæ, ¿e zosta³ bezporednio zrodzony z ¯ycia Boga? Henry odpowiada, ¿e to jest metafora biblijna, ale Biblia mówi równie¿, ¿e zosta³
on stworzony na obraz i podobieñstwo Boga, a wiêc inaczej ni¿ wiat, który
jest ca³kowicie odseparowany od Boga. Cia³o cz³owieka nie jest przedmiotem poród przedmiotów wiata. Nie chodzi o cia³o materialne rzucone
w wiat, lecz o cia³o ¿yj¹ce, które Bóg zradza w sobie, poza wiatem, w procesie swojego samo-zradzania w swoim S³owie. Bóg rzeczywicie wzi¹³ proch
ziemi, ale tchn¹³ w niego Tchnienie ¯ycia, które daje ¿ycie, to ¯ycie, które
trwa w ciele materialnym, nie bêd¹c w nim jego w³asnoci¹, lecz Zasad¹
wszelkiego ¿ycia, Duchem wspólnym Ojca i Syna, który mieszka i o¿ywia
wszelkie ¿yj¹ce cia³o, i bez którego cia³o nie by³oby nawet trupem103. Cz³owiek biblijnego stworzenia jest wiêc zarazem ziemi¹ i ¿yj¹cym cia³em, ale
w nim wszystko to, co jest cia³em, jest cia³em, punktem stycznoci i zwi¹zania
z procesami materialnymi. Ale równie¿ wszystko, co jest ¿yj¹cym cia³em, jest
¿yj¹cym cia³em, bez grama materii w nim104. Nie ma wiêc sprzecznoci pomiêdzy przekazem Ksiêgi Rodzaju (cz³owiek z prochu ziemi) i Prologiem
Ewangelii w. Jana (cz³owiek zrodzony w Synu). Wed³ug Henryego Prolog
stanowi objawienie istoty prawdy ukrytej w Ksiêdze Rodzaju; rozjania on
ró¿nicê pomiêdzy stworzeniem i zrodzeniem105.
Fenomenologia ¿yj¹cego cia³a, zupe³nie nowe podejcie do rozumienia
cia³a, pozwoli³o Henryemu jeszcze lepiej ukazaæ nowoæ jego fenomenolo101
102
103
104
105

M. Henry, Incarnation, s. 29.
Tam¿e, s. 30.
Tam¿e, s. 366.
Tam¿e, s. 367.
Tam¿e, s. 323.
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gii ¿ycia, a chrzecijañstwo ze swoim orêdziem o Wcieleniu S³owa Bo¿ego
dope³ni³o w sposób konkretny Prawdê o ¯yciu. Faktem jest, ¿e cz³owiek jest
istot¹ cielesn¹, wcielon¹, ale nie w sensie dualistycznego rozumienia tej
rzeczywistoci106, lecz w tym sensie, ¿e cz³owiek jest ¿yj¹cym cia³em, kim
dla kogo odczuwanie, a nie mylenie, jest czym pierwotnym, ród³owym.
Cia³o (corps) jako przedmiot jest czym, co nale¿y do fenomenów wiata, do
zewnêtrznoci; natomiast cia³o ¿yj¹ce (chair) to ja jako subiektywnoæ, jako
podmiot, który doznaje siebie, cierpi siebie, znosi siebie i jednoczenie rozkoszuje siê sob¹ wed³ug impresji ci¹gle siê odradzaj¹cych107. To samo-odczuwanie jest warunkiem mo¿liwoci dotykania, konstytuowania fenomenów
wiata zewnêtrznego i jednoczenie warunkiem odczuwania dotyku z zewnêtrznoci. Analiza cia³a z perspektywy wiata, a wiêc z perspektywy wiedzy naukowej, nie jest w stanie ukazaæ prawdy o ciele ¿yj¹cym, gdy¿ poznanie ¿ycia ¿yj¹cego cia³a jest mo¿liwe wy³¹cznie przez i w ¿yj¹cym ciele, które jest moim cia³em. Henry pisze nawet, ¿e cz³owiek, który nie wie nic poza
dowiadczeniem wszelkiego cierpienia w swoim miertelnym ciele, ubogi,
maluczki, prawdopodobnie du¿o wiêcej wie o ciele ¿yj¹cym ni¿ wszechwiedz¹cy umys³ u szczytu idealnego rozwoju wiedzy108.
Henry ze swoj¹ wczeniej wypracowan¹ fenomenologi¹ ¿ycia, zauwa¿y³,
¿e jest w stanie zrozumieæ to, co odrzuci³a zarazem filozofia grecka, jak
i religia Hebrajczyków, a mianowicie, rewolucyjne orêdzie chrzecijañskie, ¿e
S³owo sta³o siê cia³em (J 1,14). Pierwsze wieki chrzecijañstwa charakteryzuj¹ siê w³anie tym konfliktem pomiêdzy tymi, którzy uwierzyli i usi³owali,
pomimo niewystarczaj¹cych rodków, wyt³umaczyæ to orêdzie, a tymi, którzy je bezwarunkowo odrzucali. Dla Hebrajczyków nie do pogodzenia by³a
absolutna transcendencja Boga z Jego wcieleniem: Bóg stworzy³ wiat poza
sob¹, jest od niego oddzielony; tak samo oddzielony jest od cz³owieka, którego stworzy³ z materii tego wiata, materii, która jest miertelna, podatna na
zepsucie. Jak wiêc wieczny Bóg, niewidzialny i daleki, móg³by obarczaæ siê
cia³em niewolników?109 Jednak, wed³ug Henryego, wrogiem orêdzia o WcieJestemy zmuszeni u¿ywaæ takich terminów, jak wcielenie, ucielenienie, inkarnacja,
bo trudno jest znaleæ w jêzyku ludzkim inne s³owa okrelaj¹ce dowiadczenia (rzeczywistoci)
realne, ale niewidzialne. W wiecie widzimy na przyk³ad cierpi¹cego czy raduj¹cego siê cz³owieka, widzimy jakie znaki zewnêtrzne, ale nie widzimy samego cierpienia, samej radoci, nie widzimy tego prze¿ycia samego w sobie. Widzimy cia³o, ale nie widzimy ¿ycia cia³a. ¯yj¹cego cia³a siê
dowiadcza; ono dowiadcza samego siebie, wed³ug fenomenologii materialnej Henryego. Termin
wcielenie w filozofii Henryego nie oznacza posiadanie cia³a, lecz bycie cia³em ¿yj¹cym
(M. Henry, Incarnation, s. 9).
107
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leniu S³owa by³a i jest równie¿ filozofia zachodnia, która narodzi³a siê w staro¿ytnej Grecji i stanowi model mylenia obcy wobec prawdy chrzecijañskiej110. Dla Greków ocalenie cz³owieka jest poza cia³em; dla chrzecijan natomiast przychodzi ono w ciele. Ten konflikt dobrze jest widoczny wtedy, gdy
w. Pawe³ usi³owa³ g³osiæ Chrystusa Grekom na Areopagu (Dz 17,32). Dla
Greków wyznaj¹cych dualizm duszy i cia³a, Logos, który mia³by staæ siê sam
w sobie cia³em, to ca³kowity absurd111. Tymczasem w orêdziu chrzecijañskim
objawienie Boga dokonuje siê poprzez cia³o; samo ¿yj¹ce cia³o jako takie,
twierdzi Henry, jest tym objawieniem112. Ju¿ samo to jest niesamowite, ¿e taka
doktryna narodzi³a siê w rodowisku, w którym nie powinna siê nigdy pojawiæ, bo nikt z ¯ydów ani staro¿ytnych Greków nie powinien jej przyj¹æ. Tym
bardziej wiêc powinno siê ten fenomen zbadaæ. St¹d Henry, jako filozof, pyta
o naturê tego ¿yj¹cego cia³a, które samo w sobie jest objawieniem, albo raczej o naturê samego objawienia, które spe³nia siê jako cia³o ¿yj¹ce, które
wype³nia swoje dzie³o objawiania w ciele i przez cia³o ¿yj¹ce113.
G³ówna trudnoæ polega na tym, ¿e chrzecijanie próbuj¹ przekazaæ Prawdê, która nie nale¿y do porz¹dku myli. Ta Prawda jest ¿ywym cia³em, jest
Wcieleniem, Chrystusem w rzeczywistym ciele, takim jak nasze cia³a114. To
jest ta Prawda centralna, która dra¿ni³a zarówno wiat hebrajski, jak i grecki;
st¹d tak wiele herezji, ale i jednoczenie nieugiêtej walki w obronie tego orêdzia. Najlepiej wyrazi³ to w. Jan: Nie ka¿demu duchowi dowierzajcie [ ]
ka¿dy duch, który uznaje, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele, jest z Boga
(1J 4,2). Wielu bowiem pojawi³o siê na wiecie zwodzicieli, którzy nie uznaj¹,
¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele ludzkim (2 J 7).
Dla w. Jana S³owo sta³o siê cia³em znaczy S³owo sta³o siê cz³owiekiem.
Cz³owiek wiêc to ¿yj¹ce cia³o  taka jest Janowa definicja cz³owieka. Dla
Greków staæ siê cia³em ¿ywym znaczy³o staæ siê zwierzêciem  to, co istotne
w cz³owieku to te zdolnoci duchowe, dziêki którym cz³owiek mo¿e postrze110
Grecki Logos ma swoj¹ istotê poza nale¿¹cym do niego wiatem zmys³owym, poza tym,
co o¿ywione czy bezw³adne; on spe³nia siê w swojej istocie w ponadczasowej kontemplacji wiata
inteligibilnego. Ta kontemplacja daje wyjanienie wiata rzeczy, ustalaj¹c jednoczenie przepaæ
pomiêdzy tym, co inteligibilne, a tym, co zmys³owe, st¹d orêdzie chrzecijañskie, o którym tu
mowa, pozostaje zupe³nie niezrozumia³e z tej perspektywy. Wed³ug Henryego filozofie zachodnie, pomimo ich ró¿norodnoci, zachowa³y jednak tego pocz¹tkowego ducha greckiego, który uniemo¿liwia g³êbsze poznanie. Tê mo¿liwoæ daje dopiero jego fenomenologia ¿ycia (por. M. Henry, Incarnation, s. 11).
111
Por. tam¿e, s. 19.
112
M. Henry, Incarnation, s. 24.
113
Por. tam¿e.
114
W tym kontekcie jest czym zupe³nie niezrozumia³ym krytyka Nietzschego jakoby chrzecijañstwo g³osi³o pogardê dla cia³a (Zob. M. Henry, Incarnation, s. 16).
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gaæ Idee, wchodziæ w relacjê z Logosem. Je¿eli teraz to ¿yj¹ce cia³o jest najistotniejsze, to trzeba mówiæ o zupe³nie nowej relacji cz³owieka z Bogiem.
Chodzi o now¹ relacjê S³owa i cia³a ¿yj¹cego, która znajduje siê wewn¹trz
jednej i tej samej osoby, a mianowicie, w Chrystusie115.
To, co Jan mówi, ¿e S³owo sta³o siê ¿yj¹cym cia³em trudno pogodziæ z greckim myleniem o dualizmie duszy i cia³a. Ojcowie Kocio³a, choæ ju¿ inaczej
mówili o ciele, to jednak trudno im by³o wyzwoliæ siê do koñca z mylenia
greckiego116. Henry odkrywa w Ewangelii w. Jana, ¿e zbawienie chrzecijañskie nie polega na otrzymywaniu poszczególnych, konkretnych ³ask, lecz na
posiadaniu ¿ycia Bo¿ego w sobie, ¿ycia wiecznego, przez co cz³owiek zostaje
ocalony przed mierci¹. Ale ta mo¿liwoæ stania siê cz³owiekiem Bo¿ym tkwi
we Wcieleniu S³owa, a wiêc, poprzez identyfikacjê siebie z cia³em Chrystusa,
cz³owiek mo¿e wejæ we wspólnotê z Bogiem. Mo¿liwoæ zbawienia nie dokonuje siê wiêc spekulatywnie w porz¹dku myli, lecz w konkretnej rzeczywistoci, jako wiê naszego ¿yj¹cego cia³a z ¿yj¹cym cia³em Chrystusa tak jak jednoæ S³owa i ¿yj¹cego cia³a jest mo¿liwa i realizuje siê najpierw tam, gdzie S³owo staje siê ¿yj¹cym cia³em, to znaczy w Chrystusie117.
Dzi ju¿ raczej nikt nie kwestionuje historycznego istnienia Jezusa; najistotniejsze jest jednak, mówi Henry, pytanie o mo¿liwoæ istnienia Chrystusa jako Boga przychodz¹cego w ¿yj¹cym ciele. To w³anie za tê prawdê zosta³ Jezus zabity118. Henry jako filozof pyta, jak jest mo¿liwe realne danie siê
nam, ukazanie siê nam, S³owa w ciele ¿yj¹cym119. w. Jan twierdzi, ¿e S³owo, które ma zadanie objawiæ Boga spe³nia swoje dzie³o jako ¿yj¹ce cia³o120,
nie jako S³owo niewidzialne, które przybra³o siê w cia³o ludzkie albo w jaki
aspekt tego cia³a, aby staæ siê widzialne, lecz jako S³owo, które sta³o siê
¿yj¹cym cia³em. Orzeczenia Soborów i Ojcowie Kocio³a napotykali wiele
trudnoci, aby wyjaniæ tê prawdê. Dla Henryego teologiczna prawda
o Wcieleniu niezwykle jest pomocna w filozoficznym zrozumieniu prawdy
o cz³owieku. Wszystko jednak zale¿y od rozumienia cia³a. To jest ten moment, z którym nie mogli poradziæ sobie staro¿ytni, a co radykalnie zmienia
siê w naszych czasach wraz z nowym podejciem do rozumienia cia³a. Czym
Tam¿e, s. 19.
Henry pokazuje to na przyk³adzie Tertuliana (tam¿e, s. 22).
117
Tam¿e, s. 23.
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Tam¿e.
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Tam¿e, s. 24.
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Cia³o nie jest wiêc tym, co przeszkadza, co jest obce itd., wprost przeciwnie, to cia³o ¿yj¹ce S³owa jest objawieniem, a nie S³owo samo w sobie, poza cia³em (to jest rewolucyjna ró¿nica
z filozofi¹ greck¹ i z myl¹ hebrajsk¹).
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innym jest cia³o jako przedmiot materialny, a czym innym cia³o ¿yj¹ce, odczuwaj¹ce samo siebie, które nie sk³ada siê z cz¹stek czy atomów, lecz z przyjemnoci i cierpieñ, z odczuwania g³odu i pragnienia picia, z têsknoty za
czym i ze zmêczenia, z si³y i radoci: tylu wewnêtrznych odczuæ prze¿ywanych, z których ¿adnego jeszcze nie znaleziono rozkopuj¹c ziemiê, odkopuj¹c
jej gliniane pok³ady121. Wed³ug Jana, ¿yj¹ce cia³o nie pochodzi z prochu ziemi, lecz z samego S³owa; to z niego, w nim i przez nie sta³o siê ¿yj¹cym cia³em. Tu nie chodzi o grecki Logos, który jest ród³em pojêæ, znaczeñ itd., lecz
o S³owo, istniej¹ce przed wszelkim mo¿liwym wiatem, tam, gdzie nie by³o
jeszcze ¿adnego wiata. Ono jest S³owem ¯ycia (1J 1), które mówi do ka¿dego cz³owieka w jego ¿yj¹cym ciele, doznaj¹cym cierpieñ, ale i rozkoszy istnienia. Tu mamy do czynienia z zupe³n¹ nowoci¹ w historii myli ludzkiej,
z czym, co Henry proponuje nazwaæ Archi-intelligibilnoci¹ Janow¹122. Chodzi o sposób ods³aniania rzeczywistoci ró¿ny od tego, przez który wiat staje siê widzialny; to, co siê daje nie jest ju¿ przedstawieniem, lecz obecnoci¹
dla serca cz³owieka jako rzeczywistoæ niewidzialna w tym wiecie. Wed³ug Prologu Ewangelii w. Jana jest to ¯ycie, na którym zasadza siê Archiinteligibilnoæ; S³owo ¯ycia, w którym ta Archi-inteligibilnoæ ¯ycia siê spe³nia; w koñcu, ¿yj¹ce cia³o, w którym S³owo ¯ycia uto¿samia siê z ka¿dym
z nas ¿yj¹cych. St¹d Henry proponuje ca³kowicie now¹ definicjê cz³owieka,
której nie zna ani Grecja, ani nowo¿ytnoæ, a mianowicie, okrela on cz³owieka jako istotê zarazem niewidzialn¹ i cielesn¹  niewidzialn¹ jako cielesn¹123.
Ojcowie Kocio³a usi³owali rozjaniæ prawdê, ¿e ¿yj¹ce cia³o, a zw³aszcza Wcielenie, czyli przyjcie w ¿yj¹cym ciele jest sposobem objawienia S³owa Boga. Jednoczenie widzimy, ¿e ten sposób manifestacji ¿yj¹cego cia³a
i S³owa jest tym samym, co sposób manifestowania siê i objawienia siê ¯ycia
 z tego wniosek dla naszego filozofa, ¿e nale¿y rozjaniæ w³anie ten sposób
jawienia siê, objawienia. Najlepszym narzêdziem do tego jest fenomenologia,
która w³anie interesuje siê sposobem jawienia siê rzeczy. Ale ju¿ nie fenomenologia historyczna, klasyczna, ci¹gle uwik³ana jeszcze w mylenie greckie, nie wychodz¹ce poza wiat widzialnych fenomenów, fenomenologia
wiata i Bycia, lecz fenomenologia ¯ycia124. ¯ycie wymyka siê myli, bo ono
jest samym warunkiem mo¿liwoci myli; to ¿ycie jest pierwsze, a nie myl.
Trzeba wiêc odwróciæ fenomenologiê: to nie myl daje nam dostêp do ¿ycia,
M. Henry, Incarnation, s. 27.
Tam¿e, s. 28. Archi-inteligibilnoæ  inteligibilnoæ pierwotna, ród³owa, ponad wiedz¹
obiektywn¹ i ponad nauk¹.
123
Tam¿e, s. 28-29.
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to ¿ycie umo¿liwia myli dostêp do siebie, pozwala dowiadczaæ siebie samej,
i ostatecznie byæ tym, czym jest za ka¿dym razem; samo-objawieniem cogitatio125. Myl jest modusem ¿ycia126.
Przy pomocy tak zreformowanej fenomenologii Henry przeprowadza analizê cia³a, chce zrozumieæ cia³o ju¿ nie w oparciu o wiat, lecz o ¿ycie127.
Dochodzi do wniosku, ¿e ¿yj¹ce cia³o nie jest jakim dodatkiem do mojego
ja, dodatkiem niezrozumia³ym, przypad³oci¹, lecz rzeczywistoci¹ zrodzon¹
w absolutnym ¯yciu. Pojawiæ siê w ¿yciu jako ¿yj¹ca Soboæ transcendentalna, dowiadczaj¹ca siebie samej w ¿yj¹cym ciele w sposób, w który dowiadcza siebie ka¿de ¿yj¹ce cia³o, to znaczy narodziæ siê. Narodziæ siê nie znaczy
wiêc, jak to naiwnie siê przedstawia, pojawiæ siê w wiecie pod postaci¹ cia³a
przedmiotowego, gdy¿ wtedy nie by³oby nigdy ¿adnego ¿yj¹cego indywiduum, co najwy¿ej by³oby to ukazanie siê rzeczy, cia³a wiatowego poddanego
prawom wiata, czerpi¹cego swoje w³asnoci fenomenologiczne  swoj¹ przestrzennoæ, swoj¹ czasowoæ, swoje relacje przyczynowe z ca³oci¹ cia³ 
z jawienia wiata, pozbawionego jednak z zasady tego, co przychodzi tylko
w ¿yciu: tej ród³owej i transcendentalnej mo¿liwoci patetycznego odczuwania siebie samego w ¿yj¹cym ciele. Taka mo¿liwoæ zakotwiczona jest w Archi-wra¿liwoci (Archi-passibilité) absolutnego ¯ycia. Narodziæ siê znaczy
pojawiæ siê w ¿yj¹cym ciele, tam, gdzie wszelkie ¿yj¹ce cia³o przychodzi
w sobie, w Archi-¿yj¹cym-ciele ¯ycia. W ten sposób w³anie fenomenologia
¿yj¹cego cia³a z koniecznoci odsy³a do fenomenologii Wcielenia128.
Zdaniem Henryego, w³anie chrzecijañstwo umo¿liwia nam zrozumienie
naszego transcendentalnego urodzenia, tam, gdzie ¯ycie daje nam nas samych
w Archi-inteligibilnoci swojej samo-donacji absolutnej, tam, gdzie jestemy
Synami129. Nasze cia³o nie tylko nie jest jakim przedmiotem, ani tylko cia³em subiektywnym, lecz jest cia³em ¿yj¹cym, objawionym w sobie w tym objawieniu sprzed wiata, w³aciwym S³owu ¯ycia, o którym mówi Jan130. Wzajemna mi³oæ ¯ycia i jego S³owa konstytuuje warunek fenomenologiczny
ostateczny i fundamentalny wszelkiego mo¿liwego cia³a ¿yj¹cego  taka jest
Archi-inteligibilnoæ Janowa.
Odt¹d grecka aporia: jak inteligibilny Logos móg³by wejæ w materialne
cia³o miertelne przestaje byæ problemem, gdy¿ Wcielenie S³owa nie jest tyl125
126
127
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ko wydarzeniem, przez które S³owo staje siê ¿yj¹cym cia³em; to w³anie
w samym S³owie wype³nia siê stawanie siê cia³em, poza którym ¿adne ¿yj¹ce cia³o, ¿adna ¿yj¹ca cielesna Soboæ, ¿aden cz³owiek nigdy nie by³ mo¿liwy131. Wcielenie S³owa nie jest jego przyjciem w ciele, lecz w ciele ¿yj¹cym.
W widzialnym ciele Chrystusa znajduje siê niewidzialne wieczne rodzenie S³owa w samo-rodzeniu ¯ycia absolutnego. Wcielenie objawia wzajemn¹ wewnêtrznoæ Ojca i Syna. Jezus powiedzia³ do Filipa: «Czy nie wierzysz, ¿e ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?» (J 14,10)132. Henry przywo³uje tu tak¿e
w. Ireneusza, który twierdzi, ¿e Wcielenie S³owa w widzialnym ciele ma za
zadanie unaocznienie wszystkim, ¿e ono jest Tym S³owem, na obraz którego
wszyscy zostali stworzeni. Wcielenie umo¿liwia przedstawienie cz³owiekowi
jego niewidzialnego rodowodu, jego urodzenia transcendentalnego, prawdy
o jego synostwie133.
Wszystko to po to, poniewa¿ w wiecie ¯ycie zosta³o pogr¹¿one w radykalnym zapomnieniu, choæ jest ono dla nas ci¹gle obecne; nasze ¿yj¹ce cia³o
bardzo dobrze zna gesty, które nale¿y czyniæ. Henry uwa¿a, ¿e to pamiêæ bez
pamiêci ³¹czy nas z ¿yciem od zawsze i na zawsze; nazywa to pamiêci¹ immemorialn¹134. Ona nas ³¹czy z ¯yciem, ona jest samym ¿yciem w swoim
doznawaniu, w swoim znoszeniu: to jest nasze ¿yj¹ce cia³o. Ta pamiêæ, ¿yj¹ca, choæ jakby upiona, budzi siê w odczuciu wysi³ku, w dzia³aniu135; ona
budzi siê równie¿ w lêku, w oszo³omieniu wolnoci¹, w rodzeniu siê pragnienia, w skoku w grzech136.
Chrystus, S³owo Wcielone, daje ka¿dej Osobie siebie sam¹ i przez to pozwala jej wzrastaæ z siebie w procesie nieustannego wzrastania, które jest
niczym innym jak procesem ¯ycia absolutnego. I tê donacjê siebie S³owo
powtarza w ka¿dej mo¿liwej Soboci transcendentalnej, przesz³ej, obecnej lub
przysz³ej. W ten sposób cia³o mistyczne Chrystusa nieustannie powiêksza siê
o tych, którzy uwiêcaj¹ siê w ¿yj¹cym ciele Chrystusa. Ojcowie mówi¹
o wspólnej osobie ludzkoci137. Chrystus trwa w swoim ciele, które Ojcowie nazywaj¹ równie¿ Jego Kocio³em138. Tym, co On daje ka¿demu ze
swoich cz³onków jest On sam. Ci, co Go nie rozpoznaj¹, ¿yj¹ tylko dla siebie.
131
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Natomiast, cz³onkom swojego cia³a, ka¿demu z tych, którzy, dani sobie samym w auto-donacji S³owa, bêd¹ ju¿ tylko ¿yli ¯yciem nieskoñczonym, które dowiadcza siebie w tym S³owie, tym którzy kochaj¹ jedni drugich w Nim
w ten sposób, ¿e to Jego kochaj¹ w nich, Jego i tych wszystkich, którzy s¹
w Nim, bêdzie dane ¯ycie wieczne, a wiêc zbawienie139.
Fenomenologia ¯ycia: filozofia czy teologia?

Filozofia i teologia maj¹ to wspólne, mówi Henry, ¿e szukaj¹ prawdy
w pocz¹tku. Prawda i pocz¹tek stanowi¹ jedno140. Jednak, gdy chodzi
o uchwycenie samego ¿ycia, tej g³êbokiej rzeczywistoci ludzkiej, to tylko
mo¿e to uczyniæ transcendentalne ¯ycie absolutne (i myl ludzka je¿eli jest
ona modusem ¿ycia). Filozofia i teologia s¹ dzie³em myli rozumianej jako
stawianie przedmiotu w dystansie; taka jest istota inteligibilnoci. Ale ¯ycie
w swoim ród³owym jawieniu siê przychodzi przed wszelk¹ inteligibilnoci¹
tego rodzaju; ono w sobie samym konstytuuje Archi-inteligibilnoæ141. I to jest
tak samo wa¿ne dla teologii, jak i dla filozofii, bo myl ludzka nie mo¿e swoj¹ w³asn¹ si³¹ dosiêgn¹æ Prawdy; tylko ¯ycie absolutne mo¿e dokonaæ tego
ród³owego samo-objawienia Pocz¹tku142.
Tu w³anie spotykaj¹ siê filozofia ¿ycia i teologia chrzecijañska: przed
myl¹, a wiêc zarówno przed fenomenologi¹, jak i przed teologi¹, dzia³a Objawienie, Archi-inteligibilnoæ ¯ycia absolutnego, Paruzja S³owa, w którym
¯ycie obejmuje siebie143. Dla chrzecijan fundamentem jest prawda Wcielenia. Dla fenomenologów post-husserlowskich, to znaczy nie-greckich  jak
mówi Henry, ta prawda ma znaczenie decyduj¹ce, gdy¿ ona potwierdza to, ¿e
nasze cia³o nie jest przedmiotem, lecz cia³em ¿yj¹cym i ¿e ród³owo i w sobie, nasze realne ¿yj¹ce cia³o jest archi-inteligibilnoci¹, objawion¹ w sobie
w tym objawieniu sprzed wiata, w³aciwym S³owu ¯ycia, o którym mówi
Jan144. W ten sposób S³owo ¯ycia jest transcendentalnym warunkiem fenomenologicznym, ostatecznym i fundamentalnym, wszelkiego mo¿liwego cia³a
¿yj¹cego i to jest racja, dla której fenomenologia ¿ycia stale odsy³a nas do
Wcielenia, jako do swojej ostatecznej mo¿liwoci fenomenologicznej. Wcielenie S³owa nie jest tylko wydarzeniem, przez które S³owo staje siê cia³em
¿yj¹cym, lecz prawd¹, ¿e to w³anie w samym S³owie wype³nia siê stawanie
139
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siê cia³em ¿yj¹cym, poza którym ¿adne cia³o ¿yj¹ce, ¿adna ¿yj¹ca Soboæ
cielesna, ¿aden cz³owiek, nigdy nie by³ mo¿liwy145. Wcielenie S³owa jest
uprzednie wobec wszelkiego ¿yj¹cego cia³a, ono jest swoim przyjciem w sobie, swoj¹ In-karnacj¹.
¯yj¹ce cia³o nie nale¿y wiêc do porz¹dku inteligibilnoci, myli, lecz do
porz¹dku patosu ¿ycia, do cierpienia, na obraz Archi-wra¿liwoci ¯ycia i Jego
S³owa w ich wzajemnej wewnêtrznoci. Paruzja absolutu rozb³yska w g³êbi
najprostszej impresji. Dlatego ¿yj¹ce cia³o nie k³amie,
i nie mo¿e k³amaæ,
gdy¿ w g³êbi jego samego, tam gdzie jest ono uchwycone przez ¯ycie, to w³anie ¯ycie mówi, Logos ¯ycia, Janowa Archi-inteligibilnoæ146.
Odkrycie ¿yj¹cego cia³a jako jawienia sprzed wiata, Archi-jawienia obcego wiatu, Henry nazywa prawdziwym cudem swojej fenomenologii. Jednak czym o wiele wiêkszym jeszcze jest orêdzie chrzecijañskie o Wcieleniu S³owa, które objawia samego Boga. Jest to przyjcie w ciele widzialnym,
które widzieli i dotykali uczniowie, ale przede wszystkim w ciele ¿yj¹cym,
przyjcie niewidzialnego ¯ycia absolutnego w swoim S³owie147, które jest
wiecznym rodzeniem Pierworodnego Syna w samo-rodzeniu ¯ycia absolutnego. W ten sposób, Wcielenie objawia cz³owiekowi jego transcendentalne
pochodzenie, jego naturê syna Boga, zrodzonego w Chrystusie, który jest
Synem Pierworodnym, wspó³istotnym z Ojcem.
Czy to jest teologia czy filozofia? Henry odpowiada: jednym i drugim
zarazem, wed³ug specyfiki ka¿dej z dyscyplin. Punkt widzenia jest inny: filozofia bada rzeczywistoæ w swoim wietle, aby ods³oniæ jej sekrety; teologia
chce dojæ do pe³niejszego rozumienia prawdy objawionej. Ale gdy chodzi
o kwestie najistotniejsze  o Boga, cz³owieka, sens ¿ycia  filozofia i teologia, rozum z jednej strony (myl ludzka w swoich ró¿nych modalnociach)
i wiara z drugiej, co do istoty, mówi¹ tê sam¹ rzecz. Michel Henry twierdzi,
¿e nie mo¿na baæ siê tej konwergencji, lecz cieszyæ siê, gdy¿ jest ona tylko
znakiem prawdy.

EPILOG
Podejmuj¹c refleksjê nad ¿yj¹cym cia³em cz³owieka w tym artykule
chcia³em ukazaæ to, do czego sam osobicie jestem przekonany, a mianowicie ¿e prawdy o cz³owieku nie mo¿na znaleæ w horyzoncie wiata, lecz tyl145
146
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ko w prawdzie ¿ycia, w fenomenologii ¿ycia. Trzeba nie tylko przestrzegaæ,
jak to czyni Heidegger, przed lepot¹ na fenomeny, lecz równie¿ przed lepot¹ na ¯ycie. Tê prawdê osi¹ga równie¿ chrzecijañstwo, które w istotnych
punktach mówi to samo, co fenomenologia ¿ycia148. Henry nazywa chrzecijañstwo radykaln¹ fenomenologi¹ ¿ycia149.
Dla chrzecijanina droga Henryego ma wartoæ wiadectwa. wiadczy
ona o tym, ¿e nie ma sprzecznoci miêdzy wiar¹ a rozumem, miêdzy wspó³czesn¹ filozofi¹ a orêdziem chrzecijañskim. W naszych czasach, nazywanych przez niektórych epok¹ post-chrzecijañsk¹, Henry zawiadcza, ¿e
chrzecijañstwo jest w³anie tym, czego brakuje temu wiatu. Henry, który
o¿ywi³ analizy fenomenologiczne tchnieniem wiary150, daje konkretny opis
tego, co znaczy byæ chrzecijaninem. Tu nie chodzi o jakiekolwiek wierzenie. Wiara w Chrystusa nie jest aktem zwyk³ej myli. Wierzyæ w Chrystusa to
powiedzieæ: jestem pewny prawdy, która jest w Tobie. Ale jak mogê byæ pewny inaczej ni¿ dlatego, ¿e Jego prawda jest we mnie151  pyta Henry. Tylko
ten, kto s³ucha w sobie g³osu swojego transcendentalnego pochodzenia, kto
dowiadcza siebie samego jako danego sobie w samo-zrodzeniu ¯ycia absolutnego w jego S³owie, kto dowiadcza ju¿ tylko tej Soboci w sobie, która
daje go jemu samemu, tylko ten mo¿e powiedzieæ do tej Soboci S³owa: Jestem pewny prawdy, która jest w Tobie, czerpiê moj¹ pewnoæ, moj¹ prawdê,
z prawdy, która jest w Tobie; ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yjesz we mnie Ty152. Tylko
ten, kto wierzy w Chrystusa rozumie S³owo Pisma w., S³owo ¯ycia, które
mówi do niego: Ty jeste moim synem. Mo¿e on czytaæ Pismo, rozumieæ je
i akceptowaæ tylko dlatego, ¿e S³owo, które mówi w Pimie jest tym samym
S³owem, które mówi w nim, i które rodzi go i daje mu ¯ycie153. Takie jest
bycie-chrzecijanina w swojej ostatecznej istocie; jest ono byciem ku synostwu Boga, byciem ku pe³ni ¯ycia. Ca³a etyka chrzecijañska ma s³u¿yæ tej
drodze154. Chrzecijanin nie jest ze wiata, chocia¿ jest w wiecie; w wiecie
ma on s³uchaæ wezwania ¿ycia. ¯yj¹ce cia³o jest drog¹ zbawienia, gdy jest
ono cia³em Chrystusa, ca³kowicie uleg³ym uciskowi Ojca i wspólnej mi³oci
Boskich Osób: Moje Cia³o nie jest moim cia³em, ale cia³em Chrystusa155.
148
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WALDEMAR KMIECIKOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Znaczenie cia³a w Stanis³awa Ignacego Witkiewicza
koncepcji Istnienia
The Meaning of a Body in the Concept of Being of Stanis³aw Ignacy Witkiewicz

I. TYTU£EM WSTÊPU
W naszych rozwa¿aniach skoncentrujemy siê na problematyce cia³a w filozofii Stanis³awa Ignacego Witkiewicza. Wydaje siê, ¿e kategoria cia³a przynale¿y do najdoniolejszych w systemie filozoficznych przemyleñ Witkacego. Refleksja metafizyczna, w której filozof usi³uje przedstawiæ zarówno
twierdzenia odnosz¹ce siê do ca³oci bytu, jak i jego poszczególnych elementów strukturalnych, dokonuje siê w³anie w oparciu o skoncentrowanie siê na
p³aszczynie cielesnoci. Celem naszych rozwa¿añ stanie siê próba zarówno
ukazania owej istotnej pozycji cia³a w horyzoncie Witkacowskiego Istnienia,
jak równie¿ rekonstrukcja oryginalnego  typowo Witkiewiczowskiego 
dwustronnego podejmowania problematyki cia³a. Swoistym dope³nieniem
naszych badañ bêdzie zasygnalizowanie antropologicznych konsekwencji
zwi¹zanych z dominacj¹ cielesnoci w Witkacowskiej refleksji metafizycznej.

II. CIA£O  PUNKT WYJCIA
Wedle Witkacego cia³o moje jest pierwszym przedmiotem bezporednio,
bez ¿adnych «abszatungów» mi danym i jest tym, czym jest dla mnie, poza
tym, ¿e jest «obiektywnie» organizmem1. Filozof stwierdzi tak¿e zarówno, ¿e
S.I. Witkiewicz, Spór o monadyzm. Dwug³os polemiczny z Janem Leszczyñskim, Warszawa
2002, s. 23.
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w wypadku cia³a nie potrzebujemy domylaæ siê, co jest poza zjawiskiem dla
nas, bo cia³o mamy dane jako nas samych2, jak równie¿, i¿ cia³o jest pierwszym przedmiotem danym nam bezporednio w ca³oci3. Przytoczone wypowiedzi oddaj¹ istotn¹ pozycjê, któr¹ pe³ni cia³o w koncepcji Witkiewiczowskiej. W pewnym sensie cia³o stanowi g³ówny przedmiot zainteresowañ filozofa. Witkacy wrêcz instrukta¿owo stwierdzi, ¿e wed³ug mnie, wszelki opis
rzeczywistoci powinien zaczynaæ siê od opisu nas samych, naszego cia³a
przede wszystkim: jak siê ono nam przedstawia, a wtedy mielibymy daleko
wiêksz¹ gwarancjê, ¿e opis rzeczy, których doznawanie zale¿y od tego cia³a
(np. choæby fantazji dotykowych), nie zosta³ sfa³szowany4.
Dlatego w³anie Witkacy na gruncie cia³a zdaje siê budowaæ zasadniczy
trzon swojej oryginalnej metafizyki. Cia³o bowiem nie jest czym przypuszczalnym, czym co ewentualnie istnieje jako przedmiot dostêpny mojemu
jestestwu. Nie jest ono równie¿ niczym zewnêtrznym wobec dowiadczenia
samego siebie. Witkiewicz daleki jest od wszelkich sugestii traktuj¹cych cia³o jako szczególny korelat prze¿yæ wiadomych; korelat umieszczaj¹cy niejako cia³o obok czy poza zasiêgiem mojego osobowego ja. W sensie dowiadczalnym rozwa¿ania Witkacego skoncentrowane s¹ na prze¿yciu w³asnej cielesnoci. Ta ostatnia jest bowiem przedmiotem, którego Istnienie5 jest
niepodwa¿alne i uchwytywane w sposób najbardziej adekwatny. Pos³uguj¹c
siê metafor¹ mo¿emy skonstatowaæ, i¿ metafizyka Witkacego wyrasta z dowiadczenia w³asnego, cielesnego Istnienia. Cia³o jest tym, co niejako osadza
mnie w rzeczywistoci, zakorzenia w Istnieniu. Wszak¿e Witkacy powie, ¿e
cia³o jest  pierwsz¹ rzeczywistoci¹  cia³em jestemy po prostu  przedmioty za s¹ dla nas poprzez cia³o6. W optyce Witkiewicza mamy zatem do czynienia ze szczególn¹ identyfikacj¹ mojego ja z cia³em. Wszelkie fenomenologiczne próby redukcji cia³a do intencjonalnego korelatu napotyka³y zawsze na zdecydowany protest Witkacego7. Skoro bowiem jestem istot¹
cielesn¹, to oznacza, ¿e nieporozumieniem s¹ formu³y typu: posiadam cia³o, jestem osob¹ dysponuj¹c¹ cia³em czy moje Ja mo¿e w swej egzystencji pos³ugiwaæ siê cia³em. Wypowiedzi takie bowiem suponuj¹ pewn¹  bardziej b¹d mniej akcentowan¹  odrêbnoæ wiadomoci i cielesnoci. Tymczasem dla Witkacego zachodzi tutaj zdecydowanie ujawniana identycznoæ.
2
3
4
5
6
7

Tam¿e, s. 301.
Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, Warszawa 2003, s. 125.
Tam¿e, s. 193n.
W naszej rozprawie pozostajemy przy Witkiewiczowskim zapisie preferuj¹cym wielk¹ literê.
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 35.
Por. tam¿e, s. 37, 46, 173n., 181n., 209, 297.
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Odwo³ajmy siê do samego filozofa, który konstatuje, ¿e odrzucam ducha jad¹cego na ciele, tylko zak³adam cielesnoæ jani, zgodn¹ z introspekcj¹ doæ
daleko posuniêt¹ […]. Uznajê po prostu cielesnoæ jani, zmaterializowan¹
w organizmie entelechiê, bez której by³aby ona niczym = punktualn¹ inkoncewabeln¹ jani¹ idealistów8. To twierdzenie uto¿samiaj¹ce mnie samego
z moim cia³em jest znamienite dla filozofa. Z jednej strony stanowi ono bowiem istotê Witkiewiczowskiej metafizycznej koncepcji pojedynczego Istnienia, a z drugiej  jak to bêdziemy starali siê póniej pokazaæ  znajdzie odzwierciedlenie w jego wizji Ca³oci Istnienia.
Obecnie musimy bli¿ej siê przyjrzeæ owej cielesnoci. Wszak¿e Witkacowskie bycie cia³em, bycie cielesnoci¹ kryje w sobie g³êbiê pewnej dwustronnoci czy dwuaspektowoci, domagaj¹c¹ siê wyraniejszej eksplikacji.

