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Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Niko³aja Bierdiajewa koncepcja Boga
Nikolai Berdyaevs Conception of God

Antropologiczna problematyka filozofii Miko³aja Aleksandrowicza Bierdiajewa1 zamyka siê w trójk¹cie, którego wierzcho³kami s¹ trzy kategorie:
osoba, wolnoæ, twórczoæ. Co istotne, trudno ustaliæ jak¹kolwiek hierarchiê
miêdzy tymi pojêciami, odnaleæ pierwszeñstwo jednej wzglêdem pozosta³ych. Osoba bowiem  z samej definicji  jest osob¹ tylko wówczas, kiedy
jest wolna i realizuje siê w twórczoci. Wolnoæ natomiast przys³uguje jedynie osobie ludzkiej i Boskiej, bêd¹c jednoczenie koniecznym warunkiem
ka¿dego twórczego aktu. Sama za twórczoæ mo¿liwa jest tylko w wolnoci
1
Miko³aj Aleksandrowicz Bierdiajew (1874-1948) – filozof pochodzenia rosyjskiego. Najbardziej twórcz¹ pisarsko czêæ swego ¿ycia spêdzi³ na wygnaniu w Niemczech i we Francji. W pocz¹tkowym okresie swej filozoficznej drogi interesowa³ siê teoriami Marksa, nastêpnie by³ zaliczany do idealistów, a w koñcu zajmowa³ siê filozofi¹ religijn¹. Myl religijno-filozoficzn¹ Bierdiajewa doceni³ Cambridge University, nadaj¹c mu w 1947 roku presti¿owy tytu³ doktora honoris causa
w dziedzinie teologii. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Bierdiajew by³ w³aciwie filozofem ponad nurtami
i filozoficznymi podzia³ami. Bez wzglêdu na kierunki filozoficzne do jakich w danym okresie jego
¿ycia zaliczano jego myl filozoficzn¹, zawsze dla niego najwa¿niejszymi kategoriami, jakie poch³ania³y ca³y jego twórczy wysi³ek, by³y: wolnoæ-twórczoæ-osoba, nieroz³¹cznie z sob¹ powi¹zane. St¹d zarówno marksizm, jak i idealizm w bierdiajewowskim ujêciu s¹ doæ dalekie od za³o¿eñ ich twórców. Filozofia Bierdiajewa jest filozofi¹ ocalaj¹c¹ cz³owieka, g³osz¹c¹ wyzwolenie
ka¿dej osoby ludzkiej z determinizmów wiata. Ocala ona tak¿e Boga wyzwalaj¹c Go z fa³szuj¹cych Jego obraz socjomorficznych wyobra¿eñ. Jest to filozofia nadziei, a sam Bierdiajew nazywany bywa³ prorokiem przysz³oci, apologet¹ twórczoci, twórc¹ Nowej wiadomoci Religijnej,
obroñc¹ godnoci cz³owieka i filozofem wolnoci. By³ autorem 43 ksi¹¿ek i 440 artyku³ów, esejów,
recenzji.
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i jest podstawowym zadaniem osoby. Jednak ka¿da z tych kategorii prócz
tego, ¿e potrzebuje pozosta³ych, to nimi siê nie wyczerpuje. Choæ wzajemnie
one siê warunkuj¹, to wszystkie razem domagaj¹ siê jakiej wy¿szej nili one
wartoci, która umo¿liwia³aby ich pe³n¹ realizacjê. Zdaniem Bierdiajewa, takim gwarantem ludzkiej wolnoci, twórczoci i mo¿liwoci wzrostu osoby jest
Bóg. Bierdiajewowska koncepcja osobowego Absolutu, choæ nie zaliczana do
ortodoksyjnych teologii chrzecijañskich Kocio³ów, jest jednak w pe³ni
chrzecijañska. Bierdiajew oczyszczaj¹c religiê Chrystusa z fa³szuj¹cych j¹
pojêæ, ukazuj¹c postawy sprzeczne z jej najistotniejszym wyró¿nikiem, jakim
jest mi³osierdzie, buduje obraz Boga, który nie jest dla cz³owieka Panem
i Sêdzi¹ stoj¹cym naprzeciw niego, ale jest Bogiem cz³owiekowi bliskim, jego
wyzwoleniem z determinizmów przyrody i spo³eczeñstwa.

I. FA£SZYWY OBRAZ BOGA I JEGO KONSEKWENCJE
Najboleniejsz¹ ranê chrzecijañstwa, religii zbawienia i zmartwychwstania postrzega³ Bierdiajew w ska¿onym sposobie pojmowania idei Boga i Bo¿ej Opatrznoci. Uwa¿a³ bowiem, ¿e wbrew Objawieniu, jakie dokona³o siê
w Chrystusie, wci¹¿ tryumfuje s¹downicze rozumienie chrzecijañstwa i Odkupienia, przekszta³caj¹ce religiê ¿ycia w proces s¹dowy2. Wielk¹ ideê cierpienia i ukrzy¿owania samego Boga wiadomoæ ludzka zafa³szowa³a przez
dodanie do niej pojêæ i relacji zapo¿yczonych ze wiata spo³ecznego. Przyk³adem takiego wyobra¿enia, które jest poni¿aj¹ce zarówno dla Boga jak i dla
cz³owieka, jest rozumienie odkupieñczego znaczenia krwi Chrystusa opieraj¹ce siê na idei iustitia vindicativa. Bóg z³o¿y³ w ofierze swego Syna, by
otrzymaæ satysfakcjê za z³o, którego dopucili siê ludzie. Bierdiajew ukazuje
paradoksalnoæ takiego rozumienia Odkupienia przy pomocy obrazu zapo¿yczonego od Josepfa de Maistrea: Cz³owiek ¿yje pod zdenerwowan¹ w³adz¹
i jej rozdra¿nienie mo¿e byæ os³abione jedynie przez tak¹ ofiarê, ¿e niewinny
mo¿e zap³aciæ za winnego, ¿e oczyszczenie wymaga krwi, ¿e cierpienie niewinnego jest Bogu przyjemne3. Tymczasem nale¿y uznaæ tajemnicê Boga
ukrzy¿owanego, to znaczy Boga potrzebuj¹cego cz³owieka. W odczuciu Bierdiajewa, wraz ze znikniêciem cz³owieka znika równie¿ Bóg, bez cz³owieka
nie ma te¿ Boga. Relacje te nale¿y rozumieæ tylko i wy³¹cznie duchowo, nie
2

s. 10.

M.A. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004,

3
Tam¿e, s. 15; Rozumienie Odkupienia i Zbawienia w teologii katolickiej, por. T. Wêc³awski,
Królowanie Boga. Dwa objanienia wyznania wiary Kocio³a, Poznañ 2003, s. 177-195.
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za w terminach naturalistycznej metafizyki i teologii. Bowiem Bóg i cz³owiek to odwrotne strony tego samego zwierciad³a, a nie oddalone od siebie
wyspy w obiektywnej przestrzeni 4.
Problemem wymagaj¹cym oczyszczenia jest tak¿e fa³szywe rozumienie
Bo¿ej Opatrznoci5, które zapo¿yczone zosta³o z zasad rz¹dzenia pañstwem
i pe³ne jest socjomorfizmów i kosmomorfizmów. Kwestia czynienia Boga odpowiedzialnym zarówno za dobro, jak i z³o, którego dowiadcza cz³owiek,
zmusza do refleksji nad odpowiedzialnoci¹ Boga za z³o w wiecie, nad
usprawiedliwieniem Go wobec ogromu cierpieñ wiata. Przy niew³aciwym
rozumieniu problemu, Bóg jawi siê cz³owiekowi albo jako kuglarz w teatrze
marionetek, albo jako kto zupe³nie bezsilny, najpodobniejszy do starej chwiej¹cej siê baby6. Byæ mo¿e dlatego Bierdiajew pisze: Dziêki Bogu, ¿e nie znalelimy siê wród tych, którzy pocieszali Hioba7.
Najbardziej jasnym pozostaje zwi¹zek cierpienia z cia³em, które ogranicza nieskoñczone d¹¿enia cz³owieka; z cia³em, które choruje, starzeje siê,
umiera. W g³êbi ka¿dego ludzkiego cierpienia ma miejsce dowiadczanie niemo¿liwoci przezwyciê¿enia losu, jego nieodwracalnoci. mieræ bowiem istnieje nie tylko dlatego, ¿e cz³owiek jest istot¹ mierteln¹, ale tak¿e dlatego,
¿e jest on istot¹ niemierteln¹, która nie mo¿e zrealizowaæ pe³ni i wiecznoci
¿ycia w warunkach tego wiata. Tymczasem wszelkie nieludzkie, wrêcz demoniczne zwyrodnienia chrzecijañstwa by³y zwi¹zane z przekonaniem, ¿e
cierpienie jest zas³u¿onym skutkiem grzechu, kar¹ Bo¿¹. Z przewiadczenia,
¿e cierpienie cz³owieka jest Bogu mi³e, mo¿na by³o wnioskowaæ, ¿e nale¿y
przysparzaæ jak najwiêcej cierpieñ8. Tym samym po raz kolejny przeniesiono
na Boga sadystyczne cechy cz³owieka.
4
M. A. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003,
s. 20-21.
5
Zdaniem Bierdiajewa, winnimy byæ zaniepokojeni tajemnicz¹ nauk¹ o Opatrznoci Bo¿ej,
gdzie Bóg jest rozumiany jako Pan i W³adca tego wiata. Nie mo¿na bowiem twierdziæ, ¿e Bóg
dzia³a w tym wiecie podobnie jak si³y przyrody i panuje na podobieñstwo królów w pañstwach,
determinuj¹c w okrelony sposób ¿ycie cz³owieka i wiata. Bierdiajew podkrela³, i¿ Opatrznoæ
Bo¿a dzia³a przez ³askê, która nie jest si³¹ oddzia³uj¹c¹ na cz³owieka z zewn¹trz, ale jest ujawnieniem siê w cz³owieku elementu Bo¿ego, jest owiecon¹ przez Boga wolnoci¹. Por. ten¿e, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003, s. 23-24; ten¿e, Niewola i wolnoæ
cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003, s. 62, 178; rozumienie Opatrznoci Bo¿ej w ramach teologii katolickiej  por. T. Wêc³awski, Królowanie Boga. Trzy objanienia wyznania wiary Kocio³a, Poznañ 2004, s. 134-143.
6
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, prze³. W. Berent, Poznañ 1995, s. 236.
7
M. A. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004,
s. 53.
8
„We Francji i w Anglii w redniowieczu odmawiano skazanym na mieræ spowiedzi, by do
cierpieñ agonii dodaæ przekonanie o wiecznej zgubie. Tam¿e, s. 59.
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Z zafa³szowanym wyobra¿eniem Boga cile ³¹czy siê fa³szywe odczytywanie chrzecijañstwa. Jeden z zarzutów Bierdiajewa dotyczy teologii katolickiej, która – jego zdaniem – wbrew mesjañskiemu charakterowi chrzecijañstwa sprzeciwia siê wprowadzeniu do niego idei mesjañskiej z obawy
przed profetyzmem. Choæ pierwotnie chrzecijañstwo by³o eschatologiczne,
to jednak kiedy otworzy³a siê perspektywa d³ugiej drogi w historii miêdzy
dwoma przyjciami Chrystusa-Mesjasza, zamiast królestwa Bo¿ego powsta³
Koció³. Chrzecijañstwo zaczê³o dostosowywaæ siê do tego wiata, do królestwa cezara. Nabra³o charakteru zorganizowanego, dogmatycznego i autorytarnego. Koció³ zosta³ uznany za nadejcie królestwa Bo¿ego9. Profetyczn¹ stronê chrzecijañstwa zast¹piono swoistym systemem sakramentalno-kap³añskim, który uczyni³ chrzecijañstwo  religiê Nowego Przymierza –
religi¹ regu³, zasad, praw, a wszystko to pod sankcj¹ najciê¿szej z kar – wiecznego odrzucenia.
Dlatego choæ skutkiem ¿ycia religijnego winno byæ zwyciêstwo nad lêkiem, to jednak paradoksalnie staje siê ono ¿yciem pe³nym lêku: lêku przed
Bogiem-Panem i W³adc¹, przed Jego s¹dem, przed diab³em, przed piek³em.
Zbawienie jest równoczenie grob¹ zguby. Strach przed zgub¹ uczyniono
bowiem podstawowym narzêdziem religijnego rz¹dzenia cz³owiekiem10. Wielkie zadanie duchowe stoj¹ce przed ludzkoci¹, to oczyszczenie idei Boga
z fa³szuj¹cego j¹ lêku: wyzwolenie siê z zabobonów, z lêku przed obiektywizacj¹ z³a, przed fanatyzmem, przed bezsilnoci¹ wobec losu, przed grzechem
rozumianym jako przestêpstwo naruszaj¹ce wolê Boga i powoduj¹ce z Jego
strony proces s¹dowy11. Okazuje siê bowiem, ¿e lêk i cierpienie zniewalaj¹ce
cz³owieka, zwi¹zane z tym wiatem, ze wiatem ni¿szym, prze¿ywane s¹ jako
zrodzone przez wiat wy¿szy, który powinien byæ wyzwalaj¹cy.
Problem jednak  zdaniem Bierdiajewa  nie polega na tym, ¿e cz³owiek
stwarza Boga na swój obraz, podobnego sobie, nadaj¹c Mu ludzki charakter,
przypisuj¹c zdolnoæ doskona³ego wspó³odczuwania, dostrzegaj¹c w Jego
boskoci potrzebê wzajemnoci mi³owania; bezsens wszelkiego antropomorfizmu i antropopatyzmu tkwi w tym wszystkim, co nadaje Bogu charakter
nieludzki, co przypisuje Mu okrucieñstwo i przenosi na Niego spo³eczne kategorie panowania i w³adzy, co czyni Go bezwzglêdnym tyranem i stra¿nikiem ustanowionego przez siebie prawa. Taki nieludzki Bóg jawi siê wówczas gorszym od najgorszego cz³owieka. Takiego Boga mo¿na zanegowaæ
Tam¿e, s. 21.
Tam¿e, s. 15.
11
Dla Bierdiajewa „grzech jest rozdwojeniem, brakiem pe³ni, rozbiciem, zniewoleniem, nienawici¹, ale nie niepos³uszeñstwem. Nie jest formalnym naruszeniem woli Bo¿ej”. Tam¿e, s. 66.
9

10
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i znalaz³o siê wielu, którzy wykrzyczeli swój bunt: Precz z t a k i m Bogiem!
Lepiej ¿adnego Boga, lepiej na w³asn¹ rêkê dolê sw¹ zdzia³ywaæ, lepiej szaleñcem byæ, lepiej samemu Bogiem siê staæ!12 Moc, z jak¹ wybrzmiewaj¹ te
s³owa, czyni koniecznym podjêcie próby uwolnienia obrazu Boga z fa³szuj¹cych jego sens niewolniczych idei i religijnych wierzeñ. Nale¿y tego dokonaæ nie tylko ze wzglêdu na samego Boga, ale równie¿ przez wzgl¹d na cz³owieka, gdy¿ fa³szywa teodycea rodzi fa³szyw¹ antropologiê, a odkrycie prawdy o cz³owieku mo¿liwe jest o tyle, o ile spotka on prawdziwego Boga.
Fa³szywa antropologia

Bierdiajew sprzeciwia³ siê fa³szywej i poni¿aj¹cej  aczkolwiek czêsto
powtarzanej idei  i¿ wobec Boga cz³owiek jest niczym. Uwa¿a³ on bowiem,
¿e w³anie wobec Boga, w zwróceniu siê do Niego, cz³owiek zostaje wywy¿szony, poniewa¿ transcenduje wówczas ku czemu wiêkszemu ni¿ on sam,
przekracza swoje granice, d¹¿y ku tajemnicy i nieskoñczonoci. To transcendowanie i dowiadczanie transcendencji okazuje siê jednak dowiadczeniem
wewnêtrznym, duchowym i w tym sensie mo¿e byæ nazwane immanentnym.
Tym samym, nie tyle przebywanie we w³asnych granicach, ile w³anie wyjcie poza nie, okazuje siê byæ immanentnym dowiadczeniem osoby13. Takie
przekraczanie samego siebie ma dla cz³owieka charakter obligatoryjny, poniewa¿ godnoæ ka¿dej osoby domaga siê, by nie podporz¹dkowywa³a siê ona
temu, co jest od niej ni¿sze, ale by zmierza³a ku temu, co j¹ przewy¿sza, choæ
nie jest to ani poza ni¹, ani nad ni¹14.
Dlatego wprowadzenie w duchowoæ chrzecijañsk¹, zaczynaj¹ce siê od
uwiadomienia cz³owiekowi jego grzechu i niegodziwoci, z ka¿dym kolejnym krokiem winno afirmowaæ godnoæ osoby jako istoty podobnej do Boga,
przeznaczonej do wiecznoci. Gorzkie poczucie w³asnej pod³oci nie powinno przys³aniaæ cz³owiekowi wysokoci, do jakiej jest on powo³any. Zanegowanie bowiem wy¿szej natury cz³owieka, jego królewskiego pochodzenia
i niebiañskiego celu, prowadzi go do poszukiwania w³asnej to¿samoci
w konfrontacji ze wiatem ni¿szym ni¿ on sam, bez fundamentalnego punktu
odniesienia, jakim jest Bóg.
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, prze³. W. Berent, Poznañ 1995, s. 237.
Por. M. A. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003,
s. 22-23; Ten¿e, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 38.
14
To wy¿sze od cz³owieka, czyli Bo¿e, nie jest zewnêtrzn¹ wzglêdem cz³owieka, rz¹dz¹c¹ nim
moc¹, lecz jest tym, co w nim samym czyni go w pe³ni cz³owiekiem, jego wy¿sz¹ wolnoci¹. Natomiast ró¿nica miêdzy tym, co immanentne a tym, co transcendentne jest  zdaniem Bierdiajewa
 ró¿nic¹ umown¹, terminologiczn¹. Por. ten¿e, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³.
H. Paprocki, Kêty 2003, s. 22.
12
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Zdaniem Bierdiajewa, kryzys wspó³czesnej ludzkoci polega na jej uwik³aniu we wszelkiego rodzaju psychologizmy, w subiektywizm, w zamkniêty indywidualizm, w epokê nastrojów i prze¿yæ nie zwi¹zanych z ¿adnym obiektywnym
i absolutnym centrum15. Cz³owiek pozbawiony zosta³ sta³ych punktów odniesienia. Oscyluje pomiêdzy tym co duchowe a tym co zjawiskowe. Podwa¿ono
wszystkie  bez wyj¹tku  prawdy jego ¿ycia, wmawiaj¹c mu jednoczenie, i¿
mo¿e istnieæ jedynie jako czêæ wiêkszej ca³oci: ludzkoci, spo³eczeñstwa, grupy. Zamieniono ludzkie d¹¿enie do stawania siê osob¹ na koniecznoæ bycia
przede wszystkim jednostk¹16. Z³udnym jednak okaza³o siê to mechaniczne, bezsensowne podporz¹dkowanie cz³owieka celom rodzaju ludzkiego.
Równie zniewalaj¹c¹, przyt³aczaj¹c¹ co i fa³szyw¹ okaza³a siê wiara
w mo¿liwoæ ostatecznego urz¹dzenia ludzkiej spo³ecznoci, w moc nauki,
w ideê postêpu, w ten  jak go nazywa³ Bierdiajew  ca³y fa³szywy uniwersalizm. Postêp ma swój pocz¹tek na cmentarzysku. Wszystko jest podporz¹dkowane koszmarowi koniecznoci rozk³adu. Ka¿de pokolenie jest poch³aniane
przez pokolenie, które rodzi. Ka¿da istota rodzi przysz³oæ i rozpada siê
w z³ej nieskoñczonoci. Z³ej, bo skierowanej na zewn¹trz, na stwarzanie niedoskona³ej mnogoci. Cz³owiek ¿yje z³udnym pragnieniem zwyciê¿ania mierci
nie ¿yciem wiecznym, ale zradzaniem nowego. Chce przezwyciê¿yæ koszmar
tego, co by³o i tego, co jest, szczêciem przysz³oci, choæ nikt z przesz³oci
ani z teraniejszoci nie ma z tym, co bêdzie, realnego zwi¹zku. Nie istnieje
bowiem w porz¹dku przyrody podlegaj¹cej mierci wiê cz³owieka z przysz³¹ ludzkoci¹. Przesz³oæ i przysz³oæ  podkrela³ Bierdiajew  s¹ nam jednakowo z³udne albo jednakowo realne, a sam postêp mo¿na zaakceptowaæ
jedynie w tym wypadku, jeli dokonuje siê on nie tylko dla ludzi z przysz³oci,
ale tak¿e dla mnie17, ¿yj¹cego tu i teraz, zajmuj¹cego tê, a nie inn¹ czasoprzestrzeñ. Dlatego fa³szem jest wszelki system, filozofia, jakakolwiek organizaTen¿e, Filozofia wolnoci, prze³. E. Matuszczyk, Bia³ystok 1995, s. 95.
Znajdujemy u Bierdiajewa rozró¿nienie na jednostkê i osobê. Jednostka zawsze stanowi jak¹ czêæ, jest elementem podporz¹dkowanym wiêkszej ca³oci (pañstwu, spo³eczeñstwu, przyrodzie). Podlega ona zatem okrelonym determinizmom, nie zale¿y wy³¹cznie od siebie. Przeciwnie
ma siê rzecz z osob¹, która nigdy nie jest czêci¹, sk³adnikiem jakiej ca³oci, ale sama jest ca³oci¹, niezale¿n¹ od nikogo i niczego, jest obywatelem nie wiata materialnego i pañstwa, ale Królestwa Bo¿ego, przynale¿y bowiem do wiata ducha, jest absolutnie wolna, a tym samym, ca³kowicie za siebie odpowiedzialna. Osoba jest cz³owiekowi zadana. Trzeba nieustannie walczyæ o zachowanie osobowego wymiaru swego ¿ycia, w przeciwnym razie zagra¿a cz³owiekowi
uprzedmiotowienie, co jest najwiêkszym zagro¿eniem dla ka¿dego podmiotu. Stwarza to koniecznoæ nieustannej walki o swój osobowy wymiar. Spo³eczeñstwo personalistyczne – przypomina
Bierdiajew – to spo³eczeñstwo osób, których nie mo¿na redukowaæ do prostego zbioru jednostek.
Por. ten¿e, Rozwa¿ania o egzystencji, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 87-109.
17
M. A. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 278.
15
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cja spo³eczeñstwa, która nakazuje cz³owiekowi poszukiwaæ szczêcia tylko na
zewn¹trz, w budowaniu królestwa cezara koñcz¹cego siê  dla ka¿dego cz³owieka  wraz z jego mierci¹. Jest to z³udzenie, poniewa¿ urz¹dziæ królestwo
cezara bez okna wychodz¹cego na Transcendencjê, bez bramy prowadz¹cej
ku Królestwu Ducha oznacza staæ siê cz¹stk¹ zdeterminowanego wiata, przestaæ byæ osob¹.
Desperackie poszukiwanie leku na dramatyczn¹ sytuacjê cz³owieka zamienia siê w koszmar zastêpowania jednych iluzji kolejnymi, przebrzmia³ych
mitów nowymi. Tymczasem jedynym antidotum dla cz³owieka jest skierowanie ca³ej jego energii do wewn¹trz, w sam rodek wiecznoci, w przezwyciê¿enie mierci i osi¹gniêcie pe³nego, wiecznego ¿ycia. Dopiero bowiem przylgniêcie do Absolutu prowadziæ mo¿e do utwierdzenia osoby jako wiecznego
bytu, a nie jako chwilowych, rozpadaj¹cych siê prze¿yæ i nastrojów.
Bierdiajew podkrela³, ¿e histori¹ cz³owieka jest los jego wewnêtrznych
relacji miêdzy nim i Bogiem. Te za wewnêtrzne relacje ujawniaj¹ siê nam
w dowiadczeniu duchowym i w zewnêtrznych, historycznych losach18. A historia ludzkoci jawi siê, niestety, jako duchowe wyja³owienie cz³owieka
wspó³czesnego, które jest efektem pracy kolejnych pokoleñ, kontynuuj¹cych
stwórcze dzie³o Boga, tyle ¿e ju¿ bez Boga. To degraduj¹ce do roli trybiku
w machinie wiata ujêcie cz³owieka ma swe ród³o w zanegowaniu Absolutu, w pomijaniu Go przy budowie ci¹gle nowej wie¿y Babel.
Bunt wobec zafa³szowanego obrazu Boga rodzi sprzeciw i negacjê Boga
w ogóle, co owocuje uwik³aniem ludzkoci w zale¿noæ od elementu pozbawionego okrelonego oblicza i cz³owieczeñstwa19. A kiedy cz³owiek zamienia
siê w dzikie zwierzê, to równie¿ Boga wyobra¿a sobie jako dzikie zwierzê20.
Tragizm takiej sytuacji polega na tym, ¿e okrutne cechy i zachowania mo¿liwe w tym wiecie zostaj¹ przerzucone na wiecznoæ. Tym samym strach
przed zgub¹ sta³ siê podstawowym narzêdziem religijnego rz¹dzenia cz³owiekiem. Zapomniano, ¿e czyciec, raj, piek³o s¹ pojêciami z tej strony bytu.
W jaki sposób to sprawdziæ? Wystarczy wyobraziæ sobie, ¿e Bóg uznaje
wieczne cierpienie stworzeñ za wy¿sze dobro. Jest to nie do przyjêcia, gdy
mylimy o Bogu-Mi³oci21. Dopiero cz³owiek, który uwiadomi³ sobie w³asn¹ godnoæ, nie mo¿e zgodziæ siê z religi¹ strachu, zemsty, piek³a, z religijnym usprawiedliwieniem okrucieñstwa na ziemi22.
18
19
20
21
22

Ten¿e, Sens historii, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 41.
Por. ten¿e, Nowe redniowiecze, prze³. M. Reutt, Poznañ 1984, s. 20.
Ten¿e, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 12.
Tam¿e, s. 15-16.
Tam¿e, s. 12.
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Obiektywizacja piek³a

W obiektywizacji piek³a i w pojmowaniu go jako mieszcz¹cego siê
w Boskim porz¹dku wiata Bierdiajew dostrzega³ skrajn¹ postaæ z³a. Zagadnienie wiecznych cierpieñ by³o dla niego na tyle istotne, ¿e bycie zwolennikiem lub przeciwnikiem piek³a sta³o siê dla niego swoistym kryterium podzia³u ludzkoci. Ka¿da bowiem obiektywizacja piek³a i próba konstruowania
jego ontologii budzi³y w Bierdiajewie bezwzglêdny sprzeciw, gdy¿ czyni³y
bezsensownym wszelkie dzia³anie cz³owieka. Je¿eli bowiem za³o¿yæ, ¿e istniej¹ wieczne mêki piekielne, to ca³e moje ¿ycie duchowe i moralne traci jakikolwiek sens i wartoæ, gdy¿ znajduje siê pod presj¹ terroru, a w warunkach terroru nie mo¿e byæ odkryta Prawda23.
W koncepcji piek³a dostrzega³ Bierdiajew lady ludzkiej mciwoci przeniesione z doczesnoci w wiecznoæ, dogmatyzowanie pierwotnych, sadystycznych instynktów. Element sadyzmu – w jego odczuciu  zajmuje doæ
znacz¹ce miejsce w historii religii i daje o sobie znaæ tak¿e w chrzecijañstwie. Równie¿ Biblia nie jest wolna od okrucieñstwa. Przeciêtny humanista
XIX wieku nie post¹pi³by tak okrutnie z dziewicami, które nie nape³ni³y oliw¹
swych lampek, oraz z tymi, którzy nie pomno¿yli talentów, jak post¹pi³ gospodarz w przypowieciach. A przecie¿ tym gospodarzem jest Bóg24. Mi³onicy
piek³a znajd¹ tam wiele jeszcze elementów okrucieñstwa i braku litoci. Jednak okrutny element eschatologiczny, choæ zosta³ przypisany Chrystusowi, nie
pochodzi od Niego. Chrystus bowiem nie rzuca kamieniem w grzesznicê
i cz³owieka stawia ponad szabatem25. W wietle postawy Chrystusa, Bierdiajew uznawa³ przypowieci za egzoteryczne, w nich bowiem nauka Chrystusa
prze³amuje siê w ciemnej jeszcze wiadomoci cz³owieka26.
Natomiast samo istnienie wiecznego piek³a by³o dla niego jednoznaczne
z radykaln¹ negacj¹ istnienia Boga, z najmocniejszym argumentem w rêkach
ateizmu. Z³o i cierpienie, piek³o w tym czasie i w tym wiecie, wiadcz¹
o niewystarczalnoci tego wiata i o nieuniknionoci istnienia wiata innego
i istnienia Boga. Brak cierpieñ w wiecie prowadzi³by do zadowolenia siê tym
wiatem jako ostatecznym. Jednak z³o i cierpienie w wiecznoci nie mia³oby
sensu, do niczego by nie prowadzi³o, by³oby wiadomoci¹ wiecznego dwigania ciê¿aru konsekwencji swych grzechów, z brakiem nadziei na zmianê.
23
Ten¿e, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 62-63; por. ten¿e, Niewola i wolnoæ cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003, s. 182.
24
Ten¿e, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 289.
25
Tam¿e.
26
Tam¿e.
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Trzeba uznaæ, ¿e z³o dotyczy tego wiata i nie mo¿e byæ – przy apofatycznym rozumieniu bóstwa – przenoszone na ¿ycie poza nim. Idea piek³a nie jest
bowiem zwyciêstwem nad z³em, ale uczynieniem z³a wiecznym. Tymczasem
ostateczne pokonanie z³a nie mo¿e zakoñczyæ siê podzia³em na dwa królestwa, Bo¿e i diabelskie, na królestwo zbawionych i potêpionych. Pora¿ka z³a
mo¿liwa jest jedynie przy jego ca³kowitym unicestwieniu, gdy królowanie
Boga zostanie obwieszczone wszystkim i obejmie ka¿d¹ osobê ludzk¹.
Niemiertelnoæ pojedynczej osoby nie mo¿e byæ oddzielona od niemiertelnoci innych ludzi. Zainteresowanie wy³¹cznie w³asnym zbawieniem i w³asn¹ niemiertelnoci¹ jest transcendentnym egoizmem. Idea osobistej niemiertelnoci, wydzielonej z ogólnej perspektywy eschatologicznej, z losu
wiata, jest sprzeczna z mi³oci¹27. Dlatego najwiêksza prawda religijna
i moralna g³osi, ¿e nie mo¿na siê zbawiæ w pojedynkê. Zbawienie jednego
zak³ada zbawienie innych, zbawienie ca³ego wiata. Bierdiajew wierzy³, ¿e
s¹d Bo¿y niczym nie przypomina s¹du ludzkiego, a s¹dowy podzia³ ludzkoci na zbawionych i skazanych dokonuje siê po tej, nie po tamtej stronie.
Jednak w jego przemyleniach pojawia siê w¹tpliwoæ: a jeli pomiertne
mêki rzeczywicie istniej¹? Odpowied Bierdiajewa musi wybrzmieæ w duchu chrzecijañskiej mi³oci: je¿eli piek³o istnieje, to nie mo¿e byæ wieczne.
Nie ma bowiem ¿adnej innej wiecznoci poza Bosk¹. Trudno te¿ dopuciæ
myl, by Bóg mia³ mniej wspó³czucia, ni¿ jakakolwiek grzeszna, niedoskona³a istota. Gdyby istnia³o wieczne piek³o, by³aby to ostateczna pora¿ka Boga,
os¹dzenie dzie³a stworzenia jako diabelskiej komedii28.
Z obiektywizacj¹ z³a, z wiar¹, a czasem nawet pragnieniem, by piek³o
(w sensie piek³a dla innych, nie dla mnie) istnia³o, ³¹czy siê cile rodzaj propagowanej moralnoci. Trudno wiêc mówiæ o spo³ecznoci religijnej, która
wchodz¹c w kompromis ze wiatem, akceptuje z³o tego wiata i przenosi jego
skutki na wiecznoæ, jako o spo³ecznoci ¿yj¹cej nauk¹ Chrystusa, choæby
nawet mieni³a siê ona chrzecijañsk¹.
Bur¿uazyjna moralnoæ

Bierdiajew podda³ krytyce system norm etycznych zwany chrzecijañskim. S¹ to prawa, którymi chrzecijanie szczyc¹ siê jako otrzymanymi od
Ten¿e, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 115.
Tam¿e, s. 114; por. tak¿e rozumienie rzeczy ostatecznych cz³owieka w ramach teologii katolickiej: T. Wêc³awski, Królowanie Boga. Dwa objanienia wyznania wiary Kocio³a, Poznañ 2003,
s. 149-150; nadzieja powszechnego zbawienia  patrz: ten¿e, Królowanie Boga. Jeszcze trzy objanienia wyznania wiary Kocio³a, Poznañ 2005, s. 295-309.
27

28
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Boga. Tymczasem – w odczuciu Bierdiajewa – daleko im do Bo¿ej moralnoci, któr¹ jest mi³oæ twórcza. Chrzecijañstwo  takie, jakim obserwujemy je
w praktyce  jawi siê jako religia pos³uszeñstwa, a nie mi³oci. G³osi ono
wiatu moralnoæ urz¹dzenia ¿ycia, która jest prawem uleg³oci  w relacji
z Bogiem, i prawem organizowania sobie ¿ycia  w relacji ze wiatem. Chrzecijanie powszednim dniom pos³uszeñstwa nadaj¹ moraln¹ wy¿szoæ nad
wiêtem mi³oci. wiat chrzecijañski zara¿ony jest utylitarn¹ moralnoci¹
dostosowania siê, kryteriami po¿ytku i wygodnego zorganizowania tego wiata. Taka wiadomoæ moralna dochodzi nawet do usprawiedliwienia pos³uszeñstwa z³u. W cierpliwym znoszeniu cierpieñ bêd¹cych jego skutkami postrzega bowiem moraln¹ godnoæ, pozbawiaj¹c tym samym cz³owieka si³ do
podjêcia próby wyzwolenia siê ze ród³a swego bólu.
Przenikniêta jest ona patosem ma³ych spraw i skromnych zamiarów, lêka
siê jednoczenie spraw wielkich, heroicznych i uskrzydlonych. Brak uskrzydlenia zosta³  w odczuciu Bierdiajewa  podniesiony do rangi wysi³ku religijnego. Sankcjonuje siê maleñki profesjonalizm moralny wyra¿aj¹cy siê
w tym, by ka¿dy skromnie siedzia³ na swoim miejscu i cierpliwie wykonywa³
swoj¹ ma³¹ pracê29. Nie jest dobrze zbytnio wywy¿szaæ siê nad z³o i u³omnoæ wiata. Nale¿y podzielaæ powszechn¹ u³omnoæ i powszechn¹ przeciêtnoæ. Moralnoæ ta nie lubi wzlotów i przeciwna jest wszelkiemu arystokratyzmowi ducha. Jest ona moralnoci¹ bur¿uazyjn¹, gdy¿ wiadomoæ chrzecijañska przejê³a i uzasadni³a wszystkie panuj¹ce w wiecie bur¿uazyjne
wartoci. Wszelka pomylnoæ budowana jest na mieszczañskiej i pozachrzecijañskiej moralnoci rodowej. Sprzeciw wobec tak widzianej etyki przejawia siê w bierdiajewowskiej aprobacie moralnoci niepowtarzalno-indywidualistycznej i zwalczaniu moralnoci ogólno-wszechogarniaj¹cej30.
Obiektywizacja norm moralnych, nadanie im powszechnego charakteru,
zast¹pienie indywidualnego sumienia sumieniem kolektywnym sprawia, ¿e
w chrzecijañstwie coraz bardziej zanika to, co stanowi o jego sile – autentyczna wiêtoæ, szczere pragnienie wyzwolenia, odrzucenie tego wiata i d¹¿enie do wiata innego31. Ludzkoæ bowiem g³osi swe prawo do ziemskiego
29

s. 212.

M. A. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003,

Przy okazji, gdy Bierdiajew pisa³ o znienawidzonej przez niego, a drzemi¹cej w cz³owieku
potrzebie powszechnoci, nawi¹zywa³ czêsto do sceny Wielkiego Inkwizytora, dotycz¹cej kuszenia
Chrystusa: Przyj¹wszy radê Potê¿nego Ducha, dokona³by wszystkiego, czego szuka cz³owiek na
ziemi, który chce wiedzieæ, przed kim siê pok³oniæ, komu poruczyæ swoje sumienie i w jaki sposób wreszcie po³¹czyæ siê niezawodnie we wspólne i zgodne mrowisko, albowiem potrzeba powszechnego zjednoczenia jest trzeci¹ i ostatni¹ udrêk¹ cz³owieka. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, prze³. A. Watt, Warszawa 1984, s. 306.
31
Faktycznie Bierdiajew, choæ sam stosowa³ tak¹ terminologiê, to uwa¿a³ za b³êdne ontolo30
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szczêcia. Równie¿ chrzecijanie podchwycili tê myl, t³umacz¹c ni¹ wiele
swych niemoralnych zachowañ, czy choæby pragnieñ. Bierdiajew jednak uwa¿a³, ¿e cz³owiek nie jest zrodzony do szczêcia, jak ptak do lotu32. Nale¿y g³osiæ nie tyle prawo cz³owieka do szczêcia, ile godnoæ ka¿dej osoby, jej najwy¿sz¹ wartoæ, która chroni j¹ przed uprzedmiotowieniem, przekszta³ceniem
w rodek prowadz¹cy do jakiego celu. Moralnoæ eudajmonistyczna – zdaniem Bierdiajewa  jest moralnoci¹ fa³szyw¹. Chrzecijañstwo niesie w sobie cenniejsze i istotniejsze dary, ni¿ prawo do w³asnego szczêcia, doæ swobodnie i wygodnie rozumianego.
To jednak nie wszystkie zarzuty, jakie Bierdiajew kieruje pod adresem
chrzecijan i ich bycia w wiecie. Ukazuje on tak¿e pewn¹ tendencjê pozbawiaj¹c¹ ich skrzyde³ na drodze moralnego samodoskonalenia. Pora¿a pozbawiony duchowoci charakter tak zwanego ¿ycia duchowego oficjalnych Kocio³ów i wyznañ. Tworzy siê umowna, symboliczna i retoryczna duchowoæ,
która raczej zniechêca do chrzecijañstwa33. Takie bowiem cnoty pozytywne, jak mêstwo, szlachetnoæ i godnoæ, zosta³y zaæmione przez cnoty negatywne: pokorê, wyrzeczenie, wstrzemiêliwoæ. Winny byæ one jedynie pocz¹tkowym etapem w zdobywaniu wiêtoci, a uczyniono z nich cel. Dlatego
moralnoæ chrzecijan nie jest moralnoci¹ twórcz¹. Jest bardziej skupion¹ na
unikaniu z³a i w³asnych s³aboci, ni¿ na budowaniu, tworzeniu dobra, przemienianiu oblicza ziemi.
W tym duchu prawdziwie chrzecijañskie przezwyciê¿enie wiata staje siê
przezwyciê¿eniem wszelkiej bur¿uazyjnoci, ofiar¹ z ziemskiego piêkna
i powodzenia. Prawdziwa moralnoæ chrzecijañska nie jest bur¿uazyjna, ale
arystokratycznie szlachetna, jest moralnoci¹ synów Bo¿ych, ich pierworództwa, ich wysokiego pochodzenia i wysokiego przeznaczenia. Dlatego chrzecijanin nie mo¿e ¿yæ w wiecie i tworzyæ nowego ¿ycia wy³¹cznie z moralnoci¹ pos³uszeñstwa jakiemu narzuconemu sobie prawu, jedynie z moralnoci¹ walki z w³asnymi grzechami, bowiem kto ¿yje w wiecznym przera¿eniu
z powodu swych grzechów, ten jest bezsilnym, aby cokolwiek w wiecie tym
uczyniæ34.
giczne przeciwstawienie tego i tamtego wiata, ¿ycia ziemskiego i pozagrobowego. Tamten wiat
to po prostu nasze przejcie do innego rodzaju istnienia, innej jakoci istnienia. Inny wiat stanowi
owietlenie i przeobra¿enie naszej egzystencji, zwyciêstwo nad upadkiem naszych czasów. Por.
M. A. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 283.
32
Tam¿e, s. 60.
33
Ten¿e, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 95.
34
Ten¿e, Sens twórczoci. Próba usprawiedliwienia cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2001,
s. 214.
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Dla odwzajemniaj¹cych Bo¿¹ mi³oæ, ofiara ze wiata i jego dóbr zawsze
jest ofiar¹ z bezpieczeñstwa, z bezpiecznej sytuacji w wiecie. Jest rezygnacj¹ z bezpiecznego urz¹dzenia siê tutaj. Dlatego autentyczna moralnoæ chrzecijañska, maj¹ca swe ród³o w Mi³oci nie znaj¹cej przymusu ani ¿adnego
narzuconego prawa, uznaje cnotê niebezpiecznej sytuacji i odrzuca cechy bur¿uazyjne. Jest to moralnoæ twórcza zbudowana na odwadze i trosce o m¹dry
wzrost osoby. Natomiast paniczny strach przed zgub¹ i tchórzliwe dr¿enie
o swoj¹ duszê pozbawia cz³owieka twórczej mocy. Przybiera on wówczas postawê niewolnicz¹. Jest gotów z przera¿enia zrezygnowaæ z wszelkich wartoci twórczych, z realizacji mi³oci, byleby tylko nie zgin¹æ35.
Postawa taka daleka jest od etyki prawdziwie chrzecijañskiej. Ma natomiast swe ród³o w zewnêtrznej normalizacji ¿ycia. D¹¿y tym samym do jako
takiego przetrwania we wzglêdnej zgodzie i ze wiatem, i z Bogiem, który 
w takim wypaczonym ujêciu  niew¹tpliwie postrzegany jest jako despota,
autokratyczny monarcha surowo rozliczaj¹cy na procesie s¹dowym, wytoczonym cz³owiekowi przez samego siebie (obra¿onego i rozgniewanego Boga),
za nieprzestrzeganie prawa – wymylonego przez Jego Boski Rozum, dla
udrêczenia ludzkoci36. Tym samym chêæ poznania Boga z obserwacji postawy Jego wyznawców niesie w sobie ryzyko zbudowania Jego fa³szywego obrazu, a nawet zanegowania Jego istnienia.

II. PRAWDZIWE POZNANIE BOGA
Bóg, do jakiego mo¿na dotrzeæ z obserwacji wiata i postawy cz³owieka,
a którego opisuje siê za pomoc¹ pojêæ nazywaj¹cych relacje przynale¿ne temu
wiatu, nie koniecznie musi byæ Bogiem, który objawi³ siê nam w ChrystuTam¿e, s. 201-222.
Por. ten¿e, O godnoci chrzecijañstwa i niegodnoci chrzecijan (1), prze³. B. Brzeziñski,
W Drodze 1998, nr 3, s. 21.
37
Zdaniem Bierdiajewa, Prawda nie jest rodzajem wytworzonej przez podmiot odpowiednioci z konkretn¹ rzeczywistoci¹, nie jest te¿ zgodnoci¹ rozumu z samym sob¹ i swoimi prawami,
nie jest relacj¹. Jedyn¹, integraln¹ Prawd¹ jest Bóg, a poznawanie tej Prawdy jest wstêpowaniem
do ¿ycia Bo¿ego, znajduj¹cego siê poza podmiotem i przedmiotem. Jest to Prawda, której winny
byæ podporz¹dkowane wszystkie prawdy cz¹stkowe (np.: naukowe), pretenduj¹ce do znaczenia
uniwersalnego. Jest to Prawda nie abstrakcyjno-rozumowa, ale duchowa, dlatego nie mo¿na mówiæ o jej obiektywnoci, gdy¿ szczytem poznania nie jest wyjcie przez obiektywizacjê, ale przez
transcendowanie. Poznanie Prawdy mo¿e byæ jedynie poznaniem duchowym. Por. ten¿e, Królestwo
Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003, s. 8-10, 15; problem poznawalnoci Boga
 por. T. Wêc³awski, Królowanie Boga. Jeszcze trzy objanienia wyznania wiary Kocio³a, Poznañ
2005, s. 69-95.
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sie. Nie mo¿na bowiem poznaæ Prawdy37 za pomoc¹ rozumu abstrakcyjnego,
operuj¹cego pojêciami. Mo¿liwe jest to jedynie dla integralnego rozumu duchowego38. Dlatego – w odczuciu Bierdiajewa – to teologia apofatyczna zawsze bêdzie bli¿sza prawdy o Bogu ni¿ teologia katafatyczna. Ta druga bowiem zracjonalizowa³a ideê Boga, stosuj¹c do Niego kategorie racjonalistyczne, wytworzone na u¿ytek wiata przedmiotowego. Og³osi³a zasadnicz¹
prawdê, ¿e Bóg to byt i stosuje siê do Niego mylenie dostosowane do poznania bytu. Jednak takie bogopoznanie neguje podstawow¹ prawdê religijn¹, ¿e Bóg jest tajemnic¹. Bóg teologii katafatycznej, to Bóg ukazuj¹cy siê
w uprzedmiotowieniu. Tymczasem Bóg nie jest bytem, jest powy¿ej bytu
i jest wiêkszy ni¿ byt, jest bardziej tajemniczy, ni¿ zracjonalizowane pojêcie
bytu39.
Jak¹ wiêc drogê poznania proponuje Bierdiajew, by prowadzi³a ona do
prawdziwego odkrycia Boga? Nie tylko Objawienie Boga w swym Synu, ale
tak¿e wewnêtrzne, duchowe dowiadczenie spotkania z Bogiem jest dla cz³owieka skarbnic¹ prawdy o Nim. W³anie z takiego duchowego dowiadczenia Boga bêd¹cego Mi³oci¹ mi³osiern¹ zrodzi³o siê bierdiajewowskie przekonanie o niemo¿liwoci istnienia piek³a, a przynajmniej o jego czasowoci.
Jednak dla Bierdiajewa, to nie koniec róde³ prawdy o Bogu. Jego zdaniem
dialektyka Boskiej Trójcy zak³ada trzy epoki objawienia. Oznacza to dopuszczenie mo¿liwoci, a nawet koniecznoci trzeciego objawienia. Tym samym
nale¿y rozumieæ dwie poprzednie epoki w wietle troistoci, to znaczy
w wietle objawienia Ducha jako objawienia ostatecznego40. Jedynie w Duchu dokonuje siê bowiem zjednoczenie apofatycznej (mistycznej) teologii z ka38
Poznanie duchowe nie jest poznaniem przez rozum lub uczucia, ale poprzez integralnego
Ducha. Negowanie takiego sposobu dojcia do Prawdy prowadzi do jej zamiany na po¿ytek, interes albo wolê mocy. Byæ mo¿e tê bierdiajewowsk¹ myl bardziej przybli¿a filozofia Dostojewskiego, dla którego poznawanie przez rozum albo przez uczucia jest roz³amem pomiêdzy prawd¹ serca
a prawd¹ rozumu, prowadz¹cym do intelektualnej pychy, oraz ateizmu. Wród bohaterów powieci
Dostojewskiego, tylko ten, kto usercowi³ wiadomoæ (bierdiajewowski duchowy rozum), ustrzeg³
swe ¿ycie od niszcz¹cej degeneracji duchowej. Por. D. Jastrz¹b, Proroctwo F. Dostojewskiego
o Jezusie Chrystusie w epoce humanizmów ateistycznych, w: J. Augustyn (red.), ¯yæ Jezusem dzisiaj, Kraków 2000, s. 86.
39
M. A. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej, prze³. W. i R. Parandowscy, Kêty 2004,
s. 77.
40
Bierdiajew proponuje rozró¿nienie trzech etyk, odpowiadaj¹cych trzem objawieniom: Etyki
Prawa, etyki Odkupienia, etyki aktu stwórczego. Etyka prawa nale¿y do wiata grzechu; etyka
Odkupienia kieruje ludzk¹ wolnoæ ku Chrystusowi, który wyzwala cz³owieka z niewoli; natomiast
punkt wyjcia etyki aktu stworzenia znajduje siê w przypowieci o talentach (Mt 28,15) i w nauce
w. Paw³a o ró¿norodnoci darów. Cz³owiek bowiem wykorzystuj¹c otrzymane zdolnoci kontynuuje stwarzanie wiata. Por. T. pidlik, Myl rosyjska. Inna wizja cz³owieka, Warszawa 2000, s. 38.
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tafatyczn¹ (egzystencjaln¹) antropologi¹41. Dlatego tylko nowa epoka Ducha
mo¿e przynieæ rzeczywist¹ odnowê religijn¹. B³êdem historycznego chrzecijañstwa jest przekonanie, ¿e objawienie jest zakoñczone, ¿e nie nale¿y ju¿
oczekiwaæ ¿adnego objawienia, ¿e gmach Kocio³a jest zbudowany i pokryty
dachem42. Bierdiajew przekonany, i¿ ¿yje w nowej ju¿ epoce, epoce Ducha
wiêtego43, oczekuje nowego objawienia, przy czym wcale nie jest ono now¹
religi¹, ró¿n¹ od chrzecijañstwa, ale dope³nieniem objawienia chrzecijañskiego, doprowadzeniem go do autentycznego uniwersalizmu.
Jest to tak¿e epoka, która nie mo¿e byæ jedynie dzie³em samego Boga,
ale winna byæ te¿ dzie³em cz³owieka, jego twórcz¹ odpowiedzi¹ na Bo¿e
wezwanie. Co wiêcej, nadejcie nowej epoki, objawienie Ducha zale¿y od
twórczej aktywnoci cz³owieka. Nie nale¿y tego rozumieæ wy³¹cznie jako
objawienia Boga cz³owiekowi, ale tak¿e jako objawienie cz³owieka Bogu.
Tym samym przezwyciê¿one zostanie przeciwstawienie osoby Boskiej i ludzkiej, przy jednoczesnym zachowaniu ca³ej ich ró¿nicy. Bêdzie to kres obiektywizacji i naiwnego realizmu w rozumieniu objawienia. Religia Ducha, religia wolnoci, bêdzie religi¹ pe³noletnoci cz³owieka, wyjciem z okresu dzieciêcego i m³odzieñczego. Nie bêdzie w niej autorytetu44 i nie bêdzie odp³aty.
Ostatecznie zniknie koszmar s¹downiczego rozumienia chrzecijañstwa
i wiecznego piek³a. Idea Boga zostanie oczyszczona z niewolniczego socjomorfizmu. Jednak wszystko to staje siê mo¿liwe jedynie przy dopuszczeniu
dynamicznego rozumienia ¿ycia wiata i ¿ycia Boga. Bowiem Bóg chrzecijañski mo¿e byæ rozumiany wy³¹cznie dynamicznie. Nie oznacza to Jego zale¿noci od wiata i wiatowych procesów. Dynamizm Boga przejawia siê
w wewnêtrznym zwi¹zaniu z procesami dziej¹cymi siê w wiecie, z tym, co
dokonuje siê ju¿ nie w czasie, ale w wiecznoci, w Bogu. Wi¹¿e siê on
z Boskim dramatem. Tylko dziêki temu zwi¹zkowi to, co dokonuje siê ze
wiatem i cz³owiekiem, otrzymuje wieczny sens. Boga za nie ogranicza Jego
potrzeba cz³owieka. Wrêcz przeciwnie, ogranicza³by Go i poni¿a³ kamienny
bezruch i samozadowolenie. To w³anie w tym wymykaj¹cym siê racjonalM. A. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty
2004, s. 38.
42
Tam¿e, s. 127.
43
Ma³¿eñstwo Miko³aja i Lidii Bierdiajewów  jak podaje Mircea Eliade  nigdy nie zosta³o
skonsumowane, byli oni bowiem przekonani, ¿e tym sposobem przenieli siê ju¿ do zapowiedzianej przez Joachima z Fiore trzeciej epoki  epoki duchowej wolnoci i panowania Ducha wiêtego, gdy wszyscy bêd¹ jak bracia i siostry, a zatem stosunki seksualne przestan¹ istnieæ. Informacjê tê podaje  jako przypis  H. Paprocki w swoim t³umaczeniu jednej z ksi¹¿ek Bierdiajewa. Por.
ten¿e, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 66.
44
Bierdiajew nie tyle neguje autorytet w ogóle, ile autorytety bezosobowe.
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nym pojêciom sprzê¿eniu absolutnej Prawdy Bo¿ej z prawd¹ ludzk¹ kryje siê
ca³a tajemnica ¿ycia religijnego. Nim jednak nastanie epoka Ducha, ludzkoæ
musi przejæ przez epokê ciemnoci, gdy Bóg obecny jest w wiecie jedynie
incognito, a cz³owiek ma poczucie osamotnienia, jakoby Bóg opuci³ swoje
stworzenie.
To ukrycie siê w wiecie Boga, o którym mo¿na mówiæ jedynie symbolicznie i którego mo¿na dowiadczaæ tylko w prze¿yciu duchowym, wcale nie
u³atwia poznania Go. Co wiêcej, sprawia ono, ¿e Jego istnienie dla wielu staje pod znakiem zapytania. I nie jest ³atwo rozstrzygn¹æ w¹tpliwoæ uznaniem
Bo¿ego istnienia. Tym bardziej jest to trudne, gdy¿ wszelkie poznanie Absolutnego Bytu jest aktem samowyrzeczenia siê indywidualnego rozumu w imiê
Rozumu uniwersalnego, natomiast ³askê intuicji  niezbêdnej na drodze poznania Boga  zdobywa siê poprzez pokorê, poprzez rezygnacjê z samoutwierdzenia siê w stanie odpadniêcia od Logosu. Wiedzê bowiem osi¹gn¹æ
mo¿na poprzez wiêtoæ, a pe³n¹ wiedzê wy³¹cznie poprzez wiêtoæ”45. Przy
tak nakrelonym warunku poznania Boga, a tym samym warunku wiary
w Jego istnienie, niewielu zapewne podejmie wysi³ek, by argumentu za Bo¿ym istnieniem poszukaæ w wi¹tyni Bo¿ego Ducha, w sobie.
Problem dowodów na istnienie Boga

Bierdiajew napisa³: gdybym odrzuci³ Boga, to prawdopodobnie uczyni³bym to w imiê Boga. Jednak, jako filozof, odrzucam jedynie ontologiczny dowód na Jego istnienie46. Nie ma bowiem ¿adnych gwarancji Bo¿ego istnienia. Cz³owiek ma prawo w nie w¹tpiæ, a nawet je negowaæ. Wiara w Boga
opiera siê na wewnêtrznym spotkaniu cz³owieka z Absolutem, które ma miejsce w duchowym dowiadczeniu osoby ludzkiej. Dlatego wszystkie dowody
na istnienie Bo¿ego bytu (ontologiczne, kosmologiczne, fizyko-teologiczne47),
s¹ nie tylko niepotrzebne, ale, co wiêcej, szkodliwe, gdy¿ wynikaj¹ z b³êdnego mylenia o Bogu.
Zdaniem Bierdiajewa, jedynie dwa „dowody” – raczej rozumiane jako
argumenty – zas³uguj¹ na zainteresowanie. Pierwszy okrela on jako dowód
antropologiczny, drugi za ma wynikaæ z pierwotnego wra¿enia. Dowód anM. A. Bierdiajew, Filozofia wolnoci, prze³. E. Matuszczyk, Bia³ystok 1995, s. 89.
Ten¿e, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 65.
47
Przyk³adem dowodu ontologicznego jest dowód sformu³owany przez w. Anzelma z Canterbury. Do dowodów typu kosmologicznego zalicza siê piêæ dróg w. Tomasza z Akwinu. Natomiast przyk³adem teorii fizyko-teologicznych s¹ m.in.: teoria relatywistyczna G. Lemaitrea oraz
koncepcja Edmunda T. Whittakera.
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tropologiczny polega na tym, i¿ cz³owiek jako istota nale¿¹ca do dwóch wiatów nie daje siê ograniczyæ jedynie do naturalnego wiata determinizmu.
Transcenduje on samego siebie jako istota empiryczna, przejawiaj¹ca wolnoæ, której pochodzenia nie da siê wyprowadziæ z tego wiata. Taki stan rzeczy, poprzez ujawnianie istnienia w cz³owieku zasady duchowej, nie tyle udowadnia, ile wskazuje na istnienie Boga. Jeszcze wa¿niejsze, choæ trudne do
adekwatnego opisania, jest tak zwane pierwotne wra¿enie. Pytamy w nim
o efekt pewnego dowiadczenia mylowego, polegaj¹cego na wyobra¿eniu sobie samowystarczalnoci wiata, na przyk³ad samowystarczalnoci pozostaj¹cej w ruchu materii, jako praosnowy. Rezultatem tych rozmylañ  w odczuciu Bierdiajewa  jest pora¿aj¹ce poczucie bezsensu, ciemnoci i pustki. Impresja tego nieznonego dla cz³owieka stanu ma wiadczyæ o koniecznoci
istnienia Boga, który usensawia ludzki los.
Jednak najbardziej przekonywaj¹cym Bierdiajewa dowodem Bo¿ego istnienia jest sam cz³owiek, traktowany nie powierzchownie, ale w ca³ej swej
g³êbi, poniewa¿ to cz³owiek jest odbiciem Bo¿ego obrazu. Tym samym jest
on nie tylko bytem skoñczonym (jak pragnê³oby wielu), ale tak¿e istot¹ nieskoñczon¹, syntez¹ skoñczonoci z nieskoñczonoci¹. Widoczne w niezliczonych przejawach ludzkiego ¿ycia niezadowolenie cz³owieka ze skoñczonoci
jest ujawnieniem siê elementu Bo¿ego w cz³owieku. Jest ludzkim wiadectwem
o istnieniu Boga48.
W samym cz³owieku, w postawie jego ¿ycia, ujawnia siê te¿ inny argument broni¹cy Bo¿ego istnienia. Bierdiajew przypomina³, ¿e wród ludzi byli
prorocy, aposto³owie, mêczennicy, bohaterowie, byli mistycy, bezinteresowni
poszukiwacze prawdy, byli czyni¹cy sprawiedliwoæ, byli tworz¹cy autentyczne piêkno, byli ludzie wielkiego porywu, silni duchem, a w koñcu tak¿e
objawiona zosta³a najwy¿sza sytuacja: bycia ukrzy¿owanym za Prawdê.
Wszystko to  pomimo, ¿e samo istnienie cz³owieka, drog¹ martwej dialektyki, istnienia Boga nie dowodzi  równie¿ wskazuje na istnienie wy¿szego,
Bo¿ego wiata, wiadczy o nim i do niego przekonuje.
Je¿eli drog¹ do Boga jest Jego duchowe dowiadczenie, oraz poznawanie
Go poprzez kontemplacjê i wewnêtrzne intuicje (rozum bowiem – zdaniem
Bierdiajewa – ze swej natury jest intuicyjny, a nie dyskursywny i to w nim
kontempluje siê rzeczywistoæ), wówczas zbêdnym staje siê szukanie dowodów, zarówno empirycznych, jak i racjonalistycznych, na potwierdzenie Bo¿ego istnienia. Niedorzecznym jest, przy mo¿liwoci interpersonalnego spoM. A. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003,
s. 19-20.
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tkania cz³owieka z Bogiem, negowanie istnienia Absolutnego Ducha ze wzglêdu na Jego laboratoryjn¹ niesprawdzalnoæ. Istnieje bowiem Tajemnica, przed
któr¹ zatrzymujemy siê ze wzglêdu na g³êbiê poznania. Bóg jest tak¹ w³anie
Tajemnic¹ i poznanie Boga oznacza przyswojenie sobie tej Tajemnicy49.
Bierdiajew znajdowa³ tylko jeden (a¿ jeden?) powa¿ny argument na rzecz
ateizmu. Jest nim trudnoæ pogodzenia istnienia wszechmog¹cego, naj³askawszego Boga ze z³em i cierpieniem wiata. Krytykuje on tym samym tradycyjn¹ naukê o Bo¿ej Opatrznoci. Jeli bowiem Bóg-Pantokrator jest obecny
w ka¿dym z³u i cierpieniu, to w Boga nie mo¿na wierzyæ i bunt przeciw Bogu
jest usprawiedliwiony. Wyjanianie strasznych katastrof w ¿yciu ludzi przy
pomocy gniewu Bo¿ego i kary jest nie do zniesienia. Trudno usprawiedliwiæ
i wyjaniæ obecnoæ najlepszego Boga w z³u, w d¿umie, w cholerze, w torturach, w okropnociach wojen, w rewolucji i kontrrewolucji50. Uczynienie
Boga odpowiedzialnym za cierpienie niejako przymusza cz³owieka do odrzucenia Boga w ogóle. A jeli nie ma Boga, jeli nie ma Prawdy wznosz¹cej siê
nad wiatem, to cz³owiek zostaje ca³kowicie podporz¹dkowany determinizmowi, staje siê udoskonalonym i zarazem gorszym zwierzêciem. I tylko
uznanie Bo¿ego istnienia jest kart¹ wolnoci cz³owieka, jego wewnêtrznym
usprawiedliwieniem w walce o wolnoæ z przyrod¹ i spo³eczeñstwem51.
Takie bycie Boga wraz z niemo¿noci¹ dowiadczenia Jego istnienia poza
obszarem ducha, wiary, mistyki ukazuje Go jako stra¿nika absolutnej wolnoci. Stra¿nika, który ¿adnym faktem nie zmusza cz³owieka do uznania Bytu
odeñ wy¿szego. ¯adnym cudem nie udowadnia swego „Ja Jestem. Nawet
zjawiaj¹c siê w wiecie w osobie ludzkiej, przyj¹³ postaæ najmniejszego z ludzi, gdy¿ zapragn¹³ wolnej mi³oci cz³owieka  ¿eby sam poszed³ za Nim
wolny, olniony i zachwycony Nim52.
Samoobjawienie Boga w Jezusie Chrystusie

