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

Istota cz³owieka jako osoby. Próba syntezy
The Essence of Man as a Person

I. Wprowadzenie w problematykê teoretycznych dociekañ nad osob¹
Paul Ricoeur w swych ostatnich ksi¹¿kach powiêconych poznaniu siebie samego jako innego, wszechstronnie spenetrowa³ ró¿ne odmiany i style mylenia filozoficznego, które zmierzaj¹ do poznania cz³owieka. Jego bardzo szczegó³owe analizy
s¹ prób¹ dotarcia do istoty samego siebie i do istoty drugiego cz³owieka; w ostatecznoci do istoty wiata osobowego. Jego pracê mylow¹ mo¿na by przyrównaæ do
bardzo szczegó³owego przeledzenia wszelkich mo¿liwych cie¿ek, którymi mo¿na
dojæ na szczyt góry. Przebada³ niemal ka¿dy mo¿liwy trop. Na koñcu ksi¹¿ki
O sobie samym jako innym pisze: Byæ mo¿e filozof musi wyznaæ, ¿e jako filozof nie
umie i nie mo¿e powiedzieæ, czy ten inny, ród³o nakazu, jest innym cz³owiekiem,
któremu mogê patrzeæ w oczy albo który mo¿e mi siê przypatrywaæ; czy s¹ to moi
przodkowie, których nie mogê sobie przedstawiæ, tak bardzo mój d³ug wzglêdem nich
tworzy mnie samego; czy mo¿e jest to Bóg  Bóg ¿ywy, Bóg nieobecny  czy mo¿e te¿
puste miejsce. Na tej aporii innego koñczy siê dyskurs filozoficzny1.
Czy dyskurs na temat cz³owieka jako osoby  samego siebie i drugiego  móg³by siê kiedy zakoñczyæ? Co oznacza³by taki koniec?
Droga rozpoznania cz³owieka jako osoby jest trudna i zawi³a. Ale czy z tego
powodu dyskurs o poznaniu cz³owieka jako osoby  siebie i drugiego  nale¿a³oby
zawiesiæ, bo nie doprowadzi do rozwi¹zania postawionych problemów? Na to trudno przyzwoliæ, zarówno z filozoficznego punktu widzenia, jak i praktycznego. Zreszt¹ sam Paul Ricoeur nie rezygnuje z poszukiwania prawdy o cz³owieku jako o osobie. Jest to centralny temat jego wszystkich dociekañ. I nic dziwnego. Bo czy¿ mo¿1

P. R i c o e u r, O sobie samym jako innym, t³um. B. Che³stowski, Warszawa 2003, s. 591.
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na by nie szukaæ prawdy o cz³owieku jako osobie? Czy¿ mo¿na by ¿yæ w niewiedzy
o sobie samym? Nie chcieæ wiedzieæ, kim jestem? Sk¹d przychodzê i dok¹d ideê?
Osobicie uwa¿am, ¿e dla filozofa rezygnacja z mylenia dociekaj¹cego prawdy
o cz³owieku jako osobie by³oby fataln¹ pora¿k¹ egzystencjaln¹.
Oczywicie filozof musi byæ wiadomy tego, co i w jakich granicach mo¿e wiedzieæ, a czego nie mo¿e wiedzieæ. Zreszt¹ wiadomoæ w³asnych ograniczeñ wa¿na
jest w ka¿dej dziedzinie. Filozofowi nic nie jest bardziej obce jak uciekanie w ³atw¹
wiarê lub niewiarê, rezygnacja z poznania, przyjmowanie czego bez odpowiedniego uzasadnienia czy wspieranie siê na jakich niesprawdzalnych za³o¿eniach. Filozof z natury swej szuka gruntu dla pojêæ i podstaw pewnoci dla twierdzeñ. I nie
mo¿na mu mieæ za z³e tego, ¿e tak czêsto jest niezadowolony z w³asnych poszukiwañ. Nie znaczy to wcale, ¿e wszystko podwa¿a i neguje wszelkie pewnoci, ¿e nigdy i w nic nie wierzy. Nie, on tylko wie, ¿e w poszukiwaniu prawdy i pewnoci
trzeba siê wiele natrudziæ i czêsto ryzykowaæ. Edyta Stein gdzie powiedzia³a: Studium filozofii to sta³e chodzenie nad przepaci¹.
Cz³owiek wierz¹cy nie jest wolny od takiego chodzenia nad przepaci¹ i to nawet wtedy, gdy blask prawdy objawionej staje siê jego ³ask¹. Wiara niczego nie u³atwia i niczego nie rozwi¹zuje w sposób prosty, nie jest bowiem bezmylnym uznawaniem twierdzeñ i wyznawaniem pogl¹dów, nawet pogl¹dów g³oszonych przez
wspólnoty wierz¹cych. Dla cz³owieka wierz¹cego wiele wa¿nych spraw pozostaje
nadal jako niejasne i niepewne, zw³aszcza pozostaj¹ liczne trudnoci teoretyczne,
które nie zwalniaj¹ z podejmowania wysi³ku ponawiania pytañ o ród³owe uzasadnienie naszej wiedzy.
Z dyskursu o cz³owieku jako o osobie nie mo¿emy ¿adn¹ miar¹ rezygnowaæ
m.in. dlatego, ¿e problem teoretycznej wiedzy o osobie  w granicach dostêpnych
cz³owiekowi  jest bardzo donios³y dla naszej osobowej egzystencji. Naszym przeznaczeniem nie jest egzystencja w mrokach niewiedzy o sobie. Dlatego te¿ mimo
trudnoci nale¿y iæ dalej  jak w g¹szczu krzewów pod górê  i szukaæ prawdy
o cz³owieku jako osobie. Szukaæ nowego poznania, nowych pojêæ, a ju¿ odnalezione
porz¹dkowaæ, oczyszczaæ, szukaæ dla nich lepszych uzasadnieñ. Samo poszukiwanie nigdy nie jest daremne. Nie mo¿na z niego ani rezygnowaæ, ani poprzestawaæ na
dotychczasowym poznaniu.
Problem poznania osoby  rzeczywistoci wiata ludzkiego i ponadludzkiego 
wymyka siê próbom jasnych i jednoznacznych okreleñ. Bo co to znaczy byæ osob¹?
Jak mo¿liwe jest jej poznanie? Czy to, co nazywamy osob¹, jest naprawdê rzeczywistoci¹? Czy nie jest to raczej jakie zmylenie? Jedynie owoc naszej samooceny?
Z³udny rezultat naszego wynoszenia siê ponad wiat przyrody?
Od czasów Boecjusza pos³ugujemy siê w teologii i w filozofii definicj¹, która 
zdawa³oby siê  w sposób jasny okrela, co znaczy byæ osob¹: Osoba jest poszczególn¹ substancj¹ natury rozumnej  persona est naturae rationabilis individua substantia. Definicja ta jednak od dawna budzi³a zastrze¿enia. S¹dzê, ¿e powody tych
zastrze¿eñ tkwi³y zarówno w sposobie przeprowadzania refleksji nad osob¹, jak
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i w naturze samej osoby. Zbyt czêsto bowiem akcentowano  pod wp³ywem logiki
i metafizyki Arystotelesa  samoistnoæ i substancjalnoæ osoby, rozumnoæ jej natury oraz jej duchowy charakter jako substancji. W teologii za najczêciej rozwa¿ano relacyjnoæ osoby i jej stosunek do natury, jej niepowtarzalnoæ oraz godnoæ.
Wszystko to jednak nie dawa³o jeszcze adekwatnego wgl¹du w istotê bytu osoby.
Tymczasem byæ osob¹ to co wiêcej ni¿ byæ bytem samoistnym czy bytem rozumnej
natury, jedynym i niepowtarzalnym w ca³ym wiecie. Byæ osob¹ to przede wszystkim byæ monad¹, która ¿yje w-sobie-dla-siebie, ale która jednoczenie jest w licznych zwi¹zkach z-drugimi osobami i której sensem istnienia jest byæ dla-drugich
osób. W owym dla zdaje siê ukrywaæ to, co dla bycia osob¹ najwa¿niejsze, ca³a tajemnica jej bytu. Sensu za owego dla nie wywietla dostatecznie ani relacyjnoæ
osoby, ani tym bardziej jej immanentna celowoæ.
Osoba wymyka³a siê  i nadal siê wymyka  wszelkim cis³ym pojêciom i definicjom. Dlaczego? Otó¿ w spekulacjach nad jej natur¹ zbyt ³atwo wykraczano poza
granice ród³owego poznania istoty osoby. Nie odró¿niano jasno i wyranie poznania istoty osoby, wskutek czego niepostrze¿enie mieszano konstatacje ejdetyczne
z konstatacjami faktycznymi z zakresu psychologii czy socjologii, problemy epistemologiczne z metafizycznymi. Dane ontologii i metafizyki traktowano na równi
z danymi nauk szczegó³owych. Spekulacje filozoficzne i teologiczne zbyt czêsto wik³a³y siê w trudnoci teoretyczne, a czêsto tak¿e popada³y w puste mylenie. Ponadto na drodze do krytycznej ontologii osoby, budowanej na ród³owym poznaniu jej
istoty, pojawia³y siê liczne przeszkody metodologiczne w postaci paradygmatów
bezpodstawnie przyjmowanych i ró¿nych teorii budowanych na ich podstawie.
Podejmuj¹c temat mo¿liwoci ród³owego poznania istoty osoby2, wiadomie wychodzimy poza tradycyjne sformu³owania. Wcale to nie oznacza, ¿e przekrelamy
wartoæ tradycyjnych dociekañ i pojêæ. Pragniemy jedynie ca³e zagadnienie poznania
istoty osoby nawietliæ od innej strony ni¿ tradycja filozoficzna i teologiczna. Dystansujemy siê tak¿e w stosunku do ró¿nych personalizmów XIX i XX wieku, zw³aszcza
tych, które lekcewa¿y³y ejdetyczne ujêcie osoby i problematykê ontologiczn¹. Pomijamy równie¿ co, co mo¿na by nazwaæ rekonstrukcj¹ dziejów kszta³towania siê pojêcia
osoby, a raczej ró¿nych jej pojêæ. Ponadto pomijamy dyskusjê z zastrze¿eniami wysuwanymi pod adresem Husserla i badañ fenomenologicznych oraz te problemy, których
ród³em sta³o siê Bycie i czas Martina Heideggera oraz komentarze Emmanuela
Lévinasa i Paul Ricoeura. Nie podejmujemy równie¿ dyskusji z pogl¹dami zwolenników filozofii analitycznej. Tym bardziej nie zamierzamy brn¹æ po mieliznach tzw. egologii i roztrz¹saæ jej teoretycznych k³opotów z uznaniem ja osobowego. W naszych
analizach niejako wprost zmierzamy do mo¿liwie jasnego i cis³ego okrelenia, co
2
Szkic ten nie jest drug¹ czêci¹ eseju W stronê ontologii osoby opublikowanego w tomie
zatytu³owanym Osoba i jej relacje. By³oby jednak dobrze czytaæ go w ³¹cznoci z tamtym artyku³em, wzajemnie siê bowiem dope³niaj¹. Nie omawiam literatury przedmiotu, nie podejmujê dyskusji z ró¿nymi koncepcjami osoby, gdy¿ przekroczy³oby to ramy artyku³u. Chodzi tylko o zarysowanie problemu ród³owego poznania istoty osoby. Por. A. S i e m i a n o w s k i, W stronê ontologii osoby, Filozofia Chrzecijañska 1 (2004), s. 19-52.
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znaczy byæ osob¹ na podstawie jej ród³owego dowiadczenia. Przyjmujemy tym samym mo¿liwoæ takiego dowiadczenia. Innymi s³owy, chcemy najpierw  w fenomenologicznym rozumieniu  zobaczyæ istotê osoby, czyli co znaczy w najbardziej pierwotnym i niepow¹tpiewalnym znaczeniu byæ osob¹.
W realizacji tego zamierzenia kierujemy siê ide¹ poznania w rozumieniu fenomenologii Edmunda Husserla, Romana Ingardena, Edyty Stein, Dietricha von Hildebranda. Chodzi o takie poznanie istoty osoby, w którym ona sama ods³ania siê bezporednio jako cielenie samoobecna. W tych dociekaniach przywieca nam zasadniczy postulat Edmunda Husserla: odsun¹æ na bok wszelkie z góry powziête
pojêcia i s¹dy i kierowaæ siê samymi rzeczami3. S³usznoæ tego postulatu w jakim
stopniu zosta³a ju¿ w filozofii dostatecznie uzasadniona, dlatego te¿ jej obszerniejsze usprawiedliwianie w tym szkicu wydaje siê zbêdne.

II. Odrzucenie sceptycyzmu
Na pocz¹tku musimy siê jednak zdecydowanie odci¹æ od radykalnego  i dogmatycznego  sceptycyzmu, który w ogóle kwestionuje mo¿liwoæ poznania prawdy. Tego
rodzaju sceptycyzm w filozofii nowo¿ytnej i wspó³czesnej tworzy niebezpieczne mielizny. Sceptycyzm ten jest jak mg³a, która utrudnia poruszanie niejednych zagadnieñ filozoficznych. Dotyczy to m.in. mo¿liwoci uzyskania jakiegokolwiek ród³owego poznania ejdetycznego. W wielu nowo¿ytnych i wspó³czesnych kierunkach filozoficznych
pojêcie istoty uchodzi ogólnie za fikcjê. Wed³ug Husserla tego rodzaju sceptycyzm zmusza nas do krytyki sceptycznej, poniewa¿ za krytyka ta w ogólnoci dotyczy mo¿liwoci
prawdy i poznawalnego bytu, przymusza nas ona do radykalnego rozwa¿enia warunków
mo¿liwej prawdy i mo¿liwego bytu oraz do uznania, ¿e prawdê i byt zapewniæ sobie
mo¿emy nie przy pomocy niejasnego mylenia i mówienia, lecz tylko przy pomocy oczywistoci, mylenia ukierunkowanego na dokonuj¹ce siê w oczywistoci wykazanie mo¿liwego bytu. Nie wolno mi sobie pozwalaæ na pust¹ gadaninê, nie wolno mi zdawaæ siê na
nieostre pojêcia tradycji i osady pasywne tworz¹cych siê residuów dowiadczeñ, analogii itd., lecz w samodzielnym myleniu, muszê czerpaæ me pojêcia z czystej intuicji, wtedy
za zyskujê czyste prawdy, powo³ane do tego, by stanowiæ normê4.
Tymczasem w filozofii, a zw³aszcza w dociekaniach nad osob¹, poznanie ejdetyczne odgrywa fundamentalna rolê; dostarcza bowiem teoretycznych podstaw
w budowaniu krytycznej ontologii osoby. Gdyby poznanie istotowe osoby by³o niemo¿liwe, to niew¹tpliwie bylibymy skazani wy³¹cznie na nieuzasadnione domniemania i konstrukcje pojêciowe, na permanentne b³¹dzenie, a w koñcu na mrok niewiedzy. Trudno by³oby o podstawowe pierwsze pojêcia i s¹dy.

Por. E. H u s s e r l , Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t³um. D. Gierulanka, Warszawa 1967, s. 63-68.
4
T e n ¿ e, Kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa a filozofia, t³um. J. Sidorek, Warszawa 1993,
s. 57.
3
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Nasze ¿ycie osobowe przenikniête jest sensem i prawd¹, które maj¹ swoj¹ podstawê w³anie w swego rodzaju mrocznym, ale prawdziwym ujêciu istoty osoby.
Co innego pytanie, w jakim stopniu i w jakim zakresie owo mroczne ujêcie istoty
osoby jest wa¿ne i co na jego podstawie mo¿emy w sposób prawomocny twierdziæ
o samej osobie. Ale absolutnie niedopuszczalne jest z góry zak³adaæ, ¿e ejdetyczne
poznanie osoby jest niemo¿liwe. Nie mo¿na tak¿e przyjmowaæ, ¿e jakakolwiek wiedza o osobie mo¿liwa jest wy³¹cznie jako wyprowadzona z innych bezporednich
danych na drodze wnioskowania lub jako osadzona na interpretacjach tych¿e danych. Mam tu na myli interpretacje tzw. danych zmys³owych lub danych obserwacyjnych i tworzone na ich podstawie pojêcia, zwane konstruktami teoretycznymi.
S¹dzê  i przyjmujê to zarazem jako swego rodzaju za³o¿enie metodologiczne  ¿e
poszukiwanie bezporedniego poznania osoby w fenomenologicznym rozumieniu
jest postulatem jak najbardziej uzasadnionym. Mo¿liwoæ jego realizacji ju¿ w punkcie wyjcia trzeba braæ na serio. Poza tym trzeba tak¿e próbowaæ  w wietle uzyskiwanego nowego poznania ejdetycznego  porz¹dkowaæ to wszystko, co ju¿ w jaki sposób zosta³o sprawdzone, zw³aszcza jako kroki w niew³aciwym kierunku.
Ostatecznie bowiem chodzi o znalezienie takiego dowiadczenia poznawczego czy
zasobu niepow¹tpiewalnych danych, których analizy gwarantowa³yby ród³owy dostêp do poznania istoty osoby i które tym samym w niepow¹tpiewalny sposób ukazywa³yby, co znaczy byæ osob¹.
Bêd¹c osobami i ¿yj¹c w wiecie osobowym, ju¿ w procesie ¿ywej komunikacji
odnajdujemy sens i prawdê jako pierwotne fenomeny ¿ycia miêdzyosobowego. To
w³anie dziêki tym fenomenom wzajemnie siê rozumiemy i mo¿emy ¿yæ normalnie ze
sob¹ w sferze miêdzyosobowej. Jest to swego rodzaju pierwotny i zarazem podstawowy fakt naszej ludzkiej egzystencji. Sens i prawda obecne w tym procesie s¹ swego
rodzaju wietlistymi niciami przewodnimi wszelkich naszych czynnoci ¿yciowych,
wszelkich prawdziwie ludzkich decyzji i poczynañ. Dziêki nim mamy pierwotn¹ i niepodwa¿aln¹ wiadomoæ, ¿e w procesie ¿ycia miêdzyosobowego uczestniczymy z jednej strony jako odrêbne monady, a z drugiej nigdy nie jestemy szczelnie zamkniêci
i odizolowani od siebie. Bêd¹c monadami wzajemnie siê rozumiemy, wzajemnie uznajemy sens i prawdê naszej mowy. Jako monady jestemy sob¹-w-sobie-dla-siebie. Ale
dziêki procesowi komunikacji tworzymy autentyczn¹ wspólnotê, wspólnotê dialogu
i sporów, konfliktów i porozumieñ, walki i zgody, nadziei i ufnoci. Innymi s³owy, stanowimy autentyczn¹ wspólnotê miêdzyosobow¹, która w procesie komunikacji mo¿e
¿yæ poznaniem i prawd¹. Te konstatacje nale¿y przyj¹æ jako swego rodzaju pierwotne
dane naszego ludzkiego samowiadczenia ¿ycia osobowego.
Tê w³anie wspólnotê wzajemnego rozumienia i porozumienia mo¿na spokojnie
uznaæ za swoiste a priori wszelkiego dowiadczenia wiata osobowego. Tym bardziej, ¿e w tym a priori odnajdujemy ju¿ ideê osoby jako swego rodzaju pierwotn¹
dan¹ naszej wiadomoci. Niesie ona ze sob¹ tak bardzo pierwotne i zarazem niepow¹tpiewalne poznanie ejdetyczne osoby, ¿e niejedni filozofowie uznawali je nawet
za wrodzone. W czasach nowo¿ytnych t¹ drog¹ poszed³ Descartes. Wiadomo jednak,
z jakim skutkiem: w czasach nowo¿ytnych problem osoby pogr¹¿y³ w trudnych
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i zawi³ych sporach teoretycznych. Ale faktem jest, ¿e gdy kierujemy nasze spojrzenie do wnêtrza siebie samych, prze¿ywamy akt spontanicznej samowiedzy.
W akcie tym dowiadujemy siê ród³owo, co znaczy byæ osob¹ i spontanicznie rozpoznajemy strukturê nas samych jako osób. O tak pojêtym a priori naszego samopoznania mo¿na by za w. Augustynem powiedzieæ, i¿ jest ono naszym wewnêtrznym wiat³em.
Osoba ¿yje w wiecie osobowym i sama dostêpna jest tylko dla drugich osób,
nigdy dla rzeczy, nawet gdy rzeczy s¹ jej niezbêdne do ¿ycia, co wiêcej, nawet tak¿e
wówczas, gdy jej w³asna egzystencja wpleciona jest w wiat rzeczy, a jej struktura
ontyczna przypomina strukturê substancji. Osoby nigdy nie mo¿na uwa¿aæ za rzecz
ani za substancjê w rozumieniu Arystotelesa; osoba wykracza poza rzeczy, poza
wszelkie struktury substancjalne. W swej istocie osoba jest bytem innej natury ni¿
wszystkie pozosta³e byty, tym samym wykracza poza wszelkie najogólniejsze pojêcia bytu jako bytu, poza kategorie tradycyjnej metafizyki. I to jest chyba jeden
z powodów, dla którego w dociekaniach nad istot¹ osoby przy pomocy pojêæ tej¿e
tradycyjnej metafizyki dochodzi³o  i nadal dochodzi  do niepokonalnych trudnoci
teoretycznych. Pokazuj¹ to nadto wyranie dzieje kszta³towania siê pojêcia osoby
i sporów wokó³ tego¿ pojêcia.
Poznanie istoty osoby ma fundamentalne znaczenie dla budowania ontologii
osoby jako teoretycznej podstawy dla zrozumienia bytu ludzkiego w ca³oci. Cz³owiek jako osoba jest kim wyj¹tkowym i jedynym, niepowtarzalnym  hapax legomenon. Ale dla jego prawid³owego rozumienia nie wystarcza jednostkowa historia
ani sama biografia. Zarazem nasze pojmowanie osoby i jej natury nie jest wytworem
czystego mylenia, oderwanego od intuicyjnego wgl¹du w istotê osoby. Co wiêcej,
poznanie istoty osoby nie jest równie¿ ¿adn¹ miar¹ jak¹ konstrukcj¹ pojêciow¹,
choæby nawet najbardziej logicznie zbudowan¹, któr¹  jako skonstruowan¹  nak³adalibymy na osobê, aby móc o niej myleæ wed³ug wartoci dla ukazania jej
znaczenia czy dla przypisania jej godnoci cz³owieczeñstwa. Taka przypisana osobie
godnoæ nigdy nie przesta³aby byæ ontologicznym zmyleniem. Dlatego dla prawid³owego rozumienia osoby wa¿ne jest ród³owe poznanie jej istoty, czyli takie poznanie, które ukazywa³oby  a tym samym ostatecznie dowodzi³o i przekonywa³o
 ¿e osoba i jej godnoæ to wartoæ wpisana w jej ontyczn¹ strukturê. Lecz co takiego jest niemo¿liwe bez ród³owego poznania istoty osoby, bez jej zobaczenia w fenomenologicznym znaczeniu. Dlatego trzeba staraæ siê ród³owo zobaczyæ osobê
jako pierwotn¹ strukturê bytow¹, jako swego rodzaju pradan¹ aksjologiczn¹ (niemieckie Urphänomen), która le¿y u podstaw ludzkiego ¿ycia; jako rzeczywistoæ
wa¿n¹ nie tylko w antropologii i w etyce, ale w ogóle w ¿yciu. Musimy w sposób
mo¿liwie adekwatny wiedzieæ (a nie tylko zwyczajnie sobie pomyleæ i przedstawiæ),
czy istotnie osoba jest tym, co w ca³ym wiecie natury jest transcendentne i jako takie wiête. Ostatecznie za chodzi o to, czy osoba mo¿e byæ wy³¹cznie czym, co
Taki pogl¹d na osobê mo¿na znaleæ w ksi¹¿ce Roberta Wrighta (por. R. W r i g h t Moralne
zwierzê. Dlaczego jestemy tacy, a nie inni: psychologia ewolucyjna a ¿ycie codzienne, t³um.
H. Jankowska, Warszawa 2004).
5
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pozostaje jedynie naturalne, wewn¹trzwiatowe, co jest tylko cieniem gry genów5.
Moralny ³ad naszego ¿ycia zale¿y w³anie od mo¿liwie adekwatnego rozpoznania
w bycie ludzkim natury i istoty osoby, a wiêc od niepodwa¿alnego stwierdzenia, czy
osoba sama w sobie i ze siebie jest rzeczywistoci¹ aksjologicznie cenn¹ czy te¿ tylko cieniem, jaki wokó³ niej tworzymy naszym myleniem.

III. Problem ród³owego dowiadczenia istoty osoby
W dociekaniach nad mo¿liwoci¹ ród³owego poznania istoty osoby zagadnienie dowiadczenia wymaga³oby obszernego omówienia, gdy¿ jego rozumienie uwik³ane jest w ró¿ne zaprzeczaj¹ce sobie interpretacje. A przecie¿ od pocz¹tku czasów
nowo¿ytnych koncepcja dowiadczenia w uprawianiu nauki i filozofii odgrywa³a
i odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê, sta³a siê bowiem  jak mówi August Cieszkowski 
kamieniem wêgielnym nowo¿ytnej wiadomoci, zasad¹ wszelkich póniejszych Ducha rozwojów6. Chodzi³o o to, aby w uprawianiu nauki wyzwoliæ siê od pustego
mylenia, od powtarzania b³êdnych pogl¹dów czy rozbie¿nych opinii lub uzasadnianych wy³¹cznie autorytetami. Descartes tak motywowa³ swoje krytyczne stanowisko:
Ja za zawsze najgorêcej pragn¹³em nauczyæ siê odró¿niaæ prawdê od fa³szu, by jasno widzieæ sw¹ drogê i pewnie kroczyæ przez ¿ycie7. Zgodnie z tym postulatem
w zdobywaniu wiedzy o wiecie i o cz³owieku nale¿a³o wróciæ do w³aciwego ród³a  do bezporedniego obcowania z badanymi przedmiotami. W nauce nowo¿ytnej
i w filozofii sta³o siê to pierwsz¹ i podstawow¹ zasad¹ i to niezale¿nie od tego, jakie
b³êdne interpretacje ³¹cz¹ siê z powo³ywaniem siê na dowiadczenie.
Jak w ka¿dej innej dziedzinie wiedzy, tak i w wypadku poznania osoby nie
mamy podstaw, aby siê powo³ywaæ na jak¹ wiedzê wlan¹ czy wrodzon¹ o osobie,
na jakie owiecenie lub na usankcjonowane tradycj¹ autorytety; lub te¿ na pseudo
a priori jakich kulturowych paradygmatów czy regu³ jêzykowych. Nie dlatego siebie samych i drugich ludzi wyró¿niamy w mowie i jêzyku jako osoby, bo tak nakazuj¹ nam konwencje kultury, w której jestemy do tego stopnia uwik³ani, ¿e ju¿ nie
potrafimy poza ni¹ wyjæ. I nie dlatego równie¿ mówimy o osobach wy³¹cznie na
podstawie wyuczonych obserwacji zewnêtrznych, dziêki którym kojarzymy je ze
znakami i znaczeniami. Wszystko, co wiemy  wszystko, co mylimy i mówimy
o nas samych i o drugich jako o osobach  wiemy jedynie z dowiadczenia. Prawdziwego poznania osoby nie mo¿na zatem szukaæ gdzie w samym rozumie, w myleniu oderwanym od bytu, w jakiej czystej logice myli czy w systemie kulturowych kategorii poznawczych. Nasze mylenie i mowa ¿yj¹ prawdami, które odczytujemy z dowiadczenia w ró¿nych dziedzinach bytu.
Poznanie ejdetyczne  poznanie ods³aniaj¹ce najg³êbsze co danego bytu jako
daj¹cej siê okreliæ ca³oci  podlega tej samej zasadzie: swój pocz¹tek bierze tak¿e
6
7

A. C i e s z k o w s k i, Ojcze nasz, Poznañ 1923, t. 3, s. 157.
R. D e s c a r t e s, Rozprawa o metodzie, t³um. W. Wojciechowska, Warszawa 1970, s. 12.
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z dowiadczenia. Poznania ejdetycznego nie zmylamy, nie konstruujemy w formie
uogólnieñ na podstawie tzw. materia³u empirycznego. Jakkolwiek bymy interpretowali samo dowiadczenie jako ród³o naszej wiedzy, poznanie ejdetyczne jest nam
tak samo dane w dowiadczeniu jak ka¿de inne poznanie, s¹ dane w nim jedynie inne
fakty. W tym te¿ znaczeniu poznanie ejdetyczne mo¿na by  jak nasz¹ wszelk¹ wiedzê  uznaæ za poznanie empiryczne. Przymiotnika empiryczny nie mo¿na zacieniaæ wy³¹cznie do poznania przedmiotów wiata zewnêtrznego, do poznania rzeczy
materialnych i ich w³asnoci spostrzeganych zmys³ami. Jest wielk¹ zas³ug¹ Edmunda Husserla i innych fenomenologów  swego rodzaju ich fundamentalnym odkryciem  ¿e w swych krytycznych analizach dotycz¹cych róde³ poznania i jego prawomocnoci prze³amali pozytywistyczne redukcjonizmy zwi¹zane z interpretacj¹
poznania empirycznego i w filozofii wrócili do dowiadczenia jako do zasady wszelkich zasad. Husserl tak m.in. pisa³: ¯adna teoria, jak¹ by mo¿na wymyliæ, nie mo¿e
nas zwieæ na manowce co do tej zasady wszystkich zasad: ¿e ka¿da ród³owo prezentuj¹ca naocznoæ jest ród³em prawomocnoci poznania, ¿e wszystko, co siê nam
w intuicji ród³owo (by tak siê wyraziæ: w swej cielesnej rzeczywistoci) przedstawia, nale¿y po prostu przyj¹æ jako to, jako co siê prezentuje, ale tak¿e jedynie w tych
granicach, w jakich siê tu prezentuje [...] Ka¿da wypowied, która nic wiêcej nie
czyni, tylko u¿ycza takim danym wyrazu przez eksplikacjê jedynie i za pomoc¹ dok³adnie dostosowuj¹cych siê do nich znaczeñ, stanowi tedy... absolutny pocz¹tek
w rzetelnym sensie powo³any do tego, by staæ siê podstaw¹, stanowi principium8.
Tyle z Husserla. I niech to wystarczy, dalszy bowiem wyk³ad na temat róde³ i istoty
samego poznania ejdetycznego jako poznania ugruntowanego w dowiadczeniu rozrasta³by siê i tylko komplikowa³ sprawy9. Wróæmy zatem do naszego problemu.

IV. Wstêpne porz¹dkowanie terenu analiz
Zanim spróbujemy wydobyæ na wiat³o dzienne ca³¹ zawartoæ danych ród³owego poznania istoty osoby, postarajmy siê wpierw trochê uporz¹dkowaæ teren badañ.
1. Pierwsza sprawa to zwi¹zek dowiadczenia osoby z dowiadczeniem cz³owieka. Czy ejdetyczne poznanie osoby pokrywa siê z poznaniem ejdetycznym cz³owieka? Mo¿e siê bowiem wydawaæ, ¿e poznanie osoby i poznanie cz³owieka  w tym
równie¿ poznanie drugiego cz³owieka jako kogo odrêbnego  to jedno i to samo.
Otó¿ nie. Bo gdyby tak by³o, to mo¿na by postawiæ znak równoci pomiêdzy poznaniem osoby a poznaniem cz³owieka i wszystko, co przypisujemy osobie, moglibymy tak¿e przypisaæ cz³owiekowi, a co przypisujemy cz³owiekowi, to samo równie¿
osobie. Lecz tak jednak nie jest. Bo czy¿ mo¿na mówiæ, ¿e gdzie cz³owiek, tam
E. H u s s e r l, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ksiêga druga, t³um.
D. Gierulanka, Warszawa 1974, s. 78-79.
9
Nieco obszerniejsze wyjanienie problemu poznania apriorycznego por.: A. S i e m i a n o w s k i, Fenomenologia. Nowe obszary i tematy badañ, Gniezno 2004, s. 40-41.
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i osoba, a gdzie osoba, tak i cz³owiek? To jednak jako razi nasze uszy, bo znowu
nie mo¿na powiedzieæ, ¿e gdzie nie ma cz³owieka, tam ju¿ nie ma osoby.
Bez w¹tpienia ród³owo sensu bycia osob¹ dowiadczamy przede wszystkim
w naszym ludzkim ¿yciu. To my ludzie jestemy osobami, to my ludzie odnajdujemy
siê w wiecie osobowym. Ale czy nasze ludzkie dowiadczenie osoby wyczerpuje
ju¿ wszystko, co w ogóle mo¿emy wiedzieæ o osobie? Teologia mówi o innych jeszcze osobach, o istnieniu osób Bo¿ych i osób anielskich. Oczywicie mo¿na siê zastanawiaæ, czy teologowie maj¹ jaki odrêbny wgl¹d w istotê osób boskich lub anielskich? Z jakich róde³ poznawczych wychodz¹ teologowie, gdy mówi¹ o osobach?
Z samej wiary w objawienie Bo¿e? Raczej korzystaj¹ z ludzkiego sposobu mówienia
o Bogu jako o osobie i wspólnocie osób w Bogu. Tak wiêc na podstawie naszego
ludzkiego dowiadczenia nie wiemy, czy w ogóle istniej¹ jeszcze inne osoby. Ludzkie dowiadczenie osoby nie odsy³a nas do innych osób. Mo¿emy jednak przyj¹æ,
wychodz¹c od istotowego poznania osoby ludzkiej  jako czyst¹ mo¿liwoæ10  istnienie innych osób. Lecz w tym wypadku dane ludzkiego dowiadczenia osoby nale¿y bardzo ostro¿nie przenosiæ na inne osoby poza czy ponadludzkie. Istota ludzkiej osoby to nie to samo, co istota osób boskich czy anielskich. Analogie mog¹ byæ
du¿e. Jest to jednak czysta spekulacja.
Wydawa³oby siê wiêc, ¿e mo¿na by uto¿samiæ osobê z cz³owiekiem i mówiæ, ¿e
cz³owiek to tyle, co osoba, a osoba to tyle, co cz³owiek. Bo gdy poznajemy cz³owieka, to odkrywamy w nim osobê. Ale kiedy? I tu od razu zarysowuj¹ siê trudnoci,
które ods³aniaj¹ i wyostrzaj¹ wspó³czesne dyskusje o aborcji i eutanazji. Nie jest to
jednak w tej chwili nasz problem. Nasz problem to pytanie, czy jest nam w dowiadczeniu dana istotowa to¿samoæ osoby i cz³owieka?
Otó¿ jeli chodzi o dowiadczenie osoby i cz³owieka, to trzeba byæ ostro¿nym,
aby zbyt pochopnie nie uznawaæ za istotne dla bycia osob¹ czego, co jest istotne
dla bycia cz³owiekiem. I tak na przyk³ad dla bycia cz³owiekiem jest istotne mieæ
organiczne cia³o, a w zwi¹zku z tym od¿ywiaæ siê, spaæ lub mêczyæ siê. Natomiast
dla bycia osob¹ w ogóle to nie jest istotne. Osoba nie musi siê mêczyæ, spaæ, od¿ywiaæ. Ju¿ to wskazywa³oby, ¿e przejawy bycia osob¹ s¹, po pierwsze, inne ni¿ przejawy bycia cz³owiekiem, a po drugie, okrelenia determinuj¹ce osobê i okrelenia
determinuj¹ce cz³owieka w inny sposób wi¹¿¹ siê w jedn¹ ca³oæ jako jakoci konstytuuj¹ce byt osoby i byt cz³owieka. St¹d miêdzy byciem osob¹ ludzk¹ a byciem
cz³owiekiem zachodzi podobieñstwo lub nawet to¿samoæ, ale poznania te nie pokrywaj¹ siê, gdy¿ w treci pojêcia osoby kryje siê co innego ani¿eli w treci pojêcia
cz³owieka. Niemniej jednak analizuj¹c przejawy bycia cz³owiekiem, odnajdujemy
wraz z nimi przejawy i strukturê bycia osob¹ jako cile spojone z byciem cz³owiekiem; natomiast w analizie przejawów bycia osoby nie odnajdujemy przejawów
Tak post¹pi³a Edyta Stein ze spraw¹ anio³ów. Por. E. S t e i n, Byt skoñczony a byt wieczny,
t³um. I. J. Adamska, Poznañ 1995, s. 390nn; por. tak¿e: A. S i e m i a n o w s k i, O anio³ach z filozoficznego punktu widzenia. Na marginesie Bytu skoñczonego a bytu wiecznego Edyty Stein,
Topos 3 (1995), s. 94-103.
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bycia cz³owiekiem jako cile spojonych z byciem osob¹. Osoba mo¿e byæ osob¹ nie
bêd¹c cz³owiekiem. Czy to oznaczy³oby, ¿e bycie osob¹ mo¿na by oderwaæ od bycia
cz³owiekiem lub odwrotnie? Albo ¿e bycie osob¹ tylko luno doczepia siê do bycia cz³owiekiem?
Mimo zlewania siê w jedn¹ ca³oæ przejawów bycia osob¹ z przejawami bycia cz³owiekiem, trudno jednak zgodziæ siê na uto¿samienie pojêcia osoby z pojêciem cz³owieka. Pojêcia osoby i cz³owieka nie pokrywaj¹ siê ze sob¹. W byciu cz³owiekiem odkrywamy  pos³u¿ê siê tu pojêciami i jêzykiem tradycyjnej filozofii 
dwie niezupe³ne substancje cia³a i duszy, materiê i formê, akt i mo¿noæ, naturê
i ró¿ne przypad³oci. Mówimy tak¿e o w³adzach duszy, o sk³adaniu siê cz³owieka
jako ca³oci bytowej z dwóch niezupe³nych substancji w jedn¹ doskona³¹ substancjê. Natomiast w wypadku osoby tradycyjna filozofia nigdy nie mówi³a, ¿e osoba
sk³ada siê z materii i formy, z duszy i cia³a. Osoba jako jednostka rozumnej i duchowej natury wyró¿nia siê jedynie tym, ¿e sama w sobie jest ju¿ ca³oci¹ bytow¹,
która istnieje w sobie (subsistentia), czyli ¿e jest samoistn¹ duchow¹ substancj¹.
Osobê jako ca³oæ bytow¹ i podmiot ¿ycia umys³owego w tym sensie uznawano za
ca³oæ doskona³¹, id quod est perfectissimum in tota rerum natrura.
Otó¿ ta odmiennoæ tradycyjnego jêzyka i pojêæ wskazywa³aby tak¿e na to, ¿e
osoba i cz³owiek to nie to samo. Poznaj¹c osobê, poznajemy co innego ni¿ wtedy,
gdy poznajemy cz³owieka, inne treci ujmujemy w osobie i inne w cz³owieku. Lecz
pamiêtaæ musimy, ¿e jednak nie mamy innego ród³owego dowiadczenia osoby jak
tylko ludzkiej. Cz³owiek jest ca³oci¹ bytow¹ i pewne przejawy jego bycia wyranie
naprowadzaj¹ nas na ujêcie osoby jako rzeczywistoci cile zroniêtej z cz³owiekiem, zw³aszcza z jego ¿yciem psychicznym i duchowym. Zatem nie mo¿na rozdzielaæ cz³owieka jako ca³oci bytowej i osobê uznawaæ za co odrêbnego od cz³owieka,
za co, co siê jedynie ewentualnie do³¹cza do cz³owieka (kiedy? z czyjej woli?).
Trzeba po prostu przyj¹æ, i¿ taka jest natura konstytutywna cz³owieka, ¿e w ca³oci
swego ludzkiego bytu jest on jednoczenie osob¹. Sam¹ osobê trudno uznaæ za dodatek do cz³owieka, za byt wy³¹cznie natury duchowej, który siê nadbudowuje nad
cielesnoci¹ cz³owieka czy te¿ jedynie do³¹cza siê doñ. To tylko nasz sposób widzenia i ujmowania cz³owieka rozdziela ludzki byt jako ca³oæ i tworzy odrêbne pojêcia
cz³owieczeñstwa i osoby, cia³a, duszy i ducha. To ju¿ inna sprawa, ¿e potem trudno
nam te pojêcia po³¹czyæ na powrót w jedn¹ ca³oæ ontyczn¹.
2. Problematyce osoby musimy przyjrzeæ siê z innej jeszcze strony, a mianowicie od strony powi¹zania naszego bycia osob¹ z cia³em, z materi¹, z duchem. Naszego ludzkiego bycia osob¹ dowiadczamy przede wszystkim w sferze prze¿yæ duchowych. Gdzie jest duch, tam jest i osoba. Ale czy mo¿na powiedzieæ, ¿e gdzie jest
materia lub cia³o, tam ju¿ nie ma miejsca na osobê? Pojêcie osoby  jako bytu jednostkowego rozumnej natury, jak g³osi tradycyjna definicja  zdaje siê wykluczaæ
cia³o, materiê, a zak³ada jedynie  czy mo¿e przede wszystkim  duszê, ducha, rozum, umys³, myl.
A mo¿e to jednak jest w³anie tak, ¿e widzialne organiczne cia³o, które jako
zewnêtrzna strona naszego ludzkiego bytu (hebrajskie basar) jest nosicielem osoby
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jako tego, co wewnêtrzne (hebrajskie nefesz i ruah)? Rozró¿nianie cia³a, duszy
i ducha to stary sposób mówienia o cz³owieku. I dodajmy od razu, ¿e ten sposób mówienia ma swoje uzasadnienie w fenomenach bycia cz³owiekiem. Tak przejawia siê
bycie cz³owieka, ¿e jest on widzialnym organicznym cia³em, nieorganiczn¹ dusz¹
i niematerialnym duchem. Ale czy ten sposób mówienia mo¿na odnieæ do osoby?
W teologii do osób Bo¿ych czy do anielskich na pewno nie. W owym rozdzielaniu
osoby na stronê zewnêtrzn¹ (cielesn¹, na cia³o) i wewnêtrzn¹ (duchow¹, na duszê i ducha) nale¿y byæ bardzo ostro¿nym, abstrakcyjnie bowiem mo¿na cz³owieka rozcinaæ na stronê cielesn¹, zewnêtrzn¹, widzialn¹, i na stronê duchow¹, wewnêtrzn¹, niewidzialn¹. Jest to usprawiedliwione ró¿nymi przejawami bycia cz³owiekiem. I tak od dawna rozcinano cz³owieka na cia³o i na duszê czy na cia³o,
duszê i ducha. U progu czasów nowo¿ytnych Descartes11 dokona³ tak mocnego
ciêcia cz³owieka na cia³o i duszê, ¿e ju¿ jemu samemu trudno by³o w sferze
pojêæ na powrót po³¹czyæ wszystko w jedn¹ ca³oæ.
Jedno nie ulega w¹tpliwoci, w naszym ludzkim dowiadczeniu nie mo¿emy
osoby poj¹æ w sposób adekwatny w oderwaniu od cia³a ludzkiego, od rzeczy, w ogóle
od wiata. Ju¿ w punkcie wyjcia nie dowiadczamy osoby dualistycznie w sensie
filozofii greckiej, zw³aszcza w duchu filozofii Platona. W tradycyjnej filozofii przyjmowano, ¿e cz³owiek jest osob¹, nigdy jednak nie twierdzono, ¿e byt ludzki sk³ada
siê z osoby i z cia³a. Dzieje siê tak dlatego, ¿e osoby ludzkiej nigdy nie dowiadczamy w oderwaniu od cielesnej strony naszego bytu. I wcale nie pozostaje to
w sprzecznoci z twierdzeniem, ¿e co innego znaczy pojêcie osoby, a co innego pojêcie cz³owieka. Jest tak dlatego, ¿e nasze ludzkie dowiadczenie osoby niesie ze
sob¹ prawiadomoæ ontycznej jednoci cz³owieka, o którym przy innej okazji
w sposób prawomocny mówimy, ¿e sk³ada siê z cia³a i z duszy. Ale czy osobê mo¿na umieszczaæ w samej duszy lub w samym duchu? Albo w samej wiadomoci, do czego sk³ania siê tradycja nowo¿ytna? Otó¿ osoba ludzka, jeli jest nam
dana, to dana jest nam zawsze w ca³oci i wraz z ca³oci¹ ludzkiego bytu. I tê ontyczn¹ jednoæ ludzkiego bytu ju¿ w punkcie wyjcia przyj¹æ trzeba jako pierwotn¹
dan¹ naszego ludzkiego dowiadczenia osoby. Byt osoby przewituje poprzez byt
ludzki w ca³oci, poprzez naturê cz³owieka. Wcale to jednak nie znaczy, a¿eby z tej
racji w³aciw¹ i uprzywilejowan¹ drog¹ poznania osoby mog³a byæ cielesna strona
cz³owieka i obserwacja jego zewnêtrznych zachowañ. Cia³a nie mo¿emy pomijaæ,
ale osoby nie mo¿emy szukaæ w faktach cielesnych, a tym bardziej w ledzeniu procesów neurofizjologicznych. W procesach biologicznych nie ma osoby. ród³owo
odnajdujemy j¹ w subiektywnej sferze bytu, w samowiadomoci, w prze¿yciach
duchowych, a ontyczna jednoæ cz³owieka  jednoæ jego cia³a i duszy, materii
i ducha  gwarantuje nam, ¿e analiza tej subiektywnej sfery nie zawisa w powietrzu
11
Descartes najpierw stworzy³ sobie jasne i wyrane pojêcia prostej, niez³o¿onej i niematerialnej duszy oraz pojêcie z³o¿onego, rozci¹g³ego i podzielnego cia³a. W ten sposób rozdzieli³ jednolity byt ludzkiej osoby na rozci¹g³¹ substancjê cia³a i na nierozci¹g³¹ substancjê duszy. Lecz
potem trudno mu by³o poj¹æ, jak te wyró¿nione sk³adniki konstytuuj¹ jeden ludzki byt (por.
R. D e s c a r t e s, Listy do ksiê¿niczki El¿biety, t³um. J. Kopania, Warszawa 1995, s. 3-10).
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 poza cia³em, poza procesami biologicznymi  lecz pozwala nam dostrzec osobê
w jej ludzkim ucielenieniu, w uduchowionym ciele cz³owieka czy raczej w jego ucielenionym duchu.
3. Pewnego wstêpnego uporz¹dkowania domaga siê tak¿e jêzyk, jakim mówimy
o osobie. Ju¿ od dwóch tysiêcy lat mówi siê o osobie, ale ci¹gle brak nam adekwatnego jêzyka i trafnych pojêæ. Pojêcia, jakimi siê pos³ugujemy w filozofii i w teologii, s¹ albo trudne i w du¿ym stopniu ju¿ niezrozumia³e, bo uwik³ane we w³asn¹ historiê i w sporne problemy filozoficzne przesz³oci, tak ¿e trudno odczytaæ ich sens;
albo te¿ s¹ znowu tak wieloznaczne, ¿e w ogóle nie mo¿na jasno okreliæ ich treci.
Z takich to w³anie pojêæ zbudowana jest s³ynna definicja Boecjusza. S¹ to pojêcia
uwik³ane w spory epistemologiczne i metafizyczne tamtych czasów, dlatego z trudem mo¿na odczytaæ sens definicji z nich zbudowanej. Zarazem o tej definicji nie
mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest zupe³nie b³êdna; po prostu jest dzi nieczytelna. A ponadto definicja ta pos³uguje siê s³owami, których intencje znaczeniowe dzi ju¿ siê
tak zatar³y, ¿e trudno przy ich pomocy pomyleæ sobie i przedstawiæ rzecz sam¹,
czyli osobê w pe³ni jej okrelenia  jej entelecheiê. W definicji Boecjusza jest obecna jednostkowoæ i rozumnoæ natury, jest substancjalnoæ, ale umkn¹³ z niej moment dla bytu osoby najistotniejszy  jej swoista monadyczna struktura, która wy³amuje siê sporód wszelkich podstawowych struktur ontycznych, jakie zna tradycyjna metafizyka. Osoba mimo wszelkich pozorów nie jest  jak wszystkie pozosta³e
¿ywe indywidua  substancj¹ materialn¹ czy duchow¹, aczkolwiek jest podmiotem
w³asnoci; i to podmiotem jednostkowym, ¿ywym indywiduum, które poznaje, czuje, myli i rozumuje. Osoba jest wiêc bytem w pe³ni okrelonym przez w³asn¹ naturê
konstytutywn¹ jak ka¿dy daj¹cy siê okreliæ przedmiot pierwotnie indywidualny;
chcia³oby siê nawet powiedzieæ, ¿e ma swoj¹ materiê i formê. W tym znaczeniu osobie nie brakowa³oby niczego do bycia doskona³¹ substancj¹, czyli w pe³ni zdeterminowan¹ ca³oci¹ bytow¹. A jednak to nie tak.
Definicja Boecjusza mówi równie¿, ¿e osoba jako poszczególna substancja jest
natury rozumnej. Lecz co mog³oby to znaczyæ? ¯e jest rozumem, duchem albo ¿e jest
bytem w sferze myli lub czym tylko pomylanym? Ide¹ czy jakim tworem mowy?
Osoba jest kim, kto istnieje, kto jest obecny, kto jest realnoci¹ w sferze ducha i kto
w up³ywie czasu zachowuje swoj¹ to¿samoæ czy samoæ12; osoba mówi o sobie ja
i wie o sobie. Ale najistotniejsze jest to, ¿e osoba jest  rzec by mo¿na  ca³oci¹ ontyczn¹ wewn¹trz samej siebie, tzn. tak¹ ca³oci¹, która jest sob¹ u-siebie i która jako
ja ¿yje w-sobie-dla-siebie w³asnymi mylami i decyzjami, w³asnym ukrytym przed
oczyma drugich dynamizmem wewnêtrznym, moc¹ którego rozstrzyga o sobie samej. A rozstrzyga nie tylko wówczas, gdy to jej w³asne ¿ycie przejawia siê na zewn¹trz dynamizmem ruchu i dzia³añ, ale tak¿e wówczas, gdy jej dynamizm cichnie
i ukrywa siê w sobie, a nawet wtedy, gdy siê zupe³nie pogr¹¿a w milczeniu. Ale najwa¿niejsze jest to, ¿e owo egotyczne ¿ycie osoby w-sobie-samej nie jest dla niej jej
12
Terminu tego u¿ywam zamiennie  za Barbar¹ Skarg¹  na oznaczenie osoby (por.
B. S k a r g a, To¿samoæ i ró¿nica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997).
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przypad³oci¹ jako poszczególnej substancji lub relacj¹; ¿ycie to jest jej ¿ywym centrum, jej sercem, jej pe³ni¹ i dlatego osoba wewn¹trz samej siebie  sama-w-sobie
i sama-u-siebie  osi¹ga w³asn¹ entelecheiê. Substancje jako poszczególne indywidua,
nawet te najbardziej dynamiczne, a wiêc wszelkie ¿ywe jestestwa, nie maj¹ tego rodzaju intymnego ukrytego w nich samych ¿ycia egotycznego, nie ¿yj¹ w-sobie-dla-siebie. Ich entelecheie s¹  jeli tak mo¿na powiedzieæ  wy³¹cznie zewnêtrzne, rzeczowe czy przedmiotowe, wewn¹trz wype³nione, nieme. Jako takie substancje ¿ywe s¹
jedynie pod³o¿em zachodz¹cych w nich procesów, a ich twarde j¹dro  proste i p³askie  nie kryje w sobie niczego wiêcej, ¿adnego osobno ukrytego ¿ycia intymnego,
którego nikt z zewn¹trz nie mo¿e zaobserwowaæ, a które by³oby ich w³aciw¹ entelechei¹. Definicja Boecjusza o tym wszystkim milczy. Dlaczego? Bo jej autor  na wstêpie mo¿na tê tezê wypowiedzieæ z silnym zaakcentowaniem  nie dostrzega w³anie
podstawowej struktury tego, co okreli³ natur¹ rozumn¹.
Powstaje pytanie, jak tê wyodrêbniaj¹c¹ siê strukturê osoby okreliæ? Jakim jêzykiem j¹ adekwatnie opisaæ? Jakimi pojêciami wyraziæ jej konstytutywne treci?
Przyporz¹dkowanie osobie najogólniejszych pojêæ metafizycznych natychmiast grozi zniekszta³ceniem jej w³asnej struktury i ¿ycia egotycznego jej tylko w³aciwego.
Gdy wiêc mówimy o osobie, musimy sobie zdawaæ sprawê z tego niebezpieczeñstwa. Z tej to racji lepiej jest od razu wzi¹æ w nawias zarówno tradycyjny jêzyk
metafizyczny, jak nowo¿ytne uprzedzenia do ja i czystej wiadomoci, i wpierw
staraæ siê zobaczyæ rzecz sam¹, czyli osobê sam¹ w sobie, albo jak wygl¹da byt
tego, kto o sobie w poczuciu swej to¿samoci mówi ja, a potem dopiero szukaæ w³aciwych pojêæ i odpowiedniego jêzyka.
Spróbujmy teraz przyjrzeæ siê temu wszystkiemu dok³adniej.