III. DWA OBLICZA CIELESNOCI
Z chwil¹, kiedy mówimy «cia³o», musimy wiedzieæ  pisze Witkacy 
w jakim znaczeniu u¿ywamy tego pojêcia: 1. czy jako pojêcia rozci¹g³oci samej dla siebie jako takiej, tj. wyznaczonej specyficznymi jakociami w naszym
trwaniu [ ]; 2. czy te¿ jako pojêcia cia³a  jednego z wielu  kiedy patrzymy
nañ niejako z boku, jako na inne rozci¹g³oci w przestrzeni rzeczywistej9.
Zauwa¿amy zatem tutaj mo¿liwoæ dwojakiego poznawczego odniesienia do
cielesnoci, które uwarunkowane jest okrelonym ontologicznym status quo10.
W optyce Witkiewicza bowiem Istnienie jako takie przenikniête jest specyficzn¹ dualnoci¹ czy dwustronnoci¹. Mo¿na je rozpatrywaæ zawsze zarówno w zewnêtrznym ujêciu, jak i w optyce odrodkowej. Je¿eli bowiem wezmê pod uwagê moje bytuj¹ce jestestwo  siebie samego  to poznawczo mogê
obcowaæ z samym sob¹ w horyzoncie wewnêtrznoci ale mogê równie¿ dotykaæ siebie zewnêtrznie. Moja cielesnoæ  bêd¹c ci¹gle tym samym pojedynczym Istnieniem  uka¿e wówczas nieco odmienne oblicze. Aby uchwyciæ tê
specyfikê musimy odwo³aæ siê do kilku wypowiedzi samego filozofa.
Ka¿de pojedyncze Istnienie czy  jak mówi Witkacy  ka¿de Istnienie
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 188.
Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 65.
10
Znamienita dla Witkiewicza jest niechêæ do teorii poznania. Wyranie preferuje rozwa¿ania
metafizyczne twierdz¹c  ju¿ u pocz¹tku oryginalnego i d³ugoletniego filozoficznego dyskursu
z Leszczyñskim  ¿e nie uznajê niezale¿nej od ontologii «teorii poznania» (…). Ka¿da tzw. «Teoria Poznania» (wymys³ Niemców, boj¹cych siê metafizyki), ( ) implikuje jak¹ ontologiê u swej
podstawy (…)”. Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 22.
8
9
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Poszczególne (IP) stanowi jednoæ swego (AT) ze swoj¹ (AR), która to ostatnia stanowi te¿ jednoæ sam¹ dla siebie11. Skoro wiemy, ¿e (AT) = trwanie
samo dla siebie jako takie = (BD) jako od rodka rozpatrywane (IP)12, a tak¿e, i¿ (AR) (rozci¹g³oæ sam¹ dla siebie13) Witkacy opisze jako (AR), bêd¹ce
czêci¹ jego (AT), wyodrêbnionym w nim kompleksem prze¿yæ cielesnych14, to
mo¿emy pokusiæ siê o pewne konstatacje. Okazuje siê, ¿e jestem szczególn¹
jednoci¹ swojego trwania (AT) – odwewnêtrznego bycia w sobie i dla siebie
 i swojej rozci¹g³oci (cielesnoci) (AR)15. Rozpoznawanie rozci¹g³oci samej dla siebie  a wiêc mojej cielesnoci  dokonuje siê w obrêbie dowiadczania samego siebie. Skoro bowiem horyzont mego (AT) stanowi sferê samouchwytywania w³asnej egzystencji, w³asnej trwaj¹cej obecnoci, trwaj¹cego
bycia; skoro stanowi sferê samo-wiadomoci, która ods³ania mi moj¹ w³asn¹
trwaniowoæ, a (AR) stanowi szczególny kompleks prze¿yciowy, to dowiadczenie siebie koniecznie wi¹¿e siê z dowiadczeniem w³asnej (mojej!) cielesnoci.
Mówi¹c metaforycznie  cielesnoæ stanowi¹c inne oblicze mojej wiadomoci nie jest niczym spoza tej¿e wiadomoci, lecz stanowi jej nieusuwalny komponent. W bezporedniej introspekcji  podkrela Witkacy  jañ nie
jest punktualna, tylko rozp³yniêta nierównomiernie po ca³ym ciele: […] jest
w ciele jako taka16. W innym miejscu filozof stwierdzi, ¿e ja jest przestrzenne – rozlane w ciele jako jego «mojoæ»17. Mo¿emy zatem stwierdziæ, ¿e mojociowoæ to nie poczucie identycznoci osobowego Ja, pozostaj¹ce w dystansie wobec odwewnêtrznego czucia cia³a, lecz poczucie cielesnoci siêgaj¹cej tak daleko, jak siêga moje Istnienie (do granicy mojej skóry18). Inaczej
jeszcze ujmuj¹c specyfikê Witkacowskiej koncepcji cielenoci, mo¿emy powiedzieæ, ¿e jestem cielesnym trwaniem albo trwaniem utkanym cielesnoci¹19. Bez wzglêdu na stopieñ wiadomociowego dystansowania siê wobec
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia implikowane przez pojêcie istnienia i inne pisma filozoficzne
(1902-1932), Warszawa 2002, s. 188.
12
Ten¿e, Spór o monadyzm…, 56. (BD) = Byt sam w sobie i dla siebie = (IP) rozpatrywane
od rodka, w przeciwieñstwie do obiektywnego organizmu ( ). Tam¿e, s. 56.
13
Por. tam¿e, s. 56.
14
Tam¿e, s. 203.
15
Musimy uznaæ  pisze Witkacy  ¿e pierwszym bezporednio danym nam przedmiotem
jest nasza (AR) = cia³o ( ). Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 328.
16
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 95.
17
Tam¿e, s. 89.
18
Witkacy powie, ¿e istnieje granica ¿ywego i martwego cis³a i jest to granica mojej skóry,
czyli formy (AR) = (cia³a). Tam¿e, s. 94. Por. tam¿e, s. 100; ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 362n.
19
Musimy naturalnie mieæ wiadomoæ, i¿ istot¹ Witkiewiczowskiej koncepcji Istnienia Poszczególnego by³o nieusuwalne wpó³-z³o¿enie z trwaniowoci (AT) i cielesnoci (rozci¹g³oci)
(AR) oraz ich funkcja wspó³-konstytuuj¹ca pojedyncze Istnienie; wspó³-z³o¿enie a nie identycz11
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cia³a  np. w kontekcie rozwa¿añ wybitnie abstrakcyjnych  zawsze mam
poczucie mojoci, tzn. bycia we w³asnej cielesnoci20. Wszak¿e nieustannie
dotykam siebie od wewn¹trz; dotykam w³asnego cia³a, które stanowi wspó³konstytutywny (wraz z AT) element mego jestestwa  Istnienia Poszczególnego. W ujêciu Witkacego pierwotne nie jest dowiadczenie wiata zewnêtrznego, lecz w³anie wewnêtrzne, wiadome (!) dotykanie w³asnego cia³a. Witkacy w swej typologii jakoci zjawiaj¹cych siê w obrêbie (AT) wyj¹tkowe
miejsce przypisa³ jakoci wewnêtrznego dotyku! Musimy j¹ przyj¹æ  powie
filozof  bez ¿adnego ograniczenia w wewnêtrznej przestrzeni (IP), jako samodzielnie wystêpuj¹c¹ (dotyk wewnêtrzny) = czucia muskularne i organów wewnêtrznych [ ]. Do pewnego stopnia zawartoæ pojêcia «samo dla
siebie», wprowadzonego uprzednio, mo¿emy wyraziæ przy pomocy jakoci
«wewnêtrznego dotyku», jako zasadniczego jakociowego materia³u jednoci
osobowoci; bez tej jakoci [ ] istnienie (IP) samego dla siebie jako (AT)
by³oby nie-do-pomylenia21. Ów dotyk wewnêtrzny jest nieodzowny dla zachowania Istnienia Poszczególnego. Stanowi bowiem fundament identycznoci,
któr¹ dowiadczam jako moj¹ (!) cielesn¹ jañ. Brak tego od-wewnêtrznego
dowiadczaj¹cego dotyku oznacza³by brak mojoci a wiêc i obecnoci (IP)
jako wiadomego siebie.
Ale mojoæ cielesnoci nie wyczerpuje jeszcze ca³oci Witkacowskiej
koncepcji cia³a. To ostatnie bowiem posiada jeszcze jedno  istotne i zakorzenione ontycznie – oblicze.
Witkacy twierdzi, ¿e cia³o jako organizm jest to (IP) obserwowane z boku,
a cia³o jako prze¿ycie jest to czêæ trwania <= (AT)> tego (IP) obserwowanoæ, która likwidowa³aby owo z³o¿enie. Witkacy bowiem stwierdza czêciow¹ identycznoæ jani z cia³em (ten¿e, Spór o monadyzm, s. 103.) a czucia dotyku wewnêtrznego okreli jako nie
posiadaj¹ce ¿adnej «zewnêtrznej» sk³adowej, tylko bêd¹ce ostateczn¹, wewn¹trz-cielesn¹ rzeczywistoci¹, pierwsz¹, jak j¹ nazywam, rzeczywistoci¹ wewnêtrzn¹ naszego cia³a, którym po prostu
czêciowo w jego «mojoci» jestemy. Tam¿e, s. 317. Skoro jednak  jak utrzymuje filozof  jeli jañ nie jest punktem, to jest rozci¹g³a jak u mnie (tam¿e, s. 102); skoro mamy dane nam od
rodka, bêd¹ce nami nasze cia³o (ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 205); skoro cia³o moje
«poznajê» w sposób najbardziej adekwatny, jaki mo¿na  nie jest fenomenem, tylko mn¹ samym
(…)” (ten¿e, Spór o monadyzm, s. 180), to prezentacja w rozprawie refleksji Witkiewiczowskiej
zdaje siê oddawaæ jego istotne metafizyczne intuicje. Jest to tym bardziej uzasadnione, ¿e Witkacy
twierdzi, ¿e nie ma dla mnie bezcielesnej jani i cia³a, tylko jest cielesna jañ. Tam¿e, s. 341.
20
Por. tam¿e, s. 341. Pamiêtaæ oczywicie trzeba, ¿e odwewnêtrzne cielesne poczucie w³asnej
identycznoci jest ró¿nicowane. Wszak¿e mojoæ jest w ciele i wewn¹trz, i na granicy  silniej
i mg³awo wewn¹trz  ostrzej, lecz s³abiej na skórze. Rêka jest czym zewnêtrzniejszym od brzucha
w rodku, mimo jej ostroci, a mg³awoci tego ostatniego. To, ¿e mojoæ wewnêtrzna jest «odwewnêtrzn¹ stron¹ cia³a» jest faktem. Tam¿e, s. 103n. Por. tam¿e, s. 95, 112; ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 160.
21
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 214n. Por. tam¿e, s. 362.
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nego od rodka22. Znajdujemy u niego równie¿ twierdzenie ¿e cia³o jako prze¿ycie od rodka jest organizmem «z boku» jak równie¿, i¿ poza tym, ¿e cia³o
jest organizmem poza naszym spostrzeganiem go z zewn¹trz i prze¿ywaniem
od wewn¹trz i na granicy23. Wypowiedzi te wprowadzaj¹ nas w nowy horyzont zwi¹zany z cia³em. To bowiem okazuje siê nie tylko przedmiotem przenikniêtym mojoci¹ i nieustannie dowiadczanym od-wewnêtrznie, lecz równie¿ przedmiotem wyprowadzaj¹cym niejako ka¿de (IP) z bycia u siebie
w stronê zewnêtrznej rzeczywistoci. Moje cia³o mo¿e byæ ujmowane poznawczo w optyce zewnêtrznej; mo¿e byæ  na podobieñstwo przedmiotów
bêd¹cych poza moim Istnieniem Poszczególnym – przedmiotem percepcji
wzrokowej. Cia³o jest cz¹stk¹ wiata zewnêtrznego jako organizm z boku widziany  powie filozof  a nie jako moje prze¿ycie, mimo ¿e nawet jako prze¿ycie odczuwam je […] na podstawie «latarni wzrokowej» jako jeden z przedmiotów24. W innym miejscu filozof  w charakterystycznym dla dyskusji
z Leszczyñskim stylu  zauwa¿y, ¿e dziêki maszynerii wzroku cia³o mo¿e byæ,
z wysokoci g³owy, rozpatrywane jako jeden z przedmiotów niby-zewnêtrznych, jakkolwiek zawsze niekompletny  minus g³owa (kwestia niewidzialnego dla nas bez lustra zadu dla cyrkowców, jak wiadomo, nie istnieje  oni
mog¹ patrzeæ w swój zad jak w obc¹ twarz)25. Wypowied ta z jednej strony
sygnalizuje wtórnoæ i niepe³noæ dowiadczenia w³asnego cia³a w optyce zewnêtrznej, za z drugiej strony zdaje siê implicite sugerowaæ jednak koniecznoæ uwzglêdnienia w analizach metafizycznych tej zewnêtrznej optyki; optyki, w której moje cia³o ujmowane jest na podobieñstwo przedmiotów zewnêtrznych, a wiêc w specyficznym dystansie wobec odwewnêtrznego
prze¿ycia w³asnej cielesnoci.
W owym zewnêtrznym spojrzeniu mojoæ ulega wytonowaniu na rzecz
rozci¹g³oci uchwytywanej obiektywnie i zajmuj¹cej niejako pewne miejsce
w Rzeczywistej Przestrzeni Ca³oci Istnienia26. Mówi¹c metaforycznie 
wówczas niknie moja indywidualna egzystencja, a jej miejsce zajmuje rozci¹g³oæ, która wraz z innymi wype³nia Przestrzeñ; rozci¹g³oæ, która dominuje w ca³ociowym  równie¿ koniecznym!  ujmowaniu rzeczywistoci.
Wszak¿e pojêcie dwoistoci pogl¹du na Istnienie implikuje pojêcie niewystarczalnoci ka¿dego pogl¹du, uwzglêdniaj¹cego tylko jedn¹ ze stron dwoistoci
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 293.
Tam¿e, s. 199, 287.
24
Tam¿e, s. 212. Owa latarnia pojawia siê kilkakrotnie. Por. tam¿e, s. 38, 200, 293, 336.
25
Tam¿e, s. 200. Spór o monadyzm stanowi zbiór korespondencji filozoficznej zwi¹zanej
z d³ugoletnim sporem metafizycznym pomiêdzy Janem Leszczyñskim a Witkacym.
26
Por. ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 192nn. Por. tam¿e, s. 229; ten¿e, Spór o monadyzm,
s. 115.
22

23
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Istnienia: pogl¹dów: z punktu widzenia (AT) = pogl¹du (T) i z punktu widzenia Ca³oci Istnienia = pogl¹du (C)27. Skoro zatem Witkacy sugeruje koniecznoæ komplementarnoci rozwa¿añ Istnienia i uwzglêdnienia obu pogl¹dów
(mo¿emy je uzgodniæ i wykazaæ koniecznoæ ich obu. Pogl¹d ten nazywam
metafizycznym = (M)28), to powstaje pytanie, jak jawi siê moja cielesnoæ
w ujêciu metafizycznym, kiedy ju¿ zdajemy sobie sprawê zarówno z mojociowoci cielesnoci, jak i ze specyfiki percepcji cia³a dokonywanej w horyzoncie latarni wzrokowej.

IV. METAFIZYKA CIA£A
(AR), poza tym, ¿e uwa¿amy j¹ w pewnych granicach – twierdzi Witkiewicz  za sta³e nastêpstwa (XN) w (AT), stanowi¹cym z ni¹ jednoæ, musimy
uznaæ j¹ za sk³adaj¹c¹ siê z (IPN)29. W innym miejscu powie, ¿e moje cia³o,
mimo ¿e siê zmienia, pozostaje moim, zwi¹zanym zawsze z t¹ sam¹ osobowoci¹  s¹ to momenty niesamodzielne tego, co nazywam (IP) (Istnieniem Poszczególnym), stworem ¿ywym, monad¹30. Zestawienie tych twierdzeñ ukazuje specyficzn¹ koncepcjê ludzkiej (mojej) cielesnoci. Okazuje siê, i¿ ów widziany z boku organizm, nie jest po prostu i ostatecznie  jak sugerowa³aby to
optyka wy³¹cznie biologiczna  zestawem narz¹dów, tkanek czy komórek.
Stanowi on bowiem szczególn¹ jednoæ wieloci Istnieñ Poszczególnych, które sk³adaj¹ siê finalnie na cielesnoæ mojego pojedynczego Istnienia.
Osnow¹ rzeczywistoci  elementem konstytutywnym Istnienia  jest cielesne Istnienie Poszczególne. I to ono buduje równie¿ tak skomplikowan¹
sensown¹ ca³oæ jak¹ jest moje cia³o. Kontekst z³o¿onoci cielesnej Istnienia
27
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 252. Wówczas zreszt¹ bardziej koncentrujê siê na obcych
mi rozci¹g³ociach, ni¿ na w³asnej. Wszak¿e pojêcie Istnienia implikuje pojêcie swej dwoistoci
jako jednego (IP) samego dla siebie jako takiego i 2. reszty Istnienia minus to w³anie (IP) i pojêcie mo¿noci rozpatrywania jego z tych dwóch punktów widzenia, co jest przyczyn¹ dwóch niewspó³miernych pogl¹dów na Istnienie. Tam¿e, s. 195. Witkiewicz stwierdzi tak¿e, ¿e w pogl¹dzie z punktu widzenia Ca³oci Istnienia, jako pozbawionym w granicy (IP) z jego (AR) i (AT),
czyli w pogl¹dzie (C), bêdziemy mieli objanienia ca³oci z punktu widzenia tego rodzaju rozci¹g³oci, (RN), które nazywamy «materi¹ martw¹»  bêdzie to pogl¹d fizykalny. Tam¿e, s. 233.
28
Tam¿e, s. 271.
29
Tam¿e, s. 236. W symbolice Witkiewiczowskiej (XN) = Jakoci (dodatek «N» wyra¿a liczbê mnog¹). Tam¿e, s. 341. Pojêciem jakoci Witkacy zastêpowa³ czêsto termin prze¿ycie, kieruj¹c
siê niechêci¹ wobec strasznych nieporozumieñ w kwestii tzw. «prze¿yæ intencjonalnych» (…)”.
Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 151. Prowadz¹c dyskusjê z Leszczyñskim zasugerowa³ tylko jednoæ osobowoci i «prze¿ycia», jeli kto chce, rozk³adalne na jakoci = XN ( ). Ten¿e,
Spór o monadyzm, s. 23.
30
Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 213.
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Poszczególnego wprowadza specyficzne zró¿nicowanie w obrêbie poszczególnych, pojedynczych Istnieñ. Musimy wiêc przyj¹æ (IPN) w dwóch rodzajach: – stwierdzi Witkacy  1. (IPN) cile samych dla siebie i 2. bêd¹ce czêciowymi (IPN) tych pierwszych = (IPCN), inaczej mówi¹c: (IPN) samodzielnych i niesamodzielnych, przy czym samodzielnoæ (IPN) i niesamodzielnoæ
(IPCN) mo¿emy przyj¹æ w ró¿nych stopniach31. Istotnym zatem momentem
Witkiewiczowskiej koncepcji cielesnoci jest zarówno wewnêtrzne zró¿nicowanie owej cielesnoci na ró¿norodnoæ sk³adowych  ró¿ni¹cych siê wielkoci¹32  Istnieñ Poszczególnych, jak równie¿ konstytuowanie nadrzêdnego
(dominuj¹cego) Istnienia Poszczególnego równie¿ z wieloci Istnieñ Poszczególnych!
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e element tworz¹cy Istnienie, sam równie¿ jest budowany poprzez wieloæ zró¿nicowanych  metafizycznie jednak mu podobnych  (IPN). (IP) jawi siê jako utkane z innych Istnieñ Poszczególnych czêciowych wobec niego. Oznacza to jednoczenie, i¿ stwór ¿ywy  jak Witkacy
okrela (IP)33  tworzy inne stwory ¿ywe a wiêc i buduje rzeczywistoæ, jako
jej ontyczny fundament. Witkiewicz radykalnie ujmuje sam rdzeñ w³asnej metafizyki. Stwierdzi bowiem, ¿e jedna jest tylko substancja o ograniczonym trwaniu, tj. (IP): rozpatrywane od rodka, psychologicznie, i od zewn¹trz, jako jeden z «przedmiotów», biologicznie.[…] U¿ywanie pojêcia substancji w innym
znaczeniu nie ma sensu, a pojêcie niezmiennego, obiektywnie istniej¹cego (P)
martwego jest po prostu pojêciem sprzecznym, bo przedmiot jako taki istnieje
tylko dla nas, dla (IP), i mówienie o czym, co istnieje z definicji tylko dla nas,
jako o czym, co istnieje tak samo samo w sobie i dla siebie, jest oczywist¹
sprzecznoci¹34. Samo-istniej¹cym jestestwem  zakorzenionym w bycie i pojedynczo to¿samym z nim  jest wy³¹cznie cielesna substancja. Wszak¿e cia³a s¹
realnociami absolutnymi i tym s¹, czym s¹: zespo³ami prze¿yæ specyficznych,
moich i to¿samych, a jednoczenie organizmami35.
W wietle powy¿szego cia³o ukazuje siê jako dominuj¹cy motyw rozwa¿añ Witkiewiczowskich. To w³anie cielesna monada jest fundamentem 
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 236. Warto nadmieniæ, ¿e Witkacy ró¿nicuje zarówno niesamodzielnoci, jak i wprowadza kategorie ró¿norodnoci (komplikacji) Istnieñ czêciowych, co znajduje wyraz w hierarchii (IPN). Wszak¿e najwy¿szym rodzajem (IPN) bêd¹ te, które posiadaæ bêd¹
najwy¿sz¹ samodzielnoæ, tzn. zupe³n¹, i najwy¿sz¹ jednolitoæ, przy jednoczesnej najwy¿szej komplikacji. Tam¿e, s. 293.
32
Filozof twierdzi, ¿e podzia³ (IP) na (IPCN1), (IPCN2),…w granicy na (IPCNn) nie mo¿e
napotkaæ ograniczenia ( ). Tam¿e, s. 248.
33
Por. przypis 30.
34
Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 213n. Por. ten¿e, Spór o monadyzm, s. 115.
35
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 111n.
31
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podstawowym i ostatecznym  rzeczywistoci. To ona jest adekwatnie uchwytywana i to jej obecnoæ jest obecnoci¹ niekwestionowan¹. W pewnym zreszt¹ sensie owo monadyczne Istnienie  moje (!) Istnienie, pojedyncze i przenikniête mojoci¹  jest rzetelnym i adekwatnym terenem badañ Witkacego.
Jednak refleksja skoncentrowana wokó³ stworu ¿ywego nie zatrzymuje siê na
tym indywidualnym poziomie i pretenduje do ujêæ systemowych. Dysponuj¹c osobistym dowiadczeniem  ujêtym w optyce filozoficznej, co w rozumieniu Witkiewiczowskim oznacza oczywicie uwzglêdnienie wiedzy naukowej z zakresu zarówno fizyki, biologii czy psychologii36  Witkiewicz zdaje
siê dokonywaæ swoistej ekstrapolacji wyników tego¿ dowiadczenia na Ca³oæ Istnienia.
Istnienie bowiem ujmowane w horyzoncie jego Ca³oci okazuje siê byæ
równie¿ cielesne. Ujmuj¹c to negatywnie konstatujemy, i¿ Witkiewiczowska
metafizyka ods³ania byt jako w samej swej g³êbi cielesny. Nie ma fragmentu
Istnienia, w którym nie by³oby  niezale¿nie od tego, na poziomie jakich wielkoci poznawczo poruszamy siê  cielesnych monad! Witkacowska filozofia
ukazuje rzeczywistoæ jako radykalnie i ostatecznie cielesn¹! Poniewa¿ rzeczy dane mi s¹ w tych samych (XN) – konstatuje Witkacy  co cia³a innych
stworów, wiêc uznajê je za rzeczywiste i twierdzê, ¿e poniewa¿ nie mog¹ byæ
martwe i istnieæ same dla siebie, bo to jest sprzecznoæ jak ¿elazne drzewo,
wiêc muszê uznaæ, ¿e sk³adaj¹ siê z cielesnych monad, takich jak ja sam37.
W innym miejscu stwierdzi, ¿e jedyn¹ mo¿liwoci¹ [ ] jest tu monadyzm, tj.
za³o¿enie, ¿e przedmioty s¹ to nie «kolonie dusz», jak mówi Leibniz, tylko
kolonie cia³ jakich (IPN) i choæ jako takie, tzn. jako martwe rozci¹g³oci,
istniej¹ dla nas  w pewnym sensie obiektywnie, […], to istniej¹ one naprawdê, tj. same dla siebie, tylko i jedynie jako zbiorowiska przestrzennych bytów
samych dla siebie, tj. cia³ jakich (IPN)38. Przytoczone wypowiedzi wyznaczaj¹ zasiêg Witkiewiczowskiego cielesnego monadyzmu. Z³o¿onoæ monadycznych Istnieñ Poszczególnych z innych monad nie wyczerpuje siê tylko
w sferze organizmów biologicznych. Ka¿dy bowiem przedmiot dostêpny dowiadczeniu  ka¿dy przedmiot, który jawi siê poznawczo jako rzecz nieo¿ywiona (martwa!)  na swoim fundamentalnym poziomie ontycznym jest tak¿e zbiorem cielesnych monad. W koncepcji Witkiewiczowskiej nie ma niejaW kontekcie pogl¹du fizykalnego Witkacy powie, ¿e musi on ( ) wejæ w system Prawdy Absolutnej na równi z pogl¹dem psychologicznym. W filozofii w³anie chodzi o w³aciwe ustosunkowanie dwóch tych pogl¹dów plus pogl¹dy biologiczny i logiczny, o wykazanie koniecznoci
ich wszystkich i pewnego rodzaju ich pogodzenie w jednym pogl¹dzie wspólnym, który dlatego
musi nosiæ nazwê «metafizycznego» ( ). Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 115.
37
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 169.
38
Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 85.
36
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ko miejsca na suwerenne (!) istnienie przedmiotów martwych. To, co w codziennym i potocznym dowiadczeniu jawi siê jako sfera bytów nieo¿ywionych w samej swej istocie jest cielesne i stanowi zestaw ¿ywych, a wiêc
i czuj¹cych Istnieñ Poszczególnych. Witkiewiczowska rzeczywistoæ ods³ania
siê jako utkana z ¿ywych monad, które tworz¹ skupiska zró¿nicowanych wielkociowo i ilociowo ca³oci. Te ostatnie jawi¹ siê albo wprost jako organizmy ¿ywe albo jako przedmioty martwe, które faktycznie jednak stanowi¹
konglomerat drobnych monad39.
Witkacowski monadyzm nie identyfikuje siê wiêc z prozaiczn¹ akceptacj¹ istnienia monad i wykracza zdecydowanie poza tak¹ egzystencjaln¹ konstatacjê. Wszak¿e nie chodzi wiêc o samo istnienie cielesne monad, ponad
wszelk¹ miarê pewne; istota monadyzmu polega na kwestii sprowadzalnoci
(MM) do (M¯I)40. W sensie metafizycznym  opisuj¹cym Istnienie samo
w sobie  obecnoæ autentycznie martwego bytu jest wykluczona. Wedle Witkacego, to, co istnieje musi byæ bytem samym dla siebie; musi mieæ minimalne chocia¿by czucie swej obecnoci41. Pojêcie obiektywnie istniej¹cego martwego przedmiotu jest dla Witkacego sprzeczne42. Rzeczywistoæ pozbawiona jest samo-istniej¹cego przedmiotu martwego. Ten ostatni pojawia siê 
w szacie jestestwa nieo¿ywionego  jedynie w kontekcie dowiadczalnym.
Wówczas to owe otaczaj¹ce nas zestawy maleñkich cielesnych, monadycznych substancji zjawiaj¹ siê fenomenalnie jako (!) przedmioty martwe. Bowiem nikt nie przeczy, ¿e przedmioty (rzeczy) istniej¹ tylko fenomenalnie43.
O tyle zatem mo¿na mówiæ o istnieniu przedmiotów, o ile s¹ one chwytywane dowiadczalnie. Wówczas rzeczywistoæ otaczaj¹ca ka¿d¹ cz³owiecz¹
monadê ukazuje materialne i rzeczowe oblicze. Jego jednak ontycznym fundamentem pozostaj¹ zawsze skupiska monad.
Pomimo tego nie mo¿na materii martwej traktowaæ w kategorii fikcyjnego i dowolnego wytworu poznaj¹cego podmiotu. Okazuje siê bowiem, i¿ owa
martwa materia ma powszechny charakter i wystêpuje na ró¿nych poziomach
wielkociowych Istnieñ Poszczególnych. Zawsze – zdecydowanie powie filoPor. ten¿e, Spór o monadyzm, s. 183.
Tam¿e, s. 188. (M¯I) = materia ¿ywa zindywidualizowana. Tam¿e, s. 56.
41
Wedle Witkiewicza musimy przypuciæ pierwotnoæ tego kompleksu cielesnego nawet czy
w³anie u pierwotnych (IPN), pozbawionych jakoci luksusowych i pojêciowoci (maj¹ one pierwotne uczucia jako kompleksy czuæ cielesnych) ( ). Tam¿e, s. 169. Por. tam¿e, s. 182n. Jakociami luksusowymi filozof okrela wszelkie pozadotykowe jakoci  wzrokowe, s³uchowe, smakowe, wêchowe. Por. ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 14, 145.
42
Por. ten¿e, Spór o monadyzm, s. 186; przypis 34 i 37 niniejszego opracowania.
43
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 49. Witkacy powie tak¿e o fenomenalnie-realnym istnieniu
rzeczy ( ). Tam¿e, s. 27.
39
40
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zof  dla dowolnie ma³ych (IPN), musi istnieæ rodowisko (S) z jeszcze mniejszych (IPN) siê sk³adaj¹ce, nigdy dowiadczalnie faktycznie do zbiorowiska
(IPN) niesprowadzalne44. Ka¿da zatem monada zdaje siê byæ otoczona przez
przynale¿n¹ jej sferê tego, co martwe; sferê, która ujawniaæ siê mo¿e  z racji
ma³oci buduj¹cych j¹ drobnych cielesnych monad  wy³¹cznie w szacie owej
martwoci! Nie istnieje bowiem mo¿liwoæ dowiadczalnego wnikniêcia
w g³¹b owej martwej materii i dostrze¿enia, i¿ faktycznie i fundamentalnie
jest ona zestawem ma³ych Istnieñ Poszczególnych!45.
Witkiewiczowska metafizyka ukazuje zatem spójn¹ wizjê cielesnej rzeczywistoci. Ta rzeczywistoæ w ka¿dym swym fragmencie wsparta jest na
¿ywych, cielesnych Istnieniach Poszczególnych, które tworz¹ ró¿norodne organiczne z³o¿enia, a jednoczenie stanowi¹ wyjanienie obecnoci sfery martwej. Otrzymujemy w ten sposób ca³ociowy obraz Istnienia. Witkacy ukazuje g³êbiê owego obrazu i maksymalny zasiêg w³asnych analiz. Skonstatuje
bowiem zarówno, ¿e forma Istnienia musi byæ jedna i jedyna, jako ogarniaj¹ca ca³oæ Istnienia46, jak i ¿e pojêcie Formy Istnienia implikuje pojêcie jej
dwoistoci czasowo-przestrzennej, poniewa¿ Czas i Przestrzeñ s¹ jedynymi
istnociami nieskoñczonymi [ ]. Co trwa  musi trwaæ w Przestrzeni, co istnieje w Przestrzeni, musi trwaæ47. Rzeczywistoæ zatem o której mówi ma
wymiar nieskoñczony. Istnienie bowiem  tkwi¹ce niejako w nieskoñczonej
Formie  równie¿ jest nieskoñczone!48 To oznacza jednoczenie, ¿e mamy do
czynienia z nieskoñczonym wype³nianiem Istnienia przez cielesne monady.
Skoro bowiem tylko one istniej¹  tylko one s¹ substancj¹ (!)  a Istnieniu
Witkiewicz przypisuje nieskoñczonoæ, to byt okazuje siê nie maj¹cym kresu
zbiorem czuj¹cych Istnieñ Poszczególnych. Jedyn¹ mo¿liw¹ hipotez¹ jest
przyjêcie ca³oci Istnienia jako organizacjê nieskoñczon¹ Istnieñ Poszczególnych  twierdzi Witkacy  nie bêd¹c¹ jednym Istnieniem Poszczególnym, jakich przyk³ady mamy w naszym uk³adzie w postaci rolin, np., nie maj¹cych
wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa wspólnego «trwania» dla swych
sk³adowych Istnieñ Poszczególnych49.
Wydaje siê jednak, ¿e na to nieskoñczone, cielesne Istnienie w Ca³oci
mo¿na spojrzeæ jeszcze w nieco innym ujêciu.
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 288. Por. tam¿e, s. 270.
Por. tam¿e, s. 270, 277n; s. 367; ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 76n.
46
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 176.
47
Tam¿e, s. 183.
48
Owa nieskoñczonoæ  zw³aszcza nieskoñczona aktualnoæ  przewija siê przez ca³¹ filozoficzn¹ refleksjê Witkacego i nieod³¹cznie zwi¹zana jest z Tajemnic¹ Istnienia. Por. tam¿e, s. 184,
251n, 267, 296, 361; ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 30, 77; ten¿e, Spór o monadyzm, s. 190.
49
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 372.
44
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V. CZUJ¥CA PRZESTRZEÑ
Ca³oæ Istnienia  jak siê zdaje  posiada jeszcze jedno szczególne oblicze, które pomimo tego, ¿e wsparte jest na Witkiewiczowskiej koncepcji cielesnej monady, to jednak zwi¹zane jest równie¿ z pewnym interpretacyjnym
podejciem do owej koncepcji; podejciem uzasadnionym jednak twierdzeniami samego filozofa. W wietle analiz Witkacego monada zawsze dysponuje 
jako byt w sobie i dla siebie – pewnym poczuciem w³asnej identycznoci;
poczuciem siebie. Decyduj¹ce znaczenie ma tutaj (AT) wraz z prze¿yciow¹
mojociowoci¹ cielesnoci i inne jakoci. Istnienie Poszczególne jest bowiem
zawsze wype³nione pewnymi jakociami50. Owe wiadomociowe (czuciowe)
elementy nie s¹ jednak ogo³ocone z aspektu przestrzennego  wyklucza to
zarówno Forma Istnienia (czasowo-przestrzenna!), jak i struktura ka¿dej monady obejmuj¹ca stronê rozci¹g³ociow¹ (AR) i trwaniow¹ (AT)51. Wszak¿e
na podstawie tego, ¿e (IP), jako (AT) i (AR) stanowi jednoæ, musimy przyj¹æ
czasowo-przestrzennoæ czy te¿ raczej trwaniowo-rozci¹g³ociowoæ wszystkich jakoci52. Witkiewicz nie zawaha siê równie¿ okreliæ tego status quo
przestrzennoci¹ wszystkich (XN)  je¿eli co nie jest wszêdzie lub nigdzie, to
zn. jest gdzie, a jak jest gdzie i nie jest punktem matematycznym, jakim
musia³aby byæ jañ idealisty, to jest rozci¹g³e53.
W ten sposób otrzymujemy specyficzny obraz – niejako drug¹ ods³onê 
Witkacowskiego nieskoñczonego Istnienia. Skoro owo Istnienie jest organizacj¹ ¿ywych monad, a ka¿da posiada przestrzenne jakoci, to w szczególny
sposób ca³a przestrzeñ Istnienia wype³niona jest (niejako równolegle do cielesnoci i wraz z t¹ cielesnoci¹) równie¿ p³aszczyzn¹ wiadomociow¹ (jakociow¹, trwaniow¹)54; skoro (IP) przedstawia siê od rodka jako wiadomoæ (jednoæ osobowoci i prze¿ycia stopione w jednoæ55, a owe prze¿ycia
Wszak¿e za³o¿ylimy z koniecznoci, ¿e w Istnieniu nie ma nic, prócz Istnieñ Poszczególnych i jakoci w ich «trwaniach» ( ). Tam¿e, s. 365. Odró¿niæ nale¿y pojêcie trwania samego
dla siebie = (AT) od pojêcia trwania czego innego, jakiej jakoci np. Pierwsze okreliæ mo¿emy
jako ja, stanowi¹ce (..) jednoæ = jednoæ osobowoci, to¿sam¹ ze sob¹ w ci¹gu ca³ego trwania
ró¿norodnych swych elementów, czyli jakoci. Tam¿e, s. 206, przypis 2.
51
Por. przypis 11.
52
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 212.
53
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 96.
54
Dla Witkacego istotne jest pojêcie Istnienia Poszczególnego, jako czego jednego i to¿samego ze sob¹, a sk³adaj¹cego siê w swym trwaniu jako samym dla siebie z jakoci ( ). Ten¿e,
Pojêcia i twierdzenia, s. 364. Natomiast wspomniane i donios³e (!) pojêcie «samo dla siebie» jako
atrybut Istnienia, jest tak samo pierwotne, jak pojêcie Istnienia w ogóle i wieloci, jest niedefiniowalne i równoznaczne z istnieniem osobowoci, «ja», wiadomoci ¿ywego stworzenia, podobnego w pewnym stopniu do nas samych. Tam¿e, s. 361.
55
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 194.
50
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czy  stosuj¹c bardziej preferowany przez samego Witkacego termin  jakoci s¹ przestrzenne, to Istnienie niejako rozpociera siê jako wype³nione i cielesnoci¹ i rozci¹g³ymi i wiadomociowymi elementami! Witkiewiczowska
rzeczywistoæ ujawnia siê jako cielesna i wiadoma. Wszak¿e ka¿de Istnienie
zdaje siê wiadomociowo rozci¹gaæ (!) w przestrzeni  ka¿de wiadome (jakociowe) drgnienie zajmuje przestrzenne miejsce. Prze¿ycie jako takie jest
wiêc rozci¹gniête przestrzennie, tkwi w Istnieniu jako fragment przestrzenny! Mówi¹c metaforycznie, ka¿de IP prze¿ywaj¹c cokolwiek  dysponuj¹c
zatem jakociami  przestrzennie wkracza w Istnienie, wnika w przestrzeñ
poprzez swoj¹ wiadomoæ. Tym samym przestrzeñ jest tkana wiadomoci¹,
staje siê przesycona wiadomociowym aspektem i ¿aden fragment Rzeczywistej Przestrzeni Ca³oci Istnienia nie jest wolny od minimalnego chocia¿by
prze¿yciowego komponentu! Warto w tym miejscu odwo³aæ siê do samego
filozofa, który stwierdzi, ¿e mo¿na by wiêc, eliminuj¹c w granicy jednoæ
i jedynoæ, i to¿samoæ (AT) w Czasie i bior¹c stan rzeczy w granicy w trwaniu nieskoñczenie krótkim, pomyleæ ca³¹ Przestrzeñ jako wype³nion¹ (XN)
nie bêd¹cymi elementami wieloci jakiego (AT)56. Istnienie wiêc w ca³ociowej optyce ukazuje siê jako zestaw cielesnoci b¹d  przy szczególnej abstrakcji wobec monad obejmuj¹cych wiadomociowe jakoci  czuj¹c¹, wiadomociow¹ Przestrzeni¹ zupe³nie wype³nion¹ poszczególnymi roz-ci¹g³ymi
czuciami.
Witkiewicz zdaje siê nie wyci¹gaæ ostatecznych wniosków z koncepcji
rozci¹g³oci prze¿yæ. K³adzie zreszt¹ g³ównie nacisk na odrêbnoæ poszczególnych Istnieñ cielesnych i na monadyczn¹ zamkniêtoæ w obrêbie granicy
w³asnej skóry57. Stara siê wyranie oddzieliæ sferê tego, co moje i tego, co
zewnêtrzne. Twierdzi, ¿e dla mnie czerwone le¿y poza mn¹  ból brzucha we
mnie  to udowodni³ Mach i to jest trwa³y «dorobek» filozofii i psychologii.
Jako takie czerwone jest poza mn¹  na tym polega zwi¹zek organizmu ze
wiatem – z «die Welt im Kopfe» organizm nie móg³by ¿yæ. Tak samo dwiêki
i zapachy s¹ poza mn¹58. Dokonuje zró¿nicowania jakoci na zwi¹zane cile
z dotykiem wewnêtrznym (mojociowoci¹) i na jakoci, które zdaj¹ siê odpowiadaæ rzeczywistoci zewnêtrznej59. Jednak zdecydowane eksponowanie
przestrzennoci prze¿yæ uzasadnia nasz¹ prezentacjê myli Witkiewiczowskiej, w której Przestrzeñ Ca³oci Istnienia de facto staje siê czuj¹ca (przynajmniej jako jedna ze stron opisywanego przez Witkacego Istnienia).
56
57
58
59

Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 213.
Por. przypis 18.
Ten¿e, Spór o monadyzm, s. 208.
Por. ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 362, 217n.
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Warto w tym miejscu przytoczyæ równie¿ wypowied Leszczyñskiego 
d³ugoletniego oponenta i dyskutanta Witkiewicza  który równie¿ zdecydowanie podkrela konsekwencje przyjêcia przestrzennoci prze¿yæ. Je¿eli za³o¿ymy  pisze w trakcie swej polemiki z Witkiewiczem, Leszczyñski  ¿e (IP)
jest zwi¹zkiem jakoci i ¿e te jakoci wprost s¹ rozci¹g³e, to niew¹tpliwie wiat
zewnêtrzny, le¿¹cy poza naszym cia³em, jest kompleksem jakoci, i to przestrzennych. Ale z drugiej strony, jañ nasza, wiadomoæ, która jest zwi¹zkiem
jakoci, i to wszystkich w ogóle danych jej, a wiêc i tych, które sk³adaj¹ siê
na ten wiat zewnêtrzny, introspekcyjnie widzi siê zawart¹ w ciele, które jest
zwi¹zkiem tylko pewnych jakoci. Czy¿by wiêc ca³y wiat zewnêtrzny zawiera³ siê w ciele. A wiêc introjekcja wiata do mózgu?60 Leszczyñski wprawdzie myli siê, kiedy identyfikuje Istnienie Poszczególne ze zwi¹zkiem jakoci. Pomija bowiem substancjalnoæ Istnienia Poszczególnego, której istotnym wyrazem jest szczególna dwustronnoæ ka¿dego Istnienia, tzn. bycie nie
tylko komponentem czuciowym (mojociowym i wiatowym), lecz równie¿
komponentem cielesnym w sensie rozci¹g³ego organizmu (sk³adaj¹cym siê
zreszt¹ z wieloci innych monad!). Jego uwaga jednak ujawnia pewn¹  granicznie dopuszczaln¹  interpretacjê przestrzennoci prze¿yæ; interpretacjê
w duchu introjekcji wt³aczaj¹cej wiat zewnêtrzny w obrêb poszczególnej
monady61. Skrajnie ró¿nym stanowiskiem interpretacyjnym mo¿e byæ przypisanie Istnieniu ekstrajekcji wyprowadzaj¹cej niejako monadê wiadomociowo-przestrzennie w obrêb wiata zewnêtrznego. W tym duchu Michalski
stwierdzi, ¿e jakoci jako elementy jani z jednej strony s¹ tylko subiektywnymi treciami podmiotu, z drugiej za, jako przestrzenne nie mog¹ byæ tylko
czym subiektywnym. Takie stanowisko okreliæ mo¿na jako «ekstrajekcjê».
By³aby to «redukcja sk³adnika mylenia do sk³adnika otoczenia»  odwrotnoæ
krytykowanej przez Avenariusa introjekcji62.
Wydaje siê jednak, i¿ stanowisko Witkiewicza przebiega niejako porodku pomiêdzy skrajnociami wyznaczonymi z jednej strony poprzez mo¿liwoæ
interpretacji go w duchu introjekcji, a drugiej poprzez koncepcjê ekstrajekcji.
W naszej ocenie Istnienie posiada podwójne oblicze  cielesne i przestrzenno-wiadomociowe; oblicze w szczególny sposób ³¹cz¹ce skrajnoci ekspoJ. Leszczyñski, Decyduj¹ce natarcie [w:] Spór o monadyzm, s. 157.
Witkacy by³ przekonany, i¿ omija to niebezpieczeñstwo. Wszak¿e problem tzw. «die Welt
im Kopfe» i introjekcji zosta³ przez Macha i Avenariusa rozstrzygnêty  jest to jeden z trwa³ych
«dorobków» filozofii i musi wejæ do naszego «Hausschatz des Wissens»”. S.I. Witkiewicz, Spór
o monadyzm, s. 113. Por. przypis 54.
62
B. Michalski, Metafizycy polskiej filozofii. Ingarden, Witkacy, Leszczyñski. Spór o istnienie
wiata realnego, Warszawa 2002, s. 96n. Por. S.I. Witkiewicz, Spór o monadyzm, s. 374, przypis 77.
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nowane przez Leszczyñskiego i Michalskiego; oblicze w konieczny sposób
zwi¹zane zarówno z postulatem Formy czasowo-przestrzennej, jak i ze z³o¿eniem IP z (AT) i (AR). Skoro bowiem ka¿de pojedyncze Istnienie jest (!) jednoczenie dwustronne (mojociowe i organicznie rozci¹g³e), to równie¿ nieskoñczona Ca³oæ Istnienia musi posiadaæ owo podwójne oblicze! St¹d w³anie nasza interpretacja wskazuj¹ca na szczególne (po)czucie Przestrzeni
Witkiewiczowskiego Istnienia. Szczególnym potwierdzeniem – przynajmniej
implicite  adekwatnoci takiej interpretacji przestrzennoci prze¿yæ wobec
intuicji Witkacego mog³aby byæ jego opinia o panteizmie. Im wy¿sza jest organizacja psychiczna danego osobnika  twierdzi filozof  tym bardziej osobowy Bóg rozp³ywa siê we wszechwiecie […]. Przyk³ad takiego pojmowania
Bóstwa poza osobowymi jego symbolami mamy w religii indyjskiej, panteistycznej, tej najwy¿szej religii [ ], która jest najpierwotniejszym ujêciem
istoty Istnienia63. Byæ mo¿e ta estyma wobec panteizmu stanowi pewien pog³os Witkiewiczowskich intuicji, które nie zosta³y wprawdzie filozoficznie
przez niego wyeksplikowane, a które jednak (z jednej strony) by³yby trwa³ym momentem jego refleksji i (drugiej strony) wskazywa³yby na s³usznoæ
naszej interpretacji Przestrzeni jako nieskoñczonej sfery czuj¹cej.
Bez wzglêdu jednak na to, czy uwzglêdniamy ostatnie nasze analizy, czy
pozostajemy wobec nich w dystansie  i poprzestajemy na poziomie Ca³oci
Istnienia ujêtego jako zbiór cielesnych monad  mo¿emy wskazaæ na pewien
antropologiczny skutek Witkiewiczowskich przemyleñ metafizycznych.
Istotnym Znamieniem Istnienia jest zawsze specyficzne jego zamkniêcie.
Dotyczy to zarówno Istnienia Poszczególnego, jak i Istnienia w Ca³oci. To
ostatnie bowiem (mimo nieskoñczonoci) jest radykalnie  ontycznie!  wype³nione wy³¹cznie sob¹ i nie pozostawia miejsca na ¿adn¹ inn¹ postaæ Istnienia. Czasowo-przestrzenna Forma obejmuje ka¿dy fragment Istnienia
i wyklucza mo¿liwoæ bytowania czego, co by³oby nie-przestrzenno-czasowe. W tym znaczeniu Istnienie ukazane przez Witkacego wyczerpuje siê i zamyka siê w sobie! Filozof zbudowa³ spójn¹ wizjê bytu autonomicznego i jednoczenie obejmuj¹cego ka¿d¹ sferê Istnienia.
Równoczenie jednak Witkacy skaza³ ka¿d¹ monadê  a zatem równie¿
ludzk¹ (!)  na fundamentalne, bytowe zamkniêcie w jej obrêbie. Filozof
wprawdzie mówi o pewnoci istnienia innych ludzkich monad, lecz tej pewnoci towarzyszy motyw samotnoci. Mimo samotnoci naszej mamy instynktown¹ pewnoæ [ ], ¿e stwory ¿ywe (przynajmniej jednego gatunku ze mn¹),
S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikaj¹ce st¹d nieporozumienia. Szkice estetyczne, Warszawa 2002, s. 167.
63

124

WALDEMAR KMIECIKOWSKI

¿e takie¿ «balony samotnicze» obok nas w przestrzeni z ich fenomenalnymi
wiatami i realnymi cia³ami istniej¹64. Przekonanie to ma wy³¹cznie charakter instynktowny i druga cz³owiecza monada na zawsze w moim dowiadczeniu pozostanie dostêpna wy³¹cznie w perspektywie latarni wzrokowej uzupe³nionej ewentualnie dowiadczeniem innych ni¿ wzrokowe jakoci; pozostanie dowiadczana ostatecznie wy³¹cznie w kontekcie dotykowym, a wiêc
analogicznym do uchwytywania istnienia materii martwej. Filozof przecie¿
skonstatuje zarówno, ¿e janie s¹ hermetycznie zamkniête w «zaklêtych krêgach swych prze¿yæ»65, jak równie¿, i¿ przepaæ miêdzy janiowa nie mo¿e
nigdy zanikn¹æ66. Oznacza to, ¿e istnieje zasadnicza bariera ontyczna dla relacji cz³owieka do cz³owieka. Pozostaje oczywicie kontekst dzia³ania przestrzennego (cielesnego) pomiêdzy ludzkimi Istnieniami Poszczególnymi (szczególnie donios³y w wietle naszej interpretacji Witkacowskiej czuj¹cej Przestrzeni). Jednak i ono nie pozwala na autentyczne dotkniêcie drugiego
Istnienia w jego trwaj¹cym ja. Wszak¿e (ATN) nie mog¹ jako jedne i jedyne same dla siebie wchodziæ bezporednio w zwi¹zki funkcjonalne ze sob¹67.
Ostatecznie wiêc Witkiewicz skazuje ka¿de (IP) na zamkniêcie w obrêbie
swego cia³a! Moja skóra staje siê granic¹ nie tylko mojej cielesnoci, ale
i soboci (nawet je¿eli moje prze¿ycia s¹ przestrzenne!).
W tym miejscu ods³ania siê antropologiczny dramat bêd¹cy szczególnym
przed³u¿eniem Witkacowskiej metafizyki czy  mo¿e bardziej trafnie  immanentnie przenikaj¹cy ow¹ metafizykê; dramat stanowi¹cy ukryty ale implicite ci¹gle obecny motyw Witkiewiczowskiej koncepcji Istnienia. Przecie¿
ka¿da teoria jest z pewnego punktu widzenia omamianiem siê, aby potwornoci istnienia bezporednio nie prze¿ywaæ68. Istnienie wiêc staje siê potwornoci¹ i de facto samotnoci¹. Istnienie jest ontycznie niemo¿liwe bez owej samotnoci! Twórczoæ artystyczna  emocjonalnie skonstatuje filozof  jest
bezporednim potwierdzeniem prawa samotnoci, jako tego, za cenê czego
istnienie w ogóle jest mo¿liwym, i to potwierdzeniem nie tylko dla siebie, ale
i dla Istnieñ Poszczególnych, tak jak ono samotnych; jest potwierdzeniem Istnienia w jego metafizycznej okropnoci69. Tej metafizycznej okropnoci nie
wycisza³a ostatecznie ani filozofia, ani religia. Pierwsza ods³ania³a przecie¿
jej ontyczne podstawy i wyjania³a jej nieuchronnoæ, a ostatnia wedle Wit64
65
66
67
68
69

S.I. Witkiewicz, Spór o monadyzm, s. 97n.
Tam¿e, s. 178.
Tam¿e, s. 206.
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 191.
Ten¿e, Nowe formy w malarstwie, s. 173.
Tam¿e, s. 17. Por. tam¿e, s. 178.
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kacego by³a tylko nieporadn¹ prób¹ uporania siê z niepokojem metafizycznym70.
Cz³owiek staje siê samotny w Witkiewiczowskiej metafizyce niejako
z koniecznoci  wynika to z istoty samego Istnienia, które skazuje cz³owiecz¹ monadê na samotnoæ, a jednoczenie wyklucza mo¿liwoæ jakiegokolwiek wyrwania siê z tej¿e samotnoci poprzez kontakt z Bogiem. W Istnieniu
bowiem w sensie fundamentalnym nie ma miejsca na Boga. Filozof wprost
stwierdza: pojêcie Bóstwa [jest] (niemo¿liwe do przyjêcia w moim systemacie)71. Niechêæ do pozostawienia jakiejkolwiek egzystencjalnej niszy dla Boga
pobrzmiewa w nieco ironicznej konstatacji, ¿e dawni filozofowie, nie wahaj¹cy siê u¿yæ do pomocy w chwili krytycznej pojêcia Boga, zawsze mogli znaleæ jakie wyjcie z drêcz¹cych ich zagadek i tajemnic: gdy czego nie mogli
«ichnim» aparatem pojêæ objaniæ, dorabiali do systemu dobudówkê72. Skoro
Istnienie tkane jest przestrzennoci¹ i cielesnoci¹ a status ontyczny Boga jest
dla filozofa taki sam jak status centaura (czy odpowiedniki wyrazów zupe³nie
bezsensownych73), to cz³owiek pozostaje rzeczywicie osamotniony i postawiony wobec owej potwornoci Istnienia. Byæ mo¿e, gdyby Witkacy metodycznie (systemowo!) nie pozbawi³ Istnienia miejsca dla Boga  zamykaj¹c
dla Niego owo Istnienie fundamentaln¹ szczelnoci¹ czasowo-przestrzennej
Formy  monada cz³owiecza zachowa³aby otwartoæ, a Istnienie przesta³oby
byæ okropnoci¹; byæ mo¿e tak¿e wówczas Witkacy nie stwierdzi³by, ¿e jego
monadyczne janie traktowane realnie cielenie musz¹ naprawdê walczyæ
o byt74.
Por. tam¿e, 166 i nn.; ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 112 i nn.
Ten¿e, Pojêcia i twierdzenia, s. 371.
72
Ten¿e, Zagadnienie psychofizyczne, s. 94n. Por. ten¿e, Spór o monadyzm, s. 26, 42.
73
Por. ten¿e, Spór o monadyzm, s. 287.
74
Tam¿e, s. 25. Gdyby nasza interpretacja Istnienia  jednej jego strony  jako czuj¹cej Przestrzeni by³a s³uszna, to nie mia³oby to wp³ywu na ow¹ potwornoæ Istnienia. Czuj¹ca Przestrzeñ
jako Ca³oæ zawsze pozostawa³aby bowiem zewnêtrzna wobec ka¿dej cielesnej monady; monady,
która wraz z innymi buduje ow¹ ¿yw¹ Przestrzeñ.
70

71
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OSOBA I CIA£O
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 5, POZNAÑ 2008
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  W YDZIA£ TEOLOGICZNY

MAREK REMBIERZ
Uniwersytet l¹ski w Katowicach
Wydzia³ Etnologii i Nauk o Edukacji (w Cieszynie)
Instytut Nauk o Edukacji

Religia i teologia jako kontekst uprawiania filozofii
Religion and Theology as Context of Philosophy
Od pocz¹tku powstania filozofia znalaz³a siê w konflikcie z religi¹, próbuj¹c daæ odpowied na podobne jak religia  egzystencjalnie donios³e pytania, lecz w mniemaniu
filozofów bardziej, a nawet jedynie uprawomocnione. [ ] staro¿ytnym zainteresowaniom religi¹ towarzyszy³y g³ównie intencje krytyczne. (Andrzej Bronk)

1. Tematyka relacji miêdzy filozofi¹ a religi¹ i teologi¹ sygnalizuje z³o¿one problemy i dylematy oraz kontrowersje metafilozoficzne. Wystêpuj¹ tu
bowiem odmienne i wykluczaj¹ce siê wzorce relacji filozofia-religia. Wymagaj¹ one nie tylko analiz, ale tak¿e dokonania wyborów aksjologicznych.
Trudno rozpatrywaæ te kwestie neutralnie i czysto poznawczo, gdy¿ towarzysz¹ im konflikty wartoci; niektóre z konkuruj¹cych wartociowañ trzeba
przyj¹æ za w³asne. Wobec innych opcji wyra¿a siê w¹tpliwoci, a nawet dezaprobatê. Istotny okazuje siê antropologiczny wymiar metafilozoficznych
kontrowersji skupionych wokó³ relacji filozofia-religia. Pytanie o sens filozofii – jak trafnie stwierdza Andrzej Bronk – jest pytaniem o cz³owieka1. Zw³aszcza dotyczy to sytuacji, gdy pytanie o sens filozofii stawia siê w kontekcie
religii i teologii.
1.1. Rozpatrywanie statusu filozofii (m.in. jej przedmiotu, celu, metody
i funkcji w kulturze) i statusu religii (m.in. jej prawdziwoci i zasad) czêsto1
A. Bronk, Filozofia w czasach postmodernizmu. [w:] Co daje wspó³czesnemu cz³owiekowi
studium filozofii klasycznej, red. P. Mazanka, M. Mylik, Warszawa 1997, s. 69.

128

MAREK REMBIERZ

kroæ budzi emocje oraz chêæ zdecydowanej obrony w³asnego stanowiska (nastawienie apologetyczne). Skutkuje to destrukcj¹ b¹d zaniechaniem analiz
skupionych na racjach, co uniemo¿liwia  w³aciw¹ dla rzetelnego uprawiania filozofii  krytyczn¹ dyskusjê. Dzieje siê tak, gdy¿ podejmuje siê nie tylko decyzje metodologiczne, lecz zarazem  bywa, ¿e przede wszystkim 
dokonuje siê rozstrzygniêæ aksjologicznych; korzystaj¹c przy tym z terminologii nacechowanej uczuciowo (wywo³uj¹cej pozytywne b¹d negatywne
afekty). Anga¿uje siê bowiem podstawowe egzystencjalnie donios³e przekonania i wartociowania, które okrelaj¹ (konstytuuj¹) moraln¹ to¿samoæ
i ogóln¹ wizjê wiata osób uprawiaj¹cych filozofiê. Czêsto dochodz¹ ró¿ne
zobowi¹zania instytucjonalne i uwik³ania ideologiczne. Jako szczególnie aktualne pojawia siê pytanie o wolnoæ (autonomiê) i pluralizm filozofii2, gdy
uprawia siê j¹ w kontekcie religii i teologii.
1.2. Tak¹ sytuacjê dobrze ilustruje relacja Marii Ossowskiej w Sprawozdaniu z III Polskiego Zjazdu Filozoficznego (odby³ siê 24-27 wrzenia 1936
roku w Krakowie): Za jasne wypowiedzenie w odczycie swego stosunku do
religii czeka³y prof. Kotarbiñskiego w toku dyskusji gorzkie s³owa od jednych,
niekoñcz¹ce siê, rzêsiste oklaski od drugich. Jakie treci spowodowa³y tak
emocjonalne zachowania filozofów? Otó¿: Zdaniem prof. Kotarbiñskiego do
¿ywotnych zadañ filozofii nale¿y kszta³towanie pewnych pogl¹dów na wiat
tego typu, jakie daj¹ religie lub syntezy zastêpuj¹ce religiê ludziom naukowo
wykszta³conym3. Owszem, teza ta jest kontrowersyjna, u wielu mo¿e budziæ
sprzeciw. Jeli jednak rozpatruje siê j¹ na gruncie filozofii, to powinna ona
byæ przedmiotem dyskusji i roztrz¹sania argumentów, a nie sk³aniaæ jej zwolenników i oponentów jedynie do spontanicznej ekspresji uczuæ.
1.3. Czy rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym unikaæ uznawanych za niepo¿¹dane w filozofii uwik³añ religijnych (jako krêpuj¹cych myl), jest  zalecany
przez Tadeusza Cze¿owskiego, jak zawiadcza Bogus³aw Wolniewicz  podwójny celibat: celibat od wiêzi konfesyjnej i od wiêzi partyjnej. Bo uleganie im ma niszczyæ naukow¹ obiektywnoæ i rzetelnoæ. Wolniewicz wyznaje, ¿e nie podj¹³ celibatu wobec partii: myla³em, ¿e wiem lepiej: ¿e co innego konfesja, a co innego partia4; uwa¿a to za b³¹d. Co do partyjnego
zaanga¿owania filozofii, po dowiadczeniach XX wieku, to sprawa wydaje siê
M. Rembierz, Zagadnienia pluralizmu w refleksji metafilozoficznej. [w:] Z. Plaienková,
E. Lalíková: Igor Hruovský  osobnos slovenskej filozofie, Bratislava 2007, s. 188-194.
3
M. Ossowska, Sprawozdanie z III Polskiego Zjazdu Filozoficznego. [w:] M. Ossowska,
O cz³owieku, moralnoci i nauce, Miscellanea, red. M. Ofierska i M. Smola, Warszawa 1983,
s. 312-313.
4
B. Wolniewicz, Filozofia i wartoci. Rozprawy i wypowiedzi, Warszawa 1998, s. 131.
2
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jasna. Ale celibat od wiêzi konfesyjnej takiej jednoznacznoci nie ma. Wielu wydaje siê wymaganiem przekraczaj¹cym warunki konieczne rzetelnego
i niezale¿nego od pozapoznawczych zobowi¹zañ uprawiania filozofii; wydaje siê skrajn¹ decyzj¹ aksjologiczn¹, nawet ideologicznym wyborem, narzucaj¹cym wiatopogl¹dowe zobowi¹zania.
Kontrowersyjne zalecenie celibatu konfesyjnego ujawnia problemy
(meta)teoretyczne i trudnoci praktyczne, które powstaj¹, gdy religia i teologia s¹ kontekstem uprawiania filozofii.
1.4. Wielu badaczy zagadnienia wyra¿a opiniê, i¿ od zarania filozofia jest
w konflikcie z religi¹, próbuj¹c daæ odpowied na podobne jak religia  egzystencjalnie donios³e pytania, roszcz¹c sobie prawo do odpowiedzi, które
s¹ bardziej, a nawet jedynie uprawomocnione5. Wskazuje siê tu na podstawowe pole styku miêdzy filozofi¹ a religi¹ i teologi¹, którym s¹ egzystencjalnie donios³e pytania, i zarazem na obszar konkurowania tych dziedzin,
czyli spór o wa¿noæ udzielanych odpowiedzi. W tym zmaganiu, zw³aszcza
jeli stawia siê jego stronom cele apologetyczno-moralizatorskie i towarzyszy temu emocjonalna retoryka, ³atwo nadmiernie eksponowaæ motyw walki.
Na niebezpieczeñstwo traktowania filozofii jako pola walki i na militaryzacjê
jej jêzyka (np. front, przeciwnik, zwyciêstwo) zwraca uwagê Klemens
Szaniawski: W walce liczy siê [ ] [rezultat], w tak pojmowanych dyskusjach
korzysta siê ze rodków perswazyjnych, wykraczaj¹cych poza argumentacjê
rzeczow¹. Sukcesy osi¹gniête na tej drodze maj¹ iluzoryczny charakter6.
Mimo i¿ Szaniawski mówi o warunkach pañstwowego socjalizmu i ideologicznego monopolu PRL-u, to przestroga przed iluzj¹ zwyciêstw jest wa¿na
w obliczu wielu prób wprzêgniêcia filozofii do frontu walk ideologicznych
i wiatopogl¹dowych.
Atoli relacje miêdzy filozofi¹ a religi¹ i teologi¹ to nie tylko konflikty7.
Mo¿e to byæ tak¿e czerpanie jednostronnych korzyci, b¹d wzajemna wymiana inspiracji, metod, pojêæ i koncepcji. Mo¿e to byæ daleko posuniêta
wspó³praca. Choæ i wtedy dziedziny te wyznaczaj¹ sobie  jedna drugiej 
granice kompetencji. I trudno tu o pe³n¹ zgodnoæ, gdy jedna dziedzina okrela status drugiej: determinuje po¿¹dany sposób jej funkcjonowania i zakres
A. Bronk, Podstawy nauk o religii, Lublin 2003, s. 322.
K. Szaniawski, G³os w dyskusji plenarnej Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, „Studia
Filozoficzne” 1977 nr 12 (145), s. 24.
7
Zob. S. Kamiñski, Czy filozofia s³u¿y teologii? [w:] S. Kamiñski, Jak filozofowaæ? Studia
z metodologii filozofii klasycznej, red. Tadeusz Szubka, Lublin 1989, s. 373-380; S. Kamiñski,
wiatopogl¹d  religia  teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne, red. M. Walczak,
A. Bronk, Lublin 1998.
5
6
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jej powinnoci. Jeli jedna dziedzina przypisuje sobie prawo do oceniania
wartoci drugiej, to takie roszczenia, sprzêgniête jeszcze z instytucjonaln¹ si³¹
i administracyjnym sprawstwem, odczytuje siê nie tyle jako manifestacjê
przekonañ, lecz jako imperialne zapêdy i chêæ dominacji.
1.5. Prezentowane w tym tekcie analizy relacji miêdzy filozofi¹ a religi¹
nie maj¹ na celu prowokowaæ czytelników, aby pojawia³y siê gorzkie s³owa
od jednych, niekoñcz¹ce siê, rzêsiste oklaski od drugich. Choæ takich reakcji wykluczyæ nie mo¿na. W podjêtych tu dociekaniach rozpatrzy siê niektóre
pola styku miêdzy filozofi¹ a religi¹ i teologi¹. Mog¹ byæ one polami konfliktu lub polami wspó³pracy miêdzy tymi istotnymi dziedzinami ludzkiej
aktywnoci.
Porz¹dek rozwa¿añ bêdzie nastêpuj¹cy: (a) najpierw przybli¿y siê odmiennoæ podejcia religii i filozofii do pytañ uznawanych za egzystencjalnie
donios³e; (b) nastêpnie  przyjmuj¹c punkt widzenia autonomicznie pojêtej
filozofii  rozpatrzy siê jak religia (zw³aszcza doktryna rzymskokatolicka)
chce uregulowaæ relacje miêdzy wiat³em rozumu a wiat³em wiary;
(c) w dalszej czêci przedmiotem dociekañ bêd¹ stanowiska w sprawie zasad
uprawiania filozofii w kontekcie wiary, religii i teologii, które zarysowa³y siê
w tradycji polskiego antyirracjonalizmu (w krêgu Szko³y Lwowsko-Warszawskiej); (d) w ostatniej czêci zwróci siê uwagê na mo¿liwoæ filozoficznego
dialogu w kontekcie odmiennych przekonañ religijnych i teologicznych.

EGZYSTENCJALNIE DONIOS£E PYTANIA A KRYTYCYZM FILOZOFII
I UFNOÆ WIARY
2. W Krytyce czystego rozumu Kant zwróci³ uwagê na sytuacjê (na szczególny los) ludzkiego rozumu: drêcz¹ go pytania, których nie mo¿e uchyliæ,
albowiem zadaje mu je w³asna jego natura, ale na które nie mo¿e równie¿
odpowiedzieæ, albowiem przewy¿szaj¹ one jego mo¿noæ8. Te pytania wystêpuj¹ tak w obszarze filozofii, jak te¿ religii i teologii.
2.1. Tadeusz Cze¿owski zauwa¿a: Odpowied na pytania, do których rozwi¹zania d¹¿y filozofia, daje tak¿e religia  daje jednak¿e w inny sposób, [ ]
i do etycznych raczej, ni¿ poznawczych, zmierzaj¹c celów. [ ] religia opiera
siê na psychologicznym momencie wiary, posi³kuj¹c siê logiczn¹ konstrukcj¹
jedynie pomocniczo. Zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy religi¹ a filozofi¹ (wiar¹
8

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tom I, t³um. Roman Ingarden, Warszawa 1986, s. 7.
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a wiedz¹), Cze¿owski upatruje w ró¿nicy miêdzy dogmatyzmem a krytycyzmem. Podstawow¹ cech¹ wiary jest niewzruszonoæ, natomiast filozof winien byæ wzglêdem swych twierdzeñ usposobiony zawsze krytycznie. Za najwiêksze niebezpieczeñstwo dla filozofa Cze¿owski uznaje sytuacjê, gdy
w pogl¹dy swe zacznie wierzyæ, jak w dogmaty9. Obowi¹zkiem filozofa jest
systematyczne poddawanie w w¹tpliwoæ tych przewiadczeñ, które normalnie w¹tpliwoci nie podlegaj¹. [ ] krytycyzm stanowi istotê filozofowania10.
2.2. Do statusu niepokoj¹cych pytañ  z punktu widzenia teologii 
odnosi siê Joseph Ratzinger (Benedykt XVI). Wedle niego wiara nigdy pytañ
nie ucina, gdy¿ mog³aby skostnieæ, gdyby postanowi³a siê na nie nie nara¿aæ.
Pytania te w obszarze wiary nie s¹ czym pozornym, jednak spowija je fundamentalna ufnoæ wiary, która wprawdzie nie usuwa pytañ, niemniej [ ]
dzia³a na nie amortyzuj¹co11.
2.3. Zachodzi wiêc wyrana ró¿nica w sposobie podjêcia zasadniczych dla
cz³owieka pytañ: w filozofii dominuje krytycyzm, a w wierze dominuje w³aciwa jej ufnoæ. Filozofia wyostrza sens pytañ, natomiast wiara go amortyzuje. Tylko w jakiej mierze s¹ to wspólne pytania, gdy¿ zdecydowanie odrêbne s¹ sposoby ich podejmowania i interpretowania.
2.4. Ró¿nicê w stawianiu pytañ miêdzy religi¹ a filozofi¹ mo¿na by  jak
zauwa¿a Janina Gajda-Krynicka  sprowadziæ do odmiennego statusu podmiotu filozoficznego i odmiennego usytuowania go w poznawczej relacji ze
wiatem. Hiob czy Eklezjasta pyta [ ] z pozycji, któr¹ okrelam jako odczuwanie siebie w wiecie, jako brak [ ] dystansu wobec siebie, wiata i Boga.
[ ] [Filozof grecki natomiast] obdarzony jest umiejêtnoci¹ racjonalnego
dystansu wobec wiata [ ]. Jego mylenie nie jest ju¿ myleniem w wiecie,
lecz myleniem o wiecie, z którego sam  jako podmiot poznaj¹cy  jest moc¹
wiadomej decyzji swego intelektu wy³¹czony12. Sytuacja filozofa – wyranie
odmienna od sytuacji cz³owieka ¿yj¹cego wewn¹trz religii  zmienia wiêc
zasadniczo charakter stawianych pytañ, choæ literalnie brzmi¹ one tak samo,
jak pytania religii.

T. Cze¿owski, O filozofii. Wyk³ad wstêpny wyg³oszony w Uniwersytecie Wileñskim, Wilno
1923, s. 6.
10
K. Szaniawski, G³os w dyskusji plenarnej Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego , s. 24.
11
J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrzecijañstwo i Koció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci. Z kardyna³em rozmawia Peter Seewald, Kraków 1997, s. 75.
12
J. Gajda-Krynicka, Prawda i/a metoda. [w:] O nauce i sztuce, red. J. Morzymas, Wroc³aw
2004, s. 32.
9
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KOCIÓ£ JAKO OBROÑCA ROZUMU I FILOZOFII?
3. Wskazuj¹c na walory tekstu Fides et ratio (z 1998 r.), Jan Andrzej
K³oczowski OP przywo³uje s³owa Bogus³awa Wolniewicza z dyskusji nad
encyklik¹: w dzisiejszych czasach tylko Papie¿a staæ na odwagê bronienia filozofii13. Jeli ta ocena jest zasadna (oczywicie, gdy s³ówko tylko rozumie
siê jako zabieg retoryczny), to mo¿na oczekiwaæ, ¿e filozofowie powinni
z zainteresowaniem zwróciæ uwagê na odwagê bronienia filozofii, dostrzegaj¹c  mimo ró¿nic  walory stanowiska Kocio³a i Jana Paw³a II. Atoli dyskusje wokó³ Fides et ratio wykazuj¹, i¿ wielu filozofów14 nie podziela przekonania o Kociele jako o obroñcy rozumu i filozofii.
Rozpatruj¹c relacje miêdzy wiar¹ i filozofi¹ z neotomistycznego punktu
widzenia Ralph McInerny idzie o wiele dalej ni¿ Wolniewicz i K³oczowski.
Stwierdza on, ¿e Koció³ jest wspania³ym obroñc¹ tego, co naturalne i ludzkie, i ¿e broni rozumu przeciwko zdradom rozumu, dokonywanym przez jego
domniemanych obroñców  filozofów15.
Jeli uznaje siê Koció³ za konsekwentnego obroñcê rozumu, to nasuwa siê pytanie: Jak pojêtego rozumu? W jakim celu i z pomoc¹ jakich rodków ta obrona przebiega? Jakie s¹ kryteria wykazania zdrady rozumu? Dlaczego filozofów ocenia siê jako domniemanych obroñców?

MODELOWANIE RELACJI FILOZOFIA  TEOLOGIA: PRZYPADEK BERGSONA
I KRYTYKA GILSONA
4. Wyobraziæ sobie mo¿na taki oto sposób uprawiania filozofii w kontekcie religii i teologii. Najpierw (wiadomie lub niewiadomie) przyjmujemy
odpowiednio przeformu³owane, podane w stylizacji filozoficznej, tezy w³aciwe teologii, ale traktuj¹c je jako tezy o charakterze jedynie filozoficznym
(czysto rozumowe). Póniej, uprawiaj¹c niby ca³kowicie niezale¿n¹ od
teologii filozofiê, po przeprowadzeniu ró¿nych procedur intelektualnych,
wykazujemy zgodnoæ i spójnoæ pogl¹dów wypracowanych w czysto rozumowej filozofii z pogl¹dami swoistymi dla religii i teologii (prawdami objawionymi, pochodz¹cymi ze róde³ nadprzyrodzonych). Wówczas filozofia,
dysponuj¹ca w swych badaniach jak siê g³osi czysto naturalnymi rodkami,
13
J.A. K³oczowski, Od fenomenu do fundamentu. Rozmawia Pawe³ Kozacki OP. [w:] Przewodnik po encyklikach. Myl¹c z Janem Paw³em II, Poznañ 2003, s. 286.
14
Zob. m.in. J. Woleñski, Fides, ratio i recta ratio, Znak 1999 nr 4 (Wokó³ Fides et ratio”), s. 94-99.
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prowadzi wprost do sedna podstawowych przekonañ religii, które  z kolei 
j¹ jedynie dope³niaj¹, gdy¿  co istotne  ona sama, w swych podstawowych
treciach, takiego dope³niania ma siê domagaæ. Tak uprawiana filozofia, o osobliwej autonomii badawczej, wydatnie wspiera nadprzyrodzony autorytet
religii i teologii, okazuj¹c siê wietnym rodkiem dydaktycznym dla kszta³towania (utwierdzania, indoktrynacji) wyznawców danej religii, zw³aszcza
odpowiedzialnych za prawowierny przekaz prawd teologicznych.
4.1. Pod przedstawion¹ powy¿ej charakterystykê podpadaj¹ niektóre z historycznie znanych i instytucjonalnie wp³ywowych form uprawiania filozofii
w kontekcie religii. I nie jest to tylko opinia przeciwników filozofii zaanga¿owanych w intelektualne umacnianie religii. O takim fakcie historycznym 
budz¹cym sprzeciw filozofów  pisze jeden z czo³owych przedstawicieli filozofii o inspiracji chrzecijañskiej w XX wieku.
4.2. Neoscholastyka, jak zauwa¿a Etienne Gilson, usi³uje stworzyæ taki
zr¹b doktryn filozoficznych, by uczeñ przechodz¹c od studium filozofii do studium teologii nie natkn¹³ siê na ¿aden zasadniczy rozdwiêk, a raczej by by³
zdolny uwieñczyæ prawdy rozumowe prawdami objawionymi. Ta praca zawsze
siê udaje, poniewa¿ to, co naprzód konstruuje siê w postaci doktryny filozoficznej, [ ] jest oderwan¹ czêci¹ jakiej teologii, gdzie pierwsza czynnoæ
dokona³a siê w wietle wiary. Kiedy przychodzi moment wykorzystania wniosków tego rodzaju filozofii przez teologiê, [ ] odbiera ona z powrotem swoj¹
w³asnoæ16. Gilson ujawnia zarazem jeden z g³ównych powodów swej krytyki neoscholastyki, wytykaj¹c jej s³aboæ jako narzêdzia apologetycznego: kiedy chce siê skorzystaæ z niej jako ze zwyk³ej filozofii do walki przeciwko innym [ ] filozofiom, na p³aszczynie poznania intelektualnego i czystego rozumu, natrafia siê niepokonalne trudnoci. Jest to walka na nierówne bronie,
bo chocia¿ chrzecijanin ma przewagê tak d³ugo, jak d³ugo uprawia teologiê,
traci j¹ [ ], skoro tylko zadowoli siê filozofowaniem tak, jakby nie by³ chrzecijaninem17. Ta militarna w wydwiêku krytyka budzi w¹tpliwoci: Czy chodzi tu o wolnoæ i czystoæ filozofii, czy przede wszystkim o sprawne narzêdzie walki? Czy sam Gilson konsekwentnie godzi siê na to, aby filozofowaæ
tak, jakby nie by³ chrzecijaninem?
4.3. Neoscholastyczny typ wyszkolenia teologów mia³ niepo¿¹dane konsekwencje. Jedn¹ z nich by³a postawa wobec myli Henri Bergsona, która
wywo³a³a stan paniki. Od umys³u filozoficznego, najczystszego byæ mo¿e,
15
16
17