Poprzez pojawienie siê Chrystusa w wiecie w historiê wesz³a inna, wy¿sza rzeczywistoæ. Dokona³o siê to w jedyny ze sposobów, który umo¿liwia
cz³owiekowi w pe³ni wolne opowiedzenie siê za Bogiem. Bowiem, w odczuciu Bierdiajewa, nie mo¿na przyj¹æ Boga, jeli Bóg sam nie przyjmuje cierpieñ ludzi, jeli nie jest Bogiem ofiarnym. Dlatego to w³anie cz³owieczeñstwo uwa¿a³ Bierdiajew za podstawowy atrybut Boga. To przez nie przepaæ
49
50
51
52

Ten¿e, wiat poznania filozoficznego, prze³. J. Pawlak, Toruñ 1994, s. 7-8.
Ten¿e, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003, s. 23.
Tam¿e, s. 22.
Por. M. A. Bierdiajew, Filozofia wolnoci, prze³. E. Matuszczyk, Bia³ystok 1995, s. 152.
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miêdzy Bogiem i cz³owiekiem zosta³a przezwyciê¿ona. Od tego zbawiennego prze³omu wolno ju¿ mówiæ nie tylko o elemencie Boskim w cz³owieku,
ale tak¿e ludzkim w Bogu53.
Tylko raz w historii wiata mo¿na by³o ujrzeæ Boga w ciele, dotkn¹æ Go,
poczuæ Jego bliskoæ. Tylko przez Chrystusa stosunek cz³owieka i Boga sta³
siê intymny. Bóg sta³ siê cz³owiekowi bliski, bli¿szy ni¿ cz³owiek sam sobie.
Na ró¿ne sposoby objawia³ siê Bóg w historii ludzkoci, ale nigdy przed
Chrystusem nie zjawi³ siê w obrazie ludzkiej osoby. By³o to cudem historii,
jedynym co do znaczenia cudownym faktem odkupienia i zbawienia. Wiara
w ten cudowny fakt, umi³owanie tej tajemniczej Osoby, przylgniêcie do Chrystusa s¹ dla cz³owieka zbawcze. W zale¿noci bowiem od naszego mniemania o Nim zmieniaj¹ siê nie tylko nasze intelektualne teorie, nie tylko przemienia siê oblicze tego wiata, ale od mniemania tego zale¿y nasze istnienie.
Jeli bowiem Chrystus jest Synem Boga, Logosem, to wiat posiada Sens
i mam nadziejê na wieczne zbawienie; je¿eli za Chrystus to jedynie cz³owiek,
wówczas wiat nie posiada sensu i nie ma dla mnie religii zbawienia54. Istota
chrzecijañstwa i jego wielkie nowatorstwo polega³y w³anie na odkryciu
cz³owieczeñstwa Boga, na bogoucz³owieczeniu i przezwyciê¿eniu tym samym przepaci miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Chrzecijañstwo bowiem jest
religi¹ Bogocz³owieczeñstwa i zak³ada wiarê nie tylko w Boga, ale tak¿e
w cz³owieka, czym ró¿ni siê od abstrakcyjnego monoteizmu, judaizmu czy
islamu. Jest ono antropocentryczne. G³osi wyzwolenie cz³owieka spod w³adzy mocy kosmicznych i duchów.
Objawienie Boga wiatu, ca³y sens tego objawienia polega na tym, ¿eby
wiat w sposób wolny rozpozna³ Chrystusa i umi³owa³ Króla w obrazie
Ukrzy¿owanego, by ujrza³ Bosk¹ moc w pozornej bezsile i bezradnoci. T¹
bezsilnoci¹ i poni¿eniem samego Boga zosta³a objawiona wiatu tajemnica
umi³owania, sens stworzenia przejawiaj¹cy siê w tym, by cz³owiek przylgn¹³
do Boga-Mi³oci, a nie przelêk³ siê Boga-Mocy. Jedynie Bóg, który objawi³
siê w Synu, w Bogocz³owieku, przestaje byæ Bogiem despot¹, a staje siê Bogiem mi³oci i wolnoci. Pojawienie siê Chrystusa jako Króla ziemi, nie tylko naruszy³oby wolnoæ cz³owieka, ale zakoñczy³oby historiê wiata, bowiem
dalsza historia nie mia³aby ju¿ sensu. Przyrównaæ to mo¿na do sytuacji,
w której Bóg uczyni³by stworzenia niezdolne do grzechu, doskona³e z przymusu i dlatego pozbawione wolnoci.
53
Por. ten¿e, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 57, 160; ten¿e,
Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 23-24.
54
Ten¿e, Filozofia wolnoci, prze³. E. Matuszczyk, Bia³ystok 1995; tam¿e, s. 120-121.
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mieræ Chrystusa na krzy¿u, ukrzy¿owanie Prawdy to fakt, który zosta³
dany ca³emu wiatu. Fakt, który wdziera siê gwa³tem i przymusza do uznania
go. Nie wymaga ani wiary, ani mi³oci. Natomiast zmartwychwstanie Chrystusa, to, ¿e Prawda zwyciê¿y³a w wiecie z³o, ¿e wyrwa³a korzeñ z³a 
mieræ, nie ma mocy dowodu. Dlatego wiara w zmartwychwstanie jest aktem
wolnoci, wolnego wyboru, mi³oci do Chrystusa, a jednoczenie aktem wyrzeczenia siê ograniczonoci swojej i ograniczonoci wiata. Ci bowiem, którzy znajduj¹ siê w wy³¹cznej w³adzy si³ wiata, dla których istnieje tylko to,
co konieczne, i którzy przyjmuj¹ tylko to, co naukowo udowodnione, ci wiedz¹, ¿e Chrystus umar³, lecz nie wiedz¹ czego nieskoñczenie cenniejszego –
tego, ¿e Chrystus zmartwychwsta³. Ca³y sens cudu zmartwychwstania polega
na tym, ¿e jest on niewidzialny, nieudowadnialny, niezniewalaj¹cy, ¿e zawsze
zwrócony jest ku ludzkiej wolnoci i ludzkiej mi³oci. Prawda zmartwychwstania mo¿e byæ przyjêta tylko w sposób wolny, nie wymuszony. Zdj¹æ bowiem brzemiê wolnoci i zast¹piæ wolnoæ przemoc¹ oznacza przekszta³ciæ
¿ycie religijne w przymus rzeczy widzialnych, umocniæ koniecznoæ. Chrystus umar³ na krzy¿u  tê s³aboæ widzi ca³y wiat; Chrystus zmartwychwsta³
 tê si³ê widzi tylko kochaj¹cy Go i wierz¹cy w Niego. Wolnoæ wiary i godnoæ cz³owieka w dziele zbawienia oparte s¹ na tej widzialnej z zewn¹trz s³aboci Syna Bo¿ego i niewidzialnej z zewn¹trz Jego mocy55.
Bierdiajew podkrela³, ¿e wiara religijna zawsze le¿y w g³êbi mistyki,
wolnego wyboru, niczym niedeterminowanej mi³oci, wolnego ujawnienia
rzeczy niewidzialnych i nie narzucaj¹cych siê. W tym wietle wewn¹trz nowotestamentowego objawienia nie ma prawa, nie ma pañstwa, nie ma rodziny, nie ma ¿adnego porz¹dku przymusu. Jest tylko ³aska, mi³oæ, wolnoæ.
Bóg, który nie u¿ywa swej potêgi, by udowodniæ wiatu swe istnienie, nie
wykorzystuje jej, gdy zagro¿ony jest Jego ludzki los, bezsprzecznie musi byæ
uznany jako Bóg-Wolnoæ. To w Chrystusie, absolutnym centrum kosmosu
mo¿liwym staje siê pojednanie cz³owieka z Bogiem. Bowiem Syn Bo¿y staj¹c siê cz³owiekiem pokaza³, w jaki sposób mo¿liwe jest przebóstwienie ludzkiej natury, znalezienie wyzwolenia od z³a. To w Nim relacja Boga i cz³owieka zmienia siê z niewolniczej na synowsk¹.

III. RELACJA BOGA DO WIATA I CZ£OWIEKA
Relacje miêdzy Bogiem a cz³owiekiem okrela³ Bierdiajew jako paradoksalne, nie poddaj¹ce siê wyra¿eniu w pojêciach. Przez fakt, i¿ Bóg rodzi siê
55
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w cz³owieku, cz³owiek zostaje wywy¿szony, ale z drugiej strony, cz³owiek
rodz¹c siê w Bogu wzbogaca Bo¿e ¿ycie. Teologia, która g³osi, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka i wiat zupe³nie ich nie potrzebuj¹c, stwarzaj¹c wy³¹cznie dla
swej chwa³y, zas³uguje na odrzucenie jako niewolnicza i pozbawiaj¹ca ¿ycie
cz³owieka i wiata wszelkiego sensu. Bóg z cz³owiekiem i wiatem jest wiêkszy ni¿ Bóg bez cz³owieka i wiata. Cz³owiek i wiat to wzbogacenie ¿ycia
Bo¿ego56. Cz³owiek i Bóg wzajemnie siê potrzebuj¹57. Chocia¿ Bóg wzglêdem
cz³owieka pozostaje transcendentny, to ju¿ dowiadczenie transcendentnoci
Boga okazuje siê zjawiskiem immanentnym, niewyobcowanym i niezobiektywizowanym. Cz³owiek zakorzeniony jest w Bogu tak, jak Bóg zakorzeniony jest w cz³owieku i transcendentnoæ Boga wobec cz³owieka mo¿e byæ
przyjêta w tym sensie, ¿e niepowtarzalnoæ ka¿dej osoby nie znika i nie rozp³ywa siê w Bóstwie. To wzajemne zakorzenienie nie prowadzi jednak do
to¿samoci58. Ca³¹ tajemnicê tej relacji zawar³ Bierdiajew w stwierdzeniu, i¿
siedliskiem transcendencji jest immanencja.
Jednak¿e mimo tak bliskich wiêzi Boga i cz³owieka, Bóg  w koncepcji
Bierdiajewa  w imiê zachowania wolnoci nie mo¿e ingerowaæ w dzieje tego
wiata. Tym samym mo¿na mówiæ o nowej, opartej na pojêciu wolnoci, teodycei. Jej wynikiem jest nowa dialektyka obcowania cz³owieka z Bogiem.
Ow¹ jednostronnoæ stosunków Bóg  cz³owiek, wynikaj¹c¹ z przekonania,
i¿ Bóg jest stwórc¹ i prawodawc¹ cz³owieka oraz wiata, Bierdiajew zastêpuje teodyce¹, któr¹ mo¿na okreliæ mianem nowego deizmu, teodyce¹ swoistego opuszczenia cz³owieka przez Boga. Opuszczenie przez Boga ludzkich spo³eczeñstw i cywilizacji jest podstawowym dowiadczeniem epoki, w której
przysz³o mi ¿yæ59  napisa³. Ten bierdiajewowski wariant deizmu wyra¿a siê
w poczuciu trojakiego rodzaju osamotnienia, na które Bóg przystaje w imiê
Ten¿e, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 13.
W rozumieniu Bierdiajewa, twierdzenie, i¿ nie tylko cz³owiek potrzebuje Boga, ale tak¿e
Bóg potrzebuje cz³owieka, ¿e bez cz³owieka nie ma równie¿ Boga, ¿e wraz ze znikniêciem cz³owieka znika te¿ Bóg, nale¿y rozumieæ tylko i wy³¹cznie duchowo, nie za w terminach naturalistycznej metafizyki i teologii. Relacja ta bowiem jest dowiadczeniem mi³oci, a nie pojêciem.
Podstawowa sprzecznoæ to nie przeciwstawienie sobie tego, co przyrodzone i nadprzyrodzone
(cz³owieka i Boga), ale tego co naturalne i duchowe. Bowiem Bóg i cz³owiek to odwrotne strony
tego samego zwierciad³a, a nie oddalone od siebie wyspy w obiektywnej przestrzeni. Por. ten¿e,
Zarys metafizyki eschatologicznej, prze³. W. i R. Parandowscy, Kêty 2004, s. 78; ten¿e, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 81; ujêcie relacji Boga i cz³owieka w ramach teologii katolickiej  por. T. Wêc³awski, Królowanie Boga. Trzy objanienia wyznania wiary Kocio³a, Poznañ 2004, s. 45-87.
58
Por. M. A. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej, prze³. W. i R. Parandowscy, Kêty
2004, s. 78; ten¿e, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 288.
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Tam¿e, s. 287.
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zachowania ludzkiej wolnoci. Po pierwsze wynika ono z faktu, ¿e Bóg nie
jest rz¹dc¹ wiata; po drugie, ¿e nie stworzy³ On ¿adnego cis³ego kodeksu
prawa, ¿adnego zewnêtrznego wzglêdem cz³owieka i wiata systemu norm
etycznych; po trzecie (o czym by³a ju¿ mowa), ¿e nie istniej¹ ¿adne (racjonalno-empiryczne) dowody potwierdzaj¹ce Bo¿e istnienie. Wszystkie te
aspekty pog³êbiaj¹ uczucie zagubienia cz³owieka w otaczaj¹cym go wiecie.
Jednak konsekwencj¹ ich braku by³by przymus wiary w Boga, czyli przymusowa cnota sprzeczna nie tylko z wolnoci¹ cz³owieka, ale równie¿ z obrazem samego Boga oczekuj¹cego mi³oci skierowanej ku Niemu wy³¹cznie
w sposób wolny.
Poprzez specyfikê relacji Boga i cz³owieka mo¿liwe jest nie tylko zagubienie ludzkoci w g¹szczu ziemskich spraw i jej zamkniêcie siê na Transcendencjê, zanegowanie Boga jako osoby, og³oszenie Jego mierci, a nawet
nazwanie bogiem cz³owieka, ale tak¿e  ów sposób bycia Boga wzglêdem
wiata  umo¿liwia cz³owiekowi postawê, która przystoi jego pochodzeniu
i powo³aniu. Obie te sytuacje maj¹ jednakow¹ szansê zaistnienia, poniewa¿
wiat posiada wolnoæ, któr¹ gwarantuje mu Bóg; poniewa¿ Bóg nie zjawia
siê w wiecie jako jego Stwórca, Pan i W³adca; poniewa¿ nie narzuca ¿adnego kodeksu postêpowania; poniewa¿ Bóg ukry³ siê w wiecie i przebywa
w nim incognito, by sw¹ namacalnoci¹ nie przymuszaæ do wiary, do mi³oci, do tworzenia dobrego ¿ycia.
Transcendencja Boga

Bierdiajew, choæ krytykuje wspominane wczeniej sposoby mówienia
o Bogu, to jednak zdaje sobie sprawê, i¿ wszelka próba nazwania Nienazywalnego koñczy siê mniejszym lub wiêkszym fiaskiem i zafa³szowaniem Jego
obrazu. Mimo g³oszenia swoistego pokrewieñstwa cz³owieka i Boga oraz najbardziej intymnych relacji ³¹cz¹cych osobê Bosk¹ i ludzk¹, Bierdiajew dostrzega miêdzy nimi ró¿nicê jakociow¹ na tyle istotn¹, ¿e nie pozwala ona
na doszukiwanie siê zwi¹zków kauzalnych miêdzy Bogiem a wiatem.
Gdy idzie o Boga jako przyczynê wiata, Bierdiajew odrzuca³ ca³kowicie
wszelk¹ w tym wzglêdzie przyczynowoæ. Kategoria ta bowiem  jego zdaniem  ma zastosowanie jedynie do wiata fenomenów, nie maj¹c ¿adnego
odniesienia do wiata noumenalnego60, do którego nale¿y relacja miêdzy Bo60
W kwestii relacji kauzalnych przyjmuje Bierdiajew myl Immanuela Kanta, przy czym zarzuca mu brak konsekwencji przejawiaj¹cy siê w uznaniu przez Królewieckiego filozofa relacji
przyczynowych miêdzy rzecz¹ sam¹ w sobie a zjawiskiem, których w odczuciu Bierdiajewa byæ
nie mo¿e.
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giem a cz³owiekiem. Myl ta doprowadzi³a Bierdiajewa do szokuj¹cego dla
wierz¹cego czytelnika, bezpiecznego wród oswojonych prawd, sformu³owania: Bóg nie jest przyczyn¹ wiata61. U¿ywaj¹c cudzys³owu przy s³owie
Stwórca, Bierdiajew wyra¿a swój dystans do dotychczasowej jego treci,
któr¹ uwa¿a za obci¹¿on¹ analogi¹ z ludzk¹ dzia³alnoci¹. Jego zdaniem, Bóg
pozostaje Stwórc¹ cz³owieka w tym sensie, ¿e bêd¹c wartoci¹ wy¿sz¹ ni¿
cz³owiek, umo¿liwia cz³owiekowi realizacjê swego cz³owieczeñstwa. Mo¿e
siê to dokonaæ tylko wówczas, jeli istniej¹ wartoci od cz³owieka wiêksze.
Istnienie Boga oznacza zatem dla osoby ludzkiej mo¿liwoæ stawania siê
prawdziwym cz³owiekiem. Bóg-Stwórca istnieniem swym pozwala cz³owiekowi wznosiæ siê ku temu, co doskonalsze, przekraczaæ samego siebie, a tym
samym stwarza w nim nowego, autentycznego cz³owieka. Ponadto sam Boski akt stwarzania ex nihilo, w koncepcji Bierdiajewa, nabiera nowego znaczenia. Owa nicoæ, z której Bóg utworzy³ wiat, jest uprzedzaj¹c¹, nawet
samego Boga wolnoci¹. Nicoæ bowiem i p³yn¹ca z niej wolnoæ s¹ bardziej
pierwotne ni¿ Bóg, który mo¿e mieæ w³adzê nad wszystkim, co istnieje, jednoczenie nie mo¿e On jej mieæ nad niczym. Nie ma zatem Bóg w³adzy nad
wolnoci¹. Jest On ograniczony swoj¹ niemo¿noci¹ w stosunku do nicoci
i wolnoci. Wolnoæ stanowi bowiem granicê Bo¿ej w³adzy62. Tym samym jest
to ten rodzaj wolnoci, który pozostaje niezale¿ny od Boga i przynale¿y zarówno osobie Boskiej jak i ludzkiej.
Jednak Bóg – w odczuciu Bierdiajewa – nie tylko nie jest przyczyn¹ wiata ze wzglêdu na to, ¿e pozostaje On Istnieniem równie wtórnym wobec pierwotnej wolnoci jak cz³owiek, ale nie jest On te¿ twórc¹ ¿adnego systemu
norm etycznych. Nie mo¿e byæ ustanowicielem jakiegokolwiek prawa moralnego, które mog³oby byæ dane cz³owiekowi z zewn¹trz, poniewa¿ narzucone
wymagaj¹ce bezwzglêdnego pos³uszeñstwa normy narusza³oby ludzk¹ wolnoæ. Bierdiajew dostrzega³ jednak powa¿ny problem. Paradoksalnoæ etyki
 w jego odczuciu  polega na jej niezbêdnoci, a zarazem niemo¿liwoci istnienia jako obiektywnego systemu norm. Rodzi to konflikt, gdy¿ nawet interioryzacja norm etycznych nie przezwyciê¿a obiektywnego charakteru etyki.
Niemniej  w odczuciu Bierdiajewa  nazwaæ Boga stwórc¹ (jakiegokolwiek)
systemu norm moralnych, to uczyniæ z Niego równie¿ egzekutora tych¿e
norm, a tym samym odmówiæ cz³owiekowi rzeczywistej wolnoci. Przyjêcie
61
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M. A. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003,

62
Kategoria w³adzy  zdaniem Bierdiajewa  jest kategori¹ socjologiczn¹, a nie metafizyczn¹
czy teologiczn¹, nie odnosi siê do Boga. Por. ten¿e, Metafizyczny problem wolnoci, w: ten¿e, G³oszê wolnoæ, prze³. H. Paprocki, Warszawa 1999, s. 58.
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Boga jako twórcy prawa rodzi pytanie o podstawê takich a nie innych regu³.
Jedyn¹ odpowiedzi¹ na nie by³aby swoista tautologia: Bóg stworzy³ takie,
a nie inne zasady, poniewa¿ takie w³anie stworzy³. Tymczasem Bóg 
w Chrystusie  objawia nam siebie zupe³nie inaczej. Chrzecijañstwo g³osi
Boga mi³oci i wolnoci. W religii nowotestamentowej to mi³oæ zastêpuje
prawo. Bóg prawodawca i sêdzia sprawiedliwy (przy ludzkim rozumieniu
sprawiedliwoci, gdzie czêsto jest ona tylko innym okreleniem zemsty) nie
jest to¿samy z Bogiem chrzecijañskim, a Boga innego ni¿ g³oszony przez
Chrystusa nie ma.
By mieæ choæ mgliste pojêcie zupe³nej innoci Boga, nale¿y zaprzestaæ
przenoszenia na Niego kategorii okrelaj¹cych sposób funkcjonowania spo³eczeñstw. Koniecznym jest wiêc porzucenie idei g³osz¹cej, ¿e Bóg rz¹dzi wiatem, ¿e panuje w wiecie przyrody, w wiecie fenomenów. Bowiem w wiecie determinizmu i zniewolenia w³ada nie Bóg, lecz ksi¹¿ê tego wiata. Królestwem Boga jest natomiast królestwo wolnoci i ducha, nie za królestwo
zdeterminowanej natury. Bierdiajew g³osi³ wiêc nie tylko, ¿e Bóg nie rz¹dzi
wiatem, tym wiatem, który odpad³ w zewnêtrzne ciemnoci, ale, co wiêcej,
ma On w tym wiecie mniej w³adzy ni¿ policjant63. Nie jest On wiêc najwy¿sz¹ przyczyn¹ dzia³aj¹c¹ w wiecie, nie jest w³adz¹ nad cz³owiekiem
i wiatem. Nie jest On bytem obiektywnym64, do którego odnosz¹ siê nasze
racjonalne kategorie. Bowiem w naszym wiecie dzia³a nie tylko Bóg, ale tak¿e fatum, koniecznoæ, przypadek. Fatum dzia³a tam, gdzie wiat opuszcza
Boga i gdzie Bóg opuszcza wiat. Czas opuszczenia przez Boga jest fatalny
w ¿yciu cz³owieka. [ ] Nieszczêliwy wypadek, który wydaje siê ca³kowicie
bezsensownym i okrutnym oznacza, ¿e ¿yjemy w wiecie upad³ym, w którym
Bóg nie rz¹dzi ca³oci¹65. Przypadek odgrywaj¹cy w ¿yciu cz³owieka ogromn¹ rolê jest swoistym dzia³aniem w wiecie ogromnej iloci si³ nie poddaj¹cych siê racjonalnemu zbadaniu. Wobec nich cz³owiek zdaje siê byæ bezbronny. Zwi¹zek miêdzy nimi a Bogiem polega na tym, ¿e dziêki Bogu ka¿dy,
nawet najtragiczniejszy wypadek mo¿e otrzymaæ w ¿yciu cz³owieka wy¿szy
sens. Winnimy bowiem dostrzec w Bogu tego, który jest Sensem wiata, jego
Prawd¹, Duchem i wolnoci¹.
M. A. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 158.
Obiektywnoæ rozumiana jako niezale¿noæ od istnienia cz³owieka. Zdaniem Bierdiajewa,
Bóg i cz³owiek nie s¹ zewnêtrzni wobec siebie nawzajem i nie s¹ to¿sami. Nie da siê jednak wypracowaæ pojêæ, które mog³yby adekwatnie wyraziæ prawdê na ten temat, dlatego te¿ nale¿y poprzestaæ na symbolicznym jej wyra¿aniu.
65
M. A. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty
2004, s. 14.
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W wietle takiego ujêcia nieporozumieniem staje siê doszukiwanie odbicia woli Bo¿ej w zdarzeniach, które mo¿emy obserwowaæ w wiecie. Nie
mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e choæ Bóg nie jest sprawc¹ ani autorem ludzkich losów, tragedii, nieszczêæ, to nie pozostawia On cz³owieka samemu
sobie, ale ze wzglêdu na swoje zatroskanie pozostaje w wiecie obecny. Tym
samym, transcendentny wzglêdem wiata, przekraczaj¹cy wszelk¹ poznawaln¹ dla nas rzeczywistoæ Bóg, nie jawi siê cz³owiekowi jako Bóg daleki, na
wzór bo¿ków pogañskich, ale jako Bóg-z-nami. Poniewa¿ jednak nie jest On
jedynie Bogiem-Mi³oci¹, ale tak¿e (a dla Bierdiajewa przede wszystkim)
Bogiem-Wolnoci¹, Jego obecnoæ w wiecie nie tylko nie mo¿e byæ narzucaj¹ca siê, ale wrêcz musi byæ niepoznawalna metodami tego wiata. Musi
byæ ukryta.
Incognito Boga w wiecie

Ukryta pod postaci¹ s³ugi Boskoæ Chrystusa pozwala okreliæ Jego bycie w wiecie jako bycie incognito. Niewielu bowiem rozpozna³o w Nim
swego Boga, a Jego przyjêcie wymaga³o i wci¹¿ wymaga od cz³owieka nie
tylko wiary, ale tak¿e wolnoci. By wiêc oba te warunki umi³owania Boga
(wolnoæ i wiara) by³y mo¿liwe do osi¹gniêcia przez ka¿dego cz³owieka, bez
wzglêdu na jego czasoprzestrzeñ, Bóg wci¹¿ pozostaje w wiecie incognito.
St¹d w cz³owieku poczucie osamotnienia, dowiadczanie nieobecnoci Boga.
I choæ Bierdiajew pisa³: czêsto odczuwa³em odejcie Boga od wiata i opuszczenie cz³owieka przez Boga, opuszczenie mnie samego66, to jednak nie mia³
on na myli tego rodzaju opuszczenia, który g³osz¹ deici przypisuj¹cy Bogu
brak zainteresowania wiatem. Bóg Bierdiajewa jest bowiem Bogiem-Mi³oci¹. Bogiem, któremu los wiata, a nade wszystko ka¿dego cz³owieka nie
tylko nie jest obojêtny, ale który dla ratowania tego¿ zagro¿onego przez z³o
losu sam dokonuje dzie³a Odkupienia w Jezusie Chrystusie. Odkupienia, które bêd¹c dzie³em Trójjedynego Boga, otwiera cz³owiekowi drogê do Jego
Bo¿ego ¿ycia. Opuszczenie  u Bierdiajewa  bli¿sze jest zatem znaczeniowo
ukryciu, poniewa¿ Bóg nie tylko przejawia zainteresowanie wiatem, ale równie¿ w wiecie tym przebywa. Jest to jednak obecnoæ incognito. Z ni¹ zwi¹zana jest ludzka wolnoæ. Tylko bowiem incognito Boga w wiecie pozostawia cz³owiekowi mo¿liwoæ zanegowania Jego istnienia, co jest niezbywalnym prawem wolnoci.
66
Ten¿e, wiat poznania filozoficznego, prze³. J. Pawlak, Toruñ 1994, s. 55; por. ten¿e, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 287; ten¿e, Egzystencjalna dialektyka Boga
i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2004, s. 16.
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Zdawaæ by siê jednak mog³o czym niewyobra¿alnym takie ukrycie siê
Boga, ¿e nawet Bóg wcielony, w drugiej hipostazie Trójcy wiêtej  dla tych,
którzy nie chc¹ Go rozpoznaæ  pozosta³ niedostrzegalny. Przekonujemy siê
jednak, i¿ jest to mo¿liwe, bowiem dla wielu  tak¿e wspó³czenie, a mo¿e
przede wszystkim w tej epoce  Jezus Chrystus pozostaje jedynie wêdrownym nauczycielem, synem cieli Józefa, kim, kto odczu³, co znaczy byæ
sponiewieranym przez obcych, zapomnianym przez bliskich, co znaczy samotnoæ i poczucie opuszczenia przez Boga. Nawet jeli w myleniu tym jest
On kim wyj¹tkowym i prawdziwym, zas³uguj¹cym na pamiêæ, to jednak
pozostaje tylko i wy³¹cznie cz³owiekiem. To odmówienie Chrystusowi bóstwa, nierozpoznanie Boga nie tylko w wiecie, ale nawet w Jego Wcieleniu,
mo¿liwe jest jedynie przy Bo¿ym ukryciu siê przed cz³owiekiem. Ludzie jednak z trudem znosz¹ incognito Boga. Pragn¹ oni Jego królewskiej wielkoci.
Pocz¹tkowo wiêc racjonalizuj¹ Opatrznoæ, dostosowuj¹ j¹ do swego poziomu, nazywaj¹ Boga Panem, W³adc¹, Królem, by nastêpnie buntowaæ siê przeciwko w³asnym fa³szywym ideom i staæ siê ateistami. Znamienne jest to, ¿e
w pierwszym przypadku wcale nie byli bli¿ej Boga, ni¿ w drugim.
Incognito Boga w wiecie ma umo¿liwiæ cz³owiekowi nie tyle w pe³ni
wolne funkcjonowanie w nim, bo to gwarantuje nam ju¿ samo istnienie Boga,
ile ca³kowicie odpowiedzialne, a odpowiedzialnoæ mo¿liwa jest tylko w przypadku istot wolnych, opowiedzenie siê za Bogiem i udzielenie twórczej odpowiedzi na Bo¿¹ mi³oæ. I choæ mo¿na tak wielkie uszanowanie przez Boga ludzkiej wolnoci poj¹æ, a nawet doceniæ, to nie sposób nie dostrzec drugiej strony
medalu. Ukrycie siê Boga wywo³uje w cz³owieku poczucie osamotnienia, zagubienia, wewnêtrznego rozdarcia. Wolnoæ wówczas, zamiast kojarzyæ siê
z radoci¹ tworzenia, staje siê sfer¹ ryzyka. Pojawia siê wiêc pokusa zrezygnowania z niej w imiê dzieciêcego szczêcia, ma³ej stabilizacji, czy po prostu dla
³atwego ¿ycia67. Jednak Bierdiajewowi wolnoæ jawi³a siê jako obowi¹zek cz³owieka wobec Boga, obowi¹zek bycia istot¹ woln¹ nawet wówczas, gdyby wolnoæ mia³a staæ siê ród³em tragizmu ludzkiego ¿ycia. Bowiem wbrew poczuciu s³aboci i osamotnienia, cz³owiek powinien wytrzymaæ jej ciê¿ar, by byæ
zbawionym. Przymusowe zbawienie jest niemo¿liwe. Bóg przyjmuje tylko wolnych, tylko wolni s¹ mu potrzebni68.
Incognito Boga pozwala ludziom na zanegowanie Jego istnienia, chocia¿
jest ono konieczne, by cz³owiek móg³ dokonywaæ w pe³ni wolnych wyborów,
by móg³ byæ istot¹ woln¹, wymykaj¹c¹ siê determinizmom wiata. BierdiaPor. M. Jêdraszewski, Odzyskaæ samych siebie, Poznañ 1993, s. 145.
Ten¿e, Filozofia wolnoci, prze³. E. Matuszczyk, Bia³ystok 1995, s. 152; por. ten¿e, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003, s. 55.
67
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jew wielokrotnie podkrela³, i¿ kategorie, którymi pos³ugujemy siê, by przybli¿yæ Boga cz³owiekowi, s¹ nieadekwatne i ukazuj¹ Go jako despotê. B³êdne jest to równie¿ dlatego  pomijaj¹c w tym miejscu inne konsekwencje 
¿e dyktatorzy i tyrani neguj¹ wolnoæ innych, rezerwuj¹c j¹ tylko dla siebie.
Bóg natomiast kocha wolnoæ autentycznie, a objawia siê to tym, i¿ g³osi j¹
równie¿ dla innego, dla cz³owieka69. Wolnoæ za cz³owieka czyni go odpowiedzialnym za swoje ¿ycie i czyny, a tym samym za z³o, ukazuj¹c jednoczenie absurdalnoæ wszelkich prób obarczania win¹ za nie Boga.

IV. BÓG A Z£O
Moc z³a wci¹¿ pozostaje niewyjaniona. Nie istnieje ¿adna proporcja miêdzy cierpieniami ludzi, dowiadczaniem przez nich upokorzeñ, a ich grzesznoci¹. Próba usprawiedliwiania wszelkiego z³a poprzez nak³anianie do zgody na przyjêcie jego skutków, wyra¿anej w postawie: Bóg tak chcia³, by³a dla
Bierdiajewa zupe³nym niezrozumieniem Bo¿ej Prawdy. Cz³owiek zagubiony,
nie bêd¹cy ju¿ w stanie odró¿niæ prawdy od fa³szu, pozbawiony punktów
odniesienia, azymutów wskazuj¹cych drogê do ¯ycia, zostaje niepostrze¿enie
wmanipulowany w z³o i dopiero jego smutne konsekwencje pozwalaj¹ mu
dostrzec, ¿e zosta³ przechytrzony, oszukany, zniewolony – a wszystko to pod
pozorem obietnicy przysz³ego szczêcia.
Tym sposobem równie¿ pierwsi ludzie ulegli pokusie z³udnego dobrodziejstwa  otworz¹ wam siê oczy, jako Bóg bêdziecie znali dobro i z³o (Rdz.
3,5)  dobrodziejstwa, które mia³o staæ siê ich udzia³em. Mit o upadku cz³owieka symbolizuje  zdaniem Bierdiajewa  niemo¿noæ Stwórcy, by przeszkodziæ z³u p³yn¹cemu z wolnoci, której On nie stworzy³, wolnoci irracjonalnej. Istnienie zatem z³a  najboleniejszy problem teodycei  przestaje byæ
argumentem przeciwko Bogu. Ten bowiem wiat nie jest wiatem Boskim
i Boski porz¹dek go nie obejmuje. Z³o istnieje, poniewa¿ Bóg nie jest wszechmocny. Nie ma On w³adzy nad nicoci¹, czyli nad wolnoci¹, której dzie³em
jest z³o. Dobry wiat by³by mo¿liwy tylko wówczas, gdyby wolnoæ nie istnia³a. Bez wolnoci z³a, dobro by³oby przymusem, a taka niewola dobru jawi
siê jako wiêksza niegodziwoæ ni¿ wolnoæ samego z³a. Ka¿da bowiem wolnoæ jest lepsza od tego, co wymuszone. Jak pisa³ w. Augustyn: nikt nie postêpuje dobrze z musu, nawet jeli to, co czyni, jest dobre70.
Por. M. A. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, prze³. H. Paprocki, Kêty 2003,
s. 56-59.
70
w. Augustyn, Wyznania, prze³. Z. Kubiak, Kraków 2000, s. 39.
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Bierdiajew próbowa³ t³umaczyæ istnienie z³a ograniczeniem wszechmocy
Boga wzgl¹dem nicoci, a co za tym idzie, równie¿ wolnoci. Pozostaje jednak pytanie, jak z dobrej natury rajskich ludzi zrodzi³o siê z³o, z³e ¿ycie cz³owieka i wiata. Bierdiajew s¹dzi³, ¿e uchyla tê kwestiê poprzez uznanie istnienia niestworzonej wolnoci, wolnoci irracjonalnej, pierwotnej nawet wobec Boga. Wolnoæ bowiem zarówno Boga jak i cz³owieka ma swe ród³o
w uprzedzaj¹cej wszystko nicoci. W rzeczywistoci jednak uchylenie jednego problemu nie oznacza, ¿e trudnoæ nie pojawi siê w innym zapytaniu: skoro z pierwotnej wolnoci jednakowo czerpie zarówno osoba ludzka, jak i Boska, to dlaczego Bóg ze swej wolnoci robi tylko dobry u¿ytek, a cz³owiek
wykorzystuje j¹ do tworzenia z³a? Byæ mo¿e równie¿ uchylenie tego pytania
nie zakoñczy³oby dyskusyjnoci problemu, prowadz¹c w koñcu do aporii.
Zdaniem Bierdiajewa, Bóg obecny jest w wolnoci, mi³oci, prawdzie,
piêknie i sprawiedliwoci. Natomiast wobec z³a i niesprawiedliwoci jest On
obecny nie jako sêdzia i w³adca, ale jako ocena i jako sumienie. Bóg jest tym,
do którego mo¿na siê uciec wobec okropnoci i okrucieñstw wiata. Bywa
tymczasem, ¿e cz³owiek chowa siê przed problemem z³a w sferê neutraln¹.
Bierdiajew dopuszcza nawet stwierdzenie, ¿e neutralny jest diabe³. B³êdna jest
bowiem opinia, ¿e diabe³ jest biegunem przeciwstawnym Bogu. Przeciwstawnym biegunem Boga mo¿e byæ jedynie bóg, inna osoba boska. Diabe³ jest ksiêciem tego wiata i ukrywa siê w tym, co neutralne. [ ] Kiedy diabe³ jest
uznawany za ród³o z³a, wówczas mo¿emy mówiæ o obiektywizacji wewnêtrznego dramatu duszy cz³owieka71.
Z punktu widzenia wiary chrzecijañskiej istniej¹ jedynie dwie zasady,
które mog¹ zwyciê¿yæ z³o w jego korzeniu  zasada wolnoci i zasada ³aski.
Wybawienie od z³a jest spraw¹ wspó³dzia³ania obu tych wartoci. Przymus
bowiem i przemoc mog¹ ograniczaæ przejaw z³a, ale nie s¹ w stanie ze z³em
walczyæ, a tym bardziej z nim wygraæ. Cz³owiek winien czêciej sobie uwiadamiaæ, ¿e przecie¿ Bóg dopuci³ wolnoæ z³a, choæ móg³by je przekreliæ
w jednej chwili. Godz¹c siê jednak na nie, tym samym okreli³ ca³¹ historiê
wiata. To w³anie stanowi o sensie tego wiata, ¿e Bóg troszcz¹c siê o wolnoæ dobra, daje wolnoæ nawet z³u. Jest to, zdaniem Bierdiajewa, oznak¹
tego, jak wa¿n¹ jest wolnoæ w Bo¿ym ¿yciu, i jak istotn¹ winna byæ w ¿yciu
cz³owieka. Bóg bowiem nie przymusza, nie chce zewnêtrznego tryumfu prawdy, ale jej wolnego przyjêcia. Dlatego toleruje z³o, nie unicestwiaj¹c go si³¹.
Ludzie jednak wol¹ za swe cierpienia, które s¹ skutkami czynionego w wieM. A. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty
2004, s. 65
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cie z³a, obwiniaæ Boga. Ma³o natomiast rozmylaj¹ o nieskoñczonej Jego cierpliwoci w stosunku do samego z³a, jak i do z³o czyni¹cych, a przecie¿ cierpliwoæ ta jest jedynie odwrotn¹ stron¹ Bo¿ego umi³owania wolnoci72.
Ju¿ sama mo¿liwoæ upadku w z³o sprawia, ¿e cz³owiek odnajduje swój
los jako tragiczny, oscyluj¹cy pomiêdzy ¿yciem a mierci¹, wolnoci¹ a zniewoleniem. Bierdiajew jednak pozbawia ów tragizm cech nihilizmu, katastrofizmu czy fatalizmu poprzez przypomnienie zaskakuj¹co oczywistej prawdy:
Jest gdzie u Wellsa dialog miêdzy ludmi i Bogiem. Ludzie skar¿¹ siê Bogu,
¿e ¿ycie ich pe³ne jest z³a i cierpieñ, wojen, przemocy, ¿e staje siê ono nie do
zniesienia. Bóg odpowiada ludziom: jeli siê to wam nie podoba, nie czyñcie
tego”73. wiat³o zbawiennego, nie podlegaj¹cego granicom czasu ni przestrzeni: nie musisz czyniæ z³a rozjania drogê ludzkich wyborów i dzia³ania. Daje
mo¿liwoæ walki o swoj¹ wolnoæ i si³y do podejmowania batalii nawet po
najciê¿szym upadku. Cz³owiek bowiem ma nad wiatem tê druzgoc¹c¹ przewagê, o czym nieustannie przypomina³ Bierdiajew, ¿e partycypuje w tej samej wolnoci, w której mieszka Bóg. Oznacza to, ¿e wbrew woli cz³owieka
¿aden bies, ¿adne z³o, ¿adne zniewolenie ani zdeterminowanie w tym stworzonym z wolnoci i powo³anym do wiecznoci ludzkim ¿yciu dzia³aæ nie ma
prawa.
Chocia¿ Bierdiajew postrzega Boga jako bezradnego wobec z³a wiata
(przynajmniej do czasu paruzji), to jednak cz³owiekowi przypisuje on zdecydowanie wiêksz¹ mo¿liwoæ walki ze z³em. P³ynie ona z jego wolnoci, gwarantowanej przez Boga, z wolnoci czynienia dobra.
Por. ten¿e, Koszmar z³ego dobra, w: ten¿e, G³oszê wolnoæ, prze³. H. Paprocki, Warszawa
1999, s. 226; ten¿e, O godnoci chrzecijañstwa i niegodnoci chrzecijan (1), prze³. B. Brzeziñski, W Drodze 1998, nr 3, s. 19.
73
Ten¿e, O godnoci chrzecijañstwa i niegodnoci chrzecijan (2), prze³. B. Brzeziñski,
„W Drodze” 1998, nr 4, s. 5.
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Martina Heideggera mówienie o Bogu
Martin Heideggers speaking of God

Bliski jest i trudny do pojêcia Bóg. Lecz gdzie zagro¿enie, ronie i ratunek. Hölderlin
Mylenie od strony dziejów Bycia sytuuje siê poza wszelk¹ teologi¹, ale
nie zna te¿ ¿adnego ateizmu w sensie wiatopogl¹du lub jakkolwiek
inaczej ukszta³towanej doktryny. Heidegger

I. HEIDEGGER A PROBLEM BOGA
Interpretacje myli Heideggera próbuj¹ce zaszeregowaæ j¹ w jakiej okrelonej klasycznym podzia³em przestrzeni by³y w literaturze historyczno-filozoficznej w jawnej niezgodzie. Wielu historyków filozofii wrzuca³o myl
Heideggera do rozdzia³ów typu: egzystencjalizm ateistyczny1. Wielu widzia³o w nim agnostyka, dla którego problem Boga nie istnia³ z powodu niemo¿noci operatywnego poznawczo dotarcia do Niego2. Za protoplastê takiego
1
We wspó³czesnej polskiej filozofii za ateizmem Heideggera, wynikaj¹cym z rzekomego
monizmu jego metafizyki opowiada siê dla przyk³adu Mieczys³aw Albert Kr¹piec (Porzuciæ wiat
absurdów. Z Ojcem Profesorem Mieczys³awem A. Kr¹pcem rozmawia ks. Jan Sochoñ, Cz³owiek
w Kulturze 8 (1996), s. 254).
2
Ku takiemu stanowisku zdaje siê sk³aniaæ Jan Sochoñ, aczkolwiek nie jest w tym konsekwentny. Z jednej strony zauwa¿a on, ¿e stanowisko Heideggera w sprawie Boga jest trudne do
jednoznacznej klasyfikacji (ten¿e, Ateizm, Warszawa 2003, s. 226), z drugiej mówi o niemo¿noci
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ujêcia trzeba, jak siê wydaje, uznaæ Alphonsa de Waelhensa, który w swej
bardzo poczytnej w krêgu filozofów i teologów chrzecijañskich ksi¹¿ce zatytu³owanej La philosophie de Martin Heidegger (1942) twierdzi³, ¿e Heidegger zanegowa³ nie tylko istnienie Boga, ale sam filozoficznie rozumiany problem Boga3. Waelhens widzia³ w Heideggerze wielkiego piewcê nihilizmu,
który chce sam siebie, który sam siebie zaafirmowa³4.
Na gruncie polskim Józef Tischner wprowadzi³ okrelenie Heideggera
milczenie o Bogu, okrelenie polemiczne wobec ateistyczno-agnostycznych
etykietek. Wydaje siê jednak, ¿e sprawa jest bardziej z³o¿ona. Mylenie Heideggera nie poddaje siê  i to nie tylko w kwestii Boga  jednoznacznym
okreleniom i zaszeregowaniom tak bardzo mi³owanym przez przedstawicieli
pewnych  nie tylko historyczno-filozoficznych  szkó³. Wy d a j e s i ê , ¿ e
mylenie Heideggera o Bogu zawsze by³o obecne w jego
f i l o z o f i i , l e c z z p e w n y c h w z g l ê d ó w p o w  c i ¹ g a n e. Nie czas
powstawania jego tekstów, lecz swoista logika dziejów bycia zasadniczo wyró¿nia podejcie do Boga.
Pytanie, które z dzie³ Heideggera uznaæ mo¿na za klasyczne dla jego myli, za najwa¿niejsze i najbardziej reprezentatywne, bardzo cile wi¹¿e siê
z kwesti¹ stosunku Heideggera do Boga. Doæ powszechne wskazywanie na
Sein und Zeit jest kwestionowane przez tak wybitnych znawców jego myli, jak
Otto Pöggeler czy Hans-Georg Gadamer. Wskazuj¹ oni, ¿e dzie³o to by³o przedwczesne, pisane w popiechu, a wi¹za³o siê z zamiarem objêcia przez Heideggera funkcji uniwersyteckich i z koniecznoci¹ przed³o¿enia wiêkszej dysertacji komisji ministerialnej. Autorzy ci za najwybitniejsze dzie³o Heideggera
uznaj¹ Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis). A ró¿nica podejcia do Boga
w tych dzie³ach jest, jak postaram siê pokazaæ, zasadnicza i fundamentalna.
W myli Heideggera w stosunku do Boga wyró¿niam trzy modusy: 1. milczenie o Bogu, 2. milczenie wobec Boga oraz 3. zapytywanie i próby mówienia o Bogu. W zasadzie to tylko modus trzeci ods³ania istotê Heideggerowskiego mylenia o Bogu. Pierwszy i drugi zawieraj¹ pewne przys³ony, które zakrywaj¹ to, co istotne w kwestii Boga u Heideggera, aby uwyraniæ
problem bycia  ów jedyny przedmiot mylenia metafizycznego. Heidegger
osobowego pomylenia Boga w jego systemie mylowym (tam¿e, s. 253), o odrzuceniu osobowego Boga religii przez Heideggera (ten¿e, Spór o rozumienie wiata, Warszawa 1998, s. 95-96).
3
A. de Waelhens, La philosophie de Martin Heidegger, Louvain 1942, s. 355nn. Za jego ujêciem bezkrytycznie poszed³ choæby Henri de Lubac w ksi¹¿ce pt. Dramat humanizmu ateistycznego, t³um. A. Ziernicki, Kraków 2004, s. 73nn, 126nn.
4
Por. A. de Waelhens, La philosophie de Martin Heidegger, s. 338nn. Dla de Waelhensa przedstawicielem nihilizmu by³ tak¿e Kierkegaard (!).
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milczy o i wobec Boga, aby wyra¿aæ prawdê bycia i nie zakrywaæ jej
mow¹  si³¹ historycznych asocjacji  odsy³aj¹c¹ do zwalczanej tradycji ontoteo-logicznej. Ta bowiem, to symbol zapomnienia bycia, ale i zapomnienia
boskiego Boga. Heidegger jest filozofem  Bergson uwa¿a³, ¿e to los wszystkich wielkich filozofów  jednej myli. Chcia³ on przywróciæ metafizyce bycie jako jej jedyny przedmiot. Musia³ zatem milczeæ w tych obszarach, w których bycie zosta³o ca³kowicie za-s³oniête i przy-s³oniête.
Warto podkreliæ ogromny wp³yw Heideggera na rozwój nauk teologicznych. Jego hermeneutyka w du¿ej mierze ukszta³towa³a jeden z klasycznych
nurtów wspó³czesnej egzegezy biblijnej (Rudolf Bultmann). Ontologia fundamentalna wp³ynê³a twórczo na teologiê protestanck¹ (Paul Tillich) oraz
katolick¹ (Karl Rahner5, Bernard Welte) oraz na kszta³towanie siê nowych
pr¹dów w filozofii religii (Jean-Luc Marion).
Sformu³owane poni¿ej uwagi maj¹ charakter przede wszystkim syntetyczny. Celowo pomijam drobiazgow¹ analizê poszczególnych kwestii cile
zwi¹zanych z relacj¹ mylenia Heideggera do Boga. Chcê spojrzeæ z lotu
ptaka na to zagadnienie, nawet za cenê analitycznych zaniedbañ i pewnych
uproszczeñ.

II. MILCZENIE O BOGU  SEIN UND ZEIT
Poza marginalnymi uwagami, w których wystêpuje s³owo Bóg w Sein
und Zeit Heidegger kwestii Boga powiêci³ czêæ paragrafu 20. Analizowa³
w nim kategoriê substancjalnoci jako ideê bycia. W cytowanym przez niego
fragmencie Zasad filozofii Kartezjusza, bycie substancji jest charakteryzowane przez brak potrzeby (Unbendürftigkeit). Co, co w swym istnieniu nie potrzebuje innego bytu jest substancj¹  ens perfectissimum. Substancj¹ jest zatem w sensie cis³ym Bóg, wszystkie inne substancje istniej¹ wy³¹cznie dziêki stwórczej mocy Boga. Komentuj¹c to pisa³ Heidegger: Ka¿dy byt, który nie
jest Bogiem, to ens creatum. Te dwa byty ró¿ni¹ siê nieskoñczenie swym byciem, a mimo to uznajemy za byt zarówno to, co stworzone, jak i Stwórcê.
U¿ywamy zatem tak rozleg³ego [pojêcia] bycia, ¿e jego sens obejmuje te¿ tê
nieskoñczon¹ ró¿nicê. Mo¿emy wiêc z pewn¹ zasadnoci¹ nazwaæ substancj¹ tak¿e byt stworzony (BC 132)6. W kwestii problemu czas-wiecznoæ HeWalter Kasper uzna³ myl Rahnera za zmianê paradygmatu we wspó³czesnej teologii. Por.
W. Kasper, Theologie in einer Zeit des Umbruchs, „Zur Debatte” 9 (1979), n. 3, s. 11.
6
Przyjmujemy nastêpuj¹ce skróty dla zapisu tekstów Heideggera: BC – Bycie i czas, t³um.
B. Baran, Warszawa 1994; FT – Fenomenologia i teologia, t³um. J. Tischner, w: Znaki drogi, War5
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idegger krótko wypowiedzia³ siê w przypisie (BC 596, p. 1), widz¹c mo¿liwoæ mówienia o wiecznoci Boga w perspektywach bardziej ród³owej i nieskoñczonej czasowoci ni¿ w klasycznym ujêciu, dla którego wiecznoæ jest
rozci¹gaj¹cym siê w nieskoñczonoæ czasem. Tym samym Heidegger sygnalizowa³ mo¿liwoæ rozwijania problemu Boga w przysz³oci. Sygnalizowa³
jednak  zauwa¿my raz jeszcze  bardzo zdawkowo i marginalnie (w przypisie!).
To w zasadzie w kwestii Boga wszystko. Sk¹d taka asceza poznawcza
u myliciela wychowanego w tradycji filozofii chrzecijañskiej i teologii? Heideggera interesuje w Sein und Zeit wy³¹cznie bycie bytu, rozjanienie jego
sensu. I nic wiêcej. Klucza do zrozumienia tego milczenia o Bogu musimy
szukaæ w pónych tekstach Heideggera, krytykuj¹cych onto-teo-logiê. Otó¿
dla Heideggera mylenie o Bogu w ramach metafizyki substancjalnej (a wzorcowym przyk³adem jest tu Kartezjusz) prowadzi do karykaturalizacji Boga,
tworzenia z Niego idola. Metafizyka wpuszcza Boga w swe przestrzenie jako
swoiste oczko systemu, dziêki któremu ca³a misterna konstrukcja substancjalistycznej metafizyki funkcjonuje i wyjania rzeczywistoæ. Pisa³ Karol
Tarnowski komentuj¹c myl Heideggera: Bóg metafizyki jest najgroniejszym
idolem, jakiego ludzkoæ wymyli³a, i idol ten musi ujawniæ swoj¹ nicoæ  po
to, by móg³ kiedy zmartwychwstaæ prawdziwy Bóg, Bóg modlitwy i tañca7.
Heidegger milczy o Bogu niejako z dwóch powodów: 1. aby nie przys³oniæ
onto-teo-logicznym t³em mówienia o Bogu bycia w jego prawdzie; 2. aby nie
obra¿aæ Boga karykaturyzacj¹ dokonan¹ w ramach klasycznej metafizyki.
Bóg jako causa sui jest bytem, do którego cz³owiek nie mo¿e siê modliæ ani
mu siê ofiarowaæ: Przed causa sui cz³owiek nie mo¿e padaæ w trwodze na
kolana, takiemu Bogu nie mo¿e on graæ, ani przed nim tañczyæ8.
Onto-teo-logiczne mylenie o Bogu wpisa³o siê w proces zapominania
bycia i zaprzepaszczenia czytelnej  wed³ug Heideggera  dla presokratyków
ró¿nicy ontologicznej. Pytanie to [o bycie – K.S.] popad³o dzi w zapomnienie  to s³owa rozpoczynaj¹ce Sein und Zeit. W³aciwie ca³a filozofia Heideggera zmierza do przywrócenia tego pytania metafizycznej kulturze zachodniej.
Milczenie o Bogu to jeden z elementów tej strategii. Heidegger obawia³ siê,
¿e wprowadzenie do jego analiz problemu Boga, próba mylenia Boga
szawa 1996; PF – Przyczynki do filozofii, t³um. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996; BMM – Budowaæ, mieszkaæ, myleæ. Eseje wybrane, t³um. K. Michalski, K. Pomian, M. J. Siemek, J. Tischner,
K. Wolicki, red. K. Michalski, Warszawa 1977.
7
K. Tarnowski, Bóg fenomenologów, Tarnów 2000, s. 20.
8
M. Heidegger, Identycznoæ i ró¿nica, t³um. J. Mizera, w: Drogi Heideggera, red. J. Mizera,
Kraków 1998, s. 182.
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w nowych przestrzeniach namys³u bêdzie prowadzi³a z powrotem do przys³oniêcia przez Byt bycia, a wiêc powrotu do odrzucanej, a wrêcz zwalczanej
tradycji metafizycznej. Zanim zacznie siê mówiæ o Bogu trzeba najpierw
ugruntowaæ prawdê samego Bycia. Bóg czeka na to gruntowanie  jak pisa³
w opublikowanym wiele lat po jego mierci, ale pisanym niewiele póniej ni¿
Sein und Zeit dziele.