V. Co kryje w sobie ród³owe dowiadczenie osoby?
Odwo³uj¹c siê do ród³owego dowiadczenia osoby, nie powo³ujemy siê na ¿adne nadzwyczajne mistyczne owiecenie, ani tym bardziej na jakie tajemnicze eksperymenty z samopoznaniem w formie wychodzenia czy wykraczania poza siebie i poza w³asne naturalne mo¿liwoci; nie chodzi tu o ¿adne transgresje poza sferê
racjonaln¹. Trzeba przyj¹æ jako fakt, ¿e poznanie ród³owe osoby jest fenomenem
pierwotnym, którego nie mo¿na zdefiniowaæ, nale¿y on do natury cz³owieka jako
osoby, do samego rdzenia jej bytu13. Osobie z natury dostêpny jest bezporedni wgl¹d
w istotê w³asnego bytu jako osoby. Nie znaczy to jednak wcale, ¿e wgl¹d ten daje
nam ju¿ od razu pe³n¹ wiedzê o osobie, a wiêc wiedzê tak¹, która mówi³aby wszystko o naturze osoby i która mog³aby pos³u¿yæ do zbudowania teorii osoby czy jakiej
doktryny personalistycznej. Nic z tego. Wgl¹d w istotê osoby, jaki daje jej ród³owe
dowiadczenie  trzeba to wyranie podkreliæ  takiej ca³ociowej i wyczerpuj¹cej
wiedzy nie daje. ród³owe dowiadczenie osoby jest bowiem prze¿yciem cile subiektywnym, jest wy³¹cznie moj¹ bezporedni¹ intuicj¹ bycia osob¹. Nie sk¹din¹d,
13

Por. B. S k a r g a, To¿samoæ i ró¿nica, s. 167.
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jeno w³anie z tego rodzaju prze¿ycia ród³owo i bezporednio wiem, co znaczy byæ
osob¹. Tylko ja sam ród³owo i bezporednio widzê moje bycie osob¹; nie kto drugi z zewn¹trz, ale ja sam osobicie bezporednio poznajê samego siebie. I to jest
podstawowa prawda epistemologiczna o ród³owym dowiadczeniu osoby: osobê
jako samoobecn¹ bezporednio poznajê zawsze ja sam w akcie intuitywnego wgl¹du
w istotê mojego bycia sob¹ (czyli osob¹). Tak jestem jako osoba ukonstytuowany, ¿e
w tym jak najbardziej osobicie prze¿ytym akcie intuicji  a raczej w jej licznych
rozb³yskach skierowanych wewn¹trz samego siebie  widzê i odczytujê podstawowy sens bycia osob¹. Bezporednio przede mn¹ samym ods³ania siê istota mego
bycia osob¹. I nie w innym typie tzw. obiektywnego poznania, lecz jedynie w tej
subiektywnie prze¿ytej intuicji ods³ania mi siê równie¿ w ca³oci idea osoby. I ta idea
ukazuje mi  jak noc¹ wiat³o latarki  co znaczy byæ osob¹.
Osoby nie da siê inaczej bezporednio poznaæ, nie mo¿na jej uczyniæ przedmiotem zewnêtrznej obiektywnej obserwacji, tak jak obiektywnie obserwujemy przedmioty materialne, martwe lub ¿ywe. Nawet gdy obserwujê drugiego cz³owieka  jego
zachowania zewnêtrzne lub gdy pragnê poznaæ jego wewnêtrzne prze¿ycia, takie jak
uczucia i nastawienia, co wiêcej, nawet gdy w osobistym obcowaniu z nim traktujê
go ju¿ jako osobê  to jednak ród³owo samego bycia osob¹ nie ogl¹dam w nim
obiektywnie jako co danego mi z zewn¹trz. Do osoby nikt z zewn¹trz nie ma
dostêpu. Zarazem te¿ pamiêtaæ trzeba, ¿e ani istota osoby, ani jej idea nie wisz¹
nad konkretnym cz³owiekiem, nie s¹ czym zewnêtrznym poza osob¹. Nie s¹ to równie¿ ¿adne twory jedynie pomylane lub sfingowane przez moje mylenie o sobie,
czy to przez mowê i struktury jêzyka. Ideê osoby odkrywamy wtedy, gdy w akcie
intuicji uzyskujemy wgl¹d w istotê naszego ja osobowego, ale idei tej nie wytwarzamy naszymi aktami wiadomoci, w przeciwieñstwie do ró¿nych pojêæ osoby, które
urabiamy sobie w wyniku naszej pracy mylowej.
Takiego ród³owego dowiadczenia osoby i ujêcia jej idei nie mo¿na z góry dyskwalifikowaæ i traktowaæ jak jakich oderwanych myli o sobie samym czy pustych
wypowiedzi tylko dlatego, ¿e s¹ dane w subiektywnym prze¿yciu intuicji istoty osoby.
Samowiadomoæ bycia osob¹ nie jest subiektywn¹ iluzj¹, nie jest pustym wytworem
mylenia, pozbawionym ca³kowicie prawdziwoci. Wrêcz przeciwnie, o intuicji skierowanej wewn¹trz samego siebie, w g³êbiê w³asnego ja osobowego ods³aniaj¹cego nam
ideê osoby mo¿na powiedzieæ, ¿e jest wprost przesycona prawdziwoci¹. Jest przy tym
niezmiernie wa¿ne, ¿e prawdziwoæ tej intuicji nie musi byæ potwierdzana przez dodatkowych zewnêtrznych obserwatorów, tym bardziej nie musi byæ weryfikowana
wed³ug przyjêtych kryteriów racjonalnego poznawania innych przedmiotów ni¿ osoba. Prawdziwoæ wgl¹du w istotê osoby  jeli jest tylko autentycznym aktem intuicji
 jest absolutna i w swej prawdziwoci niepodwa¿alna. Jej wartoæ poznawcz¹ dyskwalifikuj¹ jedynie ró¿ne metodologiczne paradygmaty, ró¿ne teorie, które z góry zak³adaj¹ zwodniczoæ wszelkich subiektywnych aktów wiadomoci14.
Fenomenologia przyjmuje mo¿liwoæ bezporedniego poznania w³asnych prze¿yæ (czêciowo tak¿e cudzych). Tego rodzaju poznanie uznaje za odmianê dowiadczenia w ogóle (Por. R. I n14
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Intuicja istoty osoby informuje mnie ród³owo o sensie bycia osob¹. Polega to
na tym, ¿e dostarcza mi niezwykle cennego wiat³a, które niejako rozwietla mnie
przed samym sob¹. Taka jest bowiem natura mojego bytu jako osoby  tak ukonstytuowany przychodzê na wiat  ¿e w mojej osobnoci i to¿samoci bycia sob¹ ród³owo mogê byæ dany w ca³oci bezporednio samemu sobie. W akcie samowiadomoci ogl¹dam nie tylko moje myli  nie tylko to, co sam sobie pomyla³em i co
sobie przedstawiam jako takie, a wiêc nie tylko moje wewnêtrzne obrazy, nie tylko ca³y zaludniony wiat mej wyobrani  ale widzê samo moje ja osobowe jako
okrelon¹ ca³oæ bytow¹, ogl¹dam jego w³aciwy wygl¹d, jego strukturê i jakociowe uposa¿enie, jego entelecheiê, czyli ostateczn¹ pe³niê bycia sob¹. Ale na mocy
tego ogl¹du  zazwyczaj analitycznie nierozwietlonego do pe³nej jasnoci i nieroz³o¿onego na okrelone pojêcia i dlatego przez niejednych filozofów uznawanego za poznanie wrodzone  wiem ju¿ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e ja jestem (istniejê) i zarazem wiem, kim jestem, a mianowicie ¿e w ca³oci mego bytu jestem ja osobowym
i jako taki jestem ród³em moich myli, uczuæ i decyzji; co wiêcej, ¿e jako ród³o
i podmiot doznañ i dzia³añ istniejê osobno jako od wewn¹trz sam w sobie okrelony.
Ponadto równie¿ z tego¿ aktu samowiadomoci wiem, i¿ jako osoba radykalnie ró¿niê siê od wszystkiego, co istnieje poza mn¹ i wokó³ mnie. Na podstawie tego¿ aktu
mogê o sobie powiedzieæ, ¿e jako samoæ wyodrêbniam siê z ca³oci bycia jako ca³kowicie inna nowa wyodrêbniona ca³oæ ontyczna. Co wiêcej, moc¹ mojego spojrzenia w samego siebie wiem tak¿e, ¿e to ja w swej osobnoci nie tylko jestem tym,
kto wie, ¿e jest w³anie taki, a nie inny, ale tak¿e wiem, i¿ jestem tym, kto pozostaje
sob¹ w up³ywie czasu, czasu, który zdaje siê mnie niszczyæ, ale i zarazem który daje
mi ¿ycie w ka¿dym oddechu. Ponadto wiem równie¿, ¿e to wszystko, co wiem o sobie samym  o mojej osobnoci, o mojej trwa³oci, o mojej to¿samoci i o mojej
odrêbnoci od wszystkiego, co istnieje poza mn¹  ¿e ca³a moja samowiedza nie jest
iluzj¹, albowiem tego wszystkiego, co w intuicji tej bezporednio widzê i co przyjmujê do wiadomoci jako takie  czego sens ods³ania mi siê jako taki, a nie inny 
tego nie zmylam i nie wytwarzam w trakcie refleksyjnego mylenia o sobie. Przeciwnie, wszystko to, czego w tym¿e w akcie samowiedzy dowiadujê siê o sobie,
przychodzi do mnie jako wiat³o o mnie samym. Ja w mej samoci wy³aniam siê
jakby z mroków istnienia i dziêki tej¿e intuicji wychodzê ju¿ teraz jakby na wiat³o
dzienne; przeroczysty dla samego siebie mogê sam twórczo stawaæ siê osobno sob¹,
a tym samym twórczo istnieæ jako osoba, jako wiadomy i wolny podmiot aktów
i kluczowych dla mnie decyzji.
Taki sposób bycia dla mnie jako osoby jest czym jak najbardziej w³aciwym
i zarazem niezwykle cennym, gdy¿ odczytujê ju¿ w nim moje znaczenie i przeznaczenie. Uwiadamiam sobie  a raczej bardziej przeczuwam ni¿ wiem z ca³¹ pewnoci¹ jasnego i wyranego poznania, które móg³bym wypowiedzieæ w pojêciach i s¹g a r d e n, Z badañ nad filozofi¹ wspó³czesn¹, Warszawa 1963, s. 290nn; t e n ¿ e, U podstaw teorii
poznania, Warszawa 1972; E. S t e i n, Zagadnienie wczucia, t³um. D. Gierulanka, J. F. Gierula,
Kraków 1988; A. W ê g r z e c k i, O poznawaniu drugiego cz³owieka, Kraków 1992).
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dach  i¿ moim przeznaczeniem nie jest stawaæ siê sob¹ w mrokach co do sensu
bycia sob¹, jakby na lepo. Jako osoba egzystujê niejako w brzaskach egzystencjalnego przebudzenia i wiat³a, zmierzam ku temu, aby byæ przeroczycie coraz wiêcej sob¹. W takim sposobie istnienia dostrzegam niezwyk³y dar, niepojêt¹ wartoæ:
wiem, ¿e jako samoæ jestem w wiecie kim odrêbnym i wyró¿niaj¹cym siê.
W wiecie natury nie znajdujê ¿adnego jestestwa, które by wiedzia³o, kim jest i kim
ma byæ, które w ten sposób odczytywa³oby swoje przeznaczenie; które z tej racji mog³oby o sobie mówiæ ja i które troszczy³oby siê o w³asn¹ przysz³oæ. Tak wiêc intuicja bycia osob¹ to zarazem intuicja mojej transcendencji w wiecie, mojej wy³¹cznoci i niepowtarzalnoci. Dziêki tej intuicji przeczuwam moje przeznaczenie do
bycia sob¹ zawsze. Bo czy¿ moim przeznaczeniem takiego sposobu bycia jak mój
mog³oby byæ rozpadniêcie siê jak ów go³¹b, którego jastrz¹b dopada w powietrzu?
Spróbujmy obecnie bardziej szczegó³owo przeanalizowaæ wszystkie sk³adniki
idei osoby, jakie s¹ nam dane w intuicji jej istoty. Pozwoli to nam okreliæ i przedstawiæ podstawowe prawdy ejdetyczne dotycz¹ce osoby.
1. Pierwsza prawda odnosi siê do monadycznej struktury osoby. Osoba ma odrêbn¹ strukturê, nie jest substancj¹ jak inne substancje. Jest ca³oci¹ bytow¹ monadyczn¹. Intuicja istoty osoby ods³ania to wyranie: jako samoæ jestem ca³oci¹ bytow¹ zamkniêt¹ w sobie samym. I to zamkniêt¹ nie tylko w ciele jakby w chroni¹cej mnie os³onie, która mnie odgranicza od wszystkiego, czym nie jestem i co nie
jest mn¹ (aczkolwiek zwi¹zane ze mn¹). Jako monadyczna ca³oæ bytowa jestem sam
w sobie, tylko w sobie i tylko dla siebie; oddzielony od drugich ludzi, od rzeczy, od
ca³ego wiata; ja nie jestem nikim innym, nikt inny nie jest mn¹. Dlatego te¿ jestem
bardziej wyodrêbniony i odosobniony ni¿ jakikolwiek inny ¿ywy organizm. Ja jestem jeden jedyny  ipse solus. Poza mn¹ nie ma nic, co by³oby mn¹. Wraz z moim
cia³em stanowiê jednolit¹ zamkniêt¹ ca³oæ, jakby jednolit¹ bry³ê ¿ywego organizmu,
z któr¹ ca³kowicie siê identyfikujê, bo w niej jestem sob¹-dla-siebie. W owej bryle
cia³a trwam wy³¹cznie ja sam jeden osobno od chwili urodzenia i uparcie w swej
osobnoci pozostajê, mimo niezliczonych zmian, stajê siê sob¹, odseparowuj¹c siê
od wszystkiego, co mn¹ nie jest.
2. Przygl¹daj¹c siê monadycznej strukturze mego ja osobowego, widzê bardzo
wyranie  jest to nowy aspekt ejdetycznego wgl¹du w istotê mojego bycia osob¹ 
¿e byæ osob¹ to nie tylko byæ monad¹, czyli ca³oci¹ odgraniczon¹ od wszystkiego
i zamkniêt¹ w-sobie i dla-siebie. Odgraniczony i zamkniêty w sobie jest równie¿
ka¿dy ¿ywy organizm, który jako ca³oæ wyodrêbnia siê od wszystkich innych organizmów. Byæ osob¹ to byæ ca³oci¹ bytow¹ wewn¹trz samego siebie i jako taka ca³oæ ¿yæ wewn¹trz siebie swoim w³asnym ¿yciem: wszelkimi odczuciami i doznaniami cielesnymi, psychicznymi i duchowymi, swoimi mylami i aktami woli. Osoba to
nie tylko centrum koordynacji procesów ¿yciowych. Osoba to egotycznoæ cile
uwewnêtrzniona. W byciu osob¹ to uwewnêtrznienie jest momentem istotnym, konstytutywnym. Osoba jest tak ukonstytuowana, ¿e jest sob¹ (samoci¹), która ¿yje
swoim osobistym i intymnym ¿yciem w-sobie-dla-siebie. Ka¿dy inny ¿ywy organizm
¿yje tak¿e jako ca³oæ, ale nie ¿yje swoim osobistym intymnym ¿yciem w-sobie-dla-
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-siebie, brak mu w³anie owego uwewnêtrznienia. Moment ten niezwykle trudno
pojêciowo trafnie okreliæ i znaleæ dla niego odpowiedni jêzykowy termin. Bo przecie¿ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e chodzi tu o duszê jako orodek koordynacji. Taki
orodek koordynacji jest tak¿e w innych ¿ywych organizmach (Arystoteles przyjmowa³ istnienie duszy wegetatywnej, sensytywnej i umys³owej). Natomiast gdyby siê
przyjê³o, ¿e chodzi tu jedynie o duszê duchow¹, grozi³oby to swego rodzaju rozdwojeniem jednoci ontycznej cz³owieka na dwa odrêbne sk³adniki: na cia³o i na duszê. Tymczasem cz³owiek ca³y jest jeden i ca³y jest osob¹ (samoci¹). To nie duchowa dusza w cz³owieku jest osob¹, ale ca³y cz³owiek cielesno-psychiczno-duchowy jest osob¹, która ¿yje-w-sobie-dla-siebie jakby zwiniêta do wewn¹trz i ukryta
we w³asnym wnêtrzu. Dla jasnoci ten tak wa¿ny moment struktury osoby okrelamy tutaj jêzykowo z³o¿onym wyra¿eniem opisowym: ¿ycie-w-sobie-dla-siebie. Taka
jest struktura ludzkiej osoby  i nie tylko ludzkiej, ale przypuszczaæ mo¿na, ¿e chyba ka¿dej osoby  i¿ jest nie tylko ca³oci¹ zamkniêt¹ w sobie i odgraniczon¹ od
wszystkiego, ale ca³oci¹, która swoje ¿ycie-w-sobie-dla-siebie ma w sobie samej
i ukrywa je wewn¹trz samej siebie. Osoba to nie cz¹stka cz³owieka, osoba to ca³y
cz³owiek, który jednak swoim prawdziwym ¿yciem ¿yje wewn¹trz samego siebie,
w swym monadycznym odosobnieniu jest jakby skoncentrowany i skupiony
w sobie. Wyra¿eniem ¿ycie-w-sobie-dla-siebie pragniemy podkreliæ, jak bardzo owo
¿ycie osoby jest ukryte wewn¹trz niej samej i jak bardzo jest jej w³aciwe i absolutnie konieczne, gdy¿ konstytuuje jej byt. Osoba ¿yje w ludzkim ciele, mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e ¿yje z cia³a i cia³em, ale tak naprawdê to osoba ¿yje i uobecnia siê
wewnêtrznie w-sobie-dla-siebie. Dlatego te¿ jej prawdziwy byt  jej entelecheia 
jest wewn¹trz niej samej. Bez owego ¿ycia w-sobie-dla-siebie cz³owiek nie by³by
ju¿ osob¹, bo nie mówi³by o sobie ja; by³by raczej kim od wewn¹trz pustym, jakby
sp³aszczonym, z kim nie mo¿na by nawi¹zaæ ¿adnego porozumienia miêdzyosobowego. Tak jest w przypadku rzeczy czy nawet ¿ywych jestestw, do których nie
mo¿emy powiedzieæ ty jak mówimy do cz³owieka. Zwierzêce organizmy jako ca³oci nie mówi¹ o sobie ja, a my do nich ty, gdy¿ s¹ jedynie substancjami, które stanowi¹ pod³o¿e dla swych przypad³oci, ale które ju¿ nie kryj¹ w sobie ¿adnego w³asnego intymnego ¿ycia, dlatego te¿ nie ma w nich ¿adnego w³asnego wnêtrza, z którego pochodzi³oby jakie osobowe echo w postaci: oto jestem ja. Z tej racji osoba
odgraniczona od wszystkiego, co inne i zamkniêta w-sobie-dla-siebie, w ca³oci sama
dla siebie jest osobnym wiatem. Dlatego te¿ cz³owiek jako osoba nie tylko jest
z zewn¹trz cielenie cz³owiekiem  ludzkim cia³em  ale przede wszystkim od wewn¹trz jest cz³owiekiem i osob¹ w-sobie-dla-siebie; bycie cz³owiekiem i bycie osob¹ zlewa siê w nim w jedn¹ ca³oæ ontyczn¹. Dlatego w tym wypadku mo¿emy
mówiæ o ród³owym dowiadczeniu osoby ludzkiej.
3. Osoba jako monada ukrywa swoje ¿ycie-w-sobie-dla-siebie jako swoje intymne wewnêtrzne ¿ycie i dlatego nikt nie ma do niego dostêpu. W tym ukryciu ja jako
samoæ ¿yjê-w-sobie-dla-siebie ca³ym strumieniem aktów wiadomoci, uczuæ, woli,
decyzji oraz wszelkich tworów wyobrani, dla których jestem ród³em bytowym.
Moje myli nie myl¹ siê same, nie zwijaj¹ siê same do wewn¹trz i same nie tworz¹
swoistego centrum. To zawsze ja mylê moje myli, to ja ¿yjê ich treciami; ja prze-
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¿ywam moje uczucia i nimi wzbogacam  lub ubo¿ê  moje ¿ycie-w-sobie-dla-siebie; to ja podejmujê ró¿ne decyzje wypowiadaj¹c za ich porednictwem moje tak
lub nie  samemu sobie lub wiatu poza mn¹. Moje myli nie powo³uj¹ do bytu ja
myl¹cego jako swego ród³a; moje prze¿ycia uczuciowe same nie tworz¹ trwa³ego
skupiska prze¿yæ (serca) jako swego orodka; moje decyzje nie wzmacniaj¹ siê i nie
nak³adaj¹ siê na siebie tak, ¿eby same mog³y tworzyæ centrum si³y. Podobnie jest
z wszelkimi tworami wyobrani, z których tak du¿o zdaje siê powstawaæ spontanicznie bez mojego udzia³u. Gdyby jednak nie by³o we mnie ja jako ich ród³a, to nie
by³oby ani moich myli, ani moich wyobra¿eñ. To zawsze ja sam  jako ja osobowe
 jestem pierwotnym ród³em wszystkiego, czym ¿yjê, a wiêc wszystkich moich
myli, uczuæ, aktów woli i wyobra¿eñ; one s¹ ze mnie, a ja ¿yjê ich treci¹. To ja
prze¿ywam wartoci po stronie przedmiotów poza mn¹; to ja sam ze siebie inicjujê
moje postawy i zmiany w wiecie. W tym znaczeniu jestem nie tylko podmiotem
moich wszystkich prze¿yæ i aktów jako przys³uguj¹cych mnie samemu  jak substancja jest podmiotem wszystkich przys³uguj¹cych jej przypad³oci  lecz jestem osobowym ród³em wszystkiego, co moje i czym ja ¿yjê w-sobie-dla-siebie i dlatego ja
u-siebie jestem podmiotem ca³ego mojego wiata wewnêtrznego.
Ca³e moje ¿ycie osobowe rozgrywa siê we mnie, rozgrywa siê jednak nie jako
cielesne i w samym ciele, lecz w sferze ducha, w swoistej nieprzestrzennej przestrzeni mego bytu. I nale¿y podkreliæ, ¿e tak naprawdê to ja jako osoba ¿yjê i kszta³tujê siê w i z materii duchowej: z moich myli, odczuæ, aktów woli i decyzji. Jednoczenie moje ¿ycie osobowe to nie bezruch, nie sk³adowisko, nie martwota, nie
bierne poddawanie siê zdarzeniom zewnêtrznym; tym bardziej nie jest to ¿aden zbiór
stanów, które zosta³y wywo³ane mechanicznie jako reakcje na bodce zewnêtrzne czy
wewnêtrzne. Co wiêcej, moje ¿ycie osobowe to nie tylko samo centrum sterowania
procesami neurofizjologicznymi. Sfera psyche czy sfera ducha jest tym miejscem,
t¹ materi¹, w których ja jestem sob¹ u-siebie, w których siê ucieleniam, w których stajê siê osobno sob¹ w pe³ni, wznosz¹c siê ponad cielesne potrzeby i transcenduj¹c w wiat wartoci.
Ale rzecz niezwykle wa¿na, ja jako osobowe ród³o prze¿yæ mam co prawda
¿yw¹ wiadomoæ w³asnej odrêbnoci od swego cia³a, któremu w wielu wypadkach
nawet przeciwstawiam siê, ale nigdy z nim nie zrywam; wprost przeciwnie, nie tylko wspieram siê na jego mocach i predyspozycjach, lecz osadzony w ciele ogarniam je ca³e jako wy³¹cznie moje cia³o i przenikam je sob¹, podporz¹dkowujê je
sobie, co ma miejsce na przyk³ad podczas autotreningów czy æwiczeñ gimnastycznych czy te¿ w pracy, kiedy to wykorzystujê si³y mego cia³a. We wszystkich tych
czynnociach do tego stopnia identyfikujê siê z moim cia³em, ¿e mogê nawet ca³kiem
prawomocnie powiedzieæ: moje cia³o to ja i odwrotnie, ja to moje cia³o. Dlaczego?
Bo na moj¹ wiadomoæ odrêbnoci w stosunku do cia³a nak³ada siê znacznie silniejsza bezporednia wiadomoæ jednoci z cia³em.
Czy ja jako osoba móg³bym byæ produktem jedynie mego cia³a i procesów
w nim zachodz¹cych? Otó¿ przeciwko tej mo¿liwoci przemawia zwarta i sensownie uporz¹dkowana budowa mego ja osobowego oraz jego centralna i archonalna rola
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w ca³oci bytu ludzkiego. Ja osobowe to nie ¿adna zbitka silnych doznañ czy jaki
osad prze¿yæ. Ja w swym dowiadczaniu osobnoci i w swym ¿yciu-w-sobie-dla-siebie jestem w ca³oci samoistny i samodzielny, jako ca³oæ jestem solidnie ukszta³towany. Dlatego te¿ nie mogê mieæ swego ród³a w samym ciele i w procesach
w nim zachodz¹cych. Bo przecie¿ moje osobowe ja nadaje sens  sens bycia osob¹
ludzk¹  w³anie tej ca³oci ontycznej, jak¹ jestem wraz z moim cia³em15. Ale od
strony ontologicznej sprawa budowy bytu ludzkiego jako ca³oci jest bardzo z³o¿ona, dlatego te¿ aby j¹ zrozumieæ, trzeba by wzi¹æ pod uwagê znacznie wiêcej danych ani¿eli te, które kryje w sobie intuicja istoty osoby. Czy mo¿na by zatem twierdziæ, ¿e istota osoby domaga siê bycia w ciele i powi¹zania z jego procesami? Trudno przes¹dzaæ, gdy¿ osoba mo¿e byæ sob¹ niekoniecznie w powi¹zaniu ze struktur¹
organiczn¹, jak to jest w wypadku cz³owieka. Ale jak to jest w przypadku innych
osób, na przyk³ad czystych duchów, nic nie mo¿emy powiedzieæ, gdy¿ brak nam
bezporednich danych dowiadczenia ich natury.
4. Intuicja istoty osoby ods³ania nam jej strukturê od innej jeszcze strony. Otó¿
bêd¹c oddzielony od wszystkiego, co nie jest mn¹, jako monada ¿yjê sam-w-sobie-dla-siebie. Przez to jednak wcale nie popadam w izolacjê, nie pogr¹¿am siê we w³asnej samotnoci ontycznej, nie odcinam siê od innych osób. W osamotnieniu zgin¹³bym. Izolacja i osamotnienie nie jest w ogóle moim przeznaczeniem. Przecie¿ ju¿
jako niemowlê uparcie krzyczê, p³aczê, wo³am, jakby dobijam siê do wiata poza
mn¹. Mój krzyk i wo³anie s¹ bezwiednie skierowane do tych, którzy s¹ poza mn¹,
do drugich osób, które istniej¹ jako inne odrêbne ja, zw³aszcza te, które s¹ zainteresowane moim przyjciem na wiat. I tu ods³ania siê nowy aspekt istotowej prawdy
o osobie jako o egotycznej monadzie. Jest charakterystyczne, ¿e mojego wo³ania nie
kierujê do rzeczy czy do wiata jako ca³oci lub do zachodz¹cych w nim procesów;
nie wo³am do pustego bezosobowego wiata, ale w³anie do drugich osób. Uparcie
chcê byæ z drugimi osobami, a te znowu od samego pocz¹tku reaguj¹ na mój krzyk
i na moje wo³anie, gdy¿ s¹ wra¿liwi i je rozumiej¹. Rodz¹c siê przychodzê na wiat,
ale to nie wiat  nie procesy w nim zachodz¹ce, nie rzeczy martwe czy ¿ywe  oczekuj¹ na mnie i mnie przyjmuj¹, lecz przede wszystkim drugie osoby. wiat jako wiat
nie jest wcale mn¹ zainteresowany. wiatu jest obojêtne, czy ja istniejê czy nie. To
jedynie ludzie s¹ zainteresowani moimi narodzinami. Wchodz¹c w ludzkie otoczenie, momentalnie zaczynam odczytywaæ sens pewnych gestów ludzi, zw³aszcza gestów mi³oci. I wtedy tym bardziej  jako monada ¿yj¹ca-w-sobie-dla-siebie  nie
chcê byæ odosobniony, ¿adn¹ miar¹ nie zmierzam do odciêcia siê od drugich, do
separacji od ludzkiego wiata osobowego. Przera¿a mnie odosobnienie, porzucenie.
Krzyk dziecka, zw³aszcza krzyk niemowlêcia, w którym jeszcze trudno dopatrzyæ siê
intencjonalnoci, charakteryzuje siê w³anie tym, i¿ jest ju¿ wo³aniem skierowanym
do drugich i o drugich, nawet gdy jest tylko wyrazem g³odu. Tak naprawdê obecnoci¹ dziecka interesuj¹ siê tylko drudzy ludzie, tylko oni mog¹ mu podaæ pokarm.
15
Por. A. S i e m i a n o w s k i, Antropologia filozoficzna, Gniezno 1996, s. 129nn. Na temat
jednoci cielesno-psychicznej bytu cz³owieka por. tak¿e: J. Tr¹bka, Dusza mózgu, Kraków 2002.

26

ANTONI SIEMIANOWSKI

wiadczy to wyranie o tym, jak bardzo cz³owiek jako osoba cia³em i dusz¹ zwi¹zany jest z drugimi osobami. Zwi¹zek ten wpisany jest w naturê ludzkiej osoby. Fundamentem tej prawiêzi miêdzyosobowej jest otwartoæ osoby na drugich i dla drugich. Osoba o ile istnieje, to istnieæ mo¿e tylko w wiêzi z drugimi i dla drugich.
Otwartoæ dla drugich i wiê miêdzyosobowa zwi¹zane s¹ w sposób nieod³¹czny z monadycznym ¿yciem osoby w-sobie-dla-siebie i stanowi¹ konieczny konstytutywny moment bycia osob¹. Cz³owiek jako osoba  a przypuszczaæ mo¿na, ¿e ka¿da
osoba  ¿yje w komunii z drugimi osobami i dla drugich osób. Osoba jako samoæ
¿yje w-sobie-dla-siebie swoim w³asnym osobistym ¿yciem, ale absolutnie nie jest
monad¹ bez okien. Autyzm w rozwoju dziecka grozi klêsk¹ cz³owieka. Osoba staj¹c siê sob¹ osobno i zachowuj¹c swoj¹ samoæ, pe³niê swego bytu  swoj¹ entelecheiê  osi¹ga jedynie wtedy, gdy sama ze siebie otwiera siê dla drugich, gdy koegzystuje z drugimi osobami w dialogu ja-ty. Dla osoby izolacja by³aby zabójcza. Tego
rodzaju komunia miêdzyosobowa i wspólnota nie maj¹ nic wspólnego z ¿yciem stadnym. Wspólnota miêdzyosobowa nie wywodzi siê ze stada. Nie rodzi siê równie¿ ze
zwyczajnego spêdzenia poszczególnych jednostek do gromady  jak cielêta do kojca
lub kurczêta do kosza. Wspólnota miêdzyosobowa nie powstaje te¿ pod wp³ywem
czynników zewnêtrznych lub ze wzglêdu na tzw. osobnicze potrzeby biologiczne jak
stadko kurcz¹t na gdakanie kwoki.
Ale tak, jak wspólnota miêdzyosobowa nie jest tworem zewnêtrznego oddzia³ywania, tak samo i osoba nie tworem wspólnoty, w której ¿yje, nie jest wiêc ca³okszta³tem stosunków spo³ecznych. Wspólnota, aczkolwiek konieczna dla osoby,
¿adna miar¹ jej nie tworzy. Jest odwrotnie, to dopiero osoby zwi¹zane wiêzi¹ wspó³porozumienia i mi³oci tworz¹ wspólnotê jako now¹ sferê bytu, bo bytu miêdzyosobowej komunii, swój duchowy wiat. Bez osób nie by³oby wspólnoty. I choæ w embrionie osoby jeszcze nie widaæ  widaæ tylko uk³ady narastaj¹cych komórek  co
wiêcej, choæ w niemowlêciu osoby zdaje siê równie¿ jeszcze nie byæ, to jednak od
samego pocz¹tku ja osobowe jest obecne w ciele i jest ju¿ osob¹, ow¹ samoci¹
w ukryciu, ¿yje i rozwija siê w komunii z drugimi i dziêki tej komunii. Osoby nie przybywa w zale¿noci od warunków zewnêtrznych, od uznania. Osoba w toku rozwoju
ujawnia swoj¹ obecnoæ i swoje ¿ycie-w-sobie-dla-siebie. Normalnie i naturalnie cz³owiek jako osoba rozwija siê i ¿yje wy³¹cznie we wspó³porozumieniu z drugimi
i we wspólnocie ja-ty, zachowuj¹c jednak swój ontyczny prymat. I ten pierwotny stan
rzeczy  osobê sam¹ jako monadê i jej wiê z drugimi monadami  musimy po prostu przyj¹æ do wiadomoci jako fakt ontologiczny, jako swego rodzaju a priori ludzkiego ¿ycia osobowego. Nie ma osób bez owego a priori wspólnotowych wiêzi.
Wspó³porozumienia i komunii miêdzyosobowej nie stwarzamy z zewn¹trz aktami ewokacji, nie powo³ujemy jej do bytu niejako na zawo³anie aktami decyzji
i stanowienia. Osoba ludzka w komunii z drugimi i dla drugich jest nam dana wraz
ze sw¹ cielesnoci¹ i ze sfer¹ miêdzyosobowej duchowej komunii; jest jednak dana
nie w zamazaniu wszelkich granic i ró¿nic, zw³aszcza granic i ró¿nic, jakie wyznacza ontologiczne pierwszeñstwo osoby. Jest w tym jaki paradoks ¿ycia miêdzyosobowego: pojêcie osoby nie uto¿samia siê z pojêciem cz³owieka, z pojêciem du-
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szy i ducha, ale zak³ada prymat konkretnego ukonstytuowania osoby jako bardzo jednolitej ca³oci ontycznej, pe³nej w³asnego sensu, jako monadê odgraniczon¹ od
wszystkiego i zachowuj¹c¹ swój ontologiczny prymat. Choæ osoba jest bardzo cile
spojona z egzystencj¹ drugich osób, to jednak nigdy nie jest tylko dowolnie wyodrêbnion¹ czêci¹ wiata miêdzyosobowego, swego rodzaju produktem wspólnoty
jako ca³oci. Osoba to nie czêæ jakiej wy¿szej ca³oci ani tym bardziej abstrakcyjnego spo³eczeñstwa. Osoba to rzeczywista monada sama w sobie i dla siebie. Ods³ania siê tu jeszcze inny konieczny moment w byciu osob¹.
Otó¿ wszelka wiê miêdzyosobowa na p³aszczynie ja-ty rodzi siê z osoby i od
osoby do osoby. Ontologiczn¹ podstaw¹ wspólnotowej wiêzi jest komunia miêdzyosobowa. Wspólnota zrodzona z tej komunii nie jest wytworem zewnêtrznych warunków,
ani tym bardziej skutkiem wywo³anym zewnêtrznymi procesami oddzia³uj¹cymi na
cia³o i na psychikê. ¯ycie osoby w komunii z drugimi i dla drugich na p³aszczynie
ja-ty jest dzie³em w³asnym osoby, jej osobistym czynem zakorzenionym ród³owo
w osobie i jej wolnoci. Wiê miêdzyosobowa jest nie do pomylenia bez wolnoci. Ta
wiê i komunia nie istniej¹ na zewn¹trz i nie wyprzedzaj¹ osoby ani tym bardziej jej
nie tworz¹, lecz zak³adaj¹ osoby jako swoj¹ podstawê, jako swoje pierwotne ród³o.
I nie ma w tym b³êdnego ko³a interpretacyjnego, raczej jedynie jego pozór.
Wiê miêdzyosobowa zawi¹zuje siê ju¿ od chwili narodzin jako wzajemne porozumienie z drugimi i szybko przybiera  ju¿ u dziecka  charakter osobistej ekspresji ja osobowego i wyrazu jego ¿ycia w-sobie-dla-siebie, jakim w zal¹¿ku ¿yje
ka¿de monadyczne ja. To owo ja  ju¿ czy jeszcze dzieciêce  co drugim komunikuje, co wyra¿a, ale i co przyjmuje do wiadomoci, a przede wszystkim co odczuwa, o co prosi, komu ufa. Dziecko  czêsto z tego nie zdajemy sobie sprawy,
jak bardzo wczenie  odczuwa obecnoæ drugich osób, ¿yje z ich troski i starañ,
z ich mi³oci, a wiêc ju¿ z szeroko rozumianej komunikacji na p³aszczynie ja-ty.
Wszystko to kulminuje szczególnie we wzajemnej mi³oci, kiedy dochodzi do jej
przebudzenia i odczucia. Sens tych przejawów wyranie dostrzegamy w oczekiwaniu rodziców na pierwszy umiech dziecka. Umiech ten jest ju¿ spontanicznym aktem komunikacji, milcz¹cej, bezs³ownej, ale od samego pocz¹tku wszystko jest ju¿
wyrazem osobowego ja i rodzi siê jako wzajemne miêdzyosobowe porozumienie
i komunia16. Taki umiech to nie zwyczajne wyuczone reakcje osobnicze; zreszt¹
z osobniczych reakcji i interakcji nie da siê wyprowadziæ miêdzyosobowego porozumienia. Widaæ to wyranie na przyk³adzie porozumiewania siê ze zwierzêtami: nawet z najbardziej udomowionymi nie mo¿emy siê na tyle porozumieæ, ¿eby nawi¹zaæ z nimi wiê na p³aszczynie ja-ty (zreszt¹ w wiecie zwierzêcym nie ma ¿adnej
wiêzi ja-ty, przecie¿ zwierzêta nigdy nie mówi¹ do siebie po imieniu). Zwierzêce
porozumienie to jedynie z³o¿one procesy wzajemnych wiêzi, których podstaw¹ jest
osobnicze i miêdzyosobnicze dostosowanie, a nie miêdzyosobowe porozumienie na
p³aszczynie ja-ty.
16
Szerzej na ten temat por. Z. N. B r z ó z y, Osoba i wiêzi rodzicielskie w problematyce sztucznej prokreacji, Filozofia Chrzecijañska 1 (2004), s. 235-254.
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Wiê, jaka siê zawi¹zuje miêdzy osobami, zak³ada monadyczne bieguny ja osobowych. Ka¿dy ¿yje osobno swoim w³asnym egotycznym ¿yciem w-sobie-dla-siebie. I komunikacja jest mo¿liwa tylko dlatego, ¿e ja  ¿yj¹c w-sobie-dla-siebie 
mam co drugim do powiedzenia, co, co jako cile moje, subiektywne, ods³aniam
przed nimi i dzielê siê tym z nimi. Inni mnie s³uchaj¹ i rozumiej¹; rozmawiamy ze
sob¹, toczymy dialog, sprzeczamy siê, lecz gdy tylko dochodzimy do porozumienia,
wspólnie uznajemy to, co prawdziwe, co sprawiedliwe i dobre, a przede wszystkim
wzajemnie sobie ufamy. W procesie komunikacji wszystko to przebiega spontanicznie, ale zawsze swój pocz¹tek bierze z ja osobowego, które jest pierwotnym ród³em
porozumienia i które uczestniczy w procesie komunikacji jako jej podmiot zawi¹zuj¹cy z drugim podmiotem wiê porozumienia. Przekszta³caj¹c lapidarn¹ formu³ê
Augusta Cieszkowskiego, mo¿na by powiedzieæ, ¿e cz³owiek jako osoba  a to znaczy jako monada ¿yj¹ca-w-sobie-dla-siebie i jako podmiot wszelkiego porozumienia
 niesie ju¿ ze sob¹ wspólnotê i spo³eczeñstwo17.
W tych wszystkich prze¿yciach  zarówno receptywnych, jak i aktywnych  nie
zamykam siê w moim monadycznym ja. Izolowanie siê oznacza³oby moj¹ klêskê
jako osoby. Wprawdzie jako osoba jestem zamkniêty w moim ciele, które mnie
odgranicza szczelnie od drugich. Ale i cia³o jest równie¿ jedynie cienk¹ os³on¹, bo
równie¿ poprzez nie czujê obecnoæ drugich i za jego porednictwem mogê im wyra¿aæ wewnêtrzne treci moich myli i uczuæ. Ja w moich subiektywnych prze¿yciach, dziêki w³aciwemu im intencjonalnemu charakterowi, ustawicznie w aktach
komunikacji ca³y  cia³em i dusz¹  kierujê siê ku drugim. Z mojego monadycznego
odosobnienia w wolnoci transcendujê ku drugim, wkraczam w wiat sensu i wartoci poza mn¹, stajê siê uczestnikiem wartoci ucielenionych w wiecie, w drugich
osobach, w Bogu; ¿yjê wartociami estetycznymi, moralnymi, religijnymi. I dopiero
w tych spe³nianych aktach komunikacji i transcendencji ku wartociom dochodzê
jako osoba do pe³ni w³asnego bytu, stajê siê sob¹, co wiêcej, spe³niam swoje powo³anie jako osoba. Okazuje siê zatem, ¿e moim prawdziwym powo³aniem jako osoby
jest byæ we wspólnocie z drugimi i dla drugich, a nie dla samego siebie, stawaæ siê
uczestnikiem wspólnoty, uczestnikiem wartoci.
5. W intuicji istoty osoby kryje siê jeszcze inna prawda ejdetyczna, któr¹ musimy obecnie wydobyæ na jaw i wyranie okreliæ. Otó¿ jako osoba ja sam w sobie nie
jestem bierny, zdany wy³¹cznie na procesy zachodz¹ce w moim ciele i w mojej psychice, a wiêc na immanentne si³y kieruj¹ce rozwojem mojego organizmu, czy na bieg
zewnêtrznych zdarzeñ. Jako samoæ ¿yjê zawsze w sposób dynamiczny i ustawicznie siê rozwijam, bo nie jestem  jeli tak mo¿na powiedzieæ  od razu gotowy
w ca³oci mego bytu i ca³kowicie niezmienny. Co wiêcej, ten twórczy dynamizm
i tym samym rozwój psychiczno-duchowy jest moim przeznaczeniem, dlatego te¿
mogê byæ osob¹ jedynie w ten kreatywny sposób. Na ów twórczy dynamizm sk³adaj¹ siê moje akty wiadomoci, moje doznania i odczucia, moje postanowienia i decyzje, moje postawy i bior¹ce z nich pocz¹tek dzia³ania zewnêtrzne. Tak wiêc stajê
17

Por. A. C i e s z k o w s k i, Ojcze nasz, t. 3, s. 32.
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siê sob¹ z dorobku i urobku mego twórczego dynamizmu. Jako osoba mam w sobie
tê przedziwn¹ twórcz¹ moc, i¿ mogê nie tylko z zewn¹trz przyjmowaæ wra¿enia
i ulegaæ doznaniom, ale mogê tak¿e wybieraæ samego siebie, a nawet poczynaæ samego siebie w wolnoci i w prawdzie (Kierkegaard).
Oczywicie ten twórczy dynamizm w³asny ja osobowego z pocz¹tku zdaje siê
byæ w ¿yciu osoby w ogóle nieobecny, jest jakby upiony. Bo jako niemowlê nie
tylko ¿e nie mylê twórczo i nie zajmujê okrelonych postaw, ale jakbym w ogóle
nie myla³; nie wiem, co to jest prawda, nie jestem w stanie podj¹æ jakiejkolwiek
decyzji, tym samym nie mogê kszta³towaæ ani swego oblicza, ani w³asnej drogi ¿yciowej. Jako dziecko jestem niemal wy³¹cznie kszta³towany przez immanentne si³y
mego cia³a (samorozwój) i przez zewnêtrzne otoczenie. Moje ja osobowe zdaje siê
zupe³nie milczeæ. Niemniej jako ¿ywe egotyczne centrum odczuæ i ród³o zachowañ
ju¿ jestem obecny w moim ciele. Co prawda w sposób widoczny do g³osu i do w³adzy dojdê póniej, bo dopiero w okresie dojrzewania, a wiêc wtedy, kiedy to ju¿
coraz wyraniej zaczynam rozpoznawaæ zarówno samego siebie, swoje mo¿liwoci
i swój charakter, jak i sens wiata poza sob¹. Czy zatem mog³oby to znaczyæ, ¿e ja
osobowe powstaje w rozwijaj¹cym siê organizmie znacznie póniej i nie wiadomo
sk¹d? Nic podobnego, w sposób ukryty w ciele jestem obecny ju¿ od samego pocz¹tku, tzn. od chwili poczêcia18. Bo czy¿ zarówno jako niemowlê, jak i jako dwu
lub piêcioletnie dziecko  w sprzeciwie czy w krzyku  nie wyra¿a³em ju¿ samego
siebie? Czy¿ w gestach oporu i uporu nie manifestowa³em ju¿ swojej wolnoci? To
nie cia³o krzycza³o we mnie, lecz od samego pocz¹tku krzycza³em ja obecny w moim
ciele. Czy¿ wtedy, gdy doroli  matka czy ojciec  patrzyli w moje ¿ywe oczy
i szeptali pieszczotliwe s³owa mi³oci, których sensu nie pojma³em, lecz wy³¹cznie
biernie przyjmowa³em  czy¿ wówczas s³owa te nie zapada³y gdzie g³êboko we
mnie? To w³anie z tych s³ów i z mi³oci w nich obecnej rodzi³a siê ju¿ wiê miêdzyosobowa tylko dlatego, ¿e ja by³em przez ca³y czas ju¿ obecny. Jestem nie tylko
kim, kto od drugich uczy siê o sobie mówiæ ja, ale ju¿ kim, kto rzeczywicie jest
sob¹ w-sobie-i-u-siebie, kto w zarodku jest ju¿ podmiotem osobowym i kto usi³uje
zaznaczyæ  krzykiem, oporem czy umiechem  zarówno swoj¹ obecnoæ, jak
i swoj¹ odrêbnoæ; kto jako ¿ywa moc ducha budzi siê do w³asnego czynu, pragn¹c
wyodrêbniæ siê z otoczenia i zapanowaæ nad zewnêtrznymi uwarunkowaniami.
Tworzenie samego siebie  autokreacja  jest konstytutywn¹ mo¿liwoci¹ cz³owieka jako osoby, a przypuszczaæ mo¿na, ¿e i ka¿dej osoby, jest bowiem przejawem
twórczej mocy ducha. Cz³owiek urzeczywistnia samego siebie przede wszystkim
wtedy, gdy ¿yje poznaniem i prawd¹19, gdy kieruje siê sprawiedliwoci¹, gdy szuka
dobra, gdy zachwyca siê piêknem, gdy w wolnoci oddaje siê temu, czemu warto siê
Na temat pocz¹tku cz³owieka por. A. S i e m i a n o w s k i, Pocz¹tek cz³owieka. Ontologiczny i religijny punkt widzenia a postawy moralne, w: Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico
Wciórka septuagenario dedicata, Poznañ 2001, s. 163-178.
19
Por. R. G u a r d i n i, Koniec czasów nowo¿ytnych. wiat i osoba. Wolnoæ, ³aska, los, t³um.
Z. W³odkowa, M. Turowicz, J. Bronowicz, Kraków 1969, s. 178-180.
18

30

ANTONI SIEMIANOWSKI

oddaæ, czemu warto siê powiêciæ, dla czego warto cierpieæ, w imiê czego warto
pokonywaæ trudnoci, a zw³aszcza w imiê czego warto byæ cz³owiekiem, choæby
poprzez ból i cierpienie. Autokreacja nie rodzi siê z naladowania drugich, z zachowañ otoczenia, z potrzeby przystosowania do warunków zewnêtrznych. Autokreacja
osobowa to nie tylko przekraczanie w³asnych mo¿liwoci czy wy³adowywanie agresji. Autokreacja to ustawiczne wychodzenie od siebie i transcendowanie w wiat
wartoci  twórcze wkraczanie w wiat logosu bycia.
Bez autokreacji nie ma osoby, jest co najwy¿ej osobniczy samorozwój, jaki spotykamy we wszystkich ¿ywych organizmach. Natomiast cz³owiek rozwija siê kierowany nie tylko immanentnymi si³ami swej biologiczno-psychicznej struktury, lecz
sam przez siebie. Tworz¹c siebie dochodzê pe³ni swej osobowej egzystencji, stajê
siê suwerennym panem samego siebie i panem sobie samemu. Autokreacja mo¿liwa
jest tylko dlatego, ¿e ma swoj¹ podstawê w ja osobowym, które od samego pocz¹tku
jest obecne i jest sob¹ w sposób solidnie ukonstytuowany i które ma w sobie duchow¹ moc bycia. Akty wiadomoci i akty woli nie nak³adaj¹ siê same na siebie i nie
wzmacniaj¹ siê same tak, ¿eby mog³y siê w pewnym momencie zrosn¹æ w ca³oæ
ontyczn¹, która potem ju¿ sama tworzy³aby siebie. Takie powstawanie osoby z w³asnej nicoci by³oby ontologicznym absurdem. Ja osobowe nie powstaje samo i nie
bierze siê nie wiadomo sk¹d. Ma swoje pierwotne ród³o bytowe  dowiadcza go
w sobie samym, w mocy w³asnej wolnoci. Karl Jaspers mówi, ¿e cz³owiek w³anie
gdy dowiadcza w sobie twórczej mocy wolnoci  a jest to jedno ze ród³owych
dowiadczeñ cz³owieka  ma tê niepow¹tpiewaln¹ wiadomoæ, ¿e istnieje nie dziêki sobie samemu, ale ¿e zosta³ darowany sobie przez Transcendencjê20. Cz³owiek
wierz¹cy nadaje zawsze Transcendencji imiê Boga osobowego.
Tych tak bardzo istotnych i konstytutywnych momentów dla bycia osob¹ nie ma
w definicji Boecjusza. Nie ma i byæ nie mo¿e. Ale dlaczego? Po pierwsze, Boecjusz
w bycie osoby dostrzeg³ jedynie rozumnoæ i duchowoæ oraz jednostkowoæ i zdeterminowanie rodzajowe; po drugie, jako logik uzna³ za Arystotelesem substancjalnoæ za najwa¿niejsz¹ kategoriê logiczn¹. Nic przeto dziwnego, ¿e w bycie osoby 
tak samo jak we wszystkich innych jednostkowych podmiotach cech gatunkowych
i rodzajowych, dostrzeg³ jedynie substancjê i jej przypad³oci, a monadyczne ja osobowe rozp³ynê³o mu siê w kategoriach ogólnych. Tymczasem osoba jako ca³oæ
ontyczna jest zadziwiaj¹c¹ struktur¹ bytow¹. W cis³ym tego s³owa znaczeniu jest
monad¹, ale monad¹ otwart¹ i w ci¹g³ym ruchu stawania siê (tego momentu Boecjusz w ogóle nie bra³ pod uwagê). Osoba ¿yje swoim monadycznym ¿yciem
w-sobie-dla-siebie i pe³niê swego bytu  swoj¹ entelecheiê  osi¹ga wewn¹trz samego siebie. Osoba ¿yje i rozwija siê dynamicznie, w wolnoci tworzy sama siebie, gdy
transcenduje w wiat wartoci, którymi i dla których ¿yje. Co wiêcej, w wolnoci
tak¿e wchodzi w liczne wiêzi z drugimi osobami i zawi¹zuje  aby byæ wiêcej sob¹
 liczne wspólnoty (mo¿na to uznaæ za wchodzenie w relacje), gdy¿ przeznaczeniem
20
Por. K. J a s p e r s, Filozofia egzystencji, t³um. D. Lachowska, A. Wo³kowicz, Warszawa
1990, s. 38. Karl Jaspers myl tê wypowiada w wielu innych miejscach i w ró¿nych wersjach.
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osoby jest byæ z drugimi i dla drugich osób. Osoba w swej ontycznej strukturze jest
monad¹, której przeznaczeniem jest wolne uczestnictwo we wspólnocie. Z tej racji
osoba okazuje siê byæ substancj¹ wyj¹tkow¹. Jako ca³oæ bytowa zdolna jest nie
tylko poznawaæ i logicznie myleæ, ale tak¿e  a mo¿e raczej przede wszystkim 
wed³ug porz¹dku serca kochaæ. Prawdziwa wielkoæ i wartoæ osoby objawia siê
w tym, ¿e jest w wiecie jedna jedyna i niepowtarzalna  hapax legomenon. Nic przeto dziwnego, ¿e wymyka³a siê i nadal wymyka wszelkim definicjom logicznym,
wszelkim próbom klasyfikowania i podporz¹dkowywania ogólnym kategoriom.
Wcale to nie oznacza, ¿e mog³aby byæ poza logik¹ i jako taka nie do pojêcia w kategoriach racjonalnych. Wrêcz przeciwnie, sama jest pe³na w³asnej rozumnoci, ale rozumnoci takiej, która nie mieci siê w powszechnie przyjêtych  i uznanych za jedynie racjonalne  kategoriach logicznych i ontologicznych. Chc¹c zrozumieæ osobê
nie trzeba wcale wychodziæ poza logikê, lecz wystarczy przyj¹æ jej w³asny logos,
dany nam w ród³owym dowiadczeniu jej istoty.

VI. ród³owe poznanie istoty osoby potrzebuje nowej metafizyki
Z intuicji istoty osoby wiem ród³owo, co znaczy byæ osob¹. I wiem z absolutn¹
pewnoci¹  a co do tego siê nie ³udzê  ¿e istniejê w wiecie nie jak ka¿dy inny
przedmiot poród przedmiotów rzucony w mroki przemian i w ruch stawania siê
wszystkiego, ale ¿e istniejê osobno i jestem sob¹-w-sobie-dla-siebie. Ponadto wiem,
¿e ¿yjê wpleciony w wiat innych osób, ¿e egzystujê z-drugimi i dla-drugich. To
wewnêtrzne wiat³o samowiedzy czyni mnie przeroczystym dla mnie samego; egzystuj¹c jestem jak wêdrowiec, który noc¹ w ciemnym lesie idzie z maleñk¹ latark¹
w rêku. Bez rozwietlaj¹cej mnie od wewn¹trz samowiedzy by³bym skazany na b³¹dzenie w sobie samym: w wolnoci móg³bym ³atwo zejæ na bezdro¿a, a moje sumienie przygas³oby i przesta³oby mnie niepokoiæ o sens dobra i z³a. Troska o ocalenie samego siebie sta³aby mi siê obca.
Lecz ten ród³owy wgl¹d w istotê bycia osob¹ nie daje mi pe³nej wiedzy o sobie
samym. Miêdzy wewnêtrznym wiat³em samowiedzy a zobiektywizowan¹ wiedz¹
o bycie ludzkim w ca³oci, zachodzi rozbie¿noæ. W samowiedzy nie odnajdujê odpowiedzi na liczne i niepokoj¹ce mnie pytania o sens w³asnej egzystencji, ten jest
przede mn¹ zakryty. Nie wiem tego, co dla mnie najwa¿niejsze: sk¹d przychodzê na
wiat i dok¹d idê. Nie wiem, kto mnie wezwa³ do bycia osob¹. Kto wyznacza mi
drogi stawania siê sob¹? Jakie s¹ moje prawa? Do czego jestem zobowi¹zany? Kto
jest nade mn¹? Czy mo¿e w wiecie jestem suwerenem? Czy przyb³êd¹ losu? Niewiedza w tych sprawach jest dla mnie ród³em metafizycznego lêku i dr¿enia. Szukam egzystencjalnego utwierdzenia, jakiej mocy bycia. I nadziei na ¿ycie, które
trwa³oby wiecznie.
W ca³oci mego bytu jako osoba nie jestem oderwanym od cia³a duchem, nie
jestem samym rozumem, jak¹ prost¹ i niez³o¿on¹ substancj¹ duchow¹ lub czyst¹
wiadomoci¹, która pragnie siê oderwaæ od wiata. Moje ¿ycie osobowe  owo ¿y-
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cie-w-sobie-dla-siebie, ustawicznie potwierdzaj¹ce swoj¹ to¿samoæ  nie kulminuje
w teoretycznej kontemplacji istoty w³asnego bytu. Jestem cia³em poród innych cia³,
duchem ucielenionym w materii mego cia³a. Taka jest moja natura, ¿e istniejê jako
¿ywy organizm, a raczej jako byt wcielony w materiê. Jednak nie znam do koñca
tajników mego cia³a, którego si³ami ¿yjê. Nie potrafiê równie¿ zg³êbiæ mego duchowego ja, nie umiem odczytaæ wszystkich jego pragnieñ i d¹¿eñ. Niepojête s¹ dla
mnie pragnienia mego serca. Potrzebujê uczuciowej wiêzi z drugimi, a jednoczenie
broniê w³asnej autonomii i niezale¿noci. Zarazem przeczuwam, ¿e oderwanie siê
od wspólnoty z drugimi by³oby moj¹ egzystencjaln¹ klêsk¹. St¹d moj¹ egzystencjê
przenika niepewnoæ21. Kim¿e ostatecznie jestem? Tym, kto staje siê, by w koñcu
przemin¹æ? Jakie jest moje znaczenie i przeznaczenie? Kto mi ods³oni prawdê o mnie
samym?
W filozofii, a w nauce tym bardziej, fakt bycia osob¹  jednostk¹ jako jednostk¹, poszczególnym cz³owiekiem  pomija siê lub podporz¹dkowuje ca³oci bycia.
Tradycyjna filozofia umierci³a ¿ywe ja osobowe, wt³aczaj¹c je w ogólne pojêcia
bytu jako bytu, poszczególnego cz³owieka podda³a ogólnym zasadom. Nauki pozytywne tak¿e nie interesuj¹ siê egzystencj¹ jednostki  podmiotem wolnych decyzji.
Osoba jako indywiduum i podmiot wolnych decyzji zosta³a tak¿e poddana prawom
ogólnym, które maj¹ wyjaniaæ jej pochodzenie i funkcjonowanie. Poszczególny
cz³owiek osta³ siê jedynie jako przypadek lub jako ilustracja ogólnych twierdzeñ czy
praw naukowych. Nauka bowiem ma to do siebie  tak siê nastawia  ¿e interesuje
siê zawsze tym, co ponadjednostkowe, szuka uogólnieñ w postaci pierwszych zasad
czy praw rz¹dz¹cych faktami. W badaniach naukowych osoba jako autonomiczny
podmiot22 znika z pola widzenia, zostaje zredukowana do narastaj¹cego uk³adu komórek, do cienia genów, do osobliwego przypadku, a w naukach humanistycznych do wytworu stosunków spo³ecznych, do tworu jêzykowego lub do roli jakiej
ciekawej osobowoci. Zreszt¹ nie tylko w naukowym myleniu, ale tak¿e w polityce
poszczególny cz³owiek jest nieobecny, a pytanie o to, kim jestem  zostaje sprowadzone do opcji wiatopogl¹dowych i przybiera charakter pytania prywatnego. I jest
to zadziwiaj¹ce i zarazem zatrwa¿aj¹ce: przecie¿ od decyzji poszczególnego cz³owieka jako podmiotu zdaj¹ siê zale¿eæ losy ludzkoci, a mo¿e i losy wiata, bo przecie¿ mo¿emy sobie wyobraziæ konsekwencje decyzji o u¿yciu broni nuklearnej. Lecz
czy moje bycie osob¹, t¹ oto osob¹, mog³oby byæ wy³¹cznie spraw¹ prywatn¹ spraw¹? Czy mog³oby nic nie znaczyæ? Czy poszczególny cz³owiek nie kryje w sobie
nic wa¿nego, nic wiêtego? Od pytañ o sens mego bycia osob¹ nie mogê uciec, nie
mogê ich tak¿e uznaæ za irracjonalne. To przecie¿ w³anie w nich przejawia siê moja
rozumnoæ.
W kulturze europejskiej  ju¿ w pierwszej po³owie XIX wieku  sytuacjê zapoPor. przejmuj¹ce poszukiwania Petera Wusta: P. W u s t, Niepewnoæ i ryzyko, t³um. K. Toeplitz, Warszawa 1995.
22
W nauce eliminacjê autonomicznego podmiotu postulowa³ Burrhus F. Skinner: B. F. S k i n n e r, Poza wolnoci¹ i godnoci¹, t³um. W. Szelenberg, Warszawa 1978, s. 204nn.
21
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minania o poszczególnym cz³owieku jako osobowym podmiocie dostrzeg³ Sören
Kierkegaard i da³ temu wyraz w swych pismach. Ale losy jego antropologicznego
odkrycia s¹ dla dziejów Zachodu znamienne: niemal przez pó³ wieku nie liczono siê
z jego g³osem. Dopiero w piêædziesi¹t lat po jego mierci  ju¿ w okresie narastaj¹cego kryzysu w nauce i w ca³ej kulturze europejskiej  doceniono sens jego pytañ
o wartoæ i znaczenie poszczególnego cz³owieka. Wtedy te¿ dopiero pisma jego sta³y siê ród³em nowej inspiracji, która natchnê³a wielu filozofów do poszukiwania
prawdy, któr¹ ¿yjemy, do powagi tkwi¹cej w bycie ludzkim, który jest i musi sam
o sobie rozstrzygaæ23.
Dzisiaj uwiadamiamy sobie coraz wyraniej donios³oæ pytañ, jakie do filozofii wprowadzi³ Søren Kierkegaard. S¹ to pytania tak samo wa¿ne jak te, które przed
wiekami sformu³owa³ Arystoteles i które  przez wp³yw swej Metafizyki  narzuci³
filozofii europejskiej na d³ugie wieki jako pierwsze i podstawowe pytania o sens bytu
w ogóle. Ale co jest wa¿niejsze: pytania o sens bytu w ogóle, czy pytania o sens
bycia tym oto cz³owiekiem, konkretna osob¹? Czy wobec tego nale¿a³oby teraz odrzuciæ Arystotelesa i jego pytania metafizyczne uznaæ za pozbawione sensu i skupiæ
siê na cz³owieku? Niew¹tpliwie by³oby to wyrazem protestu i buntu przeciwko pewnej tradycji filozoficznej. Nie s¹dzê jednak, ¿eby to by³o najlepszym rozwi¹zaniem.
Ale jedno jest niew¹tpliwe: nowe metafizyczne pytania o sens bycia cz³owiekiem
trzeba podj¹æ i szukaæ na nie odpowiedzi. Jest to dzi pierwsze i podstawowe zadanie filozofii. Oczywicie chodzi nie o filozofiê pojêt¹ jako wymiana pogl¹dów na
temat cz³owieka, jako uczona gadanina czy podtrzymywanie konwersacji24, w której
prawda rozp³ywa siê w s³owach i przestaje byæ upragnion¹ wartoci¹. Dzi potrzebna jest filozofia jako autentyczne mylenie metafizyczne, które wyrasta z egzystencjalnego niepokoju cz³owieka o prawdê o sobie samym, metafizyka zatroskana
o prawdê i wartoæ bycia osob¹. Potrzebna jest taka ontologia i metafizyka, która 
¿yj¹c medytacj¹ i dialogiem, rzetelnymi analizami i wiadectwem  umia³aby wyjæ
poza najogólniejsze pojêcia bytu jako bytu i poza cile subiektywne wiat³o samowiedzy i otworzyæ siê na pog³êbione dowiadczenie osobowej egzystencji w wiecie. A cz³owiek  rzucony w strumieñ czasu i stawania siê  dowiadcza trwa³ej to¿samoci w³asnego bytu i jego zmiennoci, radykalnej odrêbnoci w³asnego ja i jego
wspó³obecnoci z drugimi, a nawet swoistego wtopienia siê we wspólnotê; dowiadcza te¿ samotnoci i uczestnictwa, mi³oci i opuszczenia, bólu i cierpienia, rozpaczy
i nadziei. I stawia niezliczone pytania o sens w³asnej egzystencji: Dlaczego ja jestem ja? Jak zrozumieæ tê niezwyk³¹ okolicznoæ, ¿e siê urodzi³em, ¿e jestem takim,
jakim jestem? Dlaczego muszê cierpieæ? Dlaczego mam umrzeæ? Zasadnicze pytania, sprowadzaj¹ce siê do najbardziej zasadniczego: jaki jest sens tego, czym jestem
ja, moje ¿ycie, moje urodzenie i moja mieræ?

R. R u d z i ñ s k i, Karl Jaspers, Warszawa 1976, s. 272.
Co takiego proponuje Richard Rorty: R. R o r t y, Filozofia a zwierciad³o natury, t³um.
M. Szczubia³ka, Warszawa 1994, s. 324nn.
23
24

34

ANTONI SIEMIANOWSKI

Czy te pytania mog¹ byæ ma³o wa¿ne tylko dlatego, ¿e stawia je kto, kto dopytuje siê w nich o sens w³asnego bytu, a nie o sens bycia w ca³oci? Jeli siê pytam
o sens bycia w ca³oci, to tylko dlatego, ¿e mylenie metafizyczne rodzi siê w g³êbi
mego serca i ród³owo dotyczy przede wszystkim mnie samego: jaki jest sens tego,
czym jestem ja, moje ¿ycie, moje urodzenie i moja mieræ. Czy¿ bêd¹c w drodze
pytam o kierunek jazdy w ogóle? Przede wszystkim pytam o kierunek mojej konkretnej drogi.