R. McInerny, Zagadnienie etyki chrzecijañskiej, t³um. R. Mordarski, Kêty 2004, s. 73.
E. Gilson, Filozof i teologia, t³um. J. Kotsa, Warszawa 1968, s. 111.
Tam¿e, s. 112.
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jaki pozna³ wiat od czasów Plotyna18, teologowie ¿¹dali pe³nienia obowi¹zków chrzecijanina. I zarazem: zachowali siê [oni] wobec Bergsona jako filozofowie, chocia¿ ich filozofia mog³a byæ tylko filozofi¹ teologów19. Teologiczne wartociowanie filozofii uznano za najtrafniejszy sposób os¹du wartoci
filozofii jako takiej.
Oceny teologów przek³ada³y siê na prawne restrykcje instytucji kocielnych. W 1907 roku potêpiono ruch modernistyczny, a wielu m³odych filozofów katolickich otwartych na wp³yw Bergsona prze¿ywa³o [ ] kryzys sumienia. Chocia¿ z punktu widzenia filozofii neoscholastyka nie mia³a nic po¿ytecznego do powiedzenia; Bergson, przeciwnie, zajmowa³ tu najbardziej
wysuniêty naprzód punkt rozwoju20. Mo¿liwoæ swobodnego uprawiania filozofii w kontekcie religii zosta³a instytucjonalnie st³umiona. Kryzys sumienia
prze¿yli filozofowie chc¹cy zachowaæ podwójn¹ wiernoæ: wobec filozofii
i wobec wiary. Mo¿na domniemywaæ, i¿ ³amano sumienia, sk³aniaj¹c instytucjonalnym przymusem do uznania nadrzêdnoci autorytetu Kocio³a.
4.4. Jak wedle Gilsona mieli post¹piæ teolodzy? Tak, jakby na ich miejscu orzek³ Tomasz z Akwinu: Jeszcze jedna filozofia! Jak¹ przedstawia wartoæ? Odrzuæmy z niej to, co fa³szywe; zobaczmy, co w niej prawdziwe, i doprowadmy tê prawdê do w³asnej doskona³oci21. Wobec tej propozycji Gilsona nasuwaj¹ siê pytania: Czy oceny tego, co prawdziwe i tego, co fa³szywe,
dokonuje siê na terenie teologii bez jej ingerencji w autonomiê uprawiania
filozofii? Czy mo¿e jednak uprawia siê teologiczn¹ metafilozofiê i jej rozstrzygniêciami chce siê obligowaæ filozofiê?
Dla Gilsona wzorem postêpowania teologa jest Akwinata. Musia³ on 
jako teolog  sprostaæ sytuacji intelektualnej, gdy fala arystotelizmu grozi³a
[ ] zast¹pieniem prawdy religii chrzecijañskiej filozofizmem typu arystotelesowskiego, który zostawiaj¹c religii tylko wiarê, chcia³ zarezerwowaæ dla
siebie u¿ywanie i wnioski rozumu22. Gilson, solidaryzuj¹c siê z Tomaszem,
podkrela jego ustalenia: (1) filozoficzne u¿ywanie rozumu [ ] nie sprzeciwia siê prawdzie objawionej i u¿ywanie rozumu jest istotne w religii, bo wiara nie jest jej jedyn¹ domen¹; (2) teologia korzysta z mo¿liwoci filozofii, aby
nadaæ sobie postaæ nauki.
Atoli próba uzgodnienia rozumu i wiary przez Gilsona nie jest wolna od
w¹tpliwoci i dylematów. Rozpatruj¹c piêæ dróg Akwinaty podkrela on, ¿e
18
19
20
21
22
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dostarczaj¹ one otwaræ cennych dla uzdolnionych i wyæwiczonych w dziedzinie metafizyki umys³ów; ka¿da [ ] jest niejako planem […] do osobistej medytacji. Gilson zaleca uznaæ racjonalne drogi dojcia do problemu Boga za
przedmiot medytacji, maj¹cy wartoæ jedynie dla umys³ów metafizycznych
(a nie za dowody naukowe). Udzielenie natomiast pedagogicznej odpowiedzi na
pytanie jak ukazaæ Boga wszystkim ludziom? nie jest zadaniem metafizyka23.
4.5. Kwestiê walorów wspó³czesnego tomizmu, jako filozofii broni¹cej
wiary, podejmuje Bronk. Przypomniawszy instytucjonalne uwik³ania tomizmu
(nakaz Aeterni Patris, rola narzêdzia w zwalczaniu b³êdnych zdaniem Kocio³a
pogl¹dów, uprawianie niekiedy tylko dydaktycznie w uczelniach kocielnych), charakteryzuje jego aktualn¹ kondycjê. Przytacza zarzuty wobec tomizmu, ¿e zamkn¹³ siê w krêgu w³asnej problematyki filozoficznej i w³asnego jêzyka i wytyka jego jednostronny metafizykocentryzm, zwrócenie siê ku przesz³oci, izolowanie siê od nauk szczegó³owych oraz brak szerszego dialogu ze
wspó³czesn¹ myl¹ filozoficzn¹, by pokazaæ w jaki sposób filozofia tomistyczna
mog³aby w³¹czyæ siê w rozwi¹zywanie problemów, jakie stawia ¿ycie. Sk³ania
to do niskiej oceny filozoficznych walorów tomizmu, jako lokalnie tylko
wa¿nej myli wiatopogl¹dowej, która roci sobie prawo do uniwersalnego obowi¹zywania jej ustaleñ: Nie dziwi, ¿e jest ona niekiedy widziana jako konfesyjna filozofia chrzecijañska i zaliczana do filozofii wiatopogl¹dowych24.
Dokonuj¹c krytycznej analizy uprawiania filozofii w Szkole Lubelskiej,
Bronk rozpoznaje w zadaniach realizowanych przez ni¹ rozliczne (funduj¹ce) funkcje, tak¿e wiatopogl¹dowe, odleg³e od metafilozoficznego programu Szko³y. Widaæ rozbie¿noæ miêdzy deklarowanym celem teoretycznym
a celami, do których d¹¿y siê praktycznie: Filozofia, która szczyci siê bezinteresownym poszukiwaniem prawdy w dziedzinie teorii (theoria), stara siê
[ ] usilnie wykazaæ sw¹ instrumentaln¹ przydatnoæ w podbudowywaniu
wiary, religii i kultury oraz w sferze praktyki (praxis). Zachodz¹ ró¿nice miêdzy fundacjonizmem Szko³y Lubelskiej a pogl¹dami Tomasza z Akwinu.
Wed³ug Akwinaty tylko wiara dostarcza³a pewnoci. Licz¹c siê z poznawczymi ograniczeniami ludzkiego rozumu, w. Tomasz nie traktowa³ wprost filozofii funduj¹co, upatruj¹c jej zadania w rozjanianiu prawd wiary i przygotowywaniu preambula fidei25. Warto siê wiêc zastanowiæ nad nastêpuj¹cymi
kwestiami: Sk¹d bierze siê ta tendencja do funkcji fundacyjnych? Co j¹ motywuje? Sk¹d bierze siê przekonanie o uzyskanej pewnoci?
E. Gilson, Trudny ateizm. [w:] E. Gilson, Bóg i ateizm, t³um. P. Murzañski, Kraków 1996,
s. 179, p. 10.
24
A. Bronk, Filozofia w czasach postmodernizmu…, s. 91.
25
Tam¿e, s. 90.
23
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TEOLOGICZNE UJÊCIE RELACJI TEOLOGIA  FILOZOFIA
5. Tradycyjne rzymskokatolickie, normowane dogmatycznie, ujêcie relacji teologia – filozofia trudno dzi zaakceptowaæ (nawet czêciowo) wiêkszoci filozofów. Wydaje siê ono obce swobodnemu duchowi filozofii i sprawia
filozofom k³opot w zrozumieniu racji i wartoci przywo³ywanych przez teologiê (Urz¹d Nauczycielski Kocio³a) na rzecz swych rozstrzygniêæ.
5.1. W¹tpliwoci Józefa Tischnera  jako filozofa  budz¹ s³owa z Veritatis splendor, nawi¹zuj¹ce do s³ów Piusa XII: Poniewa¿ jednak zapomniano
o zale¿noci rozumu od M¹droci Bo¿ej oraz o koniecznoci  w obecnym stanie upad³ej natury  Bo¿ego Objawienia w poznaniu prawd moralnych, tak¿e
tych, które nale¿¹ do porz¹dku naturalnego, dosz³o do powstania teorii ca³kowitej suwerennoci rozumu w dziedzinie norm moralnych [ ] (36). Wobec
tej tezy ksi¹dz Tischner  z punktu widzenia filozofii – stawia pytania:
A wiêc tak¿e w poznaniu prawd moralnych porz¹dku naturalnego potrzebne
jest Bo¿e Objawienie. W jakim zakresie? Jak g³êboko? I dodaje: Z ogromnym
napiêciem czekamy na wyjanienia teologów26, bo udzielenie odpowiedzi jest
poza kompetencjami filozofa. Pytania Tischnera, znaj¹cego przecie¿ katolick¹ dogmatykê, zdaj¹ siê manifestowaæ zaskoczenie i dezorientacjê wspó³czesnego filozofa staj¹cego wobec teologicznych roszczeñ. St¹d bierze siê czekanie w napiêciu religijnie zaanga¿owanego filozofa na teologiczne ucilenie zakresu tego typu restrykcyjnych wymagañ.
5.2. W¹tpliwoci artyku³owanych przez Tischnera i innych filozofów nie
widaæ natomiast w wywodzie McInerny’ego w Zagadnieniu etyki chrzecijañskiej. Przyjmuje bowiem cis³y zwi¹zek czynnoci intelektualnych filozofa
chrzecijañskiego z wyznawan¹ przez niego wiar¹. Jest on przez ni¹ podtrzymywany w swej aktywnoci27, a jeli pod¹¿a za wskazówkami Magisterium
i traktuje Tomasza jako [ ] [przewodnika] ma pewnoæ, ¿e uczestniczy
w pewnoci wiary i ¿e jest na w³aciwej drodze28. Wystêpuje osobliwa oczywistoæ i ocena fa³szu u filozofa chrzecijañskiego, bo w punkcie wyjcia wie
on, ¿e to, co sprzeczne z prawdami wiary jest fa³szywe (wierz¹cy uznaje
prawdy w oparciu o autorytet Boga29).
Uprawianie filozofii, zw³aszcza dotycz¹ce problematyki religijnej, jest 
uwa¿a McInerny  wpisane w moralny kontekst ¿ycia. Filozof podejmuj¹cy
26
27
28
29

J. Tischner, Id¹c przez puste B³onia, opr. W. Bonowicz, Kraków 2005, s. 205.
Tam¿e, s. 76.
Tam¿e, s. 72.
R. McInerny, Zagadnienie etyki chrzecijañskiej, s. 76.
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refleksjê nad argumentami w kwestii istnienia Boga nie tylko dokonuje analiz, ale jego aktywnoæ jest równie¿ moralna. I zachodziæ maj¹ subtelne oddzia³ywania pomiêdzy moraln¹ kondycj¹ myliciela a sukcesem lub pora¿k¹
jego mylenia, gdy¿ bez cnót moralnych d¹¿enie do cnót intelektualnych bêdzie daremne30. Mo¿na tu wszak dostrzec insynuacjê, ¿e ten filozof, który
w kwestii istnienia Boga nie osi¹ga po¿¹danego (afirmuj¹cego) wyniku ma
skazê moraln¹. Czy taka jest intencja McInernyego? Trudno to jednoznacznie rozstrzygn¹æ.
McInerny mówi jakby o regu³ach deontologicznych i prakseologicznych
(taktycznych), obowi¹zuj¹cych filozofa chrzecijañskiego, który musi byæ stale przenikliwy w badaniu argumentów, których znaczenie sugeruje, ¿e prawda
jest przeciwna do tego, w co on wierzy. Powinien on dociekliwie ledziæ 
niewidoczne, acz obecne  braki w doktrynie przeciwnej jego wierze. Atoli
do czasu, gdy on tych braków nie znajdzie, nie ma on nic do zaoferowania
swym niewierz¹cym rozmówcom, którzy te braki akceptuj¹31. Ukazuje siê tu
taka filozofia, która jest w pe³ni dostêpna tylko wtajemniczonym w ni¹, dziêki wierze religijnej.
5.3. Rozpatruj¹c relacje filozofii z teologi¹ Jean Galot TJ stwierdza 
z punktu widzenia teologii  ¿e filozofia wspiera teologa w pos³ugiwaniu siê
rozumem przy badaniu doktryny objawionej. Natomiast teologia udziela gruntu dociekaniom filozofa, na którym powinien siê oprzeæ, jeli chce poj¹æ fundamentalny sens rzeczywistoci, czyli jej relacjê do Boga32.
Wyjaniaj¹c ujêty w dogmatycznej formule Soboru Watykañskiego I priorytet filozofii wobec teologii (wyrany w strukturze studiów kocielnych),
czyli priorytet u¿ycia rozumu w stosunku do badania prawd wiary oraz tezê,
¿e Bóg jest mo¿liwy do poznania przez rozum, Galot stwierdza, i¿ najpierw
musi byæ zapewnione posiadanie prawdy takiej, jak jest osi¹galna przez rozum, zanim nast¹pi zwrócenie siê ku tajemnicom doktryny religijnej33. Zarazem jednak wytyka filozofii pokusê absolutyzowania rozumu: d¹¿y ona do
zast¹pienia teologii lub do narzucenia opracowaniom nauki objawionej w³asnego punktu widzenia. I – z punktu widzenia teologii  formu³uje zarzut, i¿
kto chce siê pos³ugiwaæ swym rozumem, aby osi¹gn¹æ prawdê, to uznaje tylTam¿e, s. 75.
Tam¿e, s. 76.
32
J. Galot, Filozofia i teologia, w: red. J.D. Szczurek, R. Zawadzki, Sympozjum naukowe
z okazji 15-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II, Kraków 1994, s. 39. Por. S. Kamiñski, Metodologiczna osobliwoæ poznawania teologicznego. [w:] S. Kamiñski, Metoda i jêzyk. Studia z semiotyki
i metodologii nauk, red. U. ¯egleñ, Lublin 1994, s. 485-499.
33
Tam¿e, s. 19.
30

31
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ko rozum jako pewny rodek poznania i widzi w nim wartoæ absolutn¹. Galot przestrzega, i¿ w miarê u¿ywania rozumu, filozof zamyka siê we w³asnym
indywidualnym wysi³ku mylowym i nara¿a siê na niebezpieczeñstwo uznania
swej w³asnej myli za najbardziej pewn¹34. Przed zagro¿eniem dogmatyczn¹
wiar¹ we w³asn¹ doktrynê filozoficzn¹ przestrzega³ te¿ Cze¿owski (w przytoczonych tu s³owach), zalecaj¹c filozofowi daleko posuniêty krytycyzm. Jednak¿e konkluzja Galota jest zdecydowanie odmienna od intencji Cze¿owskiego: ¯¹danie autonomii rozumu i filozofii mo¿e ³atwo doprowadziæ do [ ]
postawy, która odrzuca otwarcie siê na prawdê objawion¹ lub d¹¿y do nadania jej takiej formy, która nie odpowiada jej istotnemu znaczeniu35. Z punktu
widzenia filozofii trudno przystaæ na ¿¹danie teologii, aby wyrzec siê tak
istotnej wartoci jak autonomia rozumu i filozofii, w imiê zachowania w³aciwej formy prawdy objawionej. Dlaczego teolog mniema, i¿ autonomia rozumu niszczy dziedzinê wiary religijnej, a zarazem przyjmuje, i¿ rozum i filozofia prowadz¹ do osi¹gniêcia prawdy zgodnej z prawdami wiary? Sk¹d
teolog zna w³aciw¹ formê i istotne znaczenie prawdy objawionej?
5.4. W tekcie Potrzeba filozofii w dziedzinie wiary Georges Cottier OP
przypomina tezy Leona XIII z Aeterni Patris (1879 r.) i uznaje ich aktualnoæ.
Jednak przy lekturze  z punktu widzenia filozofii  nasuwa siê w¹tpliwoæ,
i¿ do tego tekstu pasuje chyba lepiej tytu³: O potrzebie wiary w dziedzinie
filozofii? Bowiem Cottier formu³uje wymagania wobec filozofii.
Podejmuje Cottier zasadnicze kwestie: Czy filozofia nie jest ca³kowicie
dzie³em rozumu czerpi¹cego z samego siebie zarówno wiat³o, dziêki któremu
wydaje s¹dy, jak i kryteria oraz metody, dziêki którym weryfikuje krytycznie
prawomocnoæ i moc swoich w³asnych twierdzeñ? Czy¿ wolnoæ myli [ ]
nie jest czynnikiem konstytutywnym filozoficznej aktywnoci, tak ¿e filozofia
podporz¹dkowana wierze nie bêdzie zas³ugiwa³a na takie miano?36. Ale ju¿
sam jêzyk, w którym sformu³owano te pytania naprowadza na okrelone odpowiedzi.
Cottier zak³ada tezy z ontologii, epistemologii i deontologii: (a) naturalne
uzdolnienia rozumu do wiary; (b) rozum (wiat³o rozumu) partycypuje
w wietle Bo¿ym; (c) rozum potrzebuje wsparcia ³ask¹, by móg³ sprostaæ swemu zadaniu37; (d) filozofia ma wychowawczy charakter i winna wychowywaæ;
(e) Magisterium ma obowi¹zek sprzeciwu wobec nadu¿ywania b³êdnej filoTam¿e, s. 24.
Tam¿e, s. 25.
36
G. Cottier, Potrzeba filozofii w dziedzinie wiary, w: W kierunku religijnoci, red. B. Bejze,
Warszawa 1983, s. 31.
37
Tam¿e, s. 32.
34

35
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zofii (bêd¹cej czczym oszustwem opartym tylko na ludzkiej tradycji, na ¿ywio³ach tego wiata, a nie na Chrystusie (Kol 2,8)) i obowi¹zek czuwania, aby filozofiê uprawiano ad fidei catholicae normam […] quae et bono fidei apte respondeat38; (f) choæ Magisterium darzy rozum filozoficzny wielkim zaufaniem
(podkrela siê to kilka razy), to wymaga on wsparcia ³ask¹, w czym poredniczy te¿ Magisterium, okrelaj¹c istotne rzeczy dotycz¹ce rozumu39; (g) nie ma
byæ sprzecznoci miêdzy Magisterium a rozumem, gdy¿ on sam winien w³asnymi si³ami dojæ do tego, co o nim samym mówi Magisterium wiary40; (h)
nauki filozoficzne  wed³ug Leona XIII  winny broniæ prawd objawionych
i zwalczaæ tych, którzy omielaj¹ siê je atakowaæ. [ ] obowi¹zkiem filozofii
jest rola os³ony wiary41, natomiast filozof naruszy³by wszelkie prawa rozumu i wiary, gdyby przyj¹³ [ ] wniosek przeciwny objawionej doktrynie42.
W oparciu o przyjête tezy porównuje siê rozum filozoficzny do podró¿uj¹cego w ciemn¹ noc z lamp¹ w rêku dla owietlenia drogi i odnajdywania […]
jej zarysu. Niepokój budzi jednak pytanie: Czy rozum nie wejdzie na niew³aciw¹ drogê? Nie, o ile odwo³a siê do wiat³a innego ni¿ tylko wiat³o w³asne.
Bowiem mo¿e rozum liczyæ na bratersk¹ pomoc wiat³a gwiazd na mrocznym
niebie. Pomoc ta uwalnia rozum od wysi³ku. [ ] wiat³o rozpoznaje wiat³o,
miêdzy chybocz¹c¹ lamp¹ a jasnym wiat³em gwiazdy istnieje porozumienie
i ukryte podobieñstwo43. Ten opis nawi¹zuje do Aeterni Patris, gdzie siê stwierdza: Powinien [rozum] dziêkowaæ Bogu [ ], [¿e wród] splotu b³êdów, dane
mu jest najwiêtsze wiat³o wiary, które jak gwiazda stanowi ochronê przed niebezpieczeñstwem b³êdów i prowadzi do osi¹gniêcia prawdy44.
Takie ujêcie funkcji rozumu budzi kontrowersje. Najwiêkszy sprzeciw
wywo³uje opinia, i¿ braterska pomoc uwalnia rozum od wysi³ku. Czy ta
pomoc nie jest ubezw³asnowolnieniem rozumu? Czy domniemana si³a tej
pomocy nie sprawia, i¿ rozum staje siê  mimo deklarowanych zapewnieñ 
czym zbêdnym, bo najwiêtsze wiat³o wiary dysponuje moc¹ rozstrzygaj¹c¹?
5.5. Mo¿na spróbowaæ wskazaæ tak¿e pozytywne  z punktu widzenia filozofii  aspekty rozpatrywanych tu tez teologicznej i teocentrycznej metafilozofii: (a) radykalne i kontrowersyjne wymagania z determinacj¹ g³oszone
38
39
40
41
42
43
44
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przez Magisterium, sk³aniaj¹ do dyskusji nad kwestiami, które inaczej s¹ niezauwa¿one, jako oczywiste (samo przez siê zrozumia³e) idee nowoczesnoci;
(b) traktowanie z powag¹ filozofii (co dzi rzadkie) i jej fundamentalnej roli
w rozumieniu rzeczywistoci; (c) uznanie niezbywalnoci treci filozoficznych w edukacji i w obrazie wiata.

TRADYCJA ANTYIRRACJONALIZMU A UPRAWIANIE FILOZOFII
W KONTEKCIE RELIGII I TEOLOGII
6. W tradycji polskiego antyirracjonalizmu (w krêgu Szko³y LwowskoWarszawskiej) rysuje siê kilka stanowisk w sprawie zasad uprawiania filozofii w kontekcie wiary i religii. Generalnie daj¹ one odpór teologicznej metafilozofii w jej ró¿nych postaciach, gdy¿ przyjmuj¹ siê radykalnie pojêt¹ autonomiê filozofii wobec religii.
6.1. Przestrzegania granic miêdzy filozofi¹ jako nauk¹ a metafizycznym
(filozoficznym b¹d religijnym) pogl¹dem na wiat domaga³ siê Kazimierz
Twardowski. Uznawa³, ¿e wystêpuje tu przepaæ nie do przebycia, nie da siê
bowiem osi¹gn¹æ metodami w³aciwymi nauce i przy pomocy argumentacji
logicznej uprawdopodobniæ odpowiedzi na zagadnienia siêgaj¹ce istoty, pocz¹tku i celu wszelakiego bytu oraz przeznaczenia cz³owieka45. Podobne stanowisko przyj¹³ Bertrand Russell, który  odnosz¹c siê do uprawiania filozofii w kontekcie religii  wyznaje: nie wierzê, ¿e filozofia mo¿e dowieæ prawdziwoci albo nieprawdziwoci dogmatów religijnych, lecz poczynaj¹c od
Platona wiêkszoæ filozofów [ ] s¹dzi, ¿e do ich obowi¹zków nale¿y wysuwanie dowodów niemiertelnoci duszy oraz istnienia Boga46. Id¹ca tym tropem Izydora D¹mbska (Irracjonalizm a poznanie naukowe, 1937 r.) przyjmuje, ¿e odpowiedzi na pytania nie daj¹ce siê racjonalnie rozstrzygn¹æ stanowi¹
subiektywne wyznanie wiary, a nie tezy o charakterze naukowym, dla których
wolno by by³o domagaæ siê powszechnego uznania. I wyjania, ¿e tak¿e za
element sztuki ¿ycia (a nie nauki) uznaje wiarê, i¿ sprawy ludzkie da siê uporz¹dkowaæ wedle zasad racjonalizmu.
6.2. Zastanawiaj¹c siê nad odpowiedzialnoci¹ intelektualn¹ filozofa
w kontekcie religii Marian Prze³êcki uwa¿a przyjêcie postawy teistycznej za
Zob. J. Woleñski, Filozoficzna szko³a lwowsko-warszawska, Warszawa 1985, s. 39.
B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i jej zwi¹zki z rzeczywistoci¹ polityczno-spo³eczn¹ od
czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, t³um. T. Baszniak, A. Lipszyc i M. Szczubia³ka,
Warszawa 2000, s. 933.
45

46
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niezgodne z takim moralnym idea³em cz³owieka, którego elementem jest restrykcyjnie pojêta racjonalnoæ przekonañ. Racjonalnoæ wi¹¿e siê z godnoci¹ cz³owieka jako istoty myl¹cej, a aprobowanie przekonañ bez racji logicznych jawi siê jako niegodne istoty rozumnej. Postawê teistyczn¹ nale¿y uznaæ
za postawê nie do przyjêcia, jeli przyjêty moralny idea³ traktuje siê powa¿nie: Wyrzeczenie siê rygorów rzetelnego mylenia dla zaspokojenia emocjonalnych potrzeb, szukanie oparcia w wytworach nieodpowiedzialnej spekulacji, akceptacja pewnych przekonañ tylko dlatego, i¿ bez nich tak trudno by³oby ¿yæ – to postêpowanie sprzeczne z intelektualnym honorem, z godnoci¹
cz³owieka jako istoty myl¹cej47. Jeli w hierarchii wartoci ponad wszystko
lokuje siê wartoæ racjonalnoci logicznej, to w sytuacji konfliktu wartoci
trzeba odst¹piæ od wiary religijnej. Wród filozofów nie ma jednak powszechnej zgody na tak radykalne zasady intelektualnego honoru w kontekcie
religii i jej roszczeñ oraz na bezwarunkow¹ rezygnacjê z postawy teistycznej
i zdecydowane uznanie jej za skrajnie nieodpowiedzialn¹.
6.3. W kwestii relacji miêdzy filozofi¹ a religi¹ zachodzi ró¿nica miêdzy
Twardowskim a Kotarbiñskim, który deklarowa³: Przez filozofiê rozumiem
[ ] naukowy pogl¹d na wiat, zastêpuj¹cy religiê ludziom bezreligijnym.
Spo³eczna funkcja tej filozofii równa siê donios³oci spo³ecznej religijnego
pogl¹du na ca³oæ bytu. W tej roli spo³ecznej filozofia musi przyjmowaæ problematykê ontologiczn¹, teoretyczn¹ i praktyczn¹ religii i udzielaæ odpowiedzi wolnej od wmówieñ religijnych. Choæ zastrzega³ zarazem: Tak rozumianej
filozofii grozi popadniêcie we ‘wszystkoizm’ i pseudoproblemy48. Proponuje
siê wiêc podjêcie problemów, które by³y domen¹ religijnego pogl¹du na
wiat, zdaj¹c sobie wszak¿e sprawê z ryzyka, które siê wi¹¿e z roztrz¹saniem
tych fundamentalnych i wszechogarniaj¹cych pytañ.
6.4. W tradycjê antyirracjonalizmu wpisuje siê te¿ ksi¹¿ka Jana Woleñskiego Granice niewiary (Kraków 2004), która podejmuje wprost kwestiê
uprawiania filozofii w kontekcie wiary i religii. Ju¿ tytu³ wskazuje, i¿ niewiara (agnostycyzm, za którym opowiada siê autor) ma swe granice. Uznaje
bowiem Woleñski, i¿ jest rzecz¹ niemo¿liw¹, by niewiara mia³a charakter
totalny. Trzeba wiêc w co wierzyæ, aczkolwiek niekoniecznie w sensie religijnym (s. 8). Przyjmuj¹c tak¹ konstatacjê epistemologiczn¹ dokonuje siê m.in.
analiz sensu wypowiedzi teologicznych i filozoficznych, rozpatruje argumenty za i przeciw teizmowi, z punktu widzenia racjonalnoci naukowej odrzuca
Warszawskie Spotkania Filozoficzne, Znak 1960, nr 11, s. 1508.
T. Kotarbiñski, Myli o ludziach i ludzkich sprawach, red. J. Kotarbiñska, Wroc³aw 1986,
s. 343-344.
47

48
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siê tezê, i¿ teologia jest wiedz¹ i wskazuje na fideizm jako na w³aciw¹ filozofiê wiary religijnej (s. 202), akcentuj¹c, i¿ wiara i nauka siê nie uzupe³niaj¹. Mimo wyranego polemicznego wymiaru, w Granicach niewiary uwzglêdnia siê mo¿liwoci dialogu wiatopogl¹dowego miêdzy wierz¹cymi i agnostykami, zw³aszcza z wykorzystaniem narzêdzi filozofii analitycznej (np. takich
analiz religii, jakich dokona³ Józef M. Bocheñski).

DIALOG FILOZOFICZNY I WIATOPOGL¥DOWY
7. Jako zachêtê do podjêcia siê wiatopogl¹dowo nieuprzedzonego uprawiania filozofii w kontekcie religii  przy za³o¿eniu pluralizmu pogl¹dów 
mo¿na odczytaæ postulat Szaniawskiego, zg³oszony na sympozjum Niewierz¹cy a Koció³ (odby³o siê 31 V 1988 r.; zapis ukaza³ siê w miesiêczniku
Znak 1989, nr 2-3), gdzie rozpatrywano m.in. warunki dialogu przedstawicieli ró¿nych orientacji w kwestii pogl¹du na wiat. Szaniawski uznaje, ¿e
powinno siê  w ówczesnej sytuacji  korzystaæ ze sfery wolnoci dla uprawiania autentycznego dialogu, która otwar³a siê w latach osiemdziesi¹tych
w polskim Kociele, a której wczeniej nie by³o.
Szaniawski postuluje, aby rozwijaj¹c dialog chrzecijañstwa z innymi
wizjami wiata, zwróciæ siê w stronê polskiej tradycji antyirracjonalistycznej,
w³¹cznie z jej ateistyczn¹ odmian¹. Proponuje, aby w postawie otwarcia na
dialog zwróciæ siê do myli jednego z najwiêkszych mylicieli polskich tego
stulecia, a przy tym ateisty, do myli Kotarbiñskiego. Bo jest on o wiele
powa¿niejszym partnerem dialogu intelektualnego w wiecie dzisiejszym ni¿
marksizm. Zamys³ tego dialogu, g³oszony przez intelektualnego spadkobiercê Kotarbiñskiego, ma istotn¹ wartoæ: to zarzucenie dawnych uprzedzeñ
i mo¿liwoæ wprowadzenia bardziej fundamentalnych treci do tocz¹cego siê
dialogu. Szaniawski, krel¹c mapê dialogu, zauwa¿a, ¿e koncentruje siê on
prawie wy³¹cznie na sprawach etycznych i spo³ecznych. Dlatego artyku³uje
niepokoj¹c¹ go  jako filozofa  kwestiê: czy jednak nie zaniedbujemy czego? Czy czego istotnego w dialogu siê nie pomija, nie przemilcza? I odpowiada, ¿e byæ mo¿e w trosce, aby nie dotkn¹æ swoich partnerów myl¹cych
inaczej, pomijamy [ ] niezmiernie donios³¹ problematykê ontologiczn¹,
epistemologiczn¹. A o tych tematach mo¿na mówiæ ró¿ni¹c siê, jeli respektuje siê warunek, który  jak s¹dzi Szaniawski  nietrudno nam przyjdzie spe³niæ, chodzi bowiem o szacunek dla inaczej myl¹cych. Wzmacnia on jeszcze
sens tej tezy: nie okazujemy szacunku partnerom dialogu, jeli nie odnosimy
siê powa¿nie do tego, co stanowi powa¿n¹ treæ ich przekonañ.
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8. Kontekst religii i teologii okazuje siê praktycznie, jak te¿ teoretycznie,
nieod³¹czny od uprawiania filozofii. Nale¿y wiêc rozwijaæ  jak postuluje to
m.in. Szaniawski  powa¿ny dialog o zasadnoci i wa¿noci odpowiedzi na
pytania z zakresu ontologii i epistemologii, które niesie ze sob¹ te¿ wiara religijna. Dialog taki jest dzi bardzo potrzebny.
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OSOBA I CIA£O
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 5, POZNAÑ 2008
U NIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Filozofia w teologii dzi: co z doktryny w. Tomasza?
Philosophy in Theology Today: What is Still Alive from the Doctrine of Aquinas?
W teorii bytu Tomasz odró¿ni³ dwa momenty: istotê i istnienie, i to odró¿ni³ tak, jak
tego nie by³o u Arystotelesa. I tak to powi¹za³ z teori¹ bytu, z hierarchi¹ bytu, ¿e to
wszystko ³adnie zagra³o: byt, w którym istota i istnienie uto¿samiaj¹ siê, to Absolut.
Mo¿e on byæ tylko jeden, jest ujêty filozoficznie. Nie trzeba o nim mówiæ teologicznie.
Nie on jest przedmiotem wiary. To wiemy z filozofii: jest to byt, w którym istota uto¿samia siê z istnieniem. £adnie zagra³o. (S. Kamiñski)
By³oby z³udn¹ abstrakcj¹ zajmowanie siê np. ide¹ Boga, nie bacz¹c na sytuacjê,
w której taka idea siê pojawi³a. (A. J. Heschel)

I. POSTAWIENIE PROBLEMU
Czy to, ¿e pewien sposób mylenia o Bogu ³adnie zagra³ w filozoficzno-teologicznej doktrynie w. Tomasza oznacza, ¿e musi on równie¿ ³adnie
zagraæ i dzi?
Najpierw musimy przyznaæ, ¿e w pytaniu postawionym w tytule niniejszego artyku³u: Co z doktryny w. Tomasza? nie chodzi nam o ca³¹ doktrynê,
lecz o pewn¹ jej czêæ i to zapewne nie najwa¿niejsz¹. A mianowicie: mamy
zamiar przyjrzeæ siê bli¿ej problematyce wzajemnych odniesieñ rozumu
i wiary, filozofii i teologii oraz niektórym konsekwencjom, jakie dla rozumienia chrzecijañskiej wiary (a wiêc i teologii) poci¹gnê³a za sob¹ Tomaszowa
recepcja arystotelizmu. By³oby krzywdz¹ce dla w. Tomasza, gdyby mia³o
z tego wynikaæ, ¿e zagadnienie relacji miêdzy rozumem i wiar¹ stanowi naj-
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istotniejsz¹ i najbardziej wartociow¹ czêæ jego doktryny. Jednak¿e w naszych rozwa¿aniach ta w³anie czêæ nauki w. Tomasza interesuje nas najbardziej. Oczywicie nie oznacza to, ¿e w ten sposób pomniejszamy czy negujemy ca³e bogactwo teologicznej spucizny Akwinaty, szczególnie jego
zas³ugi na polu wyk³adni Biblii i tekstów symbolicznych (zw³aszcza zwi¹zanych z kultem Eucharystii)1.
Podstawowe pytanie naszych rozwa¿añ brzmi nastêpuj¹co: Jakie znaczenie dla wspó³czesnego filozofowania w teologii chrzecijañskiej mo¿e mieæ
jeszcze doktryna w. Tomasza z Akwinu o relacji rozumu i wiary oraz jego
projekt chrzecijañskiego arystotelizmu? Próbuj¹c odpowiedzieæ na tak z³o¿one pytanie zasygnalizujemy jedynie niektóre podstawowe problemy, unikaj¹c przy tym podawania ostatecznych rozwi¹zañ i wyuczonych odpowiedzi.
Rozpoczniemy od kwestii intelektualnego nastawienia, tj. od pytania, czego mo¿na, a czego z pewnoci¹ nie mo¿na ju¿ dzi oczekiwaæ od filozoficzno-teologicznej spucizny Tomasza z Akwinu.

II. HERKULESOWE WYMAGANIA WOBEC TOMASZA
Wród mi³oników filozofii w. Tomasza z Akwinu nie brakuje (i chyba
nigdy nie brakowa³o) tych, którzy o naukowych osi¹gniêciach Doktora Anielskiego nie chc¹ ju¿ mówiæ jak o wa¿nej historycznie teologii i filozofii, a o samym Akwinacie jako odwa¿nym, gruntownym i systematycznym mylicielu,
którego bezkompromisowe poszukiwanie prawdy doprowadzi³o w koñcu do
surowej samooceny w³asnego dzie³a. Dla wielu katolickich tradycjonalistów
taki Tomasz by³, jest i zapewne na d³ugo pozostanie nie do przyjêcia. Stawiaj¹ oni przed doktryn¹ Tomasza herkulesowe ¿¹dania: wymaganie absolutnej,
powszechnej i uniwersalnej wa¿noci. S¹ g³êboko przekonani, ¿e tomizm
wznosi siê ponad czas i ponad zmiennoæ rzeczy, góruje nad wszelkim systemem myli, sam nie bêd¹c w³aciwie systemem, lecz pe³ni¹ prawdy; dziêki
uniwersalnoci swych zasad zwraca siê tomizm do wszystkich wieków i do
wszystkich narodów2, dlatego w³anie uzasadniony ma byæ napis, jaki kard.
1
Ca³ociowego i syntetycznego spojrzenia na wielkie bogactwo doktryny Tomasza, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego biblijnego dzie³a, mog¹ dostarczyæ czytelnikowi ksi¹¿ki Marie-Dominique Chenu. Wska¿emy przyk³adowo na dwie pozycje: wiêty Tomasz z Akwinu i teologia, t³um.
A. Ziernicki, Kraków 1997; Wstêp do filozofii w. Tomasza z Akwinu, t³um. H. Rosnerowa, Kêty
2001.
2
A. ¯ychliñski, Przedmowa, w: M. Grabmann, Wstêp do Sumy Teologicznej wiêtego Tomasza z Akwinu, t³um. A. ¯ychliñski, Lwów 1935, s. 17.
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Casanate umieci³ w g³ównej sali biblioteki Minerwy w Rzymie: Na pró¿no
czyta³by wszystkie ksiêgi, jeli nie czytasz w. Tomasza; a jeli jego jednego
czytasz, to dosyæ; on starczy3. Zapytajmy: Sk¹d siê to bierze?
Wymowê dzie³a Akwinaty zaczêto zniekszta³caæ ju¿ wczenie, a jego dorobek umys³owy szybko sta³ siê przedmiotem ideologicznych zabiegów. Ju¿
w XIV wieku niektórzy uczeni w swych pracach bali siê nawet pomyleæ inaczej, ani¿eli pisa³ wielki Tomasz. Póniej bywa³o jeszcze gorzej4. Dla mylicieli, tak sporód filozofów jak i teologów, reprezentuj¹cych wiernopoddañcz¹ postawê wobec konkretnego kszta³tu, a nie wobec ducha wieczystej
myli Akwinaty, nie ma wiêkszego znaczenia, ¿e po XIII wieku nast¹pi³y
nieodwracalne zmiany w kulturze i cywilizacji, filozofii i teologii, ani te¿ to,
¿e urzeczywistnienie siê absolutystycznych wymagañ wzglêdem doktryny
Tomasza jest mo¿liwe jedynie za cenê przeforsowania podstawowych za³o¿eñ tej filozofii we wspó³czesnej kulturze (uwa¿am, ¿e pod tym wzglêdem
tomizm jest fundamentalizmem5). Z doktryny w. Tomasza, co jest nies³uszne
i krzywdz¹ce dla samego Akwinaty, czyni siê ideologiczny taran, którym próbuje siê sforsowaæ wrota umys³ów ludzi ju¿ inaczej patrz¹cych na rzeczywistoæ. Czyni siê to w nadziei, ¿e w ten sposób po³o¿y siê fundament pod
wspó³czesn¹ bezpieczn¹ kulturê i zrekompensuje siê jej braki. Tego rodzaju mitologia przerodzi³a siê ju¿ w narzêdzie propagandowe: Wokó³ tomizmu 
pisa³ Józef Tischner  naros³a w ci¹gu ostatnich lat bogata mitologia. Nie³atwo dzi przedzieraæ siê przez ni¹ ku temu, co naprawdê jest. Natychmiast
popada siê pod takie okrelenia, jak: antyracjonalizm, antyrealizm, antropocentryzm, subiektywizm, przeciwnik metafizyki, zdrajca tego co w filozofii
klasyczne. Krytykuj¹c, pozostaje siê pod szyldem: niebezpieczne. Typowym sposobem tomistycznej perswazji sta³o siê o s t r z e ¿ e n i e: nie zbaczaj, bo to niebezpieczne. Uprawianie tomizmu okazuje siê najbezpieczniejszym z zajêæ. Nie jest to zbyt rzeczowe, ale robi wra¿enie6  na mnie osobicie równie¿ zrobi³o.
A mianowicie: podzieli³em siê kiedy z pewnym mi³onikiem i obroñc¹
Tomaszowej doktryny moimi w¹tpliwociami zwi¹zanymi z prób¹ ujêcia z³oTam¿e, s. 20.
T. Barto, Metafizyczny pejza¿. wiat wed³ug Tomasza z Akwinu, Kraków 2006, s. 300.
5
Mówi¹c o fundamentalizmie w odniesieniu do tomizmu mam na uwadze stwierdzenie Paula
Tillicha: Fundamentalizm nie ma kontaktu z obecn¹ sytuacj¹, nie dlatego, ¿e przemawia spoza ka¿dej sytuacji, ale poniewa¿ przemawia z sytuacji przesz³oci. Podnosi co skoñczonego i przemijaj¹cego do wa¿noci nieskoñczonej i wiecznej. Pod tym wzglêdem ma rysy demoniczne. P. Tillich,
Teologia systematyczna, t³um. J. Marzêcki, t. 1, Kêty 2004. s.11.
6
J. Tischner, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 1993, s. 314.
3
4

148

KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI

¿onych i skomplikowanych (w moim przekonaniu) relacji miêdzy filozofi¹
i teologi¹, rozumem i wiar¹ w teologii chrzecijañskiej XX wieku i pierwszej
dekadzie obecnego stulecia. Ku mojemu zdumieniu otrzyma³em natychmiastow¹, zdumiewaj¹co prost¹ i zrazem kategoryczn¹ odpowied: po wys³uchaniu inwektyw pod adresem zachodnich teologów i filozofów XX wieku zosta³em kategorycznie odes³any do pierwszej kwestii Summy Teologicznej, bo
tam w³anie wszystko jest ju¿ ostatecznie wyjanione i rozwi¹zane;
w sprawie filozofii w teologii, rozumu i wiary naprawdê ju¿ nic wiêcej powiedzieæ siê nie da. W zasadzie namys³ nad wzajemnym odniesieniem rozumu i wiary oraz miejsca metafizyki w teologii nie jest ju¿ dzi potrzebny. Wystarczy odwo³aæ siê do wybranej perspektywy historycznej, a konkretnie tej
z XIII wieku, aby zobaczyæ, ¿e w interesuj¹cym nas temacie ju¿ wszystko zosta³o powiedziane.  Kto jednak powa¿nie potraktuje tak¹ opiniê, ten rych³o
siê przekona, ¿e na jej podstawie problem filozofowania w teologii chrzecijañskiej XX i pocz¹tku XXI wieku mo¿na jedynie wulgarnie os¹dziæ, a nie
gruntownie i rzetelnie przebadaæ.
Eksplanacyjna niewydolnoæ tomistycznej teologii spekulatywnej  przynajmniej dla wspó³czesnej teologii chrzecijañskiej  daje siê we znaki co
najmniej na dwóch podstawowych p³aszczyznach: negatywnych konsekwencji chrzecijañskiego arystotelizmu i optymistycznej wizji wzajemnych relacji rozumu i wiary. Przyjrzyjmy siê teraz bli¿ej obu tym p³aszyczyznom
problemowym.