III. O ZASADNOCI HEIDEGGEROWSKIEGO LÊKU PRZED MÓWIENIEM O BOGU
Próby prze³amania milczenia o Bogu podejmowali tak uczniowie Heideggera, jak i myliciele odlegli od jego stylu filozofowania, ale wyranie nawi¹zuj¹cy do pewnych struktur paradygmatycznych tej myli. Tak¹ próbê podjêli
dla przyk³adu Edith Stein, Karl Rahner, Johannes Battista Lotz, Paul Tillich
czy Martin Buber. Krótko zasygnalizujmy niektóre stanowiska9.
Edith Stein zarzuca³a Heideggerowi, i¿ w swej analizie poczyni³ szereg
za³o¿eñ zniekszta³caj¹cych tak istotê cz³owieka (np. abstrahowanie od ontycznego z³o¿enia: cia³o-dusza), jak i samego bycia (np. nieuwzglêdnienie bycia
innych ni¿ cz³owiek bytów). Generalnie mo¿na powiedzieæ, i¿ pytanie o sens
bycia, które wyartyku³owa³ Heidegger w Sein und Zeit, Stein przekszta³ci³a
w pytanie o wieczn¹ zasadê bytu skoñczonego10. Analizy Heideggera wydr¹¿y³y, jej zdaniem, cz³owieka z tego, co dla jego bycia jest najbardziej fundamentalne i co nadaje egzystencji pe³niê: radoæ, szczêcie, mi³oæ. Pisa³a: Jestestwo jest u niego opró¿nione do biegu z nicoci w nicoæ (aus dem Nichts
ins Nichts)11. Stein patrzy na analizy Heideggera przez pryzmat wiary chrzecijañskiej12. Z tej perspektywy bycie cz³owieka jest zrozumia³e wy³¹cznie
w horyzoncie Bycia Boga13. Rzucenie cz³owieka w wiat nasuwa bowiem
z koniecznoci pytanie o tego, kto go wrzuci³ w bycie. Problem nieautentycznoci jest dla Stein wyjaniony przez doktrynê o grzechu pierworodnym. Sens
9
Szerzej na ten temat, w kontekcie podstaw moralnoci, pisa³em w ksi¹¿ce pt. Problem
ugruntowania moralnoci. Studium z etyki fundamentalnej, Warszawa 2006, s. 209-217.
10
Por. A. Grzegorczyk, Pieczêæ sensu, w: E. Stein, Twierdza duchowa, t³um. I. J. Adamska,
Poznañ 1998, s. 25.
11
E. Stein, Filozofia egzystencjalna Martina Heideggera, w: tej¿e, Twierdza duchowa, s. 177.
12
Stein, zarzucaj¹c Heideggerowi, i¿ nie uwzglêdni³ w cz³owieku cia³a, duszy i ducha, wyranie nawi¹zuje do klasycznego podrêcznika dogmatyki Denzingera tak w³anie definiuj¹cego cz³owieka w jego bytowych z³o¿eniach. Por. Genevieve, Edyta Stein krytykuje Martina Heideggera,
t³um. A. Grzegorczyk, w: Niewidzialna rzeczywistoæ. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein, red.
A. Grzegorczyk, Poznañ 1999, s. 127.
13
Por. E. Stein, Byt skoñczony a byt wieczny, t³um. I. J. Adamska, Poznañ 1995, s. 448.
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bycia w jego czasowoci ujawnia siê wy³¹cznie przez wiecznoæ: W moim
byciu natrafiam zatem na bycie inne. Nie jest ono moim. Lecz jest oparciem
i podstaw¹ mojego bycia, które w sobie samym nie ma ani oparcia, ani podstawy14. Sens czasowoci ludzkiego bycia uobecnia siê dopiero w perspektywie wiecznoci, bêd¹cej ostatecznym telosem egzystencji cz³owieka. To czyste Bycie Heideggera, wed³ug Stein, musi byæ osob¹ i jako taka musi byæ ona
zdolna do mi³oci i inteligentna15. Tylko w takiej bowiem postaci Bycie mo¿e
wchodziæ z cz³owiekiem w swoist¹ komuniê i stawaæ siê jego przeznaczeniem
w komunii eschatycznej. Bycie ku mierci jawi siê wtedy jako bycie ku pe³ni,
ku nowemu modusowi bytowania. W perspektywach bycia Heideggera, bycia nieodkupionego, zdaniem Stein, wszystkie fundamentalne pytania cz³owieka musz¹ zawisn¹æ w pró¿ni.
Johannes Baptist Lotz odró¿ni³ ontologiczne i metafizyczne dowiadczenie bycia. W pierwszym typie dowiadczenia, bycie jawi siê jako warunek
mo¿liwoci bytów, a w drugim pytamy o warunek samego bycia. Dowiadczenie metafizyczne ujawnia, i¿ w uchwytywaniu bycia dowiadczenie das
Substistierende Sein jest dane jako swoiste t³o16. Zdaniem Lotza, mylenie
Heideggera zatrzyma³o siê na ontologii bycia, nie przekraczaj¹c progu transcendentalnie rozumianego dowiadczenia metafizycznego bycia17. A dopiero
tu ujawnia siê to¿samoæ Bycia z Bogiem. St¹d dla Lotza ateizm jawi siê jako
zapomnienie bycia: Kto zapomina o byciu, ten traci dostêp do Boga18. Z kolei
w swej ksi¹¿ce zatytu³owanej Vom Sein zum Heiligen. Metaphysisches Denken nach Heidegger Lotz postrzega istotê wiêtoci (w rozumieniu Heideggera) jako uczestnictwo w samym Byciu19. Pamiêtaj¹c o kategorycznym
stwierdzeniu Heideggera: Bycie nie jest Bogiem, niemiecki neotomista szuka
drogi powi¹zania z Byciem kategorii wiêtoci, aby nastêpnie po³¹czyæ j¹
z Bogiem. Heidegger wskaza³ zreszt¹ trop, którym pod¹¿a Lotz. W Licie
o humanizmie czytamy bowiem: Dopiero dziêki prawdzie bycia istota wiêtoci daje siê pomyleæ. Dopiero wychodz¹c od istoty wiêtoci, mo¿na myleæ istotê boskoci. Dopiero w wietle istoty boskoci mo¿na pomyleæ i wyTam¿e, s. 91.
J. H. Nota, Edyta Stein i Martin Heidegger, w: Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, t³um. i red. J. Machnacz, Wroc³aw 1999, s. 78.
16
Por. J. B. Lotz, Transcendentale Erfahrung, Freiburg 1978, s. 149-241.
17
Por. K. Wolsza, Miêdzy Tomaszem a Heideggerem. Uwagi o filozofii Johannesa B. Lotza,
Studia Teologiczno-Historyczne l¹ska Opolskiego 17 (1997), s. 335nn.
18
J. B. Lotz, Bóg we wspó³czesnym wiecie, Kraków 1992, s. 18. Por. K. Wolsza, Miêdzy Tomaszem a Heideggerem, s. 337-340.
19
Por. J. B. Lotz, Vom Sein zum Heiligen. Metaphysisches Denken nach Heidegger, Frankfurt
a. Main 1990, s. 122.
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raziæ to, co chce wskazaæ s³owo Bóg (BMM 113). Dla Heideggera utrata
przez wspó³czesnego cz³owieka wymiaru wiêtoci i zbawienia jawi siê jako
prawdziwe nieszczêcie naszych czasów20. Poprzez otwarcie przed cz³owiekiem prawdy Bycia mo¿e on dopiero zrozumieæ wiêtoæ i boskoæ i dopiero
wtedy jest przygotowany na pomylenie Boga21. wiêtoæ w myli pónego
Heideggera jawi siê jako swoisty atrybut Bycia, moc, która utrzymuje bogów
w jednoci bytowania22. Otwarcie siê na ten wymiar wiêtoci prawdy Bycia
umo¿liwia dopiero postawienie problemu Boga. Droga jest jednak trudna,
gdy¿ przemylenie Bycia jawi siê jako zadanie naje¿one wieloma problemami. Pytanie o Boga domaga siê odkrycia wiecznoci w czasie i wiecznoci
jako fundamentu czasowoci, a u Heideggera tak bycie, jak i czas pozostaj¹
zamkniête. Heidegger zupe³nie zagubi³ ideê wiecznoci w swych analizach
czasu i czasowoci. Miejsce wiecznoci zajmuje w jego myleniu jestestwo
d¹¿¹ce do bycia ca³oci¹, czyli wybiegaj¹ce ku mierci23. wiêtoæ jawi siê
dla Lotza  wyranie ujawnia to jego neotomistyczn¹ orientacjê  jako transcendentalna w³aciwoæ samego Bycia24.
Karl Rahner ju¿ w swej pierwszej publikowanej ksi¹¿ce zatytu³owanej
Geist in Welt próbowa³ zinterpretowaæ heideggerowsk¹ kategoriê otwarcia na
Bycie jako akt wiary, w którym cz³owiek jest fundamentalnie otwarty na
Boga. W Höres des Wortes Rahner u¿ywa heideggerowskiego pojêcia przedujêcie (Vorgriff)  dziêki aktom przed-ujêcia cz³owiek mo¿e transcendowaæ
czaso-przestrzenne uwarunkowania swego poznania i otwarcia na Boga, jest
ono te¿ nastêpstwem otwarcia cz³owieka na Bycie (ca³oæ bytu, jak mówi³
Rahner)25. Cz³owiek posiada dan¹ mu w dowiadczeniu transcendentalnym
atematyczn¹ wiedzê o Bogu jako absolutnym Byciu tudzie¿ absolutnym Bycie26. To w³anie odniesienie do Boga, konieczne ukierunkowanie na Tajem-

Por. H.-G. Gadamer, Die religiöse Dimension, Tübingen 1987, s. 319.
Por. J. B. Lotz, Vom Sein zum Heiligen, s. 16nn. Por. B. Welte, Bóg w myleniu Heideggera,
w: ten¿e, Czas i tajemnica, t³um. K. wiêcicka, Warszawa 2000, s. 320.
22
Por. W. J. Richardson, Heidegger. Through Phenomenology to Thought, Den Haag 1963,
s. 444.
23
Por. J. B. Lotz, M¹droæ  jednoæ wiedzy i mi³oci  mi³oæ wiedzy i wiedza mi³oci. Rozmowa Klemensa Baranowskiego z J. B. Lotzem, w: J. B. Lotz, Bóg we wspó³czesnym wiecie,
s. 30-31. Por. W. Pannenberg, Cz³owiek, wolnoæ, Bóg, t³um. G. Sowinski, Kraków 1995, s. 208-209.
24
Zdecydowanie odrzuca³a takie podejcie E. Stein.
25
Por. K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, t³um. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 33:
Cz³owiek jest bytem transcendencji jako ten, którego ca³e poznanie i ca³e poznawcze dzia³anie
opieraj¹ siê na przed-ujêciu (Vorgrif) bytu w ogóle, na atematycznej, lecz nieuniknionej wiedzy
o nieskoñczonym charakterze rzeczywistoci.
26
Tam¿e, s. 59-61.
20
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nicê konstytuuje cz³owieka w jego soboci27. Cz³owiek egzystuje jako nieustanne i niegasn¹ce nigdy pytanie o Bycie28. Natur¹ Boga, wed³ug Rahnera,
jest samoudzielanie siê cz³owiekowi. Cz³owiek jawi siê zatem jako wy-darzenie samoudzielania siê Boga29. Samoudzielanie siê Boga najpe³niej wyrazi³o
siê we Wcieleniu, wpisuj¹c siê w nerw transcendentalnego otwarcia cz³owieka na ca³oæ bycia.
Mylenie filozoficzno-teologiczne Paula Tillicha w du¿ej mierze okreli³o jego spotkanie z Heideggerem w Marburgu w 1924 roku. Pytanie o bycie
i sens bycia protestancki myliciel uwa¿a za nerw ka¿dej filozofii: Filozofia
zadaje bowiem pytanie o samo bycie. Oznacza to, ¿e filozofia nie pyta pierwotnie o specyficzny charakter bytu, rzeczy i zdarzeñ, myli i wartoci, duszy
i cia³a, które uczestnicz¹ w byciu. Filozofia pyta o to, czym jest samo bycie30.
Powoduje to, zdaniem Tillicha, bezwarunkow¹ koniecznoæ zejcia siê poszukiwañ filozoficznych z teologicznymi. Obie dyscypliny poszukuj¹ wszak fundamentu rzeczywistoci rozumianej jako ca³oæ31. Filozoficznie rozumiane
Samo Bycie (Sein-Selbst) jest bowiem czyst¹ aktualnoci¹ i eo ipso ma charakter boski. Bóg nie jest bytem, choæby najwy¿szym, jest Byciem32. Dla Tillicha nie ma sprzecznoci miêdzy byciem a osob¹, gdy¿ bycie samo musi
przecie¿ obejmowaæ tak¿e kategoriê bycia-osob¹, jako jej ontologiczny grunt.
Biblijny Bóg osobowy mieci siê zatem w ontologicznym z natury pytaniu
o bycie. Ale przecie¿ Bóg bêd¹c osob¹, jest jednoczenie fundamentem tego,
co osobowe, a wiêc jako taki nie jest osob¹. Tillich zauwa¿a, i¿ teologia klasyczna pojêcia osoba u¿ywa³a w odniesieniu do trynitarnych hipostaz, a nie
samego Boga. S³owo to odniesiono do Boga dopiero w wieku XIX w zwi¹zku z trudnociami, jakie na gruncie teologicznym zrodzi³a dychotomia kan27
Por. I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996, s. 97nn; K. Rahner,
Podstawowy wyk³ad wiary, s. 42: cz³owiek jest istot¹ zorientowan¹ na Boga i [ ] owa orientacja
ku absolutnej tajemnicy zosta³a mu na trwa³e przyrzeczona przez tajemnicê jako podstawa i treæ
jego istoty.
28
Por. K. Rahner, Geist in Welt, München 1964, s. 71: Der Mensch existiert als die Seinsfrage.
29
Por. ten¿e, Podstawowy wyk³ad wiary, s. 101nn. Na s. 104 czytamy: Samoudzielanie siê
Boga znaczy wiêc, ¿e Bóg mo¿e udzieliæ samego siebie temu-co-nie-boskie, chocia¿ Bóg nie przestaje byæ przez to nieskoñczon¹ rzeczywistoci¹ i absolutn¹ tajemnic¹, cz³owiek za nie przestaje
byæ bytem stworzonym i ró¿nym od Boga.
30
P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, t³um. J. Zychowicz, Kraków 1994, s. 43. Na s. 83 czytamy: Poszukiwanie ostatecznej rzeczywistoci poza wszelkim bytem,
który wydaje siê rzeczywisty, jest poszukiwaniem Samego Bycia, mocy bycia we wszystkim, co jest.
Jest to pytanie ontologiczne, podstawowe pytanie wszelkiej filozofii. Interesuj¹c¹ biografi¹ Tillicha
jest ksi¹¿ka G. Wehra pt. Paul Tillich, Hamburg 1979.
31
Por. P. Tillich, Teologia systematyczna, t³um. J. Marzêcki, Kêty 2004, t. 1, s. 24-28.
32
Por. tam¿e, s. 217 nn.
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towska: natura-osobowoæ33. Wgl¹d w rzeczywistoæ tego, co Nieuwarunkowane, (Unconditional) daj¹ wy³¹cznie symbole religijne. W warstwie pozasymbolicznej mo¿emy wy³¹cznie powiedzieæ, ¿e Bóg jest rzeczywistoci¹
ostateczn¹, Samym Byciem, podstaw¹ bycia, moc¹ bycia34. Dalsze mówienie
o Bogu ma ju¿ z natury charakter symboliczny. W przestrzeni symbolicznej,
koniecznej dla zaistnienia relacji Ja-Ty miêdzy cz³owiekiem a Bogiem i niezastêpowalnej w takiej roli35, nastêpuje dopiero personalizacja tego, co Nieuwarunkowane. W ten sposób protestancki myliciel próbuje najwyraniej
omin¹æ rafy mylenia onto-teo-logicznego. Bóg nie jest Najwy¿szym Bytem,
lecz jawi siê takim dopiero na poziomie symbolizacji Samego Bycia (mówili
o nim tak¿e mistycy, np. Mistrz Eckhart). Wydaje siê, ¿e postrzeganie Boga
jako nieosobowego w swej najg³êbszej istocie Samego Bycia, jest bliskie sensowi Bycia w analizach pónego Heideggera. Czy jest zgodne z chrzecijañsk¹ wizj¹ Boga, to ju¿ oddzielna kwestia36. G³êbokie wnikanie we w³asn¹
egzystencjê, a w³aciwie wspó³-egzystencjê z drugim cz³owiekiem ods³oni
rzeczywistoæ Samego Bycia jako grunt wszystkiego37.
Wszystkie te próby w jakim stopniu  najmniejszym mo¿e w przypadku
Tillicha  ontyzowa³y problematykê ontologiczn¹ i wraca³y do onto-teo-logicznych struktur mylowych. Próby te niew¹tpliwie umacnia³y Heideggera
w postawie milczenia o Bogu. Czas jeszcze nie nadszed³, a przecie¿ rozumny
Bóg/Nienawidzi/Niewczesnego rozkwitu  jak pisa³, niezliczon¹ iloæ razy
przywo³ywany przez Heideggera, Hölderlin.

IV. MYLENIE WOBEC BOGA: PHÄNOMENOLOGIE UND THEOLOGIE
W 1927 roku w Tybindze i w 1928 roku w Marburgu Heidegger wyg³osi³
wyk³ad zatytu³owany Phänomenologie und Theologie, w którym odniós³ siê
do relacji miêdzy filozofi¹ a teologi¹. Postawi³ w niej fundamentaln¹ tezê:
Teologia jest nauk¹ pozytywn¹ i jako taka ró¿ni siê od filozofii absolutnie (FT
48). Wi¹zanie teologii z ide¹ naukowoci wskazuje na jej sensownoæ, jako
Por. tam¿e, s. 130-131; ten¿e, Teologia systematyczna, t. 1, s. 225-230.
P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, s. 142. Por. B. Schmitz,
Das Ungegenständliche in der Religion, Marburg 1991, s. 87-97.
35
Por. P. Tillich, Dynamika wiary, t³um. A. Szostkiewicz, Poznañ 1987, s. 62-72.
36
Paul Tillich mówi o koniecznoci przekroczenia teizmu i o Bogu ponad Bogiem uwa¿aj¹c,
i¿ jest w pe³nej zgodnoci z kerygmatem chrzecijañstwa. Por. P. Tillich, Mêstwo bycia, t³um.
H. Bednarek, Paris 1983, s. 174-181.
37
Por. K. Karski, Teologia protestancka XX wieku, Warszawa 1971, s. 82.
33
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refleksji nad chrzecijañsk¹ egzystencj¹, nad tym, co ods³oniête w wierze, nad
tym, w co siê wierzy38. Czym jednak jest wedle Heideggera wiara chrzecijañska? Wiara jest rozumiej¹cym na sposób wierzeniowy egzystowaniem
w dziejach objawionych wraz z Ukrzy¿owanym, to znaczy w dziejach, które
siê dokonuj¹ [geschenden Geschichte] (FT 52). Wierzenie to swoisty darowany sposób bycia – teologia jawi siê zatem jako nauka praktyczna, a nie
czysto teoretyczny namys³ charakterystyczny wszak dla filozofii, z któr¹  jak
wielokrotnie powiada³ Heidegger  nic nie mo¿na pocz¹æ. Teologia dokonuje
pojêciowej interpretacji chrzecijañskiej egzystencji (FT 54). Dyskurs o Bogu
jest zatem w myleniu Heideggera zrelatywizowany do refleksji nad przestrzeni¹ wiary, nad tym, co w wietle wiary zostaje od-s³oniête.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e wiara chrzecijañska jest dla Heideggera poniek¹d
ponad myleniem filozoficznym, jest niesprowadzalna do ujêæ z zakresu filozofii religii. To Ukrzy¿owany powiadcza i objawia Boga przemieniaj¹cego
egzystencjê cz³owieka. Wiarê religijn¹ mo¿na przyj¹æ lub odrzuciæ, nie da siê
jej jednak udowodniæ poprzez sprowadzenie do jakiej ogólnej zasady (swoistego apriori) wyprowadzonej na drodze mylenia dyskursywnego. Przeoczenie tej fundamentalnej obcoci miêdzy Bogiem chrzecijan a metafizyk¹ doprowadzi³o do wt³oczenia Boga w wiatoobraz i mówienia o Nim z perspektyw onto-teo-logii.
Heidegger widzi te¿ pozytywn¹ relacjê mylenia filozoficznego i teologicznego. Wyra¿a j¹ nastêpuj¹co: Filozofia jest formalnie wskazuj¹cym, ontologicznym czynnikiem korekcyjnym dla ontycznej, a mianowicie przedchrzecijañskiej treci podstawowych pojêæ teologicznych (FT 61). Tak, dla przyk³adu, ontologiczne pojêcie winy wskazuje na pewien (ontologiczny) obszar,
w którym musi utrzymaæ siê religijne pojêcie grzechu jako pojêcie odniesione do przestrzeni egzystencjalnej (ontycznej). Tak wiêc ontologia (metafizyka bycia) mo¿e przecinaæ siê z problemem Boga. Ten trop, jak siê wydaje,
podejmie Heidegger w Bieträge.
Heidegger ma zatem  siln¹, jak ma³o kto we wspó³czesnej myli filozoficznej!  wiadomoæ Boga, a jednak w swej filozofii niejako programowo milczy
wobec Boga. Wierzy, ¿e jego bez-bo¿ne mylenie jest bli¿sze boskiemu Bogu
i jest Nañ bardziej otwarte ni¿ onto-teo-logika. Nadziejê pok³ada w s³owie poezji.
W Za³¹czniku do Uwag do³¹czonych póniej do omawianego tekstu mówi: Poetyzuj¹ce powiadanie jest wyistaczaniem siê przy Bogu i dla Boga [ ]. Wyistaczanie siê przy : czyste dopuszczanie obecnoci Boga do powiedzenia siebie39.
38
M. Heidegger, Fenomenologia a teologia, t³um. J. Tischner, w: ten¿e, Znaki drogi, Warszawa 1999, s. 53.
39
Tam¿e, s. 71.
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V. ZAPYTYWANIE O BOGA I PRÓBY MÓWIENIA O BOGU:
BEITRÄGE ZUR PHILOSOPHIE
W latach 1936-1938 Heidegger pisa³ w wielkiej tajemnicy swoje dzie³o 
przez wielu uwa¿ane za opus magnum  które obrasta³o przez lata legend¹.
Autor zabroni³ bowiem jego opublikowania przed wydaniem wszystkich jego
wyk³adów wyg³oszonych do 1944 roku. Dopiero to mia³o umo¿liwiæ rozumienie dzie³a. Ukaza³o siê ono ostatecznie ponad pó³ wieku po napisaniu, bo
w 1989 roku jako 65 tom Gesamelte Ausgabe. Jego tytu³ to Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis). W dziele tym Heidegger najwyraniej przerwa³ milczenie o Bogu. W¹tek zwi¹zany z Bogiem pojawia siê w tekcie niezliczon¹
iloæ razy. Wydaje siê, ¿e w³anie ta kwestia (obok innych) w du¿ej mierze
t³umaczy zwlekanie z publikacj¹. Heidegger wierzy³  za poetami, a szczególnie za Hölderlinem  ¿e nadejdzie czas w³aciwy do mówienia o Bogu,
czas sprzyjaj¹cy bardziej temu, co zatrzymane w d³ugim wahaniu  jak pisa³
w mottcie do swego dzie³a. Wierzy³, ¿e mówienie o Bogu wymaga owego
zatrzymania w wahaniu i dobrego przygotowania gruntu. Tak, by nie wracaæ
do nihilistycznej w swych konsekwencjach metafizyki substancjalistycznej
(w wersji tak paradygmatu sta³ej obecnoci, jak i  szczególnie!  przed-stawienia) oraz by nie obra¿aæ boskiego Boga. Heidegger by³ wiadomy, ¿e czas
zapomnienia o Byciu nie s³u¿y takiej strategii. Bycie (Seyn), któ¿ troszczy siê
o Bycie? Wszystko ugania siê za bytem (PF 405)  pisa³. Tym bardziej  zauwa¿my  trzeba byæ ostro¿nym w mówieniu o Bogu, gdy¿ poniek¹d prowokuje siê tym mylenie w kategoriach bytowo-substancjalistycznych. Jak mówiæ o Bogu poza kategoriami klasycznej metafizyki? A mo¿e trzeba wobec
Niego  niczym teologia negatywna  milczeæ?
W Przyczynkach do filozofii Heidegger mówi³ o Bogu w cis³ym zwi¹zku
z Ereignis. Musimy wiêc zapytaæ, czym jest ta kategoria dla Heideggera po
Kehre. Ereignis to istota Bycia (Seyn), to modus istoczenia siê Bycia (Wesung
des Seyns). Heidegger u¿ywa³ wprost formu³y: das Seyn ist das Er-eignis.
I s t o c z e n i e s i ê b y c i a p o t r z e b u j e c z ³ o w i e k a; E r e i g n i s w s k a zuje na organiczny zwi¹zek Bycia i cz³owieka, który
w w y - d a r z a n i u o t r z y m u j e ( p r z y s w a j a  z o b . e re i g n e n )
sw¹ w³asn¹ istotê. Bycie potrzebuje cz³owieka, aby móc
istoczyæ sw¹ prawdê, cz³owiek potrzebuje bycia, aby staæ
s i ê s o b ¹. W 195 fragmencie pisa³ Heidegger: Kim jest cz³owiek? Tym, którego u¿ywa Bycie do dostania istoczeniu prawdy Bycia. Jako tak u¿yty, cz³owiek jest cz³owiekiem tylko o tyle, o ile jest ugruntowany w jawno-byciu,
tzn. tworz¹c sam staje siê gruntownikiem jawno-bycia (PF 296).

KRZYSZTOF STACHEWICZ

46

Heidegger zdecydowanie odrzuca³ mo¿liwoæ mówienia o prawdziwym
Bogu w ramach klasycznie pojêtej metafizyki europejskiej. Pisa³: Rozwa¿anie metafizyczne musi przedstawiaæ Boga jako byt najbardziej bytuj¹cy, jako
pierwsz¹ racjê i przyczynê bytu, jako co nie-uwarunkowanego, nie-skoñczonego, absolutnego. ¯adne z tych okreleñ nie wyp³ywa z boskoci Boga, lecz
z istoty bytu jako takiego, o ile ten jest po prostu mylany w sobie jako stale
obecny i przedmiotowy, a w przed-stawieniowym wyjanianiu Bogu jako
przed-miotowi przypisane zostaje to, co najjaniejsze (PF 400). Zauwa¿my,
¿e s³owa te s¹ wo³aniem o prawdziwego Boga, boskiego Boga, który jest ca³kowicie przes³oniêty przez metafizykê pojêt¹ jako ogólna teoria bytu. Heidegger woli apofatyzm ani¿eli dyskurs o Bogu, odzieraj¹cy Go z boskoci.
Próbuje zreszt¹ przezwyciê¿aæ ow¹ niewyra¿alnoæ boskiego Boga na gruncie analiz wy-darzania Bycia. Stanowisko twierdz¹ce, ¿e Heidegger jest
przedstawicielem egzystencjalistycznego ateizmu zdaje siê zupe³nie tej 
jak¿e wyranie zaznaczonej w jego myleniu  troski o boskiego Boga nie
dostrzegaæ.
W te konteksty wpisuje Heidegger doæ zagadkowy termin der letzte Gott
– ostatni Bóg40. Czy zatem Ereignis jest ostatnim Bogiem? Pos³uchajmy:
Ostatni Bóg nie jest samym wydarzaniem, lecz raczej potrzebuje go jako tego,
do czego przynale¿y gruntownik jawnoci (PF 377). Heidegger wskazuje zatem na cis³y zwi¹zek Bycia jako wy-darzania, cz³owieka i Boga. W w y - d a rzaniu cz³owiek przyswaja sobie Boga, Bóg cz³owieka,
a d z i ê k i c z ³ o w i e k o w i B y c i e s i ê i s t o c z y. W tej przestrzeni mo¿emy umieciæ  jak siê wydaje  bóstwienie (Götterung) Boga. Wy-darzanie
jest pomiêdzy (Zwischen) Bogiem i cz³owiekiem41. Jest gruntem ich spotkania, ich wzajemnego przyporz¹dkowania. W Byciu cz³owiek s³yszy ciszê
przelotnoci ostatniego Boga. Pisa³ Heidegger: Jawno-bycie za jest wydarzane w Byciu jako gruntowanie strze¿enia tej ciszy (PF 374). Kim jest ostatni
Bóg? Nie jest on innym Bogiem w stosunku do Bogów ju¿ zaistnia³ych; raczej
skupia on ich w ostateczn¹ i najwy¿sz¹ istotê boskoci42. Ostatni Bóg to poniek¹d esencja boskoci. Jedyny, prawdziwy Bóg, przys³aniany w religiach hiPF 373: Ostatnie jest to, co nie tylko potrzebuje najd³u¿szej wy-biegowoci, lecz samo jest,
nie zaprzestaniem, lecz najg³êbszym pocz¹tkiem, który siêgaj¹c najdalej, jest najtrudniej uchwytny.
[ ] Skoro jednak tak s³abo pojmujemy mieræ w jej skrajnoci, to jak¿e sprostamy rzadkiemu
znakowi ostatniego Boga? Na s. 379 czytamy: Ostatni Bóg nie jest koñcem, lecz innym pocz¹tkiem
niezmierzonych mo¿liwoci naszych dziejów.
41
C. Wodziñski, Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. B. Skarga, Warszawa 1996, t. 4, s. 220.
42
O. Pöggeler, Droga mylowa Martina Heideggera, t³um. B. Baran, Warszawa 2002,
s. 307-308.
40
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storycznych rozmaitymi modelami metafizycznymi i teologicznymi. Ostatni
Bóg  jak dziwnie to nie zabrzmi  to swoista idea regulatywna dla dotychczasowych Bogów, to  wed³ug okrelenia samego Heideggera  Bóg Bogów.
Jak zatem maj¹ siê do siebie Bycie i Bogowie? Bycie nie stoi ponad Bogami, tak jak i Bogowie nie stoj¹ ponad Byciem. Bogowie potrzebuj¹ Bycia,
dla w³asnej to¿samoci, aby nale¿eæ do samych siebie. I tu widzi Heidegger
rolê filozofii w bóstwieniu Bogów. Bycie znajduje wszak sw¹ prawdê w przemyliwaniu, w myleniu filozofii. Bogowie potrzebuj¹ zatem filozofii. Nie
w tym sensie, i¿ filozofuj¹  Platon wszak przekonywaj¹co wykaza³, ¿e tego
czyniæ nie mog¹  lecz filozofia musi byæ, jeli Bogowie raz jeszcze maj¹
dojæ do rozstrzygniêcia, a dzieje uzyskaæ swój istotowy grunt (PF 401).
Heidegger koñczy swe wielkie dzie³o  wed³ug wielu interpretatorów swe
opus vitae  przywo³aniem problemu Boga. Jak¿e jednak Bogowie? – pyta.
I odpowiada: Nie z „religii” [zwróæmy uwagê na cudzys³ów!  K.S.]; nie jako
obecni; nie jako potrzebna cz³owiekowi namiastka (Not-behelf), lecz z Bycia,
lecz jako jego rozstrzygniêcie, przysz³ociowe w jedynoci ostatniego (PF
465). Na to rozstrzygniêcie  mówi wyranie Heidegger  t r z e b a siê zdecydowaæ. Bóg wpisuje siê zatem w sam nerw Heideggerowskiego mylenia
Bycia! Bycie to swoista potrzeba Boga, w której znajduje On siebie. Bóg
i Bycie jawi¹ siê jako dialektycznie pomylana jednoæ: Dlaczego Bycie? Bo
Bogowie? Dlaczego Bogowie? Bo Bycie? (PF 466). Pytanie, dlaczego byt?
znajdzie – zdaniem Heideggera  odpowied tylko w perspektywach mylenia Boga przez pryzmat Bycia. Redukowanie Boga do Bytu czyni mylenie
religijne niezdolnym do podjêcia pytania o racjê bytów. Wyjcie poza byt,
w stronê istocz¹cego Bycia zmienia radykalnie sytuacjê. Pisa³ Heidegger: Dopiero wówczas Bycie dochodzi do swojej wielkoci, gdy zostaje rozpoznane
jako to, czego u¿ywaj¹ Bóg Bogów i wszelkie bóstwienie (PF 228). Bóg potrzebuje Bycia, a Bycie Boga43.

VI. RETRACTATIONES
Hans-Georg Gadamer w jednym z wywiadów mówi³ o próbie dotarcia
Heideggera do nie-teologicznej, ród³owej prawdy chrzecijañstwa44. Uwik³a43
Owo Bycie jest Pomiêdzy poród bytu i Bogów, ca³kowicie i pod ka¿dym wzglêdem nieporównywalne, u¿ywane przez Bogów a odebrane bytowi (PF 228).
44
Por. Rosjanie w Niemczech. Rozmowa W³adimira S. Ma³achowa z Hansem-Georgiem Gadamerem, Przegl¹d Filozoficzny 1, 1994, s. 144. Gadamer uwa¿a³, i¿ st¹d bra³y siê zainteresowania Heideggera rosyjskim prawos³awiem.
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nie teologii w metafizykê substancjaln¹ czyni z niej bowiem jeden z elementów wiatoobrazu, a nie wyk³adniê czystego chrzecijañstwa. Otto Pöggeler
pisa³: dla Heideggera martwy jest nie sam Bóg, lecz Bóg dowiadczany
w metafizycznie zdeterminowanych zachodnich dziejach45. Ró¿nica jest wszak
zasadnicza.
Zdaniem Heideggera czas, w którym ¿yjemy jest czasem nieobecnoci
bogów, czasem ich ucieczki. Chwila przelotnoci ostatniego Boga wymaga
d³ugiego przygotowania. Trzeba tworzyæ ciszê dla przelotnoci ostatniego
Boga (PF 382). Ciszê tê mog¹ tworzyæ wielkie jednostki, gdy¿ narody s¹
oderwane od wzrostu i mentalnie skazane na machinacjê. Czy¿ nie jest to
dobry klucz hermeneutyczny dla zrozumienia milczenia Heideggera o Bogu?
W dziele zatytu³owanym Beiträge zur Philosophie Heidegger przerywa to
milczenie o Bogu. Pamiêtajmy o czasie powstania tekstu. Heidegger milcza³
o Bogu w publikowanych dzie³ach, a jednoczenie w tym samym czasie pisa³
o Nim. Jego milczenie to w jakim sensie efekt fenomenologicznego epoché
 milczenia o tym, o czym z jakich powodów (dla Husserla braku ród³owej
prezentacji, a dla Heideggera bardziej z powodu niewczesnego czasu) filozof
nie mo¿e mówiæ. W Przyczynkach mówi o Bogu du¿o, a momenty, w których przywo³uje Boga s¹ fundamentalne dla jego filozoficznego mylenia.
Dzie³o to nie doczeka³o siê jeszcze wielu komentarzy. Stawia opór interpretacjom tak ze wzglêdu na jêzyk (nowatorski nawet jak na Heideggera), jak
i formê. Istota Boga wyra¿ona w tym dziele wymaga ¿mudnych analiz. Ostatni Bóg bowiem nie jest koñcem, lecz przyswojeniem sobie pocz¹tku (wko³ysaniem [pocz¹tku-K.S.] w siebie), a to, co pocz¹tkowe wymyka siê wszelkiemu poznawczemu zatrzymywaniu (por. PF 383). Tym bardziej przedwczesne
by³yby próby etykietowania Heideggerowskiego mylenia Boga. Nie stawiamy zatem w tym miejscu pytania o chrzecijañskoæ czy pogañskoæ ostatniego Boga46. Zwolennicy tego drugiego okrelenia, widz¹cy w pónym Heideggerze luminarza pogañskiego politeizmu zapominaj¹ o jego s³owach: Wieloæ Bogów nie jest podporz¹dkowana ¿adnej liczbie, lecz wewnêtrznemu bogactwu gruntów i bezgruntów w miejscu chwili rozb³yskiwania i skrywania
znaku ostatniego Boga (PF 379). Nie próbujemy te¿ przywo³ywaæ czcigodnych formu³ i pojêæ wypracowanych w klasycznej filozofii Boga. Pytania
z ich u¿yciem by³yby przedwczesne w kontekcie recepcji Przyczynków,
a mo¿e i niewczesne w sensie bardziej fundamentalnym  z punktu widzenia
O. Pöggeler, Droga mylowa Martina Heideggera, s. 305.
Niech nas nie sk³aniaj¹ do pochopnych s¹dów stwierdzenia Heideggera typu: Ostatni Bóg.
Ca³kowicie inny ni¿ Dawni, zw³aszcza chrzecijañski (Przyczynki do filozofii, s. 373). Kontekstowo
nabieraj¹ one bowiem innego znaczenia ni¿ to narzucaj¹ce siê poza kontekstem.
45
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dziejów bycia. Raz jeszcze przywo³ajmy cytat z Beiträge: Toczymy tê walkê
o ostatniego Boga, tzn. o gruntowanie prawdy Bycia jako czasowej przestrzeni ciszy jego przelotnoci (nie mo¿emy walczyæ o Boga samego), z koniecznoci w obszarze w³adzy Bycia jako przyswajania, a wraz z tym w najrozleglejszym przestworze najsilniejszego wiru zwrotu (PF 380).
Pominêlimy w tym artykule szereg istotnych i wa¿nych tropów: szczegó³ow¹ analizê zagadnienia wiêtoci jako drogi do boskoci z Listu o „humanizmie”, czworobok Ziemia-Niebo-miertelni-Niemiertelni, problem transcendencji i jej rozumienia, analizê kategorii Gelassenheit jako swoistego wytwarzania w sobie pustki otwieraj¹cej na tajemnicê wy-darzania etc. Generalnie
odsunêlimy tak wa¿ne teksty Heideggera, jak Identycznoæ i ró¿nica, List
o „humanizmie” i nie podjêlimy dyskusji z  id¹c¹ w setki!  literatur¹ dotycz¹c¹ problemu Boga u Heideggera. Chodzi³o nam wy³¹cznie o zarysowanie
pewnej ca³oci. Fascynuj¹c¹ analizê sk³adowych tej ca³oci trzeba od³o¿yæ na
inn¹ okazjê. W tym tekcie rozmy³aby ona ostroæ bronionej tu tezy. A ta stanowi³a dla autora najwa¿niejszy cel przy pisaniu tego artyku³u.

EPILOG
28 maja w kaplicy cmentarnej w Messkirch nad trumn¹ Martina Heideggera mówi³ wielki filozof i teolog, ks. Bernard Welte: Czy stosowne jest pos³anie chrzecijañskie, czy jest ono stosowne do drogi mylowej Martina Heideggera? On w ka¿dym razie tego sobie ¿yczy³. Nigdy te¿ nie zerwa³ wiêzi ze
wspólnot¹ wierz¹cych. Zapewne poszed³ sw¹ w³asn¹ drog¹, niechybnie musia³ ni¹ pójæ, id¹c za swym nakazem, i nie mo¿na bez zastrze¿eñ nazwaæ tej
drogi chrzecijañsk¹ w zwyk³ym sensie tego s³owa. Ale by³a to droga najwiêkszego chyba z poszukuj¹cych w tym stuleciu. Szuka³ oczekuj¹c i nas³uchiwa³
pos³ania boskiego Boga i jego blasku. Szuka³ go tak¿e w kazaniu Jezusa. Tak
wiêc wolno nad grobem tego wielkiego poszukiwacza wymawiaæ s³owa pocieszenia ewangelii i modlitwy psalmów, przede wszystkim psalmu De profundis,
i najwiêksz¹ z modlitw, tê, której nauczy³ nas Jezus47. To dobry komentarz do
naszych wniosków.
47

s. 290.

Cyt. za: H. Ott, Martin Heidegger. W drodze ku biografii, t³um. J. Sikorek, Warszawa 1997,
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Wyraziæ transcendencjê.
Emmanuel Levinas o znaczeniu s³owa poetyckiego
Expressing Transcendence. Emmanuel Levinas on the Meaning of the Poetical Word

I. LEVINAS  FILOZOF TRANSCENDENCJI
W wydanym w 1998 roku dziesi¹tym tomie Historisches Wörterbuch der
Philosophie omówienie has³a transcendencja zamyka zdanie mówi¹ce o zaniku odniesienia do transcendencji we wspó³czesnym myleniu, co zdaniem
Markusa Endersa, autora opracowania has³a, prowadzi do wielorakiego kryzysu: zaniku sensu, zaniku wolnoci, a na koniec zaniku to¿samoci cz³owieka1.
Enders nawi¹zuje tym samym bezporednio do diagnozy Emmanuela
Levinasa, który zosta³ przywo³any jako ostatni z szeregu nowo¿ytnych i wspó³czesnych filozofów (nale¿¹ do nich m.in. Miko³aj z Kuzy, Immanuel Kant,
Edmund Husserl, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger), których
mylenie w sposób znacz¹cy kszta³towa³o rozumienie pojêcia transcendencji
na przestrzeni wieków historii filozofii. Autor opracowania, si³¹ rzeczy
ograniczony dyscyplin¹ charakterystyczn¹ dla tego rodzaju s³ownikowych
publikacji, wylicza najwa¿niejsze elementy Levinasowskiej koncepcji rozumienia transcendencji, odwo³uj¹c siê do trzech prac Levinasa: Ca³oæ i Nieskoñczonoæ, Inaczej ni¿ byæ lub poza istot¹ oraz O Bogu, który nawiedza

1
Por. Historisches Wörterbuch der Philosophie, wyd. J. Ritter, K. Gründer, Basel 1998, t. 10,
kol. 1442-1455.

KATARZYNA DZIKOWSKA

52

myl. Jako punkt wyjcia przywo³ana zostaje diagnoza Levinasa zawarta
w jego eseju Bóg i filozofia, gdzie stwierdzi³: historia zachodniej filozofii jest
histori¹ niszczenia transcendencji2. Myl Levinasa zostaje przedstawiona jako
próba ponownego odnalezienia czy te¿ uratowania transcendencji, w opozycji do egzystencjalizmu Sartrea i ontologii Heideggera. Pierwszym elementem koncepcji Levinasa jest rozumienie transcendencji jako wyjcia poza bycie. Jest to transcendencja nie daj¹ca siê pomyleæ ani wyraziæ w kategoriach
filozofii bycia, lecz jedynie jako wydarzenie etyczne  etyczna relacja do drugiego cz³owieka objawiaj¹ca siê w jego twarzy. Transcendencja, w rozumieniu Levinasa, to tak¿e odpowiedzialnoæ za drugiego, relacja do drugiego czy
te¿ innoæ drugiego3.
Trudno by takie streszczenie, ujmuj¹ce tylko has³owo najistotniejsze elementy myli Levinasa na temat transcendencji, mog³o staæ siê jedyn¹ i wystarczaj¹c¹ podstaw¹ dalszego studium. Odwo³anie siê w tym miejscu do niemieckiego opracowania ma inny cel: wskazuje ono jednoznacznie na uznanie
znacz¹cego wk³adu myli Emmanuela Levinasa zarówno dla ca³oci historii
filozofii, jak i historii pojêcia transcendencji, w³¹czaj¹c go tym samym
w poczet klasyków filozofii. Filozofia Levinasa jawi siê nie tylko jako dyskusja z poprzednikami, ale tak¿e jako próba odpowiedzi na zaistnia³y kryzys
filozofii i jej swoist¹ bezradnoæ, a czasami niechêæ, wobec tego, co wykracza poza tu oto bycie, wobec tego, co nieskoñczone, a w konsekwencji tak¿e
wobec samego Boga.
Znawcy myli Emmanuela Levinasa wskazuj¹ na trzy zasadnicze etapy
kszta³towania siê jego pogl¹dów. Etap pierwszy to lata czterdzieste dwudziestego wieku i jego prace: Istniej¹cy i istnienie oraz Czas i to, co inne. Etap
drugi rozpoczyna opublikowany w roku 1951 artyku³ L’ontologie est-elle fondamentale, a swój pe³ny wyraz znajduje w dziele Ca³oæ i nieskoñczonoæ
opublikowanym w roku 1961. Przejcie do trzeciego etapu wyznacza artyku³
lad innego z 1963 roku. Szereg kolejnych, ukazuj¹cych siê w latach szeædziesi¹tych, esejów przybra³ postaæ centralnego dzie³a tego okresu, opublikowanej w 1974 roku ksi¹¿ki Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹. Drug¹ wa¿n¹
publikacjê tego najbardziej dojrza³ego okresu w rozwoju myli Levinasa stanowi¹ eseje i wyk³ady z lat siedemdziesi¹tych zebrane w ksi¹¿ce O Bogu,
który nawiedza myl, opublikowanej w 1982 roku.
Taki w³anie trzyetapowy rozwój filozofii Levinasa przedstawiaj¹ miêdzy
innymi Marek Jêdraszewski (w pracach Wobec Innego i W poszukiwaniu no2
3

E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 115.
Por. Historisches Wörterbuch der Philosophie, kol. 1451-1452.
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wego humanizmu)4 oraz Wolfgang Krewani (w pracy Es ist nicht alles unerbittlich)5. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na dwa ró¿ne punkty wyjcia
w spojrzeniu na myl Levinasa i zwi¹zane z tym charakterystyki poszczególnych etapów rozwoju jego filozofii. Ró¿nice te sygnalizuj¹ tytu³y przywo³anych publikacji: prace Jêdraszewskiego podporz¹dkowane s¹ zbadaniu problemu relacji miêdzypodmiotowych oraz pytaniu o nowy humanizm. S¹ wiêc
ju¿ w punkcie wyjcia osadzone w horyzoncie problematyki antropologicznej. Natomiast studium Krewaniego stawia sobie za cel przedstawienie
wszystkich wa¿nych elementów filozofii Levinasa. Jednak¿e trzeba od razu
podkreliæ, i¿ perspektywa badawcza wyznaczona przez pytania antropologiczne, centralne dla filozofii Levinasa, sprawi³a, i¿ tak¿e w pracach Marka
Jêdraszewskiego czytelnik znajdzie wszystkie najwa¿niejsze elementy myli
Levinasa. Podzia³ filozofii Levinasa na trzy etapy znajduje swój wyraz
w tytu³ach poszczególnych rozdzia³ów ksi¹¿ek omawianych autorów  znawców jego myli. Rozdzia³y powiêcone pierwszemu etapowi nosz¹ tytu³y Ontologiczne poszukiwania i Samotnoæ wzywaj¹ca innoci (Jêdraszewski)
oraz Transcendencja erotyczna (Krewani), drugi etap okrelony zosta³ jako
Wobec Nieskoñczonego i Twarz¹ w twarz (Jêdraszewski) oraz „Transcendencja etyczna” (Krewani), trzeci etap jako Powo³anie przez Dobro do dobroci (Jêdraszewski) i Transcendencja meta-ontologiczna (Krewani).
W³aciwie tylko w okreleniu pierwszego etapu widaæ pewne przesuniêcie akcentów. Jêdraszewski w swym pierwszym studium z roku 1980 podkrela charakter ontologiczny poszukiwañ Levinasa, odnosz¹c siê w ten sposób
do ca³oci pierwszego etapu, natomiast w drugiej przywo³anej publikacji
z roku 1994 k³adzie akcent na problem samotnoci podmiotu, który poszukuje
z niej wyjcia. Podobnie uczyni³ Krewani, który kieruje uwagê czytelnika na
próbê dotarcia przez samotne Ja do innoci w relacji z kobiecoci¹ i w ojcostwie. Jest to element, który, jak podkrela to Krewani, zapowiada koniec tradycyjnego mylenia ontologicznego i pocz¹tek nowego rodzaju poszukiwañ.
W okreleniu drugiego i trzeciego etapu obaj autorzy, choæ na ró¿ne sposoby, podkrelaj¹ problem transcendencji. Warto zauwa¿yæ, i¿ okrelenie
M. Jêdraszewski, Wobec Innego. Relacje miêdzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa, Poznañ 1990 (Czêæ pracy omawiaj¹ca ewolucjê myli Levinasa ukaza³a siê drukiem ju¿ w 1980
roku: ten¿e, Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Emmanuel Levinas, Roma 1980); ten¿e,
W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre  E. Levinas, Kraków1994.
5
W. N. Krewani, Es ist nicht alles unerbittlich. Grundzüge der Philosophie Emmanuel Levinas’, Freiburg / München 2006 (Pierwotnie publikacja ta mia³a byæ tylko uzupe³nionym drugim
wydaniem studium Krewaniego o Levinasie, które ukaza³o siê pod tytu³em Emmanuel Levinas.
Denker des Anderen w 1992 roku. Jednak¿e, jak wskazuje sam autor, publikacja z 2006 roku jest
ca³kowicie now¹ ksi¹¿k¹).
4
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transcendencja etyczna mog³oby zasadniczo odnosiæ siê do obu etapów, drugiego i trzeciego. Wprowadzaj¹c wyró¿nienie w okreleniu trzeciego etapu
jako transcendencji meta-ontologicznej Krewani nie tylko podkrela, i¿ Levinas przeciwstawia tradycyjnej ontologii etykê. W postulacie Levinasa, aby
etyka sta³a siê fundamentem ontologii, Krewani dostrzega rodzaj nowej ontologii.
Niezale¿nie od ró¿nic w po³o¿eniu akcentów, zarówno Marek Jêdraszewski jak i Wolfgang Krewani zgodnie wskazuj¹ na centralne znaczenie mylenia transcendencji u Levinasa6. Krewani akcentuje to w sposób szczególny,
czyni¹c z tego terminu myl przewodni¹ swego studium, co widoczne jest ju¿
w tytu³ach poszczególnych rozdzia³ów. Aby uzyskaæ spójny obraz rozumienia transcendencji przez Levinasa, czytelnik musi jednak zebraæ fragmenty
powiêcone wprost temu problemowi i dokonaæ samodzielnej syntezy. Z ujêcia Krewaniego wynika, i¿ pojêcie transcendencji u Levinasa, bêd¹ce centrum
jego filozofii, dotyczy problemu relacji podmiotu do innego. W tym sensie
jest to swoiste powtórzenie zamys³u Marka Jêdraszewskiego, by na filozofiê
Levinasa spojrzeæ w wietle relacji miêdzypodmiotowych. To, co zasadniczo
ró¿ni obydwa przedstawienia, to marginalne potraktowanie przez Krewaniego problemu Boga. Wyra¿a on nawet w¹tpliwoæ, czy Bóg w ogóle jest
przedmiotem zainteresowania w filozofii Levinasa7. W pracy Marka Jêdraszewskiego uwidoczniony zostaje rozwój myli Levinasa tak¿e w kierunku
coraz bardziej wyranego kierowania uwagi na problem relacji cz³owieka do
Boga, jego znaczenia dla kszta³tu relacji miêdzyludzkich, a tym samym tak¿e
transcendencji Boga: W etapie pierwszym Levinas ani razu nie wspomnia³
o Bogu jako mo¿liwej innoci wobec podmiotu. Czy zreszt¹ by³o to w ogóle
mo¿liwe, jeli ca³a przedstawiana rzeczywistoæ pozostawa³a w cieniu il
y a? [ ] Natomiast w Totalité et Infini jest ju¿ mowa o innoci Boga, chocia¿ Levinas nie mówi nic bli¿szego na temat istoty tej innoci. [ ] Terminy,
6
Por. tak¿e B. Forthomme, Une philosophie de la Transcendance. La métaphysique dEmmanuel Levinas, Paris 1979.
7
Ob diese verschiedenen Hinweise auf Gott sich zu einer Theorie zusammenfügen lassen oder
nicht, ist eine Frage, die Levinas nicht stellt und die ihn vielleicht auch nicht interessiert. Das Interesse Levinas’ bleibt auf die Ethik gerichtet (W. N. Krewani, Es ist nicht alles unerbittlich,
s. 337). Odpowiedzi¹ na tê tezê mo¿e byæ m.in. sformu³owany wczeniej przez Marka Jêdraszewskiego wniosek odnonie do rozwoju filozofii Levinasa: W wielu miejscach Totalité et Infini znajdujemy stwierdzenia, ¿e myl Levinasa pojêta jako etyka pragnie stanowiæ przezwyciê¿enie ontologii zachodniej. Nie chodzi³o mu tutaj o etykê rozumian¹ jako wyliczenie norm postêpowania, lecz
o metafizykê, która by by³a refleksj¹ nad ostatecznym fundamentem praw. Odnosiæ siê wiêc mia³a
do Boga, do Transcendencji, do której mo¿na siê zbli¿yæ poprzez analizê relacji miêdzyludzkich.
To w³anie Boga  powiada Levinas  mogê okreliæ przez relacje ludzkie, a nie na odwrót
(M. Jêdraszewski, Wobec Innego, s. 300).
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którymi wówczas pos³ugiwa³ siê Levinas  Absolut, Nieskoñczony  zdaj¹ siê
wskazywaæ na tê absolutn¹ transcendencjê Boga. W trzecim natomiast etapie
wystêpuje intryga trzech: Boga, podmiotu i Drugiego. Bóg w Autrement
qu’être ou au-delà de l’essence nie jest ju¿ przede wszystkim Absolutem lub
Nieskoñczonym, lecz jawi siê jako On, w ladzie, jaki pozostawi³ w twarzy
Drugiego8. Na zakoñczenie swego studium Marek Jêdraszewski podkrela:
Zdaj¹c sobie sprawê z obecnej sytuacji, w jakiej znajduje siê kultura Zachodu, czêstokroæ tak g³ucha na g³os Transcendencji, nale¿y dostrzec wa¿koæ
usi³owañ Levinasa, który odwa¿nie wchodz¹c w dialog z wspó³czesnymi mu
doktrynami filozoficznymi, próbuje w³anie w Transcendencji ukazaæ ostateczne fundamenty godnoci cz³owieka. Do problematyki Boga zbli¿a siê w³anie
poprzez to, co dla dzisiejszego cz³owieka stanowi szczególnie odczuwane wartoci: braterstwo i mi³oæ w relacjach miêdzyludzkich9. W ten sposób widaæ
wyranie, i¿, mówi¹c o problemie transcendencji u Levinasa, nale¿y uwzglêdniæ jakby trzy zakresy rozumienia tego terminu. Pierwszy, cile zwi¹zany
z pierwszym etapem rozwoju myli Levinasa, to albo brak transcendencji, lub,
jeli uwzglêdniæ dokonuj¹cy siê prze³om, pragnienie transcendencji jako chêæ
przezwyciê¿enia samotnoci i poszukiwanie innoci. Drugi zakres to transcendencja jako innoæ drugiego cz³owieka wraz z ca³ym kompleksem problematyki relacji miêdzyludzkich. Stanowi on niejako o mylenia Levinasa. Trzeci
zakres to dope³nienie mylenia o transcendencji jako innoci drugiego cz³owieka poprzez odniesienie do transcendencji wyj¹tkowej: transcendencji Nieskoñczonego, czyli Boga10.

II. LEVINAS  KRYTYK LITERACKI
Inspiracj¹ i punktem wyjcia dla poni¿szych poszukiwañ i rozwa¿añ jest
pytanie (retoryczne?), jakie Levinas postawi³ w napisanym w 1972 roku eseju Od bycia do innego, powiêconym poezji i poetologii Paula Celana, austriackiego poety uznawanego za jednego z najwybitniejszych liryków jêzyka
niemieckiego minionego stulecia. Esej sk³ada siê z trzech czêci zatytu³owanych kolejno Ku drugiemu cz³owiekowi, Transcendencja i W blasku
utopii . W czêci drugiej, odnosz¹c siê do tekstu Celana zatytu³owanego
M. Jêdraszewski, Wobec Innego, s. 296.
Tam¿e, s. 312.
10
W literaturze polskiej szczegó³owo temu zagadnieniu powiêcone s¹ m.in. dwa przyczynki
Karola Tarnowskiego: Por. K. Tarnowski, Bóg fenomenologów, Tarnów 2000 (Bycie i transcendencja – Levinas i Marcel, s. 191-212; Bóg Levinasa, s. 213-233).
8
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Po³udnik, Levinas stwierdza: To, ¿e w eseju Celana o wierszu podjêta zostaje
próba przemylenia transcendencji, jest oczywiste11, i uzupe³nia to stwierdzenie obszernym przypisem, zaczynaj¹cym siê od pytania: Transcendencja poprzez poezjê  czy to na serio?12
Postawa Emmanuela Levinasa wobec sztuki, a w szczególnoci literatury
nie daje siê jednoznacznie okreliæ. Wród jego wypowiedzi znajd¹ siê takie,
które s¹ wyrazem wielkiego uznania dla wartoci literatury. Znajduj¹ siê jednak i takie, które sytuuj¹c j¹ nieomal w obszarze magii, ka¿¹ odnosiæ siê do
niej z wielkim dystansem. Ta niemo¿noæ sformu³owania jednoznacznego stanowiska zdaje siê wynikaæ z dwóch przes³anek. Z jednej strony Levinas by³
uwa¿nym czytelnikiem dzie³ literackich zaliczanych do klasyki literatury europejskiej. Zawiadcza³ o tym wielokrotnie nie tylko na kartach swych prac,
ale i w licznych wypowiedziach o bardzo osobistym charakterze. Z drugiej
strony jako rzetelny badacz, jako filozof, który tak¿e w szczególny sposób
niejako skazany jest na zmaganie siê z materi¹ jêzyka, dostrzega³ liczne
niedostatki literackiego dyskursu. O ile bowiem filozof d¹¿y do mo¿liwie precyzyjnego sformu³owania pojêæ wyra¿aj¹cych wprost, w miarê mo¿noci jasno i dos³ownie, prawdê o rzeczywistoci, o tyle twórca dzie³a sztuki, tak¿e
literackiego, niejako z definicji wydaje siê byæ z tego obowi¹zku zwolniony.
Nale¿y ju¿ w tym miejscu podkreliæ wyra¿enie wydaje siê byæ zwolnionym, bowiem, jak pozwalaj¹ to przypuszczaæ ju¿ najwczeniejsze wypowiedzi Levinasa na temat sztuki, rzecz nie jest ani tak prosta, ani oczywista.
Na przestrzeni oko³o trzydziestu lat Levinas opublikowa³ szereg esejów
powiêconych wprost literaturze. Zosta³y one zebrane i wydane w dwóch tomikach Noms propres i Sur Maurice Blanchot13. Czytelnikowi polskiemu dostêpne s¹ one w jednej publikacji, nosz¹cej tytu³ Imiona w³asne. Chronologicznie pierwszym tekstem jest pochodz¹cy z roku 1947 esej zatytu³owany
Inny u Prousta, natomiast ostatni esej powiêcony pisarstwu Blanchota pod
tytu³em Æwiczenia na temat Szaleñstwa dnia pochodzi z 1975 roku. Co
prawda teksty zawarte w tomie Imiona w³asne nie s¹ jedynymi wypowiedziami Levinasa odnosz¹cymi siê do szeroko rozumianej problematyki literatury,
jednak¿e skupienie ich w jednej publikacji pozwala przeledziæ, czy  a jeli
tak, to jakie  zmiany zachodzi³y w myleniu Levinasa na temat literatury.
W konsekwencji otwiera siê mo¿liwoæ najpierw g³êbszego rozumienia,
11
E. Levinas, Od bycia do innego, w: ten¿e, Imiona w³asne, t³um. J. Margañski, Warszawa
2000, s. 50. Tytu³ eseju o Celanie podajemy za tytu³em oryginalnym Paul Celan. De l’être à l’autre, w t³umaczeniu Margañskiego nosi on tytu³ Paul Celan. Miêdzy bytem a innoci¹.
12
Tam¿e.
13
Ten¿e, Sur Maurice Blanchot, Montpellier 1975; ten¿e, Noms propres, Montpellier 1976.
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a nastêpnie umiejscowienia pojêcia transcendencji równie¿ w dziele literackim. Eseje powiêcone literaturze powstawa³y równolegle, a jednoczenie niejako w cieniu g³ównego nurtu cile filozoficznych prac Levinasa. W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, czy nosz¹ one tylko lad poszukiwañ filozoficznych, czy te¿ mo¿e znacz¹ co wiêcej, stanowi¹c integraln¹ czêæ dzie³a
Levinasa? Zdania badaczy s¹ w tej kwestii podzielone. Walter Lesch uwa¿a,
i¿ prace cile filozoficzne i prace o innym charakterze (nale¿a³yby do nich
tak¿e eseje o literaturze) stanowi¹ ca³kowicie odrêbne dziedziny w pisarstwie
Levinasa. Co wiêcej, w takim rozgraniczeniu chcia³by widzieæ wielk¹ zaletê14. Z kolei Michel Dupuis podkrela zarówno wagê owych mniej filozoficznych tekstów Levinasa, jak i znaczenie literatury w ogóle dla rozwoju
jego myli, tak¿e w odniesieniu do problematyki transcendencji15.