ISTOTA CZ£OWIEKA JAKO OSOBY. PRÓBA SYNTEZY
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Byæ i stawaæ siê.
Osoba ludzka wed³ug zasady dialogicznej Martina Bubera
To be and to Become. The Human Person According to the Dialogical Principle of Martin Buber

Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ dwudziestowiecznego personalizmu jest g³êboka refleksja
nad cz³owiekiem jako osob¹. W ten sposób tak¿e filozofia wyra¿a sprzeciw wobec
okrucieñstw wojen i totalitaryzmów, które sprowadzaj¹ cz³owieka do miary rzeczy.
Jednak¿e u wielu przedstawicieli filozofii dialogu spotykamy postulat, by cz³owiek
stawa³ siê osob¹, a nawet opisy, jak przebiega proces stawania siê osoby. S¹ to koncepcje, który zdaj¹ siê zawieraæ niebezpieczn¹ sugestiê, i¿ cz³owiek osob¹ móg³by
nie byæ. Tak¿e zasada dialogiczna Martina Bubera wydaje siê budziæ takie w¹tpliwoci. W poni¿szym przyczynku podjêta zostaje próba rozwi¹zania dylematu, czy,
wed³ug Bubera, zawsze mo¿na i nale¿y mówiæ o cz³owieku, ¿e jest osob¹, czy te¿
istniej¹ takie okolicznoci, w których cz³owiek mo¿e osob¹ nie byæ. Ramy artyku³u
nie pozwalaj¹ na szerokie uwzglêdnienie wszystkich pism Bubera, st¹d miejscem
poszukiwañ bêdzie przede wszystkim tekst podstawowego dzie³a z dziedziny dialogiki, Ja i Ty, tym bardziej, i¿ to w³anie w tym tekcie Buber sformu³owa³ najwa¿niejsze twierdzenia odnosz¹ce siê do problemu cz³owieka-osoby.

I. Kto a co
Pierwsze dzie³o zaliczane do pism dialogicznych Martina Bubera, Ja i Ty, rozpoczyna zdanie stwierdzaj¹ce fakt dwoistoci wiata, dwoistoci postawy cz³owieka
i jego samego. Buber nie u¿ywa tu, podobnie jak w ca³ej czêci pierwszej, terminu
osoba (Person), ale konsekwentnie pisze cz³owiek (Mensch)1:
1

Co prawda Buber u¿ywa ju¿ w czêci pierwszej s³ów osoba lub osoby, jednak¿e nie na
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wiat ma dwojakie oblicze dla cz³owieka, tak jak dwojaka mo¿e byæ ludzka postawa.
Postawa cz³owieka jest dwojaka, tak jak dwojakie s¹ s³owa-zasady, które mo¿e
on wypowiadaæ.[...]
Jednym s³owem-zasad¹ jest para s³ów Ja-Ty.
Drugim jest para Ja-To.[...]
Tym samym dwojakie jest tak¿e Ja cz³owieka2.
W ten sposób wyznaczone zostaj¹ jakby cztery mo¿liwoci mówienia o cz³owieku. Najpierw s¹ to dwa ró¿ne Ja: Ja ze s³owa-zasady Ja-Ty oraz Ja ze s³owa-zasady
Ja-To, a nastêpnie Ty i To, w miejscu których mo¿e (choæ nie musi) znajdowaæ siê
cz³owiek.
Kiedy zatem mo¿na i nale¿y powiedzieæ, ¿e  wed³ug Bubera  cz³owiek jest
osob¹?
Robert Spaemann, niemiecki teolog i filozof, w ksi¹¿ce Osoby. O ró¿nicy miedzy czym a kim3 stosuje doæ proste i wydawa³oby siê u¿yteczne rozró¿nienie: osoba to kto, a rzecz to co. Próbuj¹c zastosowaæ to rozró¿nienie do tekstu Bubera,
wydawa³oby siê s³usznym uznaæ To ze s³owa-zasady Ja-To za co (skoro s³owo-zasada Ja-To ustanawia odniesienie rzeczowe, a To jest obiektem poznania i u¿ywania
dla Ja), a Ty ze s³owa-zasady Ja-Ty za kogo. Jednak¿e, jak wynika z tekstu Ja i Ty,
w miejscu Ty mo¿e znaleæ siê nie tylko inny cz³owiek, lecz tak¿e zwierzê, rolina
lub nawet przedmiot, np. dzie³o sztuki, i odwrotnie, w miejscu To mo¿e znaleæ siê
nie tylko obiekt, który w potocznym rozumieniu jest czym, ale i cz³owiek. I o ile
nazwanie roliny, a nawet zwierzêcia czym nie budzi w¹tpliwoci4, to w odniesieniu do cz³owieka takie nazwanie staje siê problematyczne.
Próbuj¹c dalej zastosowaæ rozró¿nienie Spaemanna tak¿e wobec Ja nale¿a³oby
postawiæ pytanie: czy Ja to kto czy co? Z pierwszych zdañ tekstu Ja i Ty wynika,
¿e zarówno jedno, jak i drugie Ja (odpowiednio z dwóch s³ów-zasad) oznacza cz³owieka, jego dwa sposoby istnienia: raz cz³owieka w relacji do Ty, w sytuacji spotkania (Ja ze s³owa Ja-Ty), a drugi raz cz³owieka poznaj¹cego To, w sytuacji dowiadczenia (Ja ze s³owa Ja-To). Ale nawet to objanienie nie jest jednoznaczn¹ odpowiedzi¹ na pytanie, czy Ja to kto czy co? Co wiêcej, skoro ka¿de Ty musi, wed³ug
samego Bubera, staæ siê To, to tym samym i ka¿de Ja musi podlegaæ analogicznej
przemianie: od Ja spotykaj¹cego Ty do Ja poznaj¹cego To. Czy wiêc, id¹c tokiem
zasadzie terminu istotnego dla sensu wywodu, o w³asnym, okrelonym znaczeniu (jak bêdzie to
mia³o miejsce w dalszych fragmentach Ja i Ty), lecz przede wszystkim zamiennie do cz³owiek.
2
M. B u b e r, Ja i Ty, t³um. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 39 (dalej jako JiT). O ile nie zostanie inaczej podane, wszystkie cytaty z prac Bubera zostaj¹ zachowane w brzmieniu proponowanym przez t³umaczy, z dwiema sta³ymi modyfikacjami, a mianowicie Buberowskie Ich-Es oddawane jest przez Ja-To (odpowiednio Es jako To), a Grundwort przez s³owo-zasada.
3
R. S p a e m a n n, Osoby. O ró¿nicy miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki, Warszawa 2001.
4
Choæ dla wielu w³acicieli zwierz¹t, szczególnie domowych, stworzenia te nie bêd¹c zapewne kim, nie s¹ jednak czym, rzecz¹ poród rzeczy.
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powy¿szego rozumowania, nie mo¿na by powiedzieæ, ¿e Ja mo¿e byæ zarówno
kim jak i czym, a w konsekwencji: cz³owiek nie zawsze jest osob¹? Intuicyjnie chcia³oby siê powiedzieæ, i¿ Ja mo¿e byæ tylko kim. Sam Buber wskazuj¹c na
dwojakoæ owego Ja, innego w ka¿dym s³owie-zasadzie, nie stawia alternatywy osoba  rzecz (Person  Sache), lecz alternatywê osoba  samoistota (Person  Eigenwesen)5.
Jak wiêc widaæ próba odczytania Buberowskiej filozofii cz³owieka wed³ug schematu ktoco, osobarzecz okazuje siê byæ skazana na niepowodzenie. I nie wynika to tylko z pewnych niespójnoci wywodów autora Ja i Ty, lecz przede wszystkim
z faktu, i¿ stosowana przez niego zasada dialogiczna opiera siê nie tyle na b y c i u
(Ja, cz³owiekiem, osob¹), co s t a w a n i u s i ê (Ja, cz³owiekiem, osob¹). Cz³owiek
staje siê Ja w kontakcie z Ty  pisze Buber6. Wynika st¹d, i¿ wypowiadaj¹c Ty cz³owiek podlega pewnej przemianie, stawaniu siê, które ma miejsce wobec Ty. Jest to
pierwszy moment, chronologicznie ujmuj¹c, kiedy nastêpuje jaka przemiana w cz³owieku  staje siê on Ja. Kolejn¹ bêdzie nieuniknione przeobra¿enie siê Ja spotykaj¹cego w Ja dowiadczaj¹ce. W tym miejscu nale¿a³oby zapytaæ, co dzieje siê z cz³owiekiem w kontakcie z To? Jeli nie staje siê on Ja, to kim? A mo¿e  czym?
Gdy chodzi o pytanie o cz³owieka jako osobê, czêæ pierwsza Ja i Ty zdaje siê
prowokowaæ ca³y szereg problemów i raczej zaciemnia obraz, ni¿ go rozjania. Warunkiem bycia cz³owiekiem jest spotkanie z Ty. Im czêciej Ja spotyka (Ty), a tym
samym rzadziej poznaje (To), tym bardziej Ja jest cz³owiekiem. Na podstawie pierwszej czêci Ja i Ty mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e dalsze poszukiwania odpowiedzi na
pytanie o cz³owieka jako osobê powinny pójæ przede wszystkim torem pytañ o Ja
ze s³owa-zasady Ja-Ty. Sam Buber zdaje siê to potwierdzaæ w³anie owym stwierdzeniem o stawaniu siê cz³owieka wobec Ty.

II. Osoba a samoistota
Dopiero pod koniec czêci drugiej Ja i Ty, prawie dok³adnie w po³owie dzie³a,
pojawia siê interesuj¹cy nas termin: osoba. Buber u¿ywa go w zwi¹zku z rozwa¿aniami na temat istoty Ja. Jest to jakby dalszy ci¹g swoistego schematu, jakim rozpoczyna³ siê tekst Ja i Ty, bêd¹cy kontynuacj¹ i rozwiniêciem myli, i¿ Ja cz³owieka
jest dwojakie:
Ja ze s³owa-zasady Ja-Ty jest inne ni¿ Ja ze s³owa-zasady Ja-To.
Ja ze s³owa-zasady Ja-To ukazuje siê jako samoistota i staje siê wiadome siebie
jako podmiot (dowiadczania i u¿ytkowania).
Innym mo¿liwym t³umaczeniem niemieckiego Eigenwesen by³oby polskie s³owo sobek,
które wydaje siê o wiele lepiej oddawaæ intencje Bubera, poprzez konotacje z egoist¹: sobek to
cz³owiek zainteresowany tylko sob¹. Takie t³umaczenie by³oby te¿ uzasadnione z filologicznego
punktu widzenia, gdy¿ niemieckie eigen znaczy tyle co swój, w³asny.
6
JiT, s. 56.
5
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Ja ze s³owa-zasady Ja-Ty ukazuje siê jako osoba i staje siê wiadome siebie jako
subiektywnoæ (bez zale¿nego odeñ dope³niacza).
Samoistota ukazuje siê, dystansuj¹c siê od innych samoistot.
Osoba ukazuje siê, wchodz¹c w relacjê z innymi osobami7.
Z du¿¹ doz¹ pewnoci mo¿na stwierdziæ, i¿ w cytowanym fragmencie Buber niejako intuicyjnie opisuje sytuacjê, gdzie terminy Ja, Ty, To odnosz¹ siê do ludzi. Trudno bowiem przypuszczaæ, by przypisywa³ np. rolinom lub zwierzêtom bycie wiadomym siebie jako podmiotom. Z tym niejako intuicyjnym doprecyzowaniem wi¹¿e siê
konieczny prze³om w myleniu Bubera o zasadzie dialogicznej, prze³om, którego byæ
mo¿e on sam nigdy do koñca sobie nie uwiadamia³. Co prawda Ja i Ty jako ca³oæ
traktowane jest przez znawców jego myli jako pierwsze w pe³ni dialogiczne dzie³o,
w którym odchodzi on od rozumienia rzeczywistoci inspirowanego mistyk¹ chasydzk¹. Jednak¿e wydaje siê, i¿ mo¿na stwierdziæ, ¿e radykalny prze³om powinien dokonaæ siê w³anie w tym miejscu. W czêci pierwszej Ja i Ty znaæ bowiem jeszcze bardzo wyranie piêtno swoistego chasydzkiego panteizmu, który relacjê cz³owieka do
np. drzewa rozpoznaje jako spotkanie Ja z Ty. W czêci drugiej, wraz z pojawieniem
siê pojêcia osoby takie rozumienie staje siê problematyczne, o ile w ogóle nie nale¿a³oby uznaæ je za b³êdne. Je¿eli bowiem osob¹ jest Ja z relacji Ja-Ty, a wiêc cz³owiek, a z kolei osoba ukazuje siê w relacji z innymi osobami, wynika z tego, ¿e i Ty
musi byæ osob¹. Czyli: spotkanie zachodzi tylko miêdzy ludmi.
Od owego swoistego panteizmu, polegaj¹cego na odnajdywaniu Ty nie tylko
w drugim cz³owieku, ale tak¿e np. w zwierzêciu Buber nie potrafi³ siê jednak uwolniæ. W pochodz¹cym z 1957 roku Pos³owiu do Ja i Ty podtrzymuje on bowiem twierdzenie, ¿e nie tylko pomiêdzy ludmi, ale tak¿e pomiêdzy cz³owiekiem a np. drzewem mo¿e zaistnieæ relacja Ja-Ty. Zdanie to podtrzymuje tak¿e w opublikowanej
w roku 1963 odpowiedzi na szereg artyku³ów powiêconych jego myli, gdzie podejmuj¹c problem wzajemnoci w relacji raz jeszcze cytuje odnony fragment Pos³owia8. Gdyby podj¹æ w tym miejscu próbê uwzglêdnienia tego stanowiska, dojdzie
siê do stwierdzeñ paradoksalnych. W wietle tego, i¿ w miejscu Ty mo¿e znaleæ siê
np. zwierzê lub kamieñ, trzeba by uznaæ, ¿e owo zwierzê lub ów kamieñ s¹ osobami. Jedynym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ uznanie niedoskona³oci teorii Bubera,
a byæ mo¿e dok³adnie: braku precyzyjnoci, do czego, przynajmniej po czêci, sam
siê przyznawa³. Natomiast w kwestii rozumienia terminu osoba odwo³ywa³ siê on
wyranie do europejskiej tradycji filozoficznej, która, jak wiadomo, terminu osoba u¿ywa jedynie w odniesieniu do cz³owieka, anio³a i Boga.
Uwzglêdniaj¹c szczególnie ostatnie stwierdzenie z czêci pierwszej dzie³a Ja
i Ty, s³uszn¹ wydaje siê byæ teza, i¿ wed³ug Bubera stawanie siê cz³owiekiem i ukazywanie siê osoby oznacza jedno i to samo. Dokonuje siê ono poprzez spotkanie
z Ty, które  i to jest istotnym dopowiedzeniem do wywodów czêci pierwszej Ja
JiT, s. 78.
Por. Pos³owie, w: JiT, s. 116nn; Antwort, w: Martn Buber, red. P. A. Schilpp, M. Friedman,
Stuttgart 1963, s. 605nn.
7
8
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i Ty  tak¿e jest osob¹. Byæ bardziej cz³owiekiem i ukazywaæ siê jako osoba to jedno
i to samo. Natomiast ukazywaæ siê jako samoistota oznaczaæ musi byæ mniej cz³owiekiem. Nieco problematyczne wydaje siê w tym miejscu wynikaj¹ce z cytowanego fragmentu swoiste oddzia³ywanie Ja na innego lub te¿ innego na Ja. Ostatnie dwa
jego zdania mo¿na bowiem interpretowaæ dwojako: albo akty wchodzenia w relacjê
i dystansowania siê kszta³tuj¹ nie tylko Ja, ale tak¿e jego partnera (dystansuj¹c siê
od innego cz³owieka odbiera³oby mu siê jego status bycia osob¹; mówi¹c do niego
Ty status osoby by mu siê nadawa³o), albo to od tego, kim/czym jest partner, zale¿y,
czy Ja mo¿e wejæ w relacjê i ukazaæ siê jako osoba, czy te¿ nast¹pi jedynie rzeczowe odniesienie i zdystansowanie. W takim przypadku nieobecnoæ brak partneraosoby skazywa³aby Ja na niemo¿noæ realizowania siebie jako osoby. Uwzglêdniaj¹c kontekst ca³oci dzie³a Martina Bubera, a w szczególnoci czêæ pierwsz¹ Ja i Ty
z opisem trzech rodzajów spotkania w zale¿noci od stopnia wzajemnoci9, nale¿y
przyj¹æ tê pierwsza interpretacjê z pewnym z³agodzeniem, a mianowicie: to od postawy cz³owieka zale¿y, po pierwsze, czy bêdzie stawa³ siê bardziej osob¹ czy samoistot¹, a po drugie, od jego postawy zale¿y, jak postrzega on innego, a nie, czym
lub kim inny jest. Znaczy to, ¿e dla Ja-osoby spotkany cz³owiek bêdzie jawi³ siê jako
osoba natomiast dla Ja-samoistoty inny bêdzie jawi³ siê jako samoistota. Tak wiêc
nie jest to tylko problem jakiego bli¿ej nie okrelonego oblicza wiata, który jawi
siê cz³owiekowi taki, a nie inny w zale¿noci od takiej lub innej jego postawy, lecz
problem postawy Ja wi¹¿e siê przede wszystkim ze sfer¹ relacji miêdzyludzkich.

III. Kiedy cz³owiek staje siê osob¹
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ w drugiej czêci Ja i Ty Buber nie u¿ywa s³owa osoba tylko na zasadzie synonimu, tak jak to dzieje siê w jêzyku potocznym (a jak sam
czyni³ to sporadycznie w czêci pierwszej). Jest to bowiem termin, który niesie okrelon¹ treæ, oznaczaj¹c jeden z dwóch mo¿liwych sposobów istnienia cz³owieka,
a dok³adniej: jeden z biegunów cz³owieczeñstwa.
Nie ma dwojakiego rodzaju ludzi  czytamy w Ja i Ty  s¹ jednak dwa bieguny
cz³owieczeñstwa.
¯aden cz³owiek nie jest czyst¹ osob¹, ¿aden nie jest czyst¹ samoistot¹, ¿aden nie
jest w pe³ni rzeczywistym, ¿aden ca³kowicie nierzeczywistym. Ka¿dy ¿yje dwojakim
Ja. Ale s¹ ludzie tak okreleni osobowo, ¿e mo¿na ich nazwaæ osobami, i ludzie tak
okreleni samoistotowo, ¿e mo¿na ich nazwaæ samoistotami. Pomiêdzy jednymi i drugimi rozgrywaj¹ siê prawdziwe dzieje. Im bardziej cz³owiek, im bardziej ludzkoæ
zostaje zdominowana przez samoistotê, tym bardziej Ja ulega nierzeczywistoci.
W takich czasach osoba w cz³owieku i w ludzkoci wiedzie podziemne, ukryte, niejako niewa¿ne ¿ycie  a¿ do momentu, kiedy zostaje wezwana.

9

Por. tam¿e.
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Cz³owiek jest tym bardziej osobowy, im silniejsze w ludzkiej dwoistoci jego Ja
jest Ja z podstawowego s³owa Ja-Ty10.
Z przytoczonych fragmentów Ja i Ty wynika, i¿ nie mo¿na twierdziæ, ¿e cz³owiek osob¹ j e s t, lecz jedynie, ¿e jako osoba u k a z u j e siê lub te¿ osob¹ siê s t a j e. Szczególnego podkrelenia domaga siê tu aspekt niedokonanoci: cz³owiek nie
ma staæ siê osob¹, lecz stawaæ, jak gdyby z góry zosta³o przyjête za³o¿enie, i¿ pe³ni
bycia osob¹ nigdy nie mo¿na osi¹gn¹æ. Tak¹ interpretacjê potwierdza³by inny pogl¹d
Bubera zwi¹zany z istot¹ relacji Ja-Ty, a mianowicie kategoryczne stwierdzenie jej
niesta³oci, ulotnoci i zwi¹zanej z tym nieuchronnej koniecznoci przejcia w odniesienie Ja-To11.
Niezwykle istotnym w kontekcie pytania o osobê ludzk¹ zdaje siê byæ fragment
mówi¹cy o dwóch biegunach cz³owieczeñstwa. Patrz¹c od strony niejako negatywnej oznacza to, i¿ cz³owiek nigdy nie jest w pe³ni osob¹, natomiast ujmuj¹c to stwierdzenie pozytywnie nale¿y stwierdziæ, ¿e cz³owiek nigdy nie przestaje byæ ni¹ choæ
trochê12. Owe dwa bieguny zdaj¹ siê wyznaczaæ granice, wewn¹trz których urzeczywistnia siê ka¿dy cz³owiek. Doln¹ granicê wyznacza samoistota, górn¹  osoba.
Przekroczenie górnej granicy i staniêcie siê w pe³ni osob¹ uniemo¿liwia melancholia ludzkiego losu, która wyznacza ka¿dej relacji Ja-Ty niezwykle krótkie trwanie.
Trudno znaleæ dla tego pogl¹du Bubera inne uzasadnienie, jak tylko dowiadczenie
jego osobistego ¿ycia. Jednak¿e za swego rodzaju osi¹gniêcie tej górnej granicy
mo¿na uznaæ owe krótkie chwile prawdziwej obecnoci Ja wobec Ty, które maj¹
miejsce tylko w teraniejszoci (Gegenwart)13. Samemu terminowi teraniejszoæ
Buber nadaje specyficzne znaczenie. Pisze: Teraniejszoæ  ale nie w znaczeniu
punktowym, wskazuj¹cym jedynie na zamkniêcie w myli minionego czasu i stwarzaj¹cym pozór zatrzymania przemijania, lecz teraniejszoæ prawdziwa i wype³niona  istnieje tylko wtedy, gdy istnieje obecnoæ, spotkanie, relacja. Teraniejszoæ
powstaje tylko dziêki temu, ¿e obecne staje siê Ty. [...] Teraniejszoæ nie jest czym
zwiewnym i przemijaj¹cym, to co, co czeka i jest obecne naprzeciw nas14. Dziêki
takiej obecnoci Ja wobec Ty mo¿liwe jest spotkanie, które zachodzi t y l k o pomiêdzy osobami. Mo¿na by te¿ powiedzieæ, ¿e czasem spotkania, a tym samym czasem osoby jest teraniejszoæ. I tylko teraniejszoæ.
Co jednak chroni cz³owieka przed przekroczeniem dolnej granicy i staniem siê
samoistot¹? Mo¿na, co prawda, znaleæ w tekcie Ja i Ty stwierdzenie, i¿ taka sytuacja jest mo¿liwa. Jednak¿e wtedy cz³owiek nie tylko ¿e nie jest w najmniejszym
stopniu osob¹, ale nawet przestaje byæ cz³owiekiem. Istotniejsze w tej kwestii zdaj¹
JiT, s. 79-80.
Por. JiT, s. 48-49.
12
Dwa ró¿ne Ja, jedno ze s³owa-zasady Ja-Ty, drugie z Ja-To razem buduj¹ ludzkie jestestwo
(t e n ¿ e, Zaæmienie Boga, t³um. P. Lisicki, Warszawa 1994, s. 114).
13
Istotn¹ rolê w tym miejscu odgrywa podwójne znaczenie niemieckiego s³owa Gegenwart,
które oznacza zarówno obecnoæ jak i teraniejszoæ. O tym, ¿e Buberowi chodzi tu o termin teraniejszoæ, wiadczy kontekst.
14
JiT, s. 45-46.
10
11
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siê jednak byæ inne stwierdzenia Bubera, sugeruj¹ce, i¿ bycie (choæ mo¿e trzeba by
raczej powiedzieæ bywanie lub stawanie siê bardziej15) osob¹ przynale¿y w jakiej sposób do istoty cz³owieka. W pracy Miêdzy osob¹ a osob¹ czytamy: To, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest przeznaczony w szczególny, jemu tylko w³aciwy sposób do osi¹gniêcia prawdziwego cz³owieczeñstwa, mo¿na wyraziæ za pomoc¹ arystotelesowskiego pojêcia entelechii  wrodzonej samorealizacji; nale¿y jedynie pamiêtaæ, ¿e jest to
entelechia dzie³a stworzenia16, a w cytowanym ju¿ fragmencie Ja i Ty Buber pisa³:
W takich czasach osoba w cz³owieku i w ludzkoci wiedzie podziemne, ukryte, niejako niewa¿ne ¿ycie  a¿ do momentu, kiedy zostaje wezwana17, natomiast w pracy
Zaæmienie Boga nazywa cz³owieka ucielenion¹ mo¿liwoci¹18, maj¹c na myli mo¿liwoæ wchodzenia w relacjê Ja-Ty, czyli stawania siê osob¹. Tak wiec nale¿y powiedzieæ, i¿ wed³ug Bubera w cz³owieku zawarta jest mo¿noæ coraz pe³niejszego
urzeczywistniania siê bycia osob¹.
Niezwykle wa¿nym i domagaj¹cym siê w tym kontekcie szczególnego podkrelenia jest pogl¹d Bubera, i¿ mo¿noæ tê cz³owiek posiada od chwili poczêcia. Dowodzi tego najpierw objanienie rozumienia duchowej realnoci obu s³ów-zasad:
duchowa realnoæ s³ów-zasad  pisze Buber  wy³ania siê z realnoci naturalnej,
realnoæ s³owa-zasady Ja-Ty z naturalnego z³¹czenia, realnoæ s³owa-zasady z naturalnego od³¹czenia. ¯ycie dziecka nienarodzonego [das vorgeburtliche Leben des
Kindes] jest czystym, naturalnym z³¹czeniem, p³yniêciem do siebie, cielesnym wzajemnym oddzia³ywaniem; przy tym ¿yciowy horyzont staj¹cej siê istoty zdaje siê byæ
w szczególny sposób wpisany, a jednoczenie przecie¿ i nie wpisany, w ¿yciowy horyzont istoty, która j¹ nosi19. W pogl¹dzie tym daje znaæ o sobie echo mistyki ¿ydowskiej, na któr¹ Buber w tym miejscu siê powo³uje. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na jednak przypuszczaæ, i¿ w kszta³towaniu siê takiego pogl¹du, a tak¿e w nastêpuj¹cych po cytowanym fragmencie tekstu opisach rozwoju ma³ego
dziecka, znacz¹c¹ rolê odegra³o osobiste dowiadczenie ojcostwa (syn Rafael urodzi³ siê w roku 1900, córka Ewa w 1901)20. Podsumowaniem opisów, zarówno ¿ycia
15
Ilustracj¹ procesu stawania siê bardziej cz³owiekiem, ukazywania siê jako osoba, przerywanego nieuniknionym przechodzeniem w odniesienie Ja-To wydaje siê byæ obraz spirali. Ka¿de kolejne spotkanie inicjowane jest jakby z wy¿szego poziomu.
16
M. B u b e r, Miêdzy osob¹ a osob¹, w: JiT, s. 151. Tytu³ Miêdzy osob¹ a osob¹ jest t³umaczeniem niemieckiego tytu³u Elemente des Zwischenmenschlichen, który nie zawiera w sobie
expressis verbis terminu osoba. Poniewa¿ jednak powsta³ ponad 30 lat po Ja i Ty, a z kontekstu
wynika, i¿ Buberowi chodzi o cz³owieka jako osobê (jeden z rozdzia³ów zatytu³owany jest Personale Vergegenwärtigung  osobowe uobecnienie) takie t³umaczenie znajduje swe uzasadnienie,
choæ mo¿na by dyskutowaæ czy polski tytu³ Pomiêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem nie by³by mimo
wszystko trafniejszy.
17
JiT, s. 80.
18
T e n ¿ e, Zaæmienie Boga, s. 115.
19
JiT, s. 54.
20
Zanim dziecko potrafi spostrzec co pojedynczego, jego niemia³e spojrzenia wybiegaj¹
w nieznan¹ dal, ku nieokrelonemu, a kiedy nie potrzebuje pokarmu, miêkkie r¹czki, jak siê wydaje, w bezcelowym poszukiwaniu, wyci¹gaj¹ siê w pust¹ przestrzeñ, ku nieokrelonoci. [...] Poje-
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dziecka przed narodzeniem, jak i pierwszych tygodni i miesiêcy po narodzeniu, jest
sformu³owanie tezy o wrodzonym Ty. Jest to jedno z fundamentalnych twierdzeñ pozwalaj¹cych na okrelenie, kiedy mo¿na, wed³ug Bubera, mówiæ o cz³owieku jako
o osobie. Pisze Buber: na pocz¹tku jest relacja: jako kategoria istoty, jako gotowoæ,
ogarniaj¹ca forma, model duszy; apriori relacji; wrodzone Ty21. Tak wiêc niezwykle silnie podkrelony zosta³ pogl¹d, i¿ proces urzeczywistniania siê cz³owieka jako
osoby zachodzi od pocz¹tku jego zaistnienia  od poczêcia. Skoro zdolnoæ mówienia Ty, stawania siê Ja-osoby jest wrodzona, tym samym mo¿na powiedzieæ, u¿ywaj¹c sformu³owañ Bubera, ¿e ju¿ nienarodzone dziecko ukazuje siê jako osoba. Co
wiêcej: byæ mo¿e nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ skoro nie istnieje wrodzone To, mo¿noæ
wypowiedzenia s³owa Ja-To nastêpuje dopiero wtedy, gdy dziecko mo¿e wiadomie
zdystansowaæ siê do otaczaj¹cego wiata, a wiêc po narodzeniu. W konsekwencji nale¿a³oby powiedzieæ, i¿ dziecko poczête, a nienarodzone, jest w pe³ni i t y l k o osob¹. Jest t y l k o osob¹, to znaczy nie jest w najmniejszym nawet stopniu samoistot¹,
lecz znajduje siê jakby w pe³ni na jednym tylko z biegunów cz³owieczeñstwa  na
biegunie Ja-osoby.

IV. Gdzie cz³owiek staje siê osob¹
Pierwszym niejako miejscem, gdzie w cz³owiek mo¿e podejmowaæ wiadom¹
decyzjê i wybieraæ pomiêdzy dwoma mo¿liwymi biegunami cz³owieczeñstwa, gdzie
mo¿e ukazywaæ siê jako osoba, ale te¿ byæ mo¿e przede wszystkim odkrywaæ siebie
jako osobê, jest wiat, a dok³adniej: konfrontacja cz³owieka ze wiatem. Jest to najpierw dowiadczenie negatywne: poczucie obcoci i odrzucenia zarówno w konfrontacji ze wiatem rozumianym jako natura, jak i wiatem rozumianym jako spo³eczeñstwo ludzkie: Osoba ludzka jako cz³owiek czuje siê porzucona przez przyrodê jak
niechciane dziecko, a jako osoba  izolowana poród têtni¹cego wiata ludzi [in der
tosenden Menschenwelt]22. To negatywne dowiadczenie znajduje jednak swoje wyt³umaczenie, a zarazem g³êboki sens. Jest nim zadanie, jakie do spe³nienia ma cz³owiek pos³any do wiata: Dwoistoæ natury cz³owieka jako istoty, która z jednej strony przysz³a na wiat z do³u [von unten hervorgebracht], z drugiej za zosta³a
wys³ana z góry [von oben entsandt], warunkuje dwoistoæ jego podstawowych
w³aciwoci. Daje siê je uchwyciæ nie w kategoriach bytu-dla-siebie pojedynczego
cz³owieka, ale w kategoriach bytu-cz³owieka-z-cz³owiekiem. Jako istota pos³ana,
cz³owiek egzystuje naprzeciw bytu, przed którym zosta³ postawiony. Jako istota stworzona, znajduje siê on poród wszystkich bytów wiata, przy których wyznaczono jej
dyncze, nieartyku³owane dwiêki rozbrzmiewaj¹ jeszcze bez sensu i uporczywie w pró¿ni, ale to one
w³anie pewnego dnia niespodziewanie stan¹ siê rozmow¹. Z kim? Byæ mo¿e z nuc¹cym czajnikiem, ale bêdzie to rozmowa (JiT, s. 55).
21
JiT, s. 56 (Edycja polska zawiera b³¹d: w oryginale kursyw¹ podkrelone jest nie das
Apriori, lecz das eingeborene Du).
22
T e n ¿ e, Problem cz³owieka, t³um. J. Doktór, Warszawa 1993, s. 88.
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miejsce. Pierwsza z tych kategorii znajduje swa ¿yw¹ rzeczywistoæ w relacji Ja-Ty,
druga w relacji Ja-To23.
To, ¿e jest wiat, wobec którego cz³owiek zostaje nie tylko postawiony, ale do
którego zostaje pos³any, daje mu niejako pierwsz¹ mo¿liwoæ stawania siê osob¹.
Mo¿na wiêc powiedzieæ: osoba to cz³owiek pos³any do drugiego cz³owieka i przyjmuj¹cy na siebie powierzone mu zadanie bycia-z-drugim-cz³owiekiem. W innym
kontekcie Buber powie, ¿e to, co wydarza siê miêdzy osobami, to wzajemna pomoc
w samorealizacji cz³owieczeñstwa24. Jest to stwierdzenie o tyle istotne, ¿e podkrela
ono wzajemnoæ, która jest wpisana w istotê mówienia Ty25.
W tym miejscu nasuwa siê pytanie, kto posy³a cz³owieka i na czym polega owo
bycie-cz³owieka-z-cz³owiekiem.
Zacznijmy od próby odpowiedzi na drugie pytanie: co to znaczy byæ z drugim
cz³owiekiem, mówiæ do niego Ty?
Dzie³o Ja i Ty przedstawia zasadê dialogiczn¹ niejako od strony jej teorii. Mo¿na by nawet, nieco krytycznie, powiedzieæ, ¿e na podstawie Ja i Ty nie bardzo wiadomo, na czym polega spotkanie. Nie bardzo te¿ wiemy, czym jest ta obecnoæ Ja
wobec Ty, pozbawiona aktu poznania, nie poddaj¹ca siê w³aciwie ¿adnemu opisowi. W szeregu póniejszych pism filozoficznych Buber komentuje i rozwija sformu³owan¹ w Ja i Ty zasadê dialogiczn¹. Niezwykle cennym ród³em s¹ tak¿e zebrane
w cyklu Reden über Erziehung trzy wyk³ady powiêcone problematyce wychowania, powsta³e i wyg³oszone kolejno w latach 1925, 1935, 1939. Jak sam Buber podkrela we wstêpie do zbioru z roku 1953, teksty te przynale¿¹ do ró¿nych etapów
jego pracy pedagogicznej. I choæ, a mo¿e w³anie dlatego, i¿ ich tematem jest problem wychowania, a wiec kszta³towania (siê) dojrza³ego cz³owieka, znajdujemy
w nich cenne dopowiedzenia odnonie do procesu stawania siê osoby. W wyk³adach
tych Buber wyranie mówi o cz³owieku jako o osobie. Opisuj¹c relacje pomiêdzy
wychowawc¹ a wychowankiem, opisuje jednoczenie spotkanie osób.
Ju¿ w pierwszym z wyk³adów, Rede über das Erzieherische, znajdujemy potwierdzenie tezy, i¿ osoba kszta³tuje siê w spotkaniu ze wiatem26. Cenniejszym jednak w kontekcie pytania o to, czym w³aciwie jest owo bycie cz³owieka z cz³owiekiem jest niezwykle proste w istocie zdanie, mówi¹ce o samotnoci cz³owieka-wytwórcy, samotnoci cz³owieka li i tylko panuj¹cego nad przyrod¹. Prze³amaæ
samotnoæ cz³owieka mo¿na tylko w jeden sposób: gdy drugi cz³owiek ujmie go za
rêkê, jako  jak i on sam  zagubione w wiecie stworzenie, aby byæ mu towarzyszem, przyjacielem, aby go kochaæ27. I mimo ¿e pierwotne poczucie obcoci zwi¹zaT e n ¿ e, Zaæmienie Boga, s. 113.
T e n ¿ e, Miêdzy osoba a osoba, w: JiT, s. 151.
25
Relacja jest wzajemnoci¹. Moje Ty oddzia³uje na mnie tak, jak ja oddzia³ujê na nie. Kszta³tuj¹ nas nasi uczniowie, nasze dzie³a nas tworz¹ (JiT, s. 48).
26
Die Welt zeugt im Individuum die Person. Die Welt also, die ganze Umwelt: Natur und die
Gesellschaft (t e n ¿ e, Reden über Erziehung, Heidelberg 1986, s. 23-24).
27
Ja, der Mensch als Urheber ist einsam. [...] Nur wenn ihn jemand an der Hand fasst, nicht
23
24
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ne jest zarówno z konfrontacj¹ ze wiatem przyrody jak i wiatem innych ludzi, to
w³anie w wiecie ludzi cz³owiek ma szansê na spotkanie z Ty  na spe³nianie siebie
jako osoby. Dzieje siê to poprzez ró¿ne formy mi³oci. Mo¿na by wiêc powiedzieæ,
i¿ cz³owiek urzeczywistnia swoje bycie osob¹ poprzez mi³oæ. Prawdziwa mi³oæ
cz³owieka zwi¹zana jest nierozerwalnie z odpowiedzialnoci¹. Pisa³ o tym Buber ju¿
na pierwszych stronach dzie³a Ja i Ty: Mi³oæ jest dzia³aniem w wiecie. Dla tego,
kto trwa w mi³oci, kto w niej spogl¹da, ludzie wyzwalaj¹ siê z tego, co ich wik³a
w wir ¿ycia; dobrzy i li, m¹drzy i g³upi, piêkni i brzydcy, jedni po drugim staj¹ siê
dla niego rzeczywistymi, staj¹ siê Ty, to znaczy tymi, którzy siê wyrwali, wyszli, którzy jako niepowtarzalni s¹ naprzeciw. Za ka¿dym razem w cudowny sposób powstaje
wy³¹cznoæ  i wówczas mo¿e on dzia³aæ, mo¿e pomagaæ, uzdrawiaæ, wychowywaæ,
podnosiæ, wyzwalaæ. Mi³oæ to odpowiedzialnoæ Ja za Ty: na tym zasadza siê  nie
mog¹ca istnieæ w ¿adnym innym uczuciu  równoæ wszystkich kochaj¹cych, od najmniejszego do najwiêkszego i od szczêliwie bezpiecznego, którego ¿ycie zamkniête
jest w ¿yciu ukochanego cz³owieka, do ukrzy¿owanego przez ca³e swe ¿ycie na krzy¿u wiata, który potrafi i ma odwagê dokonaæ rzeczy niezwyk³ej: kochaæ ludzi28. Tak
wiêc byæ-z-cz³owiekiem znaczy byæ za niego odpowiedzialnym. W tym miejscu
powracamy do pytania, kto posy³a cz³owieka, by kocha³ drugiego? Przed kim Ja ma
zdaæ sprawê ze swej odpowiedzialnoci za Ty?

V. Dlaczego cz³owiek staje siê osob¹
Powracaj¹c do centralnego pytania o rozumienie osoby, czêæ trzecia Ja i Ty oraz
Pos³owie przynosz¹ fundamentalne w tym wzglêdzie stwierdzenia-tezy. Najpierw
w tekcie zasadniczym Ja i Ty opublikowanym w roku 1923 czytamy: cz³owiek [...]
mo¿e wyjæ do Boga i spotkaæ Boga tylko jako osoba29. Nastêpnie w Pos³owiu opublikowanym 34 lata póniej Buber jeszcze raz powraca do tej myli i rozwijaj¹c j¹,
stwierdza: Okrelenie Boga jako osoby jest niezbêdne dla ka¿dego, kto [...] uwa¿a
Boga za tego, który  czymkolwiek by poza tym nie by³  w stwórczych, objawiaj¹cych i zbawczych aktach wchodzi w bezporedni¹ relacjê z nami, ludmi, umo¿liwiaj¹c nam tym samym wejcie w bezporedni¹ relacjê z Nim. [...] Pojêcie osoby nie
jest oczywicie w stanie oddaæ istoty Boga, ale mo¿na i trzeba mówiæ, ¿e Bóg jest
tak¿e osob¹. [...] To w³anie od niego [atrybutu osobowoci Boga  K.D.] pochodzi
byt osobowy mój i wszystkich ludzi30. Porz¹dkuj¹c ten wywód Bubera nale¿a³oby
powiedzieæ: Bóg jest osob¹; w Bogu jako osobie tkwi ród³o osobowego bytu ka¿dego cz³owieka; cz³owiek spotyka Boga jako osoba.
als einen Schöpfer, sondern als eine in der Welt verlorene Mitkreatur, um ihm jenseits der Künste Gefährte, Freund, Liebender zu sein, wird er der Gegenseitigkeit inne und teilhaft (tam¿e,
s. 20).
28
JiT s. 47; Die große ganze Beziehung von Mensch zu Mensch kann nur zwischen einheitlichen, verantwortenden Personen sein (t e n ¿ e, Reden über Erziehung, Heidelberg 1986, s. 89).
29
JiT, s. 111.
30
JiT, s. 123-4.
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Przyjmuj¹c za punkt wyjcia stwierdzenie, i¿ ród³em osobowego bycia cz³owieka jest fakt, i¿ Bóg jest osob¹, dla zrozumienia istoty osoby ludzkiej nale¿a³oby
przede wszystkim okreliæ, co to znaczy, ¿e Bóg jest osob¹. Buber odwo³uje siê do
powszechnie znanej treci pojêcia osoby, dokonuj¹c jednak pewnej modyfikacji,
a mianowicie stwierdzaj¹c, ¿e jedn¹ z w³aciwoci osoby jest przecie¿ to, ¿e jej samodzielnoæ istnieje co prawda sama w sobie, ale w ca³ociowym bycie relatywizowana jest przez wieloæ innych samodzielnoci; to za nie mo¿e oczywicie dotyczyæ
Boga. Zarzut ten odpiera paradoksalne okrelenie Boga jako osoby absolutnej, to
znaczy nie daj¹cej siê zrelatywizowaæ31. Choæ w pierwszej chwili intuicyjnie powszechnie znan¹ treæ pojêcia osoby kojarzy siê przede wszystkim z definicj¹ Boecjusza, Buber zdaje siê odwo³ywaæ do filozofii Immanuela Kanta32. U Kanta bowiem znajdujemy definicjê, wed³ug której istot¹ osoby jest, z jednej strony, bycie
celem samym w sobie (Zweck an sich selbst), z drugiej jednak strony owa samodzielnoæ ograniczona jest przez obecnoæ innych osób, co znajduje swój wyraz w imperatywie praktycznym33. W³anie to wyrane przes³anie o charakterze etycznym zdaje
siê najbardziej zbli¿aæ koncepcje osoby, jakie znajdujemy u Kanta i u Bubera. Mówi¹c o Bogu jako o osobie, Buber nie tyle chce zdefiniowaæ, kim Bóg jest (tak jak
wszystkie inne atrybuty, tak i atrybut osobowoci jest tylko pewnym przybli¿eniem)34, ile raczej wyjaniæ, jak nale¿y rozumieæ twierdzenie, i¿ cz³owiek zwracaj¹c
siê do Boga jako wiecznego Ty, mo¿e nie tylko wchodziæ w relacje z innymi osobami, ale, co wiêcej, owa relacja z Bogiem zawiera w sobie wszystkie inne relacje.
Innymi s³owy, Buber usi³uje wyjaniæ, jak nale¿y rozumieæ stwierdzenie, i¿ mówi¹c
Ty do drugiego cz³owieka, Ja znajduje siê jednoczenie w relacji do wiecznego Ty,
do Boga. W³anie okrelenie Boga jako osoby absolutnej stanowiæ ma rozwi¹zanie
tego paradoksu. Wed³ug Bubera, Bóg wchodz¹c w relacje z cz³owiekiem, w³¹cza
w ni¹ zarazem sw¹ absolutnoæ. Dlatego cz³owiek, który zwraca siê do Boga, nie
Por. JiT, s. 124.
W filozofii Bubera badacze zauwa¿aj¹ zarówno inspiracje myl¹ Kanta, jak i wyran¹ z ni¹
polemikê. Por. m.in. S. K a t z, Eine kritische Würdigung der Erkenntnistheorie des Ich-Du bei
Martin Buber, w: Martin Buber. Bilanz seines Denkens, red. J. Bloch, H. Gordon, Freiburg-Basel-Rom-Wien 1983, s. 107-140; K.  n i e ¿ y ñ s k i, Inspiracje kantowskie w myli dialogicznej Martina Bubera, w: Dialog w kulturze, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Toruñ 2003, s.127-151.
33
Postêpuj tak, aby cz³owieczeñstwa tak w twej osobie, jako te¿ w osobie ka¿dego innego,
u¿ywa³ zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako rodka. [...] Atoli cz³owiek nie jest rzecz¹,
a wiêc czym, czego by mo¿na u¿ywaæ tylko jako rodka, lecz musi byæ przy wszystkich swych
czynach uwa¿any zawsze za cel sam w sobie (I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralnoci, t³um.
M. Wartenberg, Warszawa 1953, s. 62-63). Na temat rozumienia terminu osoba u Kanta por.: Historisches Wörterbuch der Philosophie, red. J. Ritter, K. Gründer, Basel 1989, t. 7, s. 307-309; Person. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, red. M. Brasser, Stuttgart 1999,
s. 94-101.
34
Choæ sam Buber pisz¹c o Bogu jako o osobie odwo³ywa³ siê do wczeniejszych definicji, to
jednak s³uszn¹ wydaje w tym miejscu siê próba odniesienia definicji osoby wynikaj¹cej z analizy
zasady dialogicznej do osoby Boga. Je¿eli stwierdziæ mo¿na, ¿e osob¹ staje siê cz³owiek poprzez
mi³oæ, to w ten sposób Bóg, który jest mi³oci¹ i nie mo¿e nie kochaæ, jest osob¹ i tylko osob¹.
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musi odwracaæ siê od ¿adnej innej relacji Ja-Ty: przynosi mu je wszystkie i pozwala
im rozpromieniæ siê [verklären] w obliczu Boga35.
Mo¿na by zapytaæ, po co spotykaæ ludzi, skoro to w³anie spotkanie z wiecznym Ty wydaje siê gwarantowaæ Ja pe³niê bycia osob¹? Spotkanie z Bogiem przydarza siê cz³owiekowi nie po to, by zajmowa³ siê Bogiem, lecz by okaza³ w wiecie
sens36. Sensem relacji czystej, spotkania Ja z wiecznym Ty nie jest ona sama, lecz
dzia³anie cz³owieka w wiecie. Jest to dzia³anie szczególne, dotycz¹ce wszystkich
aspektów ¿ycia: czysta relacja mo¿e byæ spe³niona w stawaniu siê Ty istot, w ich
wyniesieniu do Ty, a¿ wiête podstawowe s³owo rozbrzmiewa we wszystkich37. Tym
samym nastêpuje wyrane przeniesienie akcentu z Ja na Ty. Nie chodzi ju¿ o to (lub
nie tylko o to), by Ja-cz³owiek coraz czêciej aktualizowa³ swe bycie osob¹ i tym
samym coraz pe³niej t¹ osob¹ siê stawa³, lecz by innym ludziom umo¿liwiaæ stawanie siê osobami poprzez mówienie do nich Ty. Wyra¿a siê tu (byæ mo¿e nie do koñca uzasadniona) ufnoæ w moc wzajemnoci. Mówienie Ty zdaje siê bowiem prawie
¿e wymuszaæ na drugim cz³owieku jego stawanie siê osob¹.
W tym miejscu wy³ania siê odpowied na wy¿ej postawione pytanie, a mianowicie: sk¹d p³ynie wezwanie cz³owieka do odpowiedzialnoci za drugiego, czyli
zobowi¹zanie, by byæ z drugim cz³owiekiem: To, ¿e jest wiat, ¿e jest cz³owiek, ¿e
jest osoba ludzka, jeste ty i jestem ja, ma boski sens. Stworzenie  ono dokonuje siê
na nas [...]. Stworzenie  uczestniczymy w nim, spotykamy Stwarzajacego, poddajemy mu siê jako pomocnicy i towarzysze38. Cz³owiek, wed³ug Bubera, jest nie tylko
towarzyszem drugiego cz³owieka, ale Boga samego. I to od Boga p³ynie wezwanie
do odpowiedzialnoci Ja za Ty. Cz³owiek jako stworzony przez Boga jest pos³any
przez nikogo innego, jak w³anie przez swojego Stwórcê do wiata, do ludzi. Pos³any po to, by na koniec wracaæ do Boga, pomagaj¹c tak¿e innym ludziom w ich spotkaniu z Bogiem.

*
Na pytanie o to, czy cz³owiek jest osob¹, czy mo¿e dopiero w jakim momencie
swego istnienia mo¿e siê ni¹ staæ (lub nie), znajdujemy u Martina Bubera odpowied
pozostaj¹c¹ ca³kowicie w duchu jego zasady dialogicznej: dwojak¹. Dwojaka odpoJiT, s. 124.
JiT, s. 112.
37
JiT, s. 111n.
38
Tam¿e, s. 90. W tym miejscu dokonano korekty przek³adu. Zdanie Dass es die Welt, dass es
den Menschen, dass es die menschliche Person, dich und mich gibt, hat göttlichen Sinn (M. B u b e r, Ich und Du, w: t e n ¿ e, Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1984, s. 83-84) w t³umaczeniu,
jakie proponuje J. Doktór brzmi: To, ¿e jest wiat, ¿e istnieje cz³owiek, ¿e istniej¹ osoby ludzkie, ja
i ty, ma boski sens. Taki przek³ad zdaje siê nieco zaciemniaæ intencje Bubera. Istotnym bowiem
jest u¿ycie liczby pojedynczej jest osoba ludzka  jest, jako kategoria bytu, oraz, wyraniejsze
w tekcie niemieckim, wskazanie, ¿e nie chodzi o jakie abstrakcyjne Ja i Ty, lecz o mnie i o ciebie, dwoje bardzo konkretnych ludzi.
35
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wied oznaczaæ musi, ¿e z jednej strony cz³owiek osob¹ j e s t, z drugiej strony osob¹ mo¿e, nawet wiêcej: powinien s i ê s t a w a æ. Jak jest to mo¿liwe?
O osobie u Bubera nale¿y mówiæ w dwóch ró¿nych porz¹dkach: w porz¹dku
ontologicznym i w porz¹dku etycznym.
W porz¹dku ontologicznym stosuj¹ siê dwie kategorie czasowe: wiecznoæ
i zawsze (przy czym termin wiecznoæ zwi¹zany jest z wertykalnym, religijnym
spojrzeniem na cz³owieka i uznaniem istnienia Boga, natomiast termin zawsze zwi¹zany jest horyzontalnym, naturalnym spojrzeniem na cz³owieka i nie wymaga uznania
istnienia Boga). W kategorii wiecznoci cz³owiek jest osob¹, poniewa¿ jest stworzony
na obraz i podobieñstwo Boga, który jest osob¹. W kategorii zawsze cz³owiek jest
osob¹ od poczêcia, poniewa¿ mówienie Ty, które jest warunkiem bycia osob¹, jest mu
wrodzone. W porz¹dku ontologicznym cz³owiek nie ma wyboru  j e s t osob¹.
W porz¹dku etycznym wystêpuj¹ tak¿e dwie kategorie czasowe: teraniejszoæ
i przesz³oæ, przy czym tylko ta pierwsza odnosi siê do osoby. W kategorii teraniejszoci Ja-cz³owiek spotyka swoje Ty. W odpowiedzialnoci Ja za Ty, Ja staje siê
bardziej cz³owiekiem, a przez to ukazuje siê jako osoba. Natomiast w kategorii przesz³oci cz³owiek poznaje i dowiadcza To. Nie staje siê wtedy bardziej cz³owiekiem,
a zatem nie ukazuje siê jako osoba. W porz¹dku etycznym cz³owiek ma wybór 
mo¿e zbli¿aæ siê do bieguna Ja-osoby lub siê od niego oddalaæ. Mo¿e przyj¹æ odpowiedzialnoæ za drugiego lub nie. Mo¿e kochaæ lub nie. Mo¿e byæ wierny sobie lub
siê sobie sprzeniewierzaæ. Mo¿e s t a w a æ s i ê osob¹.
W ten sposób doæ nieoczekiwany sposób spotykaj¹ siê ze sob¹ przeciwieñstwa:
to, co postrzegamy jako najpewniejszy wyraz trwania i trwa³oci  wiecznoæ, z tym,
co wydaje siê byæ synonimem kruchoci i ulotnoci  teraniejszoæ. Ale skoro
wiecznoæ to jedno wielkie teraz...
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Byæ osob¹  byæ osobowoci¹.
Uwagi na marginesie koncepcji Dietricha von Hildebranda
To be a Person  to be a Personality. Some Comments on the Concepts of Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand jako filozof i wybitny fenomenolog ci¹gle jeszcze czeka na odkrycie. Historycy ruchu fenomenologicznego  przyk³adem choæby znakomita monografia Herberta Spiegelberga  traktuj¹ go marginalnie, a wiele podrêcznikowych syntez widzi w nim teologa, a nie filozofa1. Silne zaanga¿owanie religijne
Hildebranda i wiele jego prac ocieraj¹cych siê o w¹tki mistyczno-ascetyczne na pewno nie u³atwia recepcji jego filozoficznego dzie³a, szczególnie w aktualnej sytuacji
kulturowej znaczonej wyran¹ niechêci¹ wobec mylenia religijnego. A przecie¿
Hildebrand to znakomity, autentyczny i niezale¿ny filozof, który potrafi³ w dobie
uto¿samiania filozofii chrzecijañskiej z tomizmem krytykowaæ mylenie ad mentem
sancti Thomae oraz kroczyæ w³asnymi cie¿kami refleksji i analizy. Taka samodzielnoæ nie sta³a siê udzia³em nawet Edith Stein, która po konwersji czu³a siê zobligowana do zajêcia siê myl¹ w. Tomasza z Akwinu.
Drog¹ filozoficznych poszukiwañ Hildebranda sta³ siê paradygmat realistycznej
fenomenologii zbudowany przez Husserla, Schelera i wielu innych mylicieli na
pocz¹tku wieku dwudziestego. Hildebrand uczyni³ z metody fenomenologicznej naH. S p i e g e l b e r g, The Phenomenological Movement, The Hague 1971, t. I, s. 222-223. Na
gruncie polskim powsta³o szereg prac dotycz¹cych g³ównie etyki Hildebranda, a wród nich ksi¹¿ki:
T. B i e s a g a, Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, Lublin
1989; J. G a l a r o w i c z, Fenomenologiczna etyka wartoci, Kraków 1997, t. 1; P. G ó r a l c z y k,
Mo¿liwoæ uwzglêdnienia za³o¿eñ systemowych etyki Dietricha von Hildebranda w teologii moralnej,
Poznañ 1989; P. O r l i k, Fenomenologia wiadomoci aksjologicznej (Max Scheler  Dietrich von
Hildebrand), Poznañ 1995; K. S t a c h e w i c z, W poszukiwaniu podstaw moralnoci. Tomistyczna
etyka prawa naturalnego a etyka wartoci Dietricha von Hildebranda, Kraków 2001.
1
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rzêdzie swych badañ i konsekwentnie pos³ugiwa³ siê nim we wszystkich swych analizach i pracach. Odrzuciwszy jej póny husserlowski wariant transcendentalny, ceni³ sobie przede wszystkim mo¿liwoæ uzyskania wiedzy ejdetycznej o charakterze
apriorycznym. W ramach realistycznej fenomenologii przypatrywa³ siê Bogu i cz³owiekowi, wartociom, piêknu i prawdzie, moralnoci etc. Zasad¹ zasad by³a dla niego regu³a oparcia wszelkich twierdzeñ na bezporednim dowiadczeniu, stanowi¹cym jedyn¹ prawomocn¹ legitymizacjê filozoficznej wiedzy. Fenomenologia Hildebranda jest oparta na dowiadczeniu uposa¿enia jakociowego (Soseinserfahrung),
daj¹cym wgl¹d w istotowe stany rzeczy2. Uzyskane w ten sposób poznanie ejdetyczne nie jest uwik³ane w indukcjê stosowan¹ powszechnie w naukach empirycznych,
gdy¿ prawdziwoæ rozstrzygniêæ apriorycznych nie jest zale¿na od jakichkolwiek
konstatacji typu empirycznego. Prymat przyznaje Hildebrand bezporednim wgl¹dom (unmittelbare Einsicht) o charakterze apriorycznym, czyni¹c z nich w³aciwe 
i daj¹ce absolutn¹ pewnoæ (absolute Gewissheit)3  ród³o poznania filozoficznego.
W centrum swych zainteresowañ postawi³ Hildebrand kategoriê donios³oci (Bedeutsamkeit), czyli tego, co wytr¹ca cz³owieka z obojêtnoci oraz wartoci jako donios³oci samej w sobie. Aksjologiczny ogl¹d badanych fenomenów jest charakterystyczny dla ca³okszta³tu jego myli. G³ówne swe dzie³a powiêci³ kwestiom etyki
filozoficznej (g³ównie Ethik i Moralia), szukaj¹c dowiadczalnego ugruntowania
fundamentów ludzkiej moralnoci. Znalaz³ je w wartociach moralnie donios³ych,
których realizacja poci¹ga za sob¹ dobro moralne. Odpowied na wartoæ jest zatem
podstawowym aktem cz³owieka, w którym albo realizuje on swe cz³owieczeñstwo
lub te¿ ca³kowicie zdradza swe najbardziej naturalne i wewnêtrzne powo³anie4.
W niniejszym tekcie chcemy wydobyæ dwie istotne dla mylenia antropologicznego Hildebranda kategorie  osobê (Person) i osobowoæ (Persönlichkeit) oraz zarysowaæ istotowe relacje, jakie miêdzy nimi zachodz¹. Na marginesie tej rekonstrukcji sformu³ujemy kilka uwag id¹cych dalej ni¿ tezy Hildebranda, a otwieraj¹cych
przestrzenie namys³u nad kwesti¹, czy cz³owiek jest osob¹ czy te¿ siê ni¹ staje (lub
nie). Filozofowanie Hildebranda  jak ju¿ zauwa¿ylimy  jest przenikniête wszechobecn¹ perspektyw¹ aksjologiczn¹. Wartoci stanowi³y dla niego rzeczywistoæ najbardziej fundamentaln¹, poprzez któr¹ czytaæ mo¿na istotê i sens ca³ej zró¿nicowanej i bogatej rzeczywistoci ludzkiej. Cz³owiek  niekoniecznie w aspekcie klasycznie rozumianej antropologii filozoficznej  interesowa³ niemieckiego myliciela
przede wszystkim i jemu w³anie powiêci³ gros swych analiz fenomenologicznych.
Cz³owiek wobec wartoci  oto podstawowy temat poszukiwañ i analitycznych wrêcz
doprecyzowañ nieustannie dokonywanych w myli Hildebranda. Czy cz³owiek jako
taki jest wartoci¹? Czy z aksjologicznego punktu widzenia ró¿nica miêdzy wiêtym
a ³otrem jest ró¿nic¹ jedynie ilociow¹? Czy zasada wiêtoci osoby, wyranie obec2
Por. D. v o n H i l d e b r a n d, Was ist Philosophie?, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1976,
s. 72-75.
3
Por. tam¿e, s. 69-82.
4
Por. t e n ¿ e, Ethik, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1973, s. 201-253.
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na w myli Hildebranda, z koniecznoci dokonuje zrównania wszystkich ze wszystkimi w imiê jakiego naiwnego egalitaryzmu? Spróbujmy z aksjologicznej perspektywy Hildebranda spojrzeæ na istotê cz³owieka i cz³owieczeñstwa.