III. NIEKTÓRE KONSEKWENCJE CHRZECIJAÑSKIEGO ARYSTOTELIZMU
W TEOLOGII
Tomaszowe skojarzenie chrzecijañstwa z arystotelizmem rodzi powa¿ne
w¹tpliwoci i to w najwa¿niejszym dla chrzecijañstwa punkcie: w podstawowym i monumentalnym dziele Tomasza – Summie Teologicznej (a nie w jego
osobistym ¿yciu!) osoba Jezusa Chrystusa nie mo¿e byæ centralnym wydarzeniem w Boskim planie zbawienia. Dlaczego?
Miejsce osoby Chrystusa w ekonomii zbawienia

To, ¿e w spekulatywnej teologii w. Tomasza Jezus Chrystus nie mo¿e
wyst¹piæ jako pierwszoplanowa postaæ historii zbawienia mo¿na, jak s¹dzê,
wyjaniæ przez dwie podstawowe i wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce przes³anki:
metafizyczn¹ i teologiczn¹.
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Przes³anka metafizyczna. Gdy dzi mówi siê o filozofii Tomasza, z któr¹
ma wspó³pracowaæ teologia, zazwyczaj podkrela siê, ¿e Akwinata zwi¹za³
teologiê z filozofi¹ arystotelesowsk¹. A zatem nie tylko dokona³ zmodyfikowania arystotelizmu (odró¿nienie istoty i istnienia, rozwiniêcie teorii aktu
i mo¿noci itd.), ale po³¹czy³ go z teologi¹. Mia³o to byæ jego najwiêksz¹ zas³ug¹ i to co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze, po³¹czy³ teologiê
z filozofi¹ awangardow¹ (za nowo poznany arystotelizm grozi³o wówczas wy³¹czenie z Kocio³a); po drugie, uczyni³ to tak zgrabnie, jak nikt inny przed
nim7. Mówi siê, ¿e by³a to robota dobra i ciekawa, ale niedobrze zrozumiana; mówi siê, ¿e ³adnie zagra³o8  a jednak przemilcza siê fakt, ¿e nie wszystko ³adnie zagra³o, zw³aszcza wzglêdem chrzecijañskiej teologii. Powodem,
dla którego Wcielenie Syna Bo¿ego nie mia³o w Summie Teologicznej nawet
drugorzêdnego znaczenia, s¹, jak s¹dzê, za³o¿enia metafizyczne. Mechaniczne nak³adanie na chrzecijañskie Objawienie logicznego schematu greckiej
ontologii sprawi³o, ¿e Jezus Chrystus nie móg³ byæ ju¿ pierwszoplanow¹ postaci¹ Objawienia (jak w Nowym Testamencie), lecz jedynie wnioskiem
(i to trzecim z kolei!) wywiedzionym przez teologiê spekulatywn¹.
W pierwszej czêci Summy Teologicznej, w kwestii drugiej, czytamy:
G³ównym zamiarem wiedzy wiêtej jest przekazywanie wiedzy o Bogu, ale nie
tylko wedle tego, jaki jest sam w sobie, lecz tak¿e stosownie do tego, ¿e jest
zasad¹ i celem rzeczy, a w szczególnoci zasad¹ i celem stworzeñ rozumnych
[ ]. Wyk³adaj¹c tê naukê, rozwa¿aæ bêdziemy, po pierwsze, o Bogu, po drugie, o ruchach stworzeñ rozumnych ku Bogu (II), po trzecie, o Chrystusie,
który jako cz³owiek, jest dla nas drog¹ do Boga (III)9. Z kolei w prologu do
trzeciej czêci Summy jeszcze wyraniej ujawnia siê techniczne potraktowanie osoby Jezusa Chrystusa jako elementu dope³niaj¹cego ca³okszta³t badañ teologicznych: Konieczne jest przeto, bymy po rozpatrzeniu ostatecznego celu ¿ycia oraz cnót i wad, dla ca³kowitego wype³nienia zadañ teologii
przeszli do rozwa¿añ nad samym Zbawicielem wszystkich ludzi a tak¿e nad
dobrami, których udzieli³ On rodzajowi ludzkiemu10.
Tomaszowa teologia spekulatywna udaje, ¿e chrzecijañskie Objawienie
nie ma swojej w³asnej (chrystocentrycznej i antropologicznej) struktury i dlaPor. S. Kamiñski, Teologia a filozofia, w: ten¿e, wiatopogl¹d, religia, teologia, M. Walczak, A. Bronk (przygotowanie do druku), Lublin 1998, s. 160n.
8
Por. tam¿e, s. 161.
9
w. Tomasz, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestie 1-26, t³um. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 2001, I, q 2, s. 35.
10
Ten¿e, Suma Teologiczna, t. 24: Tajemnica Wcielenia S³owa Bo¿ego, (3, qu. 115), t³um.
S. Piortowicz, Londyn 1962, III, Prolog, s. 7.
7

150

KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI

tego koniecznie potrzebuje wsparcia ze strony greckiej ontologii. To swoiste
udawanie by³o w redniowieczu uwa¿ane za co niebywale nowatorskiego.
Martin Grabmann pisze: Tomasz bowiem kontynuowa³ i wykoñczy³ wiekopomne [ ] dzie³o, maj¹ce na celu stworzyæ czysty, stylowy, chrzecijañski arystotelizm. Przyzna³ on filozofii Arystotelesa nie tylko na polu filozoficznym, lecz
tak¿e w teologii spekulatywnej pod wzglêdem metodycznym, terminologicznym
i rzeczowym g³êboko siêgaj¹ce znaczenie, czego przedtem nie uczyni³ ¿aden
ze scholastyków, a co wspó³czesnych uderzy³o jako niebywa³a nowoæ11.
Nowoæ stylowego chrzecijañskiego arystotelizmu okaza³a siê jednak
dok³adnym odwróceniem nowoci, z jak¹ w nauce o Bogu wyst¹pi³o biblijne
judeochrzecijañstwo. Dla Arystotelesa bowiem Bóg jest prazasad¹, Pierwszym Poruszycielem, który wprawia w ruch wszechwiat jako przyczyna
celowa, tzn. Bóg wystêpuje jedynie jako przedmiot pragnienia wiata12. Bóg
Arystotelesa jest ród³em ruchu, ale porusza on jako po¿¹dany13: takiego Boga
mo¿na kochaæ, ale on sam (poza sob¹ samym) nie mo¿e ju¿ kochaæ ludzi,
poniewa¿ by siê znies³awi³. Bóg mo¿e oddzia³ywaæ na wiat jako przyczyna
celowa, tj. jako przedmiot pragnienia, ale sam kochaæ nie mo¿e.
Zupe³nie inny obraz Boga przynosi ze sob¹ chrzecijañskie Objawienie14:
W tym przejawia siê mi³oæ, ¿e nie my umi³owalimy Boga, ale ¿e On sam nas
umi³owa³ (1 J 4,10), a Jego mi³oæ przybra³a konkretn¹ postaæ: W tym objawi³a siê mi³oæ Boga ku nam, ¿e zes³a³ Syna swego Jednorodzonego na wiat,
abymy ¿ycie mieli dziêki Niemu (1 J 4,9), Jednorodzony Syn jest nie tylko
odkupicielem cz³owieka i orodkiem ca³ej ludzkiej historii, ale jest Pierworodnym wobec ka¿dego stworzenia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone
[ ]. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,15a,17).
W Kociele katolickim bezwzglêdne pierwszeñstwo Chrystusa (nawet przed
stylowym tomistycznym arystotelizmem) wyra¿a siê w przekonaniu, ¿e
wszystkie wypowiedzi o Bogu musz¹ byæ podporz¹dkowane wypowiedziom
o Jezusie Chrystusie. To przekonanie wystêpuje zarówno na p³aszczynie
podstawowych wypowiedzi katechizmowych (np. w Katolickim katechizmie
doros³ych15), jak i na poziomie systematycznej refleksji teologicznej16.
M. Grabmann, Wstêp do Sumy Teologicznej wiêtego Tomasza z Akwinu, t³um. A. ¯ychliñski, Lwów 1935, s. 43.
12
Por. Arystoteles, TA META TA ÖÕÓÉÊÁ/METAPHYSICA/METAFIZYKA, wyd. gr.-³ac.-pol.
Tekst pol. oprac. M. A. Kr¹piec i A. Maryniarczyk na podst. t³um. T. ¯elenika, t. 1-2, Lublin 2000,
t. 2, XII, s. 196-245.
13
Tam¿e, 7, 1072b, s. 220.
14
Wszystkie cytaty z Pisma wiêtego pochodz¹ z Biblii Tysi¹clecia. Pismo wiête Starego
i Nowego Testamentu, Poznañ/Warszawa 1980.
15
S³owa: Wierzymy w jednego Pana Jezusa Chrystusa stanowi¹  ju¿ zewnêtrznie rzecz bior¹c  centrum chrzecijañskiego wyznania wiary. To centrum, promieniuj¹c na wszystkie strony,
11
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Trafnym komentarzem do systemowej konsekwencji spekulatywnej teologii, jak¹ by³o takie ufilozoficznienie chrzecijañstwa, ¿e jego centraln¹
postaæ nale¿a³o potraktowaæ akcydentalnie, jest uwaga Martina Heideggera:
T e o l o g i a poszukuje bardziej ród³owej, wyznaczonej przez sens samej wiary i wewn¹trz niej pozostaj¹cej wyk³adni bycia cz³owieka ku Bogu. Zaczyna
ona znowu powoli rozumieæ pogl¹d Lutra, ¿e jej dogmatyczna systematyka
spoczywa na fundamencie, który nie wyrós³ z kwestii dotycz¹cych pierwotnie wiary i którego system pojêciowy nie tylko nie wystarcza problematyce
teologicznej, lecz j¹ zakrywa i wypacza17.
Takiemu spekulatywnemu wypaczeniu, które cz³owieczeñstwo i osobê
Jezusa Chrystusa potraktowa³o obiektywistycznie i instrumentalnie sprzeciwi³ siê tak¿e Karl Rahner. By³ on wprawdzie tomist¹, ale zupe³nie nie jednym z tych przepisowych, bowiem dla niego Tomasz nie jest takim mistrzem, który zabrania uczniom mieæ inne zdanie18. K. Rahner stwierdza:
Obecnie przechodzimy jednak od tych tomistycznych zasad do przemyleñ
i pogl¹dów, które pokazuj¹, jak prawdziwe i radykalne cz³owieczeñstwo Chrystusa jest rzeczywicie ujawnieniem siê samego Logosu, Jego realnym symbolem (Realsymbol) w najbardziej w³aciwym tego s³owa znaczeniu, a nie tylko czym w sobie obcym wobec Niego i Jego rzeczywistoci; czym, co by³o
wziête z zewn¹trz tylko jako instrument, aby wydaæ z niego muzykê, bez oznajmiania jednak przez ni¹ w³aciwie niczego tym, kto tego instrumentu u¿ywa19.
Przes³anka teologiczna. W Tomaszowej teologii spekulatywnej osoba
Chrystusa jest studiowana z niespotykan¹ dot¹d intelektualn¹ precyzj¹, ale
wyznacza miejsce wszelkich innych wypowiedzi. Katolicki katechizm doros³ych: Wyznanie wiary
Kocio³a, wyd. przez Niemieck¹ Konferencjê Biskupów, Poznañ 1991, s. 141.
16
Z katolickiego punktu widzenia jako orodek centralny wiary chrzecijañskiej  a wiêc,
w tym znaczeniu, klucz interpretacyjny dla wszystkich dogmatów  nale¿y okreliæ dogmat chrystologiczno-soteriologiczny (Chrystus w swej istocie i Chrystus dla nas), w perspektywie Soboru Chalcedoñskiego [który odby³ siê w 451 roku, a wiêc bez ma³a osiemset lat przed narodzeniem w. Tomasza w 1225 roku  dodatek K. .]. Wraz z tym istnieje lub upada chrzecijañstwo, dziêki temu
chrzecijañstwo jest w ca³oci specyficzne i bez tego chrzecijañstwo traci zupe³nie swoj¹ specyfikê. Tak¿e z historycznego punktu widzenia mo¿na przedstawiæ, jak wychodz¹c od chrystologii-soteriologii, w samym Nowym Testamencie nast¹pi³ rozwój ca³oci i narodzi³a siê chrzecijañska doktryna o Bogu, cz³owieku, wiecie, Kociele, ¿yciu, jak i teologia historii. C. Vagaggini, Teologia.
Pluralizm teologiczny, t³um. J. Partyka, Kraków 2005, s. 153n.
17
M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, § 3, s. 15.
18
K. Rahner, Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin,
bearb. von A. Raffelt, w serii: Karl Rahner. Sämtliche Werke, Herausgegeben von der Karl-Rahner-Stiftung unter Leitung von K. Lehmann, J. B. Metz, K-H. Neufeld, A. Raffelt, H. Vorgrimler,
Bd. 2, Philosophische Schriften, Solothurn/Düsselorf 1996, Freiburg i. Br. 1996, s. 14: Thomas nich
ein Meister ist, der dem Schüller verbietet, anderer Meinung zu sein.
19
Ten¿e, Teologia symbolu, w: Karl Rahner. Pisma wybrane, t. 2, wyb. i t³um. G. Bubel, Kraków 2007, s. 269.
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samo pojawienie siê Chrystusa na wiecie pozostaje dla Tomasza cile zwi¹zane z rzeczywistoci¹ grzechu i potrzeb¹ odkupienia. Wydarzenie przyjcia
Chrystusa nie jest zatem dla Tomasza centralnym wydarzeniem w zbawczej
ekonomii Boga, albo mo¿e byæ nim jedynie warunkowo, tzn. przy za³o¿eniu,
¿e cz³owiek jest grzeszny. To oznacza, ¿e stworzenie, wiat i Bóg mog¹ byæ
pomylane poza Chrystusem, aby nastêpnie dostarczyæ elementów dla samej
chrystologii. Jest to niemo¿liwy do skompensowania brak. Koncepcja stworzenia i koncepcja historii nie mog¹ siê bowiem zbiegaæ w takim stopniu, aby
umys³ ludzki by³ w stanie je obj¹æ w jednym ujêciu. Tomasz z Akwinu nie przewidzia³ zatem wszystkich skutków i konsekwencji swych odwo³añ do humanizmu dla ¿ycia spo³eczeñstwa i Kocio³a, choæ stworzy³ podwaliny pod ponowne próby zdefiniowania ¿ycia spo³ecznego, politycznego i kocielnego20.
Osobliwoæ Tomaszowej teologii negatywnej

Do szczególnych osobliwoci Tomaszowej teologii spekulatywnej nale¿y
i to, ¿e na pocz¹tku pierwszej czêci Summy Teologicznej czytamy: nie mo¿emy poznaæ, czym jest Bóg, a tylko, czym nie jest21, a nastêpnie Akwinata pisze
ju¿ traktat o tym, czym Bóg jest: o istocie Bo¿ej (kwestie 2-26); o Trójcy
(kwestie 27-43); o pochodzeniu stworzeñ od Boga (kwestie 44-119). Je¿eli
przyjmiemy, ¿e rzeczywicie nie mo¿emy wiedzieæ, czym jest istota Boga,
to na jakiej podstawie Tomasz twierdzi, ¿e wie: Jest zatem niemo¿liwe, by
w Bogu czym innym by³o Jego istnienie, a czym innym Jego istota22? Dla
kogo jest to niemo¿liwe?
Norbert Fischer pisze: Tak wiêc okazuje siê, ¿e niemo¿noæ poznania istoty Boga wprawdzie stanowi, z jednej strony, pewn¹ trudnoæ w d¹¿eniu do
klarownoci wyjaniania, z drugiej jednak strony pozwala dostrzec, ¿e to, co
p o z n a skoñczony umys³, mog³oby wcale nie byæ istot¹ nieskoñczonego
Boga. [ ] Naukowo wymaganej okrelonoci pytania o Boga nie mo¿na wiêc
osi¹gn¹æ przez d e f i n i c j e pojêcia Boga, które ci¹gle koñczy³yby siê sprowadzaniem Boga do skoñczonoci, lecz przez i n f i n i c j e, przez uwalnianie
treci skoñczonego umys³u ludzkiego od skoñczonoci. W rzeczywistoci filozoficzna walka o afirmacjê istnienia Boga mo¿e rozpocz¹æ siê w sposób sensowny dopiero wtedy, gdy ju¿ zaistnieje konsens odnonie do tego, o co toczy
siê spór. Od Platona rozpracowywanie dowodów na istnienie Boga pe³ni³o
przewa¿nie funkcjê apologetyczn¹ dla tych, którzy w Niego wierz¹. Tym sa20
21
22

Por. G. Lafont, Spacer po teologii, t³um. K. Dybe³, Kraków 2008, s. 64.
w. Tomasz, Traktat o Bogu, dz. cyt., I, q 3, s. 44.
Tam¿e, a 4, s. 51.
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mym potwierdza siê, ¿e dowody przytaczane s¹ w kontekcie, w którym poniek¹d zak³ada siê, ¿e w sposób mniej czy bardziej wyranie niekwestionowany,
znamy istotê Boga. W procesach dowodowych, które wykszta³ci³y siê w historii, poszczególne cechy takiego rozumienia Boga zosta³y wyizolowane i uznane za podstawy dowodów23.
Tak¹ sztuczkê w mówieniu o Bogu, którego istoty nie znamy t³umaczy
siê tak¿e doæ pokrêtnie specyfik¹ stylu: O Bogu w. Tomasz mówi z dyskrecj¹ i zarazem obfitoci¹24. A zatem, najpierw nale¿y uznaæ, ¿e o Bogu rzeczywicie nie mo¿emy nic wiedzieæ poza tym, ¿e jest (z czego nie wynika, ¿e
Bóg w ogóle ma jak¹ istotê i ¿e ta istota musi byæ istnieniem; czemu
nie, na przyk³ad, dobrem, albo mi³oci¹?), a nastêpnie  za pomoc¹ jakiego
klucza (na przyk³ad analogii do bytów aktualnych)  mo¿na ju¿ spokojnie
i obficie mówiæ. Jednak¿e mowie o Bogu, szczególnie tej obfitej, zawsze
grozi niebezpieczeñstwo przerodzenia siê w gadaninê. Martin Heidegger
pisze: Gadanina jest mo¿liwoci¹ zrozumienia wszystkiego bez uprzedniego
przyswojenia sobie sprawy. Gadanina strze¿e wrêcz przed niebezpieczeñstwem nieudanego przyswojenia. Gadanina, któr¹ mo¿e podj¹æ ka¿dy, nie tylko odrywa od zadania rzetelnego zrozumienia, lecz wykszta³ca ponadto indyferentn¹ zrozumia³oæ, dla której nic ju¿ nie jest zamkniête25. Czy rzeczywicie Tomasz sprawia wra¿enie, ¿e w sprawach odnosz¹cych siê do Boga przed
jego ludzkim umys³em ju¿ nic nie jest zamkniête?
w. Tomasz mia³ wprawdzie wyran¹ intuicjê, ¿e teologii pozytywnej
koniecznie potrzebna jest korekta ze strony teologii negatywnej. wiadczy
o tym chocia¿by stwierdzenie, ¿e pojmowanie ca³ego Boga jest niemo¿liwe
dla jakiegokolwiek intelektu stworzonego26 (comprehendere Deum impossibile est cuicumque intellectui creato27). Tomasz nawi¹zuje tak¿e czêsto do myli Pseudo-Dionizego Areopagity, w którego pismach, jak wiadomo, teologia
negatywna wyst¹pi³a w swej najbardziej rozwiniêtej postaci.  A jednak: mieæ
intuicjê to jedno, a konsekwentnie siê jej trzymaæ, to co innego. Wed³ug niektórych mylicieli próba syntezy obu dróg teologii (via positiva i via negativa) Tomaszowi siê nie powiod³a. Na przyk³ad, Miko³aj Bierdiajew stwierdza,
¿e w redniowiecznej scholastyce to nie filozofia s³u¿y³a teologii, lecz teologia by³a s³u¿ebnic¹ filozofii, co najpe³niej wyrazi³o siê w pismach w. TomaN. Fischer, Cz³owiek w poszukiwaniu Boga. Zagadnienia filozoficzne, t³um. J. wierkosz,
Poznañ 2004, s. 28n.
24
Por. G. Lafont, dz. cyt., s. 63.
25
M. Heidegger, dz. cyt., § 35, s. 240.
26
w. Tomasz, Traktat o Bogu, dz. cyt., I, q 12, a 7, s. 152.
27
Ten¿e, SUMMMA THEOLOGICA, PARS 1a, TOMUS PRIMUS, Taurini 1928, I, q 12, a 7, s. 70.
23
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sza z Akwinu28; by³ on chrzecijaninem w znacznie wiêkszym stopniu ni¿
Hegel, ale filozofia Tomasza, przez jej naturalistyczne nastawienie, jest mniej
chrzecijañska, ni¿ filozofia Hegla; myl Tomasza, ca³kowicie zainspirowana
arystotelizmem, dodaje tylko górne piêtro teologii do filozofii czysto helleñskiej29; Tomasz by³ osobicie lepszym chrzecijaninem ni¿ Kant, Fichte, Hegel lub Schelling, jednak¿e filozofia (nie teologia) Tomasza by³a tak¿e mo¿liwa w wiecie niechrzecijañskim, podczas gdy filozofia niemieckiego idealizmu by³a mo¿liwa tylko w wiecie chrzecijañskim30.

IV. TOMASZOWE UJÊCIE RELACJI ROZUMU I WIARY, A WSPÓ£CZESNE PYTANIE
O FILOZOFIÊ W/DLA TEOLOGII
Skutecznym odk³amaniem ideologicznej opinii, ¿e problem wzajemnych
odniesieñ rozumu i wiary, filozofii i teologii mia³ byæ ostatecznie rozwi¹zany
w XIII wieku, jest fakt, ¿e nastrêcza on dzi szereg pytañ i trudnoci. Ich
odzwierciedleniem s¹ liczne sympozja naukowe powiêcone specjalnie problematyce rozumu i wiary.
Jakiej filozofii potrzebuje dzi teologia?  przyk³ad sympozjum w Eichstätt

Wród wspó³czesnych publikacji na temat relacji rozumu i wiary, filozofii i teologii na uwagê zas³uguje praca zbiorowa pod redakcj¹ Alexiusa
J. Buchera pt. Welche Philosophie braucht die Theologie?31. Przyjrzyjmy siê
tej publikacji od strony postawionych w niej problemów i pytañ.
Jest to dokumentacja sympozjum, którego ramy wyznaczy³o kluczowe
pytanie postawione wszystkim dyscyplinom teologicznym, tj. dogmatyce, teologii fundamentalnej, teologii egzegetycznej, historii Kocio³a, teologii pastoPor. M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji, t³um. H. Paprocki, Kêty 2000, s. 9.
Por. ten¿e, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczoæ i uprzedmiotowienie, t³um. W. i R.
Paradowscy, Kêty 2004, s. 24.
30
Por. ten¿e, Rozwa¿ania o egzystencji , dz. cyt., s. 11.
31
Welche Philosophie braucht die Theologie?, Alexius J. Bucher (Hrsg.) Regensburg 2002.
Jest to dokumentacja sympozjum zorganizowanego przez katedry filozofii praktycznej i historii filozofii Wydzia³u Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt na prze³omie 2000/2001
roku. Inspiracj¹ sympozjum by³ apel papie¿a Jana Paw³a II do teologów, aby powiêcili szczególn¹ uwagê filozoficznym implikacjom S³owa Bo¿ego (Fides et ratio, 105). Oczywicie podobnych
sympozjów odby³o i odbywa siê wiele. Dla przyk³adu, o sympozjum filozoficzno-teologicznym na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie w dniach 25-30 wrzenia 1995 roku wspomina
K. M¹del, Soborowe rozmowy rozumu z wiar¹, w: Rozum i wiara mówi¹ do mnie. Wokó³ encykliki
Jana Paw³a II FIDES ET RATIO, (red.) K. M¹del, Kraków 1999, s. 15n.
28
29
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ralnej, teologii moralnej, prawu kanonicznemu i innym  a mianowicie: Jakiej filozofii potrzebuje obecnie teologia? Wokó³ tego pytania skupi³ siê ca³y
kompleks pytañ szczegó³owych, które uszeregowano w poszczególne grupy.
Ze wzglêdu na metodykê sympozjum przyjêto dwie wstêpne dyspozycje: analityczn¹: Co obecnie stanowi szczególn¹ trudnoæ w obszarach granicznych
miêdzy teologi¹ i filozofi¹? i perspektywiczn¹: Co musia³oby lub mog³oby
byæ na nowo opracowane w obszarach granicznych miêdzy teologi¹ i filozofi¹? Ze wzglêdu na tematykê sympozjum przyjêto dwie dyspozycje: filozoficzn¹: Jakie s¹ znaki czasu i jak s¹ one filozoficznie zaporedniczane? i teologiczn¹: Jak te znaki czasu mog³yby byæ rozumiane w wietle odpowiedzialnej refleksji nad wiar¹, albo jakie konsekwencje powinna z nich wyci¹gn¹æ
teologia? W toku dyskusji podnoszono m.in. takie oto problemy: Jakie filozofie s¹ obecnie stosowane w teologii systematycznej (dogmatyce, teologii
fundamentalnej i innych), w teologii praktycznej (teologii pastoralnej, teologii moralnej, pedagogice religii i innych), w teologii historycznej (historii teologii, prawie kocielnym i innych), w teologii egzegetycznej (Stary i Nowy
Testament)? Dlaczego teologia uwolni³a siê z jej tradycyjnego stosunku do
filozofii i wzmocni³a odbudowê stosunku do innych nauk humanistycznych?
Dlaczego filozofia nie oferuje ju¿ tego, czego potrzebuje dzi teologia? Co
utraci³a teologia? Co traci filozofia, gdy unika pytania o Boga i nie reflektuje
nad dowiadczeniem wiary? Czy dawne obustronne partnerstwo, skoro jest
ono tak po¿¹dane, choæ nie da siê go ju¿ uratowaæ jako ród³owej jednoci
teologii i filozofii, ma realne szanse? Jak mog³oby siê kszta³towaæ takie partnerstwo? Jak wygl¹da ono obecnie?
Zdaniem A. J. Buchera, dyskusje prowadzone w ramach sympozjum nie
zmierza³y w kierunku nowych naukowych projektów i futurystycznych wizji.
Skoncentrowano siê na inwentaryzacji i refleksji nad wspó³czesnym, faktycznym stanem terenów zastrze¿onych wy³¹cznie dla filozofii i wy³¹cznie dla
teologii. Próbowano te¿ wy³oniæ wspó³czesne mo¿liwoci komunikacji miêdzy teologi¹ i filozofi¹. W centrum uwagi znalaz³y siê nastêpuj¹ce pytania:
Jakie filozofie proponuje siê teologii z tych, które s¹ filozofiami otwartymi
na teologiê, a jakie s¹ wykorzystywane przez teologiê w jej niektórych dyscyplinach? Jakie filozofie zaporedniczaj¹ obecnie swoje metody na terenie
teologii? Jak ustosunkowuj¹ siê niektóre dyscypliny teologii do pluralistycznych filozoficzno-epistemologicznych propozycji metodycznych? Jak dalece
jednoæ teologii jest przez to zagro¿ona, albo na nowo zaprojektowana? Jakie
roszczenia i zapytania ze strony teologów zostaj¹ skierowane pod adresem
nowoczesnych filozofii? Czy istniej¹ roszczenia ze strony filozofów wzglêdem teologii? Jakie teologie powa¿nie traktuj¹ owe roszczenia? Z jakimi filo-
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zofami teologowie prowadz¹ obecnie debatê, aby ich filozofie zdobywaæ dla
obszarów problemowych teologii? Jacy filozofowie zajmuj¹ siê dzi filozofi¹
kompatybiln¹ z teologi¹? Jakie systemy filozoficzne s¹ proponowane? Z jakimi teologiami filozofowie prowadz¹ debatê, aby ich teologie zdobyæ dla
obszarów problemowych filozofii? Jacy teologowie zajmuj¹ siê dzi teologi¹
kompatybiln¹ z filozofi¹? Jakie systemy teologiczne s¹ proponowane? Próby
odpowiedzi na taki kompleks pytañ uszeregowano w cztery grupy-perspektywy: historyczn¹, biblijn¹, moraln¹, jêzykow¹.
¯ywe i ci¹gle wzrastaj¹ce (zw³aszcza po encyklice Fides et ratio) zainteresowanie rodowisk teologicznych i filozoficznych problematyk¹ wzajemnych odniesieñ filozofii i teologii dowodzi przynajmniej jednego: ekskluzywne, tj. z wy³¹czeniem innych ujêæ, traktowanie nauki Tomasza o relacjach
rozumu i wiary, filozofii i teologii jest nie do przyjêcia z powodu nieub³aganego up³ywu czasu.
Up³yw czasu: problem (nie)mo¿liwoci pewnych form mylenia

Wraz z up³ywem czasu pewne formy mylenia okazuj¹ siê, jeli nie fa³szywe, to zwyczajnie niemo¿liwe. Owa niemo¿liwoæ sprawia, ¿e dawne formy mylenia staj¹ siê b¹d ca³kiem nieczytelne, b¹d te¿ zbyt naiwne, by
mog³y byæ prawdziwe (trywializuj¹ rzeczywistoæ), czy wreszcie, same
w sobie piêkne, s¹ ju¿ niewykonalne (nie do pomylenia) w aktualnej teraniejszoci. W myleniu filozoficznym i teologicznym trzeba bowiem wzi¹æ
pod uwagê ró¿nicê, któr¹ stwarza up³yw czasu: czym innym jest wysun¹æ
postulaty (nawet s³uszne) w jednej epoce, a czym zupe³nie innym jest mo¿liwoæ (i potrzeba) ich realizacji w innej epoce.
Niew¹tpliwie dialog teologii z filozofi¹ nie mo¿e zupe³nie zrezygnowaæ
z niektórych podstawowych zasad, którym miêdzy innymi da³ wyraz w. Tomasz, choæ wiêkszoæ z nich, jeli nie wszystkie, by³a znana ju¿ wczeniej32.
Z pewnoci¹ do uniwersalnych i przytoczonych przez Tomasza postulatów
nale¿y zaliczyæ niesprowadzalnoæ obu porz¹dków poznania (rozumu i wia32
Jak wiadomo, metoda pracy naukowej Akwinaty polega³a na komentowaniu istniej¹cych
tekstów tradycji filozoficznej i teologicznej, na omawianiu kwestii wy³aniaj¹cych siê w toku komentarza, ich porz¹dkowaniu i uk³adaniu wed³ug przyjêtego wczeniej schematu, tak, ¿e czytelnik
jego pism ma zasadniczy kontakt nie tyle z w³asn¹, samodzielnie rozwijan¹ myl¹ Tomasza, ale
przede wszystkim z owocami jego lektur. W pewnym sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e przedmiotem
dociekañ naukowych Akwinaty s¹ nie tyle konkretne problemy, co raczej wypowiedzi ró¿nych
autorów na temat tych problemów, a ponadto Akwinata nie pyta, czy jest tak lub inaczej, lecz interesuje go aspekt jêzykowy: czy mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest tak lub inaczej, a zatem dzia³anie naukowe odnosi sukces, gdy znajdzie odpowiedni¹ formu³ê s³own¹ jakiego zagadnienia. Por. T. Barto, dz. cyt., s. 141nn.
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ry33), ich wzajemn¹ niesprzecznoæ i kompatybilnoæ34, a tak¿e niektóre poprawne sposoby pos³ugiwania siê filozofi¹ w teologii35 oraz przestrogi przed
podstawowymi b³êdami w poznawczym zbli¿aniu siê do Boga36.
Zapytajmy jednak: Czy takie postulaty, sformu³owane w sytuacji kulturowej XIII wieku, dadz¹ siê w pe³ni utrzymaæ i zastosowaæ w kulturze XX i na
pocz¹tku XXI wieku? Czy nie jest tak, ¿e przynajmniej niektóre z nich nie
maj¹ ju¿ dzi (bo nie mog¹ mieæ!) dla teologii pierwszorzêdnego znaczenia,
skoro problemy przed jakimi staje dzi chrzecijañska teologia, a tak¿e filozofia w jej pluralistycznym kszta³cie (równie¿ filozofia uprawiana przez wierz¹cych chrzecijan), wymagaj¹ od teologów i filozofów czego wiêcej, ni¿
u³adzonych formu³ i definicji oraz og³aszania gotowych rozwi¹zañ? Wiele
uwagi powiêci³ temu problemowi Karl Rahner.
K. Rahner dostrzeg³ wyranie, ¿e wspó³czenie chrzecijañska teologia
nie mo¿e ju¿ zak³adaæ istnienia jednej filozofii, która  jak s¹dzi³a neoscholastyka w jej refleksji teoretycznej i zastosowaniu praktycznym  musia³a byæ
jedynie wziêta pod uwagê i zastosowana w teologii. Tego rodzaju za³o¿enie
Na przyk³ad: Wiedza wiêta pos³uguje siê tak¿e rozumem ludzkim, ale nie dla udowodnienia
wiary, poniewa¿ mog³oby to znieæ zas³ugê wiary, lecz dla ujawnienia pewnych innych treci, które
przekazuje ta wiedza. w. Tomasz, Traktat o Bogu, dz. cyt., I, q 1, a 8, s. 29.
34
Na przyk³ad: Dlatego i wiat³o wiary, które jest nam dawane jako dar, nie niszczy wiat³a
rozumu naturalnego równie¿ danego nam przez Boga. I choæ wiat³o naturalne ludzkiego rozumu
jest niewystarczaj¹ce do ujawnienia tego, co ujawniane jest przez wiarê, to jednak jest niemo¿liwe,
aby to, co jest nam przekazywane od Boga przez wiarê, by³o przeciwne temu, co dawane jest przez
naturê. Wtedy jedno z nich musia³oby byæ fa³szywe. A skoro obydwa mamy od Boga, Bóg by³by
w nas sprawc¹ fa³szu, co jest niemo¿liwe. Raczej, poniewa¿ w rzeczach niedoskona³ych znajduje
siê pewne naladownictwo rzeczy doskona³ych, dlatego w tym, co jest poznawane dziêki rozumowi
naturalnemu, znajduj¹ siê pewne podobieñstwa do tego, co przekazywane jest dziêki wierze. w.
Tomasz z Akwinu, Super Boetium. De Trinitate  O poznaniu Boga, wyd. ³ac.-pol., t³um. P. Lichacz, M. Przanowski, M. Olszewski, Kraków 2005, q. 2, a. 3, s. 129.
35
Tak wiêc filozofia mo¿e byæ u¿ywana w wiêtej nauce w trojaki sposób. Po pierwsze, w dowodzeniu tych prawd, które stanowi¹ wstêp do wiary, a które musz¹ byæ znane wierze. Takimi s¹
prawdy dotycz¹ce Boga, które mo¿na dowieæ naturalnymi argumentami, jak np. istnienie Boga,
jego jednoæ i inne tym podobne prawdy odnosz¹ce siê do Boga lub stworzeñ, udowodnione w filozofii, które wiara zak³ada. Po drugie, do ujawniania dziêki pewnym podobieñstwom tego, co w³aciwe wierze, tak jak Augustyn w ksiêdze O Trójcy do ujawnienia troistoci u¿ywa wielu podobieñstw wziêtych z doktryn filozoficznych. Po trzecie, do odpierania tych, którzy wystêpuj¹ przeciwko wierze, wykazuj¹c, ¿e ich twierdzenia s¹ albo fa³szywe, albo niekonieczne. Tam¿e, s. 131.
36
Potrzeba przybli¿ania siê do Boga wszystkimi mo¿liwymi rodkami nie jest jednak wolna
od b³êdów i niebezpieczeñstw: Mo¿na tu jednak zb³¹dziæ. Po pierwsze, przez zarozumia³oæ, gdy
mianowicie kto tak roztrz¹sa Bo¿e tajemnice, jakby je doskonale pojmowa³ [ ]. Po drugie, mo¿na tu zab³¹dziæ przez to, ¿e w sprawach zwi¹zanych z wiar¹ bêdzie siê dawaæ pierwszeñstwo rozumowi przed wiar¹. Dzieje siê tak, gdy kto chce wierzyæ tylko w to, co mo¿na odkryæ rozumem,
podczas gdy powinno byæ na odwrót. [ ] Po trzecie, porywaj¹c siê na takie dociekanie Bo¿ych
rzeczywistoci, które przekracza nasze w³asne zdolnoci. Tam¿e, a. 1, s. 111-113.
33
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w obecnych czasach jest ju¿ nie do utrzymania, nawet jeli nie og³asza siê
szumnie koñca metafizyki. Nie istnieje obecnie filozofia, któr¹ teologia
mog³aby na poziomie za³o¿enia uznaæ za gotow¹, tzn. tak¹, któr¹ wystarczy jedynie przystosowaæ do potrzeb teologii. Nie istnieje ju¿ filozofia neoscholastyczna jako ca³ociowy system, poniewa¿ to, co dot¹d by³o uznawane
za neoscholastykê faktycznie rozp³ynê³o siê w wielu filozofiach. Te ostatnie podjê³y tak wiele nowo¿ytnych tematów i problemów, ¿e trudno jest dzi
mówiæ o jednej neoscholastyce, bêd¹cej w stanie zaoferowaæ teologii jedno
filozoficzne instrumentarium i byæ tylko jednym partnerem dialogu. Ponadto
sama teologia, ze wzglêdu na jej podejcie do zagadnieñ, jej metody oraz
potrzeby stawia tak wiele pytañ i wymagañ wobec wspó³czesnej filozofii, ¿e
tradycyjna neoscholastyka, w tej postaci, w której by³a i jest, nie jest w stanie
sprostaæ tym wymaganiom37.
Jednak¿e rozbicie systemowej jednoci myli scholastycznej i jej eksplanacyjna niewydolnoæ w obliczu problemów podnoszonych przez wspó³czesne filozofie i teologie, to chyba nie najpowa¿niejszy problem. Nie chodzi jedynie o podkrelanie tego, co sta³o siê z ontologicznym modelem filozofii
pierwszej w ujêciu Arystotelesa, z którego dzie³ Tomasz czerpa³ swoje inspiracje. O wiele powa¿niejsze wydaje siê to, co sta³o siê obecnie z wiar¹
religijn¹, której przecie¿ s³u¿y teologia.
Sytuacja wspó³czesnoci: s³aby rozum i s³aba wiara