III. LITERATURA I FILOZOFIA  DWA DYSKURSY O INNOCI
Okres ontologiczny stanowi nie tylko pierwsz¹, ale te¿ integraln¹ czêæ
drogi mylowej prowadz¹cej Levinasa ku antropologii i etyce. To, i¿ pocz¹tkowo zdecydowa³ siê na taki w³anie sposób filozofowania, by³o zapewne
wynikiem swoistej presji intelektualnej, jak¹ wywiera³o na m³odego Levinasa dzie³o Martina Heideggera Sein und Zeit. Donios³oæ znaczenia Sein und
Zeit dla filozofii podkrela³ Levinas wielokrotnie, nawet wtedy, gdy zdecydowanie i rzec by mo¿na nawet z pewn¹ zaciêtoci¹ potêpia³ Heideggera za jego
sympatie dla nazizmu. Niezale¿nie jednak od osobistego stosunku do Heideggera Levinas podejmowa³ rzeteln¹ i jak siê wydaje pozbawion¹ uprzedzeñ
dyskusjê z jego filozofi¹. By³a to dyskusja o tyle ciekawa, ¿e  przynajmniej
gdy chodzi o jego odniesienie do Sein und Zeit – Levinasowi zale¿a³o nie tyle
na wykazaniu b³êdów, lecz przede wszystkim na podkreleniu faktu niewystarczalnoci uzyskanych przez Heideggera wyników, co z reszt¹ tak¿e sam
Heidegger uzna³. Skoro wiêc Levinas w pewnym sensie podejmowa³ tok
mylenia Heideggera, jego mylenie musia³o dokonywaæ siê w kategoriach
ontologicznych. Sam Levinas podkreli³ szczególnie w Czas i to, co inne, i¿
przedstawione studium jest studium ontologicznym, a nie antropologicznym.
Wspóln¹ osi¹ mylow¹ ³¹cz¹c¹ wszystkie prace Levinasa z pierwszego okre14
Por. W. Lesch, Die Schriftspur des anderen. Emmanuel Levinas als Leser von Paul Celan,
w: Den Anderen denken. Philosophisches Fachgespräch mit Emmanuel Levinas, red. F. J. Klehr,
Stuttgart 1991, s. 52n.
15
Por. M. Dupuis, Postacie transcendencji. Levinas – Wahl, t³um. A. Lewañska, w: Levinas
i inni, red. T. Gadacz, J. Migasiñski, Warszawa 2002, s. 111, 114, 120n.
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su jest problem wy³onienia siê bytu z bycia, a nastêpnie mo¿liwoæ dotarcia
bytu do tego, co jest inne ni¿ on sam.
Gdyby chcieæ odpowiedzieæ na pytanie, co dla Levinasa w tym okresie
oznacza termin transcendencja, trzeba by siê odnieæ do pierwszego, najbardziej dos³ownego znaczenia tego terminu pojmowanego jako przekraczanie
pewnej granicy. W pierwszym okresie filozofii Levinasa mo¿na mówiæ
o dwóch momentach takiego przekraczania. Najpierw jest to wy³anianie siê
bytu z bycia, czemu powiêcona jest praca Istniej¹cy i istnienie. Przekroczona zostaje granica anonimowoci il y a  w wyniku hipostazy wy³ania siê podmiot. Kolejn¹ granicê przekracza podmiot ju¿ jako istniej¹cy, jako byt, kiedy
kieruje siê ku temu, co inne, a ostatecznie  innemu podmiotowi, ku drugiemu cz³owiekowi w jego innoci. Problem dotarcia do tego, co jest ca³kowicie
inne, jest przedmiotem studium Czas i to, co inne. Je¿eli wiêc pragnie siê
mówiæ o transcendencji, to jest to transcendencja urzeczywistniaj¹ca siê niejako wewn¹trz wiata ludzkiego, transcendencja przez ma³e t.
Gdy chodzi o problematykê dzie³a sztuki, pierwszy okres filozofii Levinasa jest okresem w pewnym sensie uprzywilejowanym. W³anie z lat
czterdziestych pochodzi jedyne teoretyczne studium Levinasa dotycz¹ce
wprost tematu sztuki. Nie oznacza to, i¿ póniej Levinas na temat sztuki siê
nie wypowiada³. Jednak¿e jego wypowiedzi zwi¹zane z tym zagadnieniem s¹
rozproszone w innych pracach i niektórych wywiadach. Tym teoretycznym,
w pe³ni oryginalnym studium jest opublikowany w 1948 roku esej Rzeczywistoæ i jej cieñ16.
Natomiast gdy chodzi o wspominany ju¿ cykl esejów powiêconych literaturze, to z tego okresu pochodzi opublikowana po raz pierwszy w 1947 roku
praca zatytu³owana Inny u Prousta.
Esej Rzeczywistoæ i jej cieñ w pe³ni wpisuje siê w sposób filozofowania
Levinasa charakterystyczny dla tego pierwszego okresu. Dlatego te¿ ma charakter ontologiczny. Zarysowuj¹ siê w nim dwie zasadnicze p³aszczyzny refleksji. Pierwsza z nich to ontologia wiata, druga  okrelenie istoty i miejsca dzie³a sztuki, tak¿e dzie³a literackiego, w tak zinterpretowanym ontologicznie wiecie.
Ontologia, jak¹ proponuje Levinas, jest wyranie inspirowana filozofi¹ Platona. Wed³ug Levinasa, wszystkie byty posiadaj¹ swój cieñ, st¹d ca³a rzeczywistoæ jest niejako dwoista. Poddaje siê ona poznaniu rozumowemu. Jednak¿e
16

s. 223.

E. Levinas, Rzeczywistoæ i jej cieñ, t³um. P. Pieni¹¿ek, Sztuka i Filozofia 1990, n. 2,
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czêæ, któr¹ Levinas nazywa cieniem, jest sfer¹ dostêpn¹ tak¿e poznaniu zmys³owemu. W odniesieniu do samego bytu mo¿na mówiæ o jego prawdzie, która
daje siê wyraziæ przy pomocy pojêæ. W poznaniu nastêpuje zatem swoiste zast¹pienie przedmiotu przez pojêcie. Cieñ to strefa pewnego mroku, nie poddaj¹ca siê  przynajmniej nie w pe³ni  w³adzy rozumu. Sztuka  podobnie jak
poznanie  dokonuje tak¿e zast¹pienia przedmiotu, jednak¿e nie pojêciem, lecz
obrazem (l’image). O ile pojêcie pozostaje w cis³ym zwi¹zku z bytem i prawd¹ bytu, o tyle ów obraz sytuuje siê w³anie w sferze cienia. Jest to obszar, gdzie
panuje rytm. Pojêcie rytmu wprowadzi³ Levinas inspirowany badaniami etnologicznymi Luciena Lévy-Bruhla. Rozumie on przez to pewien stan, który nie
jest ani pe³ni¹ wiadomoci podmiotu, ani te¿ niewiadomoci, lecz rodzajem
ekstatycznego uczestnictwa. Jednym z wa¿niejszych elementów teorii, któr¹
Levinas proponuje w eseju Rzeczywistoæ i jej cieñ, jest stwierdzenie, i¿ zarówno ów cieñ, jak i dzie³o sztuki jako obraz nie prowadz¹ ani te¿ nie sytuuj¹ siê
poza rzeczywistoci¹, w sensie przekraczania pewnej granicy, czyli transcendowania, lecz wrêcz przeciwnie, pozostaj¹ po tej stronie. W sposób zasadniczy
ró¿ni to koncepcje Levinasa od Platona, wed³ug którego wieczne i prawdziwe
idee znajduj¹ siê w sferze wykraczaj¹cej poza rzeczywistoæ dostêpn¹ podmiotowi, czyli s¹ transcendentne wobec wiata cieni. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e
propozycja Levinasa z eseju Rzeczywistoæ i jej cieñ nie pozostawia miejsca na
jak¹kolwiek transcendencjê, tak¿e w sferze sztuki. Drugim niezwykle wa¿nym elementem tej propozycji jest uznanie wy¿szoci mylenia nad sztuk¹,
pojêcia nad obrazem, w konsekwencji filozofii nad literatur¹. Dlatego te¿
zadaniem filozofii jest miêdzy innymi interpretowanie sztuki, przywracanie
wiata obrazów wiatu pojêæ. Byæ mo¿e trzeba by nawet powiedzieæ, ¿e filozofia wyprowadza sztukê ze sfery cienia, odnajduj¹c zawart¹ w niej prawdê.
Zadanie takie ma spe³niaæ filozoficzna krytyka sztuki, w tym tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim, literatury.
W eseju powsta³ym w tym samym okresie, zatytu³owanym Inny u Prousta, Levinas, komentuj¹c pisarstwo Prousta raz jeszcze potwierdza wszystko, co na temat sztuki i literatury napisa³ w eseju Rzeczywistoæ i jej cieñ.
Pisze: Teoria stworzona przez naukowca czy filozofa w niedwuznaczny sposób odnosi siê do przedmiotu bêd¹cego jej tematem. Teoria poety [ ] kryje
w sobie dwuznacznoæ, jest bowiem kwesti¹ nie tyle wyra¿ania, co kreowania
przedmiotów. […] Wypowiadane prawdy czy b³êdy nie maj¹ wartoci same
przez siê  to czary i zaklêcia17.
W s³owach tych znajdujemy tê sam¹ nieufnoæ wobec literatury, któr¹
17

Ten¿e, Inny u Prousta, w: ten¿e, Imiona w³asne, s. 114.
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Levinas wyra¿a³ w eseju Rzeczywistoæ i jej cieñ. W pewnym sensie trudno
siê temu dziwiæ  obydwa teksty powstawa³y nieomal równoczenie. St¹d nie
zaskakuje nazwanie Prousta czarodziejem niewyra¿alnych rytmów (niew¹tpliwe nawi¹zanie do Lévy-Bruhla), a tak¿e w¹tpliwoæ, czy poezja mo¿e
w ogóle czego uczyæ. Jednak¿e z drugiej strony  w pewnym sensie jakby
przecz¹c sobie  Levinas odnajduje w pisarstwie Prousta, a dok³adnie w jego
powieci W poszukiwaniu straconego czasu, treci, które pozostaj¹ w bezporednim zwi¹zku z g³ównymi mylami studium Czas i to, co inne, zwi¹zku
tak bliskim, i¿ mog¹ nawet sprawiaæ wra¿enie cytatów.
Przede wszystkim Levinas odnajduje w powieci Prousta taki model relacji Ja – inny, takie problemy w relacji Ja do innego, o jakich mowa jest
w studium Czas i to, co inne. Ju¿ stwierdzenie, i¿ Tajemnica u Prousta jest tajemnic¹ innego18 prowadzi czytelnika ku tej w³anie pracy Levinasa. Komentuj¹c, czy te¿ raczej interpretuj¹c tekst par excellence literacki, jakim jest W poszukiwaniu straconego czasu, Levinas odwo³uje siê do dwóch kluczowych terminów, przy pomocy których w eseju Czas i to, co inne opisywa³ mo¿liwoæ
dotarcia do innoci: eros i mieræ. Levinas pisze: Nicoæ Albertyny ods³ania jej
absolutn¹ innoæ. mieræ jest zawsze mierci¹ drugiego cz³owieka  inaczej ni¿
w filozofii wspó³czesnej, przywi¹zanej do myli o samotniczej mierci w³asnej.
I tylko ona pojawia siê na krzy¿uj¹cych siê drogach poszukiwania utraconego
czasu. Jednak¿e codzienna mieræ i mieræ ka¿dego mgnienia drugiego cz³owieka, gdy wycofuje siê w siebie, nie wrzuca ¿ywych istot w niewyra¿aln¹ samotnoæ  ta bowiem podsyca mi³oæ. Eros w swojej ontologicznej czystoci nie
wymaga ¿adnego porednictwa  upodobañ, wspólnych zainteresowañ, pokrewieñstwa dusz  lecz relacji bezporedniej z tym, kto oddaje siê, odmawiaj¹c,
z innym cz³owiekiem jako kim innym, z tajemnic¹19.
Levinas pos³uguje siê terminami z eseju Czas i to, co inne, ale wymowa
cytowanego fragmentu studium Inny u Prousta jest odmienna. W Czas i to,
co inne ani eros, ani mieræ nie umo¿liwiaj¹ pe³nego dotarcia do innoci.
Mo¿na nawet mówiæ o pewnym niepowodzeniu, o jakiej niemo¿noci prze³amania samotnoci podmiotu. Natomiast komentuj¹c powieæ Prousta Levinas zdaje siê wyra¿aæ inn¹ nieco myl: mieræ i eros nie s¹ tylko dwoma ró¿nymi modelami innoci, lecz ukazuj¹ siê jako integralnie ze sob¹ powi¹zane,
i ten ich splot prowadzi ku spotkaniu z innym. Nie jest to jednak pe³ne dotarcie do innoci: Atoli najg³êbsza nauka Prousta  o ile w ogóle poezja nauk
udziela  polega na sytuowaniu realnoci w relacji do tego, co wzglêdem niej
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zawsze pozostanie inne, z innym cz³owiekiem jako nieobecnoci¹ i tajemnic¹;
na odkrywaniu jej w samej bliskoci Ja, na zainaugurowaniu dialektyki, która
ostatecznie zrywa z Parmenidesem20. Ostatnim s³owem Prousta jest wiêc, zdaniem Levinasa, stwierdzenie, i¿ drugi cz³owiek pozostaje tajemnic¹, co
w sposób szczególny ujawnia siê w momentach, które wydaj¹ siê byæ prze¿ywaniem szczególnej bliskoci. Jest to spotkanie z innoci¹, które jednak nie
jest pe³nym do tej innoci dotarciem. Dlatego te¿ w komentarzu Levinasa nie
pojawia siê trzeci niezwykle istotny termin, zwieñczaj¹cy poszukiwania studium Czas i to, co inne, a mianowicie syn.
Czytaj¹c esej Levinasa Inny u Prousta, odnajdzie siê, co prawda, pewn¹
nieufnoæ wobec sztuki, któr¹ to nieufnoæ dobitnie wyra¿a³ esej Rzeczywistoæ i jej cieñ. Z drugiej strony widaæ jednak równie¿, i¿ Levinas, byæ mo¿e
w myl swego postulatu filozoficznej krytyki literatury, odnajduje w tekcie
Prousta treci g³êboko zwi¹zane z jego refleksj¹ filozoficzn¹. Otwartym pozostaje pytanie, na ile Levinas pozwala mówiæ tekstowi Prousta, a na ile
dostrzega w nim tylko to, co wspó³brzmi z jego w³asn¹ filozofi¹. Nie mo¿na
jednak wykluczyæ, i¿ refleksja Prousta, choæ wyra¿ana w inny sposób, zakorzeniona jest w takim w³anie dowiadczeniu innoci, które by³o przedmiotem analizy filozoficznej Levinasa. Mo¿na by nawet powa¿yæ siê o stwierdzenie, i¿ Levinas w swej koncepcji dotarcia do innoci poprzez syna, uczyni³ jeden krok dalej ni¿ Proust, odnosz¹c tym samym swoisty sukces, podczas
gdy tekst literacki Prousta zatrzymywa³ siê na pewnym etapie docierania Ja
do pe³nej innoci.
Jeli pragnê³oby siê mówiæ o transcendencji, to mamy tu niew¹tpliwie do
czynienia z transcendencj¹ w sensie wychodzenia ku innoci drugiego cz³owieka. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, i¿ rozwa¿ania Levinasa z eseju Inny
u Prousta stanowi¹ pewne przezwyciê¿enie zarówno ontologicznego mylenia z eseju Rzeczywistoæ i jej cieñ, jak i odnosz¹cych siê do problematyki
sztuki stwierdzeñ zawartych w rozdziale zatytu³owanym Egotyzm, bêd¹cym czêci¹ studium Istniej¹cy i istnienie, gdzie trudno doszukaæ siê elementu transcendencji jako wykraczania. Wrêcz przeciwnie: w tekstach tych Levinas wielokrotnie podkrela umiejscowienie, jeli nie nawet uwiêzienie sztuki
po tej stronie21, lub te¿ wprost zwi¹zanie jej ze sfer¹ il y a22.
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IV. POEZJA JEDYN¥ DROG¥ DO INNOCI
W 1956 roku ukaza³ siê esej Levinasa zatytu³owany Spojrzenie poety,
powiêcony twórczoci Maurica Blanchota. Sytuuje on siê czasowo dok³adnie porodku drogi pomiêdzy artyku³em z roku 1951, uwa¿anym za tekst
otwieraj¹cy drugi etap rozwoju myli filozoficznej Emmanuela Levinasa,
a centrum i swoistym zwieñczeniem poszukiwañ tego okresu, czyli rozpraw¹
Ca³oæ i nieskoñczonoæ, która ukaza³a siê drukiem w 1961 roku.
Ksi¹¿ka Blanchota L’Espace Littéraire, bêd¹ca g³ównym punktem odniesienia dla refleksji Levinasa zawartej w eseju Spojrzenie poety, nie jest dzie³em literackim, lecz zbiorem tekstów powiêconych literaturze i sztuce. Sta³a
siê ona dla Levinasa nie tylko przedmiotem omówienia, ale wywo³a³a szereg
g³êbszych refleksji nad wiatem wspó³czesnym, nad filozofi¹ wspó³czesn¹,
a tak¿e da³a wyrany impuls do dalszej jego dyskusji z filozofi¹ Martina Heideggera. Levinas pisze: Nasze stulecie oznacza dla wszystkich kres filozofii!
Dla tych, którzy chc¹ zbudowaæ lepszy wiat  zmieniæ go, a nie tylko zrozumieæ  tak¿e dla tych, którzy, przeciwnie ni¿ oni, powracaj¹ z Heideggerem
do prawdy bycia, by powitaæ jej wit, w wietle którego straci na blasku
umi³owanie m¹droci podzielonej na poszczególne dyscypliny. Myl wspó³czesna szykuje dla nas niespodziankê ateizmu, ale ateizmu niehumanistycznego:
bogowie pomarli b¹d odeszli ze wiata, realny za cz³owiek, choæ rozumny,
nie mo¿e ju¿ poj¹æ wszechwiata. We wszystkich tych ksi¹¿kach przekraczaj¹cych metafizykê wychwala siê oto na naszych oczach pos³uszeñstwo i wiernoæ, które nie s¹ pos³uszeñstwem i wiernoci¹ komukolwiek. Nieobecnoæ
bogów objawia siê jako jaka nieokrelona obecnoæ; osobliwa nicoæ, która
nie siedzi cicho, lecz nicestwi; milczenie obdarzone s³owem, i to s³owem
istotnym. S¹ czym nieokrelonym, co nie ma twarzy – „sans figure  wed³ug wyra¿enia Blanchota, mimo ¿e z ich nieustannych anonimowych zawirowañ emanuje czarne wiat³o. [ ] Dla Heideggera bycie w znaczeniu czasownikowym, jakie mu nadaje, by odró¿niæ je od bytu [ ], stanowi miarê wszystkich rzeczy i cz³owieka. Cz³owiek odpowiada b¹d nie odpowiada na jego
wezwanie. Wezwanie nie pochodz¹ce od kogokolwiek23.
Levinas chwali przenikliwoæ Blanchota jako interpretatora, ale podkrela, i¿ jego refleksja nie jest refleksj¹ filozoficzn¹, stwierdzaj¹c jednoczenie,
i¿ nie jest tak dlatego, ¿e jego zamys³ nie jest na miarê filozofii, lecz dlatego,
¿e Blanchot ani nie dostrzega w filozofii najwy¿szej mo¿liwoci, ani te¿

23

Ten¿e, Spojrzenie poety, w: ten¿e, Imiona w³asne, s. 141-142.

WYRAZIÆ TRANSCENDENCJÊ

63

w samej mo¿liwoci  w owym mogê  nie upatruje granicy cz³owieczeñstwa24.
Jednym z wa¿nych elementów krytyki Levinasa odnonie do wieku dwudziestego jest podwójny zarzut ateizmu: jako zapomnienie nie tylko Boga, ale
i cz³owieka. Tym samym jest to zarzut braku mylenia o transcendencji, czyli
o innoci. O tym, ¿e w eseju powiêconym ksi¹¿ce Blanchota zagadnienie
transcendencji by³o dla Levinasa szczególnie wa¿ne, wiadcz¹ nastêpuj¹ce
s³owa jego komentarza: Obca wiatu i zawiatom literatura odsy³a wed³ug
Blanchota do spojrzenia poety, do ród³owego dowiadczenia w dwóch znaczeniach tego przymiotnika: dowiadczenia fundamentalnego i dowiadczenia
pocz¹tku. [ ] Postrzeganie mowy jako poezji, a rzeczy jako obrazów wymaga wed³ug Blanchota jakiego uprzedniego przekroczenia (une transcendance) (choæ sam Blanchot nie u¿ywa tego terminu). W tym te¿ sensie obraz poprzedza postrzeganie. Czym jest to przekraczaj¹ce spojrzenie [Quel est ce regard transcendant]?25 Dalej czytamy: Jak wydostaæ siê ze wiata? Jak to, co
Inne  które Jankelevitch nazywa absolutnie innym, a Blanchot ’wiecznym
strumieniem wyp³ywaj¹cym z zewn¹trz  mo¿e pojawiæ siê, to znaczy byæ dla
kogo, i nie utraciæ swej innoci i zewnêtrznoci, ofiarowuj¹c siê w ten sposób spojrzeniu? Jak mo¿liwe jest to pojawianie siê bez warunkuj¹cej je mocy?
Sposobem na ujawnienie tego, co pomimo ujawnienia pozostaje inne, nie jest
mylenie, lecz mowa poetycka [le langage du poème]. Jej wyj¹tkowoæ
w Blanchotowskich analizach nie polega na tym, ¿e ma nas doprowadziæ dalej ni¿ poznanie. [ ] Jest tym, co siê pojawia  choæ w szczególny sposób 
po zanegowaniu wszelkiej rzeczywistoci, jest tej nierzeczywistoci urzeczywistnieniem26.
W komentarzu Levinasa nale¿y zwróciæ uwagê na dwa istotne elementy.
Pierwszym jest pytanie o mo¿liwoæ takiego dostêpu do innoci, która bêd¹c
przekraczaniem, czyli transcendowaniem ku innoci, nie bêdzie zaw³adniêciem t¹ innoci¹, a przez to nie sprowadzi jej do wymiaru immanencji. Jest to
zagadnienie bêd¹ce w³aciwie kluczowym pytaniem filozoficznej refleksji
Levinasa dotycz¹cej problemu transcendencji. Drugim elementem jest rozwi¹zanie tego problemu, jakie Levinas znajduje dziêki Blanchotowi. Drog¹
prowadz¹c¹ do innoci i nie niszcz¹c¹ jej jest literatura. Jest to stwierdzenie
Levinasa, którego nie znajdziemy w jego tekstach cile filozoficznych. Sztuka, a cilej rzecz bior¹c literatura jako s³owo poetyckie, staje siê swoist¹
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kategori¹ filozoficzn¹. Literatura wyrzuca nas zatem na brzeg, do którego
¿adna myl nie mo¿e dobiæ  zmierza ku temu, co niepojête. Tylko tutaj dobiega kresu idealistyczna metafizyka esse-percipi. Literatura jest niepowtarzaln¹ przygod¹ przekroczenia transcenduj¹cego wszystkie horyzonty wiata, z którego nawet w najmielszych ucieczkach uciec nie sposób27. Komentarz ten pod pewnym wzglêdem stanowi nawi¹zanie do eseju Rzeczywistoæ
i jej cieñ – poprzez podkrelenie, i¿ literatura nie jest rodzajem poznania.
Zasadnicza ró¿nica jednak polega na tym, i¿ tym razem nie jest to wyraz
s³aboci, lecz wrêcz przeciwnie: literatura mo¿e wiêcej ni¿ myl. Ponownie
wraca znane ju¿ z eseju z 1948 roku stwierdzenie, i¿ literatura nie jest zwi¹zana z prawd¹ bycia. Tym razem jednak refleksja Levinasa zwi¹zana cile
z refleksjami Blanchota prowadzi ku innemu rozwi¹zaniu ni¿ mia³o to miejsce w eseju z okresu ontologicznego. Komentuj¹c Blanchota Levinas stwierdza, i¿ w owej nie-prawdzie, do której wiedzie literatura, nie za w prawdzie
bycia mieszka autentycznoæ. Autentycznoæ, która nie jest prawd¹  oto
ostateczny wniosek, do jakiego prowadzi nas krytyczna refleksja Blanchota.
I wydaje siê nam, ¿e stanowi ona zachêtê do opuszczenia Heideggerowskiego
wiata28.
Jest to zachêta Blanchota, ale jest to tak¿e decyzja Levinasa: trzeba opuciæ wiat Heideggera porzucaj¹c ontologiê na rzecz etyki, której u Heideggera brak. Wed³ug Blanchota jednak literatura przywo³uje ludzk¹ istotê nomadyzmu. Czy nomadyzm nie jest ród³em sensu pojawiaj¹cym siê w wietle,
którego nie wysy³a ¿aden marmur, lecz twarz cz³owieka? Je¿eli autentycznoæ,
o której mówi Blanchot, mia³aby znaczyæ co innego ni¿ pozbawione powagi
budowanie, co innego ni¿ ¿arty, to autentycznoæ sztuki powinna zapowiadaæ porz¹dek sprawiedliwoci, moralnoæ niewolników, nieobecne w Heideggerowskim miecie29. Sztuka nie jest ju¿ tylko czêci¹ cienia, nie jest brakiem
odpowiedzialnoci, lecz wrêcz przeciwnie: wykracza poza bycie i wkracza
w sferê wartoci. W przywo³anym fragmencie znajdziemy centraln¹ metaforê
drugiego okresu filozofii Levinasa: metaforê twarzy. To wobec twarzy drugiego cz³owieka podmiot zostaje wezwany do odpowiedzialnoci. Jest to wezwanie etyczne, s³yszane na poziome relacji miêdzyludzkich, a wiêc wpisane
w transcendencjê innego cz³owieka. Levinas wskazuje na jeszcze jedn¹ cechê
tej¿e twarzy: jest to twarz, która lni. Pe³niê sensu tej metafory, obecnej ju¿
w dziele Ca³oæ i nieskoñczonoæ, znaleæ mo¿na w eseju lad innego, gdzie
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Levinas wskaza³ na biblijn¹ inspiracjê p³yn¹c¹ z Ksiêgi Wyjcia, a dok³adnie
w opisie tego, jak twarz Moj¿esza lni³a po spotkaniu z Bogiem. Blask ów
nie pochodzi³ od Moj¿esza, lecz by³ ladem dobroci Boga, jaki pozostawi³ On
na obliczu Moj¿esza. Wezwanie do dobroci p³yn¹ce z twarzy drugiego cz³owieka jest wiêc wezwaniem dobroci samego Boga30.
W ten sposób Levinas wskazuje jednoznacznie, i¿ ród³em wezwania
etycznego p³yn¹cego z twarzy drugiego cz³owieka jest Bóg. Tym samym pojêcie transcendencji nie wyczerpuje siê w innoci drugiego cz³owieka, ale
odnosi siê tak¿e do osoby Boga. Mo¿na powiedzieæ, i¿ tym samym w refleksji Levinasa uwidacznia siê drugie znaczenie terminu transcendencja – jako
okrelenie Boga.
Na koniec omówienia ksi¹¿ki Blanchota Levinas dokonuje swego rodzaju podsumowania. Pisze: Ale to w monosylabowoci g³odu, w nêdzy, gdy domy
i rzeczy powracaj¹ do swych materialnych funkcji, w ciasnocie u¿ytkowania
lni twarz cz³owieka. Czy¿by funkcj¹ sztuki mia³o byæ wed³ug Blanchota wygnanie z Heideggerowskiego wiata? Czy poeta, stoj¹c przy wiecznym strumieniu wyp³ywaj¹cym z zewn¹trz nie s³yszy g³osu wzywaj¹cego go poza wiat
Heideggera? wiat, który nie przera¿a swym nihilizmem. wiat, który nie jest
nihilistyczny. Ale te¿ wiat, w którym sprawiedliwoæ nie warunkuje prawdy,
wiat, który na zawsze pozostanie lepy na pewne, licz¹ce sobie dwadziecia
wieków teksty, gdzie istnienie Amalekity zagra¿a prawoci Imienia Boskiego  które oznacza w³anie prawdê bycia31. Znajdziemy tu ponownie krytykê Hedeggera, którego myl dostrzega i opisuje  a mo¿e nawet kreuje 
wiat g³uchy na sprawiedliwoæ i g³uchy na s³owo Boga. Mo¿na powiedzieæ,
i¿ jest to wiat, w którym brak obu wymiarów: transcendencji i Transcenden30
O inspiracji Ksiêg¹ Wyjcia dla rozumienia pojêcia twarzy, w kontekcie odpowiedzi na
pytanie dlaczego drugi jest bli¿ej Boga ni¿ ja, mówi³ 18 kwietnia 2007 roku podczas konferencji
Jeden za Drugiego. Emmanuel Levinas filozofem wiêzi spo³ecznej w Warszawie bp prof. dr hab.
Marek Jêdraszewski: Dlaczego twarz Moj¿esza lni³a szczególnym blaskiem po spotkaniu z Bogiem? Na czym polega³a jego rozmowa z Najwy¿szym? Odpowied na te pytania, wyp³ywaj¹ca
z lektury Biblii, jest o tyle wa¿na, ¿e pozwoli nam zrozumieæ, dlaczego Levinas w swej filozofii ladu odwo³a³ siê w³anie do Ksiêgi Wyjcia. Wydaje siê, ¿e wielce inspiruj¹cym dla niego by³o nastêpuj¹ce t³umaczenie tej Ksiêgi, które by³o wspólnym dzie³em Bubera i Rosenzweiga i które by³o zapewne doskonale znane Levinasowi: On rzek³:/ ja sam chcê przeprowadziæ/ ca³¹ m¹ dobroæ/ na
twoim obliczu,/ ja chcê zawo³aæ/ IMIÊ/ przed twoim obliczem (W oryginalnym t³umaczeniu Bubera i Rosenzweiga ten wiersz 19a Ksiêgi Wyjcia brzmi nastêpuj¹co: Er sprach:/ Ich selber will
vorüberführen/ all meine Güte/ an deinem Antlitz,/ ich will ausrufen/ den NAMEN/ vor deinem
Antlitz’. Por. Die fünft Bücher der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz
Rosenzweig, Stuttgart 1992, wyd. 10, t. 1, s. 248). (M. Jêdraszewski, Dlaczego Drugi jest bli¿ej
Boga ni¿ Ja? Próba znalezienia fundamentu relacji asymetrycznej w filozofii Emmanuela Levinasa, rkp.)
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cji. W swym eseju Levinas doæ jednoznacznie domaga siê przywrócenia ich
obecnoci w wiecie, a wiêc tak¿e w myleniu. Jednoczenie wskazuje te¿ na
to, i¿ literatura jest mo¿liwoci¹ dotarcia zarówno do jednej, jak
i do drugiej.
Podsumowuj¹c g³ówne myli zawarte w eseju Spojrzenie poety, trzeba
podkreliæ, i¿ jest to z jednej strony komentarz, a z drugiej szereg w³asnych
refleksji Levinasa, które w znacznej mierze inspirowane s¹ tekstem Blanchota. Gdyby chcieæ jasno oddzieliæ myl Blanchota od myli Levinasa, by³oby
to zadanie niezwykle trudne. Nie pope³ni siê jednak b³êdu, traktuj¹c ca³oæ
eseju Spojrzenie poety jako wypowied wyra¿aj¹c¹ pogl¹dy Levinasa, gdy¿
nawet tam, gdzie odwo³uje siê on do Blanchota, czyni to wskazuj¹c na ich
s³usznoæ. Podobnie jest i w przypadku pozosta³ych esejów z tomu Imiona
w³asne, gdzie myli komentowanych przez Levinasa autorów i jego w³asne
stapiaj¹ w jedn¹ harmonijna ca³oæ.

V. FILOZOFIA POTRZEBUJE POEZJI
Lata szeædziesi¹te i siedemdziesi¹te dwudziestego wieku, czyli czas, kiedy powstawa³a najbardziej dojrza³a czêæ w filozoficznym dorobku Levinasa,
przynosz¹ tak¿e szereg esejów powiêconych literaturze.
Komentuj¹c ponownie Blanchota, tym razem jego tekst literacki, Levinas
napisze w eseju z 1966 roku zatytu³owanym S³u¿¹ca i jej pan: S³owo poetyckie [parole de la poèsie] staje siê u Blanchota s³owem, które sobie zaprzecza.
Któ¿ nie zna – piêkna niemal dotykalnego – tych nasyconych sprzecznoci¹
rozmów w jego utworach, a zw³aszcza w L’attente, l’oubli. Po twierdzeniu od
razu nastêpuje, czêsto w tym samym zdaniu, jego zaprzeczenie. Mówienie
oddaje to, co pojmuje. To, co dane – bycie  nie jest na miarê Oczekiwanego,
jego wyolbrzymionej intencji skierowanej poza Byt, podczas gdy podmiotowoæ domaga siê jedynie tego, by pogr¹¿yæ siê w swym przedmiocie, który
intencjonalnoæ wiadomoci trzyma w swym zasiêgu. Mówienie jest Pragnieniem, które bliskoæ Upragnionego rozj¹trza i pog³êbia, kiedy sama bliskoæ Upragnionego siê oddala. Taka jest migotliwa modalnoæ transcendencji – tego, co naprawdê siê zdarza32.
W komentarzu tym widaæ wyranie pojawienie siê jednej z charakterystycznych dla trzeciego okresu filozofii Levinasa refleksji zwi¹zanej z termi32
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nem mówienia (Dire), w opozycji do powiedzianego (Dit). Czytelnik znajdzie
tu tak¿e kontynuacjê problemu transcendencji oraz napiêcia, jakie zachodzi
pomiêdzy podmiotem poch³aniaj¹cym innoæ tak, ¿e niemo¿liwa jest transcendencja innego, a mo¿liwoci¹ zachowania tej w³anie transcendencji. Levinas ponownie podkrela wyj¹tkowoæ s³owa poetyckiego, stwierdzaj¹c: Jak
ju¿ mówilimy, s³owo poezja [le mot poèsie] oznacza³o dla nas przerwanie
immanencji, na która skaza³ siê jêzyk, zarazem zamykaj¹c siê w wiêzieniu. Nie
wydaje mi siê, by by³o to wydarzenie czysto estetyczne. Ostatecznie przecie¿
s³owo poezja nie nazywa jakiego gatunku, który stanowi³by czêæ rodzaju
zwanego sztuk¹. Nierozerwalnie zwi¹zana ze s³owem boskim poezja kipi znaczeniami profetycznymi33.
Wypowied tê mo¿na traktowaæ jako kolejne odejcie od pogl¹dów zawartych w tekcie Rzeczywistoæ i jej cieñ, gdzie literatura postrzegana by³a
jako czêæ sztuki. Pisz¹c o powieci Blanchota, Levinas przedstawia ca³kiem
nowy sposób rozumienia literatury. Czyni tu jeszcze jeden krok dalej w stosunku do wczeniejszego etapu, w którym uzna³ literaturê za mo¿liwoæ dotarcia do transcendencji. Tym razem zawê¿a jeszcze ow¹ mo¿liwoæ do poezji, któr¹ wi¹¿e dodatkowo z profetyzmem w sensie religijnym  jako s³owo
pochodz¹ce od Boga. To w³anie poezja przekszta³ca […] s³owa  wyk³adniki
z³o¿onoci, momenty ca³oci  w znaki wyzwolone przebijaj¹ce mury immanencji, rozsadzaj¹ce ³ad. [ ] I takie jest d¹¿enie ka¿dej powieci, ka¿dego
wiersza  od Iliady do W poszukiwaniu straconego czasu. Wprowadziæ sens
w Byt to przejæ od Tego Samego do Innego, od Ja do Drugiego cz³owieka, to
daæ znak, zniweczyæ struktury jêzyka. Bez tego wiat zna³by jedynie znaczenia
o¿ywiaj¹ce protoko³y b¹d sprawozdania z zebrañ zarz¹du Towarzystwa Anonimów34. Levinas pisze o powieci i o wierszu, mo¿na by wiêc  trzymaj¹c
siê cile terminologii literaturoznawczej – powiedzieæ, i¿ ma na myli zarówTam¿e. Mais le mot poésie ne nomme pas, après tout, une espèce dont le mort art désignerait le genre. Inséparable du verbe, il déborde de significations prophétiques (ten¿e, Sur Maurice
Blanchot, s.79). Ostatnie zdanie tego fragmentu w t³umaczeniu Margañskiego brzmi: Nierozerwalnie zwi¹zana ze s³owem poezja kipi znaczeniami profetycznymi. Poniewa¿ dopowiedzenie, i¿ chodzi tu o s³owo boskie ew. s³owo Boga, jest niezwykle istotne dla sensu wypowiedzi, przek³ad uzupe³niono. Francuskie s³owo verbe, mo¿e mieæ trzy zasadnicze znaczenia. Po pierwsze znaczy dos³ownie czasownik, po drugie: s³owo Bo¿e (choæ powinno byæ wtedy zapisane wielk¹ liter¹),
po trzecie: s³owo jako sposób wyra¿ania myli. Z kontekstu wypowiedzi wynika, i¿ Levinasowi
chodzi³o w³anie o to drugie znaczenie. T³umacz niemieckiego wydania podj¹³ tak¹ sam¹ decyzjê,
przek³adaj¹c ów fragment w nastêpuj¹cy sposób: Aber das Wort Poesie ist letztlich keine Art, die
zur Gattung Kunst gehören würde. Da es vom göttlichen Wort nicht zu trennen ist, fließt es über
von prophetischen Bedeutungen (ten¿e, Eigennamen, t³um. F. Miething, München / Wien 1988,
s. 55).
34
Ten¿e, S³u¿¹ca i jej pan, w: ten¿e, Imiona w³asne, s. 163.
33
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no epikê, jak i lirykê. Jednak wydaje siê, i¿ chodzi mu o tê cechê wypowiedzi, która jest szczególnie charakterystyczna dla liryki. Nie narracja jest tu
wa¿na, nie chodzi o to, by co opowiedzieæ czy przywo³aæ minione wydarzenia, lecz o to, aby co wyraziæ i ukazaæ. St¹d u¿ywany przez Levinasa termin: s³owo poetyckie”.
W opublikowanym w 1973 roku eseju Agnon. Poezja i zmartwychwstanie Levinas wróci do tej myli, pisz¹c: Sens poetycki dzie³a wykracza poza
osobliwoci o charakterze anegdotycznym czy spo³ecznym, to co wiêcej ni¿
narracyjnoæ albo fikcyjnoæ, w której jest zanurzony35.
O tym, ¿e s³owo poetyckie jest szczególnie powo³ane do wyra¿enia transcendencji w obu jej wymiarach, wiadczy fragment innego eseju z 1966 roku
zatytu³owanego Roger Laporte i g³os sumienia. Levinas pisze: A czym¿e jest
literatura, jeli nie ow¹ niewspó³miernoci¹ miêdzy pisaniem a dzie³em, jeli
nie owym nios¹cym sens jêzykiem, który nak³ada siê na sens, co do którego
autor mniema³, ¿e tchn¹³ go w s³owa. Czy to nie do tych s³ów chc¹ powróciæ mieni¹cy siê ich kochankami filologowie i historycy literatury, poluj¹c
niejako na wydarzenie? Jak gdyby zale¿a³o im przede wszystkim na wykazaniu, ¿e nic nigdy nie zdarzy³o siê w pisaniu poza obrêbem myli i uczuæ autorów! W tym uporze literatury wspó³czesnej, z jakim opowiada sw¹ w³asn¹
przygodê, ³atwo z pewnoci¹ mo¿na by dostrzec d¹¿enie do powetowania sobie rozczarowañ wynikaj¹cych z utraty wiary. Chodzi w istocie o potrzebê
absolutu – czy¿ mo¿na mniej pragn¹æ?  której tradycyjna teologia zbyt d³ugo nie uznawa³a36. Widaæ w tych s³owach powa¿ny zarzut, który postawiony
zostaje zarówno wspó³czesnym pisarzom, jak i badaczom literatury: zapomnienie o tym, ¿e literatura, której ¿ywio³em ma byæ s³owo poetyckie, jest
miejscem ukazywania transcendencji, miejscem wyra¿ania Absolutu. I zarówno twórca, który o tym zapomina, jak i badacz, który siê tym nie interesuje, nie tylko ¿e s¹ w b³êdzie, ale w³aciwie sprzeniewierzaj¹ siê samej
istocie literatury37.
Na koniec znajdziemy u Levinasa jeszcze jedn¹ wa¿n¹ myl, wiadcz¹c¹
o tym, jak bardzo na przestrzeni lat zmieni³ siê jego pogl¹d na temat znaczeTen¿e, Agnon. Poezja i zmartwychwstanie, w: ten¿e, Imiona w³asne, s. 15.
Ten¿e, Roger Laporte i g³os sumienia, w: ten¿e, Imiona w³asne, s. 105.
37
S³owo poetyckie mo¿e jednak niekiedy sprzeniewierzyæ siê sobie, wsi¹kn¹æ w ³ad, by staæ
siê wytworem kultury, dokumentem lub wiadectwem popieranym, oklaskiwanym i nagradzanym,
sprzedawanym, konsumowanym, ale te¿ takim, które niesie pociechê i jako jedyne przemawia jêzykiem ludu  co t³umaczy ju¿ samo miejsce, w którym siê pojawia (w tymi w ¿adnym innym)  miêdzy poznaniem ogarniaj¹cym Ca³oæ a kultur¹, w któr¹ siê w³¹cza  dwiema szczêkami gro¿¹cymi,
¿e siê na nim zacisn¹. (Ten¿e, S³u¿¹ca i jej pan w: ten¿e, Imiona w³asne, s. 163)
35
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nia tekstu literackiego. W eseju Max Picard i twarz napisa³ on: czy odczytywanie pierwszych znaczeñ mo¿e mieæ charakter inny ni¿ poetycki? Czy aby
nie chodzi tu o interpretacjê, w której konstytuuj¹ siê pierwsze wyrazy i metafory jeszcze po tej stronie spoistego dyskursu filozofów, wyrazy i metafory, bez
których takowy dyskurs by³by niemo¿liwy? [ ] Czy fundamentalne tezy, na
których nastêpnie spoczywaj¹ systemy, nie splataj¹ siê niezale¿nie jak poematy, nawet jeli ich niewyt³umaczalna poezja zostaje w szko³ach zapomniana?38.
Filozofia potrzebuje poezji, i to w dwojaki sposób: najpierw jako miejsce,
w którym wyra¿ane s¹ pierwsze intuicje, a nastêpnie jako jedyny mo¿liwy
sposób wyra¿enie refleksji filozoficznej. Myl tê potwierdzi³ Levinas w dyskusji, jaka mia³a miejsce podczas seminarium naukowego, jakie odby³o siê
w 1988 roku w Strassburgu. Podczas dyskusji przywo³a³ tam pytanie o porównanie literatury i filozofii. Choæ, jak sam przyzna³, trudno mu szybko znaleæ odpowied, to jednak powa¿y³by siê o sformu³owanie, i¿ filozofia jest
rodzajem literatury, a literatura rodzajem filozofii39.

***
W powy¿szych rozwa¿aniach podjêta zosta³a próba przeanalizowania
ewolucji myli Emmanuela Levinasa w odniesieniu do literatury i transcendencji. Wobec faktu, i¿ filozofia Levinasa jest w szerokim sensie tego s³owa
filozofi¹ transcendencji, niniejsze studium jest tylko pewnym naszkicowaniem
problemu. Jednak ju¿ przy takim jego pierwszym zbli¿eniu mo¿liwe jest sformu³owanie dwóch bardzo wa¿nych wniosków. Po pierwsze wraz z ewolucj¹
myli filozoficznej Levinasa zmienia³ siê tak¿e jego pogl¹d na istotê i znaczenie literatury. Wyrana tendencja tej ewolucji polega na przyznawaniu
dzie³u literackiemu, w szczególnoci poezji, coraz wiêkszego znaczenia. Po
wtóre, jednym z wa¿niejszych, o ile nie najwa¿niejszym elementem tej zmiany pogl¹dów jest stwierdzenie, i¿ to s³owo poetyckie mo¿e dokonaæ tego,
czego nie jest w stanie dokonaæ filozofia jako mylenie: wyraziæ t(T)ranscendencjê.
38
39

Ten¿e, Max Picard i twarz, w: ten¿e, Imiona w³asne, s. 109.
Por. zapis dyskusji w: Den Anderen denken, s. 113.
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Mi³oæ i odpowiedzialnoæ wyrazem transcendencji osoby ludzkiej
w ujêciu Karola Wojty³y
Love and Responsibility as an Expression of the Transcendence of the Human Person
as Presented by Karol Wojtyla

W osobie Karola Wojty³y i jego dzie³ach rozpoznajemy filozofa i teologa, niestrudzenie szukaj¹cego odpowiedzi na fundamentalne pytania dotycz¹ce prawdy o cz³owieku. Jedn¹ z prób uzyskania odpowiedzi na bardzo istotn¹
dzi kwestiê transcendencji cz³owieka jako osoby ludzkiej jest niew¹tpliwie
jego dzie³o Mi³oæ i odpowiedzialnoæ. Wiele analiz K. Wojty³y, dotycz¹cych
problematyki zwi¹zanej z transcendencj¹ osoby ludzkiej, swoje streszczenie
znajduje w zdaniu: Cz³owiek jest przedmiotowo kim  i to go wyodrêbnia
wród reszty bytów widzialnego wiata, które przedmiotowo s¹ zawsze tylko
czym1. Owo kim Wojty³a rozumie jako osobê, gdy¿ jest niemo¿liwe, aby
problematykê ludzkiego ¿ycia sprowadziæ tylko do tego, co siê mieci w pojêciu jednostka gatunku. Wojty³a rozpoczyna prezentacjê swej myli w ksi¹¿ce Mi³oæ i odpowiedzialnoæ od rozró¿nienia pomiêdzy przedmiotem a podmiotem. Przedmiotem jest ka¿da rzecz, a wiêc byt, który pozbawiony jest
¿ycia. Podmiotem natomiast jest ka¿da osoba, która w sposób istotny ró¿ni
siê od rzeczy swoistym ¿yciem wewnêtrznym. Wewnêtrzne ¿ycie ka¿dej osoby zwi¹zane jest z prawd¹ i dobrem, a jego podstawowymi funkcjami s¹ poznanie i po¿¹danie. Osoba, w odró¿nieniu od przedmiotów, kontaktuje siê ze
wiatem zewnêtrznym poprzez swoje wnêtrze. Karol Wojty³a mówi o we1

K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 19862, s. 24.

72

TADEUSZ JANKA

wnêtrznym dowiadczeniu jako o czym, co jest typowe i charakterystyczne
tylko dla cz³owieka. To, ¿e cz³owiek posiada wnêtrze, sprawia, ¿e w sposób
istotny ró¿ni siê on od reszty stworzeñ2. To stwierdzenie, które mog³oby uchodziæ za ma³o znacz¹ce, odgrywa zasadnicz¹ rolê w antropologii Karola Wojty³y.
Trudno by³oby w niniejszym opracowaniu przedstawiæ ca³oæ problematyki dotycz¹cej osoby ludzkiej w rozumieniu Wojty³y, tym niemniej nale¿y
zwróciæ uwagê, niejako uprzedzaj¹c póniejsze rozstrzygniêcia, ¿e transcendencja cz³owieka, w jego rozumieniu, wi¹¿e siê zawsze z osob¹ ludzk¹.
W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e autor Mi³oci i odpowiedzialnoci opublikowa³ bardzo wiele artyku³ów, w których rozwija³ tematykê poruszan¹
w omawianym dziele  artyku³y te niew¹tpliwie uzupe³niaj¹ zagadnienia podjête przez krakowskiego uczonego. Nale¿a³oby wiêc uzupe³niæ listê publikacji na ten temat, zw³aszcza o inne niezmiernie wa¿ne dzie³o  Osoba i czyn,
które bez w¹tpienia mo¿na nazwaæ traktatem o cz³owieku. Tym niemniej jednak Mi³oæ i odpowiedzialnoæ jako dzie³o o wyj¹tkowej g³êbi metafizycznej,
zawsze ¿y³o swoim ¿yciem, st¹d bior¹c pod uwagê charakter niniejszego
opracowania, jedynie na prawach sygna³u pojawi¹ siê uzupe³nienia o inne
opracowania Karola Wojty³y.

I. CZ£OWIEK I RELIGIA
Pod¹¿aj¹c tropem myli Wojty³y, nale¿y na samym pocz¹tku wskazaæ na
pewn¹ pe³niê i doskona³oæ bytowania, które przys³uguj¹ tylko cz³owiekowi
jako osobie. Ta pe³nia i swoista doskona³oæ wyra¿a siê w ka¿dym etycznym
dzia³aniu, jakie cz³owiek podejmuje w swoim ¿yciu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
ludzkie dzia³anie nosi w sobie znamiona transcendencji, jeli dokonuje siê
w obliczu prawdy o Bogu, wiecie i cz³owieku. Wojty³a bardzo wyranie podkrela znaczenie religii dla cz³owieka, gdy¿ w³anie w kontekcie religii cz³owiek jest uczestnikiem historii, której nadaje transcendentne znaczenie. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e uznanie cz³owieka za istotê religijn¹ i owietlenie tajemnicy jego religijnoci wiat³em wiary pozwala mu zrozumieæ samego siebie, jak
i otaczaj¹cy go wiat. Cz³owiek zatem zostaje niejako wyrwany ze swoistego
osamotnienia, w którym pozostawa³ od czasów nowo¿ytnego racjonalizmu,
2
J. Galarowicz, Cz³owiek jest osob¹  Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojty³y,
Kraków 1994, s. 21.
3
K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 55.
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odmawiaj¹cego wierze religijnej, zw³aszcza prawdzie o odkupieniu przez
Mi³oæ  fundamentalnej dla zrozumienia historii ludzkoci, jakiegokolwiek
znaczenia dla zrozumienia losu i dzia³alnoci cz³owieka w wiecie. Ta myl
wielokrotnie bêdzie pojawia³a siê w pracach Wojty³y, gdy¿ jak sam twierdzi:
To w³anie pomieszanie porz¹dku istnienia z porz¹dkiem przyrodzonym,
a raczej przes³oniêcie tego pierwszego przez drugi, które wraz z ca³ym empiryzmem zdaje siê bardzo ci¹¿yæ nad umys³owoci¹ wspó³czesnego cz³owieka,
a zw³aszcza wspó³czesnego inteligenta, powoduje szczególne trudnoci, gdy
chodzi o zrozumienie katolickiej etyki seksualnej od strony samych za³o¿eñ.
[ ] Popêd seksualny ma swoj¹ obiektywn¹ wielkoæ w³anie przez ów zwi¹zek z boskim dzie³em stworzenia, która to wielkoæ w polu widzenia umys³owoci zasugerowanej samym tylko porz¹dkiem przyrodniczym prawie ¿e zupe³nie znika3. Chrzecijañsk¹ inspiracjê refleksji nad cz³owiekiem mo¿na zauwa¿yæ w wielu pracach K. Wojty³y, nie tylko w tych, które dotycz¹ etyki
seksualnej, ale równie¿ w innych, podejmuj¹cych fundamentalne dla antropologii filozoficznej rozstrzygniêcia, dotycz¹ce kwestii tego, kim w swej istocie jest cz³owiek. Mo¿na wiêc z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e na gruncie
chrzecijañstwa mamy do czynienia z wielkoci¹ cz³owieka, który jest zdolny do transcendowania doczesnej rzeczywistoci dziêki samemu Stwórcy, który tak¹ zdolnoæ wpisa³ w ludzk¹ naturê.
Tê prawdê wyrazi Rocco Buttiglione s³owami: U cz³owieka religijnego
transcendowanie tego, co skoñczone, nie jest nigdy aktem jego zanegowania,
unicestwienia czy destrukcji, prób¹ naruszenia jego w³asnych praw. Owszem,
transcendowanie prowadzi cz³owieka w stronê tego, co wy¿sze, w stronê Boga,
i zarazem w stronê tajemniczej g³êbi wnêtrza cz³owieka4.
Jednym z oryginalnych obrazów tajemnicy cz³owieka i jego transcendencji s¹ niew¹tpliwie Wyznania w. Augustyna  wiêtego, który osobicie dowiadczy³ skutków rozdzielenia porz¹dków naturalnego i nadprzyrodzonego
w dziedzinie ludzkiej mi³oci i czystoci. Wyznania s¹ zapisem indywidualnych dziejów duszy, dowiadczeñ o uniwersalnej i nieprzemijaj¹cej donios³oci. Ich punktem szczytowym s¹ s³owa: Póno Ciê umi³owa³em, Piêknoci tak
dawna, a tak nowa, póno Ciê umi³owa³em. W g³êbi duszy by³a, a ja siê b³¹ka³em po bezdro¿ach i tam Ciê szuka³em, biegn¹c bez³adnie ku rzeczom, które stworzy³a. Ze mn¹ by³a, a ja nie by³em z Tob¹5.