I. Cz³owiek a wartoci osobowe
Cz³owiek jest istotowo odniesiony do wiata wartoci, wród których wyró¿niaj¹ siê wartoci moralne (sittliche Werte) i funduj¹ce je wartoci moralnie donios³e.
Wartoci bowiem czyni¹ ¿ycie sensownym. W Ethik Hildebrand pisa³: Je¿eli spróbujemy wyobraziæ sobie wiat, który jest ca³kowicie neutralny  istotowo niemo¿liwa fikcja  zdajemy sobie sprawê, ¿e wszystko straci³oby swoj¹ wa¿noæ, nasze ¿ycie
zosta³oby zredukowane do absurdalnego b³êdnego ko³a; ono nawet stoczy³oby siê
poni¿ej ¿ycia zwierzêcego5. Poza wartociami cz³owiek straci³by jak¹kolwiek orientacjê w wiecie, nie posiada³by busoli dzia³ania, fundamentu oceniania. Skazany na
wybór zosta³by w nim poniek¹d uwiêziony, co jest widoczne choæby w perspektywie nihilizuj¹cego wiata, w jakim umieszcza cz³owieka z jego skazaniem na wolnoæ Jean Paul Sârtrea. Aksjologiczna pustka poci¹ga za sob¹ poniek¹d z koniecznoci absurd, który staje siê wtedy kluczem hermeneutycznym dla zrozumienia wnêtrza cz³owieka.
Wartoci domagaj¹ siê od cz³owieka adekwatnej odpowiedzi. Odpowied na
wartoæ (Wertantwort) stanowi fundamentaln¹ kategoriê etyczno-antropologiczn¹
wszechobecn¹ w myli Hildebranda. Jest to prze¿ycie intencjonalne, w którym przedmiot dzia³a motywacyjnie na nasze postêpowanie6. Odpowied ma byæ adekwatna,
tzn. ma spe³niaæ fundamentaln¹ zasadê: adaequatio voluntatis et cordis ad valorem7.
Dziêki tej zgodnoci zachodzi cis³e powi¹zanie pomiêdzy zobowi¹zuj¹cym charakterem wartoci a dzia³aniem cz³owieka odpowiadaj¹cego na sens tych wartoci.
W odpowiedzi na wartoæ widoczne s¹ przede wszystkim dwa charakterystyczne
rysy: samooddanie i transcendowanie, gdy¿ cz³owiek przekracza tu swe entelechialne potrzeby i bytowe uwarunkowania, oddaj¹c siê poniek¹d na s³u¿bê obiektywnym
wartociom jako donios³oci samej w sobie. Ów fundamentalny dla sytuacji aksjologicznej pierwiastek obiektywny nie wyklucza wszak pierwiastka subiektywnego.
Otwarcie na wezwanie wartoci obiektywnych uwiadamia cz³owiekowi wagê zaanga¿owania dla niego samego, uwyrania fakt, i¿ jest ono moj¹ najbardziej osobist¹
spraw¹ i zadaniem (tua res agitur). Obiektywnoæ i subiektywnoæ poniek¹d siê tu
przenikaj¹, zreszt¹ w swoicie paradoksalny sposób8. Zobowi¹zanie aksjologiczne 
a szczególnie dotyczy to powinnoci moralnej  nie jest okazj¹ do urzeczywistnienia
siebie, swej natury czy po arystotelesowsku rozumianej entelechii. Przeciwnie,
5
6
7
8

Tam¿e, s. 79.
Por. tam¿e, s. 201.
Por. t e n ¿ e, Moralia, Regensburg-Stuttgart 1980, s. 50.
Por. t e n ¿ e, Das Wesen der Liebe, Regensburg 1971, s. 274.
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w odpowiedzi na wartoæ osoba pokonuje wszystkie swoje immanentne tendencje,
popêdy i kierunki entelechialne9. Jakikolwiek zwi¹zek celowoci instrumentalnej
trzeba zatem wykluczyæ jako zniewa¿aj¹cy dla samych wartoci. Z drugiej strony,
Hildebrand nie zaprzecza, ¿e adekwatne odpowiedzi na wartoæ buduj¹ we mnie
cz³owieczeñstwo, ale dokonuje siê to nieintencjonalnie, niejako na barkach tych odpowiedzi, mówi¹c jêzykiem Schelera. Hildebrand u¿ywa tu wypracowanego
w Das Wesen der Liebe pojêcia finalizm superabundancji, co oznacza celowoæ obfitego daru. Rozwój osobowoci, szczêcie, to dary wartoci, które nie mog¹ byæ zak³adane jako cel ze strony podmiotu partycypuj¹cego w wiecie wartoci. To przychodzi niejako z zewn¹trz relacji cz³owiek-wartoæ i ubogacaj¹c podmiot w ¿aden
sposób nie zniewa¿a wartoci, gdy¿ nie zachodzi tu instrumentalny zwi¹zek typu:
rodek-cel.
Cz³owiek, zdaniem Hildebranda, mo¿e uczestniczyæ w wartociach na trzy sposoby. Pierwsz¹ form¹ jest bycie nosicielem wartoci, drug¹ zjednoczenie z nosicielem wartoci i trzeci¹ tworzenie dóbr jako noników wartoci. O cz³owieku jako
nosicielu wartoci mo¿emy mówiæ wtedy, gdy wartoæ sta³a siê czêci¹ jego bytu,
czyli intymnie siê z nim zjednoczy³a. Pisa³ Hildebrand: Byæ wielkodusznym, pokornym, czystym znaczy po prostu byæ z tymi wartociami jak najcilej zwi¹zanym10.
Wartoci niejako rzebi¹ kszta³t cz³owieczeñstwa w nas, staj¹c siê jego istotowym,
integralnym, a wrêcz mo¿na powiedzieæ konstytuuj¹cym elementem. Jest to zatem
najcilejsza w sensie obiektywnym wiê z wartociami. Natomiast druga forma jest
najcilejsza w wymiarze subiektywnym: Jeli dane nam jest pogr¹¿yæ siê w subtelnym piêknie pejza¿u rodzinnego kraju, jeli jego piêkno bezustannie nas otacza
i obejmuje, dziêki czemu rodzi siê w nas intymna wiê z t¹ okolic¹ i tym krajobrazem
 to wtedy osi¹gnêlimy maksimum subiektywnego udzia³u w wartoci11. Ten zwi¹zek z wartociami wyra¿a siê niejako typicznie we wspólnocie mi³oci z ukochanym
cz³owiekiem, który jest nosicielem rozmaitych wartoci osobowych, ale przede
wszystkim jest niepowtarzalnym indywiduum osobowym. Trzeci¹ form¹ osobowego
uczestnictwa w wartociach jest tworzenie dóbr bêd¹cych nosicielami wartoci. To
mo¿e byæ tworzenie wspólnoty, dzie³a sztuki, dzie³a literackiego  czego, co bêdzie
trwa³o niezale¿nie od osoby twórcy tego dobra. Wszystkie te formy uczestnictwa
w wartociach zak³adaj¹ obiektywne poznanie wartoci, uchwycenie ich immanentnej logiki i ejdosu oraz adekwatn¹ odpowied na wartoæ.
Wród rozmaitych wartoci osobowych Hildebrand podkrela³ rolê i rangê wartoci moralnych, które stanowi¹ poniek¹d najwiêksze bogactwo cz³owieka bêd¹cego
ich nosicielem. Wartoci te posiadaj¹ pierwszeñstwo wzglêdem wszystkich innych.
S¹ one dla ¿ycia cz³owieka niezbêdne (Unerlässlichkeit). Pisa³ Hildebrand: Wartoci
moralne s¹ najwy¿sze sporód wszystkich wartoci naturalnych. Dobroæ, czystoæ,
T e n ¿ e, Trzy g³ówne formy udzia³u cz³owieka w wartociach, w: t e n ¿ e, Serce, t³um. J.
Kobia³, Poznañ 1985, s. 181.
10
Tam¿e, s. 171.
11
Tam¿e, s. 175.
19
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poszanowanie prawdy i pokora stoj¹ ponad geniuszem, m¹droci¹, kwitn¹cym zdrowiem, stoj¹ wy¿ej ni¿ piêkno natury i sztuki, ni¿ ³ad i si³a pañstwa [...]. Wartoci
moralne s¹ wêz³owym problemem wiata; brak moralnych wartoci jest najwiêkszym
z³em, gorszym ni¿ cierpienie, choroba, mieræ, gorszym ni¿ upadek kwitn¹cych kultur12. Wartoci moralne s¹ niejako najpe³niej kompatybilne z wewnêtrznym sensem
i logik¹ cz³owieczeñstwa, dlatego zdobi¹ cz³owieka w sposób nieporównywalny
z ¿adnymi innymi wartociami osobowymi. Charakteryzuje je bowiem kwalitatywna
 a nie tylko ilociowa!  wy¿szoæ (qualitative Überlegenheit) w stosunku do innych wartoci osobowych13. Jednocz¹cy siê z nimi cz³owiek jest przez nie sowicie
obdarowany. W najg³êbszym sensie staje siê sob¹ i nabiera swoistej osobowej spoistoci.
Udzia³ w wartociach cile wi¹¿e siê w³anie z interesuj¹cym nas w tym tekcie pojêciem osobowoci. Wi¹¿e siê ona bowiem dla Hildebranda cile ze wiatem
wartoci, prawd¹ o nich oraz stopniem powiêcenia w s³u¿bie wartociom14. Nie ka¿dy cz³owiek jest osobowoci¹15. Dla Hildebranda nie jest nim kto typowo przeciêtny, bezbarwny, pozbawiony wyranej indywidualnoci, anormalny etc. W prawdziwym sensie osobowoci¹ jest dla niego cz³owiek wybijaj¹cy siê ponad przeciêtnoæ
realizacj¹ klasycznych cnót, prawdziwym poznaniem, g³êbok¹ i autentyczn¹ mi³oci¹, wykorzystywaniem swojej wolnoci  krótko: cz³owiek g³êboki i autentyczny,
prawdziwy cz³owiek16. Wszystkie te cechy osobowoci istotowo wi¹¿¹ siê z wartociami  ich poznaniem i realizowaniem w adekwatnych odpowiedziach na ich wezwania i roszczenia. Cz³owiek  w znaczeniu potocznym  przeciêtny mo¿e wed³ug Hildebranda byæ osobowoci¹ pod warunkiem, ¿e jego kontakt z wartociami
jest ponad-przeciêtny, pe³ny. Osobowoci¹ jest ten, kto w pe³ni rozwija istotê cz³owieczeñstwa, kto ca³ociowo realizuje wartoci osobowe, ze szczególnym uwzglêdnieniem wartoci moralnych i moralnie donios³ych. Bycie osobowoci¹ jest  jak siê
wydaje  szczególnie powi¹zane z byciem nosicielem wartoci wysokich, gdy¿ one
poniek¹d konstytuuj¹ strukturê tak rozumianej osobowoci oraz z posiadaniem cnót
rozumianych przez Hildebranda jako ponadaktualne odpowiedzi na wartoci. Bycie
osobowoci¹ nie jest zatem, jak chcia³ wp³ywowy niegdy antropolog i psychiatra
Cesare Lombroso, autor g³onej kiedy ksi¹¿ki zatytu³owanej Geniusz i ob³¹kanie
(1864), zwi¹zane z psychopatologicznymi formami osobowoci czy ponad-normalnymi cechami charakterologicznymi. Osobowoci¹ jest cz³owiek rozwiniêty w swej
T e n ¿ e, Fundamentalne postawy moralne, t³um. E. Seredyñska, w: D. v o n H i l d e b r a n d, J.A. K ³ o c z o w s k i, J. P a  c i a k, J. T i s c h n e r, Wobec wartoci, Poznañ 1982, s. 10.
13
Por. D. v o n H i l d e b r a n d, Moralia, s. 33nn.
14
Por. t e n ¿ e, Liturgie und Persönlichkeit, w: ten¿e, Idolkult und Gotteskult, Regensburg
1974, s. 227, 232, 269. W tekcie pomijam problem istoty osobowoci opartej na s³u¿bie antywartociom (osobowoæ Hitlera, Stalina etc.), ograniczaj¹c siê  zgodnie z zamiarem samego Hildebranda  do rozumienia osobowoci im wahren Sinne.
15
Por. t e n ¿ e, Liturgie und Persönlichkeit, s. 207 (m.in.: Eine Persönlichkeit ist aber nicht
jeder).
16
Por. tam¿e.
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istocie bycia cz³owiekiem, otwarty na g³os wy¿szych wartoci i zdecydowany zawsze
udzielaæ im adekwatnych odpowiedzi, przekrelaj¹cych czêsto subiektywne potrzeby i codzienne osobiste cele ¿yciowe.
Osobowoæ jawi siê zatem jako rzeczywistoæ pochodna wobec pierwotnego faktu antropologicznego, jakim jest dla Hildebranda przyporz¹dkowanie cz³owieka do
wiata wartoci. Owo przyporz¹dkowanie stanowi poniek¹d najbardziej podstawowy element natury cz³owieka. W³aciwe odniesienia do wartoci, realizacja fundamentalnych form uczestnictwa w wartociach wysokich, kierowanie siê donios³oci¹
w sobie i donios³oci¹ dla osoby, buduje w cz³owieku jego g³êbokie struktury osobowe, które mo¿emy nazwaæ w³anie osobowoci¹. I odwrotnie, nie jest osobowoci¹
kto, kto kieruje siê wy³¹cznie donios³oci¹ subiektywn¹, kto nieczu³y w swym
wnêtrzu na powinnociowy charakter wartoci jako donios³oci samej w sobie, kto,
kto w razie konfliktu donios³oci subiektywnej i donios³oci w sobie (wartoci) postawi zawsze tê pierwsz¹ ponad drug¹. Nie jest osobowoci¹ kto, kto sw¹ wolnoæ
realizuje bez zwi¹zku z wysokimi wartociami, kieruj¹c siê wy³¹cznie zasad¹ przyjemnoci czy u¿ytecznoci i traktuj¹c wartoci instrumentalnie jako rodek do okrelonych  wy¿szych czy ni¿szych  celów ¿yciowych. Jakakolwiek instrumentalizacja wartoci moralnych i moralnie donios³ych jest bowiem ich zniewa¿aniem,
a w konsekwencji jest zniewa¿aniem moralnego dobra.
Hildebrand wymienia³ dwa komponenty bycia osobowoci¹, dwa warunki zaistnienia osobowoci. Po pierwsze, posiadanie wszystkich istotnych duchowych organów: zdolnoci do mi³owania, potencje poznawcze, si³a woli, potencje osobowe etc.
Jest to w du¿ej mierze zastany przez nas w ¿yciu czysty dar (reine Gabe), który
w przewa¿aj¹cej mierze jest poza zasiêgiem wp³ywów naszej woli i podejmowanych
decyzji. Po drugie, organiczny wrêcz zwi¹zek ze wiatem wartoci i z prawd¹, ¿ycie
prawd¹ w jej obiektywnym logosie. Tu w³anie pojawia siê przestrzeñ naszej wolnej
ingerencji i tworzenia. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e element pierwszy umo¿liwia zaistnienie
cis³ej relacji ze wiatem wartoci, a zatem wszystko sprowadza siê do tego w³anie
aksjologicznego momentu17. To on jest konstytutywny i pierwszoplanowy dla bycia
osobowoci¹. Znakiem i wskanikiem prawdziwej osobowoci jest bowiem postawa
responsoryjnoci wzglêdem wysokich wartoci18.
Cz³owiek mo¿e byæ nosicielem wartoci reprezentuj¹cych rozmaite typy i posiadaj¹cych ró¿ne usytuowanie hierarchiczne. Wartoci estetyczne, witalne, intelektualne, moralne, z którymi cz³owiek wszed³ w cis³¹ komuniê, konstytuuj¹ jego osobow¹ wartoæ ca³ociow¹ (Gesamtwerte), najpe³niej afirmowan¹ w mi³oci cz³owieka przez cz³owieka. Wszystkie te wartoci mog¹ jednak byæ w cz³owieku nieobecne
lub obecne w stopniu ladowym. Cz³owiek oszpecony i ciê¿ko chory nie jest nosicielem wartoci estetycznych i witalnych. Pozbawiony umys³owego polotu czy
niedorozwiniêty umys³owo nie reprezentuje sob¹ wartoci intelektualnych czy szerzej poznawczych. Cz³owiek lepy na wartoci moralnie donios³e lub zalepiony sfe17
18

Por. tam¿e, s. 209.
Por. t e n ¿ e, Liturgie und Persönlichkeit, s. 242-244.
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r¹ instynktown¹ i po¿¹dawcz¹ nie realizuje wartoci moralnych19. Taki cz³owiek nie
jest zatem osobowoci¹, czy mówi¹c cilej, nie posiada osobowoci, tej specyficznie ludzkiej kwalitatywnej struktury aksjologicznej. Czy to oznacza, ¿e nie posiada
on ¿adnej wartoci? ¯e jest rzecz¹ poród rzeczy, przedmiotem wród przedmiotów?
Czy utraci³ siebie do koñca, gdy¿ sprzeniewierzy³ siê swemu ludzkiemu powo³aniu
do wartoci wy¿szych? Te pytania kieruj¹ w stronê zagadnienia osoby. Czy bycie
osob¹ jest to¿same z posiadaniem osobowoci? A je¿eli nie, to na czym mia³aby siê
opieraæ wartociowoæ osoby pozbawionej osobowoci?

II. Cz³owiek a wartoæ ontyczna
Klasyczna metafizyka chrzecijañska przyjmuje za Arystotelesem i w. Tomaszem z Akwinu, ¿e prawda, dobro i piêkno stanowi¹ tzw. relacyjne transcendentalia,
czyli s¹ transcendentalnymi w³asnociami bytu jako takiego. Stanowi¹ sferê w³aciwoci zamiennych z bytem, zgodnie ze scholastycznym adagium omne ens est verum, bonum et pulchrum. Hildebrand odrzuca³ teoriê transcendentaliów uznaj¹c j¹
za wytwór mylenia systemowego, nie opartego na zasadzie bezporedniego dowiadczenia, stanowi¹cego wszak dla fenomenologa jedyne ród³o prawomocnoci
wiedzy. Wydaje siê jednak, ¿e w szcz¹tkowej postaci teoria transcendentaliów jest
obecna w Hildebrandowskiej koncepcji wartoci przys³uguj¹cej bytowi, a tak¿e
w jego koncepcji wartoci ontycznych (ontische Werte). Hildebrand przyjmowa³ bowiem istnienie wartoci w³aciwej wszystkim bytom, czyli bytowi jako takiemu20.
Wgl¹d w tê wartoæ daje nam swoista kontemplacja bytu i istnienia ujaniaj¹ca ich
przeciwieñstwo do wolnego od wartoci (wertlos) niebytu, nicoci. Kwestia ta wi¹¿e
siê niew¹tpliwie z podkrelan¹ przez wielu tomistów (np. Stefana Swie¿awskiego)
wag¹ intuicji istnienia w uprawianiu metafizyki, danej wrêcz w mistycznym prze¿yciu  jak twierdz¹ niektórzy tomici  tylko nielicznym metafizykom klasycznym.
Istnienie jawi siê w nim jako najbardziej fundamentalna wartoæ odró¿niaj¹ca byt od
niebytu. Ten w³anie trop metafizyki klasycznej zdaje siê podejmowaæ na gruncie
dowiadczenia Hildebrand. Prosty eksperyment mylowy obrazuj¹cy zanik istnienia
jakiego bytu (np. domowego psa) wskazuje na meritum poruszonego tu zagadnienia. Dowiadczenie legitymizuje zatem w perspektywie myli Hildebranda nadanie
wszelkiemu bytowi pewnej ogólnej wartoci o wyranie formalnym charakterze.
Lepiej jest wszak istnieæ ni¿ nie istnieæ.
Jeszcze inny charakter posiadaj¹ wartoci ontyczne (ontische Werte). Wszystkie
omówione w poprzednim paragrafie wartoci osobowe nale¿¹ do wartoci jakocio19
O lepocie na wartoci oraz sybstytutach wartoci moralnych por. t e n ¿ e, Substitute für
wahre Sittlichkeit, w: t e n ¿ e, Idolkult und Gotteskult, s. 13-188, oraz: t e n ¿ e, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis. Eine Untersuchung über ethische Strukturprobleme, Vallendar-Schönstatt
1982, s. 49-86.
20
Por. np. t e n ¿ e, Ethik, s. 154. Por. tak¿e: J. G a l a r o w i c z, Fenomenologiczna etyka
wartoci, s. 254.
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wych, kwalitatywnych (qualitative). S¹ one mo¿liwe do zdobycia, ale i utracalne,
stanowi¹ rodzinê mo¿liwych cech, uposa¿eñ jakociowych danego bytu. Posiadaj¹
one odpowiedniki negatywne (piêkno-brzydota, prawda-fa³sz, wiernoæ-niewiernoæ
etc.) i mog¹ siê ucieleniaæ w ró¿nym natê¿eniu oraz w ró¿nym stopniu. Inaczej sprawa przedstawia siê w przypadku wartoci ontycznych. One wi¹¿¹ siê istotowo z pewnymi typami bytów. Nie posiadaj¹ swych odpowiedników negatywnych, s¹ nieutracalne na skutek cis³ego zwi¹zania ze swym nosicielem i nie s¹ stopniowalne (pies
nie jest bardziej, ani mniej zwierzêciem od kota). Jest to na przyk³ad wartoæ kwiatka jako roliny, konia jako zwierzêcia czy w³anie cz³owieka jako osoby. Wartoæ
ontyczna to wartoæ tego oto bytu, jego immanentna struktura aksjologiczna lub aksjologiczne uposa¿enie istotowe. Byt jest zatem wartociowy tak ze wzglêdu na swe
istnienie, jak i ze wzglêdu na okrelon¹ istotê. Jest wartociowy na mocy istnienia
i bycia t¹-oto-treci¹.
Cz³owiek jest wiêc w fundamentalnym sensie wartoci¹ bez wzglêdu na swoje
odniesienie do wiata wartoci jakociowych i bez wzglêdu na stopieñ ich afirmacji21. Cz³owiek szpetny, nieczu³y na piêkno, zdemoralizowany, dotkniêty skrajn¹ atrofi¹ uczuciow¹, niedorozwiniêty intelektualnie i umys³owo, niezdolny do otwarcia siê
na prawdê rzeczywistoci, jest jednak wartoci¹ na mocy samego bycia cz³owiekiem.
Wartoæ ontyczna nadaje bowiem cz³owiekowi nieutracalne piêtno aksjologiczne.
Cz³owiek jest osob¹  móg³by powtórzyæ za Karolem Wojty³¹ Dietrich von Hildebrand. Bycie osob¹ jest niezbywaln¹ cech¹ istnienia cz³owieka, gdy¿ jego wp³yw
(wolny lub nie) na wiat wartoci nie dotyczy w³asnej wartoci ontycznej. Jej fundamentem i  rzec mo¿na  depozytariuszem jest Bóg jako Stwórca wszystkich bytów,
w tym i cz³owieka, i jako ród³o wartoci. Wartoci ontyczne s¹ wed³ug niemieckiego fenomenologa uhierarchizowane: wartoæ materii nieo¿ywionej, wartoæ roliny,
wartoæ istoty ¿ywej (zwierzêcia) i  najwy¿sza wród bytów stworzonych  wartoæ osoby22. Charakterystyczne jednak, ¿e ta hierarchia przypomina raczej stosunek,
jaki zachodzi miêdzy ró¿nymi rodzinami wartoci jakociowych (np. miêdzy wartociami moralnymi i intelektualnymi), a nie hierarchiczny uk³ad wartoci jakociowych z jednej i tej samej rodziny23.
Wartoæ ontyczna osoby ludzkiej jest osadzona w samej istocie cz³owieczeñstwa,
osobowego bycia. Zasadza siê ona na fakcie wyra¿onym przez scholastykê jako diD. v o n H i l d e b r a n d, Substitute , s. 63: Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und mit
der gleichen ontischen Würde begabt, die jeder geschaffenen menschlichen Person eigen ist. Jeder
Willensakt verkörpert den ontischen Wert, den der Wille als solcher  ein schwacher wie ein starker  besitzt. Z kolei uczeñ Hildebranda John Crosby tak pisa³: We begin by objecting that man is
already much before he makes anything and even if he never makes anything. Every man possesses
a certain mysterious preciousness or dignity because he is a man, he possesses what Hildebrand
calls the ontological value of man (J.F. C r o s b y, The Role of Receptivity in the Formation of Personality, w: Wahrheit, Wert und Sein. Festgabe für D. von Hildebrand zum 80 Geburstag, Regensburg 1970, s. 254).
22
D. v o n H i l d e b r a n d, Moralia, s. 81.
23
W. G a l e w i c z, Aksjologia Dietricha von Hildebranda, Znak 37 (1985), n. 4, s. 34.
21
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gnitas humanae substantiae, a to z kolei opiera siê na fakcie stworzenia cz³owieka,
bycia imago Dei24. Godnoæ ludzkiego bytowania jako fundament wartoci ontycznej immanentnie wpisanej w byt osobowy nie mo¿e z istoty posiadaæ ¿adnej jakociowo danej antywartoci (có¿ bowiem mia³oby ni¹ byæ?). Cz³owiecze istnienie jest
racj¹ przypisania okrelonemu bytowi wartoci ontycznej zwi¹zanej z byciem osob¹. W ka¿dym cz³owieku zatem w równym stopniu istnieje wartoæ ontyczna, mo¿na powiedzieæ  ka¿dy jest w takim samym stopniu osob¹ z jej immanentn¹ struktur¹ aksjologiczn¹. O ile bowiem wartoci kwalitatywne transcenduj¹ ich osobowego
nosiciela, to wartoæ ontyczna jest wewnêtrzn¹ wartoci¹ osoby25. Trzeba zatem przyj¹æ istnienie istotowej ró¿nicy miêdzy wartociami kwalitatywnymi i ontycznymi, co
poci¹ga za sob¹ miêdzy innymi taki wniosek, i¿ nie da siê zbudowaæ etyki na gruncie teorii bytu ludzkiego, jego tak czy inaczej rozumianej natury26. Wartoci moralne
i godnoæ cz³owieka nale¿¹ bowiem do odmiennych jakociowo rodzin wartoci
w ¿adnym zakresie do siebie niesprowadzalnych i nieredukowalnych. Sfera wartoci
ontycznych nie mo¿e byæ zatem podstaw¹ do wyprowadzania z niej wartoci moralnych w ich obligatoryjnym sensie i budowania jakiegokolwiek systemu etyki normatywnej. Ta konstatacja by³a jedn¹ z przes³anek ka¿¹cych Hildebrandowi odrzuciæ
klasyczn¹ etykê prawa naturalnego budowan¹ w ramach tradycji tomistycznej.

III. Osoba a osobowoæ
Pisa³ Hildebrand w Idolkult und Gotteskult: Osob¹ jest ka¿dy cz³owiek w swej
istocie jako wiadomy byt  jako podmiot, który mo¿e sensownie odnosiæ siê do
przedmiotów, poznawaæ, kochaæ i chcieæ; [...] Osobowoci¹ za nie jest ka¿dy27.
Osob¹ jest siê na mocy swej bytowoci i nie mo¿na przestaæ ni¹ byæ. Od pocz¹tku
swego bytowania a¿ do mierci cz³owiek jest osob¹ i eo ipso jest trwa³ym nonikiem
osobowej struktury aksjologicznej, od której cz³owiek w ¿aden sposób nie mo¿e siê
odizolowaæ, uwolniæ. Hildebrand przyjmowa³, jak ju¿ zaznaczono wy¿ej, istnienie
hierarchii wartoci ontycznych. Cz³owiek lokuje siê w niej na szczycie materialnych
bytów stworzonych. Wartoæ ontyczna jest w zasadzie to¿sama z kategori¹ godnoci
cz³owieka, któr¹ operuje przede wszystkim myl personalistyczna, a tak¿e wiele
wspó³czesnych nurtów ideowych zwi¹zanych choæby z promocj¹ praw cz³owieka.
Wysoka pozycja hierarchiczna ontycznej wartoci w³aciwej istocie cz³owieka zasadza siê na fakcie istnienia w bycie ludzkim  przynajmniej in potentiae  uzdolnieñ
niespotykanych na ni¿szych poziomach bytowania, jak wiadomoæ, poznawanie,
kochanie, wolnoæ etc.28 Osoba jest zatem ponad wiatem materii, ponad wiatem
Por. D. v o n H i l d e b r a n d, Ethik, s. 137-138.
Tam¿e, s. 144: Der ontische Wert ist dem Seienden immanent, aber der sittliche Wert transzendiert das Seiende, das ihn trägt.
26
Por. K. S t a c h e w i c z, W poszukiwaniu podstaw moralnoci, s. 256-263.
27
D. v o n H i l d e b r a n d, Liturgie und Persönlichkeit, s. 207.
28
Por. t e n ¿ e, Metaphysik der Gemeinschaft, Regensburg 1975, s. 19; t e n ¿ e, Liturgie und
Persönlichkeit, s. 207n.
24
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zwierz¹t, poniewa¿ ona tylko potrafi siebie transcendowaæ w kierunku rzeczywistoci w jej prawdzie, w kierunku wartoci, szczególnie wartoci moralnych i moralnie
donios³ych. Najwy¿szym powo³aniem cz³owieka jest bowiem s³u¿ba wy¿szym wartociom. W niej wartoæ ontyczna osoby ludzkiej i wartoci jakociowe w ich immanentnym sensie spotykaj¹ siê i twórczo ze sob¹ wspó³dzia³aj¹. Dziêki aksjologicznej
strukturze osoby jest ona zdolna do odczytywania sensu wartoci kwalitatywnych
i do adekwatnej na nie odpowiedzi. Uczestnictwo w wiecie wartoci, a szczególnie
dotyczy to wartoci moralnych, buduje w cz³owieku osobowoæ. Osoba jest zatem
warunkiem osobowoci, ale nie na odwrót.
Hildebrand ostrzega³ jednak przed zafa³szowaniem wartoci cz³owieka poprzez
jej absolutyzacjê i deifikacjê, w którym to kierunku sz³y wszelkiej maci humanizmy ateistyczne. Zwraca³ na to uwagê ju¿ Jacques Maritain, buduj¹c sw¹ teoriê humanizmu integralnego, uwzglêdniaj¹cego fundamentalne dla cz³owieka odniesienie
do jego Stwórcy. Owo odniesienie najwyraniej bodaj realizuje siê w relacji do wartoci, gdy¿ poprzez prawdziwe wartoci mówi do cz³owieka sam Bóg29. Dialog Boga
i cz³owieka odbywa siê zatem w przestrzeni aksjologicznej. Niemo¿noæ zrozumienia cz³owieka bez Boga jest charakterystycznym elementem antropologicznej refleksji Hildebranda.
Osobowoæ nie przynale¿y zatem do cz³owieka na mocy jego osobowego bycia,
nie jest tym samym treci¹ wartoci ontycznej przypisanej cz³owiekowi jako cz³owiekowi30. Poznawanie wartoci, realizowanie ich sensu, dawanie na nie odpowiedzi
adekwatnych do ich zobowi¹zuj¹cego wezwania, buduj¹ w cz³owieku przestrzeñ
wartoci jakociowych, których staje siê on nosicielem. ¯ycie osobowe staje siê wtedy prawdziwe i sensowne, krótko mówi¹c  ludzkie. Osobowoæ nadaje bowiem
cz³owiekowi pe³niê cz³owieczeñstwa31. O s o b o w o  æ j e s t w i ê c p o n i e k ¹ d p o s t u l o w a n a p r z e z s e n s b y c i a o s o b ¹, p r z e z p o s i a d a n i e c z ³ o w i e c z e j
w a r t o  c i o n t y c z n e j. Odwrócenie siê od wartoci wy¿szych, zamkniêcie siê na
ich imperatywne czêsto zobowi¹zania, programowa niechêæ do mylenia i dzia³ania
wed³ug wartoci sprawia, i¿ cz³owiek kar³owacieje, staje siê skulptur¹ cz³owieczeñstwa. Jego wartoæ ontyczna jawi siê jako nieczytelna, zasypana pok³adami z³a bêd¹cego skutkiem odwrócenia siê od wiata wartoci, czyli w konsekwencji zerwania
dialogu z Bogiem-Stwórc¹ i Najwy¿sz¹ Wartoci¹. Nadal jest on nonikiem wartoci
przynale¿nej osobie jako osobie, a jednak jest ona trudno uchwytna dla drugiego
cz³owieka percypuj¹cego osobê g³ównie przez pryzmat wartoci jakociowych.
W relacjach cz³owieka do cz³owieka bardziej czytelne s¹ bowiem wartoci jakociowe, których cz³owiek jest nonikiem ni¿ wartoæ ontyczna jego bytu. Pisze Antoni
Siemianowski: ¯ywiej bowiem odczuwamy fakt, i¿ kto jest sprawiedliwy, wspania³omylny, szlachetny albo zarozumia³y, pyszny czy odra¿aj¹cy. W ¿ywym bezporednim
Por. t e n ¿ e, Menschheit am Scheideweg, Regensburg 1955, s. 258.
T e n ¿ e, Liturgie und Persönlichkeit, s. 207: aber das Personsein an sich macht sie noch
nicht zu Persönlichkeiten.
31
Por. tam¿e, s. 242, 248.
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obcowaniu z ludmi, szczególnie zwracamy uwagê na to, jaki kto jest, a wiêc jakie
wartoci ucielenia w sobie  dodatnie czy ujemne  natomiast fakt, ¿e on sam jako
konkretny byt jest tak¿e wartoci¹, pozostaje na dalszym planie32. Wartoci jakociowe
ró¿ni¹ ludzi, wartoæ ontyczna czyni ich takimi samymi pod wzglêdem ich dignitas.
Jest zatem zrozumia³e, i¿ w bezporednim obcowaniu z drugim cz³owiekiem zwracamy uwagê na przestrzeñ jakoci kwalitatywnych przez niego ucielenianych. Ta sfera
jest poprzez sw¹ polifonicznoæ poznawczo i egzystencjalnie interesuj¹ca i poci¹gaj¹ca (lub na odwrót: odpychaj¹ca, ale i wtedy interesuj¹ca z poznawczego punktu widzenia). Osobowoæ jest zatem czytelnym w kontaktach interpersonalnych kszta³tem 
jak mawia³ Hildebrand  osobowej wartoci ontycznej.
Wartoæ ontyczna osoby ludzkiej stoi na stra¿y jej podmiotowego traktowania.
Jakakolwiek instrumentalizacja cz³owieka gwa³ci wartoæ osoby, która jest przecie¿
jedn¹ z najwa¿niejszych wartoci pozamoralnych, ale moralnie donios³ych. W pogwa³ceniu wartoci osoby ludzkiej najbardziej ród³owo, a poniek¹d typicznie pojawia siê z³o moralne. Nieutracalnoæ tej wartoci sprawia, i¿ ka¿dy cz³owiek, niezale¿nie od swych jakociowych uposa¿eñ aksjologicznych, musi byæ traktowany osobowo, autotelicznie, co perfekcyjnie uchwyci³ Kant. W takiej perspektywie rysuje
siê doæ ostre kryterium rozstrzygania sporów bioetycznych, tak gor¹cych we wspó³czesnym wiecie. Wartoæ ontyczna osoby jako osoby stanowi nieprzekraczalny limes wszelkich ingerencji biotechnologicznych. Z³o zaczyna siê tam, gdzie cz³owiek
jest traktowany instrumentalnie, choæby w najbardziej wysokich i humanitarnych
(ogólnoludzkich) celach. Najbardziej zdemoralizowany cz³owiek, osoba dotkniêta
wadami rozwojowymi tak w warstwie cielesnej, jak i psychicznej, terminalnie chorzy s¹ bytami ludzkimi, osobami z ich immanentnym logosem aksjologicznym. Pogwa³cenie tego wewnêtrznego sensu jest zawsze z³em moralnym.

IV. Cz³owiek jako osoba powo³ana do bycia osobowoci¹
Aksjologiczna optyka Hildebranda, zastosowana do ogl¹du rzeczywistoci cz³owieka, rejestruje dwie sk³adowe jego bytu. Jest czu³a na jakociowe uposa¿enie osoby ludzkiej, na jego nosicielstwo wartoci estetycznych, witalnych, a przede wszystkim moralnych. Pokazuje wiat ludzi w ich zró¿nicowaniu odnonie do jakoci ¿ycia, mierzonej odniesieniem i relacjami cz³owieka do wiata autentycznych wartoci.
Tak modne we wspó³czesnych dyskusjach, szczególnie z zakresu etyki medycznej
pojêcie jakoci ¿ycia uzyskuje tu prost¹ konkretyzacjê aksjologiczn¹. Tym wy¿sza
jakoæ ¿ycia im pe³niejszy stosunek cz³owieka do wartoci wy¿szych. Ale to nie jest
pe³na prawda o wartociowoci osoby ludzkiej. Gdyby tak by³o, mo¿na by w przypadku ladowych odniesieñ cz³owieka do wartoci uznaæ byt ludzki za pozbawiony
wartoci, a tym samym dopuszczalne by³oby stosowanie szeroko pojêtych ingerencji
biotechnologicznych, a tak¿e w szerokim zakresie stosowanie eutanazji jako umiercania bytu, który straci³ jak¹kolwiek wartoæ, czyli racjê bycia. Wartoæ ontyczna jest
32

A. S i e m i a n o w s k i, Cz³owiek a wiat wartoci, Gniezno 1993, s. 78-79.
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niejako drug¹ stron¹ aksjologicznej prawdy o cz³owieku. Stanowi ona niezbywaln¹
i nieutracaln¹ wartoæ przys³uguj¹c¹ cz³owiekowi jako cz³owiekowi i to bez spe³niania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Cz³owiek jest osob¹ i jako osoba stanowi wysok¹ wartoæ moralnie donios³¹. Osoba mo¿e staæ siê osobowoci¹ na skutek
udzielania czystych odpowiedzi na wartoci i eo ipso bêd¹c nosicielem wysokich
wartoci. Cz³owiek jako osoba mo¿e osi¹gn¹æ szczyty heroizmu moralnego i wiêtoci. Cz³owiek jako osoba mo¿e stoczyæ siê poni¿ej poziomu zwierzêcego. W obu
przypadkach jednak ów cz³owiek jest osob¹, gdy¿ fakt ten nie jest oparty na spe³nieniu przez cz³owieka ¿adnych jakociowo okrelonych warunków.
Odczytanie wartoci cz³owieka na dwóch poziomach aksjologicznych pozwoli³o
Hildebrandowi unikn¹æ  przynajmniej bezporednio i wprost  wik³ania siê w spór
miêdzy stanowiskiem substancjalistycznym i antysubstancjalistycznym w teorii osoby ludzkiej. Stanowisko pierwsze podkrela pra-fenomenalnoæ osoby, która uniemo¿liwia sprowadzenie jej do jakiejkolwiek innej rzeczywistoci i tak rozumianej
osobie przypisuje to¿samoæ z pojmowanym gatunkowo cz³owiekiem. Antysubstancjalici (wywodz¹cy siê z empiryzmu brytyjskiego) uto¿samiaj¹ osobê z zespo³em
cech, takich jak wiadomoæ, pamiêæ (por. koncepcjê Johna Lockea), abstrakcyjne
mylenie etc. Osob¹ jest w myl tego stanowiska wy³¹cznie ten cz³owiek, który posiada okrelone cechy. W tê stronê dryfowa³o mylenie Maxa Schelera widz¹cego
w osobie jednoæ aktów, ci¹g³¹ aktowoæ (kontinuierliche Aktualität). Cz³owiek staje siê (lub nie!) osob¹, personalizuje siê poprzez swe w³asne akty podejmowane
w wolnoci. Aby cz³owiek by³ osob¹ musi spe³niaæ kilka warunków, jak rozumnoæ,
pe³noletnioæ czy panowanie nad dynamik¹ swego cia³a33. Osoba nie jest przedmiotem o okrelonej i niezmiennej strukturze, ona ¿yje wy³¹cznie w swych aktach. Sam
Scheler dostrzega³ tu pewne napiêcie: osoba sprawia akty i jest wy³¹cznie ci¹giem
aktów. Pisa³ wszak, ¿e to byt osoby funduje akty34. Niezale¿nie od tej trudnoci antysubstancjalizmu Schelera odegra³ on w ramach dwudziestowiecznego personalizmu
donios³¹ rolê choæby poprzez podkrelenie dynamizmu osoby. Istotne jest te¿ Schelerowskie podkrelenie, ¿e ka¿da osoba posiada swój zindywidualizowany profil
aksjologiczny (Wertperson). ¯adna osoba nie jest pozbawiona wartoci. Niew¹tpliwie te motywy zosta³y przejête i twórczo zreinterpretowane przez Hildebranda
w jego myli antropologicznej.
Rozró¿nienie Hildebranda miêdzy osob¹ a osobowoci¹ pozwala zostawiæ na
boku zarysowany powy¿ej  a jak¿e donios³y w rozstrzygniêciach z punktu widzenia choæby bioetyki  dychotomiczny w swej naturze spór. Jawi siê on w perspektywie historycznej jako raczej nierozstrzygalny. Oba stanowiska  tak substancjalizm,
jak i antysubstancjalizm  wyczerpa³y ju¿ najwyraniej swe dowodowe i heurystyczne potencje. Trzeba szukaæ trzeciej drogi. Propozycja niemieckiego fenomenologa
rysuje jedn¹ z jej mo¿liwych kszta³tów.
33
Por. A. W ê g r z e c k i, Scheler, Warszawa 1975, s. 82nn; T e n ¿ e, O poznawaniu drugiego cz³owieka, Kraków 1992, s. 65.
34
Por. tam¿e, s. 83.
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Dla Hildebranda, osoba (Person) z immanentnie wpisan¹ w jej strukturê wartoci¹ ontyczn¹ jest rozumiana w klasycznie substancjalistyczny sposób, natomiast
osobowoæ (Persönlichkeit) przynale¿y do porz¹dku antysubstancjalistycznego i jest
rozpoznawana na podstawie okrelonej sekwencji jakoci aksjologicznych. Zatem
oba powy¿sze stanowiska antropologiczne maj¹, wed³ug koncepcji Hildebranda, poniek¹d racjê, a b³êdem jest traktowanie ich jako cz³onów alternatywy roz³¹cznej.
Osoba i osobowoæ stanowi¹ bowiem dwa poziomy bycia cz³owiekiem. Osobowoæ
jako taka uobecnia pe³niê bycia osob¹, stanowi wrêcz aktualizacjê jej szeroko rozumianych potencjalnoci i realizacjê naturalnego osobowego powo³ania. Oddaje sprawiedliwoæ dynamizmowi osobowemu tak silnie akcentowanemu przez Schelera.
Z kolei uznanie osoby za substancjê pozwoli³o Hildebrandowi uwzglêdniæ sprawczy
charakter osoby ludzkiej wzglêdem dokonywanych przez ni¹ intencjonalnych aktów,
a g³ównie odpowiedzi na wartoci.
Pojawia siê tu jednak pytanie, na jakiej podstawie Hildebrand rozpoznaje osobê? Jakie kryteria s³u¿¹ w jego refleksji do rozró¿nienia miêdzy osob¹ a rzecz¹?
Niestety nie znajdziemy w tekstach niemieckiego fenomenologa bezporedniej i jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, co pokazuje pewn¹ niekonsekwencjê w jego
myleniu o cz³owieku. Pojawia siê zatem problem, czy rzeczywicie w swej wizji
osoby jako takiej Hildebrand jest konsekwentnym i klasycznym substancjalist¹? Czy
wartoæ ontyczna osoby nie wi¹¿e siê z pewnymi jakociowymi w³asnociami, takimi jak samowiadomoæ, responsoryjnoæ aksjologiczna i agatyczna, wolna wola
etc.? A jeli tak, to powstaje pytanie, czy wszyscy ludzie te cechy posiadaj¹ (co dla
przyk³adu z bezmózgowcami?!)? W kontekcie ca³ej teorii wartoci ontycznych
mo¿na chyba przyj¹æ, ¿e takim ostatecznym i fundamentalnym kryterium jest w konsekwencji biologiczna przynale¿noæ do okrelonego gatunku (homo sapiens), a zatem osobê nale¿y rozumieæ nie jakociowo, a wy³¹cznie numerycznie. W³aciwoci
osoby ludzkiej nie musz¹ siê w pe³ni przejawiaæ, aby orzec o byciu osob¹. Wartoæ
ontyczna osoby jako jakoæ wszystkich istot ludzkich (w sensie biologicznym) by³aby zatem w du¿ej mierze za³o¿eniem, swoistym aksjomatem, który trzeba przyj¹æ,
jeli chce siê unikn¹æ czystego arbitralizmu i konwencjonalnoci w oznaczaniu zasiêgu pojêcia osoby. Takie w³anie stanowisko przyjmuje dla przyk³adu Robert Spaemann powiadaj¹c, ¿e byciem osoby jest ¿ycie cz³owieka35. Próby jakichkolwiek pozabiologicznych delimitacji i jakociowego zawê¿ania kategorii osoby maj¹ zawsze
charakter konwencjonalnej dowolnoci i otwieraj¹ furtkê dla dalszych zawê¿eñ z ich
wszystkimi konsekwencjami etycznymi i prawnymi. Bezdro¿a takiego mylenia
o osobie ukazuje wspó³czenie choæby wizja cz³owieka i moralnoci prezentowana
przez australijskiego etyka Petera Singera. Tylko uto¿samienie osoby z cz³owiekiem
zabezpiecza przed tymi b³êdnymi cie¿kami w myleniu antropologiczno-etycznym.
Z kolei jakociowe wymiary osoby i dynamizm jej niezdeterminowanego rozwoju,
nieczytelne dla konsekwentnego substancjalisty, s¹ uwidocznione w aksjologicznie
rozumianej osobowoci. Tym samym zostaje uwzglêdniona tak¿e perspektywa anty35
Por. R. S p a e m a n n, Osoby. O ró¿nicy miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki, Warszawa
2001, s. 305.
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substancjalnoci w spojrzeniu na istotê cz³owieka jako osoby. Rysuje siê tu tak¿e
pewna komplementarnoæ. Wartoæ ontyczna zwi¹zana z osob¹ warunkuje mo¿liwoæ realizowania wartoci kwalitatywnych, a szczególnie tych o charakterze moralnym. Aby byæ osobowoci¹, trzeba wpierw byæ osob¹. Poziom ontyczny warunkuje bowiem poziom jakociowy, ale nigdy na odwrót. Ta fundamentalna zasada
ontologii stoi na stra¿y nieodwracalnoci i niesymetrycznoci relacji: byæ osob¹-byæ
osobowoci¹.
Powy¿ej zarysowane propozycje antropologiczne posiadaj¹ sk³adow¹ donios³¹
etycznie. Cz³owiek jako osoba jest wartoci¹ autoteliczn¹, której nie wolno w ¿adnej
mierze pogwa³ciæ. Norma aksjologiczno-personalistyczna jawi siê zatem jako norma
moralitatis rozumiana w sposób klasyczny. A jednak moc eksplanacyjna i normotwórcza mylenia aksjologicznego jest ograniczona kategori¹ konfliktu wartoci, kiedy to
dwie wartoci o równej wartociowoci tudzie¿ dwie wartoci wysokie wchodz¹ w tak¹
korelacjê sytuacyjn¹, i¿ wybór jednej bêdzie pogwa³ceniem drugiej, a brak wyboru
pogwa³ci obie. Szeroko tym problemem zajmowa³ siê w swych analizach etycznych
Nicolai Hartmann, wskazuj¹c na nieprzezwyciê¿aln¹ aporiê, któr¹ trzeba rozwi¹zaæ
wyborem jednej wartoci i wziêciem winy za pogwa³cenie drugiej36. Zatem wartoæ
ontyczna cz³owieka mo¿e wejæ w kolizjê z inn¹ równie donios³¹ wartoci¹ i tym samym aksjologiczny drogowskaz moralny przestanie wskazywaæ kierunki dzia³ania
moralnie dobrego. Czy wtedy trzeba siê odwo³aæ do osobowoci jako sekwencji wartoci jakociowych? Czy jakoæ ¿ycia mo¿e stanowiæ jak¹kolwiek podpowied przy
rozstrzyganiu choæby problemów bioetycznych? Trudnoci, jakie zrodzi³yby siê po
przyjêciu takiego kryterium, ka¿¹ odpowiedzieæ negatywnie na powy¿sze pytanie. Patowoæ nie zostaje tu zatem uchylona. Ale mo¿e taki jest w³anie charakter ¿ycia moralnego cz³owieka? Mo¿e moralnoæ jest istotowo zwi¹zana z kategori¹ dramatu? Te
pytania otwieraj¹ jednak przestrzeñ zupe³nie innego namys³u.
36

Por. N. H a r t m a n n, Ethik, Berlin 1962, s. 294-335.
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Ingardenowska koncepcja czasu i osoby drog¹ do nieobecnego Boga
Ingardens Conception of Time and the Person as a Way Towards the Absent God