Wspó³czenie co niepokoj¹cego sta³o siê z samym rozumem wiary i rozumem filozoficznym (dzi mówi siê o s³abym rozumie i równie s³abej
wierze)  i nic nie wskazuje na to, ¿e lekarstwem na tak¹ sytuacjê bêdzie
utopijna podró¿ w czasie do obrazu wiata z XIII wieku. Dzi przysz³o nam
¿yæ w wiecie esti Deus non daretur, gdzie wspó³czesn¹ wiadomoæ opanowa³y ró¿norodne formy ateizmu oddzielaj¹ce wspó³czesnoæ od redniowiecznego i nowo¿ytnego obrazu rzeczywistoci38. Nie oznacza to jednak, ¿e kurcz¹cy siê dzi obszar zarezerwowany wy³¹cznie dla Boga bêdzie mo¿na zwyczajnie odzyskaæ rzucaj¹c siê do ucieczki w redniowiecze.
Na temat takiej ucieczki pisa³ Dietrich Bonhoeffer: Gdzie¿ wiêc zostaje
jeszcze miejsce dla Boga? pytaj¹ lêkliwe dusze, a ¿e nie znajduj¹ odpowiedzi,
potêpiaj¹ ca³y proces, który wprowadzi³ je w tak k³opotliw¹ sytuacjê. Ju¿ Ci
pisa³em, co mylê o ró¿nych wyjciach zapasowych z tej, tak zacieniaj¹cej
Por. K. Rahner, Filozofia i filozofowanie w teologii, w: K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, wyb.
i t³um. G. Bubel, Kraków 2005, s. 70n.
38
Por. J. Sochoñ, Ateizm, Warszawa 2003, s. 13.
37
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siê przestrzeni boskiej. Dodaæ trzeba jeszcze mo¿liwoæ s a l t o m o r t a l e
z powrotem w redniowiecze. Zasad¹ redniowiecza jest jednak heteronomia
w formie klerykalizmu i powrót doñ by³by krokiem desperackim, który mo¿na
by zrobiæ tylko za cenê uczciwoci intelektualnej. Jest marzeniem na melodiê:
O gdybym tylko zna³ drogê z powrotem, dalek¹ drogê do kraju dzieciñstwa.
Otó¿ nie ma takiej drogi, a w ka¿dym razie nie mo¿e ona wieæ przez rezygnowanie przemoc¹ z wewnêtrzenej uczciwoci39.
W³anie w imiê intelektualnej uczciwoci trzeba powiedzieæ, ¿e ju¿ na
pocz¹tku XIV wieku, w sprawie tak kluczowej dla teologii jak antropologia,
Tomaszowy obraz cz³owieka nie by³ akceptowany przez wszystkich dominikañskich teologów40, a có¿ dopiero mówiæ o czasach nam wspó³czesnych. Jak
zauwa¿a Joseph Ratzinger (Benedykt XVI), obecnie ju¿ nikt nie odwa¿y siê
powiedzieæ, ¿e zna gotowy sposób na rozwi¹zanie tak trudnego problemu,
jakim jest zbli¿enie rozumu i wiary. ¯yjemy w wolnym spo³eczeñstwie,
w którym prawda nie mo¿e i nie powinna szukaæ innych sposobów przebicia
39
D. Bonhoeffer, 16.7.44, t³um. A. Morawska, w: ten¿e, Wybór pism, t³um. zesp., Warszawa
1970, s. 264.
40
Na stopniow¹ redniowieczn¹ modyfikacjê Tomaszowego obrazu cz³owieka (= dusza rozumna jest form¹ cia³a ludzkiego) wskazuje na przyk³ad Georg Langemeyer w ksi¹¿ce Antropologia
teologiczna, t³um. J. Fenrychowa, Kraków 1995. Omawiaj¹c kwestiê wielopostaciowoci cz³owieka (w bezporednim odniesieniu do uchwa³ soboru w Vienne w 1312 roku, na którym zosta³ og³oszony dogmat o jednoci istoty cz³owieka), Langemeyer stwierdza, ¿e rangi dogmatu nie otrzyma³o samo filozoficzne, tomistyczne uzasadnienie jednoci istoty cz³owieka na podstawie teorii materii i formy, ale za dogmat uznano prawdê wiary, ¿e dla zbawienia ca³ego cz³owieka decyduj¹ce
znaczenie ma duchowe nastawienie ku Bogu, dlatego dusza duchowa okrela sama z siebie ludzkie
cia³o (por. s. 123). Na soborze pos³u¿ono siê wprawdzie sformu³owaniem tomistycznym, ale ju¿
wówczas ró¿nie je interpretowano. G. Langemeyer pisze: W czasie soboru w Vienne szko³y teologiczne wszystkich kierunków przyjê³y wprawdzie naukê mówi¹c¹, ¿e dusza duchowa jest form¹,
która ³¹czy ca³ego cz³owieka, lecz nawet wród teologów dominikañskich nie wszyscy rozumieli j¹
tak, jak ich wspó³brat Tomasz z Akwinu. Rodzi³ siê mianowicie nowy sposób mylenia. Interesowano siê bardziej tym, co jednostkowe, odrêbne w wielorakich konkretnych formach przejawiania siê,
ani¿eli ogólnymi zasadami bytu i formami. Nie ufano ju¿ tak bardzo rozumowi, ¿e potrafi zg³êbiæ
ogólne istoty i ich porz¹dek, le¿¹ce u podstaw zjawisk. Uwa¿ano, ¿e w³aciw¹ ocenê rzeczywistoci mo¿e przynieæ tylko obserwacja i opis konkretu, a nie poznawanie tego, co ogólne, na drodze
abstrakcji i wnioskowania. Jedn¹ z przyczyn tej zmiany móg³ byæ zaczynaj¹cy siê rozpad redniowiecznego porz¹dku wiata i ¿ycia. [ ] Zgodnie z nowym sposobem mylenia materia i forma nie
by³y to zasady bytu, lecz mylowe pojêcia pomocnicze pozwalaj¹ce opisywaæ i porz¹dkowaæ wielopostaciowoæ. Nie sprawia³o wiêc trudnoci mówienie o wielu formach (pluralitas formarum)
w cz³owieku: o formie cielesnej, o wegetatywnej formie ¿ycia i tak dalej. [ ] Z pojêciem formy
w rozumieniu zasady bytu przez Arystotelesa i Tomasza nie da siê pogodziæ przyjêcia wielu form;
odpowiada to jednak obserwacji wielorakich form przejawiaj¹cych siê w cz³owieku, takich na przyk³ad, jakie znajdujemy równie¿ w cia³ach nieo¿ywionych czy w rolinach i zwierzêtach, czy te¿
w obserwacji cech dziedzicznych, ró¿nych typowych form wypowiadania siê i tym podobnych
(s. 121n).
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siê, jak tylko si³¹ przekonania41. To ostatnie rodzi siê z trudem i wymaga wiele wysi³ku, który wszak¿e warto zawsze podejmowaæ, chocia¿by dlatego, ¿e
towarzyszy on chrzecijañstwu od samych jego pocz¹tków.
Cipriano Vagaggini pisze: W historii chrzecijañstwa proces, za porednictwem którego w przes³aniu religijnym, przekazywanym i akceptowanym
przez wiarê, starano siê osi¹gn¹æ nadrzêdne zg³êbienie wiary, zawieraj¹ce
tak¿e wymiar racjonalny, prowadzi³ zawsze do pewnego trudu w konfrontacji
tego przes³ania z kategoriami mylenia i modelami ¿ycia mniej lub bardziej
powszechnie akceptowanymi i uwa¿anymi za podstawowe w ka¿dej okrelonej epoce i rodowisku kulturowym42. Ma³¹ cz¹stkê tego trudu chcemy teraz
wzi¹æ na siebie. Pytamy zatem: Co mamy dzi myleæ o relacjach rozumu
i wiary? Czy w. Tomasz móg³by nam w czym pomóc?
Rozs¹dne zrównowa¿enie Tomaszowej teologii, a wewnêtrzne rozdarcie cz³owieka
w XX i na pocz¹tku XXI wieku

To, ¿e wiara religijna (chrzecijañska) jest mo¿liwa w ka¿dym czasie nie
oznacza, ¿e jest ona mo¿liwa w ka¿dym czasie (w ka¿dej epoce) tak samo.
W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e optymistyczne postulaty w. Tomasza  wysuniête w klimacie redniowiecznej filozofii przenikniêtej na wskro religi¹,
gdzie oczywistym by³o przekonanie, ¿e wiat nie ma samoistnego znaczenia
wobec Boga, a ¿ycie doczesne wobec wiecznego, i gdzie religia by³a nie tylko potrzeb¹ dusz, ale sta³a siê podstaw¹ organizacji pañstwowej i nawet ten,
kto by chcia³, nie móg³by siê z niej wy³amaæ43  s¹ ju¿ dzi niewystarczaj¹ce,
aby rozwi¹zaæ dylematy obecnej zsekularyzowanej kultury.
Relacja wiary i mylenia  zarówno na poziomie kultury popularnej, jak
i na poziomie neoowieceniowej kultury racjonalizmu i technicznego zarz¹dzania  sta³a siê obecnie problematyczna. Problemem nie jest jednak podzia³
kompetencji (co w ludzkim ¿yciu jest spraw¹ wiary, a co spraw¹ rozumu), ale
zasadnicze pytanie (w¹tpliwoæ): Jak to mo¿liwe, aby cz³owiek, uznaj¹cy siebie za istotê rozumn¹ i odpowiedzialn¹ za bieg historii, móg³ byæ jeszcze
wierz¹cy?44 J. Ratzinger pisze: Cz³owiek jest rozdarty miêdzy tymi dwiema
tendencjami. Nie jest zdolny, aby uwolniæ siê zupe³nie od Boga, ale nie ma
J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um. R. Zaj¹czkowski, Kielce 2005, s. 116.
42
C. Vagaggini, dz. cyt., s. 90.
43
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1990, s. 209.
44
Szerzej na ten temat por. np. B. Casper, Die Herausforderung des Glaubens durch das Denken, w: Mut zum Denken, Mut zum Glauben. Bernard Welte und seine Bedeutung für eine künftige
Theologie, L. Wenzler (Hrsg.), Freiburg i. Br. 1994, s. 18-35.
41
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te¿ si³y, aby wejæ na drogê ku Niemu; sam nie zdo³a przerzuciæ tego pomostu, który móg³by ustanowiæ konkretn¹ relacjê z tym Bogiem. Zawsze mo¿na
potwierdziæ wywód za w. Tomaszem, ¿e niewiara jest przeciwko naturze, trzeba jednak dodaæ jednoczenie, ¿e cz³owiek nie jest w stanie ca³kowicie wyjaniæ dziwnego pó³cienia, jaki istnieje odnonie do kwestii rzeczywistoci
wiecznych45.
To w³anie ów dziwny pó³cieñ, w którego objêciach dzieje siê dramat
historii zbawienia, sprawia, ¿e obecnie zg³asza siê pod adresem metody teologicznej Tomasza okrelone w¹tpliwoci. Dotycz¹ one m.in. tej cechy jego
teologicznego mylenia, któr¹ okrela siê mianem rozs¹dnego zrównowa¿enia (T. Wêc³awski). Ujawnia siê ono w czêsto u¿ywanych przez Tomasza
okreleniach: convenit46, inconveniens47. Zwykle chodzi tu o stan rzeczy, który ma odzwierciedlaæ odwieczny i harmonijny porz¹dek zamierzony przez
Boga (to, co mu siê sprzeciwia, jest nie do przyjêcia  inconveniens). Takie
mylenie pozwala Tomaszowi wnioskowaæ o tych stanach rzeczy, których
wprawdzie nie dostrzegamy wprost, ale mo¿emy dojæ do ich poznania na
drodze dedukcji. Trudnoci zaczynaj¹ siê wtedy, gdy pytamy o legitymizacjê
naszej wiedzy na temat owego porz¹dku, w ramach którego co ma czemu
przys³ugiwaæ, a z kolei co innego ma byæ nie do przyjêcia. Wówczas trzeba
poszukiwaæ takich miejsc, które mog³yby nam daæ wgl¹d w g³êbiê i ca³oæ
Bo¿ych zamiarów, gdy tymczasem Tomasz nie dostrzega potrzeby takich poszukiwañ, a przynajmniej jej nie akcentuje. Wygl¹da na to, ¿e porz¹dek rzeczy objawionych jest tego rodzaju, ¿e mo¿na go rozumieæ, nawet jeli nie
wszystko jest w nim dla nas jasne. Wobec tego rodzi siê jednak pytanie: Czy
patrz¹c na historiê Boga z ludmi, zw³aszcza w jej trudnych, bolesnych i prze³omowych momentach, mo¿na jeszcze z perspektywy wprzód ustanowionej
harmonii dostrzec prawdziwy dramat historii zbawienia? Jeli nie, to czy to
oznacza, ¿e takiego dramatu w ogóle nie by³o i nie ma? Czy zatem chrzeci45

s. 123.

J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, t³um. W. Dzie¿a, Czêstochowa 2005,

Przyk³adowo: Ergo videre Dei essentiam convenit intellectui creato per gratiam, et non per
naturam. w. Tomasz, SUMMMA THEOLOGICA, PARS 1a, dz. cyt., I, q 12, a 4, s. 66. W polskim
przek³adzie: Widzenie Boga przys³uguje zatem intelektowi stworzonemu dziêki ³asce, a nie z natury. Ten¿e, Traktat o Bogu, dz. cyt., I, q 12, a 4, s. 145.
47
Przyk³adowo: Praeterea, rationalis creatura omnia naturaliter scire desiderat. Si igitur videndo Deum non omnia sciat, non quietatur eius naturale desiderium. Et ita, videndo Deum non
erit beata; quod est inconveniens. Ten¿e, SUMMMA THEOLOGICA, PARS 1a, dz. cyt., I, q 12, a 8,
s. 71. W polskim przek³adzie: Stworzenie rozumne z natury pragnie poznaæ wszystko. Jeli wiêc
widz¹c Boga nie poznaje wszystkiego, nie znajduje ukojenia jego przyrodzone pragnienie, a zatem
nie bêdzie szczêliwe widz¹c Boga, co jest nie do przyjêcia. Ten¿e, Traktat o Bogu, dz. cyt., I, q 12,
a 8, s. 154.
46
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jañska teologia mo¿e czuæ siê zwolniona z wysi³ku zrozumienia go w teorii
i praktyce chrzecijañskiej egzystencji?48.
Ponadto, sytuacja kulturowa, w której ¿y³ i myla³ w. Tomasz by³a pod
wieloma wzglêdami bardziej komfortowa w porównaniu z sytuacj¹ kulturow¹, w której dzi przysz³o nam ¿yæ, myleæ i wierzyæ w Boga. Wac³aw Hryniewicz pisze: Min¹³ czas jednolitych spo³eczeñstw religijnych. Wiara nie ma
ju¿ zewnêtrznych zabezpieczeñ. redniowieczny model spo³ecznoci chrzecijañskiej nale¿y do przesz³oci. Nie ma ju¿ ani wiata, ani pañstwa chrzecijañskiego. W spo³eczeñstwie pluralistycznym chrzecijañstwo bêdzie istnieæ
obok innych religii i wiatopogl¹dów49. Pluralistyczna kultura sprawia³a, ¿e
teologia ma dzi do czynienia z wieloma filozofiami, a nie tylko z jedn¹ wiod¹c¹ filozofi¹, jak by³o to w czasach Akwinaty, który zapatrzony w myl
Arystotelesa móg³ spokojnie uznaæ go za niekwestionowanego przedstawiciela rozumu filozoficznego. Papie¿ Benedykt XVI przypomina: Tomaszowi
przysz³o dzia³aæ w uprzywilejowanym momencie: po raz pierwszy pisma filozoficzne Arystotelesa by³y dostêpne w ca³oci; obecne by³y filozofia ¿ydowska
i arabska, jak równie¿ specyficzne dziedzictwo i kontynuacja filozofii greckiej50. Wspó³czesna nam filozofia nie jest jednak jednorodna: uprawia siê j¹
wychodz¹c z wielu punktów wyjcia, rozpatruj¹c wiele tematów i rozwijaj¹c
wiele metod, a ona sama rozumie siebie bardziej jako zadanie krytyczne, ni¿
docieranie do absolutnej prawdy i ostatecznych zasad rzeczywistoci. Poza
tym filozofia wspó³czesna, w odró¿nieniu od filozoficznej teologii powsta³ej
na bazie metafizyki klasycznej, nie podejmuje wprost (albo w ogóle) rozwa¿añ dotycz¹cych Boga, stworzenia i Objawienia, dlatego te¿ sama nie proponuje bezporedniego po³¹czenia z teologi¹ chrzecijañsk¹.

V. ZAKOÑCZENIE: W POSZUKIWANIU NOWEJ M¥DROCI
Niew¹tpliwie warunkiem odkrywania i rozpoznawania ukrytej obecnoci
Boga w wiecie, w którym ¿yjemy, jest m¹droæ. Jednak¿e m¹droæ ta za ka¿dym razem, tj. w ka¿dej epoce dziejów, nie mo¿e byæ zawsze tak¹ sam¹ m¹droci¹. We wspó³czesnym pytaniu o Boga nie wystarcza nam ju¿ m¹droæ staro¿ytnej filozofii greckiej, która  wed³ug Arystotelesa  mia³a budowaæ teologiê jako filozofiê pierwsz¹. Ta ostatnia, jako poszukuj¹ca ostatecznych
Por. T. Wêc³awski, Teologia ad mentem Scti Thomae  teologia inaczej?, na stronie http:
//www.it.dominikanie.pl/main/20034/te-weclawski.pdf
49
W. Hryniewicz, Na drogach pojednania. Medytacje ekumeniczne, Warszawa 1998, s. 257.
50
Benedykt XVI, Przemówienie do profesorów i studentów Uniwersytetu La Sapienza
w Rzymie (17 stycznia 2008), Nasz Dziennik z 21 stycznia 2008, s. 10.
48
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przyczyn i zasad rzeczywistoci, z koniecznoci musia³a napotkaæ Boga: Bóg
jest pierwsz¹ przyczyn¹ i zasad¹ w ca³ym tego s³owa znaczeniu51. Z podobn¹
m¹droci¹ spotykamy siê w Summie Teologicznej w. Tomasza z Akwinu.
W swoim myleniu (a nie osobistym ¿yciu!) nie szuka on przede wszystkim
Boga Jezusa Chrystusa (traktuj¹c Go systemowo, trzeciorzêdnie52), ale jest
typem cz³owieka, który wyruszy³ w poszukiwaniu pierwszych przyczyn ca³ej rzeczywistoci. Terminy techniczne: r a t i o, d e m o n s t r a t i o, p r o b a t i o,
znacz¹ tu poruszenia umys³u cz³owieka, który pchniêty czyst¹ potrzeb¹ poznawcz¹  potrzeb¹ prawdy, nie mo¿e oprzeæ siê chêci zrozumienia tego wszystkiego, w czym sam bierze udzia³53.  S¹dzê, ¿e obecnie nam, wiadomym swej
wiary chrzecijanom, nie o tak¹ m¹droæ i nie o takie chêci chodzi.
Dietrich Bonhoeffer, wiadek chrzecijañskiej wiary w XX wieku, stwierdza, ¿e m¹dry jest ten tylko, kto widzi rzeczywistoæ w Bogu. Poznanie rzeczywistoci nie jest równoznaczne ze znajomoci¹ procesów zewnêtrznych, lecz jest
dostrzeganiem istoty rzeczy. Nie ten jest najm¹drzejszy, kto jest najlepiej poinformowany. [ ] M¹dry wie, ¿e rzeczywistoæ tylko w ograniczonym zakresie
jest podatna na zasady, bo nie na nich jest zbudowana, lecz opiera siê na ¿ywym, stwórczym Bogu. Dlatego te¿ mog¹ jej pomóc nie najczystsze nawet zasady ani najlepsze chêci, lecz tylko ¿ywy Bóg. Zasady s¹ jedynie narzêdziami
w rêku Boga; mo¿na je ³atwo odrzuciæ, kiedy stan¹ siê bezu¿yteczne. Swobodne
spojrzenie na Boga i rzeczywistoæ, która w Bogu wy³¹cznie ma ostojê, oto co
³¹czy w sobie prostotê i m¹droæ54. Rozwa¿aj¹c mo¿liwoæ takiego w³anie
swobodnego spojrzenia na Boga, a wiêc mo¿liwoæ idea³u m¹droci, która za
jednym zamachem pozwoli cz³owiekowi spojrzeæ na wiat i Boga w wiecie,
Bonhoeffer wskazuje na osobê Jezusa Chrystusa.
Osoba pojednawcy, Boga-Cz³owieka Jezusa Chrystusa, wchodzi pomiêdzy
Boga i wiat, w samo centrum wszelkiego dziania siê55  stwierdza Bonhoeffer. Jezus Chrystus jest jedynym takim miejscem, z którego jednoczenie
mo¿na dostrzec Boga i rzeczywistoæ, bez rozp³yniêcia siê rzeczywistoci
w obecnoci Boga, albo bez koniecznoci oddalenia siê rzeczywistoci od
Boga. Bonhoeffer podkrela przy tym radykalne zwi¹zanie siê Boga ze wiatem w Chrystusie: Dopóki Bóg i wiat pozostaj¹ z sob¹ w rozdarciu, ¿aden
cz³owiek nie mo¿e jednym niepodzielnym spojrzeniem ogarn¹æ zarazem Boga
Por. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 2, t³um. E.I. Zieliñski, Lublin 1997, s. 397.
Por. w. Tomasz, Traktat o Bogu, I, q 2, s. 35.
53
G. Kurylewicz, Komentarz do kwestii 2: O Bogu, czy Bóg jest, w: w. Tomasz, Traktat
o Bogu, dz. cyt., s. 419.
54
D. Bonhoeffer, Teoretyk etyczny a rzeczywistoæ, t³um. M. Urban, w: ten¿e, Wybór pism, s. 158.
55
Tam¿e, s. 159.
51
52
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i realnego wiata. Choæby najbardziej siê wysila³, bêdzie móg³ tylko chy³kiem
zezowaæ od jednego do drugiego. A przecie¿ jest miejsce, z którego mo¿na
Boga i wiat obj¹æ jednym spojrzeniem, miejsce, w którym Bóg i wiat s¹
pojednani, w którym stanow¹ jedno. Miejsce to nie le¿y gdzie poza rzeczywistoci¹  w wiecie idei, lecz jawi siê w samym centrum historii  jako cud
Bo¿y, stanowi je Jezus Chrystus  pojednawca wiata. [ ] Kto ogl¹da Chrystusa, naprawdê ogl¹da Boga i wiat w Jednym, i ju¿ odt¹d nie mo¿e widzieæ
Boga bez wiata ani wiata bez Boga56.
Przyk³ad Bonhoeffera powinien utwierdziæ nas w przekonaniu, ¿e koniecznoæ poszukiwania nowej m¹droci nie pozwala nam ulegaæ z³udzeniu, i¿ problem relacji teologii i filozofii, rozumu i wiary, mo¿e byæ kiedykolwiek ostatecznie rozstrzygniêty. Jak d³ugo trwa historia wiata pytanie chrzecijañskiej
teologii: Jak jeszcze mo¿emy wierzyæ? pozostanie otwarte. Oznacza to, ¿e
w powa¿nym myleniu teologicznym i filozoficznym, które obecnie rozwija
siê g³ównie na uniwersytetach, powinnimy siê bardziej tradycj¹ pos³ugiwaæ,
a mniej wys³ugiwaæ. Wszyscy jestemy w drodze do ostatecznej prawdy, dlatego owocna wspó³praca dwóch wydzia³ów (teologicznego i filozoficznego) w ramach uniwersytetu  jak podkrela Benedykt XVI  ma na celu staæ na stra¿y
uwra¿liwienia na prawdê, nie dopuciæ, by cz³owiek zosta³ oderwany od szukania prawdy. Jak jednak mog¹ one [oba wydzia³y  dodatek K..] odpowiedzieæ
na to zadanie? Oto pytanie, nad którym nale¿y siê wci¹¿ na nowo mozoliæ
i które nie jest nigdy postawione ani rozwi¹zane w sposób ostateczny. Dlatego
w tym punkcie nawet ja nie mogê udzieliæ w³aciwej odpowiedzi, ale raczej chcê
zachêciæ do pozostania z tym pytaniem w drodze  z wielkimi, którzy w ci¹gu
dziejów walczyli i szukali, za porednictwem swych odpowiedzi i swego niepokoju, o prawdê, która pozostaje ci¹gle poza jak¹kolwiek prost¹ odpowiedzi¹57.
Skoro nie mamy prostych i gotowych odpowiedzi, to zamiast za³amywaæ
rêce nad wspó³czesn¹ kultur¹, powinnimy raczej z odwag¹ w. Tomasza podj¹æ wezwania teraniejszoci. Zamiast lamentowaæ nad sytuacj¹ wiata 
stwierdza Wac³aw Hryniewicz  trzeba raczej szukaæ takich dróg, które pozwoli³yby Kocio³owi byæ zaczynem innego mylenia i duchowego promieniowania.
«wiat nie potrzebuje chrzecijan p³aczliwych, lecz chrzecijan twórczych» (Olivier Clément)58. Do tych ostatnich nale¿a³ w. Tomasz z Akwinu. Trzeba by³o
wielkiej odwagi i wybitnego umys³u, aby zwi¹zaæ chrzecijañstwo z arystotelizmem. Dzi potrzeba równie wielkiej odwagi i g³êbokiego mylenia, aby usprawiedliwiæ chrzecijañsk¹ wiarê od nowa  ju¿ w nowym wiecie.
Tam¿e, s. 158n.
Benedykt XVI, Przemówienie do profesorów i studentów , s. 10.
58
W. Hryniewicz, Ankieta. Czym jest teologia, któr¹ uprawiam, Znak 54 (2003) nr 6, s. 54.
56
57
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
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Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Teologia apofatyczna Pseudo-Dionizego Areopagity
i apofatyzm hipotezy pluralizmu religijnego Johna Hicka
The Apophatic Theology of the Dionysius the Areopagite and apophatism of the pluralistic hypothesis
of John Hick

I. ZARYS PROBLEMU
Wed³ug Johna Hicka, hipoteza pluralizmu religijnego to pogl¹d g³osz¹cy,
¿e wielkie religie wiata obejmuj¹ ró¿ne wyobra¿enia i koncepcje tego, co
Rzeczywiste (the Real-termin wprowadzony przez Hicka) albo Ostateczne (the
Ultimate) i odpowiednio odmienne w stosunku do tego postawy ludzi, uwarunkowane odrêbnoci¹ kultur. W obrêbie poszczególnych dróg kulturowych
cz³owieka zachodzi ewidentna przemiana ludzkiego istnienia, od egocentryzmu do skoncentrowania siê na tym, co Rzeczywiste i Ostateczne1. Ujêcie tradycji religijnych jako odpowiedzi udzielanej ró¿nym fenomenalnym manifestacjom ostatecznego, noumenalnego the Real2 pierwotnie jest odpowiedzi¹
z poziomu jêzyka drugiego rzêdu, a nie pierwszego, na którym funkcjonuj¹
jêzyki poszczególnych religii. Jest ona (hipoteza pluralizmu religijnego) filozoficznym usi³owaniem zrozumienia relacji miêdzy tymi tradycjami3. Sama
hipoteza niekoniecznie stanowi now¹ religiê. Chc¹c obroniæ racjonalnoæ
przekonañ ró¿nych religii, the Real an sich okrela Hick jako transkategorialne, niewyra¿alne. Ujêcia the Real an sich w poszczególnych religiach (the
1
2
3

J. Hick, Problems of Religious Pluralism, New York 1985, s. 15.
J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, Palgrave 2001, s. 92.
Tam¿e, s. 92.
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Real fenomenalne) ró¿ni¹ siê za spraw¹ kontekstu kultury. Argumentuj¹c za
niewyra¿alnoci¹ the Real an sich Hick odwo³uje siê do tradycji apofatyzmu,
wród której wyró¿nia myl Pseudo-Dionizego. Adwersarze traktuj¹ z kolei
apofatyzm Areopagity jako punkt wyjcia krytyki radykalizmu niewyra¿alnoci w koncepcji Hicka.
Na temat zwi¹zku pluralizmu religijnego i teologii negatywnej pisa³ Grzegorz Chrzanowski4. Autor ten skoncentrowa³ siê na historii powstania hipotezy pluralizmu i zarzutach skierowanych wobec pojêcia niewyra¿alnoci the
Real an sich. Poni¿ej proponuje siê inne ujêcie, koncentruj¹ce siê na porównaniu propozycji Hicka i Dionizego, oraz konsekwencjach potraktowania hipotezy pluralizmu jako metody apofatycznej. W pierwszej kolejnoci omówiona zostanie propozycja Pseudo-Dionizego, nastêpnie Johna Hicka.

II. TEOLOGIA APOFATYCZNA PSEUDO-DIONIZEGO AREOPAGITY
Teologia apofatyczna Dionizego Areopagity doprowadziæ ma do najwy¿szego poznania Boga, które jednoczenie w najwy¿szym stopniu jest niepojêciowe, czyli niezaporedniczone przez jêzyk. Jednoczenie teologiê tê wi¹¿e
siê z teologi¹ negatywn¹. Powi¹zanie to jednak bywa ró¿norakie. Jak poni¿ej
mo¿na bêdzie siê przekonaæ, oscyluje ono od to¿samoci, poprzez zawieranie
siê apofatycznej w negatywnej, a¿ do ca³kowitej roz³¹cznoci.
Próba analizy narzêdzi logicznych, jakimi pos³uguje siê teologia apofatyczna, pos³u¿y pewnej klaryfikacji pojêæ.
Wreszcie propozycja Dionizego porównana zostanie z koncepcj¹ poznania pojêtego jako propozycjonalne.
Relacje miêdzy teologiami apofatyczn¹, katafatyczn¹, symboliczn¹ i negatywn¹
u Pseudo-Dionizego

Zdaniem Andrew Loutha, teologia katafatyczna i symboliczna zajmuje siê
tym, co twierdzimy o Bogu, natomiast apofatyczna, naszym pojmowaniem
Boga, kiedy w Jego obecnoci mowa i myl zawodz¹ i pozostaje nam milczenie5. Louth stwierdza jednak, ¿e w ujêciu Dionizego teologie te nie dotycz¹
tego, jak mo¿emy orzekaæ o przymiotach Boga, lecz jak mo¿emy go wys³aG. Chrzanowski, Pluralizm religijny i teologia negatywna, w: Logos i ethos, 1 (16) 2004,
s. 63-78.
5
A. Louth, Pocz¹tki mistyki chrzecijañskiej. Od Platona do Pseudo-Dionizego, t³um. H. Bednarek, Kraków 1997, s. 200.
4
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wiaæ6. Tak rozumiana teologia to przede wszystkim odpowied ze strony stworzenia w aktach czci i kultu na mi³oæ Boga7, a nie poznanie czysto intelektualne.
Pseudo-Dionizy odró¿nia jednoci (henosis) i rozró¿nienia (diakriseis) w Bogu. Poniewa¿ jego zdaniem cz³owiek poznaje rzeczy tylko na drodze
rozró¿nieñ, to jednoci dla ludzkiego umys³u s¹ w najwiêkszej mierze
niepoznawalne8. Rozró¿nienia jednak ods³aniaj¹ kryj¹c¹ siê za nimi jednoæ.
Pierwszym ujawnionym rozró¿nieniem s¹ Osoby Trójcy wiêtej. Rozró¿nienia te pozostaj¹ w najwy¿szej jednoci i nie s³u¿¹ do odró¿nienia Boga od
innych rzeczy. To jest w³anie teologia katafatyczna. Teologia ta orzeka co
o Bogu bez przeczenia9. Zdaniem Loutha, teologia jednoczenie jest teologi¹
apofatyczn¹ przez to, ¿e nasze twierdzenia przenosz¹ nas poza to, co mo¿emy poj¹æ. Chodzi tutaj jednak nie tyle o mo¿liwoci naszego pojmowania, co
niepoznawalnoæ Boga samego w sobie10. Wed³ug Dionizego, rzeczywicie
poznajemy Boga i Go wys³awiamy w twierdzeniach o Nim. Nie mniej odrzucenie tych stwierdzeñ jest drog¹ do g³êbszego poznania Boga11. W jednym
z fragmentów Dionizy stwierdza wrêcz, ¿e wiêtoæ Boga, mówi¹c w ludzkich
terminach, jest wolna od wszystkiego, co jest do niej nie podobne jest ród³em wszelkiej hierarchii i jednoczenie oddzielonym od wszystkiego, co jest
wiête12.
Dionizy preferuje w teologii symbolicznej symbole niepodobne (anomia
symbola). W ten sposób unika on niebezpieczeñstwa mylenia, i¿ Bóg jest
wprost taki, jak to symbole sugeruj¹ umys³owi. (Jeli powie siê, ¿e Bóg jest
ogniem, nie myli siê, ¿e jest ogniem, i wie siê, ¿e siê tego nie myla³o. Jeli
jednak powie, ¿e jest On Doskona³ym Piêknem, mo¿na myleæ, ¿e w³anie tak
siê uwa¿a)13. Dionizy pisze: Jeli wiêc zaprzeczenia dotycz¹ce rzeczy boskich
s¹ prawdziwe, a stwierdzenia s¹ nieadekwatne do ukrywania siê niewypowiedzianego, objawienie za porednictwem przedstawieñ niepodobnych do tego,
co jest objawiane, s¹ stosowniejsze wobec niewidzialnego14.
Tam¿e, s. 201.
Tam¿e.
8
Tam¿e.
9
Tam¿e.
10
Tam¿e.
11
Tam¿e, s. 203.
12
Pseudo-Dionizy Areopagita, O hierarchii niebieskiej III, 1 n., 164 D – 165 C, za: A. Louth,
Pocz¹tki , s. 203.
13
A. Louth, Pocz¹tki , s. 208.
14
Pseudo-Dionizy Areopagita, O hierarchii niebieskiej, II 3, 141 A, za: A. Louth, Pocz¹tki ,
s. 208.
6
7
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Teologia symboliczna, jak¹ widaæ w koncepcji hierarchii, ma z katafatyczn¹ wspólne to, ¿e zajmuj¹ siê doskonaleniem s³awienia Boga. Zdaniem Loutha, zarówno teologia katafatyczna, jak i symboliczna odsy³aj¹ do negacji,
do teologii apofatycznej15. Wynika to z pojmowania Boga jako niepoznawalnego w tym sensie, ¿e nie jest On przedmiotem wiedzy. Jak stwierdza Louth,
nasz¹ zdolnoci¹ pojmowania mo¿emy uchwyciæ objawienie siê Boga w stworzeniu, jednak¿e w ka¿dym akcie ujmowania siê Boga uwiadamiamy sobie,
¿e Ten, który tak siê objawia, przekracza to swoje samoobjawienie. Na koñcu
zarówno teologii katafatycznej, jak i symbolicznej, spotykamy upodobnienie
siê do Boga, zjednoczenie z Bogiem, a im bardziej dusza poznaje i kocha Boga
w Jego samoobjawieniach, tym bardziej têskni za Bogiem samym w sobie.
Jeli stara siê wywieæ objawienie siê Boga z samego Boga, mo¿e to uczyniæ
jedynie zaprzeczaj¹c te objawienia i przechodz¹c przez stan, w którym coraz
mniej mo¿na wyraziæ, a¿ «ostatecznie stanie siê ca³kowicie niema i ca³kowicie zjednoczy siê z Niewyra¿alnym»16. Wed³ug Dionizego poprzez ow¹ negacjê cz³owiek zjednoczony w swej najwy¿szej czêci w biernoci (anenergesia)
z Tym, który jest ca³kowicie niepoznawalny, poznaje przez niepoznawanie
w sposób przekraczaj¹cy poznawanie17. Teologia apofatyczna jest wiêc milczeniem. Wstêpowanie ku teologii apofatycznej jest zwi¹zane z zawê¿aniem
siê naszych s³ów wskutek faktu, ¿e to, co pojmujemy, ogl¹damy coraz bardziej
w ogóle w sposób ujednolicaj¹cy i upraszczaj¹cy18. S³owa zostaj¹ zawê¿one
a¿ do ich znikniêcia. Dionizy pisze: To bowiem znaczy widzieæ i poznawaæ
prawdziwie i s³awiæ w transcendentny sposób Tego, który jest poza bytem,
przez negacjê wszystkich rzeczy […]19. Droga negacji wiedzie jednak tylko
w kierunku Boga i wystawia na pochwycenie przez Niego. Pochwycenie to
prowadzi w g³¹b ciemnoci, w której jest Bóg, i w ca³kowitej biernoci (anenergesia) jednoczy siê z niepoznawalnym Bogiem w niepoznawalny sposób20.
Jednocz¹c siê z Bogiem, dusza jest bierna, a to, co odczuwa, to pewna sympatia z tym, co boskie, rozumiana jako wspó³cierpienie. To poznanie jest poza
poznaniem dyskursywnym, a nie jest odrêbne od ekstazy i czystej mi³oci.
Dionizy stwierdza: Przekraczaj¹c siebie i wszystko, odrzucaj¹c w czystej
i absolutnej ekstazie wszystko, co krêpuje, wzniesiesz siê do promienia Boskiej
A. Louth, Pocz¹tki , s. 208.
Tam¿e, s. 208-209.
17
Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, I, 3, 1000 B 1001 A, za: A. Louth, Pocz¹tki , s. 209.
18
Tam¿e, III, 1033 B, za: A. Louth, Pocz¹tki , s. 210.
19
Tam¿e, II, 1025 B, za: A. Louth, Pocz¹tki , s. 210.
20
A. Louth, Pocz¹tki , s. 211.
15
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Ciemnoci, która jest poza bytem, zostawiaj¹c wszystko w tyle i uwolniony od
wszystkiego21. Ekstaza nie jest jednak opisywana przez Dionizego przede
wszystkim jako co negatywnego, ale jako ekstatyczny ruch mi³oci, prowadz¹cy do zjednoczenia i przebóstwienia.
Ekstazie duszy cz³owieka odpowiada niejako ekstaza Boga. Ten, który jest
ród³em wszystkich rzeczy, w swej cudownej i dobrej mi³oci do wszystkich
rzeczy przez nadmiar swej mi³uj¹cej dobroci poniesiony jest poza siebie
w trosce swej opatrznoci o wszystko, co jest, oczarowany dobroci¹ i mi³oci¹, i têsknot¹. Odszed³szy od swego miejsca ponad wszystkim i poza wszystkim zstêpuje, by byæ we wszystkim zgodnie z ekstatyczn¹ i transcendentn¹
moc¹, która jest wszak¿e nieoddzielna od Niego22. Dusza z Bogiem spotykaj¹
siê wiêc dziêki ekstazie ka¿dego z nich.
Mimo ¿e Dionizy pos³uguje siê w opisie Kocio³a pojêciem hierarchii,
które czerpie z hierarchii bytu neoplatoñczyków, ekstaza jednak nie jest przekraczaniem poszczególnych stopni bytu. Areopagita nie uznaje bowiem teorii
emanacji, ale bezporednie pochodzenie bytów od Boga. Zatem hierarchia
poszczególnych piêter bytów, które emanuj¹ z siebie ni¿ej stoj¹ce, zostaje
zast¹piona bezporednim zwi¹zkiem ze Stwórc¹. Bierze siê to st¹d, ¿e Dionizy jako chrzecijanin wierzy w stworzenie ex nihilo23. Porz¹dki hierarchiczne
u Dionizego to zatem nie stopnie bytu, a stopnie objawienia siê Boga. Zatem
u podstaw apofatycznej teologii Dionizego le¿y, jak stwierdza Louth, zasada,
¿e ka¿dy byt znajduje siê bezporednio przed Bogiem na mocy jego stworzenia przez Boga24.
Ekstaza dochodz¹ca do g³osu dziêki apofazie prowadzi do dowiadczenia lub
te¿ uwiadomienia sobie owego bezporedniego pochodzenia. W ujêciu Loutha
teologia katafatyczna poznaje poprzez wiat zewnêtrzny ruch Boga na zewn¹trz.
Teologia apofatyczna natomiast dotyczy ruchu duszy wewn¹trz do Boga25.
Teologia apofatyczna nie przeciwstawia siê katafatycznej i symbolicznej.
Teologie te odpowiadaj¹ bowiem transcendencji i immanencji Boga wzglêdem stworzenia.
Louth konkluduj¹c, stwierdza, ¿e niewyra¿alnoæ Boga prowadzi Dionizego do stwierdzenia, ¿e nawet najwzniolejsze terminy i nazwy Bogu nada21

s. 211.
22
23
24
25

Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, I, 997 B-1000A, za: A. Louth, Pocz¹tki ,
Ten¿e, O imionach Bo¿ych, IV, 13, 712 AB, za: A. Louth, Pocz¹tki , s. 212.
A. Louth, Pocz¹tki , s. 213.
Tam¿e.
Tam¿e.
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wane mog¹ byæ myl¹ce. St¹d preferuje symbole niepodobne, a co wiêcej,
mówi, ¿e wszystkie symbole i obrazy mog¹ byæ stwierdzane o Bogu: Bóg jest
poznawany we wszystkich rzeczach i niezale¿nie od wszystkich rzeczy26, czy
te¿: Dlatego wszystko mo¿e Mu byæ przypisywane jednoczenie, a przecie¿ nie
jest on ¿adn¹ z tych rzeczy27.
W ujêciu Jana Sochonia teologia negatywna stworzona przez Areopagitê
to dochodzenie do Boga «przez aporie zaprzeczeñ»28. Drog¹ t¹ dochodzi siê
do wniosku, ¿e Bóg jest aliud quid, kim zupe³nie obcym naszym mo¿liwociom poznawczym. Sochoñ widzi te¿ zale¿noæ pozytywnego i negatywnego mówienia o Bogu. Pozytywne okrelenia wymagaj¹ negatywnych, aby nie
wpaæ w absurd. Podobnie jak Louth stwierdza, ¿e u Dionizego jedyn¹ sfer¹
unijnej jednoci mo¿e byæ sfera ciemnoci, duchowego wypalenia, uciszenia
siê przed Niewys³owionym29. To jednak jest ju¿ poznanie drog¹ nieprzekazywalnego dowiadczenia mistycznego.
Sochoñ ka¿e jednak odró¿niaæ teologiê apofatyczn¹ od negatywnej. Stosowana na Zachodzie teologia negatywna posiada wymiar aferetyczny. Jest
to abstrahowanie od elementów przeszkadzaj¹cych w poznawaniu absolutnej
jednoci i niez³o¿onoci. Efektem negacji jest mówienie o tym, o czym nie da
siê pomyleæ albo mówienie o niemo¿liwoci wys³owienia niewys³awialnego
lub te¿ mówienie o poznaniu niewys³awialnym. Sochoñ wymienia tutaj odpowiednio Damaskiosa, Plotyna i Eckharta jako wyrazicieli wspomnianych
mo¿liwoci. Natomiast wschodnia metoda apofatyczna przeciwnie do metody negatywnej wyklucza wszelk¹ abstrakcjê i czysto intelektualne poznanie30.
Teologia ta k³adzie nacisk na niepoznawalnoæ Boga zarówno z racji ograniczeñ cz³owieka, równie¿ po grzechu pierworodnym, jak i dlatego, ¿e sam Bóg
pozostaje niedostêpny. Poznanie Boga jest zatem mo¿liwe jedynie poprzez
kontemplacjê, która jest wejciem w stan przebóstwienia (theosis)31.
Metoda katafatyczna dzieje siê w przestrzeni wiedzy, a apofatyczna
w przestrzeni niewiedzy32. Wed³ug Dionizego: Poznaje siê wiêc Go przez wiedzê i przez niewiedzê. O Bogu mówi¹ i intelekt, i rozum, i wiedza, i dotyk,
i wra¿enie, i mniemanie, i wyobrania, i imiê, i wszystko inne, i jest On nie26

s. 214.