4
R. Buttiglione, Problem wyzwolenia. Punkt widzenia katolika, t³um. T. Styczeñ, w: Problem
wyzwolenia cz³owieka, red. T. Styczeñ, M. Radwan, Rzym 1987, s. 256.
5
w. Augustyn, Wyznania, X, 27, t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 197.
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Wydaje siê, ¿e w³anie tak¹ alienacjê mia³ na myli Wojty³a, kiedy stawa³
w obronie cz³owieka, który pozbawiony wymiaru duchowego, czyli transcendentnego, traci poczucie sensu w³asnego istnienia, gdy¿: wszelka próba oderwania czystoci od ca³okszta³tu religijnego stosunku do Boga musi oznaczaæ
u cz³owieka wierz¹cego jakie sp³ycenie jego stosunku i zachwianie jego wewnêtrznej prawdziwoci6. Mimo i¿ w. Augustyn nie zna³ pojêcia alienacji,
w przejmuj¹cy sposób da³ wyraz dowiadczeniu najskrytszej g³êbi ludzkiego
ja. To dowiadczenie wyrazi³o siê przez okrelenie niespokojnego serca, które
bêd¹c nawet w stanie wyobcowania i upadku zawsze pozostaje zorientowane
ku Bogu jako osobowej Mi³oci. T¹ sam¹ drog¹ pod¹¿a Wojty³a, kiedy twierdzi, ¿e Bóg jest najdoskonalszym Bytem osobowym, natomiast ca³y wiat osób
stworzonych ma charakter zupe³nie odrêbny od ca³ego wiata rzeczy, dlatego
¿e wyró¿nia go podobieñstwo do Boga7. Podobieñstwo do Boga sprawia, ¿e
w przypadku alienacji cz³owieka uwidacznia siê w ludzkiej wiadomoci
prze¿ycie absurdu, frustracji, zniechêcenia i poczucie braku sensu ¿ycia. Wyznania w. Augustyna nie s¹ tylko opowiadaniem o dziejach grzechu i nawrócenia, ale s¹ tak¿e pewn¹ diagnoz¹ ówczesnej cywilizacji, która ignorowa³a
prawdê o cz³owieku jako istocie stworzonej na obraz Stwórcy. Nie trzeba specjalnie wyjaniaæ, ¿e w naszej epoce, w której materializm i ateizm przybieraj¹ ogromne rozmiary, dowiadczenie w. Augustyna nabiera szczególnej
aktualnoci, tak¿e w kontekcie analiz K. Wojty³y. Wybór istoty przygodnej
zamiast Boga nie tylko pozbawia cz³owieka wymiaru transcendentnego, ale
prowadzi tak¿e do zagubienia prawdziwej ludzkiej to¿samoci, nie wy³¹czaj¹c dziedziny ludzkiej mi³oci i czystoci, co w. Augustyn wyrazi s³owami:
sta³em siê sam dla siebie problemem8.
Wyznania w. Augustyna dostarczaj¹ fenomenologicznego opisu religijnoci cz³owieka  faktu, dla którego niesprzecznym metafizycznym, a jeszcze
pe³niej teologicznym wyjanieniem jest ods³oniêcie w cz³owieku ukrytego
obrazu Boga, z czym równie¿ spotykamy siê w analizach Wojty³y. Wydaje siê,
¿e filozofia Wyznañ w. Augustyna, podobnie jak filozofia Karola Wojty³y zawarta w dziele Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, problem cz³owieka ukazuje jako
problem mi³oci. Mi³oæ natomiast jest g³ównym przes³aniem Ewangelii, st¹d
prawda Ewangelii rzuca nowe wiat³o na ludzk¹ kondycjê, ukazuj¹c BogaCz³owieka w taki sposób, ¿e cz³owiek jest w stanie pe³niej odkryæ prawdê
o sobie samym. Dobrze ilustruje tak rozumian¹ prze³omowoæ mi³oci fragK. Wojty³a, Religijne prze¿ywanie wartoci w: ten¿e, Aby Chrystus siê nami pos³ugiwa³,
Kraków 1979, s. 53.
7
Por. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 41.
8
w. Augustyn, Wyznania, IV, 4, s. 54.
6
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ment encykliki Redemptor hominis póniejszego papie¿a Jana Paw³a II: Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez mi³oci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie jest pozbawione sensu, jeli nie objawi mu siê Mi³oæ, jeli
nie spotka siê z Mi³oci¹, jeli jej nie dotknie i nie uczyni w jaki sposób swoj¹, jeli nie znajdzie w niej ¿ywego uczestnictwa. I dlatego w³anie ChrystusOdkupiciel, jak to zosta³o ju¿ powiedziane, objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi. To jest ów  jeli tak wolno siê wyraziæ  ludzki wymiar
Tajemnicy Odkupienia. Cz³owiek odnajduje w nim swoj¹ w³aciw¹ wielkoæ,
godnoæ i wartoæ swego cz³owieczeñstwa9.
Mi³oæ staje siê dla cz³owieka nie tylko czym, co winien jest drugiej osobie, ale staje siê tak¿e wyrazem afirmacji samego siebie, swych przekonañ,
moralnych wyborów i w³asnej determinacji do okrelonego dobrego dzia³ania. Aby czyniæ dobrze i unikaæ z³a, jak g³osi pierwotna zasada sumienia,
cz³owiek nieustannie musi przekraczaæ samego siebie w kierunku dobra prawdziwego, a to jest podstawowy kierunek ludzkiej transcendencji, która jest
w³aciwoci¹ ludzkiej osoby. G³êbsza analiza sumienia ukazuje cis³y zwi¹zek pomiêdzy transcendencj¹ a spe³nieniem. Chodzi o spe³nienie osoby
w czynie  spe³niaj¹c konkretny czyn, cz³owiek spe³nia w nim siebie, o ile
ów czyn jest zgodny z sumieniem. Dziêki takiemu dzia³aniu cz³owiek sam
staje siê dobrym. Wartoæ moralna ludzkiego dzia³ania siêga bardzo g³êboko
w istotê cz³owieczeñstwa i jest wiadectwem przekraczania doczesnej rzeczywistoci10.
Objawienie bynajmniej nie przekrela spraw zwi¹zanych z wymiarem
seksualnym cz³owieka, ale poszerza ich granice o niedostêpny wymiar nadprzyrodzony, a wiêc transcendentny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ludzki i Boski
wymiar tajemnicy odkupienia niejako splataj¹ siê ze sob¹ i w ten sposób wzajemnie siê t³umacz¹. Przed cz³owiekiem staje wiêc trudne zadanie i niema³y
wysi³ek, aby zrozumieæ to, co jest w nim Boskie i w ten sposób udzieliæ sobie odpowiedzi na bardzo istotne pytania dotycz¹ce sensu ludzkiego ¿ycia
i ludzkiej mi³oci, która, jak ju¿ zaznaczono, manifestuje siê w transcendencji. Prymat religii w wizji cz³owieka prezentowanej przez Karola Wojty³ê stanowi wiêc klucz do rozwi¹zania sprzecznoci wspó³czesnego mylenia o cz³owieku. W obliczu alienacji spowodowanej przez ró¿ne typy cywilizacji budowanych na za³o¿eniach materialistycznych i ateistycznych, humanizm laicki
przedstawia siê nie tylko jako ja³owy, jeli chodzi o problem zrozumienia
cz³owieka i jego dziejów, ale równie¿ ukazuje ideê kryzysu cz³owieczeñstwa.
Jan Pawe³ II, Redemptor hominis, 10.
Por. K. Wojty³a, Osoba: podmiot i wspólnota, Roczniki Filozoficzne 1976, t. 24, z. 2,
s. 18-19.
9
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Kim jest cz³owiek? To pytanie zostaje postawione z wnêtrza dowiadczenia ró¿norakich okaleczeñ cz³owieczeñstwa, jakie prze¿ywaj¹ ludzie wspó³czeni, poddani presji kultury realizuj¹cej styl ¿ycia wed³ug za³o¿enia jakby
Boga nie by³o.
Zwolennicy racjonalizmu nie tylko oderwali cz³owieka od Boskiego ród³a jego bytu, ale równie¿ zamknêli ludzkie mylenie w immanentnych granicach rozumu. Znaczy to, ¿e rozum przesta³ byæ w³adz¹ poznania wiata,
a sta³ siê raczej w³adz¹ panowania nad nim; w rezultacie rozum kontemplatywny zosta³ ca³kowicie zast¹piony przez rozum instrumentalny. Nie mo¿na
obwiniaæ Kartezjusza i Kanta za wszystkie klêski nowo¿ytnego humanizmu
i sekularyzacjê Europy, ale pope³niony przez nich b³¹d epistemologiczny sta³
siê si³¹ swych konsekwencji b³êdem antropologicznym, o czym czêsto wspomina Karol Wojty³a. Rozerwanie wiêzi pomiêdzy ludzkim poznaniem a dzia³aniem doprowadza do pojêcia cz³owieka jako tworzywa poddanego ludzkiej
aktywnoci. Cz³owiek staje siê swym w³asnym wytworem, nie potrzebuj¹c
¿adnej instancji transcendentnej. Zauwa¿my, ¿e po³¹czone w marksizmie w¹tki racjonalistyczne, ateistyczne, materialistyczne i rewolucyjne przes¹dzi³y
o tym, ¿e sta³ siê on sam w sobie w pewien sposób atrakcyjny, gdy¿ wydawaæ by siê mog³o, ¿e zamiast Boga i transcendencji deklaruje promocjê cz³owieka. Wizja rewolucji spo³ecznej, która mia³a polegaæ na zupe³nej przebudowie spo³eczeñstwa, upad³a wraz z ca³ym systemem pañstw komunistycznych w 1989 roku. Jednak od lat szeædziesi¹tych minionego stulecia
rewolucjê spo³eczn¹ próbuje siê zastêpowaæ rewolucj¹ obyczajow¹, która bardzo mocno uderza przede wszystkim w personalistyczny charakter ma³¿eñstwa i rodziny, rozumianej przez Wojty³ê jako naturaln¹ wspólnotê osób, spe³niaj¹cych siê w darze z siebie. Rewolucja obyczajowa natomiast mo¿e spotkaæ siê z rewolucj¹ technologiczn¹, zapewniaj¹c¹ wysoki poziom konsumpcji
i przyjemnoci, co przy coraz to sprawniejszej produkcji, mo¿e doprowadziæ
do rewolucji genetycznej. Tak rozumiana potêga ludzkiej wolnoci mo¿e
skoñczyæ siê tragicznie dla samego cz³owieka, redukuj¹c go bowiem do poziomu czysto materialnego, pozbawi go nie tylko wymiaru transcendentnego,
ale tak¿e praw wynikaj¹cych z samej natury.
Wspó³czenie mo¿na zaobserwowaæ pewien rodzaj przebudzenia w tym
wzglêdzie, który wyra¿a siê pewnym niezadowoleniem z redukcji cz³owieka
do poziomu rzeczy, podkrelaj¹c ludzk¹ niepowtarzalnoæ i têsknotê za innym
wiatem, jednak¿e relatywizm oparty na poznawczym sceptycyzmie nie daje
wielkiej nadziei na odzyskanie obiektywnego obrazu ludzkiej osoby i nie rozwi¹zuje problemu transcendencji ludzkiego ja.
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Zwrócenie uwagi na zasady, w oparciu o które nale¿y budowaæ ¿ycie spo³eczne i gospodarcze, wynika z uznania prymatu kultury w stosunku do polityki i ekonomii. Wydaje siê, ¿e pewn¹ nielogicznoci¹ wspó³czesnoci pozostaje to, ¿e powo³uje siê ona na demokracjê i gospodarkê rynkow¹, zak³adaj¹c zasadê wolnoci normowanej przez prawdê o cz³owieku, a jednoczenie
w obrêbie kultury dokonuje zakwestionowania podstawowych prawd o cz³owieku, zw³aszcza w kontekcie rodziny, ma³¿eñstwa i wymiaru seksualnego,
co nieuchronnie prowadzi do nihilizmu.
Wojty³a, sprzeciwiaj¹c siê tak rozumianej kulturze, w swoim wyk³adzie
zabiera g³os na temat chrzecijañskich inspiracji mylenia o cz³owieku. Pisz¹c
o ród³ach ksi¹¿ki Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, wskazuje na fragmenty Ewangelii, które tkwi¹ organicznie w ca³okszta³cie Ewangelii i musz¹ byæ odczytywane w tym ca³okszta³cie jako w swoim istotnym kontekcie. Odczytywane
w ten sposób daj¹ one asumpt do refleksji o charakterze filozoficznym. Wiadomo przecie¿, ¿e w oparciu o Objawienie powstawa³a nie tylko teologia, która pos³ugiwa³a siê filozofi¹ jako narzêdziem spekulacji mylowej. Objawienie
dostarczy³o tak¿e potê¿nych impulsów dla filozofii. [ ] Otó¿ zdaje siê, ¿e
w podobny nieco sposób Ewangelia dostarcza impulsu do filozoficznego przemylenia problematyki seksualnej11.
Reasumuj¹c to, co wy¿ej powiedziano na temat chrzecijañskich inspiracji spojrzenia K. Wojty³y na problematykê sfery seksualnej cz³owieka, nale¿y
zaznaczyæ, ¿e jego koncepcja sprzeciwia³a siê powszechnej sekularyzacji
i dechrystianizacji, które doprowadzi³y do swoistej depersonalizacji osoby
ludzkiej. Pojêcie osoby, które w chrzecijañstwie zyska³o wymiar transcendentny, nie tylko straci³o swoje odniesienie do Boga, ale zaczê³o s³u¿yæ jako
argument przeciw chrzecijañstwu12.
Warto zauwa¿yæ, ¿e pogl¹dy zawarte w dziele Mi³oæ i odpowiedzialnoæ
swoj¹ kontynuacjê znajduj¹ w encyklice póniejszego papie¿a Jana Paw³a II
Evangelium vitae, w której znajdujemy stwierdzenia, ¿e odrywaj¹c osobê
ludzk¹ od jej religijnych korzeni, pozbawia siê j¹ racji istnienia: Gdy zatem
znika wra¿liwoæ na Boga, zostaje te¿ zagro¿ona i zniekszta³cona wra¿liwoæ
na cz³owieka [ ] Cz³owiek nie potrafi ju¿ postrzegaæ samego siebie jako kogo przedziwnie odmiennego od innych ziemskich stworzeñ; uznaje, ¿e jest
tylko jedn¹ z wielu istot ¿yj¹cych, organizmem, który  w najlepszym razie 
osi¹gn¹³ bardzo wysoki stopieñ rozwoju. Zamkniêty w ciasnym krêgu swojej
11
12

s. 64.

K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 18.
Por. J. Kupczak, W stronê wolnoci. Szkice o antropologii Karola Wojty³y, Kraków 1999,
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fizycznej natury staje siê w pewien sposób rzecz¹. I przestaje rozumieæ transcendentny charakter tego, ¿e istnieje jako cz³owiek13.
Istnienie cz³owieka charakteryzuje siê swoist¹ wyj¹tkowoci¹, a norma
personalistyczna wskazuje na rozró¿nienie miêdzy osob¹ a rzecz¹, daj¹c osobie wyj¹tkow¹ godnoæ  godnoæ obrazu samego Boga.

II. CZ£OWIEK IMAGO DEI
Oryginalnoæ myli K. Wojty³y zbiega siê z przywróceniem wspó³czesnej,
postmodernistycznej wiadomoci tradycyjnego chrzecijañskiego w¹tku
homo imago Dei, którego obecnoæ w jego dzie³ach ju¿ wczeniej zasygnalizowano. Prawda ta le¿y u podstaw jego antropologii i pozwala na podjêcie
dialogu ze wspó³czesnoci¹, w której klimat wpisany zosta³ rozdwiêk pomiêdzy rozumem a wiar¹. Mo¿liwe wiêc staje siê przezwyciê¿enie ostrego kryzysu intelektualnego, którego konsekwencje praktyczne prowadz¹ do zanegowania transcendencji ludzkiej osoby.
To, co jawi siê jako wielkie odkrycie K. Wojty³y, polega na dokonaniu
ponownej syntezy ludzkiej wolnoci i religijnoci, tak¿e w aspekcie ¿ycia
seksualnego. Je¿eli odrzuci siê Boga w tak wa¿nej kwestii, jak¹ jest wspó³¿ycie seksualne, wówczas ma siê do czynienia z ateizmem praktycznym, przejawiaj¹cym siê jako pewna opcja na rzecz wiata bez Boga, czyni¹ca Boga
wielkim nieobecnym wród ludzkich spraw14. Zapomnienie o prawdzie, która
mówi, ¿e cz³owiek jest obrazem Boga, jest przyczyn¹ zapomnienia o godnoci cz³owieka jako osoby, czyli istoty nieredukowalnej do wiata rzeczy.
W takiej sytuacji miejsce osoby ludzkiej zajmuje homo faber, buntownik i nihilista. Te typy ludzkiej egzystencji ³¹czy redukcja cz³owieka do wymiaru doczesnego. Ca³kowite zwrócenie siê cz³owieka do wiata i czystej przyjemnoci, bez odpowiedzialnoci, a wiêc bez wzglêdu na konsekwencje takiego
wyboru, nie pozostaje bez echa nie tylko dla wiata, ale tak¿e dla samego
cz³owieka. W takim rozumieniu wiat i cz³owiek s¹ zale¿ne od siebie nawzajem, czy to w wymiarze indywidualnym, czy spo³ecznym. Wolnoæ ludzka
Jan Pawe³ II, Evangelium vitae, 22.
Zob. H. de Lubac, Le drame de lhumanisme athée, Paris 1983; t³um. polskie: ten¿e, Dramat humanizmu ateistycznego, t³um. A. Ziernicki, Kraków 2004; C. Fabro, Introduzione allateismo moderno, Roma 1969; E. Gilson, Lathéisme difficile, Paris 1979; t³um. polskie: ten¿e: Trudny ateizm, w: Ateizm i Bóg, Kraków 1996; A. Del Noce, Il problema dellateismo, Bologna 1990.
15
K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 205.
13
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pojêta autonomicznie jako wolnoæ stwórcza, porównywalna do Boskiej, prowadzi do negacji zarówno obiektywnej struktury wiata, jak i do negacji etyki i moralnoci jako takiej. Cz³owiek, d¹¿¹c ze swej natury ku Osobowej Nieskoñczonoci, napotyka w swych w³asnych planach iluzjê nieskoñczonoci
w postaci ³atwego, przyjemnego ¿ycia, bez odniesieñ do jakichkolwiek wartoci, maj¹cych choæby tylko znamiona transcendencji.
Autor dzie³a Mi³oæ i odpowiedzialnoæ podejmuj¹c zagadnienie natury
cz³owieka, zaznacza, ¿e nie mo¿na porz¹dku natury uto¿samiaæ z porz¹dkiem
czysto przyrodniczym. W wypadku porz¹dku natury mamy do czynienia
z istnieniem i stawaniem siê przez prokreacjê, co nie oznacza wy³¹cznie rozmna¿ania w sensie biologicznym, ale wskazuje na pocz¹tek ludzkiej osoby.
Kiedy mê¿czyzna staje siê ojcem, a kobieta matk¹, oboje uczestnicz¹ w pewnej tajemnicy, która posiada o wiele g³êbsze znaczenie ni¿ tylko biologiczne,
bowiem staj¹ siê oni porednio przyczyn¹ zaistnienia osoby ludzkiej. Sam akt
seksualny K. Wojty³a nazywa zjednoczeniem osobowym, pisz¹c: Wspó³¿ycie
p³ciowe mê¿czyzny i kobiety w ma³¿eñstwie wtedy tylko posiada pe³n¹ wartoæ zjednoczenia osobowego, kiedy zawiera siê w nim wiadomy stosunek do
mo¿liwoci rodzicielstwa15. Maj¹c na uwadze mi³oæ, która ³¹czy ma³¿onków,
mo¿emy wskazaæ na pewne wspólne ja, które jednoczy ich wówczas, gdy jedna osoba chce dobra drugiej, tak jak swego w³asnego i w czynieniu dobra
wobec niej znajduje swoje w³asne dobro. Gdy za chodzi o sam¹ przyjemnoæ, to nie mo¿na jej chcieæ w taki sam sposób, gdy¿ jest ona dobrem czysto
podmiotowym, mo¿e co najwy¿ej stanowiæ element dodatkowy, którego po¿¹danie winno odbywaæ siê zawsze w kontekcie drugiej osoby. St¹d w³anie
subiektywizm wartoci, czyli eksponowanie przyjemnoci jako wy³¹cznego
celu wspó³¿ycia mê¿czyzny i kobiety, jest egoizmem16.
Nie nale¿y jednak bagatelizowaæ sfery popêdu seksualnego i przyjemnoci p³yn¹cej ze wspó³¿ycia, gdy¿ jak pisze K. Wojty³a: Te w³aciwoci przecie¿ nie istniej¹ i nie mog¹ istnieæ w oderwaniu  ale zawsze istniej¹ w konkretnym cz³owieku, w konkretnej kobiecie lub mê¿czynie. Si³¹ faktu wiêc,
popêd seksualny w cz³owieku jest zawsze z natury zwrócony do cz³owieka,
takie jest jego normalne ukszta³towanie [ ]. Ale w³anie przez to, ¿e zwraca
siê on do cz³owieka, wyrasta w jego obrêbie, a poniek¹d na jego pod³o¿u
mo¿liwoæ mi³oci17. Je¿eli jednak mê¿czyzna i kobieta nastawieni s¹ jedynie
na przyjemnoæ, która niejako ma byæ celem samym w sobie, nie mo¿e byæ
mowy o wzajemnoci, lecz tylko o obustronnoci18. Warto wskazaæ w tym
16
17
18

Por. tam¿e, s. 141.
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momencie na bardzo dzi nabrzmia³y problem traktowania sfery seksualnej
cz³owieka jako swoistego rodzaju towaru, który w oderwaniu od wymiaru
transcendentnego ludzkiej osoby staje siê rodkiem do osi¹gania ró¿nego rodzaju korzyci, nie tylko p³yn¹cych z prostytucji, reklam czy filmów, ale tak¿e tych, które swe ród³o maj¹ w gigantycznym przemyle antykoncepcyjnym
i aborcyjnym.
W kontekcie analiz K. Wojty³y mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e bardzo intymne ze swej natury zbli¿enie seksualne, które jest odkrywaniem wartoci
drugiej osoby, ale tak¿e otwarciem na trzeci¹ osobê, w przypadku antykoncepcji staje siê zaprzeczeniem transcendencji cz³owieka, redukuj¹c go do
wymiaru czysto u¿ytecznego. Akty seksualne s¹ w gruncie rzeczy czym pustym w aspekcie fizycznym i duchowym, jeli odcinaj¹ siê od mo¿liwoci
poczêcia nowego cz³owieka.
W zwi¹zku z budowaniem cywilizacji ludzkiej w oparciu o za³o¿enia ateistyczne wynikaj¹ce z zakwestionowania faktu naturalnego ukierunkowania
ludzkiej wiadomoci ku Bogu, Wojty³a zauwa¿y³, ¿e zw³aszcza w dziedzinie
ludzkiej mi³oci i czystoci nale¿a³o dokonaæ rehabilitacji wartoci chrzecijañskich i ponownie wskazaæ na transcendentny charakter ludzkiego ¿ycia.
Aby to zrealizowaæ, trzeba by³o, wskazuj¹c na transcendencjê cz³owieka, dobrze zinterpretowaæ to, czym jest ludzka wolnoæ. Id¹c za myl¹ K. Wojty³y,
u¿ywaj¹c wielkiego skrótu, mo¿na uj¹æ wolnoæ ludzkiej osoby w zdaniu: ja
dzia³am i co siê we mnie dzieje19. Wolnoæ jawi siê tu jako w³aciwoæ osoby, która wyra¿a siê w fakcie ludzkiego dzia³ania. Osoba natomiast jest istot¹
dynamiczn¹, która niejako buduje sam¹ siebie przez w³asne dzia³anie. Mówi¹c inaczej, cz³owiek przez w³asne dzia³anie staje siê sob¹. Tak wiêc pierwszym tworzywem dla cz³owieka staje siê on sam i w tym w³anie ujawnia siê
jego transcendencja. Z drugiej jednak strony, tylko prawda o osobie umo¿liwia rzeczywiste zaanga¿owanie wolnoci w relacji do drugiej osoby20. Transcendencja osoby w czynie to nie tylko samozale¿noæ, zale¿noæ od w³asnego
ja. Wchodzi w ni¹ równie¿ moment zale¿noci od prawdy i moment ten ostatecznie kszta³tuje wolnoæ. Nie realizuje siê ona bowiem przez podporz¹dkowanie sobie prawdy, ale przez podporz¹dkowanie siê prawdzie21. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e pojêcie transcendencji w rozumieniu Wojty³y wi¹¿e siê
z relacj¹ osoby ludzkiej do dobra i prawdy. Znaczenie terminu transcendencja wskazuje na pewnego rodzaju przekraczanie jakiej granicy (trans-scen19
20
21

K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 19852, s. 84.
K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 90.
K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 162.
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dere). Owo przekraczanie w ujêciu Wojty³y dotyczy aktów poznawczych
i wolitywnych. Transcendencja cz³owieka w dzia³aniu dokonuje siê w rzeczywistoci dowiadczalnej, jak¹ jest jego wolnoæ, której fundamentem jest samostanowienie. W strukturze cz³owieka mamy do czynienia z wolnoci¹ zakorzenion¹ jako moc rozstrzygania i wybierania. Nale¿y dodaæ, ¿e samostanowienie jest w³aciwie istot¹ wolnoci, która w cz³owieku nie ogranicza siê
tylko do wymiaru przypad³ociowego, ale nale¿y równie¿ do wymiaru substancjalnego osoby  bez przekraczania siebie i niejako przekraczania siebie
w stronê prawdy oraz dobra chcianego i wybieranego w wietle prawdy 
osoba, podmiot osobowy, poniek¹d nie jest sob¹22.
Prawda jest kwesti¹, która pojawia siê we wszystkich publikacjach
Wojty³y, tak¿e w jego póniejszym, papieskim nauczaniu. Prawda bowiem,
w jego ujêciu ma fundamentalne znaczenie dla samorozumienia cz³owieka.
Transcendencja cz³owieka wskazuje na to, ¿e poszukuje on Boga, jednak pozbawiony warunków transcendencji i zamkniêty w skoñczonoci, nie rozumie
sensu swojej egzystencji i ulega alienacji. Prawda okazuje siê najbardziej zasadniczym warunkiem transcendencji, a to oznacza, ¿e bez poznania prawdy
cz³owiek nie mo¿e siê spe³niaæ w mi³oci, nie mo¿e uczyniæ z siebie daru.
Istotê alienacji osoby ludzkiej K. Wojty³a dostrzega w zak³óceniu relacji rodków i celów, a wiêc w zerwaniu relacji pomiêdzy prawd¹ i wolnoci¹. Rozum nie otwieraj¹c siê na rzeczywistoæ i nie afirmuj¹c jej dla niej samej,
staje siê wy³¹cznie narzêdziem panowania, manipulacji i korzyci, nie
uwzglêdniaj¹c ¿adnej normatywnej etyki, a co za tym idzie, przekrelaj¹c jakiekolwiek cechy transcendencji ludzkiej osoby. Wojty³a, ukazuj¹c obraz
Bo¿y w cz³owieku, dostrzega tak¿e podstawy przyrodzonej godnoci cz³owieka w zdolnoci do poznania prawdy. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e kontemplacja
prawdy ma jedynie sens teoretyczny, tymczasem w myli Wojty³y ma ona
równie¿ w³aciwy sobie g³êboki sens egzystencjalno-praktyczny, albowiem
prawda, co akcentuje tak¿e dzie³o Osoba i czyn, posiada sw¹ moc normatywn¹, wymaga pos³uszeñstwa i swoistego przylgniêcia.

III. MA£¯EÑSTWO I RODZINA
Karol Wojty³a, ukazuj¹c rolê ma³¿eñstwa i rodziny, które stanowi¹ ród³o
wszelkich ludzkich wspólnot, uzupe³nia wczeniejsze analizy na temat etyki
K. Wojty³a, Osoba: podmiot i wspólnota, w: ten¿e, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, s. 389.
22

TADEUSZ JANKA

82

seksualnej. W rodzinie bowiem widaæ w sposób najbardziej wyrazisty g³êbokie fundamenty relacji cz³owieka do wiata, do bliniego i do Boga, a co za
tym idzie ujawnia siê w niej ludzka transcendencja. Ods³anianie przez
Wojty³ê obrazu Boga w cz³owieku ma donios³e znaczenie dla personalistycznego rozumienia rodziny. Spe³nianie siê cz³owieka w mi³oci ma³¿eñskiej
i rodzinnej nie ogranicza siê bowiem wy³¹cznie do wymiaru doczesnego
i wieckiego ludzkiego ¿ycia, ale dziêki wcieleniu Syna Bo¿ego posiada równie¿ w³aciwy sobie wymiar religijny, który otwiera skoñczonoæ ludzkiej egzystencji na Nieskoñczonoæ Boga. Pewna niezawis³oæ rzeczywistoci, jak¹
jest rodzina i wpisana w ni¹ aksjologia, jest zgodna z religijn¹ wizj¹ cz³owieka
i znajduje w niej swe g³êbsze zakorzenienie. Teologiczna antropologia Karola
Wojty³y jest wysi³kiem zmierzaj¹cym do odkrycia boskiego fundamentu rodziny. To mi³oæ, zdaniem Wojty³y, jest nie tylko fundamentem ma³¿eñstwa i rodziny, ale jest ona przede wszystkim drog¹ i metod¹ ¿ycia w rodzinie.
Nale¿y w tym momencie dodaæ, ¿e ca³oæ zagadnienia mi³oci ma³¿eñskiej, która wyra¿a siê tak¿e we wzajemnym wspó³¿yciu, mo¿na w wietle
analiz Wojty³y uj¹æ w kategorii daru, tzn. ¿ycie w ma³¿eñstwie domaga siê
mi³oci oblubieñczej, a wiêc wzajemnego oddania siê sobie. Oddanie siebie
nie jest form¹ uprzedmiotowienia siebie wzglêdem drugiego, ale oznacza odstêpnoæ rozumian¹ w sensie moralnym. Wydaje siê, ¿e trafnym komentarzem
do pogl¹dów Karola Wojty³y w tym wzglêdzie s¹ s³owa Andrzeja Szostka:
Osoba jest nieodstêpna bezwyj¹tkowo w sensie ontycznym: nikt, nawet Stwórca, nie mo¿e za ni¹ o niej decydowaæ. Jest ona jednak odstêpna w sensie
moralnym: mo¿e akceptowaæ to, ¿e kto ni¹ dysponuje. Nie narusza w ten sposób swojej godnoci osoby, poniewa¿ oddaj¹c siê komu chce tego, czego
chce ten kto. Narusza tê godnoæ (postêpuje niezgodnie) dopiero wtedy, gdy
dokonuje niew³aciwej decyzji, przy czym niew³aciwoæ ta dotyczyæ mo¿e
wyboru osoby  przedmiotu, której siê oddaje, celu lub sposobu, w jaki to
czyni. W tym wypadku sprzeciwia siê zamiarom Stwórcy23.
Wzajemny dar z siebie stoi wiêc u podstaw rodziny i ma³¿eñstwa i jest
warunkiem odnajdowania przez cz³owieka pe³ni swego istnienia, co zosta³o
wyra¿one w konstytucji soborowej Gaudium et spes: Cz³owiek, bêd¹c jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia³ dla niego samego, nie mo¿e
odnaleæ siê w pe³ni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie
samego24.
A. Szostek, Wolnoæ osoby i jej konsekwencje. Uwagi na marginesie artyku³u Karola Meissnera Prawo do osoby  problem etyki ¿ycia seksualnego, Roczniki Filozoficzne 1974, t. 22,
z. 2, s. 161.
24
Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, 24.
23
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Mi³oæ polega na zaanga¿owaniu wolnoci, na pewnym jej ograniczeniu ze
wzglêdu na drug¹ osobê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w rozumieniu K. Wojty³y racj¹
ograniczenia wolnoci na rzecz drugiej osoby jest sama istota mi³oci  oddawanie siebie. Oddaæ siebie, to tyle, co w jaki sposób ograniczyæ swoj¹ wolnoæ ze wzglêdu na drugiego, kochanego cz³owieka25. Paradoksalnie spe³nienie
wolnoci polega na oddaniu siebie wraz ze swoj¹ wolnoci¹ drugiej osobie, co
wyranie wskazuje na transcendencjê osoby w czynie. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e ograniczenie wolnoci oderwane od s³u¿by mi³oci by³oby fa³szywe,
gdy¿ to w³anie mi³oæ sprawia, ¿e jest ono czym pozytywnym, wartociowym, radosnym i twórczym26. Mi³oæ niejako wyrywa osobê z jej naturalnej
nienaruszalnoci i niedostêpnoci. Mi³oæ sprawia, ¿e chce sam¹ siebie oddaæ
innej osobie  tej, któr¹ kocha. Mo¿na powiedzieæ, ¿e chce niejako przestaæ byæ
swoj¹ wy³¹czn¹ w³asnoci¹, a staæ siê w³asnoci¹ tej drugiej27. Wojty³a twierdzi, ¿e w porz¹dku natury jest to niemo¿liwe, ale realne w kontekcie ludzkiej
osoby. To jednak  mówi  co nie jest mo¿liwe i prawid³owe w porz¹dku natury, ani w znaczeniu fizycznym, mo¿e dokonaæ siê w porz¹dku mi³oci i w znaczeniu moralnym. W takim znaczeniu jedna osoba mo¿e siebie daæ czy te¿ oddaæ innej, i to zarówno w osobie ludzkiej, jak Bogu, a przez takie oddanie kszta³tuje siê szczególna postaæ mi³oci, któr¹ okrelimy jako mi³oæ oblubieñcz¹28.
Oddanie, o którym mowa, jest swoistego rodzaju transcendencj¹ cz³owieka,
gdy¿ w pewnym sensie oznacza przekazanie drugiej osobie siebie, w³asnego ja,
co w³aciwie jest nieprzekazywalne. Zreszt¹ sam Wojty³a pisze: Paradoks jest
w tym wypadku podwójny idzie w dwóch kierunkach: po pierwsze, ¿e mo¿na
tak wyjæ z w³asnego ja, a po drugie, ¿e siê przy tym owego ja bynajmniej
nie niszczy i nie dewaluuje, ale wrêcz przeciwnie rozwija siê je i bogaci w znaczeniu oczywicie ponad  fizycznym w znaczeniu moralnym29. Jeli mi³oæ jest
prawdziwa, to owa rezygnacja nie jest bynajmniej utrat¹ czegokolwiek, zw³aszcza wolnoci, jest ona bowiem prawem ekstazy, a wiêc pewnej transcendencji, wyjcia z siebie, aby tym pe³niej bytowaæ w drugim30. Oddanie siebie drugiej osobie mo¿e byæ pe³nowartociowe tylko wówczas, gdy jest zwi¹zane
z niczym nieprzymuszon¹ woln¹ wol¹. Przez mi³oæ, która nadaje kierunek
transcendencji, cz³owiek najpe³niej uczestniczy w dobru, do którego d¹¿y ludzka wola. Mi³oæ, jak ju¿ wspomniano, jest nadrzêdna w stosunku do wolnoci,
Por. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 98.
Por. A. Jerie, Kardyna³a Karola Wojty³y koncepcja wolnoci, w: Wokó³ filozofii Kardyna³a
Karola Wojty³y, red. I. Dec, Wroc³aw 1998, s. 79.
27
K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 98.
28
Tam¿e, s. 85.
29
Tam¿e, s. 86.
30
Por. tam¿e, s. 98.
25
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gdy¿ to w³anie ona anga¿uje wolnoæ i nape³nia j¹ tym, do czego wola d¹¿y
ze swej natury  do dobra. Ludzka wolnoæ jest tu rozumiana jako rodek,
a nie cel, gdy¿ celem jest w³anie mi³oæ. Cz³owiek bardziej pragnie mi³oci
ni¿ wolnoci31. Trzeba jednak dodaæ, ¿e mi³oæ bez wolnoci jest niemo¿liwa.
W ujêciu Wojty³y mi³oæ oblubieñcza znajduje siê w centrum rozwa¿añ na temat ma³¿eñstwa i rodziny. Zjednoczenie dwóch osób we wzajemnej mi³oci,
które jest po³¹czone tak¿e ze spe³nieniem p³ciowym, realizuje siê w postaci wyj¹tkowej wspólnoty, która odczytuje swoje osobiste i spo³eczne powo³anie do
wspó³realizowania osobowych celów, zwi¹zanych przede wszystkim z rozwojem rodziny. Ranga instytucji ma³¿eñstwa jest niejako potwierdzeniem spo³ecznego znaczenia rodziny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e osobowy charakter mi³oci ma³¿eñskiej, w której ka¿da z osób, jak ju¿ to zaznaczono, wzajemnie daruje siê
drugiej osobie, rozpoznaj¹c w niej dobro  cel, a nie dobro  rodek, jest racj¹
nierozerwalnoci ma³¿eñstwa. W wizji mi³oci oblubieñczej K. Wojty³y charakterystyczne jest to, ¿e obejmuje ona i scala ró¿ne aspekty mi³oci, a tak¿e d¹¿y
do harmonii miêdzy nimi, opieraj¹c siê na integralnej koncepcji osoby ludzkiej
oraz miêdzyosobowego zwi¹zku. W mi³oci oblubieñczej ca³e bogactwo prze¿yæ zmys³owych i uczuciowych jest pod³o¿em, na którym buduj¹ siê nie tylko
subiektywne prze¿ycia, ale fakt o znaczeniu obiektywnym i spo³ecznym. Fakt
ten polega na swoistym zjednoczeniu i wzajemnej przynale¿noci dwojga osób
 mê¿czyzny i kobiety. Autor dzie³a Mi³oæ i odpowiedzialnoæ nie ma w¹tpliwoci, ¿e od trwa³oci i szczêcia owego zjednoczenia zale¿y los wszystkich
wiêkszych wspólnot ludzkich: rodziny, spo³eczeñstwa, pañstwa.
Pogl¹dy Wojty³y dotycz¹ce ma³¿eñstwa i rodziny stoj¹ niejako w opozycji do tego, co wspó³czenie rozumie siê przez tzw. mi³oæ erotyczn¹. Mi³oæ
erotyczna, zgodnie z nadawanym jej wspó³czenie znaczeniem, ma byæ samodzieln¹ dziedzin¹ ludzkiego dowiadczenia, niezale¿n¹ od trwa³ej osobowej
wiêzi ma³¿eñskiej. W ten sposób rozumiana mi³oæ erotyczna rozbija integralnoæ osoby ludzkiej, uderza w jej transcendencjê i wprowadza zafa³szowane
przes³anki, maj¹ce na celu uderzenie w³anie w rodzinê jako fundament spo³eczeñstwa. Redukcja wiêzi osobowych do poziomu instynktu oraz absolutyzacja naturalnego popêdu p³ciowego s¹ urzeczowieniem osoby, powoduj¹cym
zanikanie wiêzi osobowych i wzajemne u¿ywanie osób jak dóbr  rodków,
s³u¿¹cych w³asnej przyjemnoci. Taki sposób rozumowania prowadzi do bardzo powa¿nych spo³ecznych i moralnych konsekwencji, takich jak: alienacja
cz³owieka, rozbicie wiêzi osobowych w ma³¿eñstwie, a co tym idzie tak¿e
w spo³eczeñstwie, moralna degeneracja szukaj¹ca coraz to nowych dowiad31

Por. A. Jerie, Kardyna³a Karola Wojty³y koncepcja wolnoci, s. 79.
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czeñ seksualnych, nie wy³¹czaj¹c patologicznych, oraz niemo¿noæ autentycznego dowiadczenia mi³oci ma³¿eñskiej i rodzinnej. W ten sposób wymiar
ludzkiej seksualnoci staje siê demoniczn¹ si³¹, która zamiast ³¹czyæ ludzi
i podtrzymywaæ wiêzy ma³¿eñskie, staje siê powodem rozdzia³u i z³em niszcz¹cym nie tylko rodzinê i ma³¿eñstwo, ale tak¿e samego cz³owieka i tworzon¹ przez niego kulturê.
Karol Wojty³a, przeczuwaj¹c owe zagro¿enia, utrzymuje, ¿e nale¿y dobrze
poznaæ naturê i dynamizm popêdu seksualnego cz³owieka, aby móc poddaæ
go pod w³adze rozumu i uczyniæ tworzywem dojrza³ej mi³oci. Sama zmys³owoæ, podkrela autor, nie jest mi³oci¹, a bardzo ³atwo staæ siê mo¿e jej przeciwieñstwem32. Bardzo wa¿nym tworzywem mi³oci s¹ uczucia, o ile bowiem
prze¿ycia zmys³owe zwrócone s¹ ku cia³u, prze¿ycia uczuciowe s¹ raczej
wra¿liwoci¹ na wartoæ seksualn¹, która kojarzy siê z ca³ym cz³owiekiem
drugiej p³ci33. Zdaniem Wojty³y w uczuciach nieobecna jest w³aciwa zmys³owoci tendencja konsumpcyjna, która sk³ania siê ku u¿yciu. Uwidacznia siê
w nich raczej kontemplacja piêkna, transcendencji, tajemnicy i wdziêku drugiej osoby. Uczuciowoæ mêska jest przenikniona jakim przejêciem i podziwem w stosunku do kobiecoci, uczuciowoæ kobieca  podobnym przejêciem
i podziwem w stosunku do mêskoci34. Wojty³a podkrela, ¿e w miejsce pragnienia u¿ycia, w uczuciach rodzi siê pragnienie bliskoci, wy³¹cznoci i intymnoci. Mi³oæ uczuciowa trzyma dwoje ludzi blisko siebie, ka¿e im  nawet jeli fizycznie s¹ od siebie daleko  poruszaæ siê wci¹¿ intencjonalnie
w swoim krêgu35.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e mimo ca³ego piêkna uczucia mi³oci, któremu powiêcono tysi¹ce przeró¿nych dzie³ literackich, dzie³ sztuki, filmów itp.,
samo uczucie mi³oci nie jest, zdaniem K. Wojty³y, istot¹ mi³oci. Nieustannie przypomina on owo rozró¿nienie pomiêdzy osob¹ a rzecz¹, które mówi
o tym, ¿e osobê nale¿y afirmowaæ i kochaæ ze wzglêdu na ni¹ sam¹, a nie ze
wzglêdu na przymioty, takie jak: wygl¹d, inteligencja, pochodzenie itp. Prawdziwa mi³oæ jest zatem afirmacj¹ ca³ej osoby, któr¹ siê kocha i powinna byæ
zarazem aktem ca³ej kochaj¹cej osoby36.
Wymieniane przez Wojty³ê cztery rodzaje mi³oci s¹ zwieñczeniem jego
nauki o ma³¿eñstwie i rodzinie, gdy¿ ukazuj¹ cztery etapy dojrzewania ludzkiej mi³oci, pocz¹wszy od upodobania (amor complacentiae), poprzez po¿¹32
33
34
35
36

K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, s. 97.
Por. tam¿e, s. 99.
Tam¿e, s. 100.
Tam¿e, s. 100.
Por. J. Kupczak, W stronê wolnoci. Szkice o antropologii Karola Wojty³y, s. 83.
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danie (amor concupiscentiae), ¿yczliwoæ (amor benevolentiae) do mi³oci
oblubieñczej (amor caritatis).
Mi³oæ nie mo¿e wiêc istnieæ tylko na p³aszczynie podmiotu, tzn. tylko
w oparciu o zmys³y i uczucia, ale powinna anga¿owaæ ca³ego cz³owieka, tzn.
jego rozum i wolê, staj¹c siê tym samym transcendentn¹, trwa³¹, a zatem niejako niekoñcz¹c¹ siê postaw¹ troski o dobro kochanej osoby. Tak rozumiana
przez Wojty³ê mi³oæ winna cechowaæ ka¿de ma³¿eñstwo i rodzinê, i jako taka
winna byæ przyczyn¹ trwa³oci i nierozerwalnoci ma³¿eñstwa, a w przypadku wiêzów rodzinnych, nieodwo³alnoci ich istnienia.

*
Bez w¹tpienia nale¿y stwierdziæ, ¿e dzie³o Karola Wojty³y Mi³oæ i odpowiedzialnoæ posiada ogromne znaczenie dla kszta³towania siê jego dojrza³ej
koncepcji antropologii. Tym niemniej, jak zaznaczono na pocz¹tku, jest ono
tak¿e osobliwym dzie³em, które nawet w oderwaniu od innych prac autorstwa
póniejszego papie¿a Jana Paw³a II, zawiera niebywale trafne analizy, dotycz¹ce nie tylko sfery seksualnej cz³owieka, ale nade wszystko ukazuj¹ce
transcendencjê cz³owieka równie¿ w tej sferze ludzkiego ¿ycia. Obraz cz³owieka, który zarysowa³ Wojty³a, ukazuje go jako istotê p³ciow¹  mê¿czyznê
lub kobietê. Przede wszystkim jednak ukazuje go jako osobê ludzk¹, której
p³ciowoæ przejawia siê w naturalnym d¹¿eniu w stronê p³ci przeciwnej, co
przejawia siê w zjednoczeniu osób, we wzajemnej przynale¿noci i spe³nieniu siê w mi³oci. Wydaje siê, ¿e dobrym komentarzem do antropologicznych
analiz K. Wojty³y jest tekst, na który on sam czêsto siê powo³ywa³: Kiedy Pan
Jezus modli siê do Ojca, aby «wszyscy byli jedno jako i my jedno jestemy»
(J 17,21-22), otwieraj¹c przed rozumem ludzkim niedostêpne perspektywy,
daje znaæ o pewnym podobieñstwie miêdzy jednoci¹ osób boskich a jednoci¹ synów Bo¿ych zespolonych w prawdzie i mi³oci. To podobieñstwo ukazuje, ¿e cz³owiek bêd¹c jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chcia³ dla
niego samego, nie mo¿e odnaleæ siê w pe³ni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego37.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e Wojty³a na d³ugo przed Soborem Watykañskim II
promowa³ wizjê cz³owieka jako osoby zdolnej do przekraczania granic doczesnoci, co ojcowie soborowi niejako potwierdzili stosownym nauczaniem zawartym w póniejszych dokumentach. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e
37

Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, 24.

MI£OÆ I ODPOWIEDZIALNOÆ WYRAZEM TRANSCENDENCJI OSOBY LUDZKIEJ

87

najwczeniejsze publikacje K. Wojty³y na temat ludzkiej mi³oci, równie¿ tej
mi³oci, która wyra¿a siê w wymiarze seksualnym cz³owieka, stanowi¹ pewien
pocz¹tek procesu rozwojowego jego myli, który trwa w³aciwie do dzisiaj,
gdy¿ mimo jego mierci, s¹ ci¹gle aktualn¹ odpowiedzi¹ na trudne pytania
wspó³czesnoci, zw³aszcza w kontekcie debaty o godnoci ludzkiego ¿ycia.
Wyrazem ludzkiej transcendencji jest niew¹tpliwie istnienie obiektywnej prawdy, mo¿liwej do odczytania przez ka¿dego cz³owieka. Metod¹ na odczytanie
tej¿e prawdy jest, zdaniem Wojty³y, uwzglêdnienie ca³oci dowiadczenia cz³owieka. Ludzkiego dowiadczenia nie mo¿na bowiem zredukowaæ do empirycznych danych, gdy¿ czym charakterystycznym dla cz³owieka jest jego wnêtrze.
W swoim wnêtrzu odczytuje on bezporednio samego siebie, jako osobê d¹¿¹c¹ do dobra, ¿yj¹c¹ religijnym ¿yciem, a wiêc w kontekcie chrzecijañskiej
moralnoci. Wojty³a wskazuj¹c na fundamentalne ludzkie dowiadczenia, szuka racji, które mog¹ uzasadniæ transcendencjê cz³owieka wobec doczesnoci
we wszystkich wymiarach ludzkiego ¿ycia.
Tê sam¹ myl wyrazi tak¿e jako papie¿ w encyklice Fides et ratio, stwierdzaj¹c, ¿e rzeczywistoæ i prawda wykraczaj¹ poza granice tego, co faktyczne i empiryczne. Wyranie te¿ wyst¹pi tam w obronie ludzkiej zdolnoci do
poznania transcendentnego i metafizycznego wymiaru rzeczywistoci.
Filozoficzne przemylenia Wojty³y na temat mi³oci i odpowiedzialnoci  dwóch wartoci, które s¹ wyrazem transcendencji osoby ludzkiej,
mog¹ pos³u¿yæ jako powa¿ny argument w dyskusji na temat wspó³czesnej
etyki, na polu której pojawia siê wiele koncepcji nawi¹zuj¹cych do szeroko
rozumianego relatywizmu, zw³aszcza w kontekcie wymiaru seksualnego
cz³owieka, ma³¿eñstwa i rodziny. Przes³anie Wojty³y zyskuje na aktualnoci równie¿ dlatego, ¿e wspó³czesna dyskusja na tematy poruszane przez
krakowskiego uczonego ogranicza siê do w¹skiego przedstawienia problemu, czêsto zredukowanego do pewnej konwencji i poprawnoci politycznej.
Zafa³szowanie tak pojmowanej rzeczywistoci zostaje spotêgowane przez
niektóre komercyjne media, które arbitralnie przedstawiaj¹ wartoci alternatywne wobec mi³oci i odpowiedzialnoci, aborcjê, homoseksualizm czy
adoptowanie dzieci przez homoseksualistów jako poprawny, naturalny ludzki wybór. Wobec tych zagro¿eñ, wskazania K. Wojty³y osadzone na gruncie
solidnej antropologii, czego najbardziej brakuje wspó³czesnej dyskusji
o cz³owieku, ci¹gle wytrzymuj¹ próbê czasu, bêd¹c aktualn¹ propozycj¹
godnego ludzkiego ¿ycia, które równie¿ w wymiarze seksualnym, bêd¹cym
uzupe³nieniem ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, wykazuje g³êbok¹ zale¿noæ od Transcendencji.
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WOBEC TRANSCENDENCJI
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 4, POZNAÑ 2007
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA  WYDZIA£ TEOLOGICZNY

PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydzia³ Teologiczny
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej

Hipoteza pluralizmu religijnego John Hicka
jako próba okrelenia tego, co transcendentne
John Hicks Hypothesis of Religious Pluralism as an Attempt to Determine the Transcendent

I. ZARYS PROBLEMU
Celem artyku³u jest przedstawienie treci hipotezy pluralizmu religijnego
autorstwa Johna Hicka, jej przes³anek, pomocnych w jej zrozumieniu elementów filozofii Hicka, a tak¿e krytyki hipotezy pluralistycznej. Artyku³ oparty
jest przede wszystkim na pracach samego Hicka. Nie zabraknie jednak odniesieñ do literatury polskojêzycznej. Podstawowymi pracami s¹ u nas Grzegorza Chrzanowskiego Zbawienie poza Kocio³em1, w ca³oci powiêcone
hipotezie Hicka, i Kazimierza Kondrata Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego2.
Kontekstem w jakim powstaje hipoteza pluralizmu religijnego jest spór
miêdzy religiami o prawdziwoæ ich twierdzeñ. Klasycznym rozwi¹zaniem
jest tzw. ekskluzywizm. Postawa ta ka¿e patrzeæ na inne religie jako na nieprawdziwe i w efekcie roci sobie prawo do orzekania, ¿e zbawienie jest
mo¿liwe tylko w jednej, wyznawanej w³anie religii. Popularnym tej postawy
wyrazem jest maksyma „Poza Kocio³em nie ma zbawienia” – przynajmniej
w najczêstszej, choæ nie koniecznie s³usznej, interpretacji. O alternatywnych
1
2

G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, Poznañ 2005.
K. Kondrat, Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego, Bia³ystok 2000.
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ujêciach tego stwierdzenia pisze Chrzanowski3. Innym rozwi¹zaniem jest tzw.
inkluzywizm. W przeciwieñstwie do ekskluzywizmu, przyjmuje on, ¿e w innych religiach znajduje siê czêciowa prawda, zatem i one mog¹ mieæ walor
zbawczy. Natomiast radykalnie innym rozwi¹zaniem jest pluralizm religijny,
który przyjmuje, ¿e wszystkie religie s¹ prawdziwe i tak samo zbawcze. Szerzej na temat wymienionych stanowisk pisz¹ Chrzanowski4 i Kondrat5.

II. TREÆ HIPOTEZY PLURALIZMU RELIGIJNEGO
ZARYS OGÓLNY
Wed³ug 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 Ostateczne6.
Ujêcie tradycji religijnych jako odpowiedzi udzielanej ró¿nym fenomenalnym manifestacjom ostatecznego, noumenalnego the Real7 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 tradycjami8. Sama
hipoteza niekoniecznie stanowi now¹ religiê.

III. TWIERDZENIA HIPOTEZY PLURALIZMU RELIGIJNEGO
1. Wszystkie religie wiatowe ujmuj¹, wyra¿aj¹ i czcz¹ t¹ sam¹ Transcendencjê, nazywan¹ przez Hicka the Real an sich, na ró¿ne sposoby, uzale¿nione od kontekstu jêzyka, kultury, historii, warunków ekonomicznych itp.
2. Wszystkie religie wiatowe s¹ równe pod wzglêdem prawdziwoci
powy¿szego ujêcia, jak i pod wzglêdem etyczno-zbawczym. Jak pisze Hick:
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 283-291.
Tam¿e, s. 44-57.
5
K. Kondrat, Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego, s. 14-29, 173-189.
6
J. Hick, Problems of Religious Pluralism, New York 1985, s. 15.
7
Ten¿e, Dialogues in the Philosophy of Religion, Palgrave 2001, s. 92.
8
Tam¿e, s. 92.
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ka¿da z wielkich religii wiatowych, teistyczna i nie-teistyczna, posiada równie dobre epistemologiczne fundamenty, wsparte religijnym dowiadczeniem,
zak³adanym objawieniem, wiêtymi pismami, inspiruj¹cymi modelami ról
i ogólnie dobrymi efektami widocznymi w ludzkim ¿yciu9.
3. ¯adna religia wiatowa nie mo¿e rociæ sobie prawa do prymatu
w prawdziwoci, czy do wiêkszej skutecznoci zbawczej”.
4. Hipoteza pluralizmu nie oznacza, ¿e musi powstaæ jaka synkretyczna, zunifikowana postaæ religii. Mo¿e ona natomiast pomóc w zapobie¿eniu
wojnom religijnym i wzajemnemu ubogaceniu poszczególnych religii.