I. Czas w perspektywie ontologicznej
W niniejszym artykule postaramy siê skoncentrowaæ na wybranych zagadnieniach Ingardenowskiej koncepcji osoby. W przekonaniu naszym to w³anie Ingardenowska antropologia stanowi tê sferê badañ, w której Ingarden czêciowo pokonuje
ograniczenia w³asnej ontologii i dokonuje faktycznego przejcia w kierunku metafizyki. To w³anie zagadnienia dotycz¹ce osoby s¹ jedynymi, które prowadzone s¹ nie
tylko w postawie dystansu ontologicznego, lecz zdaj¹ siê zawieraæ rzeczywiste konstatacje dotycz¹ce bytu faktycznego, a nie tylko bytu ideowego. Inaczej mówi¹c,
Ingardenowska antropologia obejmuje zarówno sferê refleksji ontologicznych, jak
równie¿ tych analiz, które  pomimo braku tego terminu w tym kontekcie u samego
Ingardena  zawieraj¹ twierdzenia metafizyczne. To przejcie w stronê tego, co faktycznie istnieje, niew¹tpliwie stanowi o wartoci owej koncepcji. Jednoczenie jednak Ingarden  jak siê zdaje  nie zdo³a³ nadaæ swym rozwa¿aniom dotycz¹cym osoby ostatecznego i jednolitego kszta³tu. Bêdziemy starali siê wskazaæ zarówno na
najistotniejsze przejawy owej koncepcyjnej niezbornoci jak równie¿ ujawniæ jej zasadniczy powód. W naszym przekonaniu g³ówn¹ okolicznoci¹ sprzyjaj¹c¹ wspomnianej niespójnoci antropologii Ingardena by³o konsekwentne przestrzeganie rygoryzmu klauzuli ontologicznej. Wprowadzenie metafizycznych konstatacji odnosz¹cych siê do osoby ludzkiej wobec dominacji analiz ontologicznych okaza³o siê
niewystarczaj¹ce, aby nadaæ wizji cz³owieka jednolit¹ i pe³n¹ postaæ. Z jednej strony mamy do czynienia z ¿ywio³owoci¹ s¹dów dotycz¹cych faktycznego, realnego
cz³owieka, za z drugiej  z ch³odn¹ i precyzyjn¹ refleksj¹ ontologiczn¹. Pomimo
wielu punktów zbie¿nych zachodz¹cych miêdzy analizami prowadzonymi w obu
wspomnianych optykach ich koplementarnoæ nie jest ca³kowita. Inaczej mówi¹c 
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te dwie sfery Ingardenowskich badañ nie tylko nie pozwalaj¹ na ostateczne i zasadnicze wzajemne uzupe³nienie, lecz równie¿ ujawniaj¹ niewystarczalnoæ ontologii
dla stworzenia ca³ociowej wizji cz³owieka, zw³aszcza je¿eli ontologia de facto oddziela cz³owieka od tego, co najbardziej metafizyczne  od Boga. A przecie¿ Ingarden, wprowadzaj¹c zagadnienie czasu, stworzy³ sobie pewne zarysy filozoficznej
drogi ku Bogu; drogi, któr¹ jednak nie pod¹¿y³...1
Spojrzenie na osobê zaprezentowane w naszych rozwa¿aniach bêdzie zasadniczo osadzone w perspektywie czasu. Kontekst czasu bêdzie dominowa³ w trakcie
badañ i bêdzie stanowi³ najistotniejsze t³o dla konstatacji odnosz¹cych siê do Ingardenowskiej wizji osoby. Poniewa¿ zagadnienie to Ingarden podj¹³ w dwojaki sposób, pozostaniemy wierni tej optyce. Najpierw zatem skoncentrujemy siê na ujêciu
ontologicznym, a nastêpnie wyeksplikujemy czasowoæ przynale¿n¹ osobie i faktycznie dowiadczan¹ przez ni¹.
Ingarden ontologicznej analizie czasu powiêci³ stosunkowo du¿o miejsca. Problematyka ta bowiem okaza³a siê istotna w kontekcie analiz odnosz¹cych siê do
egzystencjalnego statusu wiata realnego. Wówczas to  poszukuj¹c sposobu istnienia wiata realnego  Ingarden wskaza³, i¿ eksplikacja zawartoci tego, co sk³ada siê
na sposób bytowania przedmiotu, nie mo¿e byæ ograniczona tylko do takich momentów jak samoistnoæ, niezale¿noæ, pochodnoæ czy samodzielnoæ, lecz musi równie¿ obejmowaæ momenty, które maj¹ wymiar czasowy. Dysponuj¹c zestawem
owych momentów, Ingarden móg³ dokonaæ opisu egzystencji przedmiotów o charak1
Ingardenowska ontologia koncentruje siê na analizie zawartoci idei czyli przedmiotów ogólnych, które istniej¹ w sposób idealny  pozaczasowy, niezmienny, nierealny i zachowuj¹cy zasadnicz¹ autonomiê wobec aktów wiadomoci  i stanowiæ ma przygotowanie do ostatecznych konstatacji metafizycznych. Zdecydowana wiêkszoæ analiz Ingardena odnosi siê bezporednio do
p³aszczyzny ideowej i nie wkracza na teren metafizyki, czyli analiz odnosz¹cych siê do istoty faktycznie istniej¹cych przedmiotów. Por. R. I n g a r d e n, Spór o istnienie wiata, t. I, Warszawa 1987
(dalej jako Spór 1), s. 43, 45nn, 246; t e n ¿ e, Spór o istnienie wiata, t. II, Warszawa 1987 (dalej
jako Spór 2), s. 60nn; t e n ¿ e, Studia z estetyki, t. I, Warszawa 1957, s. 259n; t e n ¿ e, Studia
z estetyki, t. III, Warszawa 1970, s.110n; t e n ¿ e, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii jêzyka i filozofii literatury, t³um. M. Turowicz, Warszawa 1988, 26nn. Dla celów naszego artyku³u jednak uznajemy, ¿e pewne analizy antropologiczne  aczkolwiek sam Ingarden tak
ich nie okrela³  maj¹ wymiar metafizyczny. Nie spe³niaj¹ co prawda warunku istotowego ujêcia
faktu, jednak zdecydowane prze³amanie klauzuli ontologicznej i jednoznaczne wypowiedzi o tym,
co faktycznie istnieje  przy jednoczesnej próbie ujêcia ich w tym, co najdoniolejsze  uznajemy
za kryterium umo¿liwiaj¹ce okrelenie ich mianem metafizycznych. Jednoczenie  jak bêdziemy
to siê starali wykazaæ  antropologiczny komponent ontologiczny pozostanie dominuj¹cy wobec
sfery metafizyki, co doprowadzi do pewnych niejasnoci w Ingardenowskiej koncepcji osoby. Niniejszy artyku³ stanowi szczególn¹ kontynuacjê dotychczasowych badañ i jednoczenie próbê bardziej krytycznego spojrzenia na Ingardenowsk¹ wizjê osoby ludzkiej. Por. W. K m i e c i k o w s k i,
Ingardenowska koncepcja osoby, Filozofia Chrzecijañska 1 (2004), s. 131-163. O ile analizy tam
zawarte zmierzaj¹ do jednocz¹cej rekonstrukcji osoby jako bytu staj¹cego siê wobec wartoci,
o tyle obecnie zmierzaæ bêdziemy do eksplikacji tych momentów, które mo¿na interpretowaæ jako
szczególne niecis³oci obecne w tej¿e koncepcji.
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terze realnym, dla których znamiê czasowoci zdaje siê byæ szczególnie charakterystycznym wymiarem2. Wród przedmiotów o charakterze czasowym Ingarden wymienia ich trzy rodzaje. S¹ to zdarzenia, procesy i przedmioty trwaj¹ce w czasie.
Poniewa¿ wspomniane momenty czasowe ujawniaj¹ swoj¹ specyfikê w³anie w kontekcie owych przedmiotów, kilka uwag powiecimy ka¿demu z nich.
Dla zdarzeñ charakterystyczne jest to, i¿ pozbawione s¹ trwania. Stanowi¹c pocz¹tek danego procesu lub jego zakoñczenie, zamkniête s¹ w swej bytowoci w jednej chwili. Stanowi¹ one bowiem zajcie, a dok³adniej: wkroczenie w byt, pewnego
stanu rzeczy lub pewnej sytuacji przedmiotowej3. Uderzenie kamienia, upadek przedmiotu, pojawienie siê pewnego status quo jest zdarzeniem. I ono jest ograniczone do
samego siebie. A to ograniczenie oznacza, i¿ zdarzenie jest ci¹gle aktualne. Inaczej
mówi¹c  jego istnienie obejmuje szczególn¹ pe³niê bytu, któr¹ Ingarden opisuje
w³anie bytowym momentem aktualnoci. Zdarzenie jest chwilowe  pojawia siê
i zanika. Ale w tym w³anie pe³nym wkroczeniu w byt ujawnia siê specyfika bytowej
aktualnoci, owej doskona³oci tak istotnie znamionuj¹cej bycie tego, co jest aktualne, co jest obecne, a co w tej w³anie aktualnoci zyskuje wyj¹tkow¹ i niepowtarzaln¹ pe³niê egzystencjaln¹. Niejako miedzy przesz³oci¹ a przysz³oci¹ tkwi teraniejszoæ aktualnego zdarzenia, w której ujawnia siê specyficzna doskona³oæ zdarzenia, które wkroczy³o w faktycznoæ. Jak pisze Ingarden, aktualnoæ, jak¹ tego rodzaju
byt (co istniej¹cego) osi¹ga w teraniejszoci, jest jak pewne maksimum czy szczyt
pe³ni bytu, jak¹ on osi¹ga, gdy staje siê rzeczywisty, a traci, skoro ju¿ siê urzeczywistni³: zu¿ywa on sw¹ pe³niê bytu4.
Ta szczególna doskona³oæ, która ujawnia siê wraz z pojawieniem siê bytowej
aktualnoci ods³ania swoj¹ specyfikê tak¿e w przypadku procesów. Bez wzglêdu na
to, czy owym procesem bêdzie spadanie przedmiotu, bieg zwierzêcia czy jazda samochodu zawsze mamy do czynienia z kolejnym narastaniem poszczególnych faz
przyk³adowego procesu. Proces niejako przechodzi poprzez kolejne etapy, które stanowi¹ fazy tego samego dziej¹cego siê spadania, biegu czy jazdy. To ci¹g³e przemijanie faz  twierdzi Ingarden  stanowi ich szczególny sposób istnienia5. Nie jest jednoczenie tak, aby ca³oæ owych faz  ca³y proces  by³ aktualny. O ile zdarzenia s¹
radykalnie aktualne, o tyle procesy dziej¹ siê w czasie, a to oznacza tutaj, ¿e one po
prostu przemijaj¹. Aktualnoæ procesu bowiem jest zawsze ograniczona wy³¹cznie
do kolejnej, w³anie pojawiaj¹cej siê fazy. To za, co jest aktualne obecnie, w nastêpnej ju¿ teraniejszoci zacznie zapadaæ w przesz³oæ. Nie sposób zatrzymaæ owego przemijania aktualnoci. Pos³uguj¹c siê metafor¹ mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ aktualnoæ procesu nie jest nieruchoma, lecz przesuwa siê i wnika nieustannie w fazê, która wkracza w byt wraz z nowym teraz. Proces zatem w znakomity sposób ujawnia
nieuchronnoæ i koniecznoæ przemijania tego, co jeszcze przed chwil¹ by³o aktual2
3
4
5
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ne, a co w aktualnej teraniejszoci pogr¹¿one jest w przesz³oci. Przemijanie jako
sposób istnienia polega nie tylko na tym  konstatuje Ingarden  ¿e w miejscu tego,
co w³anie by³o teraniejsze, co innego staje siê teraniejsze i aktualne, lecz przede
wszystkim na tym, ¿e dokonuje siê ci¹g³e przemienianie siê aktualnoci tego, co teraniejsze, w owo zagadkowe nie-bycie-ju¿-wiêcej-teraniejszym przy równoczesnym utrzymywaniu siê w jaki sposób w bycie w przesz³oci jako co przesz³ego6.
Inaczej mówi¹c, to co jest aktualne, z koniecznoci musi staæ siê tym, co przesz³e.
Niemo¿noæ rzeczywistego przezwyciê¿enia czasowego przemijania, brak mo¿liwoci bytowania bez owej szczególnej wêdrówki aktualnoci poprzez kolejne teraz znamionuje równie¿ te przedmioty, które s¹ najsilniejsze bytowo, a które stanowi¹ podstawê dla zdarzeñ i procesów. Okazuje siê bowiem, ¿e nawet przedmioty trwaj¹ce
w czasie  ludzie, zwierzêta, drzewa czy góry równie¿ s¹ wci¹gniête w up³yw czasu.
Przyjrzyjmy siê bli¿ej temu zagadnieniu.
Przedmioty te trwaj¹ w czasie, co oznacza, ¿e ka¿dy fragment ich jestestwa jest
aktualny. W przeciwieñstwie do procesu nie ma tutaj sytuacji takiej, aby jakikolwiek
element przedmiotu  analogicznie do przesz³ej fazy procesu  nie by³ aktualny.
O ile proces jest rzeczywicie rozci¹gniêty w czasie w ten sposób, i¿ aktualnoæ ogranicza siê tylko do jednej czo³owej fazy, a minione fazy tego¿ samego procesu stanowi¹ sk³adowe pozbawione ju¿ aktualnoci, o tyle przedmiot trwaj¹cy w czasie jest
na wskro aktualny. Oznacza to, i¿  pos³u¿my siê metafor¹  przedmiot nie tyle
rozci¹ga siê w czasie, ile ów czas przecina, staje w poprzek czasu  aktualnoæ dotyka bowiem ca³ego jego jestestwa i obejmuje sob¹ ca³y przedmiot. Inaczej mówi¹c
 nie ma w przedmiocie tego, co by³oby przesz³e, podczas gdy co innego by³oby
aktualne. Ca³y przedmiot jest aktualny! Pomimo jednak owego ca³ociowego przecinania czasu nie jest tak, aby realne drzewo, zwierzê czy kamieñ radykalnie posiada³o nieprzemijaj¹c¹ i radykaln¹ aktualnoæ. Jak pisze Ingarden, istniej¹ wprawdzie
przez ca³y czas, w którym istniej¹, lecz odpowiednio do istoty czasu ich ka¿dorazowe
aktualne istnienie jest zawsze ograniczone do jednej teraniejszoci, poza której obrêb w ¿adnej z poszczególnych chwil swego istnienia nie mog¹ siêgn¹æ. Aktualnoæ
ich istnienia stanowi zawsze tylko jakby pewn¹ w¹sk¹ szczelinê7. Inaczej mówi¹c 
pomimo tego, i¿ przedmiot jest ca³y aktualny, to owa aktualnoæ jest zamkniêta
w szczelinie tkwi¹cej pomiêdzy przysz³oci¹ a przesz³oci¹. I tej szczelinowoci istnienia przedmioty realne nie s¹ w stanie pokonaæ. Zdarzenia s¹ zupe³nie ograniczone do jednej teraniejszoci, procesy s¹ aktualne tylko w czo³owej fazie bêd¹cej teraz, a przedmioty  pomimo ca³ociowego tkwienia w aktualnoci  nieustannie s¹
niejako wciniête pomiêdzy nadchodz¹c¹ przysz³oci¹ a odchodz¹c¹ przesz³oci¹.
Ingarden jednak wskazuje na specyficzn¹ mo¿liwoæ pozornego poszerzenia fazy
aktualnoci. W przypadku bowiem organizmów ¿ywych mamy do czynienia ze
szczególn¹ jednoci¹ zachodz¹c¹ w ich obrêbie, a która zwi¹zana jest z ich istot¹
jako organizmów ¿ywych. Rysem charakterystycznym tej¿e istoty jest to, i¿ obejmu6
7
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je ona naturê pozbawion¹ stagnacji; naturê ujawniaj¹c¹ w toku rozwoju organizmu
pe³niê swej specyficznoci. Indywidua ¿ywe nie s¹ przedmiotami pozostaj¹cymi
w konkretnym i jednolitym ukszta³towaniu. One podlegaj¹ nieustannym zmianom
rozwojowym, w trakcie których ujawniaj¹ w³asn¹ oryginalnoæ. Ich ¿ycie nie jest jedynie zestawem przypadkowych wydarzeñ, lecz ci¹giem uporz¹dkowanych i sensownych cyklów. Ingarden konstatuje, ¿e ów tok ¿ycia  nazwany przeze mnie rozwojem organicznym  polega na tym, ¿e zostaje zachowany cis³y  zale¿nie od gatunku i swoistej indywidualnoci danego indywiduum ¿ywego ró¿nie okrelony 
porz¹dek nastêpowania po sobie faz przekszta³cania siê indywiduum8. Istnienie takich przedmiotów wyrasta niejako ponad przypadkowoæ poprzez posiadanie w ich
g³êbi szczególnego potencja³u rozwoju, który w sprzyjaj¹cych zewnêtrznych okolicznociach mo¿e siê uzewnêtrzniæ; potencja³u tkwi¹cego w ich naturze konstytutywnej, która w toku ¿ycia ujawnia swoje wewnêtrzne bogactwo. Poszczególne etapy
¿ycia  fazy rozwojowe  ³¹cz¹ siê ze sob¹ w sensown¹ ca³oæ. Nie jest zatem tak,
aby poszczególne etapy ¿ycia stanowi³y oddzielne jednostki. Wszystkie one bowiem
tworz¹ spójn¹ jednoæ. Aktualny, dzisiejszy stan ¿ycia organizmu jest taki to a taki,
poniewa¿ w przesz³oci przeszed³ on taki to a taki cykl rozwojowy. Inaczej mówi¹c,
przesz³oæ istoty ¿ywej  wszystko to, co wydarzy³o siê w jej przesz³oci  znajduje
swój wyraz w jej aktualnym status quo. Przesz³oæ organizmu ¿ywego nie pogr¹¿a
siê w nicoci, lecz nieustannie ujawnia siê w jego bytowoci  w jego sensownym
rozwoju uwarunkowanym posiadaniem dynamicznie staj¹cej siê natury konstytutywnnej. Ów zwi¹zek miedzy poszczególnymi fazami rozwojowymi, jak te¿ i miêdzy
obronnymi dzia³aniami indywiduum ¿ywego przeciw dzia³aniom wiata zewnêtrznego, przypadkowym z punktu widzenia jego wewnêtrznej prawid³owoci, wyra¿a siê
jakby syntetycznie w aktualnym stanie indywiduum ¿ywego i tworzy wewnêtrzn¹ jednoæ nie tylko ca³kowitej zawartoci jego stanu w teraniejszoci, lecz tak¿e jego
ca³ego czasowo rozpiêtego bytu9. Odwo³uj¹c siê do stosowanej uprzednio metafory,
mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e organizmy ¿ywe nie tylko przecinaj¹ czas, lecz  przynajmniej w specyficzny i trudny do okrelenia sposób  nieco poszerzaj¹ szczelinê w³asnej aktualnoci. Nie jest to oczywicie efektywne i rzetelne prze³amanie szczelinowoci istnienia, jednak aktualnoæ tak cile i sensownie jest zwi¹zana z przesz³oci¹, i¿ mo¿na mówiæ o szczególnym modyfikuj¹cym przenikniêciu aktualnoci
w przesz³oæ; przenikniêciu, które sprawia, i¿ aktualnoæ ¿ywego organizmu zdaje
siê pobrzmiewaæ przesz³oci¹. Owo wewnêtrzne ujednolicenie organizmu  jego jednoæ  nadaje przesz³oci wiêksz¹ intensywnoæ ni¿ w przedmiotach martwych, co
prowadzi do os³abienia ró¿nicy pomiêdzy tym, co przesz³e, a tym, co teraniejsze
(ca³y czas j¹ oczywicie utrzymuj¹c).
Ingarden, prowadz¹c swoje ontologiczne rozwa¿ania, wskazuje na jeszcze jeden
etap w owym specyficznym prze³amywaniu (ograniczaniu) szczelinowoci istnienia.
W obrêbie organizmów ¿ywych wystêpuje pewna grupa, w której wspomniana jed8
9
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noæ ca³ego bytu tych¿e indywiduów ¿ywych, rozszerzaj¹ca aktualnoæ w kierunku
przesz³oci, zostaje wzmocniona. Wystêpuj¹ mianowicie istoty wiadome, które maj¹
jeszcze wiêksz¹ mo¿liwoæ nadania w³asnej egzystencji wewnêtrznej zwartoci.
W³anie dziêki wiadomoci uzyskuj¹ one mo¿liwoæ szczególnego wewnêtrznego
skondensowania swej egzystencji, poprzez które nastêpuje zmodyfikowanie szczelinowoci. Tego typu przedmioty nie s¹ ju¿ bezwzglêdnie wepchniête miêdzy przysz³oæ a przesz³oæ. S¹ one w bycie swym  pisze Ingarden  nie mniej u³omne jak
pozosta³e indywidua ¿ywe, mog¹ jednak przynajmniej w aktach przypomnienia, retencji i oczekiwania jakby wygl¹daæ poza ciasnotê swej ka¿dorazowej teraniejszoci i uzyskaæ przynajmniej w zasadzie przegl¹d ca³ego przebiegu swego ¿ycia,
a z drugiej strony mog¹ wnikaæ w rozwój czasu i w syntezy przemian czasowych10.
Zauwa¿amy zatem, i¿ wiadomoæ stanowi czynnik umo¿liwiaj¹cy pokonywanie
szczelinowoci egzystencjalnej. Aktualnoæ indywiduum wiadomego ulega intencjonalnemu rozszerzeniu, tak i¿ obejmuje zarówno fazy przesz³oci, jak równie¿ nadchodz¹c¹ dopiero przysz³oæ. Ludzka wiadomoæ  o niej bowiem niew¹tpliwie
myli Ingarden  pozwala cz³owiekowi zaprotestowaæ przeciwko zamkniêciu aktualnoci w szczelinie teraz i wyj¹tkowemu uobecnieniu tego, co przesz³e i tego, co
dopiero nadchodz¹ce. Intencjonalny wgl¹d w wczoraj i jutro stanowi wzmocnienie
osobowego istnienia  jego intensyfikacjê  dziêki czemu mo¿e ono jako zatrzymywaæ w bytowaniu to, co efektywnie nieobecne.
W tej szczególnej hierarchii przedmiotów czasowo okrelonych  w której zauwa¿amy stopniowy wzrost intensywnoci istnieniowej pocz¹wszy od zdarzeñ, poprzez
procesy, przedmioty trwaj¹ce w czasie, a¿ po istoty ¿ywe i wiadome  Inagarden znalaz³ miejsce tak¿e dla bytu, który  posiadaj¹c w swym sposobie istnienia momenty
czasowe  osi¹ga zupe³n¹ doskona³oæ. Chodzi oczywicie o byt absolutny.
Wedle Ingardena egzystencja takiego wyj¹tkowego bytu zawiera³aby w sobie aktualnoæ, nieszczelinowoæ i trwa³oæ. Zestaw tych momentów egzystencjalnych sprawia³by, i¿ przedmiot bytuj¹cy w taki sposób przenikniêty by³by niewyobra¿aln¹ doskona³oci¹. Jako trwa³y  w przeciwieñstwie do kruchoci organizmów ¿ywych skazuj¹cych je na wyczerpanie ich mo¿liwoci ¿yciowych i na nieuchronne przerwanie
egzystencji  przeznaczony by³by do wiecznego trwania. Jednoczenie aktualnoæ
i nieszczelinowoæ zwi¹zane by³yby z granicznym skondensowaniem jego sposobu istnienia. Ten ostatni wszak¿e by³by taki, i¿ ów ponadczasowy byt przenikniêty aktualnoci¹ zamyka³by niejako w sobie przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ. Skoro bowiem in actu esse nie tylko by³oby intencjonalnie  a wiêc charakterystycznie dla osób
wiadomych  poszerzone i wiadomociowo umyka³oby z ograniczenia do szczeliny
aktualnego teraz, lecz w sposób rzetelny i absolutny pozbawione by³o jakiegokolwiek
ograniczenia, to znaczy³oby to, i¿ ów byt wiecznie jest. Bóg  bo o nim musia³ myleæ
Ingarden  by³by aktualny w swej przesz³oci, przysz³oci i teraniejszoci. Bóg by³by
nieustannym aktualnym trwaniem pozbawionym jakiejkolwiek niedoskona³oci, która
pojawia siê wszêdzie tam, gdzie bytowa pe³nia aktualnoci ograniczona jest do  na10
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wet intencjonalnie poszerzonej  szczeliny. W Bogu nie by³oby miejsca na wêdrówkê
przysz³oci, teraniejszoci i przesz³oci. By³oby tylko wieczne i nie-przemijaj¹ce, ci¹g³e jest identyfikuj¹ce siê z absolutn¹ doskona³oci¹11.
Zauwa¿amy zatem, i¿ w ontologicznych rozwa¿aniach Ingarden wskazuje na
szczególn¹ gradacjê egzystencjaln¹. Wzrastaj¹ca doskona³oæ przedmiotów czasowo
okrelonych  owo stopniowe intensyfikowanie i poszerzanie zasiêgu aktualnoci 
znajduje zwieñczenie w przedmiocie, który wyrasta ponad niedoskona³oci czasu,
a jednoczenie nie jest pozbawiony odniesieñ czasowych; w przedmiocie, który 
gdyby faktycznie istnia³, czego oczywicie ontologicznie nie mo¿na stwierdziæ (!) 
by³by absolutnie egzystuj¹cym Bogiem12.

II. Osobowe tkwienie w czasie
Perspektywa ontologiczna ujawni³a dotychczas przede wszystkim szczególn¹
dwojak¹ pozycjê osoby ludzkiej ujmowanej w kontekcie czasu. Z jednaj bowiem
strony osoba rozpatrywana jako organizm ¿ywy okazuje siê byæ skazana przez swoj¹ kruchoæ na nieuchronn¹ miertelnoæ i  poprzez szczelinowoæ w³asnego istnienia  zwi¹zanie z up³ywem czasu. Z drugiej natomiast strony  dziêki aktywnoci
wiadomoci  osoba jawi siê jako byt usi³uj¹cy nieustannie poszerzyæ szczelinê jej
in actu esse. Swoistym pog³êbieniem tego dwustronnego  dwuaspektowego  ontologicznego ujêcia osobowego bycia w czasie jest fenomenologiczny opis dowiadczenia czasu z pozycji konkretnie bytuj¹cego cz³owieka; z pozycji osoby pozbawionej ch³odnego, ontologicznego dystansu, a przenikniêtej osobowym dowiadczeniem
czasu. Poniewa¿ szczelinowoæ ludzkiej egzystencji mo¿e ulec pozornemu poszerzeniu w³anie na poziomie wiadomoci, musimy obecnie przyjrzeæ siê bli¿ej osobowemu  intencjonalnemu  dowiadczeniu czasu. Owo dowiadczenie wszak¿e jest
cile zwi¹zane najbardziej g³êbokim, najbardziej intymnym ods³oniêciem natury
osoby, dla której przylgniêcie do czasu  przebywanie w czasie  stanowi istotny jej
element konstytutywny; element okrelaj¹cy specyfikê osobowego bytowania. Wydaje siê bowiem, i¿ dowiadczenie czasu jest de facto tak¿e dowiadczeniem samego siebie  dowiadczeniem osoby jako istoty czasowo okrelonej.
Jednym z owych dwóch zasadniczych osobowych dowiadczeñ czasu jest to,
w którym czas jawi siê jako czynnik destrukcyjny i panuj¹cy nad egzystencj¹ osoby.
Temu dowiadczeniu towarzyszy poczucie ci¹g³ego zagro¿enia dla bycia osoby, niePor. Spór 1, s. 228n, 231, 244n; W. K m i e c i k o w s k i, Istnienie idealne a istnienie absolutne, Studia Gnesnensia 17 (2003), s. 89nn.
12
Badanie ontologiczne nie zak³ada ¿adnego przedmiotowego faktu w szerszym tego s³owa
znaczeniu. [...] Rozwi¹zania zagadnieñ ontologicznych [...] nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnych pozytywnych twierdzeñ o faktach realnych. [...] Z zawartoci idei nie da siê bowiem, jak ju¿ zaznaczy³em  wywieæ faktyczne istnienie przedmiotów indywidualnych, pod ni¹ podpadaj¹cych. [...]
Z zawartoci ¿adnej idei [...] nie p³ynie z koniecznoci¹ istnienie przedmiotów podpadaj¹cych pod
dan¹ ideê (Spór 1, s. 45, 54, 56; Por. Spór 1, s. 93n, 113n).
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pewnoci w³asnej egzystencji i radykalnego uzale¿nienia od up³ywaj¹cego nieuchronnie czasu. Dostrzegamy wówczas nik³oæ i kruchoæ naszego osobowego ¿ycia. Wówczas te¿ odkrywamy, ¿e wszystko, co rzeczywiste (a wród tego i my sami)  pisze Ingarden  tylko jakby z przypadku stanowi jedynie wype³nienie pewnej, wci¹¿ nowej fazy
czasowej i ¿e tylko w ograniczonym okresie czasu ma jakby miejsce do istnienia. Wówczas wiemy wreszcie, ¿e nie my jestemy panami czasu, lecz ¿e czas w³ada nami: ostatecznie nie ma ¿adnego znaczenia, co my robimy i jak staramy siê siebie ukszta³towaæ
 czas up³ywa, a my starzejemy siê w nim i przemijamy, wydani bez ratunku jego up³ywowi13. Dowiadczaj¹c w taki sposób czasu, dowiadczamy jednoczenie szczególnego zamkniêcia w³asnej osoby w aktualnym teraz. Skoro bowiem czas stanowi czynnik
obejmuj¹cy nas samych, a jednoczenie nieustannie narusza nasz¹ integralnoæ, to
oznacza to, i¿ mo¿emy istnieæ jedynie w teraniejszoci; pozwala on nam niejako byæ
wy³¹cznie w szczelinie teraz. Ów czas jest si³¹ destrukcyjn¹ i w³adaj¹c¹ egzystencj¹
osoby, która musi ulec owej sile i która mo¿e próbowaæ unikaæ swego przemijania
wy³¹cznie tkwi¹c w kolejno nastêpuj¹cych teraniejszociach. Je¿eli osoba dowiadcza czasu jako czynnika panuj¹cego nad ni¹ i koniecznie ograniczaj¹cego jej istnienie
do fazy aktualnej teraniejszoci, to dowiadcza jednoczenie upokarzaj¹cego szczególnego przesuwania siê poprzez kolejno nastêpuj¹ce teraz; przesuwania, które zdaje
siê byæ niezgodne z osobowymi aspiracjami i które mo¿e rodziæ tak¿e szczególny
wewnêtrzny protest. Takie dowiadczenie czasu de facto ujawnia pozornoæ trwa³oci
egzystencji osobowego ja. Bez wzglêdu wiêc na to, jak bardzo transcendujemy nasz¹
ka¿dorazow¹ teraniejszoæ  zauwa¿a plastycznie Ingarden  i uwa¿amy siê za byt
trwa³y i niezawis³y od czasu, zawsze znajdujemy siê jakby na ostrzu no¿a miêdzy dwiema otch³aniami niebytu: tego, czego ju¿ nie ma, i tego, co jeszcze nie istnieje. Zarazem
i sama teraniejszoæ zmienia radykalnie swe oblicze. Zamiast byæ faz¹ jednoznacznie
jakociowo okrelon¹ przez swe wype³nienie, przekszta³ca siê ona w pozbawione wszelkiej jakoci punktualne teraz, które nic w sobie zawrzeæ nie mo¿e, albowiem nie ma
¿adnej rozpiêtoci14. Naprawdê zatem mamy wówczas do czynienia ze szczególnym
punktowym tkwieniem w czasie, który zdaje siê identyfikowaæ tylko z teraniejszoci¹.
Nie ma ju¿ przesz³oci i przysz³oci, a czasowoæ uto¿samia siê z aktualnym istnieniem w punktualnym teraz. Osoba zdaje siê byæ otoczona nicoci¹, owymi dwiema
otch³aniami niebytu. Mo¿na wówczas powiedzieæ, i¿ efektywnie istnieje wy³¹cznie
chwila obecna, a to co przesz³o, identyfikuje siê z niebytem (podobnie zreszt¹ jak to,
co dopiero ma staæ siê, a co jest jeszcze nieobecne). Je¿eli jednak zawsze jest tylko
i wy³¹cznie teraz, to konsekwencje takiej wizji istoty czasu dla koncepcji osoby s¹ znacz¹ce. Je¿eli bowiem osoba swoj¹ bytowoci¹ przechodzi tylko przez kolejne  sukcesywnie siê pojawiaj¹ce  teraz, to zdaje siê to znaczyæ, i¿ nie ma ona ani przesz³oci,
ani przysz³oci. Jedno i drugie wszak¿e ma byæ tylko niebytem. Skoro jednak tak w³anie jest, to trudno wówczas mówiæ o byciu osoby, o jej trwaniu. Egzystencja osobowego ja nie mo¿e stanowiæ sumy stanów indywiduum obecnych w poszczególnych
teraniejszociach. Mielibymy wówczas do czynienia nie tyle z trwaj¹cym osobowym
13
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bytem, ile z ci¹giem stanów pozbawionych immanentnej  maj¹cej wsparcie w strukturze osoby  jednolitoci. Ingarden zdecydowanie okrela konsekwencje uznania za
adekwatne i wy³¹czne dowiadczenia czasu unicestwiaj¹cego. Uwa¿a, i¿ w takim razie, gdyby naszkicowane przed chwil¹ dowiadczenie czasu by³o w pe³ni i ostatecznie
prawomocne, trzeba by siê zgodziæ, ¿e ja jako cz³owiek w ogóle nie istniejê...15. Przy
eksplikowanym obecnie dowiadczeniu czasu brakuje niejako miejsca na osobow¹
egzystencjê, dla której istotne jest trwanie i pewne przekraczanie szczeliny punktualnej teraniejszoci. Je¿eli nie ma przesz³oci osoby, je¿eli nie ma tak¿e jej przysz³oci
 je¿eli jest tylko jej chwilowoæ  to nie ma równie¿ samej osoby. Inaczej mówi¹c 
wt³oczenie osoby tylko w teraniejszoæ i akceptacja negacji jakie formy egzystencji
przesz³oci i przysz³oci identyfikuje siê z odrzuceniem trwania osoby, a wiêc i jej samej! Temu przeczy jednak odmienne od prezentowanego dowiadczenie czasu, które
jednoczenie ods³ania inne  aczkolwiek do pewnego stopnia zwi¹zane z poprzednim
 oblicze osobowego bytu.
Ingarden z w³aciw¹ mu skrupulatnoci¹ wskazuje na intencjonalne, wiadomociowe modyfikacje dowiadczenia czasu. Owe modyfikacje pokazuj¹, ¿e osobowe
ja nie jest zupe³nie bezwolne wobec dowiadczanego czasu i mo¿e wp³ywaæ na przebieg owego dowiadczenia, ujawniaj¹c tym samym swoist¹  przynajmniej czêciow¹  suwerennoæ wobec niszczycielskiej, destrukcyjnej si³y czasowoci. Wska¿emy tylko na kilka mo¿liwoci.
Zauwa¿amy przede wszystkim obecnoæ fenomenu polegaj¹cego na skracaniu
czasowych odcinków. Mo¿emy mianowicie miniony odcinek czasu  wype³niony
okrelonymi wydarzeniami  w akcie przypomnienia odtwarzaæ w sposób skondensowany i uprzytomniaæ go sobie jako szczególne jedno teraz, np. minione studia.
Mo¿emy jednak równie¿ ten sam odcinek czasowy w specyficzny sposób poszerzyæ
i sprawiæ, i¿ bêdziemy wiadomociowo uobecniaæ sobie pierwsz¹ fazê studiów, nastêpnie kolejn¹ itd. Dziêki temu aktualnie  przypomnieniowo  ujmowany dany
odcinek czasowy ulegnie szczególnemu rozci¹gniêciu; rozci¹gniêciu zwi¹zanemu
z przypomnieniowym odtwarzaniem poszczególnych etapów naszych przyk³adowych
studiów sk³adaj¹cych siê na okrelony i trwaj¹cy okres16.
Mo¿emy równie¿ modyfikuj¹co wp³ywaæ na dystans czasowy wobec przypominanego przesz³ego wydarzenia czy procesu. Im wyraniejsze staje siê owo przesz³e,
a obecnie odtwarzane wydarzenie, tym ów dystans mniejszy. Wówczas to niejako
osoba przypominaj¹ca sobie to, co przesz³e, zdaje siê byæ czasowo najbli¿ej owego
dawnego faktu. Mo¿liwe s¹ tu jednak jeszcze dwie ró¿ne odmiany przypominania: 
precyzuje dalej fenomen owego dystansu czasowego Ingarden  albo mo¿emy dowolnie przybli¿aæ ku sobie lub oddalaæ od siebie przypominane zjawisko czy
Tam¿e, s. 51.
Por. t e n ¿ e, Studia z estetyki, t. I. Warszawa 1957, s. 72nn. Opisy tam zawarte ujawniaj¹
wyj¹tkowy kunszt Ingardenowskiej fenomenologii. Eksplikacja fenomenu perspektyw czasowych
wyranie wskazuje, ¿e Ingarden potrafi³ ³¹czyæ ontologiczn¹ analitykê z fenomenologicznym prezentowaniem zawartoci w³asnych wiadomociowych przebiegów.
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proces , p o z o s t a j ¹ c wci¹¿ wewnêtrznym poczuciem w naszej p³ynnej teraniejszoci, zajmuj¹c  ¿e siê tak wyra¿ê  stanowisko obserwacyjne w naszym ka¿dorazowym teraz; albo te¿ odwrotnie: jakby zapominaj¹c o naszej aktualnej, wci¹¿
nowej teraniejszoci, mo¿emy z b l i ¿ a æ siê mniej lub wiêcej ku faktom minionym, by w granicznym wypadku osadziæ siê w samym toku minionych zdarzeñ17.
Mamy zatem mo¿liwoæ czêciowego przekszta³cania naszego obcowania
z przesz³oci¹ odpowiednio intencjonalnie zmieniaj¹c charakter dystansu czasowego
pomiêdzy aktualnym teraz i minion¹ przesz³oci¹; mo¿emy j¹ wci¹gaæ w zasiêg naszej teraniejszoci albo wiadomociowo przenosiæ siê w przesz³e teraniejszoci.
Wszystkie wspomniane fenomeny szczególnego wy³amywania siê spod dominacji up³ywaj¹cego czasu  owo specyficzne modyfikowanie przypomnieniowego
uobecniania przesz³oci  stanowi¹ cenny aspekt tego dowiadczenia czasu, w którym czas ukazuje siê nie jako si³a niszczycielska, lecz jako to, co zdaje siê byæ 
przynajmniej do pewnego stopnia  uzale¿nione od osoby dowiadczaj¹cej czasu.
W tym dowiadczeniu to nie czas zdaje siê w³adaæ osob¹ w nim zamkniêt¹, lecz
osoba wyrasta ponad jego szczelinowat¹ specyfikê. Je¿eli za osoba moc¹ swej intencjonalnej wiadomoci jest w stanie poszerzaæ szczelinê aktualnoci, to oznacza
to równoczenie, ¿e ma ona trwa³y charakter. Nie jest ju¿ zamkniêta w teraz, które
otoczone niebytem przesz³oci i przysz³oci w zasadzie przekrela³oby istnienie osoby przekszta³caj¹c j¹ w pojedyncze stany. Inaczej mówi¹c  dowiadczenie osobowego wyrastania ponad nieustannie up³ywaj¹cy czas ods³ania osobowe ja w jego
trwaj¹cej, bêd¹cej ponad szczelin¹ teraniejszoci, fundamentalnej strukturze; ods³ania zupe³nie inne oblicze osoby. Musimy obecnie przejæ do niego.
Czuj¹c siê wci¹¿ tym samym cz³owiekiem, czujê siê zarazem w najg³êbszej mej istocie niezale¿ny od czasu,  zdecydowanie konstatuje Ingarden  nie czujê siê przez jego
up³yw zagro¿ony, jak gdybym nie przyjmowa³ do wiadomoci czasu i nieustannego
przemijania wszelkiej rzeczywistoci. Nie biorê czasu w rachubê, nie troszczê siê
o niego18. Okazuje siê, ¿e w kontekcie takiego dowiadczenia czasu osobowe ja zdaje
siê ukazywaæ sobie w³asn¹ egzystencjê jako egzystencjê ja pokonuj¹cego czasowe przemijanie. Wszak¿e ja zdaje siê wówczas byæ nie tyle unoszone przez przemijaj¹ce teraniejszoci, lecz jawi siê jako ja dotykaj¹ce owe teraniejszoci i niewra¿liwe na ich
wp³yw. Czas nie ma wówczas niszczycielskiego wp³ywu, a osoba jawi siê jako byt, który jest w stanie prze-trwaæ; jako byt, który by³ wczoraj i jest zdolny do bycia tak¿e jutro
jako wci¹¿ ta sama osoba! Dowiadczaj¹c nik³oci  swoistej s³aboci, a nawet pewnej
pozornoci  czasowoci ods³aniam wówczas osobowe zakorzenienie w istnieniu. Ja jako
byt osobowy jestem tym samym ja, które w przesz³oci by³o tym samym  co nie znaczy
jeszcze, ¿e takim samym  i w przysz³oci równie¿ bêdzie tym samym ja. ¯yjê wówczas
nie tylko chwil¹ aktualnie obecn¹, lecz nieustannie dowiadczam samego siebie jako
¿yj¹cego w przesz³oci i nastawiony jestem na to, co przysz³e, a co ma stanowiæ moj¹
przysz³oæ. Wpatrujê siê w ni¹ z nadziej¹, lêkiem czy oczekiwaniem. Nie przechodzi mi
17
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wówczas przez myl to, ¿e moja przesz³oæ zapad³a siê w otch³añ niebytu. Korelatywnie
do tego nie spogl¹dam intencjonalnie w nicoæ przysz³oci. Jedno i drugie bowiem pomimo braku rzetelnej, suwerennej i aktualnej obecnoci stanowi moj¹ przesz³oæ i przysz³oæ; moj¹ rzeczywistoæ; mój czas, który w szczególny sposób jest przeze mnie dotykany. Istotne jest jedno  to osobowe ja trwa i dominuje nad prze-mijaj¹cym w kolejnych teraniejszociach czasem. Ingarden powie: czujê siê w pewnym sensie panem
wobec niego, przezwyciê¿am go19. Ów tryumf osoby nad czasem Ingarden ujmuje nieco
dalej nastêpuj¹co: przezwyciê¿am wiêc czas przez to, ¿e ¿yjê w sposób naturalny i pierwotny tak, i¿ nie czujê siê ograniczony przez granice teraniejszoci, ¿e je stale przekraczam. Ja  ten, który jestem transcendentny w stosunku do ulotnych prze¿yæ wiadomych
 transcendujê stale to, co istnieje w ka¿dorazowej teraniejszoci, jak gdyby w jaki
sposób istnia³o nie tylko to, co teraniejsze, ale i to, co przesz³e, i to, co przysz³e20. O tyle
zatem osoba mo¿e przezwyciê¿aæ czas, o ile zdolna jest do przekroczenia teraz, do uwolnienia siê spod szczelinowoci istnienia.
Ingarden zatem prezentuje dwa odrêbne sposoby dowiadczania czasu, które de
facto zwi¹zane s¹ z dwoma sposobami dowiadczenia w³asnego osobowego bytu.
Jedno prowadzi do konstatacji, ¿e osoba nie istnieje. Drugie natomiast wskazuje na
zasadnicz¹ trwa³oæ osoby. Poniewa¿ oba dowiadczenia ujawniaj¹ charakter osobowego j a warto obecnie je zestawiæ ze sob¹ i w tym kontekcie przyjrzeæ siê Ingardenowskiej koncepcji osoby; osoby, która zdaje siê zarówno prze-mijaæ jak i byæ
zdoln¹ do prze-trwania w up³ywaj¹cym nieustannie czasie. Owo ca³ociowe ujêcie
jest tym bardziej konieczne, i¿ na pewnym etapie w³asnych badañ odnosz¹cych siê
do czasu i osobowego ja Ingarden zapyta, czy¿ w ostatecznym obrachunku nie jest
ono niczym innym jak tylko fantomem, zwidem wytworzonym przez moje ¿ycie w teraniejszoci i moj¹ wiedzê o przesz³oci i jej ró¿norodne wygl¹dy czasowej perspektywy?21. Musimy zatem dokonaæ eksplikacji osobowego ja objawiaj¹cego siê na tle
wspomnianych dwóch  jak¿e odmiennych  sposobów dowiadczania czasu (wykorzystamy tutaj tak¿e pewne momenty analiz ontologicznych).
Jak siê zdaje, Ingarden traktuje osobê jako szczególnego rodzaju byt, który pozbawiony jest wewnêtrznej stagnacji. Ingardenowska osoba to nie tyle kto, kto po
prostu jest i kto w sposób niezmienny trwa w czasie, ile wyj¹tkowe jestestwo staj¹ce siê w czasie. Taka osoba zarówno w ka¿dej fazie jest t¹ sam¹ osob¹, jak równie¿
nieustannie staje siê ni¹. Mówi¹c metaforycznie: cz³owiek, bêd¹c osob¹, ci¹gle zmierza  a przynajmniej zmierzaæ powinien  do stania siê jej pe³nym wyrazem; zmierza do nadania w³asnej egzystencji najbardziej pe³nego, indywidualnego, w³anie
osobowego charakteru. Ingardenowska osoba zatem jest osob¹ bêd¹c¹ w drodze. Nie
jest tym, kto dopiero wy³oni siê w przysz³oci, a obecnie stanowi tylko pewien pusty
i absolutnie nieokrelony schemat. Nie jest osobow¹ nicoci¹ oczekuj¹c¹ dopiero na
przysz³e zaistnienie w postaci osobowego ja. Nie jest zatem tak, aby osoba dopiero
mia³a zaistnieæ, aby egzystencja ludzka przechodz¹c przez poszczególne teraniejszoci dopiero w której z nich stawa³a siê bytem osobowym. Ale w optyce Ingarde19
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nowskiej niemo¿liwa jest tak¿e druga skrajnoæ. Osobowe bycie nie jest ³agodn¹
i spokojn¹ egzystencj¹ tego, kto po prostu jest  ju¿ jest  osob¹. Owo bycie zdaje
siê byæ raczej realizacj¹ zadania tkwi¹cego w g³êbi jego samego. Cz³owiek bêd¹c
osob¹, jednoczenie staje siê ni¹. Tkwi niejako w szczególnej dynamicznej równowadze pomiêdzy sob¹ jako tym, kto jest osob¹ aktualnie i tym, kto  bêd¹c ci¹gle
osobowym bytem  staje siê tym, kim mo¿e byæ. A owo mo¿e jest fundowane na
potencjale tkwi¹cym w g³êbi staj¹cego siê osobowego bytu. Jak jednak jest mo¿liwa
taka egzystencja osoby jako szczególnego zadania do zrealizowania staj¹cego przed
sam¹ urzeczywistniaj¹c¹ sw¹ pe³niê osob¹? Jak jest mo¿liwa bêd¹ca (w czasie) i jednoczenie staj¹ca siê (w czasie) osoba?
Mo¿liwoæ ta uwarunkowana jest sam¹ struktur¹ osoby, która posiada szczególn¹ i niepowtarzaln¹ naturê konstytutywn¹. Owa natura konstytutywna jest specyficznym jakociowym rdzeniem ka¿dej ludzkiej osoby. Jednym z istotnych rysów owej
natury jest to, i¿ ona  tak jak ka¿da natura konstytuuj¹ca swój podmiot  nadaje
piêtno ca³emu przedmiotowi przez ni¹ konstytuowanemu. Natura danego przedmiotu przyobleka niejako go w jej jakociow¹ szatê, co sprawia, i¿ ca³oæ danego przedmiotu posiada pewn¹ jakociow¹ specyficznoæ. Skoro podmiot osobowy jest równie¿ konstytuowany poprzez naturê konstytutywn¹, to i ona zdaje siê uzewnêtrzniaæ
w ka¿dym fragmencie danej osoby. Inaczej mówi¹c  ka¿dy moment, ka¿da sfera
osobowego bytu przenikniêta jest ow¹ specyfik¹; t¹ szczególn¹ jakociow¹ charakterystyk¹. Ingarden zastanawiaj¹c siê nad jakociow¹ osnow¹ osobowego bytu  nad
tym, co pod wzglêdem treciowym najg³êbsze, najintymniejsze i najbardziej osobiste  eksponuje to, i¿ osobowa jakociowoæ  materia konstytuuj¹ca dan¹ osobê
posiada jedyny i niepowtarzalny charakter. Nie jest zatem tak, aby osoba mog³a byæ
obdarzona materi¹ identyczn¹ do innej. To, co charakteryzuje byt osobowy, to jego
niepowtarzalnoæ warunkowana tym, ¿e natura zawsze ma charakter haecceitas.
Ka¿da zatem osoba zawsze jest jedynym i niepowtarzalnym bytem, którego definicja zdaje siê obejmowaæ ow¹ niepowtarzalnoæ; niepowtarzalnoæ tak zasadnicz¹
i radykaln¹, ¿e osoba nawet dla samej siebie pozostaje przenikniêta pewn¹ tajemniczoci¹22.
Je¿eli jednak ów tajemniczy i niepowtarzalny osobowy byt jest przedmiotem
w rozumieniu formalnej ontologii, to oznacza to, i¿ od samego pocz¹tku swego zaistnienia jest podmiotem swych w³asnoci zdeterminowanym jakociowo opisywan¹
natur¹23. Je¿eli jednak tak w³anie jest, to dysponuje on ci¹gle w³asnym jakociowym
i istotnym rdzeniem. I ten konstytutywny rdzeñ stanowi ontyczny nonik identycznoci osoby, a jednoczenie wyjanienie mo¿liwoci owego beztroskiego dowiadczania czasu, w którym czas zdaje siê nie stanowiæ zagro¿enia nad osobowym bytem; owego dowiadczenia, w którym osoba niejako wyrasta ponad przemieniaj¹cy,
niszcz¹cy i up³ywaj¹cy czas. To dziêki niemu mo¿liwe staje siê poczucie w³asnej
20
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identycznoci zarówno w teraniejszoci, przesz³oci jak i przysz³oci. To dziêki takiej strukturze osoba jest okrelon¹ trwa³oci¹, a nie jest jedynie intencjonalnym wytworem w³asnych prze¿yæ wiadomych, które zamkniête w szereg narastaj¹cych teraz konstruuj¹ fikcjê bytu osobowego. Pomimo nieustannych zmian  pomimo nabywania nowych w³asnoci i tracenia dawniejszych  osoba dowiadcza samej siebie
jako nieustannie tej samej egzystencjalnej jednoci. W kontekcie analiz ontologicznych jest to zrozumia³e. Nie mo¿e wszak¿e byæ inaczej, skoro byt osobowy nawet
na moment nie jest pozbawiony swej zasadniczej specyfiki fundowanej na obecnoci natury konstytutywnej. W ka¿dej chwili swego istnienia osoba posiada ten sam
osobowy rdzeñ. Natura konstytuuj¹ca dan¹  a zatem i ka¿d¹  osobê jest zawsze ta
sama. Dziêki temu wszelkie zmiany charakterologiczne, wszelkie prze³omy moralne
i egzystencjalne mog¹ siê dokonywaæ w obrêbie tego samego  nieustannie trwa³ego
 osobowego podmiotu. Niezale¿nie od tego, jak bardzo modyfikujê moje ¿ycie, ci¹gle mam poczucie tego, i¿ owa modyfikacja dotyczy mnie samego. Dowiadczam
nieustannie ci¹g³oci w³asnej egzystencji. Dowiadczam identycznoci samego siebie. I jest to mo¿liwe, gdy¿ rdzeñ mnie samego jest ciêgle ten sam. Natura nie ulega
zmianie. Przedmiot jest zawsze konstytuowany t¹ sam¹ rdzenn¹ jakoci¹. To dziêki
temu ontycznemu faktowi zawsze pozostajê ten sam; ten sam, nawet je¿eli chcia³bym zapomnieæ o niegodnej przesz³oci. Bo ona pozostaje na zawsze moja, a ja ci¹gle pozostajê ja. Pos³u¿my siê przenoni¹  czas przemija, ale ja pozostajê; ja nieprzemijam! Ja jestem, trwam i pozostajê. Jestem jako byt osobowy przenikniêty identycznoci¹. Ale jako w³anie taki byt jestem tak¿e dotkniêty wiadomoci¹ 
identyfikujê siê z poczuciem  w³asnej zmiennoci. Dowiadczam siebie jako zmieniaj¹cego siê; jestem inny ni¿ w przesz³oci i  byæ mo¿e  inny ni¿ w przysz³oci.
Ontyczny nonik powy¿szego równie¿ znajduje wyjanienie w koncepcji natury konstytutywnej. To dziêki niej istnieje mo¿liwoæ wyjanienia tego stanu rzeczy.
Natura konstytuuj¹ca osobê bowiem nie ma charakteru statycznego24. Ingarden
wyranie eksponuje to, ¿e osoba ludzka jest co prawda obdarzona ci¹gle t¹ sama
natur¹, jednak zasoby tej¿e natury  jej specyfika i oryginalnoæ ujawniaj¹ siê w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Inaczej mówi¹c  to, co tkwi w g³êbi osoby, mo¿e potrzebowaæ
czasu do tego, aby korelatywnie do stopnia dojrza³oci móc osi¹gn¹æ w³asn¹ pe³niê.
Owa natura ma charakter dynamiczny  osoba jest bytem, w którym ona ods³ania
siebie sam¹ w toku ca³ego ¿ycia osobowego. Dziêki temu mogê powiedzieæ sobie 
jestem inny ni¿ kiedy, lecz jestem zawsze tym samym kim; t¹ sam¹ osob¹. Dowiadczaj¹c w³asnej zmiany  w³asnego modyfikowania swej oryginalnoci  dowiadczam jednoczenie mej identycznoci. Osoba dla samej siebie ujawnia siê jako
trwa³y i nieustannie obecny  to¿samy z sob¹ samym  byt.
W kontekcie powy¿szego osoba jawi siê jako jestestwo wewnêtrznie nieco rozdarte. Z jednej bowiem strony trwa, z drugiej siê staje; z jednej strony wyrasta ponad zmiennoæ czasu i w³ada nim, a z drugiej czuje siê wpleciona w niszcz¹cy stru23
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mieñ przemian. Jest i staje siê. Dowiadcza w³asnej integralnoci i sta³oci, a jednoczenie dowiadcza w³asnej przejciowoci i nie-ukoñczonoci. Czuje, ¿e jest zadaniem dla samego siebie. Domaga siê urzeczywistnienia i ujednolicenia. Zbudowanie
takiej immanentnej, osobowej, pe³nej jednoci zdaje siê stanowiæ przeznaczenie ka¿dej osoby. Im dusza pe³niejsza wewnêtrznie  zauwa¿a Ingarden  im bardziej bogata, im wiêkszy zasób si³ w sobie kryj¹ca, tym bij¹cy z niej strumieñ wiadomoci jest
ró¿norodniejszy, tym ¿ywszy i intensywniejszy, tym wiêksze napiêcie trwania posiada
i tym doskonalsze jest wewnêtrzne uwiadomienie (samowiedza), jak¹ podmiot zdobywa w rozpocieraj¹cych siê prze¿yciach. Dziêki temu za bardziej harmonijna
i skoncentrowana staje siê budowa wewnêtrzna osoby krystalizuj¹cej siê w danym
cz³owieku25. Pos³uguj¹c siê szczególn¹ metafor¹, mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ osoba winna
uzyskaæ immanentn¹ konsolidacjê wszelkich swych osobowych zasobów i panowanie nad sob¹ sam¹; panowanie nad w³asn¹ przesz³oci¹ i przysz³oci¹; panowanie,
które zwi¹¿e w integraln¹ ca³oæ mnie z przesz³oci, mnie obecnego i mnie przysz³ego. Osoba ma trwaæ w czasie, ma pozostawaæ przy sobie. To za znaczy nie tylko
zwiêkszyæ samowiedzê w³asnego ja w ró¿nych jego kolejach, lecz nadto mieæ siê
we w³adzy swojej i w starciu z przeciwnociami losu, z sob¹, z zagadnieniami ¿ycia
budowaæ siebie samego jako wci¹¿ wzmagaj¹c¹ siê moc wewnêtrzn¹26. W jaki jednak sposób osoba ma konstytuowaæ sam¹ siebie jako byt w pe³ni urzeczywistniaj¹cy
w³asne mo¿liwoci, a tym samym finalizowaæ w³asne powo³anie i przeznaczenie?
Ingarden nie pozostawia tutaj ¿adnej w¹tpliwoci. Podmiot osobowy urzeczywistnia
siê tylko w odniesieniu do wartoci. Tylko ¿yj¹c nimi, osoba mo¿e stawaæ siê pe³nym osobowym bytem.
W³anie kontekst wartoci jest najdoniolejszy dla osobowej egzystencji. Tylko
pozostaj¹c w relacji do wartoci cz³owiek mo¿e stawaæ siê pe³nym osobowym bytem. Mo¿na skonstatowaæ, i¿ osoba realizuje siê jako byt aksjologiczny. Ingardenowski cz³owiek jest tym, kto stoi wobec wartoci. W tym zdaje siê tkwiæ jego przeznaczenie  taki jest sens osobowej egzystencji  aby otwieraæ siê na sferê wartoci.
Jest to warunek konieczny po to, aby osoba mog³a siê stawaæ. Odwrócenie siê od
sfery wartoci wprowadza dezorganizacjê o charakterze ontycznym, co prowadzi do
osobowej deformacji. Cz³owiek nie tylko wówczas nie uzyskuje w³adania nad samym sob¹, lecz tak¿e traci dotychczasow¹ jednolitoæ wewnêtrzn¹; jednolitoæ, która nie mo¿e byæ zachowana, gdy osoba odwraca siê od wartoci. Osoba wszak¿e
trwaæ i byæ wolna mo¿e tylko wtedy, je¿eli siebie sam¹ dobrowolnie odda na wytwarzanie dobra, piêkna i prawdy. Wówczas dopiero istnieje27. W kontekcie Ingardenowskiej koncepcji przedmiotu estetycznego oznacza to, i¿ podmiot osobowy musi
byæ aktywnym twórc¹. Nie musi byæ artyst¹, ale bêd¹c i staj¹c siê osob¹, winien
wspó³uczestniczyæ w tworzeniu piêkna. Dokonuje siê to podczas ka¿dej nieobojêtnej, estetycznej percepcji dzie³a sztuki. Wówczas to bowiem dziêki w³asnej wiado25
26
27

Spór 2, s. 193.
T e n ¿ e, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, s. 63.
Tam¿e, s. 68.
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mociowej (intencjonalnej) aktywnoci podmiot osobowy uobecnia wartoci estetyczne, które stanowi¹ przedmiot jego estetycznej kontemplacji. ¯yj¹c za w obliczu
piêkna, kszta³tuje w³asn¹, osobow¹ identycznoæ i oryginalnoæ. Dziêki przebywaniu w owej  pos³u¿my siê metafor¹  przestrzeni estetycznej podmiot osobowy integruje siebie samego28.
Znacz¹cy wp³yw na to ostatnie niew¹tpliwie posiada równie¿ udzia³ w realizacji
wartoci o charakterze moralnym. Ich specyfika  ich powinnociowoæ  domaga
siê od bytu osobowego ich konsekwentnego urzeczywistniania. Dziêki aktywnym
dzia³aniom osoby sprawiedliwoæ, wiernoæ, wielkodusznoæ, prawdomównoæ, prawoæ mog¹ wnikaæ w otoczenie cz³owieka jako znamiê jego czynów. Tym samym
to, co stanowi pewn¹ idealn¹ sferê  sferê idealnych wartoci, idealnych jakoci
wartoci czy idei wartoci  nabiera innego wymiaru bytowego. Przestaje byæ czym
tylko oczekuj¹cym na faktyczn¹ egzystencjê, a staje siê pewnym konkretem, staje
siê czym zindywidualizowanym i zrealizowanym  tym, co jest jako zakotwiczone
w realnoci29. Najbardziej donios³e dla naszych analiz jest to, i¿ osoba dzia³aj¹c
28
Por. T e n ¿ e, Studia z estetyki, t. I, s. 112-144; t e n ¿ e, Studia z estetyki, t. III, s. 275;
W. K m i e c i k o w s k i, Ingardenowska koncepcja osoby, s. 147nn.
29
R. I n g a r d e n, Wyk³ady z etyki, Warszawa 1989, s. 143. Konstatuj¹c powy¿sze mamy
oczywicie wiadomoæ zarówno tego, ¿e Ingarden koncentrowa³ siê g³ównie na wartociach in
concreto i dystansowa³ siê od koncepcji uznaj¹cych wartoci za przedmioty idealne, jak równie¿,
i¿ nie zdo³a³ ostatecznie okreliæ ich sposobu istnienia (poprzestaj¹c jedynie na wskazaniu ich niesamodzielnoci wobec w³asnych nosicieli). Por. tam¿e, s. 241, 332n, 336nn; t e n ¿ e, Studia z estetyki, t. III, s. 228nn, 241, 244. Równoczenie jednak w jego refleksji pobrzmiewa myl  zasadnicza dla naszych obecnych rozwa¿añ  o szczególnej aksjologicznej sferze ideowej. Nie wdaj¹c
siê w dyskusjê o pe³nej zawartoci owej myli, przytoczymy kilka wypowiedzi samego Ingardena.
Po pierwsze chodzi o to  twierdzi Ingarden  ¿e co takiego jak sprawiedliwoæ, wolnoæ,
skrucha, mi³osierdzie, ofiarnoæ, uczciwoæ itd., a z drugiej strony np. upór, okrucieñstwo, nienawiæ, g³upota, surowoæ, brutalnoæ itd. w ogóle istnieje w idei jako
wartoæ pozytywna lub co pozytywnie wartociowego b¹d jako wartoæ negatywna, tzn. ¿e istniej¹ tego rodzaju i d e a l n e j a k o  c i w a r t o  c i, które dopiero dopuszczaj¹ konkretyzacjê w indywidualnym wypadku, a tym samym umo¿liwiaj¹ wartociowe przedmioty indywidualne. [...] W drugim dochodzi w indywidualnym wypadku do sytuacji, której odpowiednie czynniki faktycznie zawieraj¹ indywidualne konkretyzacje tych idealnych jakoci wartoci (t e n ¿ e, Ksi¹¿eczka
o cz³owieku, s. 110). Ingarden równie¿ twierdzi, ¿e obok skonkretyzowanych wartoci istniej¹ równie¿ idealne i s t n o  c i w a r t o  c i (Wertwesenheiten), a tak¿e ogólne i d e e w a r t o  c i. Te ostatnie stoj¹ poza wiatem realnym. W tym wiecie odpowiadaj¹ im tylko wartoci skonkretyzowane
w przedmiotach indywidualnych (tam¿e, s. 167, przypis 45). W innym miejscu zauwa¿a: jakkolwiek mogê siê zgodziæ, i¿ istniej¹ ogólne idee wartoci, których zawartoæ mo¿emy analizowaæ
i uzyskiwaæ pewne ogólne twierdzenia o wartociach. [...] Nawi¹zuj¹c do terminologii Schelera
mo¿na by powiedzieæ, ¿e wartoæ w stosowanym w tym odczycie zrozumieniu, to ten zespó³ momentów, które wystêpuj¹c na pewnym dobru, sprawiaj¹, ¿e ono nie jest po prostu jak¹ rzecz¹
tylko, lecz ¿e jest w³anie dobrem w rozumieniu Schelera. Momenty te s¹ indywidualne i maj¹
ewentualnie tylko pewne odpowiedniki w ideach lub jakociach idealnych, lecz jako istnoci s¹ od
nich równie ró¿ne, jak ró¿ny jest np. pewien konkretnie na pewnej rzeczy wystêpuj¹cy kszta³t kwadratu od geometrycznej idei kwadratu lub od idealnej jakoci kwadratowoæ (ten¿e, Studia
z estetyki, t. III, s. 235n). W przypadku a) chodzi o powinnociowoæ istnienia  nieco dalej pi-
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w sposób prawy, szlachetny itd., sama staje siê praw¹, szlachetn¹, uczciw¹ itd.
Otwarcie na wartoci moralne sprawia, i¿ osoba okazuje siê ich nosicielem, a one
wnikaj¹ niejako w g³êbiê jej samej i nadaj¹ jej aksjologiczne piêtno. Dziêki temu 
dziêki byciu wobec tego, co moralne  osoba wewnêtrznie integruje siê i konstytuuje w³asn¹ zwartoæ, w³asn¹ identycznoæ. Bêd¹c odpowiedzialna za wszelkie w³asne czyny, koncentruj¹c siê na wartociach moralnych, w szczególny sposób kondensuje w³asne jestestwo. Zyskuje w ten sposób mo¿liwoæ budowania w³asnej trwa³oci i jednolitoci, co jest warunkiem wyrastania ponad destrukcyjny up³yw czasu.
I korelatywnie  odejcie od przestrzeni moralnej skutkuje osobow¹ dezintegracj¹;
szczególnym wewnêtrznym spustoszeniem. Nie mo¿na zachowaæ  a tym bardziej
rozwijaæ  trwa³oci osoby bez moralnoci. Odwrócenie siê od koniecznoci postêpowania w stronê wartoci moralnych rodzi destrukcjê osoby. Podmiot osobowy
trwaæ w czasie mo¿e tylko wówczas, gdy przylgnie do tego, co etyczne30.
Ingardenowskiej osobie zatem postawione zostaj¹ szczytne zadania. Ma ona
bowiem byæ bytem twórczym a jednoczenie etycznym. Ma kszta³towaæ piêkno
i dobro. W³asnym dynamizmem, w³asn¹ aktywnoci¹ ma prowadziæ do wnikania
tego, co estetyczne i etyczne w jej otoczenie. I ma stawaæ siê osob¹ integruj¹c¹ w³asn¹ g³êbiê dziêki trwaniu przy tym, co etyczne. Ingardenowski cz³owiek jest wiêc
przeznaczony ku temu, aby staæ siê osob¹ szlachetn¹, wiern¹ i twórcz¹. Ma ubogacaæ sferê kultury i etyki. Pozwala on temu, co wznios³e i wartociowe, zagociæ
w sferze ¿ycia ludzkiego. Wszystko to ma jednoczenie umo¿liwiæ mu prze-trwanie
zmiennego i up³ywaj¹cego czasu; pozwoliæ mu na trwanie wbrew prze-mijaj¹cym
teraniejszociom. Koncentruj¹c siê wokó³ wartoci, utrwala siebie i zdaje siê do
pewnego stopnia w³adaæ czasem; zdaje siê wyrastaæ ponad czas. Inaczej mówi¹c 
im bardziej ja osobowe zwi¹zane jest tym, co estetyczne i tym, co etyczne, tym bardziej jest zwarte i tym bardziej suwerenne wobec niszcz¹cego up³ywu czasu.
Czy jednak rzeczywicie Ingardenowski opis jest opisem kondycji pe³nego cz³owieka? Czy¿ nie jest czasami tak, i¿ Ingarden dokona³ szczególnego intencjonalnego
sp³aszczenia osoby ludzkiej? Czy aby osoba ta  pomimo jej kreatywnoci i wznios³oci  nie zosta³a jednak pozbawiona pewnych istotnych rysów i czy¿ jej zwyciêstwo
nad czasem nie jest tylko pozorne? Czy¿ wreszcie nie mamy tutaj do czynienia z pewn¹ niespójnoci¹ z ontologicznymi analizami odnosz¹cymi siê do istnienia czasowego
i pewnymi niejasnociami? Musimy w kilku zdaniach nawi¹zaæ do tych pytañ.
sze Ingarden  jak¹ niejako wyczytaæ mo¿emy z zawartoci idei danej wartoci (np. sprawiedliwoci lub cywilnej odwagi): w razie ewentualnej konkretyzacji wartoci (zwykle mówimy nie ca³kiem
cile: realizacji) z jednej strony wprawdzie nie musi do niej w pewnych okrelonych warunkach
dojæ, ale z drugiej  materia wartoci postuluje, mo¿na by tak¿e powiedzieæ: domaga siê tej
konkretyzacji od tych, w których mocy le¿y do niej doprowadziæ. [...] Powinnociowoæ wyznaczona przez zawartoæ idei danej wartoci nie zachodzi ju¿, gdy wartoæ zostanie efektywnie zrealizowana (tam¿e, s. 242n).
30
Por. R. I n g a r d e n, Studia z estetyki, t. III, s. 233, 242n; t e n ¿ e, Wyk³ady z etyki, s. 325nn;
t e n ¿ e, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, s. 65n., 77, 93; W. K m i e c i k o w s k i, Ingardenowska koncepcja osoby, s. 153-160.
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III. Osoba a nieobecny Bóg
Osoba w optyce Ingardenowskiej, pomimo potencjalnej mo¿liwoci w³asnego
urzeczywistnienia jako pe³nego, integralnego bytu  pomimo optymistycznej wizji,
w której jako w pe³ni rozwiniêta osoba staje siê w³asnym w³odarzem  zdaje siê kryæ
w sobie szczególny dramat; dramat nieusuwalny. Okazuje siê bowiem, i¿ pomimo
immanentnej scalaj¹cej integracji  a zatem tego, co ma wynieæ j¹ ponad destrukcyjnie dzia³aj¹cy czas  podmiot osobowy nie mo¿e uzyskaæ rzeczywistego panowania nad czasem. Skupiaj¹c siê wokó³ wartoci nadaje co prawda w³asnej tajemniczej
g³êbi zwartoæ i jednolitoæ, lecz ten krystalizuj¹cy siê w swym trwaniu gesty i nasycony sob¹ samym osobowy rdzeñ nie mo¿e efektywnie podporz¹dkowaæ sobie czasu. Nawet osoba, której natura konstytutywna ujawni w trakcie rozwoju ca³oæ w³asnych mo¿liwoci i nada im harmonijn¹ postaæ, nie jest wolna od dowiadczenia
czasu, który wci¹ga j¹ w nieuchronne przemijanie. Wszak¿e jestem si³¹, która siê
chce utrwaliæ  w sobie, w swym dziele, we wszystkim, z czym siê spotyka  czuj¹c,
¿e wystarczy tylko jedna chwila odprê¿enia czy zapomnienia, a sam¹ siebie rozbije,
sam¹ siebie zatraci, unicestwi31. W sam¹ osobow¹ strukturê jest wpisane to, i¿ nie
jest ona wolna od dowiadczenia w³asnej s³aboci i uleg³oci wobec czasu. Natura
osoby przenikniêta jest przygodnoci¹. Osoba, w³adaj¹c sob¹ i oddaj¹c siê na urzeczywistnianie wartoci, zdaje siê stawaæ w poprzek czasu jako jednolita ca³oæ, która wskutek w³asnej trwa³oci  w³asnego zintegrowanego trwania  poszerza swoj¹
egzystencjê tak, i¿ czêciowo obejmuje ona przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ.
Dowiadcza siebie jako ci¹g³oci kondensuj¹cej swój czas w pewn¹ jednoæ. Jednoczenie samej sobie ujawnia siê jako nietrwa³a i przemijaj¹ca; jako ta, która staj¹c
w poprzek czasu, jednak jest zaw³aszczona poprzez jego panowanie i niszcz¹cy
wp³yw. Jej przeznaczeniem jest panowanie nad sob¹, a tym samym zwyciêstwo nad
prze-mijaniem. Dowiadcza tego i w tym dowiadczeniu odnajduje prawdê o sobie;
prawdê motywuj¹c¹ j¹ do budowania w³asnej trwa³oci jako bytu estetycznego
i etycznego. Nieustannie jednak dotyka samej siebie we w³asnej kruchoci. Nie mo¿e
pomin¹æ tego smutnego dowiadczenia, które jest wszak¿e jej osobowym dowiadczeniem, a zatem wyra¿a prawdê o jej kondycji ludzkiej.
Wszystko to zdaje siê ujawniaæ pewn¹ dwoistoæ i dramatycznoæ Ingardenowskiej osoby. Musi ona integrowaæ siê w jej walce z czasem  stanowi to jej ¿yciowe
zadanie, w pewnym sensie przecie¿ egzystencja osobowa identyfikuje siê z owym
okie³znywaniem czasu  a przecie¿ wie, ¿e efektywnie nie mo¿e tego osi¹gn¹æ. Musi
zatem d¹¿yæ do celu, którego w pe³ni nie mo¿na zrealizowaæ. Skoro jest bytem osobowym, to nie mo¿e zrezygnowaæ z walki o w³asn¹ integracjê i unikanie prze-mijania. Skoro jest jednak takim bytem, to wie, ¿e owa walka nie daje szansy na zwyciêstwo. Jej przeznaczeniem jest zatem konieczne zmierzanie ku temu, czego nie mo¿na osi¹gn¹æ. Inaczej mówi¹c  trzeba d¹¿yæ, trzeba zmierzaæ. I na tym zdaje siê
polegaæ znamiê Ingardenowskiej osoby. Oba dowiadczenia czasu (dowiadczenie
panuj¹ce i niewolnicze) wziête z osobna s¹ prawdziwe, lecz i niepe³ne. Tê pe³noæ
31