Pseudo-Dionizy Areopagita, O imionach Bo¿ych, VII, 3, 872 A, za: A. Louth, Pocz¹tki ,

Tam¿e, V, 8, 824, za: A. Louth, Pocz¹tki , s. 214.
J. Sochoñ, Bóg i jêzyk, Warszawa 2000, s. 138.
29
Tam¿e.
30
Tam¿e, s. 142.
31
Tam¿e.
32
Tam¿e, s. 143.
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poznawalny, niewyra¿alny, niewys³owiony33. Metoda katafatyczna mówi
o Bogu przy pomocy okreleñ, które pochodz¹ z Pisma lub ze zmys³owo poznawalnej rzeczywistoci. Jak zauwa¿a Sochoñ, nazywanie w tej fazie jest
ogólne i koñczy siê na tym, co jednostkowe34. Natomiast w fazie apofatycznej
przeczy siê temu, co szczegó³owe i jednostkowe, by ostatecznie zanegowaæ
wszelkie mo¿liwe ogólne o Bogu twierdzenie35. Sochoñ przywo³uje tutaj s³owa Areopagity: Czy¿ bowiem Bóg nie jest bardziej ¿yciem i dobrem ni¿ powietrzem i kamieniem? I czy nie nale¿y najpierw powiedzieæ, ¿e nie upija siê
i nie gniewa, ni¿ to, ¿e nie mo¿na Go nazwaæ, ani zrozumieæ?36. Zdaniem
Sochonia wszelka forma jêzykowa jest bezradna wobec niewyra¿alnego Boga.
Najlepiej ow¹ niewyra¿alnoæ prezentuje zakoñczenie Teologii mistycznej
Areopagity: Bóg nie jest dusz¹, intelektem, wyobra¿eniem, mniemaniem, rozumem i rozumieniem, s³owem i pojmowaniem; nie mo¿e byæ nazwany ani
pomylany; nie jest liczb¹, porz¹dkiem, wieloci¹, ma³oci¹, równoci¹, nierównoci¹, podobieñstwem, niepodobieñstwem, nie stoi, nie porusza siê, nie
odpoczywa, nie posiada mocy i nie jest ani moc¹, ani wiat³oci¹, nie ¿yje
i nie jest ¿yciem; nie jest substancj¹, wiecznoci¹ i czasem. [ ] Ta najdoskonalsza przyczyna wszystkiego jest bowiem ponad wszystkim potwierdzeniem
i ponad wszelkim zaprzeczeniem: wy¿sza nad wszystko, ca³kowicie niezale¿na
od wszystkiego i przenosz¹ca wszystko37. Wydaje siê, ¿e Sochoñ w dalszych
uwagach sugeruje, aby poznanie intelektualne traktowaæ jako jeden ze stopni
i sposobów poznania. Teologie katafatyczna i apofatyczna s¹ etapami tak szeroko rozumianego poznania. Wypowiadanie zatem sprzecznych czy kuriozalnych twierdzeñ o m¹droci Boga i nim samym wcale nie neguje Jego wielkoci. Jednak, jak zauwa¿a Sochoñ, Dionizy przekracza negatywny sposób orzekania i bardzo czêsto, mówi¹c o atrybutach Boga, u¿ywa przedrostka nad
(hyper). Zdaniem Sochonia nie jest to droga prowadz¹ca poza teologiê pozytywn¹ i negatywn¹, czym w rodzaju via eminentiae. Mimo ¿e spotkaæ siê
mo¿na z takim uto¿samieniem, to zdaniem tego autora jest to raczej inna strona via negativa, kulminacjê sw¹ maj¹ca w stwierdzeniu, ¿e Bóg jest «nad-niepoznawalny» (hyperagnostos)38.
Mimo ¿e w sposób poza werbalny jest to nadal poznanie, które dokonuje
siê dziêki ekstazie, czyli przekroczeniu tego, co dane i mylane. Ekstaza ta
Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie VII, t³um. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 289.
J. Sochoñ, Bóg i jêzyk, s. 143.
35
Tam¿e.
36
Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna III, za: J. Sochoñ, Bóg i jêzyk, s. 143,
za: Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, t³um. M. Dzielska, s. 330.
37
Ten¿e, Teologia mistyczna V, t³um. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 332.
38
J. Sochoñ, Bóg i jêzyk, s. 145, por. przyp. 121, s. 145.
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dokonuje siê dziêki przekraczaniu ca³ej hierarchii rzeczy przyrodzonych, poniewa¿ Bóg nie jest jakim bytem, lecz ca³kowicie i bez ograniczeñ zawiera
w sobie i poprzedza w sobie ca³e istnienie39. Co wiêcej, ponad tym co poznawalne poznaæ mo¿na samo bycie, jako dar Boga. Istnienie jako dar jest nie
tylko przed byciem, ale w ró¿nych ujêciach i jest, i go nie ma40. Zdaniem
Dionizego w owym bycie istnieje wiêc niebyt, który po¿¹da dobra, które jest
wy¿sze nad wszystkie byty, i usilnie zabiega o to, by znaleæ siê w dobru41. Jak
widaæ, poznanie wiedzie wed³ug Dionizego poza wyra¿alnoæ, a¿ w ekstazie
osi¹ga samo dobro. Zdaniem Sochonia Bóg jest tutaj pojmowany jako poza
wszelkim twierdzeniem i przeczeniem. Sochoñ mniej zdecydowanie uznaje
sukces Dionizego w ominiêciu neoplatoñskich konsekwencji w pojmowaniu
hierarchii bytów. Wydaje siê, ¿e nie do koñca zgodzi³by siê, ¿e zast¹pienie
emanacji bytowej emanacj¹ w poznaniu, jak to uj¹³ Louth, jest trafne42.
Nieco inaczej te¿ prezentuje kwestiê jednocz¹cych i ró¿nicuj¹cych orzeczeñ. Areopagita dzieli imiona boskie wed³ug wzoru, jaki znalaz³ w Pimie.
Jedne s¹ to imiona jednocz¹ce (henomena), a drugie to ró¿nicuj¹ce (diakekrimena). W ujêciu Sochonia kryterium podzia³u jest przyjêcie jednoci b¹d
zró¿nicowania w Bogu43. Okrelenia jednocz¹ce nazywa transcendentale ponad-negatywnymi, a ró¿nicuj¹ce jako posiadaj¹ce charakter biblijno-teologiczno-dogmatyczny44. Imiona te jednak, jak stwierdza, nie s¹ odnoszone przez
Dionizego do Boga, lecz do Jego opatrznoci. Sochoñ przywo³uje tutaj fragment: Wys³awiane przez nas boskie imiona odnosz¹ siê do jednego Boga; niektóre z nich wyra¿aj¹ pe³n¹ Opatrznoæ jedynego Boga, gdy tymczasem inne
odnosz¹ siê do jej bardziej szczegó³owych lub ogólniejszych przejawów45.
Imiona jakich u¿ywa Dionizy do okrelenia Boga, s¹ tak naprawdê li tylko
wyrazami czci, która skierowana jest do Boga, bêd¹cego ponad tymi okreleniami46. Teologia symboliczna, w ujêciu Sochonia, pojawia siê po przekroczeniu przez umys³, pochodz¹cych ze zmys³ów, wszelkich okreleñ Boga. Prowadzi to do wejcia w ciemnoæ niepoznawalnoci47. Jedyn¹ form¹ kontaktu
z nienazywalnym jest symboliczne zaporedniczenie48. Symbol pojmuje siê
Tam¿e, s. 145.
Tam¿e, s. 145-147.
41
Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie, IV, 3, t³um. M. Dzielska, s. 246.
42
J. Sochoñ, Bóg i jêzyk, s. 147.
43
Tam¿e.
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Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie V, 2 za: J. Sochoñ, Bóg i jêzyk, s. 148, za: Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, t³um. M. Dzielska, s. 275.
46
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jako co, co zmys³owo poznawalne odsy³a do tego, co pozazmys³owe. Jest on
otwarty oczywicie na wiele interpretacji. Zdaniem Dionizego, takie mówienie i poznawanie t¹ metod¹ przystoi najbardziej tym, którzy szukaj¹ Boga49.
S³owa s¹ tutaj, jak za Dionizym pisze Sochoñ, linami, za pomoc¹ których
wspi¹æ siê mo¿emy do Niepoznawalnego werbalnie Boga.
Otwart¹ kwestiê relacji miêdzy pojêciem teologii negatywnej i apofatycznej próbuje rozstrzygaæ Micha³ Pawe³ Markowski, do którego artyku³u odwo³uje siê Sochoñ. Powo³uj¹c siê na Pierrea Hadota i Encyklopediê Katolick¹50,
Markowski wyró¿nia w ramach teologii negatywnej dwie metody: apofatyczn¹
i aferetyczn¹. Metoda aferetyczna pos³uguje siê abstrahowaniem, czyli odcinaniem (aphairesis). W ujêciu Hadota jest to sposób poznania (noesis), którego
sednem jest intuicyjne poznanie formy lub istoty, a to ujêcie formy zak³ada odciêcie tego, co nie jest istotne51. Zdaniem Markowskiego metoda aferetyczna
pozwala przechodziæ w poznaniu od tego, co z³o¿one i wielorakie do tego, co
proste i jednolite. Jest to jednoczenie ruch podwójnego negowania: Prawdziwe poznanie jest wiêc negacj¹ negacji, bowiem pierwsz¹ negacj¹ jest ów dodatek, który neguje to, co proste i jednolite drug¹  za negacj¹ negacji jest
odcinanie owego dodatku52. Jest wiêc to ruch, którego celem jest dojcie od
tego, co za³o¿one do jednoci, prostoty ujêcia poznawczego. Metoda aferetyczna jest wiêc metod¹ poznania, która w przeciwieñstwie do metody apofatycznej nie mo¿e zgodziæ siê na niepoznawalnoæ i/lub niewyra¿alnoæ. Wrêcz przeciwnie, jest to metoda poznania intelektualnego, której celem jest znaleæ najkrótsz¹ drogê do bezporedniego poznania Boga53. Warto tutaj zwróciæ uwagê
na fakt przekraczania wieloci w metodzie aferetycznej. W tej perspektywie
ciekawie brzmi¹ wypowiedzi Mistrza Eckharta, przywo³ane przez Markowskiego, mówi¹ce, ¿e Boga zdefiniowaæ mo¿na jedynie jako negacjê negacji, i ¿e
nasze istnienie ograniczone jest czasem, miejscem i wieloci¹54. Negacja negacji, wed³ug Markowskiego, jest (jak mówi¹ podstawy logiki) afirmacj¹ tego,
co niez³o¿one, proste, jedyne, ostateczne i w zwi¹zku z tym niewys³awialne, bo
bez imienia, które jest owym zbêdnym dodatkiem55.
Tam¿e, s. 149-150.
P. Hadot, Teologia negatywna, w: tego¿, Filozofia jako æwiczenie duchowe, t³um. P. Domañski, Warszawa 1992 i W. Hryniewicz, Apofatyczna teologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1985.
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P. Hadot, Teologia negatywna, s. 184.
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M.P. Markowski, Wobec niewyra¿alnego: teologia negatywna, dialektyka, dekonstrukcja,
w: Literatura wobec niewyra¿alnego: praca zbiorowa, red. W. Bolecki, E. Kuma, Warszawa 1998,
s. 32.
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W tym miejscu Markowski wprowadza problem relacji mylenia i mówienia, która to kszta³tuje cel i metody negatywnej. Zasadniczo pojawia siê tutaj
alternatywa: Boga nie mo¿na poznaæ, ale mo¿na o Nim mówiæ i Boga mo¿na
poznaæ, ale nie mo¿na o Nim mówiæ. Pierwsze rozwi¹zanie znaleæ mo¿na
u Plotyna i Damaskiosa, a drugie u Eckharta. Plotyn i Damaskios ró¿ni¹ siê
jednak. Plotyn mówi, ¿e o Jedni nie mo¿na myleæ, ale mo¿na o niej mówiæ
tylko czym nie jest, a nie czym jest. Damaskios natomiast twierdzi, ¿e mo¿na
o Bogu co najwy¿ej powiedzieæ, ¿e nic o Nim nie mo¿na orzec. Mamy tutaj
do czynienia ze swego rodzaju afazj¹56. Wed³ug Eckharta, jak pisze Markowski, niemo¿noæ wys³owienia nie oznacza niemo¿noci pomylenia i poznania, gdy¿ abstrakcja ma prowadziæ do poznania bezporedniego, w którym nazywanie jest zbêdne57. To jest cel metody aferetycznej  bezporednie poznanie Boga poprzez bezporednie z Nim zespolenie. Zdaniem Markowskiego,
jest tutaj obecne za³o¿enie Parmenidejskie o to¿samoci bytu i mylenia. Eckhart pisze: Mistrzowie mówi¹, ¿e byt i poznanie s¹ czym ca³kowicie jednym,
bo to, co nie istnieje, tego siê te¿ nie poznaje, a to, co najdoskonalej istnieje,
najdoskonalej te¿ bywa poznawane58. To¿samoæ ta jest warunkiem poznania
Boga  Skoro bowiem Bóg istnieje najdoskonalej, to najdoskonalej te¿ mo¿e
byæ poznany i tylko dlatego mo¿e byæ poznany, ¿e istnieje to¿samoæ bytu
i mylenia. Jeli jeszcze nie w punkcie wyjcia, to z pewnoci¹ w punkcie dojcia. Zwróæmy jednak uwagê na fakt, ¿e to¿samoæ bytu i mylenia dokonuje
siê tu poza jêzykiem, albowiem poznanie Boga przebiega w przestrzeni afatycznej59. Markowski konkluduje stwierdzeniem, ¿e tylko dlatego w teologii
aferetycznej, czy szerzej  negatywnej  za³o¿yæ mo¿na istnienie niewys³awialnego, ¿e poznanie (a cilej: kontemplacja) dokonuje siê poza mediacyjnym
obszarem mowy60.
Niezgodê na zrównanie teologii negatywnej z apofatyczn¹ wyra¿a te¿
Maciej Manikowski61. Autor ten przypisuje zachodniemu chrzecijañstwu stosowanie metod poznawczych pozytywnych i negatywnych, co w kontekcie
tekstu, rozumieæ nale¿y: stosuj¹cych odpowiednio orzeczenia twierdz¹ce na
sposób twierdzenia i twierdz¹ce na sposób przeczenia. Chrzecijañstwo greckie natomiast, rozró¿nia teologiê katafatyczn¹ i apofatyczn¹, gdy¿ Bóg jest
Tam¿e.
Tam¿e, s. 33.
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czym apojêciowym. Przyjê³o ono niezdolnoæ jêzyka pojêciowego do wyra¿enia ca³ej prawdy o Bogu i niezdolnoæ ludzkiego umys³u do osi¹gniêcia
poznania istoty Bytu Najwy¿szego62. Jak widaæ, Manikowski z innego powodu ni¿ Markowski odró¿nia apofatyczn¹ teologiê od negatywnej. U Manikowskiego wygl¹da to zreszt¹ na roz³¹cznoæ, podczas gdy u Markowskiego teologia apofatyczna jest jedn¹ z metod teologii negatywnej. Co wiêcej, Manikowski mówi, ¿e chrzecijañstwo greckie g³osi³o niepoznawalnoæ Boga.
Tymczasem poprzednie analizy nieco to stwierdzenie ³agodz¹ i mówi¹ równie¿ o poznawalnoci, ale pozapojêciowej.
Teologia Pseduo-Dionizego to teologia negatywna czy apofatyczna?

Powy¿szy skrót ujêæ teologii negatywnej i apofatycznej u Pseudo-Dionizego przynosi trzy mo¿liwe schematy ich wzajemnych relacji. W pierwszym,
teologia negatywna jest to¿sama z teologi¹ apofatyczn¹. Ujêcie to jednak
wydaje siê nazbyt upraszczaj¹ce. Przecie¿ celem teologii apofatycznej nie jest
proste zestawienie twierdzeñ i ich negacji, co wydaje siê byæ celem teologii
negatywnej jako, przynajmniej w ujêciu Tomasza z Akwinu, pewnej korekty
teologii pozytywnej, czy nawet jej metody63. W drugim rozwi¹zaniu, teologia
apofatyczna to zupe³nie co innego ni¿ negatywna. W trzecim, teologia apofatyczna to jedna z metod teologii negatywnej. Ostatnie rozwi¹zanie wydaje
siê dosyæ radykalne i posiada niejasne przes³anki. Markowski mówi¹c o teologii apofatycznej jako metodzie teologii negatywnej, opiera siê na opracowaniu Wac³awa Hryniewicza i artykule Hadota. Ten pierwszy jednak, nie
wspomina o metodzie aferetycznej, a teologiê apofatyczn¹ uto¿samia z negatywn¹. Hadot natomiast, mimo ¿e pocz¹tkowo odró¿nia apofatyczn¹ od negatywnej i sytuuje j¹ obok aferetycznej, to jednak w dalszej czêci proponuje
uto¿samiæ apofatyczn¹ z negatywn¹64. Dostrzega bowiem trudnoæ w jednoznacznym okreleniu relacji miêdzy tymi teologiami, poniewa¿ ich cechy
zmienia³y siê u poszczególnych autorów. U samego Dionizego jednak, teologia apofatyczna nie jest to¿sama z negatywn¹, prowadzi bowiem dalej ni¿
tylko prosta korekta twierdzeñ pozytywnych. Nie jest wiêc tylko ograniczeniem orzeczeñ twierdz¹cych, ale wprowadziæ ma na drogê poznania ekstatycznego. To z kolei jest poznaniem ponad poznaniem wyra¿alnym. Dla Dionizego przecie¿, poznanie nie ogranicza siê do tego, co wyra¿alne.

62
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64

M. Manikowski, Synteza , s. 202.
W. Hryniewicz, Apofatyczna teologia, w: Encyklopedia …, s. 747.
P. Hadot, Teologia …, s. 189.
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Problem logicznej struktury metody apofatycznej

Wed³ug Hryniewicza, metoda apofatyczna stosuje metody negacji, antynomii, paradoksu, dowiadczenia i kontemplacji mistycznej65. Antynomia
i paradoks s¹ w tym zestawieniu najwa¿niejsze.
W ujêciu Manikowskiego, metoda apofatyczna stosuje antynomie: Bóg rzeczywicie objawi³ siê w Logosie i poznanie go istotne jest dla zbawienia ka¿dego cz³owieka, ale zarazem Bóg stoi ponad ludzkim intelektem i nie mo¿na mu
daæ pe³nego wyrazu w ludzkich s³owach66. To, zdaniem Manikowskiego, jest
w³anie antynomia twórcza, wskazuj¹ca na zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy metod¹
negatywn¹ a apofatyczn¹67. W ten sposób cz³owiek poznaje Boga jako tego,
który przewy¿sza wszelkie afirmacje (metoda pozytywna) i negacje (metoda
negatywna)68. Jest to równoznaczne z poznaniem, ¿e Bóg nie mo¿e byæ poznany, a to jest mistyczn¹ niewiedz¹, czyli najwy¿szym stopniem wiedzy69. Zatem
dopóki cz³owiek kontempluj¹cy Boga pojmuje to, co kontempluje, dopóty to, co
realnie kontempluje nie jest Bogiem, a jedynie jednym z jego stworzeñ. Afirmacja i negacja nie doprowadzaj¹ do spotkania z Bytem Najwy¿szym. W przypadku, gdy poznanie usi³uje dotrzeæ do przedmiotu znajduj¹cego siê ponad bytem,
niewiedza z koniecznoci jest najwy¿sz¹ form¹ poznania70.
Z powy¿szych fragmentów wynika, ¿e antynomia, o której mówi Manikowski, nie jest prostym przeciwstawieniem twierdzenia i jego negacji, tylko
czym wiêcej.
Tymczasem, jak stwierdza Krajewski, antynomia logiczna (paradoks)
pojawia siê wtedy, gdy bez pope³nienia zwyk³ego b³êdu logicznego uzasadnia
siê dwa zdania sprzeczne A i ~ A. czy te¿, co na jedno wychodzi, A / ~ A.
W dziedzinie rozumowania dedukcyjnego taka sprzecznoæ  to klêska. Jej
wartoæ polega jednak na tym, ¿e ukazuje niejasnoæ i konfliktowoæ naszych
intuicji, niemo¿noæ pogodzenia zakresów stosowalnoci niektórych naszych
pojêæ71.
Antynomie dzieli siê na semantyczne, czyli takie, które s¹ zwi¹zane z pojêciami semantycznymi, takimi jak: prawdziwoæ, spe³nianie, oznaczanie, doW. Hryniewicz, Apofatyczna teologia w: Encyklopedia , s. 745-746.
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tycz¹acymi relacji miêdzy wyra¿eniami jêzyka a rzeczywistoci¹, oraz logiczne, które s¹ sformu³owane za pomoc¹ terminów rachunku predykatów lub rachunku zbiorów (teorii mnogoci); te ostatnie nazywa siê czesto teoriomnogosciowymi (w odró¿nieniu od wczeniej wymienionych, zw. logicznymi)72. Je¿eli wiêc przyj¹æ takie okrelenie antynomii i jednoczenie stwierdzenie
Hryniewicza o antynomicznym charakterze metody apofatycznej, to nie wiadomo, co przez antynomiê rozumie Manikowski.
Wydaje siê, ¿e przyk³adami antynomii u Pseudo-Diozniego s¹ nastêpuj¹ce cytowane ju¿ stwierdzenia: Wznosz¹c siê wy¿ej, mówimy, ¿e Bóg nie jest
ani równoci¹, ani nierównoci¹, ani podobieñstwem, ani niepodobieñstwem,
nie jest te¿ niczym z niebytu ani czym z bytu73. Wymienione tutaj zosta³y
sprzecznoci w okreleniu Boga. S¹ to wiêc, antynomie semantyczne, gdy¿
zgodnie z powy¿szymi ustaleniami dotycz¹ znaczenia. Jednoczenie sprzecznoci spe³niaj¹ pewne inne kryterium. Zauwa¿a siê bowiem, ¿e antynomie
semantyczne maj¹ charakter wypowiedzi z dwóch poziomów, jêzyka i metajêzyka. Jak stwierdza Lechniak: W sformu³owaniach antynomii semantycznych mamy do czynienia z wyra¿eniami nale¿¹cymi do pewnego jêzyka, obok
których wystepuj¹ terminy semantyczne dotycz¹ce wyra¿eñ tego jêzyka74.
U Dionizego na przyk³ad w zdaniu Bóg nie jest ani równoci¹, ani nierównoci¹ owej dwupoziomowoci od razu nie widaæ. Trzeba dopiero zauwa¿yæ, ¿e
fragment Bóg nie jest odnieæ mo¿na do dwóch zdañ prostych, po przeformu³owaniu, ani Bóg jest równoci¹ i ani Bóg jest nierównoci¹. Zdanie Bóg
nie jest nale¿a³oby jednak przekszta³ciæ w Nieprawdziwe s¹ stwierdzenia,
¿e. Wówczas uzyskaæ mo¿na wypowied o wypowiedzi: Nieprawdziwe s¹
stwierdzenia, ¿e «ani Bóg jest równoci¹» i ¿e «ani Bóg jest nierównoci¹».
W tym jednak wypadku wypowied z metajêzyka Nieprawdziwe s¹ stwierdzenia, ¿e nie dotyczy jednego zdania, lecz binegacji ani ani, która dotyczy dwóch zdañ. Przyporz¹dkujmy zdaniu Nieprawdziwe s¹ stwierdzenia,
¿e  znak negacji ~ ; zdaniu „ani Bóg jest równoci¹” – zmienn¹ zdaniow¹ p
a zdaniu „ani Bóg jest nierównoci¹” – formu³ê ~ p. Ca³e wyra¿enie Dionizego przekszta³ci siê wówczas w: ~ (p¯~p). Dziêki temu mo¿na przebadaæ to
wyra¿enie przy pomocy metody zerojedynkowej75:
72
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p

~p P¯~p ~(p¯~p)

1

0

0

1

0

1

0

1

Ja widaæ p¯~p jest kontrtautologi¹, czyli wyra¿eniem zawsze fa³szywym.
Jego negacja okazuje siê wyra¿eniem zawsze prawdziwym, czyli tautologi¹.
Miêdzy nimi zachodzi sprzecznoæ. S¹ to te¿ wyra¿enia z dwóch poziomów
jêzyka. Co wiecej, uk³ad wartoci prawda (1)/fa³sz (0) dla zmiennych p i ~p
nie zawiera przypadku, który nie by³by sprzeczny. Zatem i miêdzy nimi spe³niony jest warunek sprzecznoci  wa¿ny dla antynomii. Wydaje siê te¿ mo¿liwe takie przeformu³owanie obu zdañ p i ~p, ¿e i one oka¿¹ siê wypowiedziami dwupoziomowymi, tak ¿e jedno neguje prawdziwoæ drugiego, jako
wzajemne wypowiedzi o sobie. Zatem to co wiêcej, o czym wspomina Manikowski, to prawdopodobnie dwupoziomowoæ wypowiedzi, a nie samo zestawienie twierdzenia i przeczenia.
Jak stwierdza Krajewski rozwi¹zanie paradoksu wymaga zakwestionowania pewnych powziêtych z góry za³o¿eñ, wystêpuj¹cych w rozumowaniu prowadz¹cym do sprzecznoci. Mo¿na, na przyk³ad, ograniczyæ dziedzinê stosowalnoci jakiego pojêcia ogólnego76. Lechniak stwierdza, ¿e antynomie semantyczne wykaza³y, ¿e taki jêzyk (system), który zarazem zawiera wyra¿enia
pewnego jêzyka i terminy semantyczne dotycz¹ce tych wyra¿eñ jest sprzeczny.
Dlatego jednym ze sposobów prowadz¹cych do uchylenia tych antynomii jest
dok³adne odró¿nienie jêzyka od metajêzyka (jêzyka wy¿szego rzêdu, którego
terminy dotycz¹ wyra¿eñ jêzyka przedmiotowego); jeli bowiem system jest
niesprzeczny, to metasystem zawieraj¹cy terminy semantyczne dotycz¹ce wyra¿eñ tego jêzyka nie mo¿e byæ czêci¹ tego systemu77.
Antynomie s¹ ocenianie jako niepo¿¹dane. Próbuje siê wiêc znaleæ sposoby ich rozwi¹zania. Dla Dionizego, antynomia nie jest jednak problemem,
który nale¿y rozwi¹zaæ, a metod¹, która ma doprowadziæ do g³êbszego poznania Boga. Ró¿nica polega wiêc na rozstrzygniêciu teoriopoznawczym, dotycz¹cym pytania, czy poznanie mo¿e byæ ponadlogiczne, czy te¿, przy za³o¿eniu, ¿e granic¹ poznania jest jêzyk, a sprawdzianem jego sensownoci jest
jego zgodnoæ z logik¹, ponadjêzykowe. Innymi s³owy nie-propozycjonalne.
Wy¿ej cytowane wypowiedzi Dionizego jednoznacznie sugeruj¹, ¿e przyjmuje on mo¿liwoæ poznania nie-propozycjonalnego. Nie mo¿e siê wiêc zgodziæ
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TEOLOGIA APOFATYCZNA PSEUDO-DIONIZEGO AREOPAGITY

179

na usuwanie antynomii, gdy¿ to one wskazuj¹ na granicê stosowania jêzyka.
Ró¿nica polega te¿ na tym, ¿e wspó³czesna logika szuka wyjcia w powrocie
do pojêæ, które wywo³uj¹ sprzecznoæ, i doprecyzowaniu ich lub potraktowaniu wypowiedzi jako jêzyka i metajêzyka. Areopagita natomiast idzie w przeciwnym kierunku. Proponuje wznieæ siê ponad pojêcia i nie wprowadza
metajêzyka. Zak³ada, ¿e ponad jêzykiem znajduje siê co, co mo¿na poznaæ
bezporednio, bez pomocy jêzyka. Sprzeciwia siê wiêc tezie g³osz¹cej, ¿e
granicami poznania s¹ granice jêzyka. Co wiêcej, ten pozajêzykowy stan poznania jest przez Dionizego pojmowany jako najwy¿sze poznanie.
Problem niewiedzy jako najwy¿szej formy poznania

Przyjêcie niepropozycjonalnego charakteru poznania niesie ze sob¹ pewne trudnoci. Traci siê bowiem mo¿liwoæ miêdzypodmiotowej komunikacji
tego, co uznaje siê za poznanie. Nie oznacza to jednak, ¿e posiadaj¹cy takie
poznanie sam o tym nie wie. By³oby to absurdem. Dionizy nie móg³by (w sensie mo¿liwoci logicznej) nazwaæ czego poznaniem, czego, czego wiadomoci (choæby niewyra¿alnej) mieæ nie mo¿na.
Jedynym wobec tego kryterium wydaje siê byæ si³a w³asnego dowiadczenia, czyli poniek¹d w³asnego stanu mentalnego. Tutaj jednak, je¿eli pójæ
za propozycj¹ Dionizego, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie mo¿na wyraziæ tego, co
siê prze¿y³o w owym mentalnym stanie, a nie, ¿e Bóg jest niewyra¿alny.
Chyba, ¿e przyjmie siê najpierw, ¿e istnieje zwi¹zek myli i bytu, nie tylko
na p³aszczynie teoretycznej, ale równie¿ i tej mentalnej, kiedy niezwyk³e
myli, w sensie przedstawieñ, szerzej stanów mentalnych, pojmuje siê jako
odsy³aj¹ce do bytu poza w³asnym umys³em. Wtedy niewyra¿alnoæ stanu
mentalnego bêdzie mog³a byæ przypisana niewyra¿alnoci tego, czego ów stan
dotyczy. Wydaje siê wiêc, ¿e dla stosowania teologii apofatycznej niezbêdne
jest za³o¿enie nie tylko mo¿liwoci poznania bezporedniego, ale tak¿e zwi¹zku stanów mentalnych z bytem. To ostatnie zak³ada nie tylko bezporednioæ
poznania w³asnych stanów, ale tak¿e przekonanie o ich prawdziwoci. Czy
Dionizy jednak wpada w skrajny subiektywizm? Czy nie ma ¿adnego kryterium, które pozwoli³oby mu odró¿niæ z³udzenie od prawdy? Podstawowym
kryterium wydaje siê byæ stwierdzenie, ¿e Bóg jest zawsze czym wiêkszym
i to, co o Bogu przyjmuje siê jako objawione, czyli prawdziwe. Trudnoæ jednak pojawia siê wówczas, kiedy drog¹ apofazy dojdzie siê do zanegowania
i tych okreleñ. Chyba, ¿e za³o¿yæ, ¿e kroczenie za wspomnianymi okreleniami, jako uznanymi za prawdziwe i po ich zanegowaniu, doprowadza do
prawdy.
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III. APOFATYZM HIPOTEZY PLURALIZMU RELIGIJNEGO JOHNA HICKA
Kwestia Niewyra¿alnoci Noumenalnego Real

K. Rose zauwa¿a, ¿e przypisana the Real an sich niewyra¿alnoæ, wynikaj¹ca z transkategorialnoci, jest silniejsza od tej, o której mówi³ Akwinata
i Dionizy Areopagita78. Stwierdza to, poniewa¿ Hick przyjmuje, ¿e ka¿de pojêcie, jakim opisujemy the Real an sich, jest ludzkim pojêciem, a to oznacza,
uformowanym przez kulturê. Ten sam argument podnios³a Keith Ward79. Zarzut zbyt silnej niewyra¿alnoci krytykuje to, ¿e praktycznie o the Real noumenalnym, nie mo¿na nic orzec. Rose stwierdza te¿, powo³uj¹c siê na Ward,
¿e taki apofatyzm szkodzi koncepcji Hicka, gdy¿ w klasycznym apofatyzmie
via negativa ma swoj¹ komplementarnoæ w via affirmativa, a u Hicka via
negativa nie jest zrównowa¿ona80. Brak owej równowagi prowadzi w efekcie
do niespójnoci hipotezy pluralizmu, gdy¿ poznawaniu czego niewyra¿alnego nie mo¿na przypisaæ kognitywnoci. W ten sposób koncepcja kognitywnoci religii upada. Skutkiem tego Hick g³osi niemal¿e te pogl¹dy, którym
chcia³ siê przeciwstawiæ81.
Hick krytykuje ten zarzut jako zbytni¹ logiczn¹ pedanteriê82. Aby jednak
omin¹æ ow¹ pedanteriê Hick wprowadza rozró¿nienie na sposoby orzekania:
substancjalne  bycie dobrym, wszechmocnym  które nie odnosz¹ siê do noumenalnego the Real; i czysto logiczne  bycie przedmiotem doniesienia pojêæ; bycie tym, do czego nasze substancjalne pojêcia siê nie odnosz¹  które
do noumenalnego the Real siê odnosz¹83. Zdaniem Rose’a jest to jednak chybiony zabieg. Jak pisze: Bez pomocy w³asnoci substancjalnych, nie ma sposobu na identyfikacjê tego do czego logiczne okrelenia mog³yby siê odnosiæ84.
The Real an sich staje siê tutaj pustym, jedynie formalnym punktem odniesienia. Jest to, zdaniem Rosea, dalej id¹ca koncepcja ni¿ Pseudo-Dionizego.
Ten bowiem w zakoñczeniu Teologii Mistycznej neguje wszelkie negacje
w ekstatycznym stwierdzeniu o Bogu, ¿e jest wolny od wszelkich ograniczeñ

78
K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Pluralism, New York 1996, s. 110-111.
79
Tam¿e, s. 110-113, przyp. 34 s. 124.
80
Tam¿e, s. 111-112, zob. przyp. 37 s. 124.
81
Tam¿e, s. 112, przyp. 39; s. 125, przyp. 40.
82
J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, London 1987,
s. 239.
83
Tam¿e, s. 239-252.
84
K. Rose, Knowing…, s. 110.
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i bêd¹cy ponad nimi wszystkimi85. Mo¿na jednak postawiæ pytanie, czy krytyka, oparta na porównaniu z Pseudo-Dionizym jest adekwatna.
W wymienionych powy¿ej artyku³ach pokazano, ¿e apofatyzm Dionizego zmierza do ekstazy, w której nastêpuje, zdaniem Dionizego, pozapojêciowe, zatem pozajêzykowe (przy uto¿samieniu jednego z drugim) poznanie
Boga. Niewyra¿alnoæ jest wiêc cech¹ bezporedniego poznania mistycznego. Hipoteza pluralizmu postuluje zatem niewyra¿alnoæ, która nie jest wiêksz¹ niewyra¿alnoci¹ ni¿ u Dionizego. Obie koncepcje postuluj¹ tak¹ sam¹
niewyra¿alnoæ. Co wiêcej, ujêcie wiary jako dowiadczania-jako kulminuje
w dowiadczeniu mistycznym, które jako niewyra¿alne sta³o siê dla Hicka
jedn¹ z przes³anek wprowadzenia pojêcia transkategorialnoci, a zatem te¿
niewyra¿alnoci. Obaj myliciele wydaj¹ siê wiêc postulowaæ istnienie bezporedniego poznania, które przekracza mo¿liwoci jêzyka. Te same wiêc
pytania, które dotycz¹ koncepcji Dionizego, dotycz¹ Hicka pojêcia niewyra¿alnoci. Jeli bowiem za³o¿yæ propozycjonalny charakter poznania, czyli
koniecznoæ wyra¿ania go w zdaniach/s¹dach, to wówczas, podobnie jak koncepcji Areopagity, ujêciu Hicka zarzuciæ mo¿na nieadekwatne rozumienie
poznania. Przestaje byæ ono nie tylko czym intersubiektywnie komunikowalnym i sprawdzalnym, ale co wiêcej, przestaje byæ poznaniem. Dionizy jednak zak³ada zgodnoæ stanów mentalnych, mimo ¿e niewyra¿alnych, z bytem.
Podobne za³o¿enie musi uczyniæ Hick. Daje temu wyraz w odrzuceniu nieomylnociowej koncepcji wiedzy, które to ka¿e opieraæ siê na dowiadczeniu, sprawdzalnym w praktyce, jako równowa¿nym wiedzy. To jednak nie jest
wystarczaj¹ce kryterium. Je¿eli bowiem co nie jest wyra¿alne, trudno odnieæ to do stanów rzeczy i sprawdziæ tego czego stosowalnoæ. Innymi s³owy, mo¿na byæ przekonanym o istnieniu niewidzialnego ogrodnika, który pielêgnuje zamieszkiwany przez nas ogród, a ka¿da próba odniesienia opisu takiego ogrodnika do stanów rzeczy bêdzie udana. Tr¹ci to jednak myleniem
¿yczeniowym. Co wiêcej, o ogrodniku potrafimy powiedzieæ, ¿e jest niewidzialny i troskliwy. Tymczasem, o niewyra¿alnym the Real an sich nie mo¿na powiedzieæ czegokolwiek. Tym bardziej wiêc trudno sprawdziæ, czy dzia³anie oparte na wierze w noumenalne the Real jest sprawdzalne.
Dionizy postuluje, ¿e punktem ostatecznym poznania nie jest samo pojêciowe ujêcie, ale poznanie Dobra, które jako Stworzyciel cz³owieka, daje siê
85
Dionysius the Areopagite, 1048B, trans. Rolt, za: K. Rose, Knowing , s. 111. Prawdopodobnie chodzi tutaj o fragment w przek³adzie polskim brzmi¹cy: Ta najdoskonalsza i jedyna Przyczyna wszystkiego jest bowiem ponad wszelkim twierdzeniem i ponad wszelkim zaprzeczeniem:
wy¿sza nad to wszystko, ca³kowicie niezale¿na od tego wszystkiego i przekraczaj¹ca wszystko, za:
Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, t³um. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 332.
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w tym dobru poznaæ. Jego koncepcja poznania zak³ada jednoæ bytu i dobra.
Dla Hicka sprawdzianem poznania the Real an sich jest soteriologiczna efektywnoæ, któr¹ nie sposób opisaæ jako nie-dobro. Podobieñstwa miêdzy koncepcjami Dionizego i Hicka s¹ wiêc spore.
W wypadku Hicka, sytuacja komplikuje siê, gdy¿ nie wiadomo, czy hipoteza pluralizmu jest tylko hipotez¹ na metapoziomie, czy te¿ mo¿e staæ siê
religi¹. Nale¿y wiêc przeanalizowaæ konsekwencje jednej i drugiej mo¿liwoci, dla stwierdzenia apofatyzmu w koncepcji Hicka i ewentualnej krytyki
jego pojêcia niewyra¿alnoci. W tym celu za³o¿y siê pocz¹tkowo propozycjonalny charakter poznania i wiary.
Przekonaniowy charakter religii jako stosunku do transcendencji

Je¿eli religia ma byæ traktowana jako co mówi¹cego o pewnych stanach
rzeczy, których wierz¹cy nie imaginuje sobie, to wiara z koniecznoci zawieraæ bêdzie element przekonaniowy, czy inaczej  po zrównaniu przekonañ
z mo¿liwoci¹ ich wyrazu w zdaniu  propozycjonalny. Jedn¹ z cech przekonañ
jest ich nastawienie na prawdê. Oznacza to miêdzy innymi, ¿e to, co do czego ¿ywimy przekonanie, jest przez nas uznawane za prawdziwe. Sprzecznie
bowiem brzmi zdanie Jestem przekonany, ¿e p ale p jest nieprawdziwe86. Zatem to, co do czego jest siê przekonanym, z koniecznoci uznaje siê za prawdziwe. Nie oznacza to oczywicie, ¿e dane p jest z koniecznoci prawdziwe,
ono jest tylko za prawdziwe uznane. Do oceny, czy dane przekonanie jest
¿ywione czy nie, nie jest konieczne ani te¿ wystarczaj¹ce wypowiadanie zdañ
o tym przekonaniu  typu Jestem przekonany, ¿e p. Mo¿na przecie¿ k³amaæ,
mówi¹c o swoich przekonaniach. Wystarczy, a jednoczenie jest to ostateczne potwierdzenie przekonania, dzia³aæ jak gdyby p by³o prawdziwe. Je¿eli
kto traktowa³by religiê jako tylko zbiór przekonañ, ale bez dzia³ania zgodnie
z jej regu³ami  choæby pokutnymi za dzia³anie niezgodne z zasadami  to
nie traktowa³by religii jako zbioru uznanych przez siebie twierdzeñ na temat
stanów rzeczy, niezale¿nych od w³asnej imaginacji. Dzia³anie pobo¿ne zak³ada wiêc, ¿e za prawdziwe uznaje siê to, co religia mówi o przedmiocie wiary
i praktykach pobo¿nych, gdy¿ na tym opiera siê w³asne dzia³anie. Nie mo¿na
wiêc jednoczenie byæ przekonanym, ¿e the Real jest takie a takie i jednoczenie, ¿e nie jest takie a takie  co nale¿a³oby przyj¹æ gdyby uznaæ, ¿e schematyzacja the Real w innej religii, jako równie prawdziwa, przeczy schematyzacji we w³asnej religii (np. osobowe i nieosobowe ujêcia the Real an sich).
86
B. Williams, Ile wolnoci powinna mieæ wola?, t³um. T. Baszniak, T. Duliñski, M. Szczubia³ka, Warszawa 1999, s. 6-7.
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Oczywiste jest wiêc, ¿e wierz¹cy zak³ada, ¿e nie mo¿e byæ tak, ¿e wszystkie
schematyzacje s¹ prawdziwe. Jednak¿e koncepcja Hicka zak³ada, ¿e wszystkie s¹ prawdziwe w tym samym stopniu.
Hipoteza pluralizmu religijnego  religia czy wypowied z metapoziomu?