IV. SZEROKO POJÊTE PRZES£ANKI HIPOTEZY PLURALIZMU
1. Hick przyjmuje, ¿e wypowiedzi jêzyka religijnego nie dadz¹ siê zredukowaæ ca³kowicie do elementów naturalnych (w opozycji do np. Freuda,
Feuerbacha czy Marksa). Zatem religie mówi¹ o realnie istniej¹cej transcendencji. Tak¹ interpretacjê religii przyjmuje Hick ju¿ na samym pocz¹tku swojej twórczoci filozoficznej10. Nazywa j¹ religijn¹ interpretacj¹ religii.
2. Dowiadczenie, w tym dowiadczenie religijne, jest zarówno w aspekcie metodologicznym jak i genetycznym pierwsz¹ metod¹ poznania. Jak pisze Hick: mylê […] ¿e wyznawcy innych religii s¹ równie dobrze usprawiedliwieni opieraj¹c swoj¹ wiarê na w³asnym dowiadczeniu religijnym11. Za takim rozumieniem wiary religijnej, jako w pierwszym rzêdzie dowiadczenia,
przemawiaj¹ te¿ wczeniejsze prace Hicka12.
3. wiat jest otwarty na ró¿ne interpretacje, jest on ambiwalentny.
Zw³aszcza w aspekcie wiatopogl¹dowym13.
4. Wszelkie dowiadczenie, zatem ka¿de poznanie, jest „dowiadczaniem-jako”. Hick rozszerza Wittgensteinowskie uwagi o jednym ze sposobów
widzenia, „widzeniu-jako”, nie tylko na inne zmys³y, ale na wszelkie nasze
dowiadczanie. To znaczy, ¿e ka¿de ludzkie poznanie zwiera element inter-

Tam¿e, s. 41.
J. Hick, Faith and Knowledge, New York 1957, wyd. 1, s. 181-191; J. Hick, Dialogues in
the Philosophy of Religion, s. 14; wyraniej w: ten¿e, An Interpretation of Religion. Human
Responses to the Transcendent, London 1987, s. 1nn.
11
Ten¿e, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 6.
12
Ten¿e, Faith and Knowledge, New York 19662, s. 95-119; ten¿e, Wiara chrzecijañska
w wietle koncepcji dowiadczania-jako, t³um. E. Wolicka, „Znak” 46 (1994), n. 1, s. 66-80.
13
Ten¿e, Wiara chrzecijañska w wietle koncepcji dowiadczania-jako, s. 66-80.
9

10
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pretacji. Ta z kolei nie jest mo¿liwa bez pojêæ pozwalaj¹cych nadaæ, czy te¿
odkryæ dan¹ treæ. Pojêcia natomiast przyswajane s¹ zgodnie z kontekstem
kultury, w której siê ¿yje14.
5. Wiara religijna jest wiêc elementem interpretuj¹cym w ramach religijnego dowiadczania – jako”. Jak mówi Hick: Powi¹zane pojêcia dowiadczania-jako i owej formy znaczenia, która jest na wpó³ odkryciem, a w po³owie kreacj¹, mog¹ byæ, jak wierzê, zastosowane do analizy dowiadczenia religijnego. Religijny umys³ dowiadcza zarówno przedmiotów (chleb i wino
w Eucharystii; status wiêtych, Dziewictwa Maryi, bogów hinduskich, wiêtych obrazów w Kociele ortodoksyjnym, buddyjskich stup, grobowców wiêtych sufickich, itd.) jak i sytuacji (od ¿ycia jako ca³oci do poszczególnych
okazji: narodzin nowego ¿ycia, zamkniêcia ¿ycia mierci¹, dowiadczenia pobo¿noci [worship], ludzkiej dobroci, cudownego uzdrowienia i wyjcia bez
szwanku z powa¿nych zagro¿eñ, widzenia gwiadzistego nieba nad sob¹
i wiadomoci prawa moralnego w sobie, poruszenia piêknem natury) jako
porednika obecnoci Boga, lub owiecenie dharmy, lub poczucie potrzeby
nieba, lub wiadomoæ Tao [ ]. Dowiadczaj¹c w ten sposób, osoba religijna dokonuje (zazwyczaj niewiadomie) poznawczego wyboru. Bior¹c staro¿ytny biblijny przyk³ad, prorok Jeremiasz dowiadcza³ ataku armii Chaldejskiej
na Jerozolimê jako karê Jahwe za grzesznoæ Izraela, ale nie negowa³, a doda³ ów wymiar, do swojej wiadomoci politycznego i ekonomicznego sensu
tego wydarzenia. […] W takiej sytuacji religijne i nie-religijne umys³y dowiadczaj¹ tej samej sytuacji, ale inaczej, poniewa¿ na przedwiadomym poziomie interpretuj¹ w fundamentalnie inny sposób. Ja identyfikujê ów element
wolnej interpretacji, wystêpuj¹cy w naszej wiadomoci, jako wiarê [faith].
Wynika z tego, ¿e czysto naturalistyczne dowiadczenie wiata jest tak samo
spraw¹ wiary jak religijne, poniewa¿ wszelkie nasze wiadome dowiadczenie jest dowiadczaniem-jako. Ta koncepcja wiary nie zastêpuje, ale powinna
byæ dodana do tradycyjnego pojêcia wiary [fides] jako zdania uznanego z si³¹,
która przekracza si³ê dowodów dla tego zdania, a tak¿e wiary [fiducia] jako
zaufania do kogo lub czego15.
6. Treæ objawienia, ksi¹g wiêtych zale¿na jest od dowiadczenia kszta³towanego przez pojêcia z danego kontekstu kulturowego.
7. Schematy pojêciowe, jêzyk religijny, formy kultu, a nawet same formy dowiadczenia religijnego zale¿ne s¹ od kultury i natury. St¹d koncepcja
Hicka, w zamiarze przynajmniej, nie wyklucza naturalistycznych interpreta14
15

Tam¿e.
J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 4.
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cji religii. Mówi jedynie, ¿e bez wzglêdu na nie, religie wskazuj¹ na co transcendentnego.
8. Hick dzieli ujêcia the Real, obecne w religiach wiatowych na osobowe i nieosobowe. Do osobowych, czyli traktuj¹cych ow¹ transcendencjê jako
osobê, zaliczyæ nale¿y m.in. chrzecijañstwo, islam, judaizm i niektóre ujêcia
hinduistyczne. Do nieosobowych zaliczaj¹ siê przede wszystkim buddyzm
i niektóre ujêcia hinduistyczne. Powy¿sza ró¿nica w ujêciu the Real da³a
asumpt do wprowadzenia, w quasikantowski sposób rozumianych, pojêæ noumenu i fenomenu. Pozwalaj¹ Hickowi rozró¿niæ miêdzy the Real fenomenalnym a the Real noumenalnym, czyli the Real an sich. Dziêki temu Hick
próbuje pokonaæ zarzuty pochodz¹ce od Hume’a, których istotê mo¿na sprowadziæ do nastêpuj¹cego wywodu: je¿eli przyjmiemy niereligijny punkt widzenia, to ka¿da religia, z za³o¿enia mo¿e byæ prawdziwa albo fa³szywa. Poniewa¿ religie s¹ ze sob¹ sprzeczne lub wykluczaj¹ce siê, ¿adna z nich nie
mo¿e byæ potraktowana jako prawdziwa. Kontrargumentacja Hicka przebiega nastêpuj¹co: transcendentne the Real an sich, the Real takie jakim jest,
oddzia³uje na ludzk¹ wiadomoæ, która odpowiada na to religi¹. Zarówno
owo dzia³anie, jak i forma ludzkiej odpowiedzi uzale¿nione s¹ od wp³ywu
kultury, jêzyka, historii itd. Zatem wszystkie religie odnosz¹ siê do tej samej
transcendencji, ale ró¿nie j¹ rozumiej¹, wyra¿aj¹ i czcz¹. Za takim ujêciem
przedmiotu religii (wielu religii) przemawia nie tylko chêæ obrony sensownoci jêzyka religijnego, ale tak¿e wspólne wszystkim tradycjom dowiadczenie mistyczne. Pojawiaj¹ce siê w nim dowiadczenie niewyra¿alnoci jest,
zdaniem Hicka, powa¿nym argumentem za przyjêciem hipotezy, ¿e istnieje
the Real an sich, które ujawnia siê jako ró¿ne the Real fenomenalne, the Real
ró¿nych religii.
9. Wprowadzaj¹c kategorie quasi-kantowskie Hick zbli¿a siê coraz bardziej do przyjêcia wspominanej ju¿ transkategorialnoci, jako wyra¿enia maj¹cego oddaæ niewyra¿alnoæ pojêciow¹ the Real an sich. Transkategorialnoæ, czyli bycie poza poznawczymi kategoriami cz³owieka, skutkuje niemo¿liwoci¹ wyra¿enia cech the Real an sich. Za wprowadzeniem zarówno
kategorii fenomenu i noumenu, jak i transkategorialnoci przemawia chêæ
wykazania sensownoci jêzyka religii przy jednoczesnym niewyró¿nianiu
¿adnej z nich. Ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy nimi nie mog¹ wówczas dotyczyæ
samego transcendentnego bóstwa, ale co najwy¿ej sposobów ujmowania go.
W ten sposób Hick próbuje omin¹æ nierozstrzygalny, spór miêdzy twierdzeniami ró¿nych religii. Hick zauwa¿a równie¿, ¿e w wielu tradycjach religijnych pojawia siê myl o niewyra¿alnoci transcendencji wyznawanego bóstwa. W hinduizmie jest to rozró¿nienie miêdzy nirguna Brahman, ostateczn¹
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transkategorialn¹ rzeczywistoci¹ [reality] w sobie, a saguna Brahman, t¹
sam¹ rzeczywistoci¹ dowiadczan¹ po ludzku jako Ishwara, boskoci¹, wyra¿on¹ w niezliczonych dzie³ach boskich, w ró¿nych rejonach i aspektach ¿ycia16. To samo rozró¿nienie u¿ywane jest w sikhizmie17. W buddyzmie mahajany, jak cytuje Hick, «Wród buddów i bodhisatwów wyró¿nia siê dwa aspekty dharmakaji: dharmakaja-jako-taka i dharmakaj¹-jako-wspó³czucie.
Dharmakaja-jako-wspó³czucie wyrasta poza dharmakaja-jako-tak¹, a dharmakaja-jako-taka dochodzi do ludzkiej wiadomoci poprzez dharmakajêjako-wspó³czucie. Oba aspekty dharmakaji ró¿ni¹ siê, ale nie s¹ oddzielne,
s¹ czym jednym, ale nie s¹ identyczne»18. W chrzecijañstwie mowê o «ostatecznie niewyra¿alnej naturze Boga» zapocz¹tkowa³ Grzegorz z Nyssy19. Pisze on: Prostota Prawdziwej Wiary zak³ada, ¿e Bóg jest tym, który jest, mianowicie, niemo¿liwym do ujêcia przez ¿aden termin czy ideê, lub jakikolwiek
inny nasz wysi³ek ujêcia go, pozostaj¹cy poza zasiêgiem nie tylko ludzkiej, ale
tak¿e anielskiej i ka¿dej ponadnaturalnej inteligencji, nie do pomylenia, nie
do wypowiedzenia, poza wszelkim s³ownym wyrazem, posiadaj¹cy tylko jedno imiê, które mo¿e prezentowaæ Jego prawdziw¹ naturê, pojedyncze imiê,
bêd¹ce «Ponad Wszelkim imieniem»20. Hick stwierdza, ¿e podobne ujêcia
znalaz³y siê u Pseudo-Dionizego, Augustyna, Tomasza z Akwinu, Jana Szkota Eriugeny, Mistrza Eckharta, Margaret Porete, Paula Tillicha, Gordona
Kaufmana, Niniana Smarta, i u samego Hicka (noumenal Real i jego fenomeny osobowe i nieosobowe)21. W ujêciu Hicka, Dionizy22 opisuj¹c niewyra¿alnoæ Boga, pozosta³ na poziomie dosyæ abstrakcyjnym. Dopiero Eckhart sprowadza problem niewyra¿alnoci do poziomu dowiadczenia religijnego, mówi¹c, ¿e od momentu stworzenia Bóg nie jest ju¿ Bogiem, jakim jest sam
w sobie, ale Bogiem ze stworzeniem. Hick zauwa¿a podobieñstwo pewnych
sformu³owañ Dionizego i buddyjskiego pojêcia upaya, zgodnie z którym nauczanie religijne nie zawiera prawd wiecznych, ale idee przystosowane do
naszego obecnego stanu, po to aby prowadziæ nas ku Owieceniu i zostaæ
porzuconymi, kiedy spe³ni¹ swe zadanie23. Podobnie te¿, zdaniem Hicka, istnieje podobieñstwo relacyjnego ujêcia istoty Boga u Eckharta i Ibn al-Arabiego24. Porównuj¹c tradycjê mistyki hinduistycznej i chrzecijañskiej Hick
Tam¿e, s. 77.
Tam¿e, por. przyp. 3, s. 87.
18
Tam¿e, por. przyp. 4, s. 87.
19
Tam¿e, por. przyp. 5, s. 87.
20
Tam¿e s. 78, por. przyp. 6, s. 87.
21
Tam¿e, por. przyp. 7-14, s. 87-88.
22
Tam¿e, s. 78-81.
23
Tam¿e, s. 81, por. przyp. 28, s. 88.
24
Tam¿e, por. przyp. 31, s. 88.
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przywo³uje te¿ fragment wiêtoci Rudolfa Otto25, w którym Siankara porównany zostaje z Mistrzem Eckhartem26.
10. Przyjêcie hipotezy pluralizmu mo¿liwe jest jednak dopiero wówczas,
gdy nie tylko uzna siê niewyra¿alnoæ transcendentnego bóstwa, ale tak¿e
ominie siê wszelkie nazbyt daleko id¹ce roszczenia poszczególnych religii.
St¹d konieczne modyfikacje. Granica mo¿liwych zmian wyznaczona bêdzie
przez, miêdzy innymi, ewentualne tytu³y przypisywane twórcom czy wybitnym postaciom danej religii. Je¿eli która z nich przypisuje takiej postaci tytu³ boski, w dos³ownym tego s³owa rozumieniu, to stawia siê w pozycji uprzywilejowanej wzglêdem innych religii. To znaczy, posiada tytu³ do roszczenia,
¿e jest jedynie prawdziwa, w³anie z tej racji, ¿e the Real an sich siê w niej
objawi³o, a te religie, które nie przypisuj¹ podobnego tytu³u swoim twórcom,
s¹ w gorszej sytuacji co do argumentacji za swoj¹ prawdziwoci¹. W tym
kontekcie pada, oczywicie pytanie o Jezusa Chrystusa. Hick prezentuje szereg analiz, które doprowadzaj¹ go nie tylko do negacji boskoci, ale tak¿e
zmartwychwstania Chrystusa27.
11. Przes³ankami dla powstania propozycji Hicka s¹ równie¿ podobieñstwa w ujêciu transcendencji i koncepcji zbawienia w ró¿nych religiach. Wed³ug Hicka, we wszystkich omawianych przez niego religiach, tj. w buddyzmie, islamie, judaizmie, chrzecijañstwie, sikhizmie, hinduizmie mowa jest
o transcendecji, która uszczêliwia i ma co dobrego do „zaoferowania” cz³owiekowi28. Zdaniem Hicka, rol¹ religii jest bycie funkcjonalnym [enabling]
kontekstem zbawienia/wyzwolenia [salvation/liberation], które polega na przemianie ludzkiej egzystencji ze skoncentrowanej na sobie, w skoncentrowan¹
na the Real, które w tej samej mierze ujawnia siê jako ów kontekst w wieloci tradycji religijnych. A poniewa¿ wielkie religie wiatowe, jak siê wydaje, wykaza³y przez wieki, ¿e s¹ mniej lub bardziej równie zbawcze (a tak¿e
mniej lub bardziej ska¿one ludzk¹ ¿¹dz¹, okrucieñstwem, pych¹ i egoizmem), wydaje mi siê w³aciwe utrzymywaæ, ¿e konstytuuj¹ one, tak dalece
jak jako ludzie mo¿emy powiedzieæ, równie wartociowe29. Wielkie postaxialne tradycje religijne ukazuj¹, na ró¿ne sposoby, w swojej soteriologicznej strukturze marnoæ, nierealnoæ, trywialnoæ i przekornoæ [perversity] zwyk³ego ludzkiego ¿ycia30. Jednoczenie afirmuj¹ one ostateczn¹ jednoæ rzeczy25

s. 80.
26
27
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R. Otto, The Mysticism East and West, t³um. B. L. Bracey, R. C. Payne, New York 1957,
J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, 53-54.
Ten¿e, God Has Many Names. Britain’s New Religious Pluralism, London 1980, s. 54.
Tam¿e, s. 31-34; J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 42 i 76-77.
Ten¿e, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 16-17.
Ten¿e, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 36.
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wistoci i wartoci, w których lub w relacji do których, nieskoñczenie lepsza
jakoæ ludzkiej egzystencji jest mo¿liwa, i ukazuj¹ drogê realizacji tej radykalnej lepszej mo¿liwoci31. Hick wymienia tutaj: zaanga¿owanie w wiarê
w Chrystusa jako Pana i Zbawcê; ca³kowite podporz¹dkowanie siê Bogu
w islamie; pe³ne zaufania, pos³uszeñstwo Torze; przekroczenie ego, które jest
na samym-sobie-skoncetrowanym pragnieniem i po¿¹daniem, aby osi¹gn¹æ
moksa lub Nirvanê. Dla Hicka s¹ to wyrazy tego samego, nag³ego lub stopniowego przemienienia jednostki ze stanu absorbuj¹cej troski o siebie, do
nowego skoncentrowania na przypuszczalnej jednoci-rzeczywistoci-i-wartoci, o której to jednoci, myli siê jako o Bogu, Brahmanie, Dharmie, Sunyacie lub Tao32. Jak stwierdza dalej: Tak, zatem ogólne pojêcie zbawienia/wyzwolenia, które posiada inne, specyficzne formy w ka¿dej z wielkich tradycji,
jest transformacj¹ ludzkiej egzystencji ze skoncentrowania na sobie [self-centredness], w skoncentrowanie na tym co Realne [Reality-centredness]33. Dla
poparcia tej tezy Hick prezentuje koncepcje zbawienia w poszczególnych religiach34.
12. Wa¿nym elementem maj¹cym wp³yw na powstanie hipotezy pluralizmu by³o w³asne dowiadczenie Hicka z religiami niechrzecijañskimi.
W porz¹dku logicznym nie jest to, z pewnoci¹, przes³anka wiod¹ca. Niemniej,
poniewa¿ sam Hick nader czêsto opisuje swoje dowiadczenie, nie mo¿na
i tutaj go pomin¹æ. Tym bardziej, ¿e rzuciæ mo¿e ono pewne wiat³o na klimat
w jakim rodzi³a siê hipoteza pluralizmu. Podstawowym w tym kontekcie dowiadczeniem jest, jak zauwa¿a Hick, okres pracy w Birmingham. W tym czasie
Hick wyk³ada³ na tamtejszym uniwersytecie, a jednoczenie mocno by³ zaanga¿owany w dzia³alnoæ organizacji zajmuj¹cych siê dialogiem miêdzyreligijnym.
Birmingham stanowi³o wówczas punkt docelowy emigracji mieszkañców Wysp
Karaibskich i kontynentu Indyjskiego. Lata piêædziesi¹te i szeædziesi¹te by³y
dla wielkiej Brytanii czasem wzmo¿onego nap³ywu owych imigrantów spowodowanym wycofaniem siê pañstwa z roli mocarstwa imperialnego.
W konsekwencji, m.in. w Birmingham powstawa³y islamskie, sikhijskie,
hinduskie i buddyjskie wspólnoty religijne. W latach siedemdziesi¹tych ten
religijny pluralizm, doprowadzi³ do wielu sytuacji konfliktowych, zarówno
o pod³o¿u religijnym, jak i rasowym. Dzia³acze Frontu Narodowego dawali
siê we znaki nie tylko mniejszociom kolorowym i innowiercom, ale grozili
Tam¿e, s. 36.
Tam¿e.
33
Tam¿e. Hick w przyp. 3, s. 54 przywo³uje podobne ujêcie zbawienia u Keith Ward,
w: K.Ward, Images of Eternity, London 1987.
34
J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 37-50.
31
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równie¿ chrzecijanom zaanga¿owanym w dialog miêdzyreligijny. W takiej
w³anie atmosferze Hick wspó³pracuje, nad pokojowym wspó³istnieniem,
z wyznawcami wspomnianych religii, a tak¿e wczeniej przyby³ymi wyznawcami judaizmu.
Te wielorakie kontakty pokazuj¹ Hickowi, ¿e co do moralnych owoców
religie s¹ równe. Przekonuj¹ te¿, ¿e przy bezstronnym spojrzeniu wspomniane religie maj¹ tak samo dobre uzasadnienie. Si³a tego przekonania ronie
w Hicku podczas podró¿y po Indiach i Sri Lance35.

V. ZARZUTY WOBEC HIPOTEZY PLURALIZMU RELIGIJNEGO
ZARZUT TRANSCENDENTALNEGO AGNOSTYCYZMU
Jeden z wa¿niejszych zarzutów sformu³owa³ Gavin DCosta36. Pracuj¹c
nad hipotez¹ Hick zostaje zmuszony do rewizji swoich wczeniejszych pogl¹dów, w tym weryfikacji eschatologicznej. Zmiana stosunku do prawdziwoci opisu eschatonu w ró¿nych religiach, jako równouprawnionych, ka¿e przemyleæ pierwotnie teistyczny, czy wrêcz chrzecijañski charakter zasady weryfikacji eschatologicznej. Zasada ta mia³a na celu obronê faktualnego
charakteru jêzyka religii. W skrócie mówi ona, ¿e zawarte w Pimie w. opisy postaci Boga i jego planów wobec ludzi s¹ wypowiedziami o faktach, gdy¿
mo¿na pomyleæ tak¹ sytuacjê, w której dokona siê ich weryfikacji. Sytuacj¹
t¹ jest stan eschatologiczny, jakim po mierci bêdzie ¿ycie wieczne37. Hick
konstruuj¹c ów argument sta³ jeszcze na stanowisku raczej inkluzywistycznym. Przejcie do pluralizmu religijnego ka¿e zatem zapytaæ o rolê owej zasady i faktualnoæ jêzyka religii z uwzglêdnieniem ró¿nych opisów the Real,
a zatem twierdzeñ, które mia³yby byæ weryfikowane. W artykule Eschatological Verification Reconsidered38 Hick dochodzi do wniosku, ¿e mo¿e byæ tak,
¿e stan ostateczny oka¿e siê byæ poza horyzontem si³y naszej obecnej wyobrani […] mo¿e byæ ponad antycypacj¹ jakiejkolwiek ziemskiej religii […] pytaniem zatem jest nie czy chrzecijañska, muzu³mañska, hinduska czy buddyjska interpretacja jest najbardziej weryfikowalna […] ale czy prawda religijTam¿e, s. 10, 121-125.
G. D’Costa, John Hick’s Theology of Religions. A Critical Evaluation, Lanham 1987,
s. 170-185.
37
J. Hick, Teologia i weryfikacja, w: Filozofia religii, red. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1997,
s. 41-60.
38
Ten¿e, Eschatological Verification Reconsidered, w: A John Hick Reader, ed. P. Badham,
Macmillan 1990, s. 126-144.
35
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nej interpretacji wszechwiata, w opozycji do naturalistycznej, jest weryfikowalna39. Zdaniem D’Costy bycie poza horyzontem imaginacji dotyczy w konsekwencji równie¿ noumenalnego the Real. W³anie ten aspekt nieokrelonoci sk³ania DCostê do u¿ycia terminu transcendentalny agnostycyzm wobec hipotezy pluralizmu40. Zarzut ten jest powa¿ny dlatego, ¿e pojêcie agnostycyzmu
jako zawieszenie s¹du z racji niemo¿liwoci poznania, wyklucza jak¹kolwiek
wiarê. Nieco szerzej o angostycyzmie w koncepcji Hicka pisze Chrzanowski41.
Kwestia ró¿nic miêdzy religiami

Chrzanowski zwraca tak¿e uwagê na redukcjonistyczny charakter ujêcia
podobieñstw miêdzy religiami. Ich znalezienie by³o wa¿ne w dojciu do hipotezy pluralizmu religijnego. Tymczasem Hick poszukuje tych podobieñstw
na zbyt ogólnym poziomie, dokonuje zbyt ³atwego porównania42. Przyk³adem,
który przywo³uje Chrzanowski jest pojêcie mi³oci w chrzecijañstwie i buddyzmie. Zdaniem Hicka buddyzm i chrzecijañstwo ³¹czy nie tylko wspólna
koncepcja zbawienia, ale tak¿e pojêcie mi³oci. Chrzecijañskiej caritas odpowiada buddyjska karuna43. Zdaniem natomiast Chrzanowskiego, nie tylko
koncepcje zbawienia s¹ inne, ale równie¿ owe pojêcia mi³oci. Czym innym
jest caritas – mi³oæ mi³osierna, a czym innym karuna  bezgraniczne wspó³czucie44. Cytowany autor powo³uje siê tutaj na analizy de Lubaca i Waldenfelsa45. Ten ostatni stwierdza: Tam gdzie byt pozbawiony jest owej ontologicznej gêstoci [chodzi o buddyzm – Grzegorz Chrzanowski] nadanej mu przez
Boga-stwórcê, gdzie napotykamy tylko z³o¿one, p³ynne struktury, nie ma nic,
co domaga³oby siê i umo¿liwia³o ostateczn¹ mi³oæ. Wszelki altruizm, niezale¿nie od stopnia swej ¿arliwoci i mo¿liwych zabarwieñ, zredukowany zostaje do techniki wyzbywania siê po¿¹dañ46.
Poza tym, w ujêciu Chrzanowskiego, mimo ¿e Hick g³osi odwo³anie siê
do zasad fenomenologii w opisie religii, nie stosuje siê do jej podstawowej
Tam¿e, s. 140-141.
G. D’Costa, John Hick’s Theology of Religions. A Critical Evaluation, s. 172.
41
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 316-318.
42
Tam¿e, s. 294.
43
J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 316-325.
44
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 295-296.
45
H. de Lubac, Aspekty buddyzmu, t³um. I. Kania, Kraków 1995, s. 35-88; H. Waldenfels,
Buddyzm a chrzecijañstwo. Francuz-chrzecijanin spogl¹da na buddyzm, wstêp w: H. de Lubac,
Aspekty buddzyzmu, s. 13, za: G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 297.
46
H. de Lubac, Aspekty buddyzmu, s. 72, za: G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s.
297.
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zasady, postulatu powrotu do rzeczy. W sformu³owaniu Husserla ka¿da ród³owo prezentuj¹ca siê naocznoæ jest ród³em prawomocnoci poznania, […]
wszystko, co nam siê w «intuicji» ród³owo […] przedstawia, nale¿y po prostu
przyj¹æ jako to, co siê prezentuje, ale tak¿e jedynie w tych granicach w jakich
siê prezentuje47. Hick tymczasem, nie przyjmuje wiary chrzecijan tak jak ona
siê ród³owo prezentuje, ale dokonuje znacznej zmiany poprzez odrzucenie
boskoci Chrystusa. Tym samym, opisuje religiê chrzecijañsk¹ nie tak¹ jak¹
siebie pojmuje, ale jak¹ postuluje spójnoæ hipotezy pluralizmu religijnego48.
DCosta zauwa¿a niespójnoæ w argumentacji Hicka na rzecz koniecznej
zmiany w ocenie postaci Jezusa. Z jednej strony, Hick dokonuje opisu Jezusa
jako postaci posiadaj¹cej m.in. sta³¹ i intensywn¹ wiadomoæ Boga49, a jednoczenie stwierdza niepewnoæ i niewystarczalnoæ nowotestamentowych
opisów Jezusa50. Sk¹d zatem wie, które opisy s¹ autentyczne albo te¿ dlaczego inne nale¿y uj¹æ jako mitologiczne, jak sugeruje w cytowanej pracy.
Zdaniem Keneth Rosea hipoteza jest redukcjonistyczna, gdy¿ neguje
doktrynaln¹ i opisow¹ ró¿nicê miêdzy religiami w takim stopniu, ¿e sugeruje
celowe docinanie ich przekazu do wymogów hipotezy pluralizmu. Hick nie
odnosi siê na przyk³ad do ró¿nic miêdzy inkarnacj¹ w hinduizmie (gdzie ich
iloæ nie ma ograniczeñ) a chrzecijañsk¹ koncepcj¹ jednego wcielenia danej
osoby; podobnie pomija kwestiê ró¿nic w ¿ydowskim i indyjsko-greckim ujêciu stworzenia  w pierwszym jest to kreacja ex nihilo, a w drugim emanacja51. W przeciwieñstwie do wczesnych pism, w póniejszych Hick stwierdza
wrêcz, ¿e ró¿nice s¹ jedynie opakowaniem i etykietk¹, a jedynie wa¿ne jest
to, ¿e religie s¹ soteriologicznie ¿ywe52. Zdaniem Rosea nastêpuje tutaj
podporz¹dkowanie tego, co indywidualne temu, co ogólne. Taka interpretacja
chroni kognitywnoæ jêzyka religii i przekonañ religijnych kosztem konkretnoci i istoty poszczególnych religii. Na tej podstawie Rose stwierdza, ¿e
trudno oczekiwaæ, aby wyznawcy religii przyjêli Real an sich jako to, o czym
mówi¹ ich religie. Wed³ug Rosea Hick chce unikn¹æ kontrowersji wzniecanych przez zwalczaj¹ce siê interpretacje religijne, sporów, które prowadz¹ do
E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t³um. D. Gierulanka,
Warszawa 1967, s. 78-79, za: G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 299-300.
48
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 299-315.
49
J. Hick, The Myth of God Incarnate, London 1977, s. 172, za: G. Chrzanowski, Zbawienie
poza Kocio³em, s. 310.
50
G. D’Costa, John Hick’s Theology of Religion, s. 126,
51
K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Pluralism, New York 1996, przyp. 6, s. 120-121.
52
Tam¿e, s. 99-106, por. przyp. 2 i 3, s. 120.
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wojen religijnych. Hick pragnie te¿ ochroniæ chrzecijañstwo przed interpretowaniem go jako posiadaj¹cego ostateczn¹ prawdê, co w oczach inaczej wierz¹cych, w momencie szerzenia owej prawdy, nara¿one jest na zarzut imperializmu.
Mimo ¿e istnieje wiele podobieñstw w opisie the Real dokonanym przez
religie, jest te¿ sporo ró¿nic. Ró¿nice te podwa¿aj¹ wczeniejsz¹ przes³ankê
mówi¹c¹ o podobieñstwach, a tym samym nie pozwalaj¹ na wysnucie wniosku, ¿e religie wiatowe opisuj¹ to samo the Real an sich. Pocz¹tkow¹ koncentracjê na podobieñstwach miêdzy religiami Hick musia³ z koniecznoci
zast¹piæ ustosunkowaniem siê do ró¿nic. Jako wa¿ne ró¿nice wymienia nastêpuj¹ce atrybuty the Real: bycie osob¹ i nie-osob¹, bycie substancj¹ i niesubstancjalnym procesem; bycie czynnikiem, który interweniuje w ludzk¹ historiê i nie bycie takim czynnikiem; wcielenie siê w ludzk¹ istotê i nie wcielenie siê; bycie trójjedynym i bycie cile unitarnym itd.53
Aby omin¹æ trudnoæ zwi¹zan¹ ze sprzecznymi opisami tego, co ostateczne, Hick wprowadza pojêcie transkategorialnoci. Jak pisze: Termin «niewypowiadalne» [ineffable] znaczy niewyra¿alne [inexpressible], przekraczaj¹ce
opis, poza zasiêgiem ludzkich pojêæ, jest w³aciwie u¿yty semantycznie, z szacunkiem dla ³aciñskiej tradycji. […] Sugerujê jednak (ze wzglêdu na wspó³czesn¹ konotacjê s³ów – u. w.) «transkategorialnoæ» [transcategorial], to
znaczy, z zewn¹trz, lub poza zasiêgiem naszych kategorii mylenia i u¿ywaæ
bêdê tych terminów zamiennie. Mówimy o transkategorialnoci jako stosowanej do Boga – u¿ywaj¹c s³owa «Bóg», jako naszego zwyk³ego zachodniego
terminu, dla oznaczenia rzeczywistoci ostatecznej, któr¹ wskazuj¹ religie.
Ka¿da z wielkich tradycji mówi, na swój sposób, ¿e Bóg w bo¿ej ostatecznej
naturze, wykracza poza charakterystykê ka¿dego zakresu pojêæ dostêpnych
ludzkiemu myleniu i zawartych w naszym jêzyku. Ale równowa¿¹ to tak¿e,
mówi¹c o Bogu w relacji do nas, jako posiadaj¹cym, w wypadku monoteizmu,
po ludzku daj¹ce siê wyraziæ cechy, takie jak, bycie osob¹, dobroæ, mi³oæ,
wspó³czucie54. Wed³ug Hicka wszystkie religie mówi¹ na swój sposób o owej
transkategorialnoci the Real an sich. Mo¿na tutaj dodaæ, ¿e mówi¹ nie tylko
expressis verbis, ale równie¿ przez to, ¿e tak siê ró¿ni¹ w interpretacji the Real
an sich. Wprowadzenie tego pojêcia ratuje koncepcjê Hicka, przynajmniej do
pewnego momentu. Ratuje w ten sposób, ¿e wzmacnia rolê pojêæ fenomenalnego the Real i the Real noumenalnego. Dzieje siê tak, dziêki temu, ¿e tak
rozumiana niewyra¿alnoæ pozwala wznieæ siê hipotezie pluralizmu religij53
54

J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 91.
Tam¿e, s. 76.
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nego na wy¿szy poziom abstrakcji, ogólnoci. Wydaje siê, ¿e przyjmuj¹c zarówno quasikantowskie rozró¿nienie, sensownoæ koncepcji wiary jako dowiadczania-jako, a tak¿e specyficzn¹ niewyra¿alnoæ’ the Real an sich,
mo¿na przyj¹æ hipotezê pluralizmu religijnego. Tym bardziej, ¿e analiza wiary religijnej, któr¹ przeprowadza Hick, jest koherentna z ow¹ niewyra¿alnoci¹. Otó¿ Hick nie zgadza siê na ujêcie wiary religijnej jako przede wszystkim nastawienia poznawczego wyra¿aj¹cego siê w twierdzeniach, jakie the
Real jest i jakie nie jest. Wiara wed³ug Hicka jest nie-twierdzeniowym nastawieniem. Jest pokrewna takim ujêciom wiary religijnej jak emuna (wiara w),
a sprzeciwia siê jednostronnemu ujmowaniu wiary jako pistis (wiara, ¿e). Przy
tak rozumianej wierze, kwestia pojêciowego ujmowania the Real schodzi na
plan dalszy. Wa¿ne jest to, ¿e siê the Real an sich dowiadcza i wierzy siê
w jego schematyzacjê.
Kwestia niewyra¿alnoci noumenalnego Real

Rose zauwa¿a, ¿e przypisana Real an sich niewyra¿alnoæ, wynikaj¹ca
z transkategorialnoci, jest silniejsza od tej, o której mówi³ Akwinata i Dionizy Areopagita55. Rose powo³uje siê tutaj na prace Keith Ward56. 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¿ona57. 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 popada w te pogl¹dy, którym chcia³ siê przeciwstawiæ58. Szerzej stosunek koncepcji Hicka do teologii negatywnej prezentuje
Chrzanowski59.

55
K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Pluralism, s. 110-111.
56
Tam¿e, s. 110-113, przyp. 34, s. 124.
57
Tam¿e, s. 111-112, zob. przyp. 37, s. 124.
58
Tam¿e, s. 112, przyp. 39 i s. 125, przyp. 40.
59
G. Chrzanowski, Pluralizm religijny i teologia negatywna, „Logos i Ethos”, 2004, n. 1 (16),
s. 63-78.
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Zarzut preferowania religii z ujêciem nieosobowym the Real an sich

Autorem tej krytyki jest William Rowe60. Orzeczenie o czym, ¿e jest
osobowe zawiera wiêcej treci (jest konkretniejsze) ni¿ stwierdzenie, ¿e jest
nieosobowe. Hipoteza pluralizmu religijnego, wsparta Hicka pojêciem transkategorialnoci, zmierza w kierunku niekonkretnoci. Zatem opowiada siê
ona raczej za nieosobowym ujêciem the Real, przez co wyklucza koncepcje
osobowe czyli nie jest ju¿ hipotez¹ pluralizmu religijnego.
Kwestia prymatu dowiadczenia

Chrzanowski prezentuje równie¿ zarzuty Alstona, Plantingi i Invagena.
W polemice z Hickiem, William Alston wykazuje, ¿e oparcie siê na dowiadczeniu religijnym niekoniecznie musi prowadziæ do hipotezy pluralizmu61.
Owszem dowiadczenie to, o ile nie budzi w¹tpliwoci i mo¿na na nim opieraæ dzia³anie w wiecie, jest wystarczaj¹cym argumentem za budowaniem na
nim przewiadczeñ. Jednak¿e przewiadczenia te budowane s¹ w oparciu
o nadrzêdny system religii, co, co sam Hick nazwa³by elementem kontekstu kultury. Dowiadczenie nie jest wiêc jedynym elementem kszta³tuj¹cym
przewiadczenia. Zdaniem Alstona dochodzenie do ró¿nych przewiadczeñ
nie wiadczy jednoznacznie, ¿e s¹ ró¿ne dowiadczenia, co skutkuje ró¿nicami w religiach. Te ostanie pochodziæ bowiem mog¹ z b³êdów zawartych
w nadrzêdnych systemach”. Zatem, dla wyjanienia ró¿norodnoci religii,
z jednoczesnym oparciem siê na dowiadczeniu, nie jest konieczne budowanie hipotezy pluralizmu religijnego62. Alvin Plantinga i Peter van Invagen
stwierdzaj¹, ¿e hipoteza pluralizmu jest w swej wymowie eksluzywistyczna,
gdy¿ nie bierze pod uwagê faktycznych przekonañ ludzi wierz¹cych63. Paradoksalnie ekskluzywizm jako jedno ze stanowisk w sporze miêdzy religiami,
ka¿e pojmowaæ jako prawdziw¹ jedynie w³asn¹ i jako takie by³o zwalczane
przez hipotezê pluralizmu64.

60
W. Rowe, Religious Pluralism, Religious Studies, 1999, vol. 35, n. 2, s. 146, za: J. Hick,
Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 83-85.
61
W. Alston, Religious Diveristy and Perceptual Knowledge of God, „Faith and Reason”,
1988, n. 10, s. 433-445; J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 25-75, za: G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 275.
62
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 275-279.
63
J. Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, s. 52-59.
64
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 279-283.
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Zarzut quasi-s¹dów

Chrzanowski uwa¿a, ¿e przekonania wyra¿ane w s¹dach, przy za³o¿eniu
prawdziwoci hipotezy pluralizmu, by³yby nie tyle s¹dami, co quasi-s¹dami.
Autor ten przypomina tutaj dystynkcjê Ingardena, który s¹dy zawarte w dzie³ach literackich czy te¿ z nich wynikaj¹ce, traktuje jako quasi-twierdzenia.
Podczas gdy w normalnej rzeczywistoci, robimy to w dobrej wierze, odpowiedzialnie i jestemy gotowi broniæ naszych przekonañ, o tyle jeli chodzi
o stwierdzenia zawarte w dzie³ach literackich, ju¿ nie65. Innymi s³owy, sposób istnienia jednoro¿ca nie pozwala na takie same uznanie, jak sposób istnienia sto³u. S¹dy stwierdzaj¹ce istnienie tych przedmiotów, bêd¹ odpowiednio quasi-s¹dami i s¹dami. Chrzanowski zauwa¿a, ¿e w hipotezie pluralistycznej wszystkie s¹dy odnosz¹ce siê do religijnej sfery fenomenalnej nie dotycz¹
w ¿aden sposób the Real an sich. W konsekwencji wypowiedzi jêzyka religijnego s¹ quasi-s¹dami, poniewa¿ musz¹ byæ opatrzone swego rodzaju niewidzialnym cudzys³owem66.
W zwi¹zku z powy¿szym w pewnej interpretacji, gdy¿ wywód Chrzanowskiego jest bardziej z³o¿ony, podwa¿ona zostaje mo¿liwoæ budowania roszczeñ moralnych na podstawie quasi-s¹dów. Ka¿da religia niesie ze sob¹ pewne wymogi etyczne, które domagaj¹ siê realizacji. Jednak¿e warunkiem potraktowania ich powa¿nie, jako wymogów, a nie quasi-wymogów, jest uznanie
za prawdziwe ród³a ich pochodzenia. Tymczasem traktowanie w³asnych
przekonañ religijnych jako quasi-s¹dów nie pozwala na powa¿ne potraktowanie wymagañ etycznych67.
Ujêcie twierdzeñ religii jako quasi-s¹dów wyrasta z pragmatycznego kryterium oceny prawdziwoci religii. Przyjmuj¹c prawdziwoæ wszystkich religii, z jednoczesnym uznaniem dowiadczenia-jako za istotê wiary, Hick wskazuje na soteriologiczn¹ skutecznoæ jako sprawdzian prawdziwoci. Jest to
kryterium pragmatyczne, które ka¿e przesun¹æ stopieñ uznania twierdzeñ religii w kierunku quasi-s¹dów. Chrzanowski krytykuje równie¿ takie ujêcie
prawdy68.

R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000, s. 119-174, za: G. Chrzanowski,
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Kwestia ró¿nicy miêdzy kategoriami Hicka i Kanta

Rose zauwa¿a, ¿e Hick traktuje Real an sich jednoczenie jako transcendentalne i przyczynowe. Stwierdza, ¿e Hick okrela Real an sich w terminologii transcendentalnej jako konieczny postulat69. Jedynie dziêki potraktowaniu the Real an sich jako transkategorialnego i trnascendentalnego, broniæ
mo¿na, zdaniem Hicka, religijnej interpretacji religii przed niereligijnymi,
a tak¿e przed zarzutem niekognitywnoci (bezsensownoci jêzyka religii).
Z drugiej strony ten transcendentalny element oddzia³uje na ludzi tworz¹cych
fenomenalne Real. To jest zdaniem Rose’a filozoficzny b³¹d. Transcendentalne nie mo¿e byæ przyczyn¹ sprawcz¹, nie mo¿e oddzia³ywaæ na empiriê.
Z jednej wiêc strony, the Real an sich pe³ni funkcjê koniecznego postulatu
w hipotezie pluralizmu religijnego i jest tutaj stricte teoretyczne. Z drugiej,
ujête jest jako co rzeczywistego, oddzia³uj¹cego na ludzi. Rose precyzuje:
jest niespójne twierdziæ o bycie transcendentalnym, takim jak Real an sich, ¿e
posiada przejawy, ¿e wywo³uje schematyzacje siebie w zgodzie z ludzkim procesem poznawczym i kultur¹, w aspekcie rzeczywistoci dowiadczenia religijnego. Nie ma sensu twierdzenie, ¿e niedowiadczalny transcendentalny
postulat wp³ywa na ludzk¹ wiadomoæ70. Za³o¿enie wp³ywu the Real an sich
na podmioty oznacza, ¿e mo¿e byæ dowiadczany. To znaczy z kolei, ¿e postulat noumenalnego Real upada, jeli ma byæ wywodliwy empirycznie. Tymczasem Hick stwierdza wywodliwoæ the Real drog¹ indukcji71. Noumen jednak, jeli ma byæ noumenem, nie mo¿e byæ widoczny w fenomenie.
W efekcie, jak pisze Rose pluralistyczna hipoteza koñczy siê niepowodzeniem jako próba obrony religijnej kognitywnoci. W rzeczy samej – wbrew
intencjom Hicka – staje siê ona ostatecznie kolejn¹ wersj¹ religijnego nonkognitywizmu […] i niereligijnej, funkcjonalistycznej interpretacji religii72.
Rose zauwa¿a te¿ dalsz¹ trudnoæ zwi¹zan¹ z pojêciem Real an sich.
Tkwi ona w tym, ¿e kategorie Kanta s¹ uniwersalne i konieczne. Natomiast
u Hicka s¹ kulturowo zale¿ne. Co wiêcej, Hick twierdzi, ¿e cz³owiek ma wolnoæ wyboru, któr¹ kategori¹ (Bóg – osobowe, Absolut – nieosobowe) pos³u¿y siê do odniesienia siebie do the Real an sich. Kategorie Kanta natomiast,
s¹ sta³¹ struktur¹ poznania, a nie mo¿liwym wynikiem wyboru73.
J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 249;
K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Pluralism, s. 106.
70
K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Pluralism, s. 106-107.
71
Tam¿e, s. 109, przyp. 30, s. 124.
72
Tam¿e, s. 112.
73
Tam¿e, s. 113.
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Nieco szerzej na temat pos³ugiwania siê kategoriami Kanta przez Hicka
pisze Chrzanowski74.
Problem zwrotu ku kryterium pragmatycznemu

Kryterium poznania the Real an sich jest zdaniem Hicka przemiana ¿ycia, przejcie z samo-koncentracji do koncentracji na the Real75. Jest to zgodne z transcendentalnym angostycyzmem, który Hick nazywa doktryn¹ religijnej ignorancji76. Rose postrzega to jako konsekwencjê hipotezy pluralizmu
religijnego. Przejcie do pragmatycznego kryterium oceny prawdziwoci religii ma swoje konsekwencje dla jej kognitywnoci.
Kognitywnoæ jêzyka religii, broniona bêdzie z jednej strony przez koncepcje teoretyczne – Real an sich / Real fenomenalne  pochodz¹ce z czystego rozumu. Z drugiej przez kryterium praktyczne  efekt soteriologiczny  pochodz¹ce z rozumu praktycznego77. Równie¿ w tym wzglêdzie Hick idzie dalej ni¿
Kant, który czystemu rozumowi odmówi³ prawa wypowiadania siê na temat
Boga. Rose uwa¿a, ¿e mimo tego rozszerzenia, Hick przywi¹zuje wiêksz¹ wagê
do rozumu praktycznego. Dochodzi jednak tutaj do konfliktu miêdzy tymi dwoma drogami uzasadniania kognitywnoci. W ujêciu Rose’a, Hick redukuje
w ten sposób kognitywnoæ religii do mniej lub bardziej ogólnych pragmatycznych, soteriologicznych efektów. Co widaæ w zredukowaniu zbawienia do
przejcia od egoizmu ku skupienia na the Real. Broni¹c siê przed zarzutem religijnego partykularyzmu Hick zap³aci³ zbyt wysok¹ cenê. Obrona kognitywnoci na drodze teoretycznej upada, gdy zauwa¿y siê zbêdnoæ i nieistotnoæ
the Real an sich – skoro jest ono niewyra¿alne, to po co jest w ogóle. Natomiast obrona kognitywnoci na drodze praktycznej upada w momencie, w którym zauwa¿y siê, ¿e wprowadzaj¹c kryterium soteriologiczne Hick czyni z religii zaledwie system etyczny. Tak wiêc, próba Hicka zawodzi. Zdaniem Rose’a,
uparte trwanie zwyk³ych ludzi przy swoich przekonaniach religijnych, lepiej
broni jej kognitywnoci ni¿ hipoteza pluralistyczna78.

G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, s. 319-322.
J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent, s. 355.
76
Tam¿e, s. 343.
77
K. Rose, Knowing the Real. John Hick on the Cognitivity of Religions and Religious Pluralism, s. 114.
78
Tam¿e, s. 116-117.
74

75
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Zarzut zbêdnoci Real noumenalnego

Na podstawie powy¿szych uwag, Rose dochodzi do wniosku, ¿e koncepcja noumenalnego the Real le funkcjonuje w hipotezie pluralizmu i jest
w niej wrêcz zbêdna79.
Problem ontologicznego statusu the Real

William L. Rowe opisuje the Real an sich jako nie posiadaj¹ce w³asnoci
substancjalnych, bêd¹ce ani nie osobowym, ani osobowym, z³ym lub dobrym,
itd., ale ukazuj¹cym siê nam (bêd¹cym dowiadczanym) jako osobowe bóstwo
lub nieosobowy absolut80. W tym kontekcie Row stawia pytanie, jaki jest
ontologiczny status zarówno bóstw osobowych (Bóg Izraela, wiêta Trójca,
Sziwa, Allah, Visznu itd.) i nieosobowych absolutów (Brahman, Nirvana,
Sunyata)? Trudno pomyleæ, ¿e istniej¹ one tak konkretnie jak drzewa i kamienie. Zdaniem Rowa, mimo, ¿e Hick tego nie wyra¿a, myli o nich jako
o analogicznych do «prawdziwej halucynacji» – ¿adne takie byty nie istniej¹
realnie, ale ich «pojawianie siê» jest okazj¹ dla procesu zbawienia / wyzwolenia, w którym ludzkie istoty ulegaj¹ transformacji ze skoncentrowania na
sobie do skoncentrowania na rzeczywistoci81. Pojawiaj¹ siê tutaj dwie trudnoci. Po pierwsze, poniewa¿ the Real samo w sobie jest nieosobowe, wygl¹da na to, ¿e te formy hinduizmu i buddyzmu, które utrzymuj¹, ¿e ostateczny
punkt odniesienia religii jest nieosobowy, ciesz¹ siê intelektualn¹ wy¿szoci¹
nad religiami teistycznymi82. Po drugie pogl¹d Hicka, ¿e wiat jest religijnie
dwuznaczny, jako sensowny dla religii teistycznych, k³óci siê z religiami, które utrzymuj¹, ¿e ostateczny byt jest nieosobowy. Teoria dwuznacznoci wiata nie mia³aby tam zastosowania. Z tej racji, ¿e nie ma tam Boga, który poprzez ow¹ dwuznacznoæ chroni³by ludzk¹ wolnoæ w ewolucji ku bo¿emu
dzieciêctwu83.

Tam¿e, s. 112-113.
W. Rowe, John Hick’s Contribution to the Philosophy of Religion, w: God, Truth and Reality. Essays in Honour of John Hick, ed. A. Sharma, New York 1993, s. 22.
81
Tam¿e.
82
Tam¿e.
83
Tam¿e.
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*
Powy¿sza prezentacja zawiera najwa¿niejsze zarzuty, jakie wysuniêto
przeciw hipotezie Hicka. Szczegó³owa analiza argumentów zajê³aby osobn¹
ksi¹¿kê. W tym wiêc miejscu, wypada jedynie zauwa¿yæ, ¿e takie zarzuty jak
quasi-s¹dy, agnostycyzm czy sprzecznoæ w wyra¿alnoci / niewyra¿alnoci
the Real an sich dotycz¹ konsekwencji i logicznej spójnoci hipotezy pluralizmu. Zarzuty redukcjonizmu w opisie religii, nie stosowania siê do podstawowej zasady fenomenologii, czy b³êdne rozumowanie z dowiadczenia religijnego do pluralizmu dotycz¹ przes³anek hipotezy Hicka. W obu grupach
znajduj¹ siê argumenty na tyle silne, ¿e trudno jest uznaæ hipotezê pluralizmu
Hicka nie tylko za spójn¹, ale trafn¹ i konieczn¹.
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Rozumienie transcendencji w myli ¿ydowskiej
The Understanding of Transcendence in Jewish Thought

Nie ma we wspó³czesnej teologii bardziej rozpowszechnionego pojêcia
ni¿ transcendencja1. Wielu teologów ró¿nych religii d¹¿y do ustalenia wymiaru transcendencji. Jest ona tak¿e wiod¹cym tematem w filozofii egzystencjalnej2. Wszelkie koncepcje transcendencji s¹ zasadniczo zwi¹zane z tym, co
niepoznawalne (niepojmowalne), tajemnicze i nadprzyrodzone. W konsekwencji  jak zauwa¿a Kaufman  termin ten czêsto wiêcej zas³ania ni¿ odkrywa3. Przedmiotem niniejszego opracowania jest historyczne i wspó³czesne
rozumienie transcendencji w myli ¿ydowskiej. Zaprezentowane w dalszej
czêci artyku³u stanowiska Kaplana, Bubera i Heschela stanowi¹ przyk³ady
trzech ró¿nych prób rozumienia transcendencji w dwudziestowiecznym judaizmie.
1
Transcendencja  pojêcie transcendencji ma swój ród³os³ów w jêzyku ³aciñskim (trans 
poza, ponad, scandere  wznosiæ siê, przekraczaæ). S³owo to jest u¿ywane w kontekcie trzech
zagadnieñ: 1) relacji  Bóg i wiat oraz byt duchowy i byt materialny, 2) relacji  rozum i ca³a
rzeczywistoæ, 3) relacji  wiadomoæ i wiat. W filozofii klasycznej k³adziono g³ownie nacisk na
transcendencjê ontyczn¹ bytów duchowych w odniesieniu do wiata materialnego, a tak¿e transcendencjê Boga w stosunku do bytów przygodnych. Zob. S. Judycki, Transcendencja, w: J. Herbut
(red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 520-522.
2
Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ chocia¿by koncepcja transcendencji bycia Karla Jaspersa oraz
argument egzystencjalny za istnieniem transcendencji amerykañskiego filozofa Johna Wilda. Zob.
Existentialism from Dostoevsky to Sartre, red. W. E. Kaufman, New York 1970; J. Wild, Existence
and the World of Freedom, Englewood Cliff 1963, s. 199-215.
3
Por. W. E. Kaufman, The Concept of Transcendence in Rekonstructionism, „Reconstructionist” 30(1972), s. 7.
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Pierwszym s³ownikowym znaczeniem terminu transcendencja jest:
przekraczaæ, wznosiæ siê, podnosiæ siê, dwigaæ siê ponad lub poza ograniczenia i mo¿liwoci. Drugim znaczeniem jest: byæ transcendowanym do, odnosiæ siê do celu lub przedmiotu transcendowania. St¹d transcendencja mo¿e
odnosiæ siê albo do procesu przekraczania, albo do celu tego przekraczania.
Problem z wiêkszoci¹ koncepcji transcendencji polega na tym, ¿e oba te znaczenia s¹ przez danego autora stosowane doæ swobodnie. Dlatego niekiedy
nie wiadomo, czy chodzi o proces transcedowania czy te¿ o transcendentny
przedmiot. W metafizyce transcendencja to status tego, co znajduje siê poza
bytami i ma ca³kowicie ró¿n¹ naturê od tych¿e bytów (transcendencja Boga
w stosunku do wiata)4.
W judaizmie u¿ywa siê najczêciej tego terminu w odniesieniu do Boga
jako Transcendentnego Bytu lub w odniesieniu do cz³owieka jako bytu, który
transcenduje siebie. Nie ma jednego autorytatywnego pojêcia Boga u ¯ydów,
aczkolwiek wszyscy ¿ydowscy myliciele zgadzaj¹ siê, ¿e Bóg jest jeden
i niewidzialny5. Wród tej ró¿norodnoci, niektórzy podkrelaj¹ innoæ (transcendencjê), podczas gdy inni wskazuj¹ na bliskoæ (immanencjê). S¹ tacy,
którzy k³ad¹ nacisk na osobowe aspekty Boga, inni na nieosobowe; jedni
twierdz¹, ¿e Bóg jest nadnaturalny, drudzy, ¿e jest naturalnym procesem.
Ka¿de z tych ujêæ mo¿na uznaæ za autentycznie ¿ydowskie, poniewa¿ s¹ próbami mylicieli ¿ydowskich, które maj¹ na celu wyjanienie idei Boga w kontekcie tradycji ¿ydowskiej.
Za nieprawdziwe nale¿y uznaæ skrajne i obiegowe opinie na temat Boga
¯ydów, które ukazuj¹ Jahwe albo jako absolutnie transcendentnego, albo ca³kowicie immanentnego. Wydaje siê, ¿e oba stanowiska nie tylko nie oddaj¹
prawdziwego obrazu Boga w judaizmie, lecz przekraczaj¹ granice teizmu
¿ydowskiego. Wprawdzie nie istnieje ¿aden obowi¹zuj¹cy obraz Boga, ¿aden
dogmat, który mówi³by co wiêcej ni¿ tylko to, ¿e Bóg jest jedyny, to jednak
ju¿ na kartach Biblii Jahwe jawi siê jako Ten, który jest i immanentny i transcendentny. W Biblii odnajdujemy teksty, które przedstawiaj¹ Boga jako transcendentny byt6. Niezale¿nie od wizji oddalenia Stwórcy od stworzenia, ksiêgi
biblijne pokazuj¹ tak¿e Boga, który czynnie dzia³a we wszechwiecie, a Jego
wszechobecnoæ jest nieograniczona7. Ró¿ne nazwy, przez które boskoæ jest
okrelana w literaturze rabinicznej, zawieraj¹ dwa bieguny Bo¿ego odniesie4
Zob. Transcendencja, w: A. Podsiad, S³ownik terminów i pojêæ filozoficznych, Warszawa
2000, s. 896.
5
Por. D. S. Ariel, What Do Jews Believe?, New York 1995, s. 13-14.
6
Np. Iz 40,21-22; Iz 55,8-9; Job 11,7-9; Ekl 5,2.
7
Np. Ps 139,7-10.
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nia do wiata. Nazwy: Wszechmog¹cy, Bóg na wysokociach, Pan wszechwiata, Król odnosz¹ siê do transcendencji Boga, natomiast nazwy: Ojciec,
Mi³osierdzie, Opatrznoæ, Boska Obecnoæ dotycz¹ immanencji Boga.
Rabini okresu talmudycznego z³agodzili biegunowoæ judaizmu biblijnego przez podkrelenie, ¿e Bóg jest zarówno transcendentny i immanentny8.
W judaizmie rabinicznym, który  jeli chodzi o wyobra¿enie Boga  jest
prawowitym spadkobierc¹ judaizmu biblijnego, nie wystêpuje w ogóle problem transcendencji b¹d immanencji. S¹ to pojêcia obce judaizmowi rabinicznemu9. Filozofowie redniowieczni dodawali nowe kategorie znaczeniowe, które jeszcze mocniej ukazywa³y biegunowoæ boskiej transcendencji
i immanencji. Kabalici podzielali stanowisko filozofów ¿ydowskich eksponuj¹c ukrytoæ i oddalenie Boga, lecz zarazem proponowali swoist¹ drogê pokonania tej przepaci przez obrzêdy mistyczne.
W judaizmie wystêpuj¹ dwa przenikaj¹ce siê nurty10. Pierwszy ukazuje
Boga jako byt transcendentny. Bóg stworzy³ wiat, lecz sam pozosta³ ponad
i poza wiatem. Wszystko, co istnieje jako dzie³o stworzenia, staje w trwodze
(bojani) przed Stwórc¹ i chwali Jego majestat. Bóg stworzy³ wiat i podtrzymuje go w istnieniu, lecz nie mo¿e byæ identyfikowany z natur¹ wiata, poniewa¿ jest ró¿ny od natury oraz stoi ponad i poza ni¹. Choæ cz³owieka uczyni³ najdoskonalszym ze stworzeñ, nie nale¿y Go jednak nawet do istoty ludzkiej porównywaæ. Antropomorfizacja Boga jest zubo¿eniem boskoci, a nie
jej uwznioleniem. Bóg jest Panem wszystkiego, który w ka¿dym momencie
móg³by obróciæ wiat w nicoæ, ³¹cznie z cz³owiekiem. Ten nurt ujmuje egzystencjê za pomoc¹ kategorii biegunowoci: sacrum i profanum; Izrael i inne
narody; szabat i pozosta³e dni; dobro i z³o. Wszystko jest albo jednym, albo
drugim, nigdy jednym i drugim. Egzystencja jest tu nakierowana na transcendowanie (uwiêcanie) tego, co immanentne (ziemskie). Biegunowoæ mo¿e
byæ pokonana tylko przez postawienie Boga ponad natur¹, sacrum ponad profanum, szabatu ponad zwyk³e dni, dobra ponad z³em. Konkluduj¹c mo¿emy
wybraæ transcendencjê ponad immanencjê.
Drugi nurt skupia siê na przedstawianiu Boga jako bytu immanentnego,
który jest osobowy i dostêpny ca³emu stworzeniu. Bóg jawi siê tu jako wychowuj¹cy i wspieraj¹cy rodzic, który jest zawsze blisko poszczególnego
cz³owieka i ca³ej ludzkoci. S³ucha naszych modlitw i reaguje na nie. Tak¿e
Por. D. S. Ariel, What Do Jews Believe?, s. 16.
Por. A. J. Goldberg, Judaizm, w: Piêæ wielkich religii wiata, red. E. Brunner-Traut, Warszawa 1996, s. 123.
10
Por. D. S. Ariel, What Do Jews Believe?, s. 15.
8

9

WALDEMAR SZCZERBIÑSKI

112

w tym nurcie egzystencja jest wyra¿ona za pomoc¹ biegunowoci. Jednak
tutaj chodzi o wybieranie immanencji ponad transcendencjê bez deprecjonowania rzeczywistoci transcendentnej. Biegunowoæ pokonuje siê przez wprowadzenie tego, co wiête, w to, co ziemskie; uczynienie z profanum sacrum;
dostrze¿enie tego, co transcendentne, w tym, co naturalne; pokonanie z³a dobrym czynem.
W pierwszym przypadku chodzi niejako o „wyniesienie” tego, co immanentne, naturalne, stworzone, ziemskie, zwyczajne, ludzkie ku temu, co transcendentne, nadnaturalne, nadzwyczajne i Bo¿e. Wszystko, co jest niedoskona³e, ma staæ siê doskona³e, aby upodobniæ siê do Stwórcy. W drugim przypadku zmierza siê do sprowadzenia tego, co transcendentne, nadnaturalne,
nadzwyczajne, Bo¿e do rzeczywistoci naturalnej, stworzonej, codziennej. Te
dwa nurty ustawicznie wspó³istniej¹ i konstytuuj¹ judaizm i ¿ydowskie rozumienie Boga. Czasem s¹ one splecione w jeden system wiary, który potwierdza zarówno transcendencjê, jak i immanencjê. Bywa, ¿e jeden nurt góruje
nad drugim w pewnych okresach rozwoju judaizmu. Z ca³¹ pewnoci¹ jednak
¿ydowska wizja Boga i ¿ydowska wiara osadzone s¹ na tych dwóch nurtach,
które tworz¹ wspóln¹ rzekê.
Dualizm, który cechuje mylenie zachodniej cywilizacji, jest obcy tradycyjnemu judaizmowi. W próbach wyra¿ania transcendencji i immanencji
Boga stwierdza siê najczêciej, ¿e jest On równoczenie daleko i blisko. Poszukiwanie obecnoci Jahwe w myli ¿ydowskiej nie dotyczy oczywicie lokacji (miejsca przebywania), lecz jest sposobem wyjaniania natury relacji
Boga do wiata. Pojêcie transcendencji Boga otrzyma³o swój pe³ny wyraz
dopiero w nauczaniu proroków i w refleksji teologicznej w okresie niewoli
babiloñskiej11. Bóg jest transcendentny w tym sensie, ¿e jako Stwórca wszechwiata jest oddzielony od wszystkiego, co zosta³o przez Niego wprowadzone
w bycie. Podczas gdy ró¿ne staro¿ytne mitologiczne systemy umiejscawia³y
bogów w samych si³ach natury, a nawet uto¿samia³y ich z przyrod¹, judaizm
rabiniczny g³osi³ ca³kowit¹ separacjê Stwórcy od stworzenia. Bóg jako jedyny i wyj¹tkowy nie jest ani bytem podleg³ym prawom natury, ani ograniczony prawami natury, ani prawem natury. Demitologizacja przyrody, le¿¹ca
u podstaw religii moj¿eszowej, jest ród³em monoteizmu i doktryny o transcendencji Boga. Bóg objawia³ siê w wielu zjawiskach przyrody, ale w taki sposób, ¿e z ¿adnym z nich nie mo¿na Go uto¿samiæ. W religii Izraela zawsze by³
przedstawiany jako dzia³aj¹cy w historii ludzkiej, a nie w dzia³aniu si³ przyrody12. Z punktu widzenia dowiadczenia ludzkiego Bóg jest wyniesiony po11
12