R. I n g a r d e n, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, s. 68.
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daje dopiero wiadomoæ obecnoci obu i ich integralnego zwi¹zania. Dopiero oba
bowiem ujawniaj¹ ludzk¹ kondycjê jako osobowego bytu etycznego i estetycznego;
bytu chc¹cego przetrwaæ, a nie mog¹cego tego w pe³ni osi¹gn¹æ. Bytu powo³anego
do trwa³oci  aspiruj¹cego sw¹ istot¹ i swym faktycznym ¿yciem do trwania  a nie
mog¹cego prze-trwaæ i pokonaæ czasu. Ów byt przenikniêty jest zatem jakim immanentnym napiêciem pomiêdzy aspiracjami  koniecznymi i bezwzglêdnie osobowymi  a faktycznymi mo¿liwociami. Sama zatem natura Ingardenowskiej osoby
zdaje siê byæ nas¹czona pewnym dramatycznym paradoksem. Osoba powo³ana do
wyrwania siê z w³asnej ograniczonoci nie mo¿e zapanowaæ nad tym, co j¹ ogranicza i uniemo¿liwia rzeczywiste pokonanie czasu. Wyrasta ponad szczelinowatoæ
czasu, a jednoczenie jako ci¹gle tkwi w owej szczelinie in actu esse, dowiadczaj¹c w³asnej kruchoci, a zatem i skazania na nieuchronne przemijanie. Cz³owiek jest
przeto zmuszony  twierdzi Ingarden  do ¿ycia na pod³o¿u Przyrody i w jej obrêbie,
lecz dziêki swej szczególnej istocie musi przekraczaæ jej granice, ale nigdy nie mo¿e
w pe³ni zaspokoiæ swej wewnêtrznej potrzeby bycia cz³owiekiem. Tak tragiczny jest
los cz³owieka. Lecz w tym w³anie przejawia siê jego prawdziwa istota: jego genialnoæ i skoñczonoæ jego bytu32.
Byt osobowy zdaje siê zatem tragicznie tkwiæ niejako na przeciêciu w³asnej
trwa³oci i zmiennoci; w³asnego prze-trwania i w³asnego prze-mijania; osobowego
podlegania czasowi i okie³znywania tego¿. Najpe³niej bodaj z przedmiotów czasowych ujawnia dominacjê nad wêdrówk¹ teraniejszoci i ich ruchowi w kierunku
przesz³oci. Ale i on nie mo¿e  wbrew swym têsknotom i etycznej i estetycznej
aktywnoci ¿yciowej  unikn¹æ mijania. Szczelinowoæ i kruchoæ otwieraj¹ jego
wiadomoæ na w³asne unicestwienie; na to, o czym Ingarden nie mówi wprost, a co
tak wyranie ludzkiej osobie przypisuje, piêtnuj¹c j¹ egzystencjaln¹ kruchoci¹, która w sposób konieczny prowadzi osobowy podmiot ku mierci. Owa kruchoæ
w odniesieniu do osoby zdaje siê skazywaæ j¹ na unicestwienie, na pogr¹¿enie w niebycie. Ingarden co prawda nie mówi nic o nicoci osoby  o jej miertelnoci  jednak uwagi dotycz¹ce organizmów ¿ywych zdaj¹ siê dotyczyæ tak¿e bytu osobowego. Wedle niego istota indywiduum ¿ywego jest w tym wypadku niejako nastrojona
na rozwój organiczny indywiduum, ale zarazem rozbudza sama z siebie proces
wsteczny zaniku nastêpuj¹cy normalnie po dokonanym rozwoju. Proces ten polega
[...] na zmarnieniu jego istoty i na nawi¹zuj¹cych do tego procesach rozk³adowych,
a ostatecznie na samo-zaniku (mierci) indywiduum33. Byt osobowy zatem (jako byt
organiczny) jest przez w³asn¹ naturê skazany na unicestwienie. Je¿eli jednak tak
w³anie jest, to czy¿ próby prze³amania dominacji destrukcyjnego czasu nie s¹ jakim pozornym i pozoruj¹cym dzia³aniem, które skazane s¹ wy³¹cznie na klêskê.
Czy¿ natura podmiotu osobowego nie okazuje siê wówczas czynnikiem umieszczaj¹cym go niejako w intencjonalnej fikcji? Jaki¿ sens wówczas ma konstytuowanie
siebie jako bytu estetycznego i etycznego, skoro owo konstytuowanie faktycznie nie
pozwala wyrwaæ siê spod dowiadczenia w³asnej u³omnoci jako prze-mijaj¹cego
32
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i miertelnego jestestwa; jestestwa nie mog¹cego uchroniæ siê przed unicestwieniem?
Pytania zyskuj¹ na natarczywoci w kontekcie zasiêgu wartoci obecnych w filozofii Ingardena.
Okazuje siê bowiem, i¿ Ingardenowska koncepcja wartoci obejmuje przede
wszystkim to, co wartociowe pod wzglêdem estetycznym i moralnym wraz z towarzysz¹cymi im w dalekim tle wartociami witalnymi i obyczajowymi. Szczególnie
du¿o miejsca Ingarden powiêca wartociom estetycznym. Jego osoba jest przede
wszystkim cz³owiekiem obcuj¹cym z muzyk¹, rzeb¹, obrazem i dzie³em literackim;
z dzie³ami sztuki, dziêki którym mo¿e kontemplowaæ to, co piêkne  to, co przenikniête wartociami estetycznymi  a co staje mu siê bliskie równie¿ dziêki jego intencjonalnej, estetycznej aktywnoci. Owa estetycznie wra¿liwa osoba równie¿ jest osob¹ uwra¿liwion¹ moralnie. Nie cofa siê przed podejmowaniem trudnych i odpowiedzialnych decyzji. One przecie¿ pozwalaj¹ mu budowaæ siebie. Pozostaje w relacji
z tym, co donios³e etycznie. Wszystko to wspó³brzmi z Ingardenowsk¹ klasyfikacj¹
wartoci34. Skoro Ingarden zasadniczo dostrzega³ poza wartociami estetycznymi
(i artystycznymi) jedynie moralne, to oczywistym wydaje siê, i¿ osoba ludzka mo¿e
wchodziæ w relacjê tylko z wymienionymi. Konsekwencje Ingardenowskiej koncepcji wartoci dla naszych analiz odnosz¹cych siê do osoby s¹ znacz¹ce. Skoro bowiem
wokó³ podmiotu osobowego brakuje miejsca na wartoci religijne  skoro w optyce
Ingardenowskiej one po prostu nie istniej¹  to ów podmiot nie mo¿e otwieraæ siê na
nie. Ingardenowska osoba jest etyczna i estetyczna, lecz nie jest religijna. Nie mo¿e
byæ religijna, skoro aksjologia Ingardena jest obojêtna na to, co religijne.
Osoba w ujêciu Ingardena powo³ana jest do w³asnego ujednolicenia poprzez
przylgniêcie do piêkna i dobra, lecz nie do wiêtoci. ¯yje ona wobec sfery etycznej
i estetycznej, ale nie wobec religijnej. Ta przestrzeñ jest aksjologicznie martwa. Skoro wartoci religijne s¹ nieobecne w wiecie Ingardenowskiego cz³owieka, to oczywistym jest milczenie Inagardena na temat osobowych zwi¹zków ze sfer¹ sacrum.
To milczenie jest jednak znacz¹ce w jego wizji bytu osobowego. Je¿eli bowiem Ingardenowska osoba jest tylko tu i teraz, to musi ona budowaæ w³asn¹ trwa³oæ w³asnymi si³ami. Konstrukcja taka jest co prawda wznios³a i dramatyczna, lecz w swej
istocie bardzo sp³aszczona. Ingarden przecie¿ wskazuje na dowiadczenie osobowe,
w którym osoba aspiruje do zapanowania nad sob¹ i czasem, a jednoczenie deprecjonuje te aspiracje, pokazuj¹c potêgê mijaj¹cego czasu i nieuchronne kroczenie ku
swemu unicestwieniu. Nieobecnoæ wartoci religijnych odzwierciedla siê w zamkniêciu osoby w sferze estetycznej i moralnej. Te jednak nie mog¹ zapewniæ osobowemu bytowi poczucia w³asnej trwa³oci. Zawsze bowiem pozostaje wiadomoæ
swej u³omnoci, braku pe³ni, niemo¿liwoci swego osobowego sfinalizowania jako
osoby niedotykalnej dla degraduj¹cego czasu. Aspiracje do trwania Ingarden zdaje
siê t³umiæ poprzez uniemo¿liwienie osi¹gniêcia owego trwania i zamkniêcia w sferze tego, co szczelinowe. Ingarden ujawnia osobowe pragnienia bêd¹ce wyrazem
natury osoby  pokazuje jej oczekiwania i istot¹ uwarunkowane têsknoty  by na34

Por. t e n ¿ e, Studia z estetyki, t. III, s. 221, 266nn.
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stêpnie wskazaæ na jaki surogat ich urzeczywistniania. Jego osoba ma staæ w wietle piêkna i dobra, lecz w tej wznios³oci  ³udzona nieco sw¹ wielkoci¹, wielkoci¹ swych pragnieñ  staje siê p³aska, powierzchowna i  mimo tragizmu swej kondycji  ¿a³osna w swym patetymie; patetymie pozbawionym ostatecznie racjonalnych, sensownych fundamentów. Owa wznios³oæ wszak¿e zdaje siê nie posiadaæ
fundamentalnego ugruntowania. Osoba tworzy i kontempluje; ¿yje szlachetnie i estetycznie. Ale jest zamkniêta w swym przemijaniu i nie ma ¿adnej perspektywy na
wyrwanie siê z w³asnej  wielkiej, dostojnej, heroicznej i piêknej  s³aboci i nietrwa³oci. Brakuje jej odniesieñ do sfery sacrum. Nie ma miejsca na religijn¹ wznios³oæ, uwielbienie czy dowiadczenie bytu, który w rzeczywisty sposób pokonuje
ograniczenia czasowe i staje ponad nimi jako byt ponadczasowy.
Okazuje siê zatem, ¿e Ingardenowska osoba  pomimo tego, i¿ Ingarden wprost
tego tak nie formu³uje  jest bytem a-religijnym. Jego aksjologia uczyni³a nieobecnymi wartoci religijne, a jego antropologia w sposób spójny i konsekwentny
uwzglêdnia ten fakt, opisuj¹c podmiot osobowy w kontekcie radykalnej nieobecnoci Boga! Podmiot osobowy jest substancj¹, jest si³¹, jest dynamizmem; jest tym, kto
kszta³tuje samego siebie i kto konstytuuje sw¹ osobow¹ egzystencjê. Wszystko to
czyni w³asnymi mocami i w³asn¹ kreatywnoci¹. Buduje w³asn¹ suwerennoæ i integralnoæ, ulegaj¹c tylko jednemu podporz¹dkowaniu  temu, które p³ynie ze strony
wartoci, zw³aszcza moralnych i estetycznych. Tylko w tym momencie, tylko wobec
tego, co etyczne i estetyczne czuje siê zobowi¹zany wypowiedzieæ w³asne osobowe
fiat. Nie jest zatem tak, aby osoba dowiadcza³a zobowi¹zania uleg³oci poza kontekstem etycznym i estetycznym. On zdaje siê byæ jedynym i wystarczaj¹cym, wobec którego osobowy podmiot winien wyraziæ w³asn¹ uleg³oæ. Jednoczenie ta sama
osoba dowiadcza niewystarczalnoci owej  nazwijmy to przenonie  nadrzêdnej
wobec niej sfery. Wszak¿e ta ostatnia nie pozwala na uchronienie siê przed dowiadczeniem w³asnej kruchoci i jedynie pozornego panowania nad prze-mijaniem. Zatem osobowo-twórcza sfera; sfera tego co konieczne dla stawania siê osoby  idealna sfera aksjologiczna  okazuje byæ zasadniczo ograniczona odnonie do swej
skutecznoci. Nie jest wszak¿e zdolna do tego, aby zapewniæ cz³owiekowi urzeczywistnienie jego osobowych aspiracji do pokonania czasowoci. To, co zdaje siê byæ
konieczne i nadrzêdne wobec cz³owieka, przenikniête jest zasadnicz¹ wad¹  okazuje siê byæ niewystarczaj¹ce. W konsekwencji osoba nie mo¿e w pe³ni staæ siê trwa³ym bytem.
Je¿eli jednak tak w³anie jest, to wskazuje to na niepe³noæ Ingardenowskiej
koncepcji osoby. Ma ona bowiem wykraczaæ poza swoje ograniczenia, aby ujedniæ
w³asn¹ strukturê, a jednoczenie w kontekcie tego, co j¹ otacza  etycznym i estetycznym  okazuje siê to niemo¿liwe. Brakuje zatem Ingardenowskiej osobie tego
odniesienia, które mo¿e to umo¿liwiæ. Nieobecnoæ Boga powoduje, ¿e osoba zdaje
siê byæ zagubiona w rzeczywistoci. Aspiruje do tego, co wielkie i wznios³e, a jednoczenie te aspiracje zdaj¹ siê byæ niemo¿liwe do wype³nienia. Osoba têskni za tym,
czego de facto nie mo¿e zdobyæ. Nastawiona jest sam¹ w³asn¹ natur¹ na to, co nadrzêdne, lecz owa nadrzêdnoæ jest ograniczona. To, ¿e brakuje miejsca dla Boga,
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zdaje siê skazywaæ owego Ingardenowskiego cz³owieka na tkwienie w têsknocie za
nieosi¹galnym. Konsekwentne wy³¹czenie sacrum ze wiata, w którym urzeczywistniaæ siê ma pe³nia osoby skutkuje niemo¿liwoci¹ trwania osoby jako bytu, który
faktycznie prze³amie destrukcjê czasu. Tego bowiem nie mo¿e zapewniæ jej czêciowa aksjologiczna nadrzêdnoæ; nadrzêdnoæ, której statusu Ingarden zreszt¹ ostatecznie nie sprecyzowa³. Konsekwencje tego s¹ donios³e.
Zauwa¿amy bowiem, i¿ Ingardenowska osoba musi konkretyzowaæ wartoci,
gdy¿ to stanowi warunek jej osobowego rozwoju. Jednoczenie przed ich aktywnym
urzeczywistnianiem  przed wprowadzeniem ich na poziom faktycznego istnienia 
owe wartoci bytuj¹ na p³aszczynie idealnej jako idee czy czyste jakoci wartoci35.
Cz³owiek stanowi byt jedynie umo¿liwiaj¹cy ujawnienie siê wartoci we w³asnym
otoczeniu dziêki swej aktywnoci etycznej czy estetycznej. Nie jest za nigdy w sensie cis³ym kreatorem wartoci36. Je¿eli jednak sfera tego, co wartociowe i co bytuje w sposób faktyczny posiada swój ontyczny pierwowzór w postaci  pos³u¿my siê
znowu metafor¹  idealnej sfery aksjologicznej oczekuj¹cej na cz³owieka, który j¹
skonkretyzuje, który pozwoli jej faktycznie zaistnieæ, to w naturalny sposób pojawia
siê pytanie o faktyczny sposób istnienia owego pierwowzoru i jego ontyczny status.
Ingarden w swej fenomenalnie skrupulatnej i precyzyjnej ontologii zabezpieczy³
siê przed takimi pytaniami, odsy³aj¹c zainteresowanych do maj¹cej powstaæ póniej
metafizyki; metafizyki maj¹cej mówiæ ju¿ wprost o istocie tego, co faktyczne37.
O ile ontolog mo¿e zaakceptowaæ taki postulat, o tyle konkretna osoba zdaje siê byæ
zainteresowana egzystencjalnie odpowiedzi¹ na takie pytanie. Wszak¿e ona troszczy
siê nie o rozstrzygniêcie subtelnoci filozoficznych  nie o dystynkcje wprowadzaj¹ce intelektualn¹ precyzjê  lecz o egzystencjê swego osobowego bytu. A wówczas
w g³êbi siebie mo¿e domagaæ siê wyjanienia egzystencjalnego ród³a sfery, która
wobec niej jest nadrzêdna, a dla niej osobowo-twórcza. Poszukiwaæ mo¿e ostatecznego uzasadnienia koniecznoci w³asnego etycznego i estetycznego dzia³ania. Je¿eli
nie ma ostatecznej i absolutnej nadrzêdnoci  brak wszak¿e metafizycznej konstatacji o faktycznie istniej¹cym bycie absolutnym  to sk¹d obecnoæ nadrzêdnoci aksjologicznej, której ja jako osobowy podmiot mam siê podporz¹dkowaæ? Czy¿ jest
sens  racjonalne uzasadnienie  nieustannego fiat wobec idealnej sfery aksjologicznej, która sama jawi siê jako sfera pozbawiona dostatecznego uzasadnienia? Dlaczego ja jako osoba mam byæ sprawiedliwy, prawy, prawdomówny i poszerzaæ sferê estetyczn¹, je¿eli sprawiedliwoæ sama, prawoæ sama, prawdomównoæ sama i piêkno samo okazuje siê byæ zawieszone w niepewnoci egzystencjalnej i pozbawione
immanentnego sensu?
Por. przypis 29 niniejszego opracowania.
Ingarden troszczy³ siê o to, aby jego aksjologia mia³a wymiar obiektywny i zabezpiecza³a
ontycznie wartoci przed jakimkolwiek niebezpieczeñstwem ich zrelatywizowania do czegokolwiek,
a zw³aszcza zsubiektywizowania wzglêdem intencjonalnej, twórczej aktywnoci podmiotu osobowego. Por. R. I n g a r d e n, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, s. 37; t e n ¿ e, Wyk³ady z etyki, s. 130,170nn;
t e n ¿ e, Studia z estetyki, t. III, 207nn.
37
Por. Spór 1, s. 45, 56nn, 60nn.
35
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Skoro owa nadrzêdna samoæ nie ma metafizycznego osadzenia i wyjanienia,
to takim samym paradoksalnym znamieniem  jak siê zdaje  przenikniêta musi byæ
równie¿ ich konkretyzacja w postaci aktywnoci etycznej i estetycznej podmiotu
osobowego. Sensownie wszak¿e nie mo¿na podporz¹dkowaæ siê racjom pozbawionym sensu! Ostatecznym uzasadnieniem mego aksjologicznego dynamizmu ma byæ
 obok natury samej osoby  idealna sfera aksjologiczna, domagaj¹ca siê faktycznego skonkretyzowania. Ta jednak sfera sama sob¹ nie t³umaczy sensownoci swego
roszczenia do zaistnienia na poziomie bytu faktycznego. Nie t³umaczy nawet w³asnego bycia na p³aszczynie tego, co idealne. Jawi siê zatem jako przestrzeñ tego,
co wznios³e, lecz radykalnie pozbawione wyjanienia w³asnej idealnej egzystencji.
Ta ostatnia pozostaje tajemnicza. Pozostaj¹c na gruncie Ingardenowskim (tzn.
w optyce ontologii), nie mo¿na w ¿aden sposób wyt³umaczyæ tego, ¿e ona istnieje 
nie mo¿na wskazaæ na faktyczn¹ racjê t³umacz¹c¹ ostatecznie jej egzystencjê; nie
mo¿na podaæ metafizycznego kontekstu jej idealnej bytowoci. Nie bêd¹c ludzkim
wytworem  a to w kontekcie Ingardenowskich priorytetów jest oczywiste  istnieje w sposób niewyt³umaczalny38.
W kontekcie powy¿szych uwag mo¿emy stwierdziæ, ¿e kondycja Ingardenowskiej osoby tak¿e jest pozbawiona ostatecznego sensownego wyjanienia. Osi¹ganie
bowiem jednoci osobowej nastêpuje wokó³ czego, co samo domaga siê racjonalnego fundamentu, a tego¿ Ingarden nie przedstawia. W tej optyce mo¿emy skonstatowaæ, i¿ Ingarden wyjania ludzk¹ egzystencjê przez odniesienie do tego, co samo
winno byæ wyjanione! Oznaczaæ to mo¿e, i¿ Ingardenowska koncepcja osoby przenikniêta jest pewn¹ apori¹.
Skoro bowiem Ingarden nie wyt³umaczy³ egzystencji idealnej sfery aksjologicznej oczekuj¹cej na konkretyzacjê, to nadawanie sensu ludzkiej egzystencji poprzez
realizacjê momentów owej sfery jest dzia³aniem pozbawionym ostatecznego uzasadnienia. Trudno jest oczekiwaæ, aby faktycznie bytuj¹ca osoba sens w³asnej egzystencji odnajdywa³a w czym, co zdaje siê tkwiæ poza p³aszczyzn¹ sensu. O tyle mo¿na
budowaæ osobow¹ egzystencjê, o ile zostaje ona zwi¹zana z czym, czego istnienie
i racjonalnoæ nie budzi w¹tpliwoci. Tego za nie mo¿na powiedzieæ o ideach wartoci czy o idealnych jakociach wartoci. W konsekwencji Ingardenowska osoba
jawi siê jako byt nie do koñca wyt³umaczalny, a jej dynamizm  w kontekcie ustaO ile w ogóle istnieje, czego ontologicznie nie mo¿na stwierdziæ. Inarden co prawda nie
konstatuje wprost koniecznoci ontologicznego wstrzymania siê od uznania faktycznego istnienia
 okrelonej na u¿ytek niniejszego opracowania jako  aksjologicznej sfery idealnej, lecz o tym, co
idealne formu³uje kilka istotnych dla nas uwag. [...] Z zawartoci ¿adnej idei [...] nie p³ynie z koniecznoci¹ istnienie przedmiotów podpadaj¹cych pod dan¹ ideê (Spór 1, s. 56). Tote¿ s¹dy ontologiczne  jak ju¿ zaznaczy³em  s¹ wolne od uznania wszelkiego (realnego lub nawet idealnego!)
istnienia (Spór 1, s. 60). A w innym miejscu twierdzi, ¿e nie wiemy w tej chwili, czy obok idei
istniej¹ faktycznie przedmioty realne. W formalnej ontologii nie wiemy nawet, czy idee naprawdê
istniej¹. Jedno i drugie mo¿na by rozstrzygn¹æ dopiero w rozwa¿aniu metafizycznym (Spór 2, s.
238). Wydaje siê zatem uprawnione rozci¹gniêcie klauzuli ontologicznego dystansu wobec s¹dów
o tym, co faktyczne tak¿e i na nasz¹ idealn¹ sferê aksjologiczn¹.
38
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leñ Ingardena  zdaje siê byæ nieco niezrozumia³y i nieuzasadniony. Ów dynamizm
ma przecie¿  w zamyle Ingardena  byæ sensowny i mog¹cy przynieæ pozytywne
skutki dla osoby. Jednoczenie jednak na gruncie faktycznych rozstrzygniêæ filozoficznych brakuje przes³anek ku temu, aby uznaæ, i¿ ów zamys³ mo¿na zrealizowaæ.
Wszak¿e aktywnoæ estetyczna i etyczna osoby pozbawiona jest ostatecznego i fundamentalnego wyt³umaczenia, za dowiadczaniu siebie jako bytu trwaj¹cego w czasie i aspiruj¹cego do wyrastania ponad przemijanie towarzyszy dowiadczanie wtopienia w up³yw czasu.
Wydaje siê, ¿e owo zasadnicze usensownienie mog³oby pojawiæ siê, gdyby Ingarden zdecydowa³ siê na radykalne egzystencjalne wyjanienie obecnoci idealnej nadrzêdnoci aksjologicznej; gdyby powi¹za³ jej istnienie z czynnikiem, od którego ona
pochodzi³aby. Inaczej mówi¹c  sens estetycznego i etycznego zobowi¹zania by³by
dotykalny dla osoby wówczas, gdyby istnienie idealnego pierwowzoru przesta³oby byæ
przenikniête a-racjonalnoci¹, a nabra³oby czytelnej i oczywistej zrozumia³oci. To jednak sta³oby siê faktem tylko wówczas, gdyby Ingarden wspomnian¹ nadrzêdnoæ 
w kontekcie jej niepochodnoci od cz³owieka, a równoczenie jej koniecznoci dla
bytu osobowego  odniós³ do bytu absolutnego, od którego aktu one pochodz¹. Osoba
o tyle tylko mog³aby sensownie mówiæ zobowi¹zuj¹co fiat idealnym wartociom, o ile
mia³aby uzasadnione przekonanie, ¿e nie stanowi¹ one jej fikcyjnego wytworu; ¿e nie
s¹ jej wiadomociow¹ fikcj¹, nadaj¹c¹ pozór sensu jej istnieniu; ¿e stanowi¹ autentyczny i sensowny motyw jej d¹¿enia w stronê piêkna i dobra. To mog³oby jednak staæ
siê tylko wówczas, gdyby oczywistym by³o ich pochodzenie od Boga. Wówczas bowiem wezwanie idealnej sfery aksjologicznej do jej konkretyzacji mia³oby sensowne
uzasadnienie. Tkwi³oby ono ostatecznie w Bogu, który wpisa³by w ow¹ sferê roszczenie do jej skonkretyzowania moc¹ aktywnoci podmiotu osobowego, a w naturê osoby
koniecznoæ obcowania z tym, co estetyczne i etyczne. Ta szczególna komplementarnoæ zyskiwa³aby tym samym radykalne uzasadnienie.
Gdyby jednak Ingarden  w kontekcie nadrzêdnoci aksjologicznej  pozwoli³
zagociæ Bogu, to zmieni³oby to zarówno charakter jego aksjologii jak i antropologii. Skoro bowiem odnalaz³by miejsce dla faktycznego Boga, który wyjania obecnoæ osobo-twórczych wartoci, to musia³by  jak mo¿na przypuszczaæ  odnieæ
podmiot osobowy nie tylko do nadrzêdnoci estetycznej i etycznej, ale ostatecznego
jej ród³a. Musia³by wówczas osadziæ osobê wprost wobec tego, co wy³ania z siebie
wszelki inny byt i co podtrzymuje owo wszystko w byciu. O ile jego koncepcja osoby mia³aby byæ zupe³nie spójna, to wówczas integracjê osoby wiod¹c¹ do prze³amania prze-mijania odnieæ nale¿a³oby nie tylko do tego, co etyczne i estetyczne, lecz
przede wszystkim do tego, co absolutne. Warunkiem trwa³oci osoby i jej przezwyciê¿enia czasu musia³oby staæ siê otwarcie na radykaln¹ nadrzêdnoæ; na to, co pozwala autentycznie pokonaæ czas. Je¿eliby zatem osoba mia³aby mieæ szansê na trwanie, to musia³aby zmierzaæ nie tylko w stronê tego, co estetyczne i estetyczne, ale
przede wszystkim absolutne.
Ingarden jednak pomija Boga. Faktyczny cz³owiek nie dowiadcza Go. I wcale
nie musi mieæ takiego dowiadczenia do swej osobowej pe³ni. Ma byæ etyczny i 
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nieco epikurejsko  estetyczny. Ma byæ wytwórc¹ piêkna  cilej warunków dla jego
obecnoci. Jednak¿e nie jest tak, aby Ingardenowska osoba percepowa³a wartoci
estetyczne w tym, czego nie konstytuuje; w tym, co po prostu jest. Ingarden wiele
mówi o piêknie rzeby, obrazu czy literatury. Rozwa¿a wartoci estetyczne w kontekcie warunków tworzonych przez osobowy podmiot do ich ujawnienia siê. Piêkno zatem zawsze ³¹czy z kreacj¹ podmiotu. Pomija za zupe³nie piêkno tego, co jest,
a co osobowe ja zastaje jako istniej¹ce. Sferê faktycznej estetycznoci stanowi¹ dzie³a sztuki. Piêkno gór, morza czy lasu jest nieobecne w Ingardenowskiej wizji. Ona
jest obojêtna na estetyczn¹ aksjologiê tego, co faktycznie egzystuje. Byæ mo¿e poszerzenie Ingardenowskich analiz estetycznych o piêkno faktycznego (!) wiata zmusza³oby do okie³znania ontologicznego dystansu wobec tego, co rzeczywicie istnieje i uznania owej faktycznoci. Uznaj¹c jednak ostatnie, trzeba by odpowiedzieæ na
pytanie o jej ród³o czyli Boga. £atwiej zatem  chc¹c unikn¹æ zagadnienia Boga 
zwi¹zaæ faktyczne piêkno z aktywnoci¹ cz³owieka i pomijaæ je w wiecie zastanym
przez cz³owieka. Milcz¹c o piêknie gór czy wzburzonego morza, nie trzeba t³umaczyæ faktycznego istnienia powy¿szych.
Ingarden nie zdo³a³ jednak  pomimo wy¿ej zaznaczonych uników  nadaæ swej
koncepcji osoby zwartej postaci. Jego cz³owiek co prawda ¿yje w przestrzeni a-teistycznej, lecz kontekst ontologiczny odnosi siê ci¹gle do bytu zdolnego do absolutnego trwania. Ingardenowska ontologia  i korelatywnie fenomenologia faktycznej
osoby  zdaje siê byæ przenikniêta pewn¹ tymczasowoci¹ i brakiem najbardziej fundamentalnych, a równoczenie ostatecznych konstatacji metafizycznych. Rozwa¿ania kierowane w stronê idei nie poci¹gaj¹ ¿adnych ostatecznych wniosków o charakterze faktycznym. S¹ jasne, precyzyjne i skrupulatnie sygnalizuj¹ce koniecznoæ
przysz³ych ustaleñ metafizycznych, lecz pozbawione jakiegokolwiek osadzenia
w sferze tego, co niew¹tpliwie istnieje, sk³aniaj¹ do zasadniczego pytania: czy wyniki owych badañ znajduj¹ potwierdzenie (zastosowanie) w faktycznym wiecie?
Czy przek³adaj¹ siê niejako na prawdê o rzeczywistym istnieniu? Je¿eli jednak ich
ustalenia s¹ wa¿ne  a w to Ingarden nie w¹tpi³  to oznacza to, ¿e uznanie jako
mo¿liwe bytu absolutnego wyrastaj¹cego ponad czas, bytu nieustannie aktualnego
i nieskoñczenie wyrastaj¹cego ponad szczelinowoæ aktualnoci  bytu wiecznego
 musi byæ uwzglêdniane! Nie mo¿na zatem  inaczej mówi¹c  ignorowaæ ustaleñ ontologicznych dotycz¹cych (ewentualnej) egzystencji Boga w rozwa¿aniach
antropologicznych.
Skoro bowiem  jak to ukazalimy w rozdziale I  swoista gradacja doskona³oci bytów w kontekcie ich czasowoci wiedzie od zdarzeñ przez procesy, przedmioty trwaj¹ce w czasie i narastanie w organizmach ¿ywych, a zw³aszcza w bycie osobowym, a w³asne zwieñczenie znajduje w bycie absolutnym, to nie mo¿na pomijaæ
ostatniego. Je¿eli nie lekcewa¿ymy obecnoci poszczególnych szczebli owej czasowej, doskona³ociowej hierarchii, to nie mo¿emy byæ obojêtni na pe³niê owej doskona³oci. Inaczej mówi¹c  skoro sama analiza ontologiczna sk³ania ludzki umys³ ku
temu, co wieczne, to nie mo¿na nieustannie zamykaæ siê w ontologicznej twierdzy
dystansuj¹cej siê od metafizycznej konstatacji  tak jest faktycznie; nie mo¿na po-
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przestawaæ na unikaniu odpowiedzi na pytanie o faktyczn¹ egzystencjê. Faktyczny
podmiot osobowy w oczywisty sposób domaga siê decyzji  szczególnego ostatecznego metafizycznego os¹du  odnonie do problemu istnienia wiecznego bytu absolutnego! Chce wiedzieæ  bo to jest konieczne dla prawdy o jego osobowej egzystencji  czy ów Bóg jest tym, kto faktycznie istnieje, czy wy³¹cznie Bogiem mo¿liwym (nadaj¹cym siê) do istnienia! I tutaj dotykamy kolejnej trudnoci w rozwa¿aniach Ingardena.
Je¿eli bowiem ontologia w konieczny sposób wiedzie do metafizyki traktuj¹cej
o faktycznej egzystencji, to twierdzenia ontologiczne o ponadczasowej egzystencji
bytu, który wiecznie jest  w przesz³oci jest, w teraniejszoci jest, w przysz³oci
jest  przek³adaj¹ siê na twierdzenia o istniej¹cym Bogu. Faktyczna obecnoæ Boga
nie mog³aby zatem zostaæ ignorowana w koncepcji osoby. Wówczas nie mo¿na by
uznaæ, i¿ osoba urzeczywistnia siê jako byt etyczny i estetyczny, lecz jej religijne
odniesienie by³oby oczywist¹ koniecznoci¹, a przezwyciê¿enie czasu osadzone
musia³oby byæ w kontekcie osobowej relacji z sacrum. Je¿eli natomiast ustalenia
ontologiczne nie musz¹ przek³adaæ siê na to, co faktyczne, to  z punktu widzenia
konkretnego cz³owieka i jego egzystencjalnej troski o odkrycie sensu siebie samego
 by³yby zupe³nie nieu¿yteczne. Podmiot osobowy bowiem nie móg³by na nich
oprzeæ prawdy o sobie, a wiêc i okreliæ sensu w³asnej egzystencji. Konstrukcje ontologiczne by³yby w tej optyce zupe³nie pozbawione uzasadnienia, a w konsekwencji zobowi¹zania do osobowego etycznego zaanga¿owania  wsparte aksjologiczn¹
sfer¹ idealn¹  przenikniête brakiem ostatecznych racji. Inaczej mówi¹c  albo nale¿y wprowadziæ Boga w kontekst filozoficznych  metafizycznych  rozwa¿añ i zbudowaæ inn¹ koncepcjê osoby albo te¿ nale¿y zbudowaæ inn¹ poniewa¿... ontologia
swoj¹ tymczasowoci¹ nie wyjania racjonalnie koniecznoci osobowego zaanga¿owania aksjologicznego! O tyle mo¿na Ingardenowskiej koncepcji osoby nadaæ spójnoæ, o ile podejmie siê problem faktycznie bytuj¹cego Boga. Nie mo¿na wykluczyæ
Go z rozwa¿añ antropologicznych, o ile te ostatnie maj¹ mówiæ o konkretnie istniej¹cej osobie. Ingardenowskie analizy bytu osobowego umieszczone w kontekcie
ontologicznych analiz czasu rodz¹ zatem postulat zdecydowanego okrelenia zagadnienia Boga. Ujawniaj¹ one zasadnicz¹ trudnoæ konsekwentnego i harmonijnego
opisu osobowego bycia przy utrzymaniu ontologicznego dystansu. Inaczej mówi¹c 
Bóg musi przestaæ byæ tylko pojêciowym diamentem, a musi siê staæ Bogiem istniej¹cym lub te¿ nale¿y zdecydowanie odmówiæ mu faktycznej egzystencji. Tylko w ten
sposób bowiem mo¿na osadziæ faktyczn¹ osobê w faktycznym wiecie wype³nionym
sacrum lub pustk¹ ostatecznej nie-racjonalnoci wiata i cz³owieka.
W sytuacji jednak, gdy motyw Boga u Ingardena nieustannie pojawia siê w tle
ontologicznych analiz; je¿eli pojawia siê wprost jako mo¿liwy byt absolutny lub jako
jedyny czynnik mog¹cy wyjaniæ odpowiednioæ sfery ideowej i jej indywidualnego
i faktycznego urzeczywistnienia, a zatem i wskazaæ na fundament mo¿liwoci przeniesienia ustaleñ ontologicznych na konstatacje metafizyczne; je¿eli tylko byt absolutny mo¿e t³umaczyæ obecnoæ idealnej sfery aksjologicznej, która ma byæ konkretyzowana przez podmiot osobowy, to wydaje siê, i¿ myl o Bogu nieustannie towa-
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rzyszy³a filozoficznej refleksji Ingardena. Tyle tylko, ¿e Ingarden nie zdo³a³ zaj¹æ
ostatecznego w tej materii stanowiska, tak jak nie zd¹¿y³ sformu³owaæ s¹du metafizycznego o wiecie realnym. Byæ mo¿e to w³anie chêæ unikniêcia ostatecznego osobowego okrelenia siê w kwestii istnienia Boga stanowi³a rzeczywisty powód dystansowania siê od metafizyki i przesuwania jej na póniejsze rozstrzygniêcia. Byæ mo¿e
to owa szczególna niemo¿noæ  stanowi¹ca tajemnicê dostêpn¹ tylko osobowej g³êbi samemu Ingardenowi  faktycznego uznania b¹d odrzucenia istnienia Boga by³a
zasadniczym motywem ontologicznego unikania badañ faktycznej rzeczywistoci.
Wstrzymuj¹c siê od jednoznacznych wypowiedzi o tym, co faktycznie istnieje (oddalaj¹c perspektywê metafizyki), Ingarden móg³ przecie¿ ju¿ konstruowaæ subtelnoci ontologiczne wraz z towarzysz¹cym im ontologicznym bytem absolutnym bez
koniecznoci egzystencjalnego osobowego tak b¹d nie wobec faktycznie istniej¹cego Boga.
Warto w tym momencie odwo³aæ siê do samego Ingardena. Rozwa¿aj¹c problem
osoby i czasu  wskazuj¹c na osobowe mo¿liwoci poszerzenia aktualnoci dziêki
wiadomociowej aktywnoci  odnosi siê do Bergsonowskiej gradacji napiêæ wiadomoci. W tym kontekcie formu³uje istotn¹ dla nas wypowied: Bergson idzie tu
jednak jeszcze dalej i s¹dzi, ¿e na granicy coraz to wy¿szego napiêcia [...] dochodzimy do najwy¿szej aktywnoci boskiej, przy której ca³a wiecznoæ staje siê jedn¹
teraniejszoci¹. Wydaje mi siê to podobne do piêknego poematu; nie wiem, jak siê
tu sprawy naprawdê maj¹39. Ów tekst zdaje siê wyra¿aæ têsknotê Ingardena za uznaniem faktycznej Bo¿ej egzystencji; uznaniem Tego, kto jako nieobecny nieustannie
przecie¿ przenika Ingardenowsk¹ ontologiczn¹ refleksjê. Ta têsknota za owym piêknym poematem nie znajduje swego celu. Ingarden bowiem zatrzymuje siê niejako
w po³owie drogi i  nie odrzucaj¹c faktycznego Boga  zamyka siê w ontologicznym nie wiem, jak jest naprawdê. Takie zamkniêcie jednak skutkuje wskazanymi
przez nas niejasnociami i trudnociami w kontekcie antropologicznym. Ontologiczny rygoryzm nie wiem jeszcze, jak jest faktycznie, nie rozwi¹zuje dylematów podmiotu osobowego. Swoistym komentarzem wskazuj¹cym na koniecznoæ rzeczywistych konstatacji mo¿e byæ fragment z listu Edyty Stein do Ingardena: w tym w³anie upatrujê  pisa³a 20 listopada 1927 roku s³aby punkt Pañskiego toku mylenia.
Jako filozof mo¿e Pan twierdziæ, ¿e brak Panu przekonywaj¹cych racji, które w sporze miêdzy idealizmem a realizmem pozwoli³by Panu opowiedzieæ siê po której ze
stron. Ale w praktycznym ¿yciu nie czeka Pan przecie¿, a¿ siê co w tym sporze
o rzeczywistoæ rozstrzygnie, tylko Pan z ni¹ obcuje, jak czyni¹ te¿ wszyscy idealici,
o ile s¹ jeszcze przy zdrowych zmys³ach. Tego, kto postêpuje inaczej nazwie Pan
g³upcem. [...] Nie trzeba, bymy a¿ po kres naszego ¿ywota szukali dowodu prawomocnoci dowiadczenia religijnego. Konieczne jest jednak, bymy opowiedzieli siê
za lub przeciw Bogu. Tego siê od nas wymaga: zdecydowaæ siê, nie otrzymuj¹c
39
T e n ¿ e, Wstêp do fenomenologii Husserla, Wyk³ady wyg³oszone na uniwersytecie w Oslo
(15 wrzesieñ  17 listopad 1967), t³um. A. Pó³tawski, Warszawa 1974, s. 99.
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w zamian kwitu gwarancyjnego. Oto jest wielkie ryzyko wiary40. Tego ryzyka jednak
Ingarden w swych filozoficznych konstatacjach nie podj¹³, a nie dysponuj¹c owym
kwitem gwarancyjnym, osadzi³ Boga w ramach ontologii, za rzeczywist¹ osobê okaleczy³, pozbawiaj¹c j¹ odniesienia do sacrum; do Boga, który faktycznie  a nie tylko ontologicznie  wiecznie jest41.
Spór o prawdê istnienia. Listy Edith Stein do Roman Ingardena, t³um. M. Klentak-Zablocka, A. Wajs, Kraków 1994, s. 195-196.
41
Maj¹c wiadomoæ innej ni¿ przedstawiona w naszych analizach interpretacji problemu sacrum poprzestajemy na dotychczasowych analizach. Por. J. P e r z a n o w s k i, Garæ wspomnieñ
o Wielkim Filozofie, w: Od teorii literatury do ontologii wiata, red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak, Toruñ 2003, s. 380.
40
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Zagadnienie osoby w ujêciu Viktora Emila Frankla
The Problem of the Person in the Approach of Viktor Emil Frankl

I. Filozofia a psychologia
Podejmuj¹c siê prezentacji zagadnienia osoby ludzkiej w ujêciu Viktora Emila
Frankla nale¿y na samym pocz¹tku zaznaczyæ, ¿e omawiany autor zalicza siê do
psychologów, którzy okrelaj¹ cz³owieka mianem egzystencji podmiotowo-osobowej. Ta myl, choæ wyra¿ona przez psychologa jest niew¹tpliwie dziedzictwem filozofii, a cilej jednego z jej nurtów  egzystencjalizmu. Wywar³ on bardzo g³êboki
wp³yw na przemylenia wiedeñskiego psychologa, który niejako zmuszony zosta³ do
osadzenia swoich analiz na gruncie filozofii, a zw³aszcza antropologii filozoficznej.
Aby obiektywnie przeanalizowaæ pogl¹dy Frankla, dotycz¹ce problematyki zwi¹zanej z ludzk¹ osob¹, nale¿y umieciæ jego przemylenia w kontekcie szeroko rozumianego egzystencjalizmu, by tym samym zrozumieæ metodê jego badañ i uzyskaæ
integralny obraz ludzkiej osoby.
Pocz¹tków egzystencjalizmu nale¿y szukaæ u S. Kierkegaarda, za twórcami jego
wspó³czesnej formy, zdaniem Frankla, byli: M. Heidegger, K. Jaspers, J. P. Sartre,
G. Marcel1. Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e w tym nurcie filozofowania
mamy do czynienia z nowym spojrzeniem na cz³owieka. Czêsto ujmuje siê go w opisach fenomenologicznych, jako pewnego rodzaju tajemnicê, uwik³an¹ w istnienie,
zawsze jednak dynamiczn¹ i zakotwiczon¹ w relacjach do siebie, wiata i innych.
Omawiany autor, wielokrotnie w swych pracach zwraca uwagê na dynamiczne
dowiadczenie relacji ja  wiat. Napiêcie, które istnieje miêdzy tymi dwoma biegunami ludzkiego ¿ycia okrela jako (noodynamics), nie mo¿na go ignorowaæ, bowiem
1

Por. V. E. F r a n k l, Logos und Existenz, Wien 1951, s. 4nn.
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jest to napiêcie miêdzy podmiotem a przedmiotem i jako takie jest gwarancj¹ obiektywnoci swiata2. Proces poznawczy cz³owieka nie jest aktem ekspresji siebie, wyrazem swych d¹¿eñ, ale pewnym aktem transcendencji samego siebie w kierunku wiata, który jest obiektywnie istniej¹c¹ rzeczywistoci¹. Cz³owiek potrafi nieustannie
odkrywaæ mo¿liwoci aktualizowania w³asnego istnienia, poprzez wartoci, które
znajduje w wiecie.
W tym ujêciu wyranie nawi¹zuje do myli M. Heideggera, zgodnie z któr¹ interpretuje rozwój osobowy cz³owieka. Okrelaj¹c swoistoæ ludzkiej egzystencji, M. Heidegger wprowadzi³ pojêcie Da-Sein, czyli bycie-tu-oto, poród ludzi, rzeczy, w konkretnej sytuacji, czasie i przestrzeni. Natomiast Frankl myli bardziej kategoriami psychoterapeutycznymi i wprowadza rozró¿nienie miêdzy egzystencj¹ w sensie
materialnym, a egzystencj¹ w sensie formalnym, rozumian¹ jako samozachowanie siê
bytu, a wiêc ontologicznie. Jednym z podstawowych sposobów bycia cz³owieka
w wiecie, zdaniem M. Heideggera, jest troska (die Sorge). Da-Sein troszczy siê wiêc
o swoje bytowanie i jest do niego intencjonalnie odniesione. Wiedeñski uczony pod¹¿a podobn¹ drog¹, twierdz¹c ¿e ka¿dy cz³owiek realizuje swoje bytowanie na ró¿ne
sposoby i posiada pewne wrodzone predyspozycje do rozwoju w³asnego ¿ycia. Zdaniem Frankla, osobie chodzi o co wiêcej, ni¿ tylko o troskê dotycz¹c¹ w³asnego rozwoju, a mianowicie, chodzi o sens w³asnego istnienia, w³asnego bytowania i cierpienia. Austriackiego uczonego nie interesuje jedynie sens bytu, ale tak¿e kategorialne
okrelenie bytuj¹cego, który co prawda egzystuje, ale tylko na fundamencie swego
psycho-fizycznego organizmu i w tym punkcie rysuje siê ró¿nica miêdzy pogl¹dami
Frankla i M. Heideggera, który móg³by mu zarzuciæ pewne zapomnienie o bycie3.
Wydaje siê, ¿e pojêcie egzystencji w sensie Heideggerowskim jest treciowo nieco odmienne od tego samego pojêcia, wystêpuj¹cego w pracach wiedeñskiego myliciela. Egzystencja w rozumieniu Frankla nie jest bowiem jedynie samym istnieniem,
ale wyra¿a równie¿ to wszystko, co rozumiemy przez subiektywny charakter cz³owieka  tak¿e jako przedmiotu psychoterapii. Pisze on: Egzystencja nigdy nie jawi siê
przed mymi oczami jako przedmiot, a raczej stoi ona zawsze za moim myleniem, za
mn¹ jako podmiot. I tak w ostatecznoci egzystencja to misterium. Egzystencji nie
mo¿na zobiektywizowaæ, lecz tylko objaniæ To objanienie jest mo¿liwe tylko dlatego,
¿e jest ona sama dla siebie zrozumia³a4. W przypisie wyjania, jak pojmuje to samorozumienie egzystencji  nie daj¹cy siê zredukowaæ prafenomen. Mo¿e ona rozumieæ
sam¹ siebie, nie mo¿e jednak zrozumieæ swego samorozumienia, poniewa¿ do tego
potrzebny jest wy¿szy wymiar ni¿ pierwotne samorozumienie5.
Nieautentyczna egzystencja jest ucieczk¹ od prawdy o sobie samej i utrat¹ refleksji
nad sensem w³asnego istnienia. Dopiero lêk egzystencjalny mo¿e cz³owieka wyzwoliæ
Por. V. E. F r a n k l, Psychotherapy and Existentialism, New York 1967, s. 49.
Por. M. W o l i c k i, Podstawy filozoficzne analizy egzystencjalnej i logoterapii, Wroc³aw
2001 s. 96.
4
V. E. F r a n k l, Homo patiens, t³um. R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa 1998, s. 20.
5
Por. tam¿e, s. 20.
2
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spod panowania fa³szywej egzystencji, uwiadamiaj¹c mu jego wolnoæ i odpowiedzialnoæ, a tym samym niejako zmusiæ do egzystencji prawdziwej. Z ca³¹ pewnoci¹ twierdzenie, ¿e pogl¹dy filozoficzne M. Heideggera sta³y siê pewnego rodzaju fundamentem
dla póniejszych rozstrzygniêæ Frankla jest jak najbardziej uzasadnione6.
Dokonuj¹c krytyki pogl¹dów Sartrea, Frankl przedstawia jego koncepcjê cz³owieka jako zafa³szowan¹. Wiedeñski uczony twierdzi, ¿e cz³owiek ujawnia siê w niej jako
kto, kto jest absolutnie wolny, kto sam siebie projektuje i buduje. Wolnoæ jest tu nieodwo³alnym losem cz³owieka, a nieustanne podejmowanie decyzji  jego przeznaczeniem. Sartre w swej teorii zwraca³ uwagê na têsknoty i pragnienia cz³owieka, których
przedmiotem jest absolutna wolnoæ. Zdaniem Frankla, nie jest ona jednak w stanie
uszczêliwiæ cz³owieka, poniewa¿ jest jego absolutyzacj¹, a tak¿e absolutyzacj¹ jego
decyzji. Wywieraj¹c ci¹g³y nacisk na dokonywanie wyborów przez cz³owieka ujawnia
siê jako zmienna i niesta³a, a to rodzi niepokój i niepewnoæ. Samo aktywne dzia³anie
wywiera na cz³owieka nacisk, oczekuj¹c niejako coraz to nowych osi¹gniêæ i sukcesów, gdy¿ istnienie ludzkie nie jest dane, lecz nieustannie tworzone. Zdaniem Frankla,
cz³owiek jest pozostawiony sam sobie, skazany na siebie. ¯ycie w stanie niedookrelenia jest mroczne i koszmarne. W tym opisie egzystencji ludzkiej dominuje pesymistyczna wizja (opuszczenie i strach). W relacjach miêdzyludzkich zosta³a wyeksponowana wrogoæ, a w otaczaj¹cym wiecie bezsens i absurd.
Dla Frankla tak nakrelony obraz cz³owieka nie by³ wystarczaj¹cy, gdy¿ nie
odpowiada³ realnej wizji cz³owieka. Wiedeñski uczony zakwestionowa³ wypaczony
obraz istoty ludzkiej, a co za tym idzie, jego podstawy metafizyczne. Ju¿ z tej krytyki mo¿na wnioskowaæ o preferencjach Frankla, choæ samo odniesienie do Sartrea
równie¿ wskazuje na profil jego przemyleñ.
W refleksji austriackiego uczonego mo¿na wskazaæ na swoisty model struktury
cz³owieka, który jawi siê w nim jako jednoæ psycho-fizyczno-duchowa. Wydaje siê,
¿e Frankl wykorzysta³ trzy drogi, które doprowadzi³y go do nowego spojrzenia na
cz³owieka: dowiadczenie psychoterapeutyczne, dowiadczenie wyniesione z prze¿ycia sytuacji granicznych w ¿yciu obozowym7 i refleksjê antropologiczno-psychologiczn¹ z intuicjami i analizami filozoficznymi8.
6
Ze wzglêdu na temat niniejszego artyku³u i jego charakter, trudno by³oby dokonaæ ca³ociowej analizy rozumienia egzystencji przez Frankla, dlatego ograniczono siê jedynie do zasygnalizowania tej problematyki, by lepiej zrozumieæ dalsze jego przemylenia.
7
V. E. Frankl, profesor Uniwersytetu Wiedeñskiego, doktor medycyny, uchodzi za twórcê tzw.
Trzeciej Wiedeñskiej Szko³y Psychoterapii, po psychoanalizie Zygmunta Freuda i psychologii indywidualnej Alfreda Adlera. W 1942 r. zosta³ wraz z ¿on¹, rodzicami i bratem przewieziony do
obozu koncentracyjnego, najpierw do Owiêcimia, póniej do Dachau. Swoje dowiadczenia obozowe zawar³ w ksi¹¿ce pt. Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager, wydanej tak¿e po polsku
(V.E. F r a n k l, Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager, Wien 1946; t e n ¿ e, Psycholog
w obozie koncentracyjnym, Warszawa 1962) .
8
Por. K. P o p i e l s k i, Koncepcja cz³owieka i jej znaczenie dla psychoterapii i poradnictwa
 propozycje K. Wojty³y i V.E. Frankla, w: Cz³owiek  Wartoci  Sens, red. K. Popielski, Lublin
1996, s. 402.