Mimo ¿e Hick mówi o hipotezie pluralizmu jako wypowiedzi z metapoziomu, to jednak zdecydowanie nie wyklucza jej przemiany w religiê. Powstaje wiêc alternatywa: czy hipoteza pluralizmu mo¿e byæ religi¹ czy te¿ tylko
hipotez¹ na metapoziomie refleksji. W pierwszym wypadku wierz¹cy mia³by
wierzyæ, przynajmniej, w istnienie niewyra¿alnego the Real an sich, które
daje siê poznaæ jako the Real. Ale jednoczenie, nie móg³by wierzyæ w samo
the Real an sich, gdy¿ nie wiadomo, co oprócz jego istnienia i dobroci by³oby do przyjêcia na jego temat. Musia³by wierzyæ w jak¹ schematyzacjê,
w jakie the Real i jednoczenie wiedzieæ, ¿e jest to tylko schematyzacja, czy
te¿ pewna aproksymacja transcendencji. Przyjmowa³by zatem, ¿e to, w co
wierzy, jest takie a takie, ale jednoczenie na metapoziomie nie wiadomo, czy
jest takie, czy inne. Tym samym, nie by³oby tutaj paradoksu (antynomii), charakterystycznego narzêdzia teologii apofatycznej. W teologii apofatycznej
Dionizego wystêpuje sprzecznoæ miêdzy zdaniami jêzyka i metajêzyka.
Sprzecznoæ ta jednak zak³ada: a) ¿e ka¿de ze zdañ uwa¿a siê za tak samo
prawdziwe; b) ¿e dopiero uznanie obu owych zdañ doprowadza do ekstazy,
która neguje to, co przedtem uznane i pozwala poznaæ to, co Transcendentne.
W wypadku przyjêcia hipotezy pluralizmu jako religii, nie by³oby zatem
ani sprzecznoci, ani ekstazy, z tej prostej przyczyny, ¿e the Real an sich jako
niewyra¿alne nie buduje sprzecznoci ze swoimi schematyzacjami (the Real
w poszczególnych religiach), gdy¿ nie wiadomo, jakie jest the Real an sich,
mimo ¿e wiadomo, jakie s¹ schematyzacje.
Ta niemo¿liwoæ naprowadza na koniecznoæ korekty opisu omawianej hipotezy jako religii. Mianowicie wymaga³aby ona, aby sprzecznoæ jako prowadz¹ca do ekstazy wyst¹pi³a miêdzy schematyzacjami, a nie miêdzy schematyzacj¹ a the Real an sich. Wówczas poznanie the Real an sich by³oby odpowiednikiem dost¹pienia ekstazy i poznania niewyra¿alnego u Pseudo-Dionizego.
Potrzeba by tutaj jednak dokonaæ operacji ujêcia wszystkich schematyzacji, jako
mówi¹cych faktycznie o jednym Transcendentnym. Sprzecznoci miêdzy nimi
doprowadzi³yby wierz¹cego do ekstazy, czyli przekroczenia kategorii religii,
w jakie wierzy. W³asna religia spe³nia³aby funkcjê teologii katafatycznej, a inne religie poprzez negacjê owej pierwotnej, doprowadza³yby do apofatycznego
zanegowania i ekstazy tak powsta³ych antynomii. Jednak¿e wpierw koniecznym
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wydaje siê, by wyznawca uwierzy³ w ka¿d¹ z religii, czyli schematyzacji the
Real an sich. Aby tego dokonaæ, musia³by wpierw uwierzyæ w istnienie niewyra¿alnego the Real noumenalnego, bo inaczej nie mia³by punktu oparcia dla
wiary w ka¿d¹ z religii. W tym momencie zauwa¿y³by, ¿e popada w sprzecznoæ, co skutkowa³oby sceptycznym zawieszeniem s¹du o Transcendencji. Je¿eli wiêc przyj¹³by hipotezê pluralizmu i istnienie the Real an sich, punkt dojcia poprzez ekstazê by³by zak³adany jako warunek mo¿liwoci ekstazy. Innymi s³owy to, co poznane jako niewyra¿alne by³oby warunkiem poznania tego,
co niewyra¿alne. U Dionizego rzecz dzieje siê odwrotnie. Uznanie prawd
o Bogu, poprzez dalsze ich poznawanie a¿ do negacji, prowadzi do ekstazy
i poznania tego, co niewyra¿alne.
Gdyby z kolei potraktowaæ propozycjê Hicka jako hipotezê na metapoziomie, to by³aby ona wówczas nie tyle materia³em na wiarê, co hipotez¹ t³umacz¹c¹ ró¿nice miêdzy religiami i prób¹ obrony kognitywnego charakteru
wypowiedzi jêzyka religijnego.
Jednoczenie jednak, wierz¹cy wiedzia³by, ¿e schematyzacja, w jak¹ wierzy, nie jest ani prawdziwa, ani fa³szywa, bo nie wiadomo, jakie jest the Real
an sich. Skoro bowiem wszystkie religie s¹ prawdziwe, a zawieraj¹ one zdania sprzeczne, to dochodzimy do absurdu. Zatem, powsta³oby pytanie, jakie
the Real faktycznie jest. Próba odpowiedzi przy pomocy hipotezy pluralizmu
zepchnê³aby wierz¹cego w sceptycyzm. Co wiêcej, trudno by³oby te¿ jemu
przyj¹æ istnienie czego, co nie ma cech, albo dok³adniej, ma zmienne cechy
w zale¿noci od kultury. W efekcie trudno by³oby wierzyæ w istnienie the
Real i the Real an sich. Chyba, ¿e uwierzy³by on, ¿e the Real an sich oddzia³uje, zgodnie z hipotez¹ Hicka, na ka¿dego przez ka¿d¹ religiê, a kryterium,
jak¹ religiê ma wybraæ, jest kontekst kulturowy w jakim przysz³o mu ¿yæ
i si³a zbawcza tej religii. Wówczas jednak musia³by za³o¿yæ tezê, ¿e wypowiedzi religii na temat the Real an sich, s¹ znacz¹ce tylko pragmatycznie. To
znaczy, ¿e wa¿ne jest tylko to, na ile pomagaj¹ przejæ od egocentryzmu do
skoncentrowania na the Real. Za³ó¿my, ¿e takiego ujêcia religii nie da siê
uto¿samiæ z terapi¹ psychologiczn¹, ¿e do takiej przemiany faktycznie potrzebna jest religia, pojêta jako co wiêcej. Wówczas jednak powstaje pytanie, czy taka przemiana mo¿e zajæ w oparciu o warunkowe za³o¿enie prawdziwoci twierdzeñ o the Real, czyli za³o¿eñ o przedmiocie kultu, który to kult
m.in. przyczynia siê do wspomnianego przejcia. Je¿eli przyj¹æ, ¿e wyznawanie religii wymaga pe³nego przywiadczenia, uznania danych twierdzeñ, co
jak pokazano wy¿ej okazuje siê w dzia³aniu, to trudno za³o¿yæ mo¿liwoæ
wyznawania jakie religii i jednoczenie uznawania prawdziwoci hipotezy
pluralizmu religijnego.
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IV. PODSUMOWANIE
Porównanie hipotezy pluralizmu religijnego do apofatyzmu Dionizego nie
wykazuje wiêc, ¿e hipoteza jest radykalniejsza w ujêciu niewyra¿alnoci.
Pokazuje natomiast, ¿e Hick zak³ada ow¹ niewyra¿alnoæ jako warunek mo¿liwoci hipotezy, jako punkt wyjcia poznania. Dionizy natomiast odkrywa j¹
w punkcie dojcia poznania. Co wiêcej, okazuje siê, ¿e propozycji Hicka,
o ile przyj¹æ przynajmniej czêciowo propozycjonalny charakter poznania
i wiary religijnej, nie da siê w praktyce zastosowaæ ani jako hipotezy z metapoziomu religijnego, ani jako wiary religijnej. Chyba, ¿e za³o¿y siê mo¿liw¹
bezmylnoæ lub niekonsekwencjê i dwójmylenie ludzi wierz¹cych, nawet
jeli przyjêliby koncepcjê poznania jako czego pozapojêciowego i pozawerbalnego.
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OSOBA I CIA£O
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 5, POZNAÑ 2008
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  W YDZIA£ TEOLOGICZNY

ZBIGNIEW JANUSZEWSKI

Ontologiczne uwarunkowania a wolnoæ Boga
w ujêciu Jean-Luc Mariona
Ontological Conditioning vs Freedom of God in the View of Jean-Luc Marion

I. PRZEDSTAWICIEL NURTU ODRODZENIA W FILOZOFII CHRZECIJAÑSKIEJ
Jean-Luc Marion jest stosunkowo ma³o znanym w Polsce francuskim filozofem, choæ jego myl z pewnoci¹ zas³uguje na uwagê szerszego grona
odbiorców, szczególnie za tych, którzy zajmuj¹ siê filozofi¹ Boga. Myliciel
ten nale¿y do m³odszego pokolenia chrzecijañskich filozofów, zwi¹zanych
ze rodowiskiem czasopisma teologicznego Communnio, które twórczo
kontynuuje myli takich teologów i filozofów, jak Hans Urs von Balthasar,
Jean Danielou czy Henri de Lubac. rodowisko to by³o sprawc¹ o¿ywienia
chrzecijañskiego nurtu filozoficznego w ostatnim æwieræwieczu ubieg³ego
wieku, które przypomina³o wczeniejsze, bo z pocz¹tku tego¿ wieku, kiedy
nast¹pi³o odnowienie scholastyki1. Podobne jest w obydwu nurtach pewne
otwarcie na filozofie sobie wspó³czesne i nauki przyrodnicze (oczywicie jeli chodzi o odnowienie tomizmu, to mam na myli postêpowy nurt neoscholastyki, reprezentowany g³ównie przez szko³ê lowañsk¹ oraz takie osoby, jak
Jacques Maritain, czy R. Garrigou-Lagrange). Ró¿ne natomiast jest choæby
to, ¿e za³o¿enia filozoficzne s¹ inne, inne metody badañ, a w koñcu i inspiracje filozoficzne. W neoscholastyce dominowa³a po pierwsze teoria bytu,
w której Najdoskonalszym Bytem, ale jednak tylko Bytem wród bytów jest
1

Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1968, s. 251-258.
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Bóg, po drugie za neotomizm wyznawa³ skrajn¹ postaæ realizmu poznawczego, g³osz¹c¹, ¿e wiat zewnêtrzny poznajemy bezporednio, a nasza wiadomoæ ma niejako drugorzêdn¹ rolê w poznaniu2. Po prostu nie wp³ywa ona
istotnie na rzeczywistoæ poznawan¹, jak i na sam akt poznawczy.
W nurcie chrzecijañskim koñca ubieg³ego wieku niepodobna by³o ju¿
myleæ tylko przez pryzmat tomistycznego realizmu oraz tomistycznej teorii
bytu, bez uwzglêdnienia tego, co mieli do powiedzenia w tych sprawach tacy
filozofowie, jak Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger,
Martin Buber czy Emmanuel Lévinas. Taka filozoficzna postawa by³a zapewne skutkiem przekonania, ¿e ju¿ nie wszystko dzisiaj w filozofii powiedzieæ
wolno, a szczególnie, ¿e nie wszystko wolno powiedzieæ w filozofii Boga3.
Marion jest mylicielem wiary, która poszukuje zrozumienia, jak mawia³
w. Anzelm z Canterbury. Ta w³anie wiara, by byæ uczciwa nie mo¿e zamykaæ oczu na problemy powsta³e w ramach refleksji nad ni¹ sam¹ i nad Bogiem. Takim problemem, jednym z najistotniejszych dla filozofii Boga, jest
zagadnienie bycia wobec Boga.

II. IDOL A IKONA  ROZRÓ¯NIENIE ZNAKÓW ODSY£AJ¥CYCH DO BOSKOCI
Na samym pocz¹tku trzeba nam przyj¹æ za francuskim filozofem za³o¿enie, ¿e w naszym wiecie istniej¹ i s¹ dostrzegalne lady boskoci. Z jednej
strony nale¿¹ one do bytów, z drugiej za nie ograniczaj¹ one swojej widzialnoci do samej siebie4. Bytowoæ owych bytów podporz¹dkowana jest temu,
co boskie i oznacza to, co boskie. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi rozpoznane
przez Mariona instytucje bytowe idola i ikony. Pomimo tego, i¿ nale¿¹ one
do tej samej, jeli siê mo¿na tak wyraziæ kategorii ladów boskoci, s¹ dla
siebie samych biegunami. Przeciwieñstwo idola i ikony jest czym zrazu trudno zauwa¿alnym, ale  jak poka¿e dalsza analiza  rozwiera siê pomiêdzy
nimi znaczeniowa przepaæ. Poddanie badaniom dwóch opozycyjnych wobec
siebie tropów powinno, zdaniem Mariona, przybli¿yæ nas do rozpoznania najbli¿szego prawdzie imienia Boga, które jest zarazem miejscem mo¿liwego
z Nim spotkania.

Por. tam¿e, s. 255.
K. Tarnowski, Jean-Luc Marion, fenomenolog Mi³oci wiêkszej ni¿ Bycie, w Jean-Luc Marion, Bóg bez bycia, t³um. M. Frankiewicz, Kraków 1996, s. 9.
4
J-L. Marion, Bóg bez bycia, s. 22.
2
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Idol (gr. eidelon  to, co widoczne), ze swojej natury  twierdzi Marion 
tak przedstawia siê oczom cz³owieka, aby w ten sposób zaw³adn¹æ ludzkim
spojrzeniem5. To zaw³adniêcie i skupienie na sobie samym wydaje siê istotn¹
cech¹ idola. Cz³owiek zadowala siê tym, co widzi, co wiêcej, ca³y obszar jego
zadowolenia wyznacza i wyczerpuje siê w tym, co widzialne. Powstaje wra¿enie pochwycenia boskoci w widzialnym. Takie pochwycenie i obcowanie
z widzialnoci¹ sprawia, ¿e z czasem wyczerpuje siê w cz³owieku pierwotny
impuls poszukiwania boskoci. Spojrzenie ludzkie w sensie jak najbardziej
negatywnym uspokaja siê i krzepnie6. Dokonuje siê wyznaczenie i okrelenie
miejsca dla Boga przez cz³owieka oraz kontemplowanie najni¿szego stopnia
boskoci.
Kolejnym istotnym elementem konstytutywnym idola jest jego zale¿noæ
od spojrzenia ludzkiego. Pomiêdzy spojrzeniem a idolem istnieje cis³a wspó³zale¿noæ. Cz³owiek pragn¹cy mieæ co boskiego w swoim wiecie, obdarza
bosk¹ godnoci¹ to, co jak mu siê wydaje, ucielenia jego pragnienie. Podobne wydarzenie zosta³o opisane w Biblii, kiedy Izraelici, czekaj¹c na opóniaj¹cego swoje przybycie z Synaju Moj¿esza, wytopili ze z³ota cielca, by ich
prowadzi³ przez pustyniê. Pierwotnym ich pragnieniem by³a bliskoæ Boga7.
Cz³owiek zatem konstytuuj¹cy idola przedstawia sobie za cel zobaczenie
boskoci, zobaczenie jej zatem poprzez uchwycenie na obszarze widzialnego
wiata8. Wynika st¹d jasno, ¿e historyczno-kulturalne uwarunkowanie cz³owieka odcisn¹æ siê musi równie¿ na zmieniaj¹cych siê w historii idolach, poniewa¿ ka¿da epoka ma jak¹ postaæ nieruchomiej¹cej za ka¿dym razem
w jakim idolu boskoci9.
Jeli tak siê rzeczy maj¹, zapewne nie mog³o byæ inaczej w samej historii
filozofii Boga. Tutaj klasycznym ju¿ idolem, zdaniem Mariona, jest pojêcie
Boga. Przedmiotem dowodów na istnienie Boga i krytyki tych¿e dowodów
nigdy nie jest sam Bóg, lecz jego pojêcie. Najwiêksi filozofowie zdawali siê
ulegaæ pokusie unieruchomienia boskoci w pojêciu. Arystotelesa Pierwsza
Przyczyna, Tomasza z Akwinu Byt Absolutny, Kanta Bóg jako gwarant
5
Tam¿e, s. 30. Por. M. Jêdraszewski, Ikona i Twarz Drugiego. Jean-Luc Mariona i Emmanuela Lévinasa drogi ku Nieskoñczonemu, Filozofia dialogu, red. J. Baniak, Poznañ 2003, s. 29-46.
6
Wydaje siê, ¿e Marion posiada g³êbokie przekonanie o istocie cz³owieka jako byciu wêdrowcem, pielgrzymem, którego droga nie koñczy siê w tym dostêpnym zmys³om wiecie. Przypomina
to intuicjê innego francuskiego myliciela Gabriela Marcela, który jedno ze swoich dzie³ zatytu³owa³ w³anie Homo viator.
7
Por. Wj 32, 1-8. Wszystkie cytaty biblijne z: Biblia Tysi¹clecia, wyd. III, Poznañ  Warszawa 1980.
8
J-L. Marion, Bóg bez bycia, s. 31.
9
Tam¿e, s. 53.
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moralnoci s¹ w³anie takimi pojêciami. mieræ Boga og³oszona przez
Nietzschego równie¿ dotyczy pojêcia, a mówi¹c jêzykiem Mariona, dotyczy
idola. Idolatria bowiem zanim zacznie charakteryzowaæ ateizm pojêciowy
dotyka apologetycznych prób, które pragn¹ dowieæ jak to siê mówi istnienia
Boga. W istocie wynikiem ka¿dego dowodu, jakkolwiek wydawa³by siê przekonuj¹cy mo¿e byæ jedynie pojêcie10.
Klasyczna metafizyka pocz¹wszy od Arystotelesa, rozpropagowana przez
Tomasza z Akwinu w chrzecijañstwie, utworzy³a dla Boga specyficzne pojêcie Bytu wród bytów. Poniewa¿ jest On Bytem Absolutnym i Koniecznym
w odró¿nieniu od bytów ograniczonych i przygodnych zdawa³oby siê, ¿e
metafizyka ta uczyni³a zadoæ wielkoci i doskona³oci Boga. Podobnie, wynikaj¹ce z koniecznego istnienia Boga pojêcie Causa Sui propagowane przez
Kartezjusza czy Leibniza mog³o siê zdawaæ wystarczaj¹cym oddaniem sprawiedliwoci prawdziwemu Bogu. Jednak w³anie takiemu stawianiu sprawy sprzeciwia siê Marion. Wszystkie te pojêcia opieraj¹ siê na pojêciu bytu i w pewnym sensie musz¹ wskazywaæ na zale¿noæ Boga od tego¿ pojêcia. Sam Heidegger, dziêki któremu w metafizyce dokona³o siê rozró¿nienie bytu i bycia
pisze, ¿e Bóg jest uwarunkowany Byciem. Bo Bóg, sam Bóg, je¿eli jest, jest
bytem, utrzymuje siê jako bêd¹cy w Byciu, w istocie Bycia11.
Marion poddaje tak¿e analizie zale¿noæ Boga od ludzkiego mylenia
w sensie negatywnym. Zastanawia siê czy czasem niemo¿liwe do pomylenia
nie jest te¿ jak¹ form¹ idolatrii. Przy czym wyró¿nia on dwa pojêcia niemo¿liwego do pomylenia. Pierwsze, jako prosta negacja tego, co mo¿emy pomyleæ wpisuje siê w ludzk¹ potrzebê tworzenia idoli. Drugie, nam siê niejako objawia, kiedy uwiadamiamy sobie niewspó³miernoæ naszego mylenia
o tym, co nie do pomylenia i tego, co nie do pomylenia, jako takie. W³anie
to drugie przynale¿y do horyzontu Boga i do Niego prowadzi. Tak Bóg 
zdaniem francuskiego filozofa  przekrela ka¿de ludzkie pojêcie Boga i prze³amuj¹c skrzepy naszego mylenia, nasyca je wci¹¿ na nowo tym, co w istotowym sensie mylenie to transcenduje.
Na niejako opozycyjne wobec pojêæ Boga zdaje siê wskazywaæ Marion,
rozwa¿aj¹c Jego imiona pojawiaj¹ce siê w Biblii. Z jednej strony mamy
w Ksiêdze Wyjcia s³awne Jestem który Jestem (Marion proponuje nieco inne,
ni¿ tradycyjne rozumienie tego wersu, jako Jestem kim chcê byæ, a zatem jako
totalne zaprzeczenie wszelkiej to¿samoci). Z drugiej w nowotestamentalnym
Tam¿e, s. 58.
M. Heidegger, Die technik und die Kehre, s. 45, cyt. za: J-L. Marion, dz. cyt., s. 7. Por.
W. Stró¿ewski, Ontologia, Kraków 2004, s. 79.
10
11
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tekcie mamy pozytywn¹ wyk³adniê imienia Boga, a jest ni¹ mi³oæ (gr. agape)12. Mi³oæ w analizie Mariona z istoty swej umyka wszelkiemu byciu i nie
musi siê troszczyæ o to, co jest, a co nie jest w sensie bytowym. Ona nie interesuje siê t¹ ró¿nic¹. M i ³ o  æ k o c h a , n i e t r o s z c z ¹ c s i ê o s i e d z i b ê
b y t o w ¹ c z y p o j ê c i o w ¹ d l a s w o j e g o i m i e n i a. Jako bezwarunkowa
obala wszelkie warunki, które chcia³by jej postawiæ umys³ ludzki. Zatem Bóg,
jako Agape nie mo¿e byæ w ¿aden sposób ograniczony. Nie interesuj¹ Go
równie¿ tak zwane dowody na Jego istnienie, bo pomiêdzy Nim a istnieniem
panuje absolutny dystans, który tylko Bóg mo¿e przebyæ. Mi³oæ, która jest
Bogiem nigdy nie mo¿e staæ siê przedmiotem idolatrii, poniewa¿ do istoty tej
mi³oci nale¿y wyrzekanie siê samej siebie na rzecz daru z siebie, przekraczaj¹c w ka¿dej chwili zakres tego daru. Na tak rozumianej mi³oci zatrzymanie wzroku jest niemo¿liwe, bo to, co uchwycilimy ju¿ nie jest mi³oci¹,
a jedynie jej wspomnieniem. Narzuca sobie  co jest niemo¿liwe w przypadku idola  niekoñcz¹c¹ siê samokrytykê i w ten sposób obala wszelk¹ mo¿liwoæ uczynienia z siebie idola. Transcendencja mi³oci oznacza przede
wszystkim, ¿e transcenduje ona sam¹ siebie w krytycznym ruchu, gdzie nawet
Niebyt/Nicoæ  nie mo¿e pomieciæ w sobie ogromu absolutnej darowizny 
absolutnej, a wiêc wykluczaj¹cej wszystko, co nie przejawia siê w³anie
w takim wyrzeczeniu13.
W odró¿nieniu od idola, jako widzialny byt odsy³aj¹cy do boskoci, pokazuje siê ludzkiemu spojrzeniu ikona14. Choæ ró¿nica pomiêdzy idolem
a ikon¹ jest przepastna, mo¿emy uchwyciæ kilka istotnych jej elementów. Ikona nie rodzi siê ze spojrzenia poszukuj¹cego boskoci w swoim wiecie, ale
to ona je pobudza. Nie jest zatem zale¿na od wzroku ludzkiego, ale zaprasza
 inicjatywa nale¿y do ikony  spojrzenie do tego, by kierowa³o siê ku niewidzialnej i nieskoñczonej g³êbi. Proponuje, aby wychodzono poza to, co
przedstawia  nie ogl¹daj¹c lecz oddaj¹c czeæ15. Ikona przedstawiaj¹ca twarz
objawia nam bezmiar ród³a, z którego czerpie swoj¹ godnoæ. Mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e w tym ikonicznym eksponowaniu twarzy, siêga Marion do g³êbokich analiz Lévinasa, który wyniós³ twarz do godnoci nieredukowalnego do
niczego fenomenu. Tak jak twarz ikona ma moc przemieniaæ nas od wewn¹trz, na tyle, na ile damy siê przenikn¹æ jej g³êbi. Ikona wzywaj¹c w niePor. 1 J 4,8; 16.
J-L. Marion, dz. cyt., s. 81.
14
Sam Marion w ksi¹¿ce pt. Bóg bez bycia powiêci³ wiele mniej miejsca analizie ikony ni¿
idola. Wydaje siê to zrozumia³e przynajmniej z dwóch wzglêdów. Po pierwsze, idolatria jest zjawiskiem bardziej powszechnym i to zarówno wród wierz¹cych, jak i ateistów. Po drugie za, ikona
jak najmniej zachêca do dyskursu, odsy³aj¹c ku milcz¹cej kontemplacji niewyra¿alnego.
15
J-L. Marion, dz. cyt., s. 43.
12

13
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skoñczonoæ  dos³ownie  do kontemplacji na odleg³oæ, mo¿e jedynie obalaæ w du¿ych ilociach wszelkie idole zakrzep³ego spojrzenia, krótko mówi¹c,
otwieraæ zakrzep³emu spojrzeniu oczy (jak otwiera siê cia³o za pomoc¹ no¿a),
otwieraæ mu oczy na jak¹ twarz16. Widzimy wiêc tutaj zwi¹zek zachodz¹cy
miêdzy mi³oci¹ a jej znakiem  ikon¹.

III. DAR, KTÓRY WARUNKUJE I CZYNI WARTOCIOWYM BYCIE
Analizê niezale¿noci Boga od bycia, rozpoczêt¹ w rozwa¿aniach nad
ikon¹ i idolem, pog³êbia Marion, badaj¹c pewien spór powsta³y w myli
chrzecijañskiej. Dotyczy³ on imion Boskich i mia³ rozstrzygn¹æ, które z tych¿e imion jest pierwsze. Choæ na pozór spór móg³by wydawaæ siê nieistotny,
w rzeczywistoci dotyka jednak samej g³êbi tego, co mylimy o zwi¹zku Boga
i jego zale¿noci b¹d niezale¿noci od bycia. Pierwsze imiê mia³o bowiem
uczyniæ mo¿liwymi wszystkie pozosta³e imiona. W tradycji chrzecijañskiej
najwiêksz¹ rolê odegra³y dwa imiona  Dobro, wywodz¹ce siê z myli platoñskiej i Byt, maj¹cy swe pocz¹tki w arystotelizmie. Pierwsze mia³o swoich
zwolenników w szerokim nurcie myli augustyñskiej, której jednym z przedstawicieli by³ Pseudo-Dionizy Areopagita. Drugie za, znalaz³szy swego najwybitniejszego przedstawiciela w osobie w. Tomasza z Akwinu rozwija³o siê
w myli tomistycznej. Konflikt ten zwróci³ uwagê Mariona, poniewa¿ mia³
on wp³yw na losy filozofii chrzecijañskiej w ogóle, a tak¿e na to, co chrzecijanie myleli i myl¹ o Bogu. Akwinata  powiada nasz Marion  dokona³
apriorycznych rozstrzygniêæ w polemice z dzie³em Pseudo-Dionizego Imiona
Boskie. Uzna³, ¿e Bóg musi wpierw posiadaæ imiê Byt, ¿eby móg³ byæ Dobrem. Marion, który krytycznie patrzy na to arbitralne posuniêcie Tomasza
argumentuje zgo³a inaczej. Id¹c za starsz¹ w myli chrzecijañskiej tradycj¹,
skonkretyzowan¹ w dziele Areopagity, twierdzi, ¿e ¿eby byt jakikolwiek zaistnia³ musi mieæ ku temu warunki. W sprawie imion Boga tym Koniecznym
Warunkiem, który nie podlega dalszemu uwarunkowaniu jest Dobro. Boskie
imiê dobra, które objawia wszelkie nastêpstwa udzielania siê wszystkiego rozci¹ga siê na wszystkie byty i niebyty i jest ponad wszystkim bytem i niebytem
[…] Bóg nie jest jakim bytem lecz ca³kowicie i bez ograniczeñ zawiera
w sobie i poprzedza w sobie ca³e istnienie17. Jest wiêc ono warunkiem zaist-

Tam¿e, s. 48.
Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona Boskie, t³um. M. Dzielska [w:] Pisma teologiczne, Kraków 1997, s. 111.
16

17
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nienia jakiegokolwiek bytu. Bóg daje bycie bytom jedynie dlatego, ¿e poprzedza nie tylko te byty lecz tak¿e ofiarowany im dar  bycie18.
Tradycja Koniecznego Warunku dla wszelkiego bytu i bycia pozwala na
rozpostarcie tego wielkiego dystansu miêdzy Bogiem a stworzeniem, które
nigdy o w³asnych si³ach nie mo¿e go przebyæ. Pierwszeñstwo Bytu, akcentowane przez Akwinatê, wskazuje jedynie na to, ¿e bytowoæ jest przestrzeni¹,
w której my ludzie mo¿emy Bo¿e lady rozpoznaæ. Wynika st¹d, ¿e mo¿liwoci naszego poznania próbujemy nieopatrznie zarzuciæ na rzeczywistoæ
Boga i na wspomniany ju¿ dystans pomiêdzy Nim a nami. Byæ mo¿e jest to
skutkiem, jak zauwa¿a Marion, chêci pozbycia siê poczucia bezradnoci wobec niesprowadzalnego do niczego innego Boga.
Dobro jako pierwsze Bo¿e imiê manifestuje sw¹ niezale¿noæ od bycia
równie¿ w tekstach biblijnych. Na nie powo³uje siê Marion broni¹c swojego
wyboru pomiêdzy Bytem a Dobrem. Analizuje trzy teksty nowotestamentalne: List do Rzymian 4,17; I List do Koryntian 1,28b, oraz przypowieæ o synu
marnotrawnym z Ewangelii wg w. £ukasza (15,12-32).
Tekst pierwszy pokazuje wyranie, ¿e to Bóg jest tym, który to, co nie
jest powo³uje do istnienia. Nie ma dla niego zatem absolutnej trudnoci
w tym, ¿e co nie posiada bytowoci, On jest tym, który w bytowoæ wprowadza i absolutnie j¹ wyprzedza. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Bóg nie ma problemu z byciem poniewa¿ jest od niego ca³kowicie niezale¿ny. W drugim fragmencie na pierwszy plan wysuwa siê Bo¿e powo³anie, bo i to, co nie jest
wyró¿ni³ Bóg, aby to, co jest unicestwiæ. To Bóg wed³ug tego tekstu ma nieograniczon¹ w³adzê nad bytem i niebytem. Zarówno byt, jak i niebyt s¹ dla
Niego wzglêdnie trwa³e. To, czego nie ma, mo¿e w ka¿dej chwili zaistnieæ,
czyli mo¿e ju¿ wczeniej byæ dla Boga pomimo braku bycia, tak samo, jak
to, co jest bytem mo¿e popaæ w niebyt. Uchyla On s³ynn¹ zasadê Parmenidesa mówi¹c¹, ¿e byt niezrodzony jest te¿ niezniszczalny [ ] Dlatego ca³kowicie trwaæ powinien albo w ogóle nie19. Byt i niebyt, jeli mo¿na tak rzec s¹
zupe³nie s¹ bezradne wobec postanowieñ Bo¿ych. Trzeci z analizowanych
tekstów opiera siê na greckim s³owie ousia (bycie), które Marion proponuje
rozumieæ tak¿e w jego przed-filozoficznym znaczeniu jako pewne dobro, zasób, który mamy do dysponowania. Otó¿ m³odszy syn ¿¹da od swojego ojca
wy³¹cznoci i panowania nad tym¿e dobrem. Poniewa¿ wszystko, co nale¿a³o do ojca nale¿a³o w postaci daru tak¿e do synów, próba przyw³aszczenia
J-L. Marion, dz. cyt., s. 116.
Parmenides, O naturze, t³um. M. Weso³y, [w:] G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej t. I.,
Lublin 1999, s. 143.
18

19

194

ZBIGNIEW JANUSZEWSKI

daru i odejcie syna rozumie Marion jako swoist¹ nieprawdê. Syn bowiem
chcia³ ¿yæ, korzystaj¹c z daru ojcowskiego dobra zapominaj¹c wszak¿e, ¿e
jest to dar i odcinaj¹c siê od darczyñcy. Musia³ wybieraæ pomiêdzy wiernoci¹ ojcu (i prawdzie), a posiadaniem. Ostatecznie wybór posiadania zasobu
prowadzi m³odszego syna do ruiny, gdy¿ ousia (jako dobro, ale te¿ i bycie)
okazuje siê bezwartociowe, gdy jest odciête od swojego ród³a, czyli daruj¹cego. Przypowieæ koñczy siê jednak inaczej. Bóg (przedstawiony w tekcie
jako ojciec), po raz kolejny wznosi siê ponad swój dar (ousia), nie dopuszczaj¹c, by by³ on czym decyduj¹cym w relacji pomiêdzy Nim a synem.
Ousia ma zatem wartoæ tylko ze wzglêdu na to, ¿e jest darem darczyñcy,
przez co wpisuje siê w grê daru, porzucenia i wybaczenia, które czyni¹ j¹
walut¹ ca³kiem innej wymiany ni¿ byty20.
Poddaj¹c analizie powy¿sze teksty Marion dochodzi po raz kolejny do
imienia Bo¿ego, które sam nazywa nieistotnym w naszym wiecie, ale za to
najwa¿niejszym21. Jest nim mi³oæ, agape, która wydaje siê to¿sama z Dobrem Pseudo-Dionizego. Dawanie, które przynale¿y do mi³oci potrafi siê
ofiarowywaæ nawet na tak¹ odleg³oæ, jaka dzieli nas od Boga, gdy¿ na dystans tylko agape mo¿e uczyniæ dawaniem ka¿d¹ rzecz na ziemi, w piekle i w niebie22. To dawanie  zreszt¹ tak znamienne w myli Mariona  jest warunkiem
mo¿liwoci zaistnienia bycia i w dalszej kolejnoci bytów. Nie tylko jednak
ich zaistnienia, ale tak¿e wartoci. Cz³owiek odkrywa to na swój sposób, kiedy dosiêga go nuda i wyrastaj¹ce z nudy poczucie marnoci otaczaj¹cego
wiata.
Nuda, jak zauwa¿a Marion, powstaje z niezwyk³ej czystoci spojrzenia,
które nie pozwala sobie na ¿adne zakrzepniêcie w bycie. Cz³owiek dotkniêty
nud¹ pozby³ siê nawet z³udzeñ, co do swojej ogromnej roli w uniwersum (autoidolatria). Widzi on zbyt wiele, a przez to od¿egnuje siê od wiata zdejmuje z niego ciê¿ar wszystkich ba³wochwalczych godnoci23. Nuda nie chce,
b¹d nie znajduje ¿adnego pocieszenia w wiecie. Nie jest nihilizmem, który
jedne wartoci dewaluuje, inne za wstawia w miejsce zdewaluowanych. Znudzone spojrzenie niczego nie neguje, po prostu to omija. Nie jest tak¿e heideggerowsk¹ trwog¹, która swoj¹ moc czerpie z Nicoci, nuda bowiem nie
s³yszy jej wezwañ24. Poniewa¿ nihilizm i trwoga wystêpuj¹ w opozycji do

20
21
22
23
24

J-L. Marion, dz. cyt., s. 146.
Tam¿e, s. 149.
Tam¿e, s. 153.
Tam¿e, s. 161.
Por. tam¿e, s. 167.
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bytu, to s¹ przez to z nim zwi¹zane negacj¹, od której w tym sensie wolna
jest nuda.
Spojrzenie, które siê nudzi mo¿e jedynie dostrzec marnoæ wiata, a marnoæ t¹ zobaczy³ niezwykle jasno autor biblijnej Ksiêgi Koheleta. S³awne zdanie Marnoæ nad marnociami, powiada Kohelet, marnoæ nad marnociami
 wszystko marnoæ25, znaczy, ¿e przynajmniej wszystko, co posiada i co zna
Kohelet zosta³o pora¿one marnoci¹. Niektórzy interpretatorzy ksiêgi uwa¿aj¹, ¿e chodzi tu o ca³y byt. Nie wchodz¹c w egzegetyczne spory mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e tak czy inaczej byty czerpi¹ swoj¹ nie-marnoæ od jakiej zewnêtrznej wobec nich instancji, od czego, co w nich samych siê nie zawiera.
Same byty, a wród nich i cz³owiek  tu porównane do nik³ej pary lub mg³y26
 nie posiadaj¹ w sobie takiej wartoci, która chroni³aby je przed marnoci¹.
Jak mg³a w³anie bytowoæ zosta³a opieczêtowana nietrwa³oci¹, która prowadzi nasze mylenie do kresu tego wiata, w którym ¿yjemy. Cz³owiek jednak w swoich najg³êbszych pragnieniach marzy przecie¿ o innym wiecie,
chocia¿ jasno mo¿e sobie tego nie uwiadamiaæ. To w³anie poczucie marnoci pozwala cz³owiekowi wyjæ, choæby tylko (i a¿) nadziej¹ do przeciwieñstwa naszego pora¿onego marnoci¹ wiata  do Boga. Wszak¿e dostrzegamy ju¿ tutaj, ¿e to Mi³oæ (zupe³nie obojêtna na rozró¿nienia ontologiczne)
powo³uje do istnienia byty, ¿e nabieraj¹ one wartoci tylko przez wzgl¹d na
darowane im Jej towarzystwo27. Marion konkluduj¹c stwierdza, ¿e zró¿nicowanie nie przebiega miêdzy bytami i niebytami, ale pomiêdzy sam¹ mi³oci¹
i  zaledwie bêd¹cym  wiatem28.
Taka wizja francuskiego filozofa, która c h c e w y z w o l e n i a B o g a
z p r z y m u s u b y c i a, na pewno nie jest osamotniona we wspó³czesnej
myli poszukuj¹cej Boga czy nazywaj¹c rzecz od innej strony, w wierze poszukuj¹cej zrozumienia. Mo¿emy przywo³aæ choæby takie postaci, jak Gabriel
Marcel, Lévinas, Paul Ricoeur. Na pewno jest to wizja, nad któr¹ warto siê
zastanowiæ, a mo¿e i w pewnym sensie j¹ kontemplowaæ. Pochyliæ siê przed
niewyra¿aln¹, a jednak wci¹¿ przychodz¹c¹ (Marion powie: przybiegaj¹c¹)
z innego wiata do nas mi³oci¹. Nie zale¿y ona od ¿adnego ontologicznego
rozró¿nienia i nie ma sta³ego, jedynego miejsca w naszym wiecie. Nie mo¿emy przez to ni¹ zaw³adn¹æ, ale w³anie dlatego Ona wci¹¿ na nowo pobudza nasze mylenie do pod¹¿ania w g³¹b tej rzeczywistoci, która  je¿eli
zgadzamy siê z Marionem  w ca³oci jest nam darowana. O ile bli¿si jesteKoh 1,2.
Por. J-L. Marion, dz. cyt., s. 178. Hebrajskie hebhel mo¿e oznaczaæ marnoæ, parê lub mg³ê.
27
Tam¿e, s. 192.
28
Tam¿e.
25

26
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my i bardziej podobni do mi³oci i rzeczywistoci daru, o tyle drugorzêdna
nam siê wydaje sprawa bycia i jego uwarunkowañ29. Byæ mo¿e kiedy i nam
bêdzie dane powiedzieæ to, co przy innej okazji powiedzia³ inny francuski
myliciel nie ma we mnie nic, czego nie mo¿na by lub nie nale¿a³oby traktowaæ jako daru30.
29
Podobn¹ intuicjê mo¿emy znaleæ te¿ u T. Wêc³awskiego w ksi¹¿ce W teologii chodzi
o Ciebie, Kraków 1995, w której kilka rozdzia³ów powiêca analizie mi³oci, przekraczaj¹cej zwyk³¹ ludzk¹ obawê o swoje bycie.
30
G. Marcel, Homo viator, t³um. P. Lubicz, Warszawa 1984, s. 19.
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