Por. T. Stanek, Jahwe a bogowie ludów, Poznañ 2002, s. 136.
Tam¿e, s. 140.
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nad wszelk¹ bytowoæ. W tym kontekcie jawi siê On jako budz¹ca trwogê
tajemnica, która pozostaje poza zasiêgiem (zakresem) wiata stworzonego.
Ujmuj¹c to nieco inaczej, Bóg jest misterium tremendum13 lub obecnoci¹,
która wywo³uje w nas poczucie radykalnego zdumienia14. Wyra¿enie, ¿e Bóg
jest poza wszechwiatem nie jest zatem prób¹ usuniêcia Go ze wiata,
lecz ¿ydowskim ujêciem przekonania, ¿e Jahwe jest inny od wiata i istnieje
niezale¿nie od wiata15. Bóg rabinów jest supramundan, ponad wiatem, lecz
nie extramundan, poza wiatem16.
Tak rozumiany Bóg wydaje siê byæ rzeczywistoci¹ ca³kowicie oddalon¹
od stworzenia, obojêtn¹ na losy wiata i niedostêpn¹ ludzkoci. Tymczasem
judaizm stawia na drugim biegunie prawdê, ¿e Bóg jest bliski cz³owiekowi
i ustawicznie uwik³any w historiê wiata. Ta obecnoæ Boga, która w Ksiêdze
Powtórzonego Prawa nazywana jest zamieszkiwaniem przez imiê, w literaturze rabinicznej nazwana zosta³a Szechina, co dos³ownie znaczy zadomowienie17. Szechina jest podmiotowo identyczna z Bogiem. Nigdy nie by³a
celem mod³ów i nigdy nie przypisywano jej atrybutów boskich. Bóg pozostaje niezmiennie w niebie, podczas gdy szechina jest sposobem udzielania siê,
objawiania siê, wchodzenia w relacjê z dzie³em stworzenia. Pierwszym i najwa¿niejszym miejscem pobytu szechiny by³a wi¹tynia. Ale szechina jest
w wi¹tyni moc¹ nie samego miejsca, lecz wspólnoty, i nie dla miejsca, lecz
dla cz³owieka18.
Wszechobecnoæ Boga jest ustawicznie przypominana w Biblii19. W okresie rabinicznym myliciele ¿ydowscy sformu³owali teoriê szechiny na oznaczenie Boskiej obecnoci, która jest porównywana do wiat³a lub wody morskiej wype³niaj¹cej nadbrze¿n¹ grotê w czasie przyp³ywu20. Talmud z kolei
mówi o szechinie, która towarzyszy³a Izraelitom wszêdzie, gdzie znajdowali
siê, nawet w niewoli babiloñskiej21. W redniowieczu doktryna szechiny by³a
podejmowana przez filozofów ¿ydowskich bardzo czêsto. Wed³ug Gaona22
Tak okreli³ Boga historyk religii R. Otto.
W ten sposób opisa³ Boga A. J. Heschel.
15
Por. L. J. Jacobs, A Jewish Theology, West Orange 1973, s. 56.
16
Por. G. F. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, New York 1962, t. 1,
s. 368 nn.
17
Por. A. M. Goldberg, Judaizm, s. 124.
18
Tam¿e, s. 125.
19
Por. Ps 139,7-10.
20
Por. Midrasz 6,25.
21
Por. Meg 29a.
22
Temat obecnoci Boga by³ przez Saadia Gaona podejmowany zw³aszcza w Ksiêdze wierzeñ
i pogl¹dów.
13
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szechina jest identyfikowana z chwa³¹ Bo¿¹ i stanowi swoiste ogniwo porednie miêdzy Bogiem a ludmi, zw³aszcza w czasie prorockich dowiadczeñ.
Dla Gaona owa chwa³a Boga jest biblijnym terminem, podczas gdy szechina jest pojêciem rabinicznym, które odnosi siê do stworzonego splendoru
wiat³a. St¹d  zdaniem Gaona  gdy Moj¿esz prosi³ o ujrzenie chwa³y Bo¿ej, widzia³ szechinê. Podobnie prorocy, w swoich dowiadczeniach prorockich faktycznie mieli do czynienia z szechin¹23. Majmonides ³¹czy³ szechinê
z samym proroctwem24 twierdz¹c, ¿e pochodzi ona od Boga i dostêpna jest
cz³owiekowi poprzez kontemplacjê Intelektu Czynnego. We wczesnych pismach kabalistycznych szechina jest rozumiana jako ¿eñska zasada sfirot25.
Nieco póniej by³a rozumiana jako ostatnia z hierarchii sfirot. Szechina jako
boska moc najbli¿sza stworzeniu odgrywa rolê medium, przez które przenika
boskie wiat³o. Ostatecznie szechina uchodzi³a za cel mistyków, którzy d¹¿yli do osi¹gniêcia komunii z mocami samego Boga.
Szechina rozumiana jako bliska obecnoæ jest dostêpna wszêdzie i przez
ka¿dego26. Obecnoæ Boga nie by³a ograniczona do jakiego okrelonego terytorium i nie mia³a granic. Terenem tej obecnoci by³o ¿ycie cz³owieka27.
St¹d przekonanie rabinów, i¿ powodem objawienia siê Boga Moj¿eszowi
w gorej¹cym krzewie by³o pokazanie, ¿e ¿adne miejsce nie jest pozbawione
Jego obecnoci. Bóg zwa¿a na ludzkie ³zy, wys³uchuje modlitw, ochrania
i prowadzi lud Izraela. Dla Izraela Bo¿a immanencja znajduje wyraz w postrzeganiu Boga jako nadosoby (superosoby)28. Jak pojêcia transcendencji nie
przek³ada siê w judaizmie na deizm, tak pojêcia immanencji nie uto¿samia
siê z panteizmem, poniewa¿ stwierdzenia typu Bóg jest blisko stworzenia
nie oznaczaj¹, ¿e Bóg i wiat s¹ tym samym. Teici ¿ydowscy przez pokolenia zdawali siê byæ wiadomi, ¿e jednostronne przeakcentowanie immanencji
bez jej odpowiedniego i wyranego odniesienia do transcendencji, mo¿e prowadziæ najpierw do niedocenienia czynnika nadprzyrodzonego, nastêpnie do
jego zanegowania, a w konsekwencji do naturalizmu29.
Podobne stanowisko zajmowa³ Jehuda Halewi w Ksiêdze o Chazarach.
Por. M. Majmonides, Przewodnik b³¹dz¹cych III, 32,36.
25
Sfirot (l. poj. sfira)  dziesiêæ boskich struktur, porednicz¹cych w powstawaniu wiata drog¹ emanacji i sk³adaj¹cych siê na rozmaite poziomy rzeczywistoci. Miêdzy ró¿nymi szko³ami
kaba³y dochodzi³o do istotnych rozbie¿noci co do tego, czy sfirot s¹ w³aciwie czêci¹ bóstwa czy
tylko nonikiem boskoci.
26
Por. L. Fine, Kabbalistic Texts, w: Back to the Sources, red. B. W. Holtz, New York 1992,
s. 316.
27
T. Stanek, Jahwe a bogowie ludów, s. 153.
28
Por. E. L. Greenstein, Biblical Law, w: Back to the Sources, red. B. W. Holtz, s. 89.
29
Por. L. Stachowiak, Jahwe, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1997, t. 7, kol. 681.
23
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Wspó³czesny judaizm jest okrelony przez cztery grupy ¿ydów: ortodoksyjnych, konserwatywnych, reformowanych i rekonstrukcjonistów. Ortodoksi
akceptuj¹ wiarê w Boga sformu³owan¹ przez judaizm rabiniczny. Dla wielu
nie-ortodoksów Bóg jest Rzeczywistoci¹, która jakociowo transcenduje nas,
i która mimo wszystko oddzia³uje na nas przez swoj¹ nakazuj¹c¹ obecnoæ30.
Borowitz, lider judaizmu reformowanego, przekonuje, ¿e nale¿y wróciæ do
wiary w transcendentnego Innego. Przez transcendencjê rozumia³ on byt
niezale¿ny od nas i poza nami, który poci¹ga nas przez religijn¹ trwogê do
tego, aby wspó³realizowaæ swój charakter przez budzenie w nas mi³oci
w taki sposób, ¿e w wolnoci przyjmujemy Jego standardy jako Przymierze.
Bóg Borowitza jest rzeczywistoci¹ osiow¹ o wiele bardziej ni¿ umys³ lub
uczucie lub niewiadomoæ lub jañ. Jest rzeczywistoci¹, która zespala
wszystko i przez to obdarza wszystko wyj¹tkow¹ wartoci¹31. Nowe podejcie
do problematyki transcendencji w judaizmie widoczne jest szczególnie
w myli Kaplana.
Zalet¹ podejcia Kaplana jest to, ¿e rozumienie Boga jako Bytu Transendentengo i cz³owieka jako bytu samo-transcenduj¹cego s¹ jasno rozdzielone.
Pierwsze znaczenie terminu  proces transcedowania  jest opisany jako
samo-transcendencja cz³owieka. Istota osobowoci le¿y w transcedowaniu siebie [ ]. Nie ma ¿adnych ograniczeñ w rozwiniêciu osobowoci; to obejmuje
ca³y rodzaj ludzki jako ca³oæ32. Podstaw¹ koncepcji ludzkiej samo-transcendencji w systemie Kaplana jest wymiar wartoci, który wy³ania siê jako odpowied na ludzkie potrzeby. Pierwsz¹ i zasadnicz¹ wartoci¹ jest dla niego
odpowiedzialnoæ, która wynika z ludzkiej potrzeby bycia potrzebnym innym.
Kaplan ow¹ potrzebê traktuje jako naturaln¹ i jako samo-transcenduj¹c¹. Jest
ona naturalna, poniewa¿ wynika z psychospo³ecznego popêdu cz³owieka do
wzajemnej relacji z innymi ludmi. Jest samotranscenduj¹ca, poniewa¿ spe³nienie jej wymaga od cz³owieka przekroczenia siebie poprzez udzia³ w odpowiedzialnoci zbiorowej za uwiecznienie grupy organicznej. W przekonaniu Kaplana, ta zdolnoæ do samo-transcendencji jest znakiem osobowoci zbiorowej. Samo-wiadomoæ, gdy jest zdrowa, jest samo-transcendencj¹, gdy jest
niezdrowa, jest samo-ograniczeniem i samo-zawê¿êniem33.
Wzajemne oddzia³ywanie tego, co naturalne i tego, co samo-trascenduj¹ce prowadzi Kaplana do niespotykanej dot¹d koncepcji tego, co trans-naturalne. Jak jego koncepcja cz³owieka obejmuje dynamiczn¹ inter-relacjê miêE. B. Borowitz, Renewing the Covenant, Philadelphia 1991, s. 81.
Tam¿e, s. 114.
32
M. M. Kaplan, The Religion of Ethical Nationhood, New York 1972, s. 89.
33
Ten¿e, Not So Random Thoughts, New York 1966, s. 214.
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dzy natur¹ ludzk¹ a samo-transcendencj¹ ludzk¹, tak te¿ w swojej koncepcji
boskoci Kaplan usi³uje rozwin¹æ pojêcie boskiej transcendencji, która nie
przekracza ograniczeñ prawa naturalnego. Z tego powodu wprowadza okrelenie trans-naturalnoæ, aby opisaæ Boga jako proces. Jako proces kosmiczny, Bóg jest czym wiêcej ni¿ fizycznym, chemicznym, biologicznym,
psychologicznym lub nawet spo³ecznym procesem. Bóg zawiera wszystkie te
procesy, lecz tym, co odró¿nia Boga-proces jest to, ¿e jest On super-faktyczny i super-dowiadczalny. Tam, gdzie dodaje siê supernaturalnoæ, mijamy
siê ca³kowicie z tym punktem widzenia, skoro termin supernaturalny zak³ada
cud lub zawieszenie prawa natury. Z drugiej strony w³aciwe jest powiedzenie, ¿e Bóg-proces jest trans-naturalny34. Jak widzimy, Kaplan wiadomie
i stanowczo odrzuca nadprzyrodzonoæ. Twierdzi jednak, ¿e Bóg-proces transcenduje i przekracza to, co ludzkie. Problemem jest rozstrzygniêcie, co dok³adnie znaczy kaplanowski termin trans-naturalny. Kaplan wyranie nie
akceptuje stanowiska, ¿e Bóg transcenduje naturê jako odró¿niony byt. Przeciwnie, taki pogl¹d wydaje mu siê absurdalny. Klucz do wyjanienia tego
zagadnienia le¿y w rozumieniu przedrostka trans35. Wród ró¿nych pospolitych wyjanieñ36 odnajdujemy te¿ takie: ustawicznie i tak, aby zmiana dokona³a siê ca³kowicie37. W takim pryzmacie Bóg-proces jest procesem zwi¹zanym z elementami kosmosu, który przenika przez elementy wszechwiata,
przemieniaj¹c go w now¹ organiczn¹ ca³oæ38.
Kaplan utrzymuje, ¿e wyj¹tkow¹ cech¹ organizmu jest jego zdolnoæ do
funkcjonowania jako wy³oniona ca³oæ, która nie mo¿e byæ w pe³ni wyjaniona przez dzia³anie jej czêci. U podstaw organicznego mylenia Kaplana le¿y
za³o¿enie, ¿e ca³oæ jest czym wiêcej ni¿ sum¹ jej czêci. Bóg jest dok³adnie
tym i takim procesem, który sprawia, ¿e natura jest organiczn¹ ca³oci¹.
Trans-naturalizm zak³ada koncepcjê Boga jako procesu, który przenika naturê i przemienia j¹ z chaotycznego rozproszenia w dynamiczn¹, zrównowa¿on¹, interaktywn¹ rzeczywistoæ. Rekonstrukcjonistyczna koncepcja boskiej
transcendencji odnosi siê do twórczego aspektu natury, za pomoc¹ którego
boskoæ transcenduje to, co mechaniczne39. Natura pojmowana jako maszyna
jest ca³oci¹, której pojedyncze funkcje dzia³aj¹ automatycznie przez jej czêTen¿e, The Future of American Jew, New York 1967, s. 183.
Por. W. E. Kaufman, The Concept of Transcendence in Rekonstructionism, s. 8.
36
Trans (³ac.)  za, poza, z tamtej strony.
37
„Through and throught, so as to change completely”. Zob. w: Webster’s New Collegiate
Dictionary, s. 902.
38
Por. W. E. Kaufman The Concept of Transcendence in Rekonstructionism, s. 8.
39
Por. tam¿e, s. 9.
34

35
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ci. Natomiast natura rozumiana jako organizm  jak ma to miejsce w przypadku Kaplana  jest ca³oci¹ z czêciami tak zintegrowanymi, ¿e ich wzajemne odniesienie jest kierowane przez ich odniesienie do ca³oci. Mo¿emy
powiedzieæ, ¿e proces samo-transcendencji w teorii Kaplana jest indywidualnym pêdem do totalnoci lub samo-integracji z wszechwiatem. Ostatecznym
przedmiotem transcendencji jest Bóg jako proces kosmiczny, który tworzy
naturê jako zintegrowan¹ ca³oæ. Relacja miêdzy tym, co trans-naturalne
(transcendentny Bóg), a cz³owiekiem polega na boskiej funkcji w cz³owieku,
któr¹ nale¿y rozumieæ jako wymuszony pêd do samo-integracji lub indywidualizacji w sensie uto¿samienia lub zadomowienia w wiecie40.
Kaplan przedstawia swoje rozumienie transnaturalizmu w nastêpuj¹cych
s³owach: Transnaturalizm jest takim rozwiniêciem naturalizmu, który bierze
pod uwagê sporo z tego, czym s¹ w stanie zajmowaæ siê nauki mechanistyczne, materialistyczne lub pozytywistyczne. Transnaturalizm siêga w dziedzinê,
gdzie rozum, osobowoæ, cel, idea³y, wartoci i znaczenia wystêpuj¹. Uwzglêdnia to, co dobre i to, co prawdziwe. Czy ma to swoj¹ w³asn¹ logikê, jest problematyczne. Z pewnoci¹ jednak ma swój jêzyk, jêzyk porównania, metafory
i poezji. Jest to jêzyk symbolu, mitu i dramatu. W wiecie dyskursu wiara
w Boga oznacza wiarê w ¿ycie i w cz³owieka, która jest w stanie transcendowaæ potencjalnoci z³a tkwi¹ce w zwierzêcej dziedzicznoci, w spo³ecznym
dziedzictwie, w uwarunkowaniach rodowiska. Transnaturalistyczna religia
dostrzega Boga w dope³nieniu ludzkiej natury, a nie w zawieszeniu porz¹dku
natury. Jego zadaniem nie jest wspomaganie cz³owieka w pokonaniu niebezpieczeñstw natury, lecz uzdolnienie go do tego, aby podda³ kontroli to, co nieludzkie w stosunku do innych istot ludzkich41.
Rekonstrukcjonistyczna negacja supernaturalizmu jest rezultatem d¹¿enia,
aby wypracowaæ tak¹ teoriê judaizmu, która nie zak³ada zawieszenia porz¹dku natury. Pod tym wzglêdem jest zgodna z typowym naturalizmem42. Supernaturalizm, jak go rozumia³ Kaplan, jest pogl¹dem, w którym Bóg nie podlega empirycznemu prawu natury i z tego powodu mo¿e zawieszaæ naturalny
porz¹dek w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie. Biblijne cuda, interpretowaM. M. Kaplan, The Religion of Ethical Nationhood, s. 79.
Ten¿e, Judaism without Supernaturalism, New York 1958, s. 10.
42
Naturalizm (³ac. naturalis)  w sensie najbardziej ogólnym to opowiedzenie siê za tym, ¿e
w ostatecznym rachunku nic nie jest w stanie oprzeæ siê wyjanieniu za pomoc¹ metod charakterystycznych dla nauk szczegó³owych. W sensie metafizycznym stanowisko uznaj¹ce naturê w znaczeniu kosmologicznym za ostateczn¹ racjê jej w³asnego istnienia i dzia³ania oraz odrzucaj¹ce istnienie wszelkiego bytu transcendentnego. Naturalizm znajduje najczêciej wyraz w materializmie
i panteizmie. Naturalizmem nazywa siê w szczególnoci popularn¹ w Stanach Zjednoczonych odmianê materializmu E. Nagla.
40

41
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ne w tradycyjny sposób zawieraj¹ tego rodzaju zawieszenie. Kaplan odrzuca
historycznoæ wszelkich cudów i logikê supernaturalizmu, które s¹ widoczne
w tradycji ¿ydowskiej. Uwa¿a, ¿e paradygmat nadprzyrodzonoci w teologii
jest jedynie za³o¿eniem i to niefilozoficznego umys³u. Kaplan wyjania: Naturalnoæ ma specyficzne znaczenie, które nale¿y skorygowaæ jako jedno
z g³ównych za³o¿eñ niefilozoficznego umys³u. Oznacza fakt, ¿e dzia³anie ka¿dej rzeczy jest uwarunkowane przez prawo jej w³asnego bytu. To prawo nie
mo¿e byæ zmienione przez jak¹kolwiek wolê dzia³aj¹c¹ wewn¹trz i na zewn¹trz. Dla niefilozoficznego lub nienaukowego umys³u wszystkie rzeczy jawi¹ siê jako byty dzia³aj¹ce w oparciu o co zewnêtrznego przez quasi-ludzkie wole lub pojedyñcz¹ quasi-ludzk¹ wolê. Pomijaj¹c twierdzenia apologetów filozoficznych Bóg jest pojmowany w Biblii i w literaturze rabinicznej
bardziej lub mniej antropomorficznie. Jego wola, aczkolwiek nieskoñczenie
nieograniczona w mocy, sprawiedliwoæ i dobroæ w stosunku do cz³owieka,
odpowiada w wiadomoci cz³owieka specyficznym celom, które stara siê
osi¹gn¹æ. Z tego punktu widzenia nic nie posiada prawa swojego w³asnego
bytu43. Zakwestionowanie przez rekonstrukcjonistów porz¹dku nadprzyrodzonego bazuje na przekonaniu, ¿e wspó³czesna nauka i filozofia wypracowa³y
wspólnie autonomiê porz¹dku naturalnego, co nie pozwala na dalsze tolerowanie jakichkolwiek form supernaturalizmu44.
Z definicji transnaturalizmu Kaplana wynika jednoczenie, ¿e naturalizm
klasyczny równie¿ nie jest adekwatnym sposobem rozumienia rzeczywistoci, albowiem nie jest w stanie zbadaæ oraz wyjaniæ fenomenu umys³u, osobowoci, idea³u, celu, wartoci i znaczenia. Kaplan poszukuje transcendentnego ród³a tych fenomenów, poniewa¿ stoi na stanowisku, ¿e czysto naturalistyczna konceptualna struktura nie mo¿e uprawomocniæ moralnych d¹¿eñ
cz³owieka. Potrzeba transcendentnej podstawy dla wartoci ludzkich, której
cz³owiek nie mo¿e odnaleæ w naturze rozumianej immanentnie, wy³ania koncepcje Boga jako si³y, która prowadzi do zbawienia45. Od przyjêcia ram wartoci ludzkich, których znaczenie wyprowadza siê z d¹¿enia cz³owieka do zbawienia, doskona³oci lub samo-transcendencji, jest tylko jeden logiczny krok
do wiary w Boga jako si³y, która sk³ania cz³owieka do obrania w³aciwego
43
M. M. Kaplan, Judaism as a Civilization. Toward a Reconstruction of American-Jewish Life,
Philadelphia, New York 1981, s. 314-315.
44
Tego rodzaju przekonanie nale¿y traktowaæ jako za³o¿enie ontologiczne i jako takie jest
bardziej aktem wiary ni¿ aktem wiedzy. W sensie teoriopoznawczym ma taki sam status jak przekonanie, ¿e istnieje rzeczywistoæ nadprzyrodzona.
45
Por. W. E. Kaufman, The Transnatural Theology of Mordecai M. Kaplan, w: „Judaism”
1(1981), s. 46.
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kierunku, i która uzdalnia go przynajmniej do pod¹¿ania w perspektywie swego przeznaczenia. Dowiadczamy rzeczywistoci Boga w tym, co daje nam
poczucie wartociowoci ¿ycia pomimo z³a, które napotykamy w ¿yciu oraz
we wszystkim tym, co sk³ania nas do pod¹¿ania za naszym poczuciem odpowiedzialnoci moralnej bez wzglêdu na konsekwencje46.
Czysty naturalizm w wyjanianiu wartoci uzna³by logiczny krok Kaplana w kierunku wiary w Boga jako Si³y, która prowadzi do zbawienia, za
nieuzasadniony i niekonieczny47. Naturalista nie dostrzega potrzeby kosmicznego ród³a wartoci (nie wspominaj¹c ju¿ o ródle nadnaturalnym). Dla niego wartoci s¹ ca³kowicie immanentne i humanistyczne. Dlatego ród³em
wszelkich wartoci w naturalizmie jest tylko i wy³¹cznie cz³owiek. Z tego
powodu nie mo¿na Kaplana zaliczyæ do naturalistów, poniewa¿ poszukuje on
podstaw wartoci ludzkich w koncepcji Boga. Skoro Kaplan nie akceptuje
supernaturalizmu, nie mo¿e te¿ oprzeæ moralnego ¿ycia cz³owieka na teorii
objawienia. wiadomy niemocy wyprowadzenia normatywnoci z faktycznych stwierdzeñ i rozczarowany mechanistycznymi implikacjami czystego
naturalizmu nie jest w stanie osadziæ dobrego ¿ycia cz³owieka na naturze.
Dlatego wypracowuje stanowisko porednie miêdzy naturalizmem a supernaturalizmem, które okrela mianem transnaturalizmu. Zgodnie z logik¹ transnaturalizmu, nie natura cz³owieka, lecz natura Boga, rozumiana jako proces
twórczy zamanifestowany w organicznoci i wzajemnoci, jest ród³em wartoci moralnych.
Rekonstrukcjonistyczny transnaturalizm wykracza poza obszar rozumu,
osobowoci, celowoci, idea³ów, wartoci i znaczeñ48. Jak utrzymuj¹ krytycy
myli Kaplana49, twórca tej teologii by³ przekonany, ¿e istnieje faktyczny onM. M. Kaplan, Judaism without Supernaturalism, s. 25.
Naukowy naturalista E. Nagle uzna³ podstawê humanistyczn¹ za wystarczaj¹c¹. Pisa³:
A mature naturalism seks to understand what man is, not in terms of a discovered or postulated
continuity between what is distinctive of him and what is pervasive of all things. Without denying
that even the most distinctive human traits are dependent on things which are non-human, a mature naturalism attempts to assess man’s nature in the light of his actions and achievments, his aspirations and capacities, his limitations and tragic failures and his splendid works of ingenuity and
imagination (Dojrza³y naturalizm poszukuje zrozumienia, czym jest cz³owiek, nie w warunkach postulowanej lub odkrytej ci¹g³oci miêdzy tym, co go odró¿nia, a tym, co jest wspólne wszystkim
rzeczom. Bez zaprzeczania, ¿e nawet najbardziej odró¿niaj¹ce rysy ludzkie s¹ zale¿ne od rzeczy,
które nie s¹ ludzkie, dojrza³y naturalizm d¹¿y do oszacowania natury cz³owieka w wietle jego
dzia³añ i osi¹gniêæ, aspiracji i zdolnoci, ograniczeñ i tragicznych pomy³ek, zadziwiaj¹cych dzie³
jego pomys³owoci i wyobrani). E. Nagel, Naturalism Reconsidered, w: H Essays in Philosophy,
red. Peterson, New York 1974, s. 490.
48
M. M. Kaplan, Judaism without Supernaturalism, s. 10.
49
Zob. W. E. Kaufman, The Transnatural Theology of Mordecai M. Kaplan, s. 51.
46

47
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tologiczny wymiar rzeczywistoci, który transcenduje cz³owieka i generuje
jego najwy¿sze wartoci50. Wydaje siê, ¿e jest to os¹d wielce prawdopodobny
z kilku powodów. Po pierwsze, Kaplan kategorycznie odrzuca mechanistyczne, materialistyczne lub pozytywistyczne nauki. Nie zgadza siê z pogl¹dem,
¿e umys³ ludzki jest po prostu epifenomenem, który wy³oni³ siê przypadkowo w drodze ewolucji. Kaplan, kieruj¹c siê teori¹ stopniowej ewolucji, twierdzi, ¿e umys³ i wartoci rozwijaj¹ siê ustawicznie i nieprzypadkowo, poniewa¿ s¹ istotne w ca³ej strukturze wszechwiata. Po drugie, Kaplan twierdzi,
¿e wartoci, chocia¿ niewidzialne i niedotykalne, s¹ tak samo prawdziwe jak
widzialne i uchwytne zmys³owo fakty lub rzeczywistoci. Po trzecie, Kaplan
stoi na stanowisku, ¿e istnieje ontologiczna rzeczywistoæ wiêksza od umys³u
ludzkiego, która generuje umys³ cz³owieka51. Po czwarte, Kaplan utrzymuje,
¿e istnieje realnie poziom egzystencji, który jest wiêkszy i wy¿szy od cz³owieka, i który stanowi ród³o moralnego zmagania siê cz³owieka52.
Teoria transnaturalizmu wykazuje pewne podobieñstwa do filozofii Arystotelesa. Kiedy Arystoteles odnosi³ siê do intelektu czynnego jako kosmicznego umys³u, który owieca intelekt bierny cz³owieka, rozpoznawa³ tym samym ograniczenia czystej naturalistycznej teorii poznania. Arystoteles by³
przekonany, ¿e umys³ ludzki nie jest obcy wszechwiatu, nie jest od niego
odseparowany i nie jest przypad³oci¹ kosmiczn¹. Arystoteles w swoim wysi³ku, aby wyjaniæ dzia³anie ludzkiego umys³u, twierdzi³, ¿e Bóg jest form¹
materii wiata, jest w pewnym sensie immanentn¹ rzeczywistoci¹ jako rozumny porz¹dek w wiecie, a jednoczenie transcenduje wiat jako jego idealny cel53. W tym zakresie pogl¹dy Kaplana wykazuj¹ zadziwiaj¹ce podobieñstwo. Ponadto, jak dla Arystotelesa Bóg jest form¹ materii wszechwiata, tak
dla Kaplana Bóg jest form¹ twórczoci, która pokonuje chaos. Dla obu filozofów Bóg jest immanentny w wiecie jako rozumny porz¹dek odzwierciedlony w organicznoci i biegunowoci, oraz transcendentny jako idealny kres
50
Kaplan, próbuj¹c wyjæ poza ograniczenia naturalizmu twierdzi, ¿e istnieje jaki ontologiczny wymiar rzeczywistoci, jaki poziom, jaka dziedzina, która jest ród³em wartoci. Tym samym
popada w platoñsk¹ metaforê, kiedy wyranie mówi o tym, ¿e umys³, osobowoæ, idea³y, wartoci
i znaczenia mieszcz¹ siê. Zob. M. M. Kaplan, Judaism without Supernaturalism, s. 10.
51
M. M. Kaplan, The Religion of Ethical Nationhood, s. 111. Faktycznie jest to teoria, któr¹
Kaplan przej¹³ od Samuela Alexandra (1859-1938), australijskiego filozofa, który swoje metafizyczne tezy opiera³ na ¿yciowych aspektach rzeczywistoci i wyjania³ je w najbardziej prosty
i najbardziej ekonomiczny sposób. Jego najpopularniejsze dzie³o to: Space, Time and Deity, Jerusalem 1929.
52
„Natures God directs the affairs of men to effect the metamorphosis of the human species
(Natura Boga kieruje sprawami ludzkimi, aby osi¹gn¹æ metamorfozê gatunku ludzkiego). M. M.
Kaplan, The Religion of Ethical Nationhood, s. 113.
53
Por. J. H. Randall, Aristotle, New York 1960, s. 143.
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lub cel. Kaplan w swoim dualizmie twórczoci i chaosu jest podobny do Arystotelesowskiego dualizmu formy i materii.
Zupe³nie inaczej ni¿ Majmonides, który odrzuci³ Arystotelesowsk¹ teoriê
stworzenia, Kaplan wykazuje bli¿sze pokrewieñstwo z greckim hylemorfizmem ni¿ z biblijnym kreacjonizmem. Odrzucenie teorii creatio ex nihilo
jest kolejnym powodem kontrowersyjnoci teologii transnaturalnej w judaizmie wspó³czesnym. Fundamentaln¹ i metafizyczn¹ jednoczenie zasad¹
judaizmu zawsze by³a wiara, ¿e wiat zosta³ stworzony przez Boga z niczego, a nie, ¿e wiat jest elementem twórczym wiata, niejako wspomagaj¹cym.
Kaplan jednak konsekwentnie stoi na stanowisku, ¿e umys³ ludzki nie mo¿e
zg³êbiæ ostatecznego pocz¹tku. Tym samym wyra¿a, nawet niewiadomie,
pewien rodzaj metafizycznej wiary, która musi wkroczyæ na dodatkowe (pozarozumowe) wymiary poszukiwania prawdy. W tym sensie Kaplan pozostaje w granicach ¿ydowskiej poprawnoci rozumianej tradycyjnie54. Ten transnaturalistyczny Bóg jest dla Kaplana tak prawdziwy, jak by³ prawdziwy nadnaturalny Bóg dla poprzedników. Nie jest On nadprzyrodzony i osobowy, lecz
stanowi naturaln¹ moc, która istnieje realnie i dos³ownie.
Zupe³nie inaczej rozumiej¹ transcendencjê Buber tymczasem Heschel.
Buber uczy³, ¿e Bóg mo¿e byæ dowiadczony w wiecie wówczas, gdy wyzwolimy siebie od tego, co zwyk³e i ziemskie, i dostrze¿emy, ¿e Bóg jest
obecny w ka¿dym momencie i w ka¿dym miejscu. Wczesny okres twórczoci Bubera, inspirowany nauczaniem chasydów, mia³ wymiar panteistyczny55.
Buber przekonywa³, ¿e Bóg jest wewnêtrzn¹ jednoci¹, która jest obecna
w wiecie i stanowi istotê wszystkiego. Póniejszy teizm Bubera ukazuje
Boga jako Wieczne Ty, który realizuje siê w ka¿dym autentycznym spotkaniu jednej osoby (ja) z druga osob¹ (ty). Bubera Bóg jest wyranie Innym Bytem, który mo¿e byæ dowiadczony osobicie (subiektywnie), i który w ten
sposób by³ dowiadczany w przesz³oci. Bóg jest zatem Wiecznym Ty, który
nadaje znaczenie ka¿demu ludzkiemu spotkaniu osób. W ten sposób Bóg jest
zarazem inny (transcendentny) i obecny w wiecie poprzez dowiadczenie
relacji miêdzyludzkich (immanentny). Tam, gdzie dwie osoby ludzkie dowiadczaj¹ siebie nawzajem w sposób prawdziwy, tam jest Bóg. Mo¿e On byæ
dowiadczony tylko w spotkaniu osób ludzkich56.
W takim ujêciu Bóg jest wiecznie obecnym Bytem, który wzbudza trwogê
i mi³oæ w tych, którzy Go dowiadczaj¹. Ma tu miejsce pewne uto¿samienie
Por. W. E. Kaufman, The Transnatural Theology of Mordecai M. Kaplan, s. 52.
Por. P. Mendel-Flohr, Martin Buber’s Conception of God, w: Divided Passions: Jewish
Intellectuals and the Experience of Modernity, red. P. Mendes-Flohr, Detroit 1991, s. 237-282.
56
Zob. M. Buber, Hasidism and Modern Man, New York 1958, s. 42.
54
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transcendencji Boga i samo-transendencji cz³owieka. Do Boga zwracamy siê
bezporednio (Ty), dlatego nie mówimy o Nim w trzeciej osobie (On). Takiego
osobistego Boga nie sposób wyraziæ. On sam tak¿e nie wyra¿a siebie w prawodawstwie czy obrzêdach liturgicznych. St¹d nie domaga siê od cz³owieka pos³uszeñstwu prawu czy kultu. Buber by³ ¿ydowskim egzystencjalist¹, który nie
wierzy³, ¿e Bóg objawi³ siebie w Przymierzu na Synaju (obiektywnie), lecz
ods³ania siebie bezporednio jedynie w spotkaniu (subiektywnie). Transcendentny Bóg jest po prostu obecny w immanentnym spotkaniu osób, które wychodz¹c ku innemu (ty) transcenduj¹ jednoczenie siebie (ja).
Myl Heschela ma z kolei wp³yw na wielu konserwatywnych mylicieli
¿ydowskich. Wed³ug Heschela Bóg nie jest filozoficzn¹ ide¹, lecz wszystko
ogarniaj¹c¹ obecnoci¹, która jest nam dostêpna poprzez dowiadczenie wiata. Ca³e stworzenie to ci¹g³e zachodzenie cudów  obecnoæ transcendencji
w immanencji. To dziêki transcendentnemu wymiarowi wszelkich bytów,
wszystko, co immanentne, nabiera nowego znaczenia i wartoci. W ten sposób zwyk³e czyny cz³owieka staj¹ siê wydarzeniami duchowymi. Heschel
przekonuje, ¿e poprzez immanentny wiat transcendentny Bóg nieustannie
wychodzi do cz³owieka. To nie cz³owiek szuka Boga, lecz Bóg szuka cz³owieka. Dziêki temu ju¿ tutaj mo¿emy odczuæ smak nieba57. Nasz¹ odpowiedzi¹ na
Bo¿¹ obecnoæ jest przede wszystkim modlitwa, w której dokonuje siê samotransendencja cz³owieka. wiadomoæ Boga ujawnia siê w momencie, kiedy
stajemy twarz¹ w twarz w radykalnym zdziwieniu naturalnym porz¹dkiem
lub, kiedy jestemy ogarniêci dowiadczeniem Bo¿ej mi³oci i troski o ka¿de
jednostkowe istnienie i wiat jako ca³oæ.
Wed³ug Heschela to dowiadczenie Boga jest tak g³êbokie i fundamentalne, ¿e wymyka siê konceptualnej lub racjonalnej analizie. Dynamiczna obecnoæ Boga w wiecie (obecnoæ transcendencji w immanencji) by³a najbardziej widoczna w moralnej pasji proroków, którzy w sposób najdoskonalszy
i bezkompromisowy odpowiedzieli na wezwanie Boga, aby ¿yæ zgodnie
z Przymierzem. Za pomoc¹ biegunowoci Heschel wyrazi³ rzeczywistoæ
Boga jako Byt zarazem immanentny i transcendentny. Nawet odniesienie
Boga do wiata jest scharakteryzowane przez biegunowoæ sprawiedliwoci
i mi³osierdzia, opatrznoci i skrytoci, obietnicy nagrody i zadania s³u¿enia
Mu. Jeli wemiemy typow¹ dla filozofii perspektywê, nie mo¿emy mieæ obu
elementów w jednej definicji. Mamy wówczas albo to, albo tamto. W przeciwnym razie napotkamy sprzecznoæ. Biegunowoæ nale¿y rozumieæ jako ca³oæ, jako dope³nianie siê. U Heschela biegunowoæ znaczy kompletny, ca³57

A. J. Heschel, The Earth Is the Lords, New York 1966, s. 76.
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kowity zupe³ny. W odniesieniu do Boga celem biegunowego ujêcia jest ukazanie Go jako kompletnego, a nie jako doskona³ego w sensie niezmiennoci,
która za przyczyn¹ Arystotelesa sta³a siê w myli zachodniej wyznacznikiem
doskona³oci Boga. W przekonaniu Heschela tylko biegunowoæ jest w stanie wyjaniæ wzajemn¹ relacjê immanencji i transcendencji.
Buber i Heschel zaproponowali inne ni¿ Kaplan rozumienie Boga. Wizja
Bubera oscyluje w granicach immanentnych. Mo¿emy odczuæ transcendentnego Boga w codziennoci, w kontakcie z drug¹ immanentn¹ osob¹ ludzk¹.
W takiej perspektywie transcendencja Boga jest obecna tylko dziêki spotkaniu immanentnych osób. Wed³ug Heschela jest odwrotnie. To nie my sprowadzamy transcendentnego Boga ku immanencji, lecz immanentny cz³owiek
jest poci¹gany przez Boga ku Sobie, ku Transcendensowi. To nie Bóg schodzi, lecz cz³owiek wchodzi, na wy¿szy poziom. Na tym polega tajemnica
egzystencji ludzkiej. Pokonujemy biegunowoæ, ów ludzki paradoks, przez
stawianie transcendencji ponad immanencjê, wybieranie tego, co wiête ponad to, co ziemskie. Cz³owiek transcenduje siebie, gdy dokonuje duchowych
aktów, które nie s¹ konieczne w immanentnej naturze. U Heschela samotranscendencja cz³owieka polega na wykraczaniu ponad naturê. U Bubera
znaczy ona wykraczanie poza siebie  ku drugiej osobie. U Kaplana samotranscendencja, zamkniêta w immanentnej naturze wszechwiata, zosta³a
sprowadzona do samo-spe³nienia siê cz³owieka na tym wiecie poprzez akty
naturalne uwzglêdniaj¹ce dobro innych. Powy¿sze przyk³ady s¹ jedynie odzwierciedleniem wielu wspó³czesnych prób zmagania siê z problemem transcendencji w myli ¿ydowskiej. Bez wzglêdu na ró¿nice interpretacyjne wci¹¿
aktualna pozostaje prawda, ¿e istota judaizmu jest cile zwi¹zana z transcendentnym wymiarem rzeczywistoci. W nim judaizm jest zakorzeniony, w nim
mo¿liwy do uchwycenia, i z niego czerpie on swoje znaczenie.
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Ludzkie potrzeby psychiczne a otwartoæ na wartoci
Human Mental Needs and Openness to the Spiritual Realm

Punktem wyjcia poni¿szych analiz jest teoria potrzeb psychicznych opracowana przez Abrahama Maslowa (1908-1970). Celem tych analiz jest ukazanie otwartoci cz³owieka na transcendencje. Teoria potrzeb zaprezentowana przez Maslowa wydaje siê umo¿liwiaæ przeprowadzenie takiej analizy
ludzkiej osoby, gdy¿ w szczególny sposób uwzlêdnia rolê potrzeb duchowych
cz³owieka w jego rozwoju.

I. MASLOWA TEORIA POTRZEB1
Powszechnoæ potrzeb psychicznych

Maslow s¹dzi, ¿e niektóre z potrzeb psychicznych cz³owieka s¹ charakterystyczne dla ca³ego rodzaju ludzkiego. Potrzeby te s¹ niezale¿ne od podzia³ów kulturowych. Nawet jeli cz³owiek jest chory psychicznie, to potrzeby te
zawsze s¹ w nim obecne, bo stanowi¹ jego naturê. Twierdzenie o powszechnoci pewnych potrzeb psychicznych pos³u¿y tu jako punkt wyjcia do dalszych rozwa¿añ filozoficznych.

C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowoci. Wydanie nowe, Warszawa 2004,
s. 436-444.
1
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Owa powszechna wewnêtrzna natura stanowi raczej s³aby impuls. Silniejszym impulsem dla cz³owieka jest uleganie wp³ywowi nawyków, innych osób
i kultury. Z tego te¿ powodu Maslow dzieli spo³eczeñstwa na dobre i z³e. Te
pierwsze, to te, które pomagaj¹ cz³owiekowi w osi¹gniêciu najwy¿szych celów, zgodne z jego natur¹, wi¹¿¹ce siê z zaspokojeniem wszystkich podstawowych potrzeb cz³owieka. Z³e spo³eczeñstwa odwodz¹ od realizacji potrzeb.
Innym powodem decyduj¹cym o tym, ¿e cz³owiek nie idzie za swoj¹ natur¹
jest tzw. kompleks Jonasza, to jest sk³onnoæ do lêku. Cz³owiek boi siê tego,
czym móg³by siê staæ. Dlatego wyznacza sobie o wiele mniejsze cele, co
Maslow nazywa desakralizacj¹ cz³owieka.
Koniecznoæ zaspokojenia potrzeb psychicznych

Zaspakajanie potrzeb jest konieczne dla prawid³owego rozwoju cz³owieka. Nie zaspakajaj¹c swych potrzeb cz³owiek nie stanie siê tym, kim powinien byæ  twierdzi Maslow; nie osi¹gnie pe³ni cz³owieczeñstwa. Normalny
i po¿¹dany rozwój dokonuje siê przez realizacjê tych potrzeb, które stanowi¹
czêæ natury cz³owieka. Rozwój ten jest sterowany od wewn¹trz cz³owieka,
a nie od zewn¹trz.
Mimo koniecznoci zaspakajania tych potrzeb ludzie maj¹ niewielki stopieñ wiadomoci ich istnienia oraz koniecznoci ich zaspakajania. Jak mo¿na odkryæ istnienie tych potrzeb w cz³owieku? Pomocna jest w tym wypadku
analiza naszych codziennych pragnieñ, które na nie wskazuj¹. Istnieje pewne
centrum, wokó³ którego skupiaj¹ siê wszystkie nasze pragnienia.
Hierarchia potrzeb

Maslow mówi¹c o potrzebach klasyfikuje je wed³ug stopnia przymusu ich
zaspakajania oraz wed³ug celu, do jakiego one d¹¿¹. Uczony zauwa¿a, ¿e im potrzeba jest ni¿sza, tym bardziej jest konieczne jej zaspokojenie. Potrzeby najwy¿sze ujawniaj¹ siê wtedy, gdy te ni¿sze s¹ ju¿ w du¿ym stopniu zaspokojone.
Ni¿sze potrzeby charakteryzuj¹ siê motywacj¹ niedoboru, tzn. ujawniaj¹
siê, gdy cz³owiekowi czego zabraknie. Wy¿sze potrzeby (czy te¿ potrzeba,
bo mowa o jednej) motywuj¹ cz³owieka nie wtedy, gdy mu czego zabraknie,
ale popychaj¹ go do rozwoju. St¹d Maslow wi¹¿e funkcjonowanie tych ostatnich z motywacj¹ wzrostu.
Najni¿ej w hierarchii potrzeb stoj¹ potrzeby fizjologiczne. Te wi¹¿¹ siê
z cielesnoci¹ cz³owieka. Wy¿ej Maslow umieszcza potrzebê bezpieczeñstwa,
nastêpnie potrzeby przynale¿noci i mi³oci. Kolejn¹ w tej hierarchii jest po-
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trzeba szacunku. Jest to przedostatnia potrzeba. Najwy¿sza potrzeba z kolei
to potrzeba samorealizacji.
Wszystkie potrzeby, oprócz ostatniej wi¹¿¹ siê z motywacj¹ niedoboru.
Natomiast zaspokojenie ostatniej, najwy¿szej potrzeby pozwala cz³owiekowi
na spe³nienie siê jako cz³owieka, pozwala na bycie w pe³ni cz³owiekiem.
Maslow pisze: Cz³owiek musi byæ tym, kim mo¿e byæ. To w³anie potrzeba
samorealizacji wynika z motywacji wzrostu. Motywem realizacji tej potrzeby
s¹ tzw. being values, czyli wartoci bycia, zwi¹zane z samourzeczywistnieniem. W³anie ta ostatnia zale¿noæ cz³owieka od wartoci bycia jest dla nas
szczególnie wa¿na w trakcie dalszych rozwa¿añ.
Mimo i¿ ka¿dy cz³owiek posiada w³asn¹ hierarchiê potrzeb, niemniej hierarchia ta ma u wszystkich ludzi mniej wiêcej tak¹ sam¹ strukturê. Powodem
przemieszczeñ wewn¹trz tej hierarchii s¹ uwarunkowania kulturowe ka¿dego
cz³owieka. By³oby b³êdem s¹dziæ, mimo czasami wielkich ró¿nic kulturowych, ¿e nie ma wspólnej wszystkim ludziom ogólnej struktury potrzeb –
stwierdza Maslow.
Potrzeba samorealizacji jest zwi¹zana z wartociami tj.: prawda (przeciwieñstwo nieuczciwoci), dobroæ (przeciwieñstwo z³a), piêkno, ca³oæ – pe³nia (przeciwieñstwo dezintegracji), przekraczanie dychotomii (przeciwieñstwo czarno-bia³ego mylenia), ¿ywotnoæ – proces, niepowtarzalnoæ
(przeciwieñstwo uniformizacji), doskona³oæ (przeciwieñstwo bylejakoci),
konieczoæ (przeciwieñstwo chaosu w ¿yciu), spe³nienie, sprawiedliwoæ,
porz¹dek (przeciwieñstwo upadku autorytetu, bezprawia), prostota (przeciwieñstwo zamêtu), bogactwo (przeciwieñstwo ograniczenia), brak koniecznoci wysi³ku (przeciwieñstwo zmêczenia), weso³oæ (przeciwieñstwo surowoci), niezale¿noæ, czyli poleganie na sobie (przeciwieñstwo uzale¿nienia), sensownoæ.
Dla naszych analiz godne podkrelenia jest to, ¿e dla Maslowa to w³anie
nie brak czego, ale potrzeba rozwoju, realizacji siebie, spe³nienia siê, jest
przyczyn¹ szukania wartoci bycia  being values. Ró¿nica miêdzy zaspakajaniem braku czego a d¹¿eniem do rozwoju jest taka, ¿e brak, bêd¹c zaspokojonym, powoduje ustanie dzia³ania potrzeby. Natomiast motywacja wzrostu wydaje siê nie mieæ kresu, gdy¿ wzrost nie jest motywowany brakiem,
a wiêc nie bêdzie sytuacji, gdy przestanie dzia³aæ; wzrost jest inspirowany wewnêtrzn¹ natur¹ cz³owieka, która go do tego wzrostu popycha. Ten w¹tek jest
tu istotny, gdy¿ wydaje siê najbardziej przydatny w poni¿szych rozwa¿aniach.
Nie wspomina o tym Maslow, ale warto zauwa¿yæ, ¿e pewne z tych wartoci mog¹ przybieraæ postaæ coraz doskonalsz¹ i nieograniczenie rosn¹æ. Dla
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przyk³adu: sens, który dotyczy zrozumienia poszczególnych etapów ¿ycia,
potem jego ca³oci, a nastêpnie i mierci; dobroæ rozumiana jako coraz pe³niejsze dawanie siebie; piêkno dotycz¹ce najpierw mnie, a potem stopniowo
ca³ej rzeczywistoci, ¿ywotnoæ rozumiana jako przekroczenie mierci, doskona³oæ  np. moralna; sprawiedliwoæ w odniesieniu do jednostki, a nastêpnie ca³ego wiata. Jeli zatem cz³owiek nie jest motywowany brakiem, ale
potrzeb¹ rozwoju, a ten nie wydaje siê, aby mia³ jakie granice, to aby przekroczyæ pewien poziom rozwoju musi szukaæ mo¿liwoci realizacji wymienionych wartoci poza sob¹: jego ¿ywotnoæ wczeniej czy póniej bêdzie
s³abn¹æ i st¹d, aby j¹ rozwijaæ musi szukaæ ród³a swojej ¿ywotnoci poza
sob¹. Sprawiedliwoæ, aby mog³a obj¹æ ca³y wiat, jest podobnie poza zasiêgiem dzia³ania jednostki.

II. WEWNÊTRZNA STRUKTURA CZ£OWIEKA A WARTOCI
Rodzaje obecnoci wartoci w cz³owieku

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ wydaje siê mo¿liwe postawienie
tezy, i¿ jedn¹ z zasad rozwoju (a nie tylko funkcjonowania) psychicznego
cz³owieka jest d¹¿enie do wartoci bycia. Nakierowanie cz³owieka na te wartoci dla uproszczenia nazwijmy natur¹ cz³owieka  w czym jestemy zgodni
z myl¹ Maslowa. Mo¿emy zatem powiedzieæ, i¿ natura popycha cz³owieka
ku pewnym wartociom, których osi¹ganie pozwala cz³owiekowi na rozwój.
Wydaje siê s³usznym wyszególnienie trzech rodzajów obecnoci, czy te¿
obrazów wartoci bycia w cz³owieku. Pierwszy obraz – obiektywny – mówi
o tym, ¿e cz³owiek jest ontycznie zwi¹zany z wartociami bycia. Ten zwi¹zek
jest natur¹ cz³owieka i okrela jego prawid³owy rozwój. Drugi obraz – subiektywny: wartoci przejawiaj¹ siê w konkretnym cz³owieku w ten sposób, ¿e s¹
obecne jako ideowe priorytety jednostki. ¯yciowe idea³y, cele ¿yciowe, obecne przekonania stanowi¹ subiektywny obraz wartoci. Te priorytety s¹ pewnego rodzaju wypadkow¹ dzia³ania natury oraz wychowania, kultury spo³eczeñstwa, przyjêtego wiatopogl¹du, wp³ywu innych osób. Jest to poziom ideowy w cz³owieku. Innymi s³owy, cz³owiek wiadomie wybiera to, do czego
nak³ania go jego natura, ale wybór ten dokonuje siê nie tylko ze wzglêdu na
jego naturê, ale tak¿e przez pryzmat oddzia³ywuj¹cych na niego czynników
zewnêtrznych. St¹d poszczególne cele s¹ wypadkow¹ oddzia³ywania wnêtrza
cz³owieka oraz tego, co doñ dociera z zewn¹trz. To, co dociera do nas z zewn¹trz, czyli wychowanie, kultura s¹ pewnymi usankcjonowanymi spo³ecznie sposobami zaspakajania wszystkich potrzeb, tak¿e potrzeby samorealiza-
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cji. Kultura zatem przynajmniej po czêci jest wyrazem zwi¹zku natury cz³owieka z wartociami bycia. Niemniej nie jest ona konieczociowo zwi¹zana
z wartociami bycia, gdy¿ cz³owiek czuje siê swobodny w obieraniu sobie
wartoci. St¹d te¿ kultura mo¿e zachêcaæ cz³owieka do wyboru antywartoci,
czyli takich celów, których realizacja nie pozwala siê cz³owiekowi rozwijaæ.
Nie zawsze sfera ideowa cz³owieka rzeczywicie pokrywa siê z t¹ realizowan¹. Dlatego nale¿y wyró¿niæ trzeci¹ – praktyczn¹ – obecnoæ wartoci.
Cz³owiek nie zawsze faktycznie d¹¿y do tego, czego pragnie wiadomie. Ni¿sze potrzeby, nawyki, niechêæ do rozwoju, niewiernoæ idea³om powoduje, ¿e
s³abo d¹¿ymy do wyznaczanych sobie celów. St¹d praktyka czêsto okazuje siê
mniej szczytna ni¿ wyznawane idea³y. Mo¿e mieæ miejsce tak¿e sytuacja odwrotna: minimalne idea³y przez kogo przyjête w ¿yciu w praktyce okazuj¹
siê za ma³o poci¹gaj¹ce, wiêc ten kto d¹¿y do wy¿szych wartoci, mimo innych deklaracji.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ: natura informuje mnie o tym, kim jestem. Na poziomie subiektywnym wyra¿am to, kim pragnê byæ. Na poziomie
praktycznym  to do czego rzeczywicie d¹¿ê.
Oddzia³ywanie wartoci na cz³owieka

Jak oddzia³ywuj¹ wartoci na cz³owieka? Poprzez naturê rozbudzaj¹
w cz³owieku potrzeby nakierowane na wartoci. Zawsze jest jaki ruch natury w cz³owieku. To natura zapewnia otwartoæ cz³owieka na wartoci. Gdyby
nie ona, cz³owiek by³by nieczu³y na wartoci. Jest to swoista gra natury
w cz³owieku. Natura gra naszym ¿yciem, aby w pe³ni ujawniæ naszej wiadomoci do czego jestemy powo³ani. Samo ¿ycie, jako pasmo nastêpuj¹cych
po sobie zdarzeñ, czyli ci¹gle zmieniaj¹ce siê okolicznoci, s¹ miejscem, które pozwala wartosciom w cz³owieku pe³niej zaistnieæ jako cel d¹¿enia.
Jaki jest zwi¹zek miêdzy subiektywnym a praktycznym obrazem wartoci w cz³owieku? Natura wiadczy o strukturze metafizycznej cz³owieka. Pozosta³e obrazy wartoci s¹ wynikiem rozumiej¹cej odpowiedzi cz³owieka na
naturê wi¹¿¹c¹ go z wartociami. Subiektywnie wartoci s¹ obecne w cz³owieku w tym, co jest dla niego najwa¿niejsze. Praktycznie wartoci uobecniaj¹ siê w tym, co cz³owiek faktycznie najbardziej kocha. Ludzka natura jest
jedna i niezmienna. Natomiast subiektywnie i praktycznie wartoci s¹ obecne
w cz³owieku na tyle sposobów, ilu jest w ogóle ludzi. Niemniej to mo¿liwoci zawarte w naturze ludzkiej stanowi¹ continuum mo¿liwoci subiektywnych i praktycznych. Continuum jest podzielne w nieskoñczonoæ. Natomiast
nie jest rozci¹gliwe w nieskoñczonoæ. To cechy natury cz³owieka ogranicza-
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j¹ zakres jego subiektywnych i praktycznych obrazów wartoci. Podstaw¹
zbioru mo¿liwoci pogl¹dów i postaw s¹ sta³e elementy natury. Jej istota jest
niezmienna, ogólnoludzka, ponadczasowa.
Te trzy poziomy obecnoci wartoci nie musz¹ siê w ¿yciu ludzkim pokrywaæ i w zasadzie nigdy nie s¹ ze sob¹ to¿same. Czym innym bowiem jestemy, co innego stawiamy sobie za cel w ¿yciu, czego innego praktycznie
pragniemy. Integracja osobowa przebiega w kierunku zbli¿ania siê obrazu
subiektywnego i praktycznego do natury. Pe³na integracja jest osi¹galna tylko, gdy bêdziemy mieli bezporedni wgl¹d w wartoci i jednoczenie bêdziemy wolni, aby móc je wybraæ. Kiedy to nast¹pi? Dopóki istnieje oddzia³ywanie kultury, naszych nawyków, innych osób, dopóty bêdzie istnieæ rozbie¿noæ miêdzy tymi trzema poziomami obecnoci wartoci w nas. Teraz, jak
pokazuje dowiadczenie  nie jest to mo¿liwe. Czy integracja nast¹pi po
mierci? Jeli mieræ ma byæ spotkaniem z Bogiem, to mo¿na mieæ nadziejê,
¿e pe³niê wartoci odnajdziemy w kontakcie z Nim. Niemniej i wtedy bêdziemy otwarci na wartoci w taki sposób, jak do tego jestemy przygotowani,
tzn. na miarê naszych potrzeb duchowych, czyli zgodnie z nasz¹ natur¹.
Rozumienie