TADEUSZ F. JANKA

94

Mo¿na przyj¹æ, ¿e w ujêciu problematyki ludzkiej osoby przez Frankla, na czo³o wysuwa siê chêæ unikniêcia skrajnych opinii autorów, którzy widz¹ w cz³owieku
tylko i wy³¹cznie byt z³o¿ony z atomów lub analogicznie byt, który jest niczym innym, jak tylko duchem. W zwi¹zku z tym, omawiany autor proponuje wielowymiarowe spojrzenie na cz³owieka. Nawi¹zuj¹c do pogl¹dów B. Spinozy, który swój system
filozoficzny opar³ na geometrii, równie¿ wykorzystuje geometriê, aby skonstruowaæ
swoj¹ antropologiê. Takie podejcie implikuje odrzucenie neopozytywistycznego modelu uprawiania psychologii i uznanie, ¿e przedmiotem zainteresowañ psychologii jest
cz³owiek jako osoba. W ujêciu osoby cz³owieka, nie wystarczy odwo³anie siê jedynie do badañ psychologicznych, ale trzeba je osadziæ na gruncie antropologii filozoficznej. Frankl nale¿y do psychologów, którzy zaczêli powracaæ do odrzuconej kiedy filozofii, aby w³anie w niej szukaæ oparcia dla budowanych koncepcji cz³owieka. Jak ju¿ wspomniano, w jego pogl¹dach szczególnie inspiruj¹cy okaza³ siê
egzystencjalizm i fenomenologia.
Antropologia filozoficzna jest jego zdaniem logicznie pierwotna w stosunku do
psychologii. W wydaniu wiedeñskiego myliciela uzale¿niona jest przede wszystkim
od fenomenologii, niektórych w¹tków egzystencjalizmu, a tak¿e od antropologii
chrzecijañskiej. Najwiêkszy wp³yw na jego pogl¹dy, dotycz¹ce koncepcji struktury
bytu ludzkiego mieli: N. Hartmann i M. Scheler9. Nicolai Hartmann wyró¿ni³ w cz³owieku trzy warstwy: cielesn¹, psychiczn¹ i duchow¹, i podobnie, jak M. Scheler, ujmowa³ ducha, jako okrelonego przez jego odniesienie do duchowego wiata wartoci, do ducha obiektywnego, z tym ¿e wed³ug niego, warstwa duchowa istnieje, jako
co samodzielnego. Frankl jednak znacznie modyfikuje ten model struktury cz³owieka i mo¿na powiedzieæ, ¿e uzupe³nia go propozycjami wysuniêtymi przez M. Schelera. Wydaje siê, ¿e Scheler pomóg³ wiedeñskiemu uczonemu uwiadomiæ sobie, ¿e
cz³owiek nie mo¿e byæ zrozumia³y sam przez siê, ani przez czas, w którym ¿yje. Nie
da siê uzasadniæ jego wyj¹tkowoci przez psychikê, jak równie¿ przez sam tylko wymiar spo³eczny. Scheler przeciwstawi³ ducha czynnikowi psychicznemu i somatycznemu, co okaza³o siê narzêdziem dla Frankla do przezwyciê¿enia psychologizmu
i wprowadzenia wymiaru duchowego cz³owieka, jako wymiaru fundamentalnego dla
dalszych rozstrzygniêæ, dotycz¹cych problematyki ludzkiej osoby.
Wydaje siê, ¿e czym podstawowym dla Frankla jest przekonanie, o istnieniu
ontycznej struktury cz³owieka, za to, co najbardziej ludzkie w cz³owieku ma charakter duchowy. Bez uwzglêdnienia bowiem duchowego charakteru cz³owieka nie
mo¿na podejmowaæ ¿adnych prób ca³ociowego ujêcia, czy w ogóle poznania tej
problematyki. Kontynuuj¹c niejako myl M. Schelera, Frankl upatruje istotê duchowoci ludzkiej w mo¿liwoci przeciwstawienia siê naturze. W swojej koncepcji wymiaru duchowego, wychodzi jednak poza Schelerowskie ujêcie czynnika duchowego, gdy¿ w³anie wymiar duchowy uwa¿a za czynnik tworz¹cy i gwarantuj¹cy cielesno-psychiczno-duchow¹ jednoæ i ca³oæ cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pew-

19

Por. M. W o l i c k i, Podstawy filozoficzne analizy egzystencjalnej i logoterapii, s. 73.
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nym sensie wymiar duchowy w cz³owieku mo¿e nawet przeciwstawiæ siê wymiarowi cielesnemu i psychicznemu.
Frankl zauwa¿a w cz³owieku nieustann¹ otwartoæ, sta³e ukierunkowanie na
wiat zewnêtrzny, a tak¿e dowiadczanie wiata, jako istniej¹cego realnie, niezale¿nie od poznaj¹cego podmiotu: Do istoty cz³owieka nale¿y bowiem to, ¿e jest on
otwarty, otwarty na wiat10. Ta cecha jest echem filozofii M. Schelera, zreszt¹ sam
Frankl pisze: Od Schelera i Gehlena wiemy przecie¿, ¿e cz³owiek jest istot¹ na wiat
otwart¹, nie za, jak zwierzê, zamkniêt¹ w odpowiadaj¹cym mu rodowisku. Cz³owiek  przeciwnie ni¿ zwierzê cile z³¹czone ze swym rodowiskiem  nie tkwi
w swoim zamkniêtym kole, ale ma swój wiat, do którego przenika ze swego rodowiska, a nawet przez ten wiat siê przebija  ku transcendentalnemu11. Mo¿na przyj¹æ, ¿e wiedeñski myliciel uj¹³ powy¿sz¹ problematykê w terminie autotranscendencja, co oznacza, ¿e ludzka egzystencja bardziej d¹¿y do przekraczania siebie, ni¿ do
sterowania zamkniêtym systemem. Otwartoæ na wiat, umo¿liwia mu bycie w wiecie (Heidegger), poznawanie go, a tak¿e poruszanie siê w nim. Zwierzê poznaje tylko swoje otoczenie, natomiast cz³owiek poznaje wiat. Podobnie twierdzi³ M. Scheler  poznaje i ma wiat. Ludzki wiat, ma siê tak do nadwiata, jak otoczenie zwierzêce do wiata ludzkiego12. T³umacz¹c pojêcie nadwiata, zwraca uwagê na fakt, ¿e
tak jak zwierzê nie jest w stanie zrozumieæ wiata, w którym ¿yje cz³owiek, tak cz³owiek nie jest w stanie poj¹æ i do koñca zrozumieæ istniej¹cego obiektywnie nadwiata. W³anie dziêki w³asnej otwartoci cz³owiek jest skierowany na obiektywny wiat
wartoci13. Frankl traktowa³ cz³owieka, jako istotê z natury otwart¹ na wiat, rozumia³ to otwarcie jako przekraczanie rzeczywistoci fizyko-psychicznych fenomenów
i d¹¿enie do rzeczywistoci przewy¿szaj¹cej doczesnoæ, a mianowicie do Logosu,
do wiata obiektywnych wartoci i sensów. Wydaje siê, ¿e myl M. Schelera, i¿ byt
ludzki jest ukierunkowany na obiektywny wiat wartoci sk³oni³a go do pytania
o rzeczywistoæ ludzkiego bytu, i o sam byt w ogóle (podobn¹ drog¹ pod¹¿a³ w przypadku wyjaniania pojêcia egzystencja). Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e otwartoæ
cz³owieka na wiat i ukierunkowanie na wartoci, a tak¿e sam konkretny ludzki
wybór wartoci wskazuj¹, ¿e cz³owiek jest tym, kto rozstrzyga. Frankl stoi tu na stanowisku zbli¿onym do K. Jaspersa, który definiuje cz³owieka, jako byt rozstrzygaj¹cy, a wiêc taki byt, który nigdy nie jest, ale raczej za ka¿dym razem rozstrzyga kim
jest. To okrelenie dotyczy nie tylko ludzkiej egzystencji, ale równie¿ osoby duchowej cz³owieka14. Tworz¹c koncepcjê cz³owieka, jako bytu rozstrzygaj¹cego o sobie
samym, a wiêc o tym kim jest i kim siê stanie, wyranie nawi¹zuje do myli Heideggera, ¿e cz³owiek jest istot¹ wyprzedzaj¹c¹ siebie15. Byt ludzki jest zatem nie tylko
dany, ale równie¿ zadany i cechuje siê rozbie¿noci¹ miêdzy aktualnoci¹ a mo¿liV. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 156.
Tam¿e, s. 99.
12
Por. V. E. F r a n k l, Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute, FreiburgBasel-Wien 1987, s. 92.
13
Por. Z. U c h n a s t, Humanistyczna orientacja w psychologii osobowoci, Lublin 1983, s. 51.
14
Por. V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 75.
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woci¹. Nie chodzi wiêc tylko o to, aby byæ cz³owiekiem, ale o to aby siê staæ samym
sob¹16. Proces stawania siê cz³owieka w czasie, pozwala okreliæ go, jako istotê historyczn¹. S¹dzi, ¿e rozwój cz³owieka nie jest jeszcze zakoñczony, bowiem ostatnie
skokowe, mutacyjne zwiêkszenie siê liczby komórek ganglionowych kory kresomózgowia da³o gatunkowi ludzkiemu nies³ychan¹ szansê. Cz³owiek bowiem nie wydoby³
z siebie wszystkich mo¿liwoci, nie zdoby³ siê na maksimum wysi³ku  the best of is
not yet made17. Nie chodzi tu bynajmniej o wizjê nadcz³owieka, ale o pewnego rodzaju ewolucjê.
Z przedstawionych pogl¹dów Frankla wy³ania siê obraz cz³owieka, pojmowanego rozwojowo i dynamicznie, w procesie stawania siê osob¹, która kszta³tuje siê
poprzez swoje wiadome i wolne decyzje. Podobnie jak M. Heidegger s¹dzi, ¿e cz³owiek bytuje nie tylko w wiecie przedmiotów, ale tak¿e w wiecie relacji miêdzyludzkich. Z pomoc¹ przychodz¹ mu przemylenia M. Bubera, który wskaza³ na rolê
spotkania i dialogu w kontakcie osobowym. Wskazuje dodatkowo na rolê Logosu
w spotkaniu, bez którego nie mo¿na mówiæ o autentycznym dialogu. Otwartoæ cz³owieka dotyczy nie tylko wiata rzeczy i osób ludzkich, ale przede wszystkim Boga,
z którym cz³owiek mo¿e nawi¹zaæ g³êboki, osobowy dialog. Nastawienie na Boga
jest g³êboko wpisane w ludzk¹ osobê, nawet w jej struktury niewiadome. Wynika
to z faktu stworzenia cz³owieka na obraz i podobieñstwo Bo¿e18.
Z wymiarem duchowym, wi¹¿¹ siê, jego zdaniem, trzy typowo ludzkie fenomeny, a mianowicie: wolnoæ, odpowiedzialnoæ i d¹¿enie do sensu i wartoci19. Wydaje siê, ¿e najwiêcej inspiracji dla swoich przemyleñ w tej materii czerpa³ od wspomnianego ju¿ N. Hartmanna. Okrelaj¹c ludzk¹ wolnoæ, nawi¹za³ do Hartmannowskiego sformu³owania autonomia pomimo zale¿noci i okreli³ wolnoæ cz³owieka
jako wolnoæ pomimo zdeterminowania. Okazuje siê, ¿e duch nie jest bez reszty uwarunkowany tym, co cielesne; nie jego ca³kowite uwarunkowanie, lecz pozosta³a wolnoæ ducha jest tym, co siê tutaj objawia: wzgledna niezale¿noæ ducha  lub (jeli
chcemy wyraziæ to s³owami Nicolaia Hartmanna): autonomia mimo zale¿noci20.
Hartmann uwa¿a³, ¿e duchowa wolnoæ cz³owieka niejako wznosi siê ponad prawid³owoci natury, we w³asnej, wy¿szej warstwie bytu, która mimo, i¿ jest zale¿na od ni¿szej warstwy, jest jednak w stosunku do niej autonomiczna. Sformu³owan¹
przez N. Hartmanna zasadê, austriacki myliciel stara³ siê adaptowaæ do swoich pogl¹dów na temat ró¿nic miêdzy wolnoci¹ cz³owieka a Bo¿¹ Opatrznoci¹. Mimo, i¿
cz³owiek niejako podlega Bo¿ej Opatrznoci, jest wolny, podobnie jak zwierzê, któPor. tam¿e, s. 111.
Tam¿e, s. 68.
17
Tam¿e, s. 212.
18
Por. tam¿e, s. 113, 124
19
Por. K. P o p i e l s k i, M. W o l i c k i, Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowoci, w: Cz³owiek  pytanie otwarte, red.
K. Popielski, Lublin 1987, s. 102.
20
V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 235.
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re maj¹c ¿ycie instynktowne, s³u¿y cz³owiekowi, który tak¿e pos³uguje siê instynktem dla swoich celów21.
Mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem okrelenia jakoci wolnoci. U zwierz¹t nie mo¿emy mówiæ o wolnoci, gdy¿ wynika to z samej ich struktury ontycznej,
której pod³o¿em s¹ instynkty, czy popêdy. W wypadku ludzi kwestia wolnoci jest
problemem noetycznych dyspozycji jednostki i jako taka jest potrzeb¹, bez której
¿ycie ludzkie nie jest w stanie w³aciwie siê rozwin¹æ 22.
Rozumienie wolnoci jest u niego zwi¹zane z pewnego rodzaju indeterminizmem, tzn. cz³owiek nie jest jedynie wytworem dziedzicznoci i rodowiska, ale
w znacznej mierze sam decyduje o sobie. Dziêki wolnoci, cz³owiek mo¿e dystansowaæ siê od popêdów, od uwarunkowañ witalnych i spo³ecznych, a w sposób prawdziwy zaczyna byæ cz³owiekiem dopiero tam, gdzie potrafi siê sprzeciwiæ w³asnemu
organizmowi psychofizycznemu23.
Mo¿na jednak zauwa¿yæ w ¿yciu cz³owieka sytuacje, w których jego wolnoæ
jest ograniczona, co ma charakter jedynie fakultatywny. Kiedy bowiem wydaje siê
mu, ¿e nie jest wolny, to przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest on sam, gdy¿ wiadomie
odda³ siê w niewolê swoich w³asnych popêdów. Znaczy to, ¿e sam zrezygnowa³ ze
swojej wolnoci na rzecz poddania siê popêdom, a tym samym wyrzek³ siê w³asnej
wolnoci, dokonuj¹c wyboru, który w konsekwencji przyniós³ zniewolenie.
Innym parametrem ludzkiej wolnoci, poruszanym przez austriackiego uczonego, jest prawo ka¿dego cz³owieka do tego, by byæ uznanym za winnego i ukaranym,
stosownie do winy za pope³nione przestêpstwo  analogicznie w przypadku prawa
do nagrody. Zdaniem wiedeñskiego myliciela, gdyby to prawo odebrano cz³owiekowi, uczyni³oby siê z niego jedynie ofiarê okolicznoci i uwarunkowañ, a tym samym pozbawi³oby siê go godnoci24. Frankl widzi niebezpieczeñstwo utraty realizmu ¿ycia przez brak odpowiedzialnoci za ka¿dy dokonywany wybór. Wspó³czesny wiat zalewa ludzi nie tylko mas¹ dóbr konsumpcyjnych, ale tak¿e wytwarza
rzeczywistoæ, która wychodzi naprzeciw ludzkiej wolnoci, oferuj¹c mnóstwo przeró¿nych podniet. Obowi¹zkiem cz³owieka jest dokonywanie wyborów miêdzy tym,
co wa¿ne, a tym, co niewa¿ne, co ma sens, a co go nie posiada. Do podstawowych
jego powinnoci nale¿y wybór i rozró¿nianie, aby nie zagubiæ siê i nie popaæ
w ca³kowity bez³ad25. Niebezpieczeñstwo bez³adu ujawnia siê miêdzy innymi w tzw.
kolektywizmie, który umo¿liwia mu  zamiast s³u¿enia z pe³nym poczuciem odpowie21
Nie sposób w jednym artykule przedstawiæ bardzo g³êbokiej i obszernej analizy fenomenu
wolnoci cz³owieka w ujêciu Frankla, dlatego problematyka ta zosta³a jedynie zasygnalizowana.
Istnieje literatura na ten temat. Por. M. W o l i c k i, Podstawy filozoficzne analizy egzystencjalnej
i logoterapii.
22
Por. K. P o p i e l s k i, Cz³owiek: egzystencja podmiotowo  osobowa, w: Cz³owiek  Wartoci  Sens, Lublin 1996, s. 34.
23
Por. V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 285nn.
24
Por. M. W o l i c k i, Podstawy filozoficzne analizy egzystencjalnej i logoterapii, s. 81.
25
Por. P. F e r f e c k i, S. G ³ a z, Dowiadczenie religijne a sens ¿ycia, Kraków 2002, s. 79.
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dzialnoci prawdziwej wspólnocie  roztopienie siê w anonimowej masie26. Jego godnoæ przejawia siê w byciu autentycznym, a to oznacza, ¿e musi weryfikowaæ
w swoim ¿yciu to, co jest w nim popêdowe, odró¿niaj¹c od tego, co jest duchowe.
Cz³owiek bowiem wykazuje siê autentycznoci¹ wtedy, kiedy jest wolny od w³adzy
popêdów. Pewn¹ metod¹ na zdobywanie optymalnej autentycznoci jest bezinteresowne powiêcenie siê jakiemu zadaniu, czy te¿ innej osobie. Cz³owiek bardziej
staje siê sob¹, gdy ze swego egoistycznego punktu widzenia usuwa swoje ja na rzecz
kogo istniej¹cego poza nim.
Tym, co charakteryzuje wolnoæ cz³owieka jest odpowiedzialnoæ. W tej kwestii
ponownie nawi¹zuje do dwóch autorów  K. Jaspersa i M. Schelera. Id¹c tokiem
myli K. Jaspersa twierdzi, ¿e byt ludzki jest bytem odpowiedzialnym, poniewa¿ jest
bytem wolnym: cz³owiek ma wolnoæ okazania swojej postawy wobec otaczaj¹cych
go warunków, ale jest odpowiedzialny za to, jak¹ postawê przyjmuje27. Podobnie, jak
w przypadku otwartoci cz³owieka, równie¿ jego wolnoæ wi¹¿e siê bardzo cile
z fenomenem duchowoci i refleksyjnoci. Scheler refleksyjnoæ uczyni³ t³em odpowiedzialnoci cz³owieka. Wed³ug niego wszelka odpowiedzialnoæ przed drugim
cz³owiekiem, czy przed Bogiem, musi zak³adaæ odpowiedzialnoæ przed samym
sob¹. Podobn¹ drog¹ pod¹¿a Frankl, s¹dz¹c, ¿e warunkiem odpowiedzialnoci przed
blinimi lub przed Bogiem (mimo i¿ nie wszyscy ludzie dochodz¹ do przekonania
o istnieniu Absolutu, przed którym ostatecznie ka¿dy jest odpowiedzialny), jest odpowiedzialnoæ przed w³asnym sumieniem.
Na tym etapie rozwoju cz³owieka dochodzimy do pojêcia noodynamiki, któr¹
Frankl odró¿nia od psychodynamiki, zwi¹zanej z wymiarem psychicznym cz³owieka i od biodynamiki, zwi¹zanej z jego wymiarem biologicznym. Noodynamika dotyczy jego wymiaru duchowego, gdy¿ nie wywodzi siê z popêdowoci (psychoanaliza Freuda), ale z d¹¿enia ku wartociom. Jego zdaniem, cz³owiek nie jest istot¹ pchan¹ popêdami, ale poci¹gan¹ wartociami. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, w wietle
przemyleñ wiedeñskiego uczonego, ¿e cz³owiek dzia³a g³ównie pod wp³ywem imperatywu kategorycznego, jak mia³o to miejsce w filozofii I. Kanta, lecz pod wp³ywem przyci¹gaj¹cego oddzia³ywania wartoci i sensów, które s¹ istotnym ród³em
noodynamiki28. Cz³owiek jest istot¹ bêd¹c¹ w polu napiêcia noodynamicznego,
tzn. stoi miêdzy istnieniem a powinnoci¹29. Austriacki uczony wyranie akcentuje,
jak ju¿ wy¿ej wspomniano, napiêcie miêdzy bytem a sensem. Biegunami tego napiêcia s¹ cz³owiek i sens, który cz³owiek ma wype³niæ. Dynamika miêdzy faktycznoci¹ a fakultywnoci¹ cz³owieka prowadzi do pytania o sens. Jest to najbardziej istotne i najbardziej ludzkie pytanie, gdy¿ w³anie ono wiadczy o ludzkiej wielkoci:
Nie uwa¿amy, ¿e najwy¿sz¹ w³adz¹ w cz³owieku jest d¹¿enie do rozkoszy lub d¹¿enie
do mocy. S¹dzimy natomiast, ¿e psychikê jego lub wrêcz ducha przepaja bez reszty
26
27
28
29

V. E. F r a n k l, Nieuwiadomiony Bóg, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1978, s. 95.
V. E. F r a n k l, Anthropologische Grundlagen der Psychoterapie, Wien 1975, s. 59.
Por. V. E. F r a n k l, Psychoterapia dla ka¿dego, t³um. E. Misio³ek, Warszawa 1978, s. 68.
M. M a z u r, Viktor E. Frankl i logoterapia, Znak 19 (1967), n. 1, s. 35.
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d¹¿enie do sensu.30 Tak pojêta noodynamika jest podstaw¹ nieustannej transcendencji osoby, st¹d wi¹¿e siê cile z pojêciem wolnoci i odpowiedzialnoci cz³owieka.
Im bardziej wartociowy przedmiot, do którego cz³owiek d¹¿y, tym noodynamika
wiêksza. Najwiêksza wystêpuje w wypadku d¹¿enia cz³owieka do Absolutu, do dobra najwy¿szego, którym jest Bóg. Uwidacznia siê wiêc w aktach intencjonalnych
poznania i mi³oci, które skierowane s¹ ku ró¿nym bytom. To d¹¿enie do sensu,
wyeksponowane przez wiedeñskiego myliciela bywa interpretowane jako pewnego
rodzaju osobliwoæ antropologiczna, gdy¿ jest charakterystyczne tylko dla cz³owieka i stanowi pierwotne i podstawowe jego wyposa¿enie31.
Noodynamika jako dynamika wymiaru duchowego, stanowi podstawê ludzkiej
aktywnoci i wyznacza kierunki ludzkich d¹¿eñ i czynów. Postulat stania siê osob¹,
któr¹ fakultatywnie jest siê zawsze, oraz postulat kierowania siê w ¿yciu sensem jest
g³ówn¹ ide¹, która towarzyszy rozwojowi cz³owieka: Tylko w tym stopniu, w jakim
cz³owiek spe³nia sens i realizuje wartoci, mo¿e spe³niaæ i urzeczywistniaæ siebie.
Samorealizacja jest tylko skutkiem urzeczywistniania wartoci i wype³niania sensu,
ale nigdy ich celem32. To, ¿e cz³owiek mo¿e sam siebie realizowaæ jest wynikiem
otwarcia siê na wiat i dostrze¿enia w nim obiektywnie istniej¹cych wartoci, które
niejako stoj¹c za tym, co faktyczne, wskazuj¹ na mo¿liwoæ zmiany tego, co jest, na
to, co byæ powinno, a tym samym ukierunkowuj¹ rozwój cz³owieka33. Ka¿da chwila
jest zbiorem okrelonych faktów i mo¿liwoci, które s¹ cz³owiekowi niejako zadane.
Ka¿da bowiem chwila apeluje do cz³owieka, ka¿da zagaduje go i ka¿da domaga siê
swego spe³nienia, w ka¿dej chwili tkwi ukryty sens obiektywny, który jako ¿¹danie
chwili domaga siê odkrycia i spe³nienia. Cz³owiek zawsze stoi przed mo¿liwoci¹
odkrycia sensu chwili i jego realizacji, ka¿dy ma mo¿liwoæ urzeczywistnienia wartoci, na które chwila wskazuje. Mo¿e nape³niæ swoje ¿ycie sensem, który uchroni
go przed przemijaniem34. Wydaje siê, ¿e w rozumieniu Frankla tylko wtedy cz³owiek
mo¿e nape³niæ ca³e swoje ¿ycie sensem, gdy bêdzie odkrywa³ sens poszczególnych
i konkretnych chwil swego ¿ycia. Byæ cz³owiekiem, wed³ug Frankla, to byæ pytanym o sens i odpowiadaæ na sens  odpowiadaæ ¿yciem, które bêd¹c realizacj¹ wartoci ukrytych, w ka¿dym czasie jest ostatecznie ¿yciem w stronê wype³niania sensu
w³asnego istnienia, czyli ¿yciem w stronê spe³nienia w³asnej istoty35.

V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 309.
Por. M. W o l i c k i, Problem sensu w analizie egzystencjalnej V.E. Frankla, Studia Philosophiae Christianae 26 (1990), n. 1, s. 234-241.
32
V. E. F r a n k l, Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie,
München-Zürich 1990, s. 41-42.
33
Por. T e n ¿ e, Die Sinnfrage in der Psychotherapie, München 1981, s. 54.
34
Por. M. O p o c z y ñ s k a, Mo¿liwoci osobowego rozwoju w schizofrenii, Kraków 1996,
s. 27.
35
Por. V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 68.
30
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II. Wielowymiarowoæ w spojrzeniu na cz³owieka
Frankl d¹¿y³ do stworzenia antropologicznej koncepcji, która w pe³ni ujmowa³aby istotne elementy statusu ontycznego cz³owieka. W g³ównej mierze, jak ju¿
wspomniano, opiera³ siê na swoich duchowych mistrzach: M. Schelerze i N. Hartmannie. Poniewa¿ jednak ¿aden z modeli, proponowanych przez jego mistrzów (warstwowy i stopniowy) nie odpowiada³ mu w pe³ni, postanowi³ dokonaæ ich po³¹czenia i na tej podstawie stworzyæ swój w³asny model cz³owieka, zwany koncentryczno-warstwicowym36. Cz³owiek jest niepodzieln¹ w sobie jednoci¹ nieredukowalnych
do siebie warstw: cielesnej, psychicznej i duchowej (noetyczna lub osobowa). Te trzy
warstwy mog¹ przebiegaæ przez trzy wertykalnie nachodz¹ce na siebie stopnie: niewiadomoci, przedwiadomoci i wiadomoci. Warstwy te nie maj¹ takiej samej
kwalifikacji bytowej. Ujêcie takie daje ostatecznie czêciowo przydatny, czêciowo
za adekwatny obraz rzeczywistych stosunków: zarówno na osi osobowej, jak te¿
wewn¹trz warstw psychofizycznych ka¿de zjawisko  czy duchowe, czy psychiczne czy
cielesne  mo¿e wystêpowaæ na dowolnym poziomie, wiadomym, przedwiadomym,
niewiadomym37. Frankl wskazuje tu na pewnego rodzaju orodek duchowo  egzystencjalny lub na o osobow¹, która przebiega przez wszystkie stopnie wiadomoci.
Przez ow¹ o duchow¹ rozumie on warstwê duchow¹, która jest czym fundamentalnym w strukturze bytowej cz³owieka, gdy¿ wokó³ niej koncentruj¹ siê dwie pozozosta³e warstwy: psychiczna i cielesna.
Ka¿da z wymienionych warstw ma sobie w³aciwe zasady rozwoju. Nie mo¿na,
zdaniem Frankla, przenosiæ zasady rozwoju tylko jednej warstwy na rozwój ca³ego
cz³owieka, gdy¿ wtedy dokonuje siê niewybaczalnego b³êdu  redukcjonizmu. Jednoæ, jak¹ stanowi cz³owiek, nie jest bowiem jednoci¹ jakiej zasady, lecz jednoci¹ pewnego porz¹dku38. To sformu³owanie zwraca uwagê na sposób bycia i stawania siê cz³owieka. Nie mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e cz³owiek jest zdeterminowany przez
któr¹kolwiek warstwê. O ile procesy cielesne i psychiczne przebiegaj¹ w cile zdeterminowany sposób, o tyle nie mo¿na w pe³ni deterministycznie uj¹æ ca³oci stawania siê osoby ludzkiej. Cz³owiek bowiem kszta³tuje sam siebie i mimo, ¿e nie mo¿e
dowolnie kszta³towaæ swej faktycznoci, to mo¿e wp³ywaæ na ni¹ modyfikuj¹co39.
Model koncentryczno-warstwicowy, stworzony przez wiedeñskiego myliciela, dziêki oryginalnemu po³¹czeniu modelu warstwowego i stopniowego jest modelem statusu ontycznego cz³owieka, w którym bardzo wyranie rysuje siê granica miêdzy
sfer¹ psychosomatyczn¹ a sfer¹ duchow¹. Na okrelenie zwi¹zków pomiêdzy warstwami Frankl u¿ywa terminu warunkowanie. Konkretna struktura organizmu biologicznego warunkuje pojawienie siê psychiki  nie wytwarza jej, ale bez niej zaist36
Por. M. W o l i c k i, Cz³owiek w analizie egzystencjalnej Viktora Emila Frankla, Przemyl
1986, s. 204.
37
V. E. F r a n k l, Nieuwiadomiony Bóg, s. 19.
38
Por. T e n ¿ e, Homo Patiens, s. 167.
39
Chodzi tu o modyfikacje nie tylko jako dorane techniki samokontroli, ale mo¿liwoæ brania odpowiedzialnoci za siebie i mo¿liwoæ kszta³towania siebie.
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nienie psychiki nie by³oby mo¿liwe. Podobna relacja ³¹czy psychikê i duchowoæ,
gdy¿ istnienie konkretnej jednostki psychicznej, która obdarzona jest pewnymi w³aciwociami stanowi warunek, bez którego osoba duchowa nie mog³aby przejawiaæ
siê w wiecie empirycznym. Aby zjawiska psychiczne wyra¿a³y duchowoæ cz³owieka, konieczna jest pewna specyficzna postaæ psychiki. Wydaje siê, ¿e omawiany autor sk³onny by³ do opowiedzenia siê za paralelizmem psychofizycznym40.
Termin osoba nabiera w jego koncepcji swoistego znaczenia. Wed³ug niego,
cz³owiek jest osob¹ i jako taki nie mo¿e byæ nigdy pomylany jako przedmiot, który
mo¿na dzieliæ i rozk³adaæ na czêci41. Z ca³¹ pewnoci¹ nie mo¿na interpretowaæ statusu ontycznego cz³owieka w ujêciu Frankla jako trychotomii, b¹d trójpodzia³u.
Trzy warstwy, o których mówi austriacki uczony nie s¹ trzema oddzielnymi sk³adnikami bytowymi cz³owieka, dlatego omawiany autor wielokrotnie podkrela, ¿e nie
mo¿na mówiæ o cz³owieku, jako o kim, kto sk³ada siê z cia³a, duszy i ducha42.
Frankl s¹dzi, ¿e wszelkie próby zrozumienia cz³owieka jako osoby, na podstawie poznania cz¹stkowego, które mo¿na uzyskaæ w oparciu o konkretn¹ naukê szczegó³ow¹, czy nawet dziêki zespo³owi takich nauk, zawsze bêd¹ skazane na niepowodzenie. Nieadekwatnoæ nauk szczegó³owych w tym temacie polega na tym, ¿e czêsto stosuje siê w nich formu³ê, i¿ cz³owiek to nic innego jak: organizm, mechanizm,
wynik uwarunkowañ spo³ecznych czy produkcyjnych, itp. Frankl nie neguje istnienia ró¿norakich uwarunkowañ istnienia cz³owieka, ale wyranie sprzeciwia siê ich
absolutyzacji, mówi¹c ¿e psychologizm, biologizm czy socjologizm, generalizuj¹c
swoje dane prowadz¹ do b³êdu43.
Na potwierdzenie s³usznoci swoich pogl¹dów Frankl konstruuje model przestrzenny, który ma obrazowaæ zniekszta³cenia rzeczywistoci dokonywane przez ró¿ne formy redukcjonizmu. Wed³ug niego: Jedna i ta sama rzecz rzutowana ze swego
wymiaru na inny ni¿szy ni¿ wymiar w³asny, odbija siê w ten sposób, ¿e jej odbicia
wzajemnie sobie przecz¹. Jeli rzutujê na przyk³ad tê oto szklankê pod wzglêdem
geometrycznym bêd¹c¹ cylindrem, z przestrzeni trójwymiarowej na dwuwymiarowe
p³aszczyzny rzutu poziomego i pionowego, to otrzymam w jednym przypadku obraz
ko³a, w drugim za  prostok¹ta. Ponadto obrazy s¹ ze sob¹ sprzeczne równie¿ pod
tym wzglêdem, ¿e w obu przypadkach chodzi o figurê zamkniêt¹, podczas gdy szklanka jest przecie¿ naczyniem otwartym44.
Rysunek 1, którym pos³uguje siê Frankl, jest modelem tzw. pierwszego prawa
antropologii przestrzennej lub prawa ontologii dymensjonalnej. Chodzi³o mu o to,
aby wykazaæ, ¿e systemy psychologiczne, biologiczne, czy socjologiczne, mimo, i¿
Por. A. N e l i c k i, Metakliniczna koncepcja osoby V.E. Frankla, w: Klasyczne i wspó³czesne koncepcje osobowoci, red. A. Ga³dowa, Kraków 1999, s. 181.
41
Por. V. E. F r a n k l, Der Wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge über Logotherapie. BernStuttgart-Wien 1978, s. 108-110.
42
Por. T e n ¿ e, Homo Patiens, s. 230.
43
Por. tam¿e, s. 10.
44
Tam¿e, s. 154.
40
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Rys. 1. Pierwsze prawo antropologii przestrzennej

daj¹ siê pomyleæ i konstruowaæ niesprzecznie mog¹ byæ fa³szywe, jeli z³o¿onoæ
ludzkiego bytu sprowadzaj¹ do jednego  swojego tylko wymiaru.
Drugie prawo antropologii przestrzennej wskazuje na pewnego rodzaju niewystarczalnoæ i u³omnoæ wielu wewn¹trznaukowych kryteriów stosowanych do analizy rozmaitych zjawisk dotycz¹cych cz³owieka. Nie jedna i ta sama rzecz, lecz ró¿ne rzeczy rzutowane ze swoich wymiarów na jeden i ten sam wymiar, ni¿szy ni¿ ich
w³asny, odbijaj¹ siê w taki sposób, ¿e ich obrazy nie s¹ ze sob¹ sprzeczne, ale s¹
wieloznaczne. Jeli przyjmiemy, ¿e chodzi o rzut, który daj¹ cylinder, sto¿ek i kula,
to rzuty ich s¹ o tyle wieloznaczne, ¿e z nich jako jednakowych nie mogê wywnioskowaæ, czy jest to rzut cylindra, sto¿ka czy kuli45.
Rysunek 2 pos³u¿y³ Franklowi do skonstruowania modelu tzw. drugiego prawa
antropologii przestrzennej lub prawa ontologii dymensjonalnej. Frankl zdawa³ sobie
sprawê z tego, ¿e wielu, jemu wspó³czesnych filozofów i psychologów usi³owa³o
w³anie w taki sposób patrzeæ na cz³owieka, pomijaj¹c jego wielowarstwowoæ46.
Przyk³adem mo¿e byæ potraktowanie udrêki cz³owieka, która czêsto przecie¿ towarzyszy rozwojowi ludzkiemu na ka¿dym etapie ¿ycia, jako formy nerwicy, gdy¿ przy
udrêce uwidaczniaj¹ siê objawy podobne do nerwicowych. Frankl, aby zobrazowaæ
ww. redukcjonizm pisze: wizji Bernadetty Soubirous nie mo¿na [ ] odró¿niæ od halucynacji jakiejkolwiek histeryczki, a zarówno Mahomet, jak i Dostojewski staj¹
w jednym rzêdzie z wszystkimi innymi epileptykami47.

V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 155.
Przyk³adem mog¹ byæ usi³owania sformu³owania czysto psychologicznych charakterystyk
religijnoci. Próbowano okreliæ specyficzne religijne zjawiska psychiczne, jako przejaw popêdów
b¹d pewnego rodzaju archetypów (Freud, Allport, Jung i in.).
47
V. E F r a n k l, Redukcjonizm, Wiê 13 (1970), n. 9, s. 10.
45
46
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Rys. 2. Drugie prawo antropologii przestrzennej

Ka¿dy z tych trzech wymiarów ludzkiej osoby wyra¿a specyficzny aspekt ca³oci cz³owieka w jego egzystencji. Podstaw¹ takiego ujêcia jest jednoæ egzystencji,
która rozumiana jest jako funkcjonalna ca³oæ, mimo dymensjonalnych ró¿nic ontycznych48. Omawiany autor przyjmuje, jak wy¿ej zauwa¿ono, istnienie trzech
warstw w cz³owieku: biologiczno-fizjologicznej, psychologiczno-socjologicznej
i duchowej. Bior¹c pod uwagê te rozró¿nienia chce uzyskaæ pe³en obraz osoby ludzkiej, a tak¿e unikn¹æ b³êdów biologizmu, psychologizmu, czy socjologizmu, które to
-izmy, jego zdaniem, s¹ przyczyn¹ fa³szywych interpretacji tego, czym jest w istocie
osoba ludzka49. Ka¿dej z wymienionych warstw przypisuje odpowiednie zadania
i czynnoci. Biologiczno-fizycznej przys³uguj¹ procesy wystêpuj¹ce u rolin, zwierz¹t i ludzi, psychologiczno-socjologiczna odpowiada za powstawanie prze¿yæ, instynktów, odruchów warunkowych, natomiast duchowa jest warstw¹ noetyczn¹,
a wiêc zwi¹zan¹ z wartociowaniem, st¹d te¿ przys³uguje tylko cz³owiekowi, jako
temu, który myli, wiadomie chce, podejmuje decyzje, zajmuje okrelone postawy.
Nie jest to jednak mechanistyczne rozró¿nienie warstw w cz³owieku, bowiem: bios
zak³ada istnienie physis, pierwiastka fizycznego, psyche  istnienie somy (cia³a),
a to, co duchowe  istnienie duszy50. To rozró¿nienie nale¿y rozumieæ heurystycznie,
gdy¿ cz³owiek stanowi jednoæ i ca³oæ fizyczno-psychiczno-duchow¹. Mo¿na zatem powiedzieæ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e na gruncie psychologii Frankl ukazuje cz³owieka ze wskazaniem na jego duchowoæ, co jest niew¹tpliwie oryginalnym ujêciem,
gdy¿ cz³owiek jawi siê tu jako osoba duchowa.
Osoba duchowa w jego rozumieniu by³aby nie do przyjêcia z punktu widzenia
filozofii tomistycznej. Zgodnie z koncepcj¹ tomistyczn¹, cz³owiek bêd¹c jednym
bytem jest z³o¿ony z dwóch sk³adników bytowych: cia³a i duszy (materia i forma),
cilej z materii pierwszej i formy substancjalnej. W ujêciu tej problematyki przez
w. Tomasza z Akwinu mo¿na mówiæ wy³¹cznie o z³o¿eniu w sensie materii i formy, gdzie forma jest dusz¹ duchow¹ cia³a i to w³anie ona organizuje sobie materiê
pierwsz¹ do bycia cia³em cz³owieka, przez które dzia³a i kontaktuje siê ze wiatem51.
48
49
50

Por. tam¿e, s. 177.
Por. tam¿e, s. 48.
Tam¿e, s. 277.
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Wed³ug Frankla sfera psychiczna jest pewn¹ ca³oci¹, wyodrêbnion¹ od sfery duchowej, a nawet jej przeciwstawn¹. Swoje stanowisko okrela nastêpuj¹co: Psychosoma, psychophysis cz³owieka stanowi wprawdzie pewn¹ jednoæ, ale to nie znaczy, by
w niej wyczerpywa³a siê ca³kowitoæ cz³owieka. Do ca³kowitoci cz³owieka nale¿y
jego duchowoæ i w³anie duchowoæ, duchowy sk³adnik osobowoci w ogóle sprawia, ¿e cz³owiek jest jednoci¹. To, ¿e mówimy o soma i psyche, nie znaczy, ¿e
tertium non datur52.
Frankl jest przekonany, ¿e cia³o i dusza nie stanowi¹ ca³oci cz³owieka, gdy¿ do
ca³oci nale¿y jeszcze trzeci, najbardziej istotny czynnik  duch53. Zestawienie jego
pogl¹dów antropologicznych z tomistycznym modelem statusu ontycznego cz³owieka jest o tyle sensowne, ¿e sam autor pragn¹³ uj¹æ strukturê bytow¹ cz³owieka w tradycji scholastycznej  (unitas multilex)54. Wydaje siê jednak, ¿e bardzo odbiega³ od
tej tradycji, zwa¿ywszy choæby na to, ¿e do ca³oci psychofizycznego organizmu
dochodzi niejako z zewn¹trz duch, który bierze go w posiadanie, kieruje i pos³uguje
siê nim, a nawet, jak ju¿ wspomniano, mo¿e stan¹æ w opozycji do niego. Dusza ludzka jest w takim ujêciu zupe³nie czym innym ni¿ duch, gdy¿ jest ona ród³em ¿ycia,
ale nie mo¿e byæ ród³em czynnoci duchowych. Natomiast duch jest wy¿szym elementem bytowym, który potrafi integrowaæ pozosta³e elementy, a tym samym tworzyæ now¹, wy¿sz¹ strukturalnie ca³oæ. W takim ujêciu nie ³¹czy siê z materi¹ pierwsz¹, lecz z materi¹ ju¿ uformowan¹ przez pierwiastek psychiczny, a wiêc jakby
z materi¹ drug¹. Nie jest zatem form¹ substancjaln¹, podobn¹ do duszy w koncepcji
tomistycznej. W zwi¹zku z tym, nie mo¿e tworzyæ jednoci tak cis³ej, substancjalnej, jak¹ tworzy ludzka dusza w doktrynie w. Tomasza z Akwinu. Wydaje siê, ¿e
nawet po po³¹czeniu ducha osobowego z organizmem psychofizycznym, sam organizm psychofizyczny stanowiæ bêdzie odrêbn¹ ca³oæ, zwan¹ przez Frankla sfer¹
psychofizyczn¹, która kieruje siê odrêbnymi prawami i posiada jakby zachowan¹
formê. Dochodz¹cy do organizmu osobowy duch przejmuje jedynie nad nim kontrolê, jednoczenie gwarantuj¹c jednoæ i ca³oæ ludzkiego bytu, mimo odrêbnoci sfery psychofizycznej od duchowej55.
Trzeba przyznaæ, ¿e nie do koñca s¹ jasne filozoficzne dystynkcje Frankla, dotycz¹ce wielowymiarowoci cz³owieka. Byæ mo¿e jest to spowodowane jego g³ównymi zainteresowaniami psychologi¹, tym niemniej s¹ one z pewnoci¹ bardzo oryginalne i mog¹ byæ inspiracj¹ do dalszych badañ, zarówno na gruncie filozofii jak
i psychologii.

Por. M. A. K r ¹ p i e c, Ja  cz³owiek, Lublin 1991, s. 136.
V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 15.
53
Por. t e n ¿ e, Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie, s. 249.
54
Por. t e n ¿ e, Homo Patiens, s. 154; T e n ¿ e, Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie, s. 182.
55
Por. tam¿e, s. 235nn.
51
52
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III. Stawanie siê osoby
W ramach tzw. ontologii dymensjonalnej Frankl ukaza³ cz³owieka jako osobê
w jej kondycji fizycznej, psychicznej i duchowej. Powstaje jednak wiele interesuj¹cych pytañ w kontekcie takiego rozumienia osoby duchowej, a mianowicie: Kiedy
cz³owiek staje siê osob¹? Dok¹d zmierza, jako osoba? Otó¿ nie znajdziemy u austriackiego myliciela jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Wed³ug niego, na
ka¿dym poziomie egzystencji cz³owieka dokonuje siê jego rozwój, tzn. dojrzewa biologicznie, rozwija siê jego psychika, a¿ wreszcie zaczyna wzrastaæ duchowo. Na
ka¿dym z tych poziomów obowi¹zuj¹ ró¿ne prawa i zasady rozwoju. Mo¿na mówiæ
o ró¿nym tempie zachodz¹cych zmian, a tak¿e o ró¿nym czasie ich pojawiania siê,
ró¿ne te¿ s¹ czynniki rozwoju i ich wskaniki, a w zwi¹zku z tym, trudno ustaliæ
i przewidzieæ dalszy ci¹g rozwoju ka¿dego z nich56. Najwczeniej mo¿na zaobserwowaæ rozwój warstwy cielesnej i psychicznej, a z chwil¹ narodzin cz³owiek jest
ju¿ fizycznie dobrze rozwiniêty i posiada wykszta³cone podstawowe funkcje psychiczne. Póniejszy rozwój zale¿y w du¿ej mierze od czynników biologicznych (genetycznych, rodowiskowych, losowych), dziêki którym przebiega on prawid³owo,
b¹d jest zaburzony. Wyró¿nione przez niego trzy ród³a rozwoju cz³owieka: zmienne biologiczne, wp³ywy rodowiska i wychowania, a tak¿e nie daj¹ce siê przewidzieæ
zdarzenia losowe, stanowi¹ jedyne czynniki, które okrelaj¹ owo stawanie siê, a¿ do
momentu, kiedy poprzez organizm psychofizyczny nie ujawni siê osoba duchowa.
Wydaje siê, ¿e w takim rozumieniu duch osobowy jest w cz³owieku fakultatywnie
nieustannie obecny, choæ pocz¹tkowo pozostaje zakryty: okrywa go milczenie, jeszcze milczy, jeszcze czeka na to, ¿eby daæ znaæ o sobie, ¿eby móc przerwaæ milczenie,
¿eby przebiæ siê przez otaczaj¹ce go zas³ony, przez zakrywaj¹ce go warstwy tego,
co psychofizyczne. Jeszcze czeka na to, ¿eby móg³ daæ znaæ o sobie w psychofizycznym organizmie jako organie takiego objawienia siê. Jeszcze czeka , a¿ pewnego
dnia nadejdzie czas, kiedy duch ow³adnie swym organizmem na tyle, ¿e uczyni zeñ
narzêdzie swego wyrazu57. Wiedeñski uczony odkrywa jeszcze jeden aspekt osoby
duchowej, a mianowicie, ¿e mo¿e ona byæ wiadoma, b¹d niewiadoma. Cechê niewiadomoci nazywa osob¹ g³êbok¹. Jego zdaniem: prawdziwa osoba g³êboka, tzn.
to, co duchowo-egzystencjalne w jej g³êbi, jest zawsze niewiadoma. Bierze siê to
st¹d, ze spe³nianie aktów duchowych jest w³aciwie czyst¹ rzeczywistoci¹ dzia³ania.
Osoba tak bardzo poch³oniêta jest spe³nianiem owych aktów duchowych, ¿e w ogóle
w swoim prawdziwym bycie nie poddaje siê refleksji58.
Osoba duchowa nie jest zdolna do uwiadomienia sobie siebie samej, tzn. do
pewnego rodzaju autorefleksji, co powoduje, ¿e nie potrafi zobaczyæ ród³a swego
pochodzenia. Niewiadoma instancja decyduje o tym, co w bycie ludzkim jest wia-

Por. E. L u k a s, Auch dein Leben hat Sinn. Logotherapeutische Wege zur Gesundheit, Freiburg im Breisgau 1987, s. 61nn.
57
V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 248-249.
58
V. E. F r a n k l, Nieuwiadomiony Bóg, s. 21.
56
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dome59. To, ¿e osoba g³êboka nie mo¿e podlegaæ autorefleksji pozwala austriackiemu uczonemu przyznaæ jej jeszcze jedno okrelenie, a mianowicie: osoba intymna
i uto¿samiæ j¹ ze spotykanym w Biblii pojêciem serca60.
Egzystencjê osoby g³êbokiej poznajemy poprzez wymykaj¹ce siê wszelkim empirycznym metodom badawczym psychologii zjawiska wiadomoci i odpowiedzialnoci, które swe ród³o maj¹ w niewiadomej g³êbi osoby61. Niew¹tpliwie s¹ to doæ
oryginalne rozwi¹zania, tym bardziej, ¿e odnosz¹ siê do aktualnej dzi problematyki, dotycz¹cej momentu powstawania ludzkiej osoby.
W kolejnym etapie rozwoju osoba duchowa posiada ju¿ mo¿liwoæ pos³ugiwania siê sw¹ psychofizycznoci¹. O etapie stawania siê sob¹, pisze nastêpuj¹co: sens
¿ycia tkwi w samym ¿yciu. [ ], stawianie znaku równoci miêdzy sensem ¿ycia
a samym ¿yciem nie jest paradoksem ani te¿ sformu³owaniem tautologicznym. [ ]
Za pierwszym razem mam na myli ¿ycie faktyczne, a za drugim za  fakultatywne;
raz byt ludzki mi dany, a drugi raz  byt ludzki mi zadany. Innymi s³owy [ ] to, co
fakultatywne, jest sensem tego, co faktyczne62.
Na tym etapie rozwój osoby polega na realizacji tkwi¹cych w niej mo¿liwoci,
a w³aciwie na urzeczywistnianiu duchowoci, na kierowaniu i kszta³towaniu psychofizycznej faktycznoci przez osobê duchow¹. Proces ten nie ma naturalnego spe³nienia. Koñczy siê, a w³aciwie przerywa go mieræ, która jest wype³nieniem sensu.
Trzeba tu jednak zaznaczyæ, ¿e tak rozumiane wype³nienie sensu wi¹¿e siê z obowi¹zkiem cz³owieka do poznawania i mi³owania Boga63. W tym kontekcie oryginalnie interpretuje starotestamentalne przykazanie mi³oci Boga ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ca³ej si³y swojej, znaczy to tyle, co: cz³owiek ma kochaæ
Boga bezwarunkowo, we wszystkich okolicznociach, tak¿e wtedy, gdy pozbawiony
jest realizacji wartoci wzglêdnych, w ca³ej ró¿norodnoci skali wartoci, nawet wtedy, gdy grozi pozbawienie go wartoci przedostatniej, przednajwy¿szej, to znaczy
samego ¿ycia64.
Tak brzmi odpowied wiedeñskiego uczonego na postawione wy¿ej pytania: od
jakiego momentu? i dok¹d? zmierza ludzka osoba. Niestety na pytania: jak? i którêdy?, a wiêc jakie sensy ma odczytywaæ i jakie wartoci urzeczywistniaæ nie znajdziemy w jego pracach dok³adnie sprecyzowanej odpowiedzi, gdy¿ na nie ka¿dy
cz³owiek musi odpowiedzieæ sobie sam, ¿yj¹c jako kto niepowtarzalny, spe³niaj¹c
swój sens w³aciwy tylko sobie  sens jedyny w swoim rodzaju.

*
M. W o l i c k i, Cz³owiek w analizie egzystencjalnej V.E. Frankla, s. 221-222.
Por. T a ¿, Relacje osoby,a jej samorealizacja, Przemyl 1999, s. 43.
61
Por. A. N e l i c k i, Metakliniczna koncepcja osoby V.E. Frankla, s. 190nn.
62
V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 67.
63
Ze wzglêdu na wyznaczony temat trudno by³oby przedstawiæ w kilku zdaniach obszern¹
problematykê dotycz¹c¹ istnienia Boga i Nadsensu, dlatego wydaje siê s³usznym zasygnalizowanie
tego zagadnienia, jako równie istotnego dla ukazania pe³nego obrazu ludzkiej osoby.
64
V. E. F r a n k l, Homo Patiens, s. 106.
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Analiza egzystencjalna i logoterapia, czyli leczenie sensem le¿y u podstaw rozwa¿añ Viktora Emila Frankla na temat cz³owieka. W jego wielu pracach cz³owiek
jawi siê jako osoba duchowa, która bêd¹c w ró¿nych relacjach potrafi odnaleæ sens
i istotê swego cz³owieczeñstwa. Nale¿y wiêc wskazaæ na pewnego rodzaju optymizm
w jego pracach, gdy¿ zak³adaj¹c okrelon¹ antropologiê filozoficzn¹ wskaza³ na niezbywalne atrybuty ludzkiej osoby. Tak rozumiana koncepcja osoby, z koniecznoci
sytuuje problematykê zwi¹zan¹ z cz³owiekiem w kontekcie wspó³czesnej antropologii filozoficznej, która w jego wydaniu daleka jest od substancjalnego rozumienia
osoby w oparciu o klasyczne ujêcia tej¿e problematyki.
Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e w dziedzinie aksjologii inspiracj¹ dla
Frankla sta³y siê pogl¹dy M. Schelera, oraz jego rozumienie osoby duchowej jako
autonomicznej wobec witalno-psychicznych determinantów, z zaakcentowaniem
otwartoci bytu ludzkiego.
Dokonuj¹c w³asnych przemyleñ, Frankl ukaza³ cz³owieka jako osobê ludzk¹
ukierunkowan¹ na wartoci, realizuj¹c¹ je przez ich spe³nianie. W sposób szczególny zas³uguje na podkrelenie jego nowe spojrzenie na znane z egzystencjalizmu pojêcia, dotycz¹ce cz³owieka: wiadomoæ siebie, wolnoæ wyboru, postawa wobec
zewnêtrznych okolicznoci, a tak¿e odpowiedzialnoæ za w³asn¹ egzystencjê.
Wydaje siê, ¿e w wielu jego twierdzeniach mo¿na wskazaæ na akcenty, które
bardzo mocno tkwi¹ w terminologii nam wspó³czesnej, jednoczenie daj¹c wyk³ad
oryginalnoci jego mylenia. Wbrew niektórym autorom, którzy odmawiaj¹ przemyleniom Frankla filozoficznych podstaw65, nale¿y stwierdziæ, ¿e wizja cz³owieka,
któr¹ zaprezentowa³ wiedeñski uczony nie jest tylko psychologiczn¹ lecz tak¿e filozoficzn¹ analiz¹ zagadnienia osoby ludzkiej. Wystarczy wskazaæ choæby na terminologiê, któr¹ omawiany autor siê pos³ugiwa³, aby siê o tym przekonaæ. Otó¿ pojêcia takie, jak: duch, dusza, duchowoæ, osoba, wolnoæ, odpowiedzialnoæ, mimo i¿
mog¹ byæ stosowane w psychologii, jak i innych dyscyplinach naukowych, to jednak swe ród³o maj¹ w filozofii, co zreszt¹ sam wielokrotnie przyznawa³ w swoich
publikacjach. Mo¿na mu zarzuciæ, ¿e zbytnio oddzieli³ wymiar duchowy od sfery
psychicznej i somatycznej, co sytuuje jego pogl¹dy obok ortodoksji katolickiej i filozofii tomistycznej66. Zdarzaj¹ siê tak¿e ostre zarzuty typu teologicznego, a mianowicie ¿e w jego publikacjach nie istnieje Chrystus, ani osobowy Bóg67.
65

s. 50.

Por. Z. U c h n a s t, Humanistyczna orientacja w psychologii osobowoci, Lublin 1983,

Por. M. W o l i c k i, Podstawy filozoficzne analizy egzystencjalnej i logoterapii, s. 113.
Por. A. J. N o w a k, Osoba a system wartoci  ich znaczenie dla urzeczywistniania rozwoju, w: F. P i o n t e k, A n t o n i J. N o w a k, Osobowy aspekt wartoci w procesie rozwoju. Studium porównawcze, Bytom 2004, s. 97. Profesor Nowak twierdzi, ¿e Frankl, mówi¹c o Bogu ma
na uwadze jakiego Boga uniwersalnego. Krytykuje Frankla za jego twierdzenie, i¿ nie mo¿e sobie
wyobraziæ, aby Bóg by³ tak ma³y, by tylko poprzez Kociól mo¿na by³o w Niego uwierzyæ. Zdaniem prof. Nowaka, Frankl, nie zna terminu ³aska wiary, a w jego publikacjach Chrystus nie istnieje prof. Nowak pisze: Je¿eli Frankla nie interesuje Chrystus, wtedy termin Bóg jest terminem
manipulacyjnym, który nie ma nic wspólnego z Bogiem Trójosobowym. Ile¿ to ohydnych rzeczy do66
67
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Na tak postawione zarzuty mo¿na przytoczyæ równie asertywny tekst P. Ferfeckiego i S. G³aza, którzy nie broni¹ poszczególnych sformu³owañ czy tez, stawianych
przez Frankla, ale po przestudiowaniu jego myli dochodz¹ do nastêpuj¹cego wniosku: Mo¿e obraz cz³owieka, jaki proponuje Frankl, posiada i pewne mankamenty, ale
wydaje siê, i¿ czêsto krytyki s¹ mocno wyolbrzymione. Prawdopodobnie wynikaj¹ one
z obawy przed koniecznoci¹ uznania, ¿e koncepcja bytu ludzkiego, zaprezentowana
przez Frankla, wyprzedzi³a czy zdystansowa³a wiele szkó³ psychoterapeutycznych.
W ka¿dym razie z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ mo¿na powiedzieæ, i¿ myl twórcy Trzeciej Szko³y Wiedeñskiej to swoiste antidotum dla wspó³czesnego cz³owieka, który czêsto zapomina o swej duchowoci, lekcewa¿y j¹, a nawet  w skrajnych przypadkach
 neguje68.
Wydaje siê, ¿e mimo ww. zarzutów, analizy Frankla s¹ bardzo g³êbokie i oryginalne, i jako takie mog¹ byæ inspiracj¹ do dalszych badañ nie tylko dla filozofów,
psychologów, czy teologów.
konano w imiê Boga! [...] Frankl nie udziela ¿adnej odpowiedzi na pytanie kim jest Bóg?, dlatego
te¿ taki Bóg, który znajduje siê na szczycie w misternie zbudowanym systemie wartoci, nie mo¿e
byæ dla cz³owieka uchrystusowionego instancj¹ ostateczn¹ sumienia, zakotwiczonego w Duchu
wiêtym (A. J. N o w a k, Gewissen und Gewissensbildung heute in tiefenpsychologischer und
theologischer Sicht. Wien 1981, s. 93).
68
P. F e r f e c k i, S. G ³ a z, Psychologiczna analiza ludzkiego bytu w ujêciu V.E. Frankla,
w: Dowiadczenie religijne a sens ¿ycia, Kraków 2002, s. 111.
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Pocz¹tek istnienia osoby wed³ug Emmanuela Lévinasa
The Beginning of the Existence of the Person According to Emmanuel Levinas

Jednym z najbardziej dyskutowanych problemów wspó³czesnoci  w wymiarze
zarówno indywidualnym, jak i spo³eczno-politycznym  jest zagadnienie praw przys³uguj¹cych osobie ludzkiej. Poród nich znajduje siê prawo, które ma charakter fundamentalny  prawo do ¿ycia. Osoba ludzka ma to prawo zagwarantowane m.in. przez
pañstwo, którego jest obywatelem. Inaczej mówi¹c, pañstwo zobowi¹zuje siê strzec
i gwarantowaæ ka¿dej osobie  poprzez stanowione przez siebie prawo  owo prawo
do ¿ycia. St¹d w wiêkszoci pañstw zabójstwo, a zw³aszcza morderstwo z premedytacj¹, jest karane z ca³¹ surowoci¹. Jednak¿e od pewnego czasu w prawodawstwie wielu pañstw, i to g³ównie szczyc¹cych siê swym demokratycznym ustrojem, pojawiaj¹
siê takie zapisy prawne, które umo¿liwiaj¹ tzw. aborcjê, w nielicznych pañstwach tak¿e eutanazjê. Sta³y siê one w nich praktykami dokonywanymi w ca³ym majestacie prawa. Dlaczego te w pe³ni zalegalizowane praktyki sta³y siê mo¿liwe? Jakie jest ich uzasadnienie? Dlaczego pewnym kategoriom ludzi  nienarodzonym lub starcom i ciê¿ko
chorym  pañstwo nie tylko odmawia prawnej ochrony ich ¿ycia, lecz, co wiêcej, okrela warunki, w których mo¿na ich ca³kiem legalnie zabiæ?