Zadaniem niniejszego tekstu nie jest zbudowanie nowej antropologii, ale
jedynie wyjanienie, czym jest cz³owiek na p³aszczynie swoich najwy¿szych
potrzeb. Dlatego trzeba przeprowadziæ metafizyczn¹ analizê potrzeb psychicznych cz³owieka. Jak zaznaczy³em wczeniej istotn¹ rolê odgrywa tu rozumienie, czyli wiadomoæ swoich potrzeb i punktu ich odniesienia, czyli wartoci
bycia. To w³anie rozumienie decyduje o obecnym kszta³cie mojego subiektywnego obrazu wartoci. To, co jest subiektywnie dla mnie wartoci¹ teraz,
jest wynikiem rozumienia. Dlatego rozumienie nale¿y raczej okreliæ jako
rozumiej¹ce odnoszenie siê do swojego bycia (jak proponuje Heidegger), czyli jako percepcjê tego, kim jestem jako cz³owiek w perspektywie ostatecznej,
a mianowicie jako d¹¿¹cy do wartoci. I st¹d t¹ ostateczn¹ perspektyw¹ nie
jest bycie ku mierci, gdy¿ bycie ku mierci jest tylko w¹skim aspektem bycia cz³owiekiem. Tym jest bycie ku wartociom, gdy¿ bycie cz³owieka jest
w swej duchowej warstwie w³anie byciem ku wartociom. Osi¹gniêcie wartoci, które s¹ korelatem naszych potrzeb psychicznych jest wype³nieniem bycia i jego ostateczn¹, pe³n¹ perspektyw¹. Heideggerowskie bycie ku mierci
jest jedynie analiz¹ biologicznego przejawu bycia.
Wartoæ nie jest korelatem tylko psychiki cz³owieka, ale jego bycia jako
takiego w wymiarze psychicznym, bo cz³owiek jest bytem cielesno-ducho-
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wym. Cz³owiek bytuje zwrócony ku wartociom i w nich jego bycie osi¹ga
swój kres; st¹d jest bytem relacyjnym. To znaczy, ¿e bytowanie ludzkie, które te¿ jest dojrzewaniem, dokonuje siê poprzez dobór celów i dóbr wobec do
niego zewnêtrznych, zawieraj¹cych w sobie pewne postaci (mniej lub bardziej
doskona³e) wartoci. Wartoci s¹ zatem celem i korelatem ogólnoludzkim.
Cz³owiek bêd¹c-w-wiecie tak¿e jest-wród-wartoci, bo te w wiecie uobecniaj¹ siê przybieraj¹c ró¿ne skoñczone formy obecnoci. Ka¿da wartoæ istnieje w pe³ni, tzn. w swojej maksymalnej postaci w Bogu. Przyk³adowo jest
ni¹ ¿ycie. Niemniej ta wartoæ mo¿e przybraæ skoñczon¹ formê bêd¹c-wwiecie. W tym wypadku t¹ form¹ jest wszystko, co podtrzymuje nasze ¿ycie
w jego obecnym doczesnym wymiarze. Dlatego, aby siê rozwijaæ, cz³owiek
musi zwracaæ siê na zewn¹trz siebie.
Rozumienie przedmiotu potrzeby, czyli wartoci, jest historyczne. Zaczyna siê ono wraz z narodzinami cz³owieka, a koñczy w momencie mierci.
W tym miejscu warto pokusiæ siê o naszkicowanie historii ka¿dego rozumienia. Jak zaznaczylimy wczeniej, niektóre z wartoci bycia przejawiaj¹ siê
w ró¿nych formach. Formy te s¹ skoñczone. S¹ to skoñczone realizacje danej
wartoci. Natomiast wartoæ jako taka wystêpuje w swojej pe³ni w Bogu. Aby
te skoñczone formy mog³y siê ujawniæ, potrzebny jest czas i wiat, czyli historia. Wartoæ potrzebuje czasu i wiata, aby mog³a siê ujawniæ, czyli przybraæ konkretn¹, skoñczon¹, a z czasem coraz doskonalsz¹ formê. Dla przyk³adu formy sprawiedliwoci mog¹ przybraæ ró¿ne postaci (tu: sprawiedliwoæ dotycz¹ca mnie, moich bliskich, narodu, wszystkich ludzi itp.). Czas
i wiat s¹ miejscem dla skoñczonych form, w których to formach wartoci siê
przejawiaj¹. Jednoczenie wiat i czas wskazuj¹ na przemijalnoæ tych form
i ich ograniczenie. Dopiero dowiadczenie niedoskona³oci form jest w stanie
nas naprowadziæ na prawdziw¹ naturê naszych potrzeb, tzn. ¿e potrzeby s¹
zorientowane na wartoci nie tylko w ich skoñczonych formach, ale na wartoci jako takie, czyli w ich pe³nym wymiarze. Sprawiedliwoæ dotycz¹ca
tylko mnie z biegiem czasu mo¿e siê wydawaæ zbyt ma³o atrakcyjna, abym
siê ni¹ zadowoli³. Cz³owiek zaczyna wiêc pragn¹æ sprawiedliwoci dla innych. Jednak nie znajduje jej pe³ni tu i teraz.
Stwierdzenie, ¿e kto do¿y³ pe³ni lat lub, ¿e mia³ szczêliwe ¿ycie oznacza, ¿e umiera pogodnie, wiadom dope³nienia siê jego dni. Jest to pogodne
pogodzenie siê z przemijalnoci¹ doznañ, ¿ycia. Jest to oznaka zamkniêcia
obecnego etapu ¿ycia. Taka sytuacja oznacza tak¿e, ¿e cz³owiek ten zdoby³
dowiadczenie skoñczonoci form, w których wartoci mu siê ukaza³y i jednoczenie siê na tê ich skoñczoæ zgadza. Wie, ¿e niczego nie zatrzyma i nie
wszystko wyjani. Nie jest to zgoda na to, ¿e na tym koniec jego egzystencji;
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jest to raczej zgoda na skoñczonoæ wiata i czasu, w których wartoci siê
objawiaj¹ w skoñczonych formach. To, co przemija, wybrzmia³o do koñca
w³anie jako skoñczone. To dowiadczenie skoñczonoci mo¿e prowadziæ do
otwartoci na inny etap, gdzie wartoci przyjm¹ doskonalsz¹ postaæ, tzn. zaprezentuj¹ siê jako takie. Jest to etap gotowoci na co nowego niekoniecznie
znanego, ale mo¿e bardziej przeczuwanego.
Na pocz¹tku ¿ycia skoñczone przejawy wartoci, zaspakajaj¹ce nasze
potrzeby, wydaj¹ siê jedynym i nieskoñczonym horyzontem. Historia pozwala wartociom ujawniaæ siê do koñca w tym sensie, ¿e skoñczone ich formy
zostaj¹ w ci¹gu historii uznane jako skoñczone i niedoskona³e. To wiat i czas
nakierowuj¹ cz³owieka na skoñczony wymiar, tak, aby ten siê wypowiedzia³
i tym samym przemin¹³. wiat i czas pozwalaj¹ formom ukazaæ ich prawdziw¹ naturê, ¿e tylko s³u¿¹ i odchodz¹. Jeli historia osobista nie zmierza w tym
kierunku, to znaczy, ¿e kto cofa siê w latach i wraca do pocz¹tkowego jedynego i bezkresnego horyzontu skoñczonych form wartoci. To znaczy, ¿e taki
cz³owiek zapozna³ prawdziw¹ naturê czasu i wiata i nie pozwoli³ wartociom
siê ujawniæ w ca³ej swej okaza³oci.
Istnieje pewne napiêcie miêdzy natur¹ cz³owieka a subiektywnym obrazem wartoci wynikaj¹cym z rozumienia. Nie zawsze wartoæ jest w stanie
tak oddzia³ywaæ na rozumienie, aby cz³owiek zacz¹³ siê zbli¿aæ do tego, czym
on sam jest. Mo¿na te¿ powiedziæ to samo innaczej: cz³owiek nie zawsze
przez swoje ¿ycie pozwala wartoci na pe³ne ujawnienie siê. Subiektywny
obraz wartoci stale ulega modyfikacjom pod wp³ywem tocz¹cego siê ¿ycia.
Praktycznie ka¿dy wybór, przyjêta lub zas³yszana idea, wydarzenie, spotkana
osoba kszta³tuje rozumienie. Wemy dla przyk³adu potrzebê posiadania sensu
w ¿yciu. Sens jest istotny w ludzkim ¿yciu, bo jemu cz³owiek siê przyporz¹dkowuje; sens bowiem stanowi pewien cel, a cz³owiek musi siê czemu przyporz¹dkowaæ. Inaczej jego ¿ycie jest bez celu. Paradoksalnie, nawet brak sensu w ¿yciu wiadczy o naturze cz³owieka wi¹¿¹cej go z wartociami, poniewa¿ taki stan  bezsensu  nie jest wygodny, nie jest po¿¹dany. Bez celu
w ¿yciu cz³owiek siê mêczy, jest mu le. Fakt odczuwania niewygody wiadczy o naturze cz³owieka, która w tym wypadku informuje go o tym, ¿e jego
¿ycie powinno mieæ sens. W tym wypadku jest to subiektywne prze¿ywanie
zwi¹zku z wartoci¹. Jest to prze¿yte poczucie potrzeby mówi¹cej, ¿e powinno siê mieæ cel w ¿yciu. Gdy cz³owiek dojrzewa, sens przyjmuje coraz to doskonalsze postacie: zabawa, nauka, ma³¿eñstwo, dzieci, praca, mi³oæ Ale
te postaci z czasem przemijaj¹, choæby przez mieræ ukochanej osoby. Dlatego ostateczny sens ¿ycia jest ukryty przed cz³owiekiem. Sens ¿ycia jest zakryty tak¿e mierci¹. Trzeba przez ni¹ przejæ, aby poznaæ cel dalszej egzy-
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stencji. Wartoæ ca³ociowego sensu ¿ycia jest dla nas obecnie zakryta, gdy¿
nie przekroczylimy progu mierci. mieræ natomiast to kolejny etap historii;
w niej ujawnia siê pe³niejszy sens, sens ostateczny. Odnalezienie ostatecznego sensu jest obiektywn¹ treci¹ potrzeby sensu. Subiektywnie obieramy sobie ró¿ne cele w ¿yciu, które nas albo przybli¿aj¹, albo oddalaj¹ od znalezienia sensu ostatecznego.
Wartoci a religia i kultura

Istnieje pewna zale¿noæ miêdzy obrazami Boga w ró¿nych religiach
a subiektywnym obrazem wartoci. Nie neguj¹c faktu, i¿ mo¿e istnieæ jaka
religia, której twórc¹ jest sam Bóg, mo¿emy przyj¹æ, ¿e religijny obraz Boga
jest przynajmniej po czêci zbie¿ny z subiektywnym obrazem wartoci wybitnych postaci religijnych, powiedzmy twórców lub reformatorów religijnych.
Subiektywny obraz wartoci podlegaj¹cy rozumieniu ewoluuje. W którym momencie mo¿e nast¹piæ identyfikacja subiektywnego obrazu wartoci
z jakim religijnym opisem Boga. Jest to moment, kiedy cz³owiek zaczyna
uto¿samiaæ swoje rozumienie z Bogiem jakiej religii. Jest to moment nawrócenia religijnego. Gdy jednak ten subiektywny obraz wartoci ulegnie zmianie i oddali siê od religijnego opisu, to cz³owiek przestaje nazywaæ go Bogiem i staje siê niewierz¹cym.
W pewnym sensie w religijnej idei Boga subiektywny obraz wartoci
osi¹ga swoje maksimum. Wtedy wartoci s¹ nazwane Bogiem. Cel jest zmaksymalizowany. Sens jest do koñca okrelony. ¯ycie zagwarantowane. Prawda
dana. Ka¿dy z elementów potrzeby samorealizacji jest w ró¿nych religiach
realizowany w inny sposób. Treæ ka¿dej religijnej idei Boga jest zmienna,
bo jest wynikiem rozumienia, czyli odczytania swojej natury. Religia nigdy
nie jest ahistoryczna i akulturowa. To znaczy jest jakim ludzkim rozumieniem tego, jaki jest Bóg, ale rozumienie to dokonuje siê poprzez filtr potrzeb
prze¿ywanych w kontekcie pewnej kultury. Poniewa¿ kategoria rozumienia
jest zale¿na od kultury, wiêc religijnych idei Boga jest bardzo du¿o i czasami
idee te wzajemnie siê wykluczaj¹. Przygl¹daj¹c siê ksiêgom religijnym ró¿nych religii mo¿emy zauwa¿yæ wieloæ rodzajów opisów Boga i praktyk doñ
wiod¹cych. Zawsze jednak jest to wyra¿one w kontekcie miejsca, gdzie dana
religia siê rodzi i rozwija.
Wszystkie religie mo¿na sklasyfikowaæ wed³ug rozumienia przedmiotu
potrzeb ludzkich. S¹ dla przyk³adu religie, które pouczaj¹ o bezosobowej, ale
wiecznej egzystencji cz³owieka po mierci, co odpowiada³oby potrzebie ¿y-
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wotnoci i pe³ni – wed³ug terminologii Maslowa. S¹ jednak tacy, którzy na
podstawie innej religii, oczekuj¹ osobowego trwania po mierci, co te¿ odpowiada tym samym potrzebom. Zatem religie ró¿nie odpowiadaj¹ na te same
potrzeby. To tak¿e jest wynikiem oddzia³ywania kultury, w których religia siê
rodzi³a. Mo¿na w tym miejscu dojæ do wniosku, ¿e z tego równie¿ powodu
religia nie jest w³aciwym sposobem dochodzenia do istoty poszczególnych
potrzeb cz³owieka. Religia nie wydaje siê neutralnym miejscem do rozpoczêcia tych poszukiwañ.
Jaka jest funkcja religii w rozwoju cz³owieka nakierowanym na potrzeby?
W kategoriach podjêtych przez nas rozwa¿añ mo¿na powiedzieæ, ¿e wiara religijna poucza o realnym istnieniu wartoci i tym samym pomaga zaspokoiæ potrzebê samorealizacji. Mówi¹c precyzyjniej, religia w sposób sztuczny poucza
o skoñczonoci pewnych form obecnoci wartoci, które s¹ dostêpne w wiecie, oraz o ich pe³nej realizacji w Bogu. Sztuczny oznacza, ¿e przyspiesza naturalny proces rozumienia. Religia zawsze odnosi siê ród³owo do wartoci bycia. Zasadniczo nie wzbudza ona w cz³owieku potrzeb niezgodnych z natur¹.
Religia stara siê zaspokoiæ te potrzeby w odniesieniu do cz³owieka osadzonego
w konkretnej kulturze. Jest rozumiej¹c¹ odpowiedzi¹ na to, czym cz³owiek jest
w swojej istocie. Zatem religia jest z perspektywy pewnej kultury rozumieniem
natury cz³owieka, co nie jest oczywicie jedyn¹ funkcj¹ religii.
Czym jest kultura w kontekcie potrzeb psychicznych cz³owieka i rozumienia? Kultura ma zwi¹zek z tradycj¹ spo³eczeñstwa. Ona stanowi o pewnych uprzedzeniach, czyli przeds¹dach niesionych przez ka¿dego cz³owieka.
Cz³owiek nie mo¿e bez nich funkcjonowaæ. Dziecko ma najmniej przeds¹dów, st¹d mówi siê, ¿e jest naiwne. Sytuacja konfliktowa miêdzy potrzeb¹,
która d¹¿y do pe³ni wartoci a dostêpnymi skoñczonymi formami realizacji
wartoci, które mog¹ tê potrzebê tylko czêciowo zaspokoiæ, jest miejscem,
gdzie przeds¹dy funkcjonuj¹. Jest tu ca³a tradycja, czyli kultura, radzenia sobie z tym konfliktem. Tradycja, czyli przekazywana z pokolenia na pokolenie
m¹droæ ludzi, którzy umieli sobie radziæ ze swoim rozczarowaniem lub prze¿yli frustracjê w stosunku do skoñczonych form obecnoci wartoci, oparta
jest zazwyczaj na anonimowym autorytecie. Tradycja  dla przyk³adu  zawiera wyjanienie, tzn. poucza o tym, i¿ pe³ne formy obecnoci wartoci nie
istniej¹. Przyk³adowo: nie ma prawdy obiektywnej  poucza tradycja. Dlatego, wed³ug tradycji, wa¿ne jest moderowanie pragnienia zaspokojenia tej potrzeby. Psychologia mówi o racjonalizacji: prawda jest wzglêdna – ogranicz
swoje oczekiwania, bo oczekujesz niemo¿liwego. Ciesz siê tym, co jest. W ten
sposób cz³owiek rezygnuje ze swojej potrzeby d¹¿enia do wartoci w coraz
pe³niejszej postaci. Zamyka siê w skoñczonoci dostêpnych form wartoci
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i stwierdza, ¿e tak byæ musi. Jest to przyk³ad spo³eczeñstwa, w którym powsta³a tradycja utrudniaj¹ca rozwój polegaj¹cy na d¹¿eniu do coraz to pe³niejszej prawdy. W dziecku, które nie nauczy³o siê jeszcze korzystaæ z tradycji,
nie ma przeds¹dów; jest jedynie spontaniczne pójcie za potrzeb¹  st¹d
dziecko wszystkiemu wierzy.

III. WARTOCI
Wartoci a Bóg

Rozwijaj¹c nasze za³o¿enie stwierdzamy, i¿ struktura potrzeb psychicznych cz³owieka odpowiada pewnym wartociom. Mo¿na zatem powiedzieæ,
¿e cz³owiek przechowuje w sobie pewien obraz wartoci. W tym wypadku
definicja tak rozumianego obrazu brzmi: to, co mnie rozwija, jest wartoci¹
lub jej skoñczon¹ realizacj¹. W tym wypadku skoñczona realizacja wartoci
to co, co jest doñ czêciowo podobne. Ka¿dy cz³owiek ma potrzeby psychiczne, które sprowadzaj¹ siê w swojej najg³êbszej istocie do potrzeby Boga,
gdy¿ to w Bogu te wartoci w pe³ni siê realizuj¹. To potrzeby wskazuj¹ na
Boga. To one zd¹¿aj¹ do przedmiotu, który w ci¹gu historii stopniowo ods³ania siê w skoñczonych realizacjach wartoci. To, ¿e natura nas nakierowuje
na Boga, oka¿e siê w pe³ni po mierci.
Naj³atwiej cz³owiek kojarzy swoje potrzeby z wartociami, a dok³adniej
 ze skoñczonymi ich realizacjami. Bóg, jako pe³na realizacja wartoci, nie
zawsze jest wiadomie prze¿ytym celem dla cz³owieka. Nie oznacza to, ¿e
jego natura poprzez zwi¹zanie z wartociami bycia nie wskazuje na Boga jako
ostateczny cel najwy¿szych potrzeb cz³owieka. Cz³owiek rozumie ten cel inaczej i nazywa go jak¹ form¹ wartoci, która jest tylko odbiciem lub substytutem pe³ni tej wartoci, a która istnieje w Bogu. Wynika to z uwik³ania cz³owieka w czas i wiat. Dlatego walcz¹c o pokój na wiecie, gromadz¹c dobra,
aby zabezpieczyæ sobie byt, cz³owiek i tak jest pos³uszny swej naturze, choæ
nie ma tego wiadomoci, ¿e idzie za potrzeb¹ umacniania swojego istnienia,
czyli ¿ywotnoci¹ (wed³ug Maslowa), przez pokój albo bogactwo. Tak naprawdê, wartoæ nañ oddzia³ywuje, aby zabezpiecza³ swoje istnienie w taki
czy inny sposób.
Nawet w sytuacjach, gdy kto neguje istnienie i osi¹galnoæ wartoci, sam
jest wiadectwem istnienia wartoci w³anie ze wzglêdu na swoj¹ naturê. Ta
negacja jest pewn¹ form¹ ateizmu. Ateizm w tym wypadku to teoretyczne
zanegowanie, ¿e ludzkim potrzebom odpowiada jaki realnie istniej¹cy poza
nim przedmiot; tu: Bóg, jako miejsce bytowania wartoci. Ateizm, jeli prze-
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mylany, jest pewn¹ form¹ wyrazu natury, aczkolwiek form¹ zubo¿on¹. Przemylana postawa ateisty wiadczy o jego potrzebie sensu, prawdy, niezale¿noci, które to wartoci w ostatecznoci wskazuj¹ na Boga, jako miejsce pe³nej ich realizacji. Cz³owiek nie potrafi nie szukaæ wartoci, gdy¿ szukanie ich
jest bytow¹ kategori¹ cz³owieka. Dlatego mo¿emy z ca³¹ pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e nie ma w tym sensie ludzi niereligijnych. Ludzie s¹ zawsze religijni, ale religia mo¿e byæ ró¿nie przez nich nazywana. Religijnoæ ta jest wyra¿ona przez d¹¿enie do wartoci. Bytowo, na poziomie potrzeb, wartoæ zawsze mnie poci¹ga i dlatego w swoim dzia³aniu cz³owiek dzia³a jako osoba
religijna. Religijnoæ raz mo¿e przyj¹æ formê wiadomego ateizmu, innym
razem  formê religii w³aciwej, a nawet wiadomego kultu z³a, jako skrajna
forma zaspakajania tylko pewnych potrzeb. Sk¹d ten pluralizm nazw? Cz³owiek bêd¹c bytem religijnym jest tak¿e bytem rozumiej¹cym. To rozumienie
nak³ania go do wyra¿ania swojej religijnoci w tak wielu, czasami dalekich
od religii w³aciwej, formach. St¹d czêsto naturalne d¹¿enie nakierowane na
Boga, w praktyce za swój cel obiera co od Niego ca³kiem dalekiego. Tak
rozumianej religijnoci nie mo¿na siê wyrzec, bo musia³oby to oznaczaæ, ¿e
nie jestem cz³owiekiem. Gdy ¿yjê i jestem cz³owiekiem, noszê w sobie obraz
wartoci, które odnosz¹ siê do Boga.
Odkrywanie w³aciwego przedmiotu ka¿dej z potrzeb

Kiedy zbli¿amy siê do istoty ka¿dej z potrzeb, tzn. kiedy cz³owiek spotyka samego siebie, czyli zbli¿a siê do swojej natury? S¹dzê, ¿e takimi momentami s¹ sytuacje graniczne, tzn. chwile, gdy dotychczasowa forma zaspakajania danej potrzeby zostaje przewartociowana. Przyk³adem mo¿e tu byæ sytuacja, gdy d¹¿enie do doskona³oci ulega ca³kowitemu za³amaniu na skutek
niepowodzeñ, lub osi¹gniêta forma doskona³oci jest niewystarczaj¹ca. Wtedy pojawia siê rozczarowanie lub pragnienie wiêkszej doskona³oci. Powodem tego rozczarowania jest spontaniczne oczekiwanie osi¹galnoci doskona³oci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to oczekiwanie naiwne, ale to w³anie naiwnoæ wiadczy o w³aciwym kresie naszych oczekiwañ. Mo¿na osi¹gn¹æ
pewnien stopieñ doskona³oci, ale i tak po czasie okazuje siê on zbyt niedoskona³y. Wtedy szuka siê doskonalszej formy doskona³oci.
Rozumienie w³asnych potrzeb jest pewnym kompromisem, jaki zawieramy ucz¹c siê w ¿yciu, ¿e dostêpne nam formy wartoci s¹ skoñczone. To, ¿e
rozumienie polega na uczeniu siê, widaæ wyranie na przyk³adzie dziecka,
które w sposób  mówimy  naiwny, ale jak najbardziej odpowiadaj¹cy naturze, reaguje na mi³oæ, posiadanie, prawdê. Chce mieæ wszystko i bardzo
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prze¿ywa momenty, gdy nie ma wszystkiego, czego oczekiwa³o. To pragnienie panowania, posiadania le¿y u podstaw tej postawy. Dziecko na pocz¹tku
nie rozumie, gdy co zostanie mu zabrane lub siê skoñczy, ¿e to w³anie takie
jest. Jego p³acz, czasami rozpaczliwy, jest oznak¹, ¿e natura zaczyna siê
w nim ujawniaæ. To w³anie pragnienie tego zawsze i wszystko da³o o sobie
znaæ. Posiadanie czego przez dziecko zwi¹zane jest z niezreflektowanym rozumieniem, ¿e ta rzecz bêdzie zawsze jego. Dopiero brak ulubionej zabawki
pokaza³, ¿e zabawka jest skoñczona. Mama potem odda dziecku zabawkê, ale
pierwsze dowiadczenie skoñczonoci rzeczy i nieskoñczonoci pragnieñ mia³o ju¿ miejsce.
W tym miejscu trzeba zaznaczyæ i¿ pragnienia maj¹ czêsto swoje ród³o
w naturze cz³owieka. Ta w³anie naiwnoæ dziecka wiadczy o tym, czego
dziecko pragnie, i ¿e powinno zrozumieæ, i¿ dostêpne nam rzeczy, które zaspakajaj¹ nasze potrzeby, s¹ skoñczone. Zachowanie siê naiwnego dziecka
jest bardzo pouczaj¹ce. U cz³owieka starszego rozumienie jest ju¿ oparte na
dowiadczeniu skoñczonoci form wartoci. Przez co nie pozwala siê on im
zaskoczyæ swoj¹ skoñczonoci¹, aby unikn¹æ rozczarowania. Cz³owiek wiekowy jest ju¿ dowiadczony i umie przyj¹æ niedoskona³oæ wielu skoñczonych
form przejawiania siê wartoci.
Inne sytuacje, to chwile, gdy zaczynamy siê nudziæ czym, czego potrzebowalimy kiedy, a teraz posiadamy to od d³u¿szego czasu. Fakt odczuwania nudy pokazuje ponownie nie tylko skoñczonoæ posiadanej skoñczonej
formy wartoci, np. odkrytej prawdy, ale tak¿e nastawienia potrzeby na wiêcej, która po dotarciu do pewnego kwantum prawdy, posiada potencjalnoæ,
aby dotrzeæ do nastêpnej prawdy. Ka¿da wartoæ odkryta przez cz³owieka
w swej skoñczonoci wskazuje porednio na Boga odbitego w poszczególnych skoñczonych formach wartoci. Przez fakt zauwa¿enia skoñczonoci
formy rozumiemy czego jej brakuje, a mianowicie doskona³oci. Ten sam fakt
zauwa¿enia tej skoñczonoci wiadczy o g³êbi potrzeby. Gdyby potrzeba nie
by³a otwarta na co wiêcej, to nie stwierdzalibymy niedoskona³oci formy,
nie czylibymy rozczarowania rzeczami. To w³anie otwartoæ potrzeb na
wiêcej popycha nas ku nieustannemu poszukiwaniu doskonalszych przejawów
wartoci.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e s¹ sytuacje, gdy wy¿sze potrzeby duchowe
cz³owieka zostaj¹ zaspokojone. Dla przyk³adu szczêliwe ma³¿eñstwo. Jest
tak jednak tylko na pierwszy rzut oka, gdy¿ tak naprawdê, gdy do takiej sytuacji dochodzi, to warunkiem jej zaistnienia jest pewnego rodzaju dojrza³oæ
duchowa cz³owieka. Wie on, ile mo¿e siê spodziewaæ od drugiej osoby i rozs¹dnie oczekuje w³anie tego. Wtedy odwzajemniona mi³oæ  a w niej po-
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trzeby prawdy, dobroci, piêkna, doskona³oci, spe³nienia, sensownoci  jest
powodem szczêcia. Niemniej to wcale nie wiadczy o tym, ¿e pod ka¿dym
wzglêdem dane potrzeby zosta³y zaspokojone. Zaistnia³a sytuacja jest raczej
kompromisem miêdzy nierealnymi potrzebami a skoñczonoci¹ tego, co mo¿e
daæ drugi cz³owiek. Koniecznoæ istnienia kompromisu wiadczy o otwartoci tych potrzeb na co wiêcej ni¿ dostêpne skoñczone formy. Rozumienie
zatem jest pewn¹ instynktown¹ umiejêtnoci¹ zaspakajania potrzeb psychicznych skoñczononymi formami wartoci dostêpnych przedmiotów  nosicieli
danych wartoci.
Si³a oddzia³ywania wartoci

Pozostaje pytanie, dlaczego ludzie tak rzadko id¹ za wartociami bycia?
Potrzeba samorealizacji nie pojawia siê w wyniku braku, ale rodzi siê z potrzeby rozwoju, a zatem powinna pojawiaæ siê jako potrzeba ca³y czas, chyba ¿e
bardziej podstawowe potrzeby nie zosta³y zaspokojone. Cz³owiek ³atwo wycofuje siê z potrzeby samorealizacji, gdy¿ zaspakajanie jej wymaga trudu. St¹d
rozumienie nie tylko poucza o skoñczonoci dostêpnych form wartoci, ale tak¿e moderuje tê potrzebê. Im jaka forma wartoci jest bardziej skoñczona, tym
³atwiejsza do osi¹gniêcia. Wielkoæ zaznanej satysfakcji, a tak¿e stopieñ osi¹gniêtego w ten sposób rozwoju, zale¿y od stopnia skoñczonoci formy realizacji wartoci. £atwiej poprzestaæ nam na tym, co mniejsze, z pewnym poczuciem niedosytu, mimo, i¿ jestemy wewnêtrznie nakierowani na pe³ne wartoci. Dlatego po osi¹gniêciu pewnego poziomu rozwoju cz³owiek znajduje
pewne stabilne poczucie pe³ni i rezygnuje z tego, co jest trudniejsze do osi¹gniêcia. Dodatkowo spo³eczeñstwo czêsto nie tylko nie umieszcza doskonalszej
perspektywy na swoim horyzoncie celów do osi¹gniêcia. Czasami nawet ideologicznie zwalcza taki pogl¹d, ¿e przedmiotem naturalnym dla cz³owieka s¹
wartoci bycia, promuj¹c zaspakajanie tylko najni¿szych potrzeb.
Dlaczego mimo wszystko cz³owiek tak ³atwo przyjmuje przemijanie ¿ycia, relatywnoæ prawdy, choæ ich brak oznacza umieranie i brak sensu? Dlaczego nie popada w rozpacz, nawet gdy nie wierzy w obiektywne istnienie
wartoci i mo¿liwoæ ich osi¹gniêcia? Cz³owiek z biegiem czasu coraz bardziej rozumie, bo pozna³, i¿ czas (subiektywny) oraz wiat s¹ skoñczone.
Stopniowo godzi siê ze skoñczonoci¹ wszystkiego. Do tej skoñczonoci dopasowuje swoje pragnienia odchodz¹c od pe³nej realizacji potrzeb2. Z biegiem
2
Potrzeba jest tym, co wynika z naszej natury. Natomiast pragnienie nie zawsze ma z natur¹
zwi¹zek. Pragnienia mo¿na sztucznie wywo³ywaæ w sobie lub w innych. Maj¹ one zazwyczaj zwi¹zek z ni¿szymi potrzebami i niekoniecznie s¹ realizacj¹ potrzeby samorozwoju.
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lat zmienia siê rozumienie nas samych oraz otaczaj¹cego nas wiata. To te¿
jest powodem, dla którego dojrza³y w latach cz³owiek mo¿e pragn¹æ koñca
swojego ¿ycia. To przebieg jego ¿ycia powoduje, ¿e skoñczone przedmioty
zaczynaj¹ siê jawiæ jako takie. Umieraj¹cy cz³owiek, bêd¹c nawet ateist¹, na
poziomie swojej natury jest niewiadomie otwarty na Boga jako pe³niê wartoci. Jego rozumienie jest przedrozumieniem mo¿liwoci dope³nienia siê po
mierci. Ta nadzieja nie pozwala mu popaæ w rozpacz. Rozpacz pojawia siê,
gdy nie pojawi siê choæby namiastka nadziei.
W zale¿noci od doskona³oci formy obecnoci wartoci, któr¹ cz³owiek
zdobywa, osi¹ga on pewien stopieñ nasycenia. Poczucie pe³ni jest pewnego
rodzaju gr¹ miêdzy tym, co ju¿ jest w cz³owieku zaspokojone, a tym, na co
cz³owiek jest dalej otwarty. Jeli horyznont wartoci bycia jako takich jest
w pe³ni ods³oniêty, to obecnoæ skoñczonych form wartoci bycia nawet przeszkadza. Odczucie pe³niejszych form wartoci powoduje, ¿e widzi siê wzglêdn¹ wielkoæ ich skoñczonych form, które w porównaniu z pe³ni¹ s¹ raczej
zawad¹ ani¿eli czym atrakcyjnym. Tej perspektywy cz³owiek w zasadzie nie
osi¹ga w tym ¿yciu, gdy¿ nie sposób z ni¹ ¿yæ. Jeli ten horyzont jest tylko
czêciowo ods³oniêty, wtedy cz³owiek mo¿e siê cieszyæ wzglêdn¹ radoci¹
z wartoci skoñczonych. Jeli jednak zupe³nie go brak, to i radoæ ze skoñczonych form wartoci jest nieproporcjonalnie du¿a. Gdy pojawi siê choæby
namiastka nieskoñczonego horyzontu wartoci, to nastêpuje przewartociowanie oceny skoñczonych form.
Znudzenie, chciwoæ, zazdroæ, radoæ, rozczarowanie, pustka to
wszystko pochodzi czêciowo od natury nakierowuj¹cej na pe³ne wartoci.
Nieskoñczona liczba skoñczonych form wartoci nigdy nie jest w stanie
spe³niæ do koñca potrzeby samorozwoju, która zmierza do coraz doskonalszych form wartoci. W czasie objawiaj¹ siê wartoci w swych skoñczonych
formach, dlatego formy te s¹ szukane. Ale poniewa¿ s¹ to tylko lady, wiêc
natura nak³ania cz³owieka do dalszego szukania. To szukanie mo¿e iæ
w kierunku: 1,2,3,4,5,6 ilociowym. Od jednej prawdy, a gdy przestaje
wystarczaæ – do drugiej prawdy. W taki sposób natura ukierunkowuje cz³owieka na ci¹g³e szukanie nowej prawdy. W tym ruchu chodzi jednak przede
wszystkim o coraz pe³niejsz¹ prawdê, czyli natura nadaje poszukiwaniom
kierunek zmian jakociowych. Nie przechodzi siê wtedy od jednej czêciowej prawdy do drugiej, tak¿e czêsciowej. Jest to raczej szukanie pe³ni prawdy dotycz¹cej spraw najwa¿niejszych w ¿yciu, która pozwoli w pe³ni zrealizowaæ potrzebê prawdy.
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Pe³ne osi¹gniêcie wartoci

Rozwój osobowociowy cz³owieka jest zwi¹zany z d¹¿eniem do wspomnianych wartoci bycia. Pozostaje otwart¹ kwestia realizacji tego rozwoju
po mierci cz³owieka. Czy kontakt z Bogiem, który bêdzie mia³ miejsce po
mierci, pozwoli cz³owiekowi na ca³kowite spe³nienie porzeby samorealizacji? Jeli tak, a tak powinnimy zak³adaæ, to relacja z Bogiem powinna pozwoliæ cz³owiekowi osi¹gn¹æ szczyt zaspokojenia potrzeby samorealizacji,
gdy¿ bêdzie to relacja zasadnicza.
Jaki powinien byæ ten kontakt? Mo¿emy siê domylaæ  opieraj¹c siê na
teorii Maslowa, ¿e powinien on byæ z obydwu stron w pe³ni prawdziwy
i uczciwy, szczery, nie powinno byæ w nim z³a, tylko dobro. Winien czyniæ
cz³owieka piêknym i zintegrowanym, ukazuj¹c mu ca³e bogactwo wiata wraz
ze zrozumieniem sensu wszystkiego. Powinien daæ cz³owiekowi ¿ycie z zachowaniem osobowej to¿samoci oraz poczucie panowania nad sob¹. W nim
cz³owiek powinien osi¹gn¹æ swoj¹ doskona³oæ, spe³nienie, pewnoæ w³aciwej drogi. Ten kontakt z Bogiem powinien ubogaciæ cz³owieka, otwieraj¹c
przed nim wolnoæ. A to wszystko powinno siê dokonywaæ w poczuciu radoci i zadowolenia.

*
Ludzka natura wi¹¿¹ca cz³owieka z wartociami jest niezale¿na od rozumienia. Trudno dotrzeæ do tej natury, gdy¿ nie poznajemy jej inaczej jak rozumiej¹c. To te¿ t³umaczy, dlaczego wród psychologów jest tyle ró¿nych
typologii hierarchii potrzeb psychicznych. Wszak¿e i psycholodzy podchodz¹
do potrzeb rozumiej¹c je.
Na koniec powy¿szych rozwa¿añ jestem zobowi¹zany poczyniæ wa¿n¹
uwagê. A mianowicie tak¹, i¿ analiza ludzkiej egzystencji przeze mnie dokonana zosta³a oparta na teorii osobowoci jednego ze znanych psychologów,
Abrahama Maslowa. Jego teoria, w³anie dlatego, ¿e jest teori¹, jest ju¿ jakim tworem hipotetycznym, a wiêc nie w miarê neutralnym punktem wyjcia. Zawsze istnieje mo¿liwoæ stworzenia przeciwnej teorii osobowoci, która ujmowa³aby osobê ludzk¹ i jej rozwój ca³kiem inaczej. Jest faktem, ¿e teorii osobowoci jest wiele. Dlatego te¿ analiza filozoficzna cz³owieka przeze
mnie dokonana jest obarczona t¹ s³aboci¹, ¿e nie nawi¹zuje do samych faktów, a tylko do ich interpretacji, co czyni j¹ mniej powszechn¹, gdy¿ wczeniej trzeba przyj¹æ, ¿e Maslow siê nie myli.
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PAPIESKI WYDZIA£ TEOLOGICZNY W POZNANIU
STUDIA I MATERIA£Y

Tom 1
STANIS£AW NAPIERA£A

POJÊCIE KOCIO£A PARTYKULARNEGO W DOKUMENTACH
I AKTACH SOBORU WATYKAÑSKIEGO II
Poznañ 1985
Tom 2
SEWERYN ROSIK

SYTUACJONIZM ETYCZNY A CHRZECIJAÑSKA ROZTROPNOÆ
STUDIUM TEOLOGICZNO-MORALNE
Poznañ 1986
Tom 3
ADAM PRZYBECKI

URZECZYWISTNIANIE SIÊ KOCIO£A W RODOWISKU AKADEMICKIM
W POSZUKIWANIU KONCEPCJI DUSZPASTERSTWA STUDENTÓW W POLSCE
Poznañ 1986
Tom 4
ROMUALD NIPARKO

KATECHEZA DOROS£YCH
ZARYS TEORII
Poznañ 1987
Tom 5
JAN KANTY PYTEL

GOCINNOÆ W PIMIE WIÊTYM
(STUDIUM RÓD£OWO-PORÓWNAWCZE)
Poznañ 1990
Tom 6
MAREK JÊDRASZEWSKI

WOBEC INNEGO. RELACJE MIÊDZYPODMIOTOWE W FILOZOFII
EMMANUELA LÉVINASA
Poznañ 1990
Tom 7
JERZY TROSKA

CHRZECIJAÑSTWO  MARKSIZM
DIALOG WOKÓ£ WARTOCI MORALNYCH
Poznañ 1989
Tom 8
BOGDAN PONI¯Y

REINTERPRETACJA WYJCIA IZRAELITÓW Z EGIPTU
W UJÊCIU KSIÊGI M¥DROCI
Poznañ 1988
Tom 9
JAN SZPET

HISTORIA BIBLIJNA I TYPY JEJ PODRÊCZNIKÓW
W NAUCZANIU KATOLICKIM W WIELKIM KSIÊSTWIE POZNAÑSKIM
Poznañ 1992
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Tom 10
BOGDAN CZÊSZ

ZWI¥ZEK DUCHA WIÊTEGO Z KOCIO£EM
W UJÊCIU WIÊTEGO IRENEUSZA I W INTERPRETACJI MONTANISTYCZNEJ
Poznañ 1991
Tom 11
KAZIMIERZ PAJOR

ROLA ARCHETYPU W ANALITYCZNEJ PSYCHOLOGII C. G. JUNGA
Poznañ 1992
Tom 12
HENRYK GRZEKOWIAK

CHRYSTOCENTRYCZNE PODSTAWY MORALNOCI
W PISMACH TERTULIANA
Poznañ 1999
Tom 13
AMBRO¯Y ANDRZEJAK

U POCZ¥TKU RUCHU MISYJNEGO W POLSCE
BISKUP KAZIMIERZ KOWALSKI 1896-1972
Poznañ 1993
Tom 14
DAMIAN WAC£AWIK

UWIÊCENIE CZ£OWIEKA W NAUCZANIU WIÊTEGO BAZYLEGO WIELKIEGO
Poznañ 1995
Tom 15
W£ADYS£AW PAWELCZAK

STATUTA CAPITULI ET ECCLESIAE
CATHEDRALIS POSNANIENSIS EX ANNIS 1298-1763
Poznañ 1995
Tom 16
ZYGMUNT JONACZYK

POWO£ANIA KAP£AÑSKIE A RODOWISKO SPO£ECZNE
STUDIUM SOCJOLOGICZNE NA PRZYK£ADZIE ARCHIDIECEZJI POZNAÑSKIEJ
Poznañ 1999
Tom 17
ANTONI SWOBODA

POJÊCIE PRZYJANI W LISTACH W. PAULINA Z NOLI
I W. SYDONIUSZA APOLINAREGO
STUDIUM PORÓWNAWCZE
Poznañ 1995
Tom 18
GRZEGORZ KUBSKI

KRÓLESTWO BO¯E W ROMANTYCZNYCH INTERPRETACJACH
AUGUST CIESZKOWSKI I WALERIAN SERWATOWSKI
Poznañ 1995
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Tom 19
JACEK STÊPCZAK

CHRZEST JEZUSA W JORDANIE
PISMO A TRADYCJA W PIERWSZYCH TRZECH WIEKACH KOCIO£A
Poznañ 1998
Tom 20
AMBRO¯Y ANDRZEJAK, JAROS£AW RÓ¯AÑSKI

MEDYCYNA I EWANGELIZACJA
ROZMOWY Z WAND¥ B£EÑSK¥
Poznañ 1996
Tom 21
W£ADYS£AW KOSKA

DO DOJRZA£OCI W WIERZE
Poznañ 1998
Tom 22
ANDRZEJ SIEMIANOWSKI

TOMIZM A PALAMIZM
Poznañ 1998
Tom 23
TOMASZ WÊC£AWSKI

SENTENTIA CONSONANS EUCHARISTIAE
OPIS FUNDAMENTALNEJ TEOLOGII
ZORIENTOWANEJ KU EUCHARYSTII
Poznañ 1999
Tom 24
KAMIL KACZMAREK

PRASOCJOLOGIA WIÊTEGO TOMASZA Z AKWINU
WSTÊPEM OPATRZY£ STANIS£AW KOZYR-KOWALSKI
Poznañ 1999
Tom 25
ODKUPIENIE A DIALOG MIÊDZYRELIGIJNY
MATERIA£Y Z SYMPOZJUM W OBRZE
20-21 KWIETNIA 1998 ROKU
REDAKTOR WOJCIECH KLUJ
Poznañ 1999
Tom 26
ADAM PRZYBECKI

MIÊDZY POCZUCIEM ZAGRO¯ENIA A POTRZEB¥ OBECNOCI
KONCEPCJA DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO W POLSCE
PO PRZE£OMIE 1989 ROKU
Poznañ 1999
Tom 27
JOLANTA PRÓCHNIEWICZ

WSPÓ£CZESNY KATOLICYZM SZWEDZKI
DUSZPASTERSTWO W DIASPORZE
Poznañ 1999
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Tom 28

MAREK JÊDRASZEWSKI

HOMO: CAPAX ALTERIUS. CAPAX DEI
EMANUELA LÉVINASA MYLENIE O CZ£OWIEKU I BOGU
Poznañ 1999
Tom 29

PAWE£ BORTKIEWICZ

TANATOLOGIA
ZARYS PROBLEMATYKI MORALNEJ
Poznañ 2000
Tom 30

KONRAD LUTYÑSKI

KAPITU£A KATEDRALNA W POZNANIU W XVI WIEKU
ORGANIZACJA I MAJ¥TEK
Poznañ 2000
Tom 31
HENRYK WEJMAN

OSIEM B£OGOS£AWIEÑSTW EWANGELICZNYCH
NOWE PERSPEKTYWY DUCHOWOCI
Poznañ 2000
Tom 32
JANUSZ NAWROT

ZAG£ADA ASYRII W TEOFANICZNEJ SYMBOLICE OGNIA
ANALIZA TEKSTU IZ 30, 27-33
Poznañ 2000
Tom 33
ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY

O BO¯EJ PRZEDWIEDZY I PRZYSZ£YCH ZDARZENIACH
ZAGADNIENIE FUTURA CONTINGENTIA
NA PODSTAWIE KOMENTARZA TOMASZA Z AKWINU
DO HERMENEUTYKI ARYSTOTELESA
Poznañ 2000
Tom 34
SZCZEPAN PIESZCZOCH

KULTUROTWÓRCZA INSPIRACJA I WP£YW CHRZECIJAÑSTWA
NA ROZWÓJ ANTYKU
Wydanie drugie poprawione
Tom 35

JÓZEF BANIAK

WIERNOÆ POWO£ANIU A KRYZYS TO¯SAMOCI KAP£AÑSKIEJ
STUDIUM SOCJOLOGICZNE NA PRZYK£ADZIE KOCIO£A W POLSCE
Poznañ 2000
Tom 36

ROMUALD NIPARKO

MIESIÊCZNIK KATECHETYCZNY I WYCHOWAWCZY 1911-1939
BIBLIOGRAFIA ZAWARTOCI
Poznañ 2000
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Tom 37

LEON NIECIOR

ASCEZA CHRZECIJAÑSKA I FILOZOFIA
W PISMACH NILA Z ANCYRY
Poznañ 2001
Tom 38

ALICJA SZULC

KLASZTORY FRANCISZKAÑSKIE
W REDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE
Poznañ 2001
Tom 39

JANUSZ BUJAK

JEDNOÆ NA NOWO ODKRYWANA.
DIALOG KATOLICKO-PRAWOS£AWNY W LATACH 1958-2000
Poznañ 2001
Tom 40
KATOLICYZM POLSKI NA PRZE£OMIE WIEKÓW
MITY, RZECZYWISTOÆ, OBAWY, NADZIEJE
Materia³y z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ZFCH UAM
w Poznaniu 21-23 listopada 2000 roku. Red. Józef Baniak
Poznañ 2001
Tom 41

ROBERT PISULA

ODPUSTY W MISTERIUM KOCIO£A.
¯RÓD£A, NATURA, PRAKTYKA
Poznañ 2001
Tom 42

KRZYSZTOF MICHALCZAK

WIECCY I KAP£AÑSTWO
POSZUKIWANIA TEOLOGICZNE YVES CONGARA
Poznañ 2001
TOM 43

PAWE£ BORTKIEWICZ

ETOS PRACY
NAUCZANIE MORALNE I SPO£ECZNE
KARDYNA£A STEFANA WYSZYÑSKIEGO
Poznañ 2001
Tom 44
NOWA EWANGELIZACJA POTRZEBUJE
NOWYCH G£OSICIELI EWANGELII
MATERIA£Y Z SYMPOZJUM W OBRZE 19-20 KWIETNIA 2001 R.
Poznañ 2001
Tom 45

MACIEJ SZCZEPANIAK

SYMBOLIKA WIAT£A
W APOKALIPSACH STAREGO TESTAMENTU
I W APOKALIPSIE WIÊTEGO JANA
Poznañ 2001
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Tom 46
BISKUPI
WYBRANE ELEMENTY KANONICZNEJ EKSPRESJI
OSOBY BISKUPA
Poznañ 2001
Tom 47
PIOTR PIASECKI

ZJEDNOCZENIE MISTYCZNE. POSZUKIWANIA TEOLOGICZNE
REGINALDA GARRIGOU-LAGRANGE’A
Poznañ 2002
Tom 48
CZ£OWIEK Z PRZE£OMU WIEKÓW W REFLEKSJI
FILOZOFII DIALOGU
Pod redakcj¹ Józefa Baniaka
Poznañ 2002
Tom 49
KAZIMIERZ KAR£OWSKI

Z DZIEJÓW ELEKCJI KAPITULNEJ
ARCYBISKUPÓW GNIENIEÑSKICH I POZNAÑSKICH
W LATACH 1821-1925
Poznañ 2002
Tom 50
LUDWIK WCIÓRKA

FILOZOFIA I PRZYRODA
STUDIA NAD MYL¥ PIERRE TEILHARDA DE CHARDIN
Poznañ 2002
Tom 51
STANIS£AW WALEWICZ

KREATYWNOÆ W TEORII I PRAKTYCE KATECHETYCZNEJ
(MARIAN FINKE)
Poznañ 2002
Tom 52
ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY

OD NATURY DO ETYKI
FILOZOFIA CZ£OWIEKA KAROLA WOJTY£Y
Poznañ 2002
Tom 53
ADAM ADAMSKI

GALILEUSZA FILOZOFIA I TEOLOGIA NAUKI
Poznañ 2002
Tom 54
MAREK PYC

CHRYSTUS PIÊKNO-DOBRO-PRAWDA
STUDIUM CHRYSTOLOGII HANSA URSA VON BALTHASARA
W JEJ TRYLOGICZNYM UK£ADZIE
Poznañ 2002
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Tom 55
KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI

IMMANUELA KANTA KRYTYKA METAFIZYKI KLASYCZNEJ
W OKRESIE PRZEDKRYTYCZNYM
Poznañ 2002
Tom 56
KATOLICYZM POLSKI NA PRZE£OMIE WIEKÓW
TEOLOGICZNY, INSTYTUCJONALNY I WSPÓLNOTOWY
WYMIAR KOCIO£A
Pod redakcj¹ Józefa Baniaka
Poznañ 2002
Tom 57
MARIAN PUCHA£A

KULTUROTWÓRCZY WYMIAR CHRZECIJAÑSTWA
JAKO MOTYW JEGO WIARYGODNOCI (WINCENTY GRANAT)
Poznañ 2002
Tom 58
MIROS£AW TYKFER

REINTERPRETACJA TEOLOGICZNA DOGMATU
W DIALOGU EKUMENICZNYM NA PRZYK£ADZIE
WSPÓLNEJ DEKLARACJI
W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU
Poznañ 2002
Tom 59
HENRYK WEJMAN

KOMPLEMENTARNOÆ DUCHOWOCI
STANÓW ¯YCIA W KOCIELE
Poznañ 2002
Tom 60
EDWARD SIENKIEWICZ

CHRYSTUS – SENS DZIEJÓW NARODU
W POLSKIEJ REFLEKSJI WIARY
Poznañ 2003
Tom 61
W£ADYS£AW KOSKA

WIARÊ W RADOCI OBJAWIAÆ INNYM
Poznañ 2003
Tom 62
WOJCIECH SZUKALSKI

OD TOLERANCJI DO WOLNOCI RELIGIJNEJ
EWOLUCJA POGL¥DÓW W DOKUMENTACH
II SOBORU WATYKAÑSKIEGO
Poznañ 2003
Tom 64

MARTA CZY¯AK

KAPITU£A KATEDRALNA W GNIENIE W WIETLE
NAJSTARSZEJ METRYKI Z LAT 1408-1448
Poznañ 2003

170
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
WYDZIA£ TEOLOGICZNY
STUDIA I MATERIA£Y
Tom 65
JACEK POP£AWSKI

ONTOLOGICZNE PODSTAWY ANTROPOLOGII PASCHALNEJ
Poznañ 2003
Tom 66
IRENA KWILECKA

STUDIA NAD STAROPOLSKIMI PRZEK£ADAMI BIBLII
Poznañ 2003
Tom 67
BERNARD KO£ODZIEJ

OPIEKA DUSZPASTERSKA NAD WYCHODCAMI POLSKIMI
DO ROKU 1939
Poznañ 2003
Tom 68
MARIAN PI¥TKOWSKI

KONCEPCJA ¯YCIA MORALNEGO W PISMACH
KS. PIOTRA SEMENENKI
Poznañ 2003
Tom 69
JAROS£AW RÓ¯AÑSKI

INKULTURACJA KOCIO£A WRÓD LUDÓW
RODKOWEGO SUDANU
Poznañ 2004
Tom 70
TADEUSZ JANKA

JÓZEFA PASTUSZKI KONCEPCJA ANTROPOLOGII
FILOZOFICZNEJ
Poznañ 2004
Tom 71
DOMINIK KUBICKI

POSZUKIWANIA PROJEKTU TEOLOGII KATOLICKIEJ
OPARTEJ NA REALIZMIE S£OWA OBJAWIONEGO W DZIEJACH
Poznañ 2004
Tom 72
BENEDYKT GLINKOWSKI

SYMULACJA CA£KOWITA MA£¯EÑSTWA W ORZECZNICTWIE
ROTY RZYMSKIEJ (1965-1995)
Poznañ 2004
Tom 73
MIROS£AW JASINSKI

POS£ANNICTWO PROROKA W CYKLU ELIZEUSZA
STUDIUM EGZEGETYCZNO-TEOLOGICZNE
1Krl 19,15 - 2Krl 13,21
Poznañ 2004
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Tom 74
TOMASZ TRETER

REWIA CNÓT STANIS£AWA HOZJUSZA
Poznañ 2004
Tom 75
ROBERT ZIMNY

CA£E ¯YCIE Z BIBLI¥. ALEKSY KLAWEK (1890-1969)
Poznañ 2004
Tom 76
MARTA MIKANOWICZ

TEOLOGIA CZESKA DZISIAJ
Poznañ 2004
Tom 77
MIECZYS£AW MIKO£AJCZAK

TEOLOGIA WI¥TYNI W EWANGELII W. MARKA
Poznañ 2004
Tom 78
JACEK HADRY

MARYJNY RYS DUCHOWOCI INSTYTUTU POMOCNIC MARYI
JASNOGÓRSKIEJ MATKI KOCIO£A
Poznañ 2004
Tom 79
JÓZEF PIELORZ

MARTYROLOGIUM POLSKICH OBLATÓW 1939-1945
Poznañ 2005
Tom 80
MA£GORZATA CHRZ¥STOWSKA

POWO£ANIE I ZAANGA¯OWANIE
PRAWA CZ£OWIEKA  FEMINIZM  CHRZECIJAÑSTWO
Poznañ 2005
Tom 81
GRZEGORZ KUBSKI

BIBLIA ROMANTYCZNIE ODCZYTYWANA
Poznañ 2005
Tom 82
MAREK PYC

ZNAKI BLISKOCI OJCA
Poznañ 2005
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Tom 83
ADAM WOJTCZAK

UCZENNICA I MATKA
Wokó³ chrystocentryzmu mariologii Jana Paw³a II
Poznañ 2005
TOM 84

ADAM KALBARCZYK
GEMEINDEGRUPPEN ALS LEBENSORTE
Poznañ 2005
Tom 85
TERESA STANEK

DZIEJE JAKO TEOFANIA
WEWN¥TRZBIBLIJNA INTERPRETACJA I JEJ TEOLOGICZNE KONSEKWENCJE
Poznañ 2005
Tom 86
ROMUALD NIPARKO

DWUTYGODNIK
KATECHETYCZNY I DUSZPASTERSKI 1897-1910
Poznañ 2006
Tom 87
JAN GRZESZCZAK

JOACHIM Z FIORE
REDNIOWIECZNY PRZYCZYNEK DO TEOLOGII DZIEJÓW
Poznañ 2006
Tom 88
JACEK HADRY

APOSTOLAT INSTYTUTU WIECKIEGO POMOCNIC MARYI JASNOGÓRSKIEJ
MATKI KOCIO£A W NAUCZANIU STEFANA WYSZYÑSKIEGO
Poznañ 2006
Tom 89
JANUSZ NAWROT

B¥D MÊ¯NY I MOCNY, PONIEWA¯ PAN JEST Z TOB¥
ANDREIA I JEJ MOTYWACJA W BIBLII GRECKIEJ
Poznañ 2006
Tom 90
RAFA£ PAJSZCZYK

DOWÓD ZE WIADKÓW W POSTÊPOWANIU KANONIZACYJNYM
Studium historyczno-prawne
Poznañ 2006
Tom 91
ADAM RYSZARD SIKORA

EWANGELIA WED£UG W. JANA NA KASZUBSKI T£UMACZONA
PRZEK£ADY Z JÊZYKÓW NIEBIBLIJNYCH A PRZEK£AD Z JÊZYKA GRECKIEGO
Poznañ 2006
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Tom 92
BORYS JACEK SOIÑSKI

DOWIADCZENIA RELIGIJNE A POSTAWY STUDENTÓW
W OBLICZU MIERCI JANA PAW£A II
Poznañ 2006
Tom 93
JAROS£AW MOSKA£YK

PROBLEM ZJEDNOCZENIA W KOCIELE KIJOWSKIM
W I PO£OWIE XVII WIEKU
Poznañ 2006
Tom 94
FRANCISZEK KRZYSZTOF CHODKOWSKI

TY JESTE CHRYSTUS SYN BOGA ¯YWEGO
Zarys chrystologii Josepha Ratzingera
Poznañ 2007
Tom 95
ADAM ADAMSKI

GALILEUSZA LISTY TEOLOGICZNE
ORAZ FILOZOFIA I TEOLOGIA NAUKI
Poznañ 2007
Tom 96
JANUSZ NAWROT

PRZELADUJ¥ BIEDAKA I NIESZCZÊLIWEGO
Niegodziwcy wobec sprawiedliwych w psalmach suplikacji
Poznañ 2007
Tom 97
KAZIMIERZ LIJKA

REWALORYZACJA ROLI PASCHA£U
W ODNOWIONEJ LITURGII WIGILII PASCHALNEJ
Poznañ 2007
Tom 98
MAREK PYC

ZNAKI TRYNITARNEJ BLISKOCI
Teologalny wymiar sakramentów wiêtych
Poznañ 2007
Tom 99
PIOTR OSTAÑSKI

HISTORIOZBAWCZA WIZJA STAROCI W PIMIE WIÊTYM
Studium egzegetyczno-teologiczne
Poznañ 2007
Tom 100
ALICJA SZULC

HOMO RELIGIOSUS PÓNEGO REDNIOWIECZA
Bernardyñski model religijnoci masowej
Poznañ 2007
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i jej relacje
TOM 1, 2004

JAK

MAREK JÊDRASZEWSKI
FILOZOFIA

NALE¯Y ROZUMIEÆ POJÊCIE

W
ENS

ANTONI SIEMIANOWSKI
STRONÊ ONTOLOGII OSOBY

JAN GRZESZCZAK
RELACJA I JEJ
W. TOMASZA Z AKWINU

MINIMUM, SCILICET RELATIO.

OSOBOTWÓRCZY
CZ£OWIEK

CHRZECIJAÑSKA

MIEJSCE W METAFIZYCE

KATARZYNA DZIKOWSKA
WYMIAR RELACJI W FILOZOFII

MARTINA BUBERA

KRZYSZTOF STACHEWICZ
WOKÓ£ KONCEPCJI MARTINA HEIDEGGERA

W ODNIESIENIACH.

OSOBA

ANDRZEJ LATOÑ
JAKO BYT RELACYJNY W UJÊCIU

GABRIELA MARCELA

WALDEMAR KMIECIKOWSKI
INGARDENOWSKA KONCEPCJA OSOBY
ZAGADNIENIE

RAFA£ S. NIZIÑSKI
OSOBY W PROCESUALNEJ FILOZOFII

CHARLESA HARTSHORNEA

MAREK JÊDRASZEWSKI
EMMANUEL LEVINAS: OSOBA JAKO MONADA
RELACYJNOÆ
OSOBA

LUDZKA



ANDRZEJ LATOÑ
PAULA RICOEURA

OSOBY W UJÊCIU

RAFA£ RYBACKI
JEJ BYTOWA PODMIOTOWOÆ I UCZESTNICTWO

W ANTROPOLOGII KARDYNA£A

OSOBA

I JEJ RELACJE

KAROLA WOJTY£Y

ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
I WIÊZI RODZICIELSKIE W PROBLEMATYCE SZTUCZNEJ PROKREACJI

175

FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i czas
TOM 2, 2005

ISTOTA
BYÆ

I STAWAÆ SIÊ.

UWAGI

OSOBA

NA

ANTONI SIEMIANOWSKI
PRÓBA

CZ£OWIEKA JAKO OSOBY.

KATARZYNA DZIKOWSKA
LUDZKA WED£UG ZASADY DIALOGICZNEJ

WALDEMAR KMIECIKOWSKI
KONCEPCJA CZASU I OSOBY DROG¥ DO NIEOBECNEGO

ZAGADNIENIE
POCZ¥TEK

CZ£OWIEK

MARTINA BUBERA

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

INGARDENOWSKA

OSOBA

SYNTEZY

BOGA

TADEUSZ F. JANKA
VIKTORA EMILA FRANKLA

OSOBY W UJÊCIU

MAREK JÊDRASZEWSKI
EMMANUELA LÉVINASA

ISTNIENIA OSOBY WED£UG

ANDRZEJ LATOÑ
PAULA RICOEURA I AXELA HONNETHA

I PRAGNIENIE UZNANIA WED£UG

RAFA£ GRABOWSKI
WOBEC CZASOWYCH UWARUNKOWAÑ ¯YCIA W FILOZOFII

JULIÁNA MARÍASA

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

MAREK SZULAKIEWICZ
I CHRZECIJAÑSTWO W OKRESIE DEHELLENIZACJI WSPÓ£CZESNEJ KULTURY

ZJEDNOCZENIE

Z

BOGIEM

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

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

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