I. Dziedzictwo Kartezjusza i Lockea
Jeli spojrzymy na to zagadnienie od strony filozoficznej, abstrahuj¹c zatem od
przyczyn politycznych, psychologicznych, ekonomicznych, itd., bez trudu znajdziemy jedno za³o¿enie, które swój rodowód znajduje w doktrynie Johna Lockea, nawi¹zuj¹cego do pewnych koncepcji Kartezjusza. Wed³ug Lockea, cz³owiekiem jest
siê od chwili poczêcia do momentu naturalnej mierci, natomiast osob¹ jest siê wtedy, kiedy ów cz³owiek mo¿e pos³ugiwaæ siê wiadomoci¹. To¿samoæ osoby siêga
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tak daleko, jak daleko siêga jej pamiêæ1. Wynika z tego, ¿e cz³owiekiem jest siê (zawsze), dopóki trwa jednoæ jego organizmu (jego cia³a), natomiast osob¹ siê (niekiedy) bywa. Podkrela to z ca³¹ moc¹ Robert Spaemann, komentuj¹c nastêpuj¹co kon1
Widaæ to wyranie, jeli dokona siê odpowiedniej analizy treci paragrafów od 6 do 26 Ksiêgi drugiej Rozwa¿añ dotycz¹cych rozumu ludzkiego Johna Lockea. Cz³owiek pojmowany jest tam
przede wszystkim w aspekcie jego ¿ycia cielesnego. Na czym polega to¿samoæ cz³owieka: a mianowicie jedynie na tym, ¿e stale zmieniaj¹ce siê cz¹stki materii, które pozostaj¹ w ¿yciowym zwi¹zku z tym samym zorganizowanym cia³em, partycypuj¹ w tym samym, nie maj¹cym przerw ¿yciu.
Kto by upatrywa³ to¿samoæ cz³owieka w czym innym ni¿ to¿samoæ zwierz¹t, a wiêc nie w celowo
zorganizowanym ciele, które od pewnego momentu trwa jako jednolity organizm, przy czym cz¹stki
materii zmieniaj¹ siê w nim bez przerwy  temu trudno bêdzie wyjaniæ to, ¿e embrion i cz³owiek
wiekowy, pomieszany na umyle i myl¹cy normalnie, mo¿e byæ tym samym cz³owiekiem. [...] Zwierzê jest ¿yj¹cym zorganizowanym cia³em; a zatem to samo zwierzê [...] jest tym samym ci¹g³ym
¿yciem, które jest udzielane rozmaitym cz¹stkom materii, w miarê jak z tym ¿ywym organizmem
kolejno siê ³¹cz¹. Cokolwiek za mówi³oby siê o innych definicjach, staranna obserwacja nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e idea w naszych umys³ach, której znakiem w ustach naszych jest dwiêk cz³owiek, nie jest niczym innym ni¿ ide¹ zwierzêcia o pewnej okrelonej postaci. Wszak mogê byæ
pewny, ¿e ka¿dy, komu by siê zdarzy³o zobaczyæ stworzenie podobne do niego z kszta³tu i budowy,
nazwa³by je bez wahania cz³owiekiem, choæby w ci¹gu ca³ego ¿ycia nie okazywa³o wiêcej rozumu
ni¿ kot lub papuga; a gdyby kto us³ysza³, ¿e kot lub papuga rozmawia, rozumuje i filozofuje, to
jednak nie nazwa³by ich inaczej ani inaczej nie myla³, tylko ¿e jest to kot lub papuga. I powiedzia³by, ¿e pierwszy jest têpym, bezrozumnym cz³owiekiem, drugie za bardzo inteligentn¹, rozumn¹
papug¹. [...] S¹dzê, ¿e nie sama tylko idea istoty myl¹cej lub rozumnej stanowi dla przewa¿aj¹cej
liczby ludzi ideê cz³owieka, lecz dopiero ³¹cznie z ide¹ cia³a o takiej a takiej postaci; a jeli taka
jest idea cz³owieka, to na jego to¿samoæ na równi z tym samym bezcielesnym duchem sk³ada siê
to samo cia³o, które siê przekszta³ca stopniowo, a nie zmienia od razu. Natomiast osobê pojmuje
Locke, bior¹c przede wszystkim pod uwagê ¿ycie wiadomociowe cz³owieka. Inaczej mówi¹c,
wed³ug Lockea, jest siê o tyle osob¹, o ile cz³owiek pos³uguje siê wiadomoci¹, zw³aszcza pamiêci¹. [Wyraz osoba] oznacza moim zdaniem istotê myl¹c¹ i inteligentn¹, obdarzon¹ rozumem
i zdolnoci¹ refleksji, istotê, która mo¿e ujmowaæ siebie myl¹ jako sam¹ siebie, to znaczy: jako tê
sam¹ w ró¿nych czasach i miejscach myl¹c¹ rzecz. Mo¿e to za czyniæ jedynie dziêki wiadomoci
swojego ja, od mylenia nieod³¹cznej i, jak mi siê wydaje, dla niego istotnej. [...] I jak daleko ta
wiadomoæ siêga wstecz do przesz³ych dzia³añ lub myli, tak daleko równie¿ rozci¹ga siê to¿samoæ danej osoby; teraz jest ona tym samym ja, jakim by³a wówczas; ja za, które obecnie
zwraca sw¹ refleksjê na dzia³anie przesz³e, jest tym samym, które niegdy je wykona³o. [...] Tak
wiêc to¿samoæ osoby nie siêga dalej, ni¿ siêga wiadomoæ. [...] Lecz chocia¿ to¿samoæ substancji niematerialnej, czyli duszy, nie wystarcza sama  gdziekolwiek i w jakim stanie dusza by siê
znajdowa³a  aby cz³owiek by³ tym samym cz³owiekiem, to jest przecie¿ jasne, ¿e wiadomoæ, jak
daleko tylko mo¿e siêgn¹æ, choæby w ubieg³e wieki, jednoczy bardzo odleg³e w czasie istnienia
i uczynki w tê sam¹ osobê, podobnie jak ³¹czy istnienia i uczynki z chwili bezporednio poprzedzaj¹cej dan¹ chwilê. Ktokolwiek zatem ma wiadomoæ teraniejszych i przesz³ych uczynków, jest t¹
sam¹ osob¹, do której nale¿¹ jedne i drugie. [...] Jedynie samowiedza mo¿e po³¹czyæ odleg³e od
siebie w czasie istnienia w jedn¹ i tê sam¹ osobê; to¿samoæ substancji sprawiæ tego nie mo¿e. Bez
wzglêdu na to bowiem, jaka jest i jak jest ukszta³towana substancja, bez samowiedzy nie ma osoby:
w tej samej mierze trup mo¿e byæ osob¹, co jaka substancja bez wiadomoci. [...] Osoba, jak
ja ten termin rozumiem, jest nazw¹ owego ja. Gdziekolwiek cz³owiek znajduje to, co nazywa
swoim ja, tam kto inny, jak s¹dzê, mo¿e powiedzieæ, ¿e to jest ta sama osoba. Osoba to termin prawniczy, którego siê u¿ywa przypisuj¹c komu takie czy inne dzia³ania i dzia³ania te ocenia-
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cepcjê Lockea w swym s³ynnym dziele Osoby. O ró¿nicy miêdzy czym a kim:
Wszelkie dzia³ania, które zostan¹ po³¹czone w jednej wiadomoci, s¹ dzia³aniami
tej osoby, ale te¿ tylko te dzia³ania. [...] Dla Lockea dzia³ania jako takie stanowi¹
tylko szereg oddzielnych, chwilowych wydarzeñ. Równie¿ osoby s¹ takimi chwilowymi wydarzeniami, mianowicie chwilowymi stanami wiadomoci, których swoistoci¹
jest to, ¿e swoj¹ treæ dziedzicz¹ od poprzednich stanów wiadomoci, to znaczy, ¿e
osoby przypominaj¹ je sobie jako swoje w³asne stany wiadomoci, wraz z którymi
obecna wiadomoæ tworzy jednoæ osoby2.
Lockeowskie oddzielenie bycia cz³owiekiem od bycia osob¹ jest charakterystyczne dla psychologicznej koncepcji osoby, która swój rodowód znajduje w doktrynie
Kartezjusza. Wed³ug autora Meditationes de prima philosophia, byæ osob¹ to posiadaæ
wiadomoæ, która jest wiadomoci¹ punktow¹. Tê w³anie koncepcjê przej¹³ od niego Locke. Wynika z niej, ¿e w czasie, w którym cz³owiek nie posiada jeszcze (lub ju¿)
wiadomoci, nie mo¿e on byæ uznany za osobê. Jeli osoby s¹ istotami myl¹cymi 
pisze Spaemann  to musz¹ byæ zawsze istotami aktualnie myl¹cymi, a zatem osobami nie s¹ ludzie pi¹cy lub pozbawieni wiadomoci i w ogóle nie wszyscy ludzie jako
nale¿¹cy do okrelonego gatunku, których normalne, doros³e egzemplarze maj¹ wiadomoæ oraz samowiedzê. W aktualnej samowiedzy istota ¿yj¹ca nie uwiadamia sobie
przecie¿ swojej to¿samoci, lecz to¿samoæ ta jako to¿samoæ osobowa dopiero siê
w niej buduje3. Od tego stwierdzenia pozostaje ju¿ tylko jeden krok, by postawiæ kolejne, które mówi, ¿e prawem do ochrony ¿ycia mo¿e cieszyæ siê tylko osoba ludzka
(któr¹ siê bywa  wtedy, kiedy posiada siê wiadomoæ), natomiast takie prawo nie
przys³uguje ju¿ cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w takich stadiach czy te¿ w takich
sytuacjach ¿ycia, w których nie jest on wiadomy. St¹d, wed³ug zwolenników psychologicznej koncepcji osoby, aborcja czy eutanazja nie s¹ czym z³ym, poniewa¿
nie stanowi¹ zamachu na ¿ycie osoby ludzkiej.
Na oddzielenie bycia cz³owiekiem od bycia osob¹ ludzk¹ nie ma natomiast miejsca w klasycznej, czyli ontologicznej koncepcji osoby, która wyrasta z tradycji Boecjusza i w. Tomasza z Akwinu. Wed³ug niej, osoba ludzka jest bytem  a zatem
czym (s³uszniej jest jednak powiedzieæ tu: kim), czego (kogo) istnienie pokrywa
siê z samym byciem cz³owieka, w konsekwencji zatem tak¿e z jego ¿yciem biologicznym. Do tej w³anie tradycji klasycznego pojmowania osoby zalicza siê bez
w¹tpienia tak¿e cytowany wy¿ej Spaemann, który stwierdzi³ jednoznacznie: Mo¿e
istnieæ tylko jedno kryterium bycia osob¹: biologiczna przynale¿noæ do rodzaju
ludzkiego. Dlatego te¿ pocz¹tku i koñca istnienia osoby nie mo¿na oddzieliæ od pocz¹tku i koñca ludzkiego ¿ycia. Jeli kto istnieje, to istnia³, od kiedy zaistnia³ ten
j¹c. Nazwa ta przys³uguje zatem jedynie istotom rozumnym, zdolnym dzia³aæ i podlegaæ prawu oraz
doznawaæ szczêcia i nieszczêcia (J. L o c k e, Rozwa¿ania dotycz¹ce rozumu ludzkiego, II, 27,
par. 6-26, t³um. B. J. Gawecki, Warszawa 1955, t. 1, s. 466-490).
2
R. S p a e m a n n, Osoby. O ró¿nicy miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki, Warszawa 2001,
s. 171.
3
Tam¿e.
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oto indywidualny ludzki organizm, i bêdzie istnia³ tak d³ugo, jak d³ugo organizm ten
jest ¿ywy. Byciem osoby jest ¿ycie cz³owieka4.
Wydaje siê, ¿e problem ten domaga siê pog³êbienia i szczególnie wnikliwej analizy w odniesieniu do tej koncepcji osoby, jak¹ g³osi³ dwudziestowieczny personalizm, a tak¿e zwi¹zana z nim filozofia dialogu. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e w³anie
w ramach tej filozofii pojawi³o siê rozró¿nienie, a nawet przeciwstawienie, miêdzy
osob¹ a jednostk¹. Niektórzy z przedstawicieli wspó³czesnego personalizmu mówili
nawet o stawaniu siê osoby. St¹d mo¿na by odnieæ wra¿enie, ¿e tak¿e oni przejêli
fatalny w skutkach schemat mylenia, typowy dla psychologicznej koncepcji osoby
i twierdzili, ¿e cz³owiekiem (wzglêdnie jednostk¹) siê jest (razem z jego istnieniem
biologicznym), natomiast osob¹ siê (niekiedy) bywa (kiedy spe³nia siê te konkretne
kryteria bycia osob¹, które podaj¹ poszczególni twórcy nale¿¹cy do tego kierunku).

II. Emmanuel Lévinas i problematyka osoby
Celem niniejszego artyku³u jest podjêcie tego zagadnienia i próba jego rozwi¹zania w wietle dzie³ jednego z najwybitniejszych twórców filozofii dialogu, jakim
bez w¹tpienia by³ Emmanuel Lévinas.
Emmanuel Lévinas, co jest rzecz¹ zrozumia³¹, nie zajmowa³ siê wprost ani problemem aborcji, ani te¿ eutanazji. W jego czasach aborcja nie mia³a jeszcze za sob¹
tak potê¿nego i wszechw³adnego loby, jak to ma miejsce dzisiaj. Nie by³a te¿ tak wielkim problemem spo³ecznym jak obecnie. Ponadto eutanazja powszechnie uchodzi³a
wtedy za ewidentne z³o. Znalaz³o to swój wyraz podczas procesu norymberskiego, kiedy to zbrodniarzy hitlerowskich s¹dzono m.in. tak¿e za przeprowadzane przez nich
eutanazje. A jednak filozofia Lévinasa w swoim ogólnym nastawieniu czy swoistej
atmosferze nie wydaje siê daleka od tych postaw filozoficznych, które zdecydowanie
wystêpuj¹ przeciwko aborcji i eutanazji. Jest tak dlatego, ¿e filozoficzna refleksja Lévinasa wyrasta³a z szoku, który wywo³a³ w nim przera¿aj¹cy fakt holocaustu. By³a prób¹ zrozumienia tkwi¹cych zarówno w poszczególnym cz³owieku, jak i we wspó³czesnej kulturze przyczyn tragedii, do których dosz³o w tak ewidentnym stopniu w systemach totalitarnych. Filozofiê Lévinasa mo¿na uznaæ za jedn¹ wielk¹ obronê wartoci
ludzkiego ¿ycia, jaka siê pojawi³a w drugiej po³owie dwudziestego wieku.
Czy, wed³ug Lévinasa, ka¿dy cz³owiek jest zawsze osob¹? Na czym polega stawanie siê osoby? Kiedy cz³owiek osi¹ga rangê osoby? W jaki sposób wi¹¿e siê to
z jego ¿yciem i jego zaistnieniem na ziemi? Za tymi pytaniami kryje siê te¿ problematyka czasu, w którym egzystuje osoba ludzka.
Odpowiedzi na te pytania nie s¹ wcale ³atwe. Wynika to przede wszystkim z tego
faktu, ¿e filozofia Lévinasa podlega³a sta³emu rozwojowi. Mo¿na w niej wyró¿niæ
Tam¿e, s. 305.
E. L é v i n a s, De l’existence à l’existant, Paris 1946; t e n ¿ e, Le Temps et lAutre, Grenoble-Paris 1968; polskie t³umaczenie: t e n ¿ e, Czas i to, co inne, t³um. J. Migasiñski, Kraków 1999.
6
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trzy podstawowe etapy. W ka¿dym z nich rozumienie osoby i jej stawanie siê, a tak¿e sam moment osi¹gniêcia pe³ni ¿ycia osobowego by³y przez Lévinasa odmiennie
pojmowane. Szukaj¹c zatem odpowiedzi na pytania postawione przez nas we wstêpie, trzeba koniecznie uwzglêdniæ ewolucjê jego pogl¹dów.

III. Hipostaza i filozofia ojcostwa
Pierwszy etap filozofii Lévinasa wyznaczaj¹ jego dwa obszerne eseje opublikowane w drugiej po³owie lat czterdziestych ubieg³ego wieku: De l’existence à l’existant i Le Temps et l’Autre5. Nawi¹zuj¹c do fundamentalnego rozró¿nienia miêdzy
Sein i Seiendes, jakie znajdujemy w Sein und Zeit Martina Heideggera, Lévinas podj¹³ próbê oryginalnej reinterpretacji tych pojêæ. Jego zdaniem, u Heideggera jest rozró¿nienie, lecz nie ma separacji. Istnienie zawsze jest ujmowane w istniej¹cym 
i w odniesieniu do istniej¹cego, którym jest cz³owiek6. W przeciwieñstwie do niego
Lévinas podkreli³ zasadnicz¹ ró¿nicê, wiêcej jeszcze: separacjê zachodz¹c¹ miêdzy
Sein a Seiendes, miêdzy istnieniem (lexister) a istniej¹cym (lexistant). Nawi¹zuj¹c
do heideggerowskiego pojêcia Geworfenheit, pragn¹³ pokazaæ, ¿e istniej¹cy nie pojawia siê inaczej, jak tylko w wyprzedzaj¹cym go istnieniu, jak gdyby istnienie by³o niezale¿ne od istniej¹cego i jakby istniej¹cy, który okazuje siê byæ w nie rzucony, nigdy
nie móg³ staæ siê panem swego istnienia7. W ten sposób zrodzi³a siê w nim myl, by
w omawianych esejach ukazaæ trzy rodzaje bytów: il y a, hipostazê i to, co inne.
Il y a to fakt istnienia, który siê narzuca, kiedy nie ma ju¿ nic. Takie istnienie
jest anonimowe: nie ma nikogo ani niczego, co bra³oby to istnienie na siebie. Jest
ono bezosobowe, jest nieusuwalnoci¹ czystego istnienia8.
W opozycji do owego bezosobowego i anonimowego il y a znajduje siê druga
postaæ bytu: hipostaza. W jej przypadku pojawienia siê podmiot  co, co jest i co
jawi siê jako fenomen ja. Wówczas to istnienie przys³uguje temu czemu jako atrybut, jest ono panem tego istnienia, tak jak podmiot jest panem atrybutu. Istnienie
nale¿y do tego czego i to w³anie dziêki temu panowaniu nad istnieniem, [...] dziêki
 temu zazdrosnemu i niepodzielnemu panowaniu nad istnieniem  istniej¹cy jest
sam9. Hipostaza, ja, jest monad¹ i samotnoci¹. Jednak¿e ¿ycie owej samotnej
monady jest niejako wype³nione dzie³em uto¿samiania siê. Jak pisze Lévinas, aby
w tym anonimowym istnieniu [il y a] móg³ wyst¹piæ jaki istniej¹cy, musi staæ siê
mo¿liwe jakie wyjcie z siebie i jaki powrót do siebie, to znaczy sama praca to¿samoci10. Ta praca jest mo¿liwa dziêki wiadomoci. wiadomoæ jest zerwaniem
z anonimowym czuwaniem il y a, ¿e jest ona ju¿ hipostaz¹, ¿e sprowadza siê do
sytuacji, w której istniej¹cy wchodzi w zwi¹zek ze swoim istnieniem11. To dziêki niej
Tam¿e, s. 28.
Por. tam¿e, s. 30.
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istniej¹cy jest zwi¹zany ze sob¹ i nie mo¿e oderwaæ siê od siebie. W tym sensie
mo¿na mówiæ o tak zwanej materialnoci podmiotu, bêd¹cej koniecznoci¹ zajmowania siê sob¹. Opisuj¹c hipostazê, Lévinas wskazuje na jeszcze jeden niezmiernie
wa¿ny jej przymiot: jest ona teraniejszoci¹. Wydarzenie hipostazy  pisze w eseju
Czas i to, co inne  to teraniejszoæ. Teraniejszoæ wychodzi z siebie, albo jeszcze
lepiej, jest ona wychodzeniem z siebie. W nieskoñczonej tkance istnienia, bez pocz¹tku ani koñca, jest ona rozdarciem. Teraniejszoæ rozrywa i ponownie wi¹¿e  zapocz¹tkowuje; jest samym pocz¹tkiem. Posiada jak¹ przesz³oæ, ale w formie wspomnienia. Ma jak¹ historiê, ale nie jest histori¹12. I dalej: Teraniejszoæ, bêd¹c wolna wzglêdem przesz³oci i przysz³oci, jest w stosunku do siebie przywi¹zaniem.
Materialny charakter teraniejszoci nie wi¹¿e siê z faktem, ¿e ci¹¿y jej przesz³oæ
czy te¿ niepokoi siê ona o swoj¹ przysz³oæ. Wi¹¿e siê on z teraniejszoci¹ jako teraniejszoci¹. Teraniejszoæ rozerwa³a tkankê nieskoñczonego istnienia; nie zna
ona historii; nadchodzi, poczynaj¹c od teraz. A mimo to lub z powodu tego anga¿uje
siê w sam¹ siebie i dziêki temu poznaje odpowiedzialnoæ, staje siê materialnoci¹13.
Materialnoæ jest czym, co jest szczególnym ciê¿arem podmiotu, co stanowi
o tragizmie jego samotnoci. Podmiot nie mo¿e bowiem nie zajmowaæ siê sob¹.
Pierwsza wolnoæ  pisze Lévinas  wi¹¿¹ca siê z faktem, ¿e w anonimowym istnieniu wy³ania siê istniej¹cy, poci¹ga za sob¹ jakby pewn¹ cenê: ostateczn¹ nieodwo³alnoæ ja przykutego do samego siebie14. Na czym polega owa materialnoæ i to
swoiste przykucie podmiotu do samego siebie? Lévinas mówi tutaj o szczególnej
relacji, jaka zachodzi miêdzy Mn¹ (Moi) a Soboci¹ (Soi). Relacja ta, bêd¹ca wydarzeniem o charakterze ontologicznym, jest wyrazem wiêzi, jaka zachodzi miêdzy
podmiotem, miêdzy ja, a jego cia³em. Relacje ontologiczne nie s¹ [bowiem] odcielenionymi zwi¹zkami. Relacja miêdzy Mn¹ a Soboci¹ nie jest jak¹ obojêtn¹
refleksj¹ umys³u nad samym sob¹. To ca³a materialnoæ cz³owieka15.
Czy ta materialnoæ cz³owieka jest od razu  to znaczy od samego pocz¹tku jego
zaistnienia  uwiadomiona przez niego? Jest to pytanie niezmiernie wa¿ne, gdy¿
odpowied na nie pozwoli nam odpowiedzieæ na inne jeszcze, równie wa¿ne pytanie: czy Lévinas, ladem psychologicznej koncepcji osoby, nie wprowadza przypadkiem rozró¿nienia na cz³owieka i osobê w tym sensie, ¿e cz³owiekiem siê jest (od
samego momentu zaistnienia), a osob¹ siê (niekiedy) bywa, gdy jest siê wiadomym?
Staj¹c wobec tego zagadnienia, trzeba najpierw stwierdziæ, ¿e Lévinas z ca³¹
powag¹ odnosi³ siê do tej relacji, która wyzwala cz³owieka z jego monadycznej samotnoci, to jest mi³oci erotycznej. Szczególn¹ za wagê przywi¹zywa³ do owocu
tej mi³oci, czyli do pojawienia siê syna. Syn jawi siê jako Inny, jako Ja. Jest to, jak
stwierdza Lévinas, wydarzenie par excellence ontologiczne, chocia¿  z drugiej strony  g³êboko osadzone w wymiarze biologicznym, zreszt¹ nie tylko. Ojcostwo nie
12
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jest [bowiem] po prostu odnowieniem siê ojca w synu i jego stopieniem siê z nim,
lecz jest równie¿ zewnêtrznoci¹ ojca w stosunku do syna, istnieniem w liczbie mnogiej. Powinno siê doceniaæ w³aciw¹ rangê ontologiczn¹ p³odzenia  czego nigdy
dot¹d nie zrobiono. Fakt, ¿e jest to kategoria biologiczna, w ¿aden sposób nie neutralizuje nawet psychologicznego paradoksu jego znaczenia16. Jeli Lévinas mówi
tutaj o p³odzeniu (syna), to w konsekwencji zawarta jest w tym równie¿ prawda
o jego poczêciu. Wynika z tego, ¿e  naszym zdaniem  dla autora eseju Czas i to,
co inne pocz¹tki bycia cz³owiekiem oznaczaj¹ dok³adnie moment jego poczêcia.
W tym miejscu jawi¹ siê nam trzy wa¿ne pytania: czy moment zaistnienia cz³owieka jako osoby pokrywa siê, wed³ug Lévinasa, z chwil¹ jego poczêcia, czy, po
drugie, momentem zaistnienia cz³owieka jako osoby jest chwila pojawienia siê hipostazy przerywaj¹cej bezosobowe i anonimowe il y a i czy, na koniec, chwila poczêcia cz³owieka pokrywa siê z momentem pojawienia siê hipostazy.
Zacznijmy od pytania trzeciego. Odpowied na nie wcale nie jest ³atwa, tym
bardziej ¿e tekst Lévinasa nie jest bynajmniej jednoznaczny. Dok³adnie nie wiemy
bowiem, jak, dlaczego i w jakim momencie dochodzi do hipostazy. Sam Lévinas
zdaje siê wiadomie uciekaæ od tego zagadnienia, mówi¹c: Nie bêdziemy oczywicie
mogli wyjaniæ, dlaczego to siê wydarza: nie istnieje bowiem fizyka w metafizyce.
Mo¿emy po prostu pokazaæ, jakie jest znaczenie hipostazy17. Wydaje siê jednak, ¿e
moment poczêcia cz³owieka i moment ukazania siê hipostazy s¹ wydarzeniami czasowo ró¿ni¹cymi siê od siebie: najpierw jest maj¹ce tak¿e charakter biologiczny zdarzenie p³odzenia (i w konsekwencji poczêcie syna), nastêpnie  w chwili dochodzenia do wiadomoci siebie  moment pojawienia siê hipostazy. Decyduj¹cym argumentem jest bowiem element wiadomoci  i to wiadomoci, podobnie jak
u Kartezjusza i Lockea, punktowej, czyli wydarzaj¹cej siê w nunc teraniejszoci.
W wietle tej interpretacji pojawia siê kluczowe pytanie, bêd¹ce swoist¹ syntez¹
pierwszego i drugiego: kiedy, wed³ug Lévinasa z pierwszego etapu jego filozoficznej refleksji, pojawia siê osoba? Inaczej mówi¹c, czy bycie osoby zaczyna siê z chwil¹ poczêcia cz³owieka, czy te¿ z chwil¹ osi¹gniêcia przez niego wiadomoci siebie
 czyli wiadomoci w³asnej materialnoci  a zatem z chwil¹ ukazania siê hipostazy? Wydaje siê, ¿e tak¿e i tutaj bardziej zdani jestemy na interpretacjê tekstów Lévinasa, ni¿ na mo¿liwoæ oparcia siê na jego jakim jednoznacznym stwierdzeniu.
Jest bowiem mo¿liwe, najpierw, ¿e Lévinas rozumienie osoby ³¹czy z pojêciem
hipostazy. Hipostaza wy³ania siê przecie¿ z anonimowego i bezosobowego il y a jako
swoiste zaprzeczenie tego il y a  a zatem jako co, co istnieje niejako z imienia
i nazwiska i co jest osobowe. Sam autor eseju Czas i to, co inne pisze w tym kontekcie o pojawieniu siê fenomenu ja. Co wiêcej, gdyby grecki z pochodzenia termin
hipostaza zast¹piæ równoznacznym z nim terminem pochodzenia ³aciñskiego, mielibymy wówczas do czynienia z terminem substancja. £¹cz¹c go, nastêpnie,
z tym, o czym pisa³ Lévinas, a mianowicie ze wiadomoci¹ punktow¹, otrzymali16
17
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bymy opis osoby jako substancji wiadomej  opis, który bardzo mocno przypomina s³ynn¹ res cogitans Kartezjusza i do którego póniej nawi¹zywa³ John Locke.
W konsekwencji koncepcja osoby wed³ug Lévinasa wpisywa³aby siê w tradycjê psychologiczn¹, z wszystkimi jej nieszczêsnymi nastêpstwami.
Jednak¿e mo¿liwa jest tak¿e druga koncepcja, wed³ug której osoba zaczyna siê
wraz z p³odnoci¹ i  w jej nastêpstwie  z chwil¹ poczêcia, czyli biologicznego
zaistnienia nowego cz³owieka. Wynikaæ to mo¿e najpierw z tego, co Lévinas pisze
o ojcostwie. Jak ja mo¿e pozostaæ sob¹ w jakim Ty, nie bêd¹c jednak¿e tym Ja, jakim jestem w mej teraniejszoci, to znaczy jakim Ja, sprowadzaj¹cym siê nieuchronnie do samego siebie? Jest to mo¿liwe na jeden tylko sposób: dziêki ojcostwu.
Ojcostwo jest relacj¹ z kim obcym, kto bêd¹c ca³kowicie kim innym, jest mn¹; jest
to relacja Ja z samym sob¹, które jednak¿e jest obce wobec Ja. [...]Ja nie mam mojego dziecka; w pewien sposób jestem moim dzieckiem18. Lévinas ³¹czy wiêc ojcostwo z p³odnoci¹ i z mi³oci¹ erotyczn¹. Nie wi¹¿e siê ono z jakim wydarzeniem
póniejszym, na przyk³ad z narodzinami syna, lecz z samym pocz¹tkiem jego istnienia. Bardzo wa¿ne jest tutaj podkrelenie s³owa syn. Wskazuje ono bowiem na
osobê, a nie na jaki bezosobowy, anonimowy p³ód, o którym siê dzisiaj zazwyczaj mówi w przypadku poczêtego, a jeszcze nie narodzonego dziecka. Zreszt¹ to
osobowe pojmowanie dziecka od chwili jego poczêcia jest widoczne nie tylko
w cytowanym powy¿ej fragmencie eseju Czas i to, co inne: Jak ja mo¿e pozostaæ
sob¹ w jakim Ty, nie bêd¹c jednak¿e tym Ja; [...] Ojcostwo jest relacj¹ z kim obcym, kto bêd¹c ca³kowicie kim innym, jest mn¹; jest to relacja Ja z samym sob¹,
które jednak¿e jest obce wobec Ja, ale i w nastêpuj¹cym stwierdzeniu: Syn nie jest
dowolnym wydarzeniem, które mi siê przytrafia, jak na przyk³ad smutek, ró¿ne dowiadczenia losu lub cierpienie. Jest to ja, rzeczownik19.
Za któr¹ z tych mo¿liwoci nale¿y siê opowiedzieæ? Naszym zdaniem, bli¿sza
intencji Emmanuela Lévinasa jest druga z omawianych przez nas koncepcji. Cz³owiek jest dla niego osob¹ od chwili poczêcia  i nie bez znaczenia jest w³anie takie
pojmowanie (i uznawanie!) syna przez ojca. Inn¹ spraw¹ jest ju¿ to, kiedy wzrastaj¹cy i dojrzewaj¹cy syn dojdzie do momentu swej hipostazy, to znaczy do chwili
uwiadomienia sobie w³asnej materialnoci, swego zwi¹zania z samym sob¹. wiadomoæ siebie jest spraw¹ niejako wtórn¹ wobec faktu zaistnienia osobowego bytu,
który dopiero z czasem dochodzi do pe³nej wiadomoci.

Tam¿e, s. 105-106.
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bardziej na interpretacjê tekstu Lévinasa, ni¿ na pewnoæ wynikaj¹c¹ z jasnego stwierdzenia samego autora eseju Czas i to, co inne.
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IV. To¿-Samy i spotkanie z Innym
G³ównym dzie³em Lévinasa, charakterystycznym dla drugiego okresu jego filozoficznej refleksji, jest Ca³oæ i nieskoñczonoæ, które ukaza³o siê w 1961 roku20.
Chocia¿ i tutaj Lévinas nie podaje w sposób wyrany definicji osoby, tak¿e i w tym
dziele spotykamy siê z pewnym opisem stawania siê osoby. W konsekwencji równie¿ w drugim okresie jego poszukiwañ pojawia siê wa¿ny dla nas problem okrelenia momentu zaistnienia osoby.
Osoba staje siê w czasie. W jakiej mierze nie mo¿na jej bez czasu zrozumieæ.
Jak pisze Lévinas w Ca³oci i nieskoñczonoci, dziêki czasowi byt okrelony, to znaczy zajmuj¹cy pewne miejsce w ca³oci, byt przyrodniczy (bo narodziny oznaczaj¹
w³anie wejcie w ca³oæ, która istnia³a przed nami i bêdzie istnia³a po nas), nie istnieje jeszcze w sposób ostateczny, zachowuje dystans do siebie, jest dopiero na etapie przygotowañ, czeka w przedsionku bytu, jeszcze przed fatalizmem niewybranych
przez siebie narodzin, jeszcze niedokonany. W tym sensie byt okrelony przez narodziny mo¿e nabraæ dystansu wobec w³asnej natury; wycofuje siê na inny poziom
i nie jest jeszcze ca³kiem narodzony, poprzedza w³asn¹ okrelonoæ i w³asn¹ naturê.
Jedna chwila nie wi¹¿e siê z inn¹, by utworzyæ teraniejszoæ. To¿samoæ teraniejszoci rozpada siê na niewyczerpan¹ wieloæ mo¿liwoci, które zatrzymuj¹ chwilê.
Nadaje to sens inicjatywie, której nie parali¿uje nic ostatecznego21. Jak widaæ z powy¿ej cytowanego fragmentu, Lévinas uto¿samia najpierw byt przyrodniczy z bytem maj¹cym siê narodziæ. Mówi wiêc o cz³owieku w jego wymiarze biologicznym.
Jednak¿e czysto biologiczne narodziny nie stanow¹ kresu jego stawania siê. Byt,
który ju¿ pojawi³ siê na wiecie, byt okrelony przez swoje urodziny, nie jest bowiem jeszcze ca³kiem narodzony. W jakiej mierze poprzedza [jeszcze] w³asn¹
okrelonoæ. Bêdzie j¹ okrela³ w czasie poprzez w³asne stawanie siê, poprzez w³asne decyzje.
W tym momencie rodzi siê wa¿ne dla nas pytanie: czy  wed³ug Lévinasa 
nale¿y oddzieliæ owe pierwsze, biologiczne urodziny od urodzin drugich, wskutek
czego pierwsze urodziny by³yby uwa¿ane przez niego jako urodziny cz³owieka, podczas gdy drugie jako swoiste narodziny osoby? Nie ulega przy tym ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e gdyby Lévinas podziela³ pogl¹d o takich w³anie dwóch osobnych narodzinach  narodzinach cz³owieka i narodzinach osoby  niew¹tpliwie przed³u¿a³by pod
tym wzglêdem nieszczêsn¹ tradycjê mylenia o osobie, wywodz¹cej siê od Kartezjusza, a zw³aszcza od Lockea.
Ewentualne w¹tpliwoci zwi¹zane z powy¿szym zagadnieniem przecina jednak
czwarta czêæ Ca³oci i nieskoñczonoci zatytu³owana Poza twarz¹. Jest ona pog³êbieniem i rozwiniêciem tego, co na temat erosu i p³odnoci pisa³ ju¿ Lévinas
w eseju Czas i to, co inne. P³odzenie trzeba podnieæ do rangi kategorii ontologicz20
T e n ¿ e, Totalité et Infini, La Haye 1961; polskie t³umaczenie: t e n ¿ e, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998.
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nej22. Jest tak dlatego, ¿e akt p³odzenia (a w konsekwencji tak¿e poczêcia) jest jednoczenie pocz¹tkiem nowych relacji o charakterze osobowym. To nie jest tylko relacja osobowa miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, to jest ju¿ zapocz¹tkowanie relacji
z dzieckiem, z synem: relacji ojcostwa. P³odzenie  stwierdza Lévinas  nie jest ani
przyczyn¹, ani panowaniem. Nie mam mojego dziecka, lecz jestem moim dzieckiem.
Ojcostwo jest relacj¹ z obcym, który, choæ pozostaje obcy, choæ jest innym cz³owiekiem [...] jest mn¹. Relacja ta wi¹¿e moje Ja ze sob¹, które nie jest mn¹. [...] W samym istnieniu pojawia siê wieloæ i transcendencja. Transcendencja, której nonikiem nie jest ju¿ Ja, poniewa¿ syn nie jest mn¹; a jednak ja jestem moim synem. P³odzenie jest sam¹ transcendencj¹ Ja. Biologiczne pochodzenie tego pojêcia w ¿adnym
wypadku nie neutralizuje paradoksu jego znaczenia i umo¿liwia strukturê, która
wykracza poza biologiczn¹ empiriê23. Od samego pocz¹tku, od poczêcia pojawia siê
zatem relacja z synem, bêd¹cym jakim szczególnym przed³u¿eniem ojcowskiego Ja
(mówi o tym owo paradoksalne stwierdzenie ojca: ja jestem moim synem)  z pe³nym osobowym Ja syna. To bycie synem, czyli synostwo  Ja syna dokonuj¹ce siê
jako Ja ju¿ samodzielne24  przejawia siê jako zerwanie (wyparcie siê ojca) i jako
nawi¹zanie (gdy Ja [syna] chroni siê w transcendencji Ja ojcowskiego)25. Najwa¿niejsze jest jednak to, co podkrela sam moment zaistnienia synowskiego Ja jako
osoby: mianowicie to, ¿e Ja [syna] czerpie sam¹ sw¹ jedynoæ z ojcowskiego Erosa.
Ojciec nie jest po prostu przyczyn¹ swojego syna. Byæ swoim synem znaczy byæ sob¹
w swoim synu, byæ w nim substancjalnie, choæ nie byæ z nim identycznym. [...] Syn
przejmuje jedynoæ i niepowtarzalnoæ ojca, choæ pozostaje wobec niego zewnêtrzny: syn jest wyj¹tkowy, jest synem jedynym. [...] Dopiero ojcowski Eros nadaje synowi jego jedynoæ  jego Ja jako Ja syna zaczyna siê nie w sferze rozkoszowania siê,
lecz wtedy, gdy zostaje wybrane. Syn jest jedyny dla siebie, poniewa¿ jest jedyny dla
ojca. [...] Kreacja jako relacja transcendencji  ³¹czenie siê i p³odzenie  jest warunkiem powstania jedynego bytu i jego soboci wybrañca26.
Oczywicie, to synowskie Ja rozwija siê w czasie. To w³anie dlatego Lévinas
mówi³ o bycie, który poprzez swe urodziny zaistnia³ ju¿ co prawda na wiecie, ale,
z drugiej strony, nie jest jeszcze ca³kiem urodzony. Cz³owiek tworzy siê jako osoba.
To tworzenie ma niejako dwa takty. Pierwszy takt polega na wzrastaniu ju¿ osoby (!)
w poczuciu swej w³asnej to¿samoci  w byciu i stawaniu siê To¿-Samym (le Même).
Dokonuje siê to w separacji, któr¹ pog³êbiaj¹ stopniowo: rozkoszowanie siê (la jouissance), posiadanie domu oraz tak zwane ¿ycie ekonomiczne. Dzie³o separacji i stawania siê To¿-Samym polega na swoistym tryumfie Ja, które podporz¹dkowuje sobie
i zaw³aszcza to, co inne. Ten proces uwidacznia siê zw³aszcza w odniesieniu do rozkoszowania siê. Choæ rozkoszowanie siê jest w³aciwym ruchem To¿-Samego, nie polega
na ignorowaniu tego, co inne, ale jego wykorzystywaniu. Innoæ Innego, jakim jest
22
23
24
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wiat, zostaje przezwyciê¿ona w potrzebie, o której rozkoszowanie siê pamiêta i która
je w³anie roznieca27. W ten te¿ sposób tworzy siê osoba oddzielona (la personne separée), autonomiczna, bêd¹ca nie tylko panem siebie, ale i zaw³aszczonej przez siebie
innoci tego wiata. Nie mo¿na jej myliæ z tymi koncepcjami osoby, które w gruncie
rzeczy prowadz¹ do zanikniêcia jej niezale¿noci i autonomicznoci. Pojêcie osoby
oddzielonej, które próbowalimy okreliæ w opisie rozkoszowania siê i które zostaje
ustanowione w niezale¿noci szczêcia  zaznacza Lévinas  ró¿ni siê od pojêcia osoby, jakie ukuwa filozofia ¿ycia lub rasy. W pochwale ¿ycia biologicznego osoba jawi
siê jako wybór gatunku lub ¿ycia bezosobowego, które ucieka siê do jednostki, by zapewniæ swoje bezosobowe zwyciêstwo. Jedynoæ Ja, jego status jednostki bez pojêcia,
znika w jego partycypacji w tym, co je przekracza28.
Natomiast drugi takt bycia, a zarazem stawania siê osobowego ma miejsce wtedy, gdy To¿-Samy spotyka siê z innoci¹ Innego, który objawia mu swoj¹ nag¹
i bezbronn¹ twarz. Tworzy siê wtedy, zdaniem Lévinasa, prawdziwa relacja transcendencji, relacja metafizyczna, miêdzy Ja a Innym. Relacja ta ma charakter asymetryczny. Z jednej strony twarz Innego jest twarz¹ mego nauczyciela i mistrza, który
uczy mnie mojej wolnoci. Znaczy to, ¿e mojej  dot¹d spontanicznej  wolnoci
nadaje ramy etycznego zakazu: tobie nie wolno, ty nie mo¿esz mnie zabiæ. W ten
sposób moja wolnoæ staje siê wolnoci¹ odpowiedzialn¹. Z drugiej strony twarz
Innego wyra¿a jego istotowe ubóstwo. Poprzez swoje bezbronne oczy i nag¹ twarz
prosi mnie o konkretn¹ pomoc, która powinna zaradziæ jego biedzie. Dla Lévinasa
wydarzenie spotkania z twarz¹ Drugiego jest wydarzeniem niezwykle wa¿nym. Ja
opuszcza bowiem poziom swego bycia fenomenalnego, zjawiskowego, w jakiej
mierze nieprawdziwego  i staje siê bytem w sobie. Bytem naznaczonym wewnêtrzn¹ dobroci¹. Powrót do jednoznacznego bytu ze wiata znaków i symboli, z istnienia
fenomenalnego, nie polega na w³¹czeniu siê w ca³oæ, któr¹ pojmuje inteligencja
i któr¹ ustanawia polityka. W takiej ca³oci niezale¿noæ bytu oddzielonego zatraca
siê, jest zapoznana i uciniona. Powrót do zewnêtrznego bytu, do bytu w jednoznacznym sensie  w sensie, za którym nie kryje ¿aden inny sens  polega na wejciu
w prostotê relacji twarz¹ w twarz. Nie jest ona ¿adn¹ gr¹ luster, lecz moj¹ odpowiedzialnoci¹, to znaczy egzystencj¹ ju¿ zobowi¹zan¹. Relacja ta umieszcza orodek
grawitacji jestestwa poza nim samym. Wyjcie poza egzystencjê fenomenaln¹ lub
wewnêtrzn¹ nie polega na byciu uznanym przez Innego, ale na ofiarowaniu mu w³asnego bytu. Byæ w sobie to wyra¿aæ siê, a zatem s³u¿yæ ju¿ Innemu. Na dnie ekspresji
le¿y dobroæ. Byæ kath-auto  to byæ dobrym29.
Zaistnienie owego drugiego taktu w procesie stawania siê osoby jest niezmiernie wa¿ne dla Ja. B³êdem jednak by³oby s¹dziæ, ¿e dopiero ten moment decyduje
o samym byciu osob¹ i ¿e Ja do momentu spotkania z twarz¹ Drugiego  bêd¹ce
dot¹d w stanie istnienia fenomenalnego  nie by³o jeszcze osob¹. Przecie¿ warun27
28
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kiem zaistnienia spotkania z Drugim  a zatem wydarzenia bêd¹cego przejawem autentycznej wieloci bytów  jest ju¿ bycie osob¹, bycie To¿-Samym. Nie by³oby tego
spotkania, gdyby wczeniej nie by³o separacji i To¿-Samego, który budowa³ swoj¹
to¿samoæ, swój szczególnie pojmowany egoizm. Patos liberalizmu  pisze Lévinas
 pod którym siê tu w pewien sposób podpisujemy, polega na przyznaniu wartoci
osobie jako takiej, jako bytowi, który nie reprezentuje niczego innego, to znaczy który jest tylko sob¹. Wieloæ mo¿e powstaæ tylko pod warunkiem, ¿e jednostki zachowuj¹ swój sekret, tylko wtedy, gdy relacja, która ³¹czy je w wieloæ, nie jest widoczna z zewn¹trz, lecz powstaje miêdzy jedn¹ jednostk¹ a drug¹. [...] Aby zachowaæ
wieloæ, relacja miêdzy mn¹ a Innym  postawa jednej osoby wobec drugiej  musi
byæ mocniejsza ni¿ formalne znacznie koniunkcji, do której poziomu mo¿e spaæ ka¿da relacja. Ta wiêksza moc wyra¿a siê konkretnie w fakcie, ¿e stosunek, jaki ³¹czy
mnie z Innym, nie mieci siê w sieci relacji widocznej dla kogo trzeciego. [...] Pluralizm nie jest wieloci¹ numeryczn¹. Aby móg³ siê urzeczywistniæ pluralizm sam
w sobie, którego nie potrafi oddaæ logika formalna, musi wydarzyæ siê taka postawa
Ja wobec Innego (daj¹ca siê okreliæ jako mi³oæ albo nienawiæ, pos³uszeñstwo albo
wydawanie rozkazów, uczenie siê albo nauczanie), która jest nie tylko pewn¹ odmian¹ relacji w ogóle. Znaczy to, ¿e ruch id¹cy ode mnie do Innego nie mo¿e stanowiæ
tematu dla refleksji, dla obiektywnego spojrzenia, które nie jest uwik³ane w spotkanie z Innym. Pluralizm zak³ada radykaln¹ innoæ Innego, innoæ, której nie mogê
tylko pojmowaæ jako innoci w stosunku do mnie, ale której, w ca³ym mym egoizmie,
muszê wyjæ naprzeciw. Innoæ Innego jest w nim, a nie w stosunku do mnie, objawia
siê, ale docieram do niej wychodz¹c od siebie, a nie przez porównanie siebie z Innym. Przyk³ad takiej relacji, spe³niaj¹cej siê przed refleksj¹, stanowi zachowanie
seksualne. [...] Inny cz³owiek jako nauczyciel i mistrz równie¿ mo¿e s³u¿yæ za przyk³ad innoci, która nie jest inna dziêki stosunkowi do mnie, która nale¿y do istoty
Innego, ale któr¹ mogê zobaczyæ tylko bêd¹c sob¹30.
To prawda, w dziele Ca³oæ i nieskoñczonoæ Lévinas nie podaje jednoznacznej
definicji osoby. St¹d wynikaæ mog¹ ró¿ne jej interpretacje, o czym powy¿ej by³a ju¿
mowa. Mimo tego braku, znajdujemy w nim pewien fragment, który  naszym zdaniem  stanowi niezwykle wa¿ny opis tego, co Lévinas rozumie przez pojêcie osoba. Fragment ten, jednoczenie, potwierdza to, o czym by³a dotychczas mowa na
temat rozumienia osoby i jej stawania siê, zw³aszcza gdy chodzi o przyznanie statusu osoby To¿-Samemu. Lévinas pisze bowiem: Absolutnie Inne to inny cz³owiek.
Nie nale¿y on do tego samego szeregu, co Ja. Wspólnota, w której mówiê ty albo
my, nie jest liczb¹ mnog¹ ja. Ja i ty nie s¹ tu egzemplarzami tego samego pojêcia. Z innym cz³owiekiem nie wi¹¿e mnie ani relacja posiadania, ani jednoæ liczbowa, ani jednoæ pojêcia. Brak wspólnej ojczyzny sprawia, ¿e Inny jest Obcym;
Obcym, który zak³óca moje u siebie. Ale Obcy znaczy te¿ wolny. W stosunku do
niego nie mogê móc, nie mogê mieæ ¿adnej w³adzy. Wymyka siê on mojemu panowaniu w istotny sposób, nawet je¿eli nim dysponujê. Nie mieci siê w moim miejscu.
30
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Ale ja, który nie mam wspólnego pojêcia z Obcym, ja równie¿, tak jak on, nie nale¿ê
do ¿adnego rodzaju. Jestemy To¿-Samym i Innym. Spójka i nie oznacza tu ani
³¹czenia, ani w³adzy jednego terminu nad drugim. [...] Obcowanie To¿-Samego i Innego  na które zdajemy siê nak³adaæ te niezwyk³e warunki  ma naturê mowy. Relacja ustanawiana przez mowê jest bowiem tego rodzaju, ¿e terminy tej relacji nie granicz¹ ze sob¹, ¿e Inny, mimo zwi¹zku z To¿-Samym, pozostaje wobec To¿-Samego
transcendentny. Relacja To¿-Samego i Innego  czyli metafizyka  rozgrywa siê ród³owo jako dyskurs, w którym To¿-Samy, skupiony w soboci Ja  jedyny i autochtoniczny byt szczegó³owy  wychodzi z siebie31.

V. Wybranie w czasie an-archicznym i szaleñstwo odpowiedzialnoci za Drugiego
Zarówno w pierwszym okresie filozoficznej refleksji Lévinasa, jak i w drugim,
osoba ludzka znajduje swoje zakotwiczenie w ontologicznej kategorii p³odnoci
i w szczególnej relacji ojcostwa i synostwa. Wskazuj¹ one na to, ¿e moment zaistnienia
osoby ludzkiej pokrywa siê czasowo z momentem biologicznego poczêcia cz³owieka.
Dziêki temu koncepcja osoby ludzkiej g³oszona przez Lévinasa zdecydowanie odbiega
od koncepcji nale¿¹cych do tradycji wyros³ej z pogl¹dów Kartezjusza i Lockea.
Jest jednak rzecz¹ niezmiernie interesuj¹c¹, ¿e w obydwóch tych okresach mo¿liwe s¹ tak¿e zgo³a odmienne interpretacje. Lévinas wskazuje bowiem na takie momenty w bytowaniu cz³owieka, które s¹ dla jego dalszego istnienia prawdziwie prze³omowe. W okresie pierwszym takim momentem jest ukazanie siê hipostazy, natomiast
w okresie drugim jest nim spotkanie z innoci¹ Innego. W obydwóch tych momentach
ogromn¹ rolê odgrywa wiadomoæ. Hipostaza sprowadza siê przecie¿ do uzyskania
przez podmiot wiadomoci w³asnej materialnoci, z kolei twarz Innego prowadzi do
odkrycia przez Ja w³asnej dobroci i zrozumienia, ¿e wolnoæ nie jest do-wolnoci¹, lecz
niczym nieograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ za Drugiego. Gdybymy te momenty swoistego wybuchu wiadomoci uznali za pocz¹tek bytu osobowego Ja, to wtedy trzeba by w konsekwencji przyj¹æ, ¿e Lévinas odró¿nia chwilê zrodzenia siê osoby od
chwili biologicznego poczêcia cz³owieka. Najpierw by³by cz³owiek, potem dopiero
osoba. W ten sposób filozofia Lévinasa wpisywa³aby siê w siêgaj¹c¹ ju¿ kilka wieków
tradycjê psychologicznej koncepcji osoby jako kolejny jej przejaw.
Jednak¿e te mo¿liwe rozbie¿ne interpretacje myli Lévinasa  choæ przecie¿
kategorie Erosa, p³odnoci, ojcostwa i synostwa zdaj¹ siê jednoznacznie rozstrzygaæ
analizowany przez nas problem na rzecz pokrywania siê momentów zaistnienia cz³owieka i zaistnienia osoby ludzkiej  nie maj¹ ju¿ miejsca w trzecim okresie jego filozoficznych poszukiwañ, wyznaczonych g³ównie przez takie dzie³a, jak Autrement
qu’être ou au-delà de l’essence oraz De Dieu qui vient à l’idée32. Wynika to g³ównie
z odmiennego ni¿ dotychczas miejsca wiadomoci w ¿yciu osoby ludzkiej.
Tam¿e, s. 26.
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Nawi¹zuj¹c g³ównie do Husserla (choæ tak¿e, porednio, do Augustyna, dla którego nie ma ani przesz³oci, ani przysz³oci; jest tylko wszechw³adne panowanie
teraniejszoci w jej trzech momentach: teraniejszoci teraniejszoci, teraniejszoci przesz³oci i teraniejszoci przysz³oci), Lévinas wskazuje przede wszystkim na
to, ¿e czasem wiadomoci jest teraniejszoæ. Ona dzia³a bowiem teraz i do tego
teraz, do tego, co teraniejsze, sprowadza  w postaci siatki retencji i protencji 
zarówno fakty minione, jak i rzeczy dopiero wyobra¿ane i spodziewane przez podmiot. wiadomoæ  jak pisze Lévinas  pozostaje korelatem jakiego tematu, jakiej
re-prezentowanej teraniejszoci  tematu umieszczonego przede mn¹; bytu, który
jest fenomenem33. Natomiast, ¿eby móc dotrzeæ do samej tajemnicy podmiotu  to
tego, co decyduje o jego wyj¹tkowoci i niepowtarzalnoci  trzeba odejæ od teraniejszoci, w której dzia³a i panuje wiadomoæ. Dlatego te¿ Lévinas w taki oto sposób kreli zamierzenia, które sta³y siê g³ównym w¹tkiem jego filozoficznej refleksji
zawartej w dziele Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹: Pojêcie podmiotowoci nie sprowadza siê [...] do wiadomoci, do samowiedzy, która opiera siê ju¿ na pewnym subiektywnym warunku, na to¿samoci, któr¹ nazywamy Ja [Moi lub Je]. To
prawda, ¿e kiedy zastanawiam siê nad sensem tej to¿samoci, zazwyczaj widzimy
w niej zreifikowan¹ substancjê albo odnajdujemy w niej dla siebie charakteryzuj¹ce
wiadomoci. Tradycyjne ujêcie idealistyczne zak³ada podmiot i wiadomoæ jako
pojêcia równoznaczne, nie bior¹c pod uwagê kto lub jednego  który nie jest relacj¹, lecz absolutnym cz³onem  chyba ¿e chodzi o cz³on nieodwracalnej desygnacji,
jaki siê skrywa mo¿e pod przestarza³ym pojêciem duszy. Cz³on nieredukowalny do
relacji, a jednak rekurencyjny  Ja w sobie samym niczym dwiêk rozbrzmiewaj¹cy
we w³asnym echu, wêze³ falowania, które nie staje siê na nowo wiadomoci¹. Tego
rekurencyjnego cz³onu poszukiwaæ bêdziemy ponad wiadomoci¹ i jej gr¹  lub
przed nimi  ponad lub poza tematyzowanym przez ni¹ byciem34. Wówczas to dotrzemy do zupe³nie nowego rozumienia cz³owieczeñstwa cz³owieka, które te¿ bêdzie
siê wyra¿a³o poprzez ca³kowicie nowe co do znaczenia pojêcia. Cz³owieczeñstwo
traktowane jako jeden z wielu przedmiotów (nawet jeli pominiemy fakt, ¿e to w nim
powstaje wiedza) nabiera znaczeñ, które w swoich wzajemnych zale¿nociach prowadz¹ do nieredukowalnych i skrajnych mo¿liwoci pojêciowych, przekraczaj¹c nawet granice dialektycznej deskrypcji, porz¹dku i bycia; ¿e prowadz¹ do skrajnoci
i niezwyk³oci wykraczaj¹cej poza to, co mo¿liwe  substytucji jednego drugim, do
niepamiêtnej przesz³oci, która nigdy nie by³a teraniejszoci¹, do ustanowienia soboci jako destytucji Ja, do jedynoci bêd¹cej mniej ni¿ niczym, do takiej ró¿nicy
(différence) wzglêdem innego, która jest nie-indyferencj¹ (in-différence)35.
Spróbujmy przybli¿yæ znaczenie tych nowych pojêæ. Najpierw pojêcie niepamiêtnej przesz³oci, która nigdy nie by³a teraniejszoci¹. Dotarcie do niej jest niezmiervient à l’idée, Paris 1982; t³um. pol.: t e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, t³um. M. Kowalska,
Kraków 1994.
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nie wa¿ne, gdy¿ tylko wtedy mo¿na uchwyciæ owe Ja w sobie samym, które jest cz³onem nieredukowalnym do relacji i które przypomina rodzaj dwiêku rozbrzmiewaj¹cego we w³asnym echu. Zdaniem Lévinasa, do tego Ja mo¿emy dotrzeæ zwracaj¹c siê
do czasu, który ca³kowicie wymyka siê wiadomoci: do an-archicznej, niemo¿liwej
do uchwycenia przez wiadomoæ przesz³oci, do przesz³oci absolutnie niepamiêtnej.
W tym w³anie niepamiêtnym czasie dosz³o do utworzenia soboci (le soi), które
w jakiej mierze mo¿na przyrównaæ do macierzyñstwa, ca³kowicie i bezinteresownie
oddanego dobru dziecka  a¿ po ból, a¿ po zranienie. Przywo³ane w tej metaforze
macierzyñstwo wskazuje na w³aciwy sens soboci. Soboæ nie mo¿e siê stworzyæ, lecz
jest ju¿ stworzona z absolutnej biernoci i w tym sensie jest ju¿ ofiar¹ przeladowania,
którego nie mo¿e opanowaæ przez wiadomoæ, jaka mog³aby obudziæ siê w soboci,
by ustanowiæ j¹ dla siebie. Soboæ jest biernoci¹ oddania, które powsta³o ju¿ jako
nieodwracalnie przesz³e, poza wszelk¹ pamiêci¹ czy przypomnieniem. Powsta³o w czasie nieodzyskiwalnym, któremu nie dorównuje teraniejszoæ przedstawiana w przypomnieniu; w czasie narodzin lub stworzenia, którego lad, nieprzek³adalny na wspomnienie, zachowuje siê w przyrodzie lub w stworzeniu. Cofanie siê do siebie poza sob¹ jest
bardziej przesz³e ni¿ wszelka spamiêtywalna przesz³oæ, ni¿ wszelka przesz³oæ daj¹ca
siê przekszta³ciæ w teraniejszoæ36.
Lévinas pisze, ¿e soboæ nie mo¿e sama siebie stworzyæ, ¿e jest ustanowiona.
U jej pocz¹tków le¿y bowiem pewne zdarzenie, które dla Ja pozostanie raz na zawsze niemo¿liwe do przypomnienia, zdarzenie siêgaj¹ce niepamiêtnej przesz³oci.
Jest nim wybór i naznaczenie Ja przez Dobro. Ja nic nie mog³o ju¿ zrobiæ na to naznaczenie. Jego ewentualny, dokonany poprzez jego wiadomoæ, w czasie teraniejszoci jego wiadomoci, sprzeciw by³by i tak daremny. Ja zosta³o naznaczone do
dobroci  i z tego naznaczenia nie jest w stanie siê wywik³aæ. By³ kiedy czas niesprowadzalny do teraniejszoci i obecnoci  pisze Lévinas  przesz³oæ absolutna,
nieprzedstawialna. Czy Dobro nie wybra³o podmiotu i czy tego wyboru nie rozpoznajemy w odpowiedzialnoci zak³adnika, na któr¹ skazany jest podmiot i od której
nie mo¿e siê on uwolniæ, nie przecz¹c sobie, poniewa¿ to ona sprawia, ¿e jest jedyny? W filozofii wybór ten posiadaæ mo¿e jedynie znaczenie, jakie niesie odpowiedzialnoæ za drugiego cz³owieka. Uprzednioæ odpowiedzialnoci wzglêdem wolnoci oznacza³aby Dobroæ Dobra: koniecznoæ, aby Dobro mnie wybra³o, zanim ja bêdê
w stanie je wybraæ, to znaczy przyj¹æ jego wybór. Na tym polega moja pra-ród³owa
podatnoæ. Biernoæ wczeniejsza od wszelkiej receptywnoci. Transcendentna.
Uprzednioæ uprzednia wzglêdem wszelkiej przedstawialnej uprzednioci: niepamiêtna. Dobro przed byciem. Diachronia: nieprzezwyciê¿alna ró¿nica miêdzy Dobrem
i mn¹, brak równoczesnoci, cz³ony wymykaj¹ce siê porównaniu. Ta ró¿nica [différence] jest jednak tak¿e nie-indyferencj¹ [non-indifférence], bo Dobro wyznacza
podmiot  w jego podatnoci, nad któr¹ nie mo¿e on zapanowaæ  ka¿¹c mu zbli¿yæ
siê do innego, do bliniego37.
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Na skutek tego wybrania przez Dobro struktura podmiotu radykalnie ró¿ni siê
od takiego podmiotu, dla którego najwa¿niejsza jest jego wiadomoæ poznaj¹ca rzeczywistoæ oraz relacja podmiot  przedmiot. Jak wiadomo, nawet Drugi, poznawany przez Ja, staje siê przedmiotem (poznawanym) wiadomoci. Tymczasem na skutek wybrania przez Dobro Inny istnieje w Ja, w To¿-Samym nie jako przedmiot poznania  a zatem nie na p³aszczynie intencjonalnoci poznaj¹cej, ale jako kto, za
kogo Ja jest odpowiedzialne  a zatem na p³aszczynie metafizycznej. Drugi cz³owiek, do którego zwrócona zostaje zawarta w pytaniu proba, nie nale¿y do inteligibilnej sfery, któr¹ nale¿y zbadaæ. Pozostaje on w bliskoci. Ktojoæ [quis-nité] 
w³aciwy sens zaimka kto wymyka siê tutaj ontologicznej istocie s³owa [quiddité] co,
które pojawia siê w pytaniu i kieruje poszukiwaniem. Podmiotowoæ jest ustrukturowana jako inny w To¿-Samym (lautre dans le Même), ale w sposób odmienny, ni¿
ma to miejsce w przypadku wiadomoci. [...] Sposób, w jaki podmiotowoæ jest Innym w To¿-Samym, ró¿ni siê od sposobu w³aciwego wiadomoci. [...] Wêze³ zawi¹zany w podmiotowoci, który w podmiotowoci bêd¹cej wiadomoci¹ bycia daje
jeszcze znaæ o sobie w zapytywaniu, oznacza oddanie siê To¿-Samego Innemu. Jest
to oddanie poprzedzaj¹ce ukazanie siê Innego; uprzednie wobec wszelkiej wiadomoci. Jest to dotkniêcie przez Innego, którego nie znam  który nie posiada ¿adnej
to¿samoci i który, jako Inny, nie bêdzie z niczym uto¿samiony. Oddanie to opisane
zostanie jako odpowiedzialnoæ To¿-Samego za Innego, jako poprzedzaj¹ca wszelkie
pytanie odpowied na bliskoæ Innego38.
Od tego przebywania na p³aszczynie metafizycznej, która okrela istotowe
zwi¹zanie mnie z Drugim, od tego wybrania i naznaczenia przez Dobro, które mnie
ca³kowicie przenika, nie jestem siê w stanie wyzwoliæ. Tê szczególn¹ sytuacjê podmiotu Lévinas wyra¿a poprzez pojêcia substytucji, opêtania i psychizmu. Substytucja jest takim zwi¹zaniem siê Ja z Innym, takim Ja dla Innego, ¿e staje siê wrêcz Ja
za Innego. Qui pro quo  substytucja  nad-zwyczajnoæ nie bêd¹ca z³udzeniem,
ani prawd¹, lecz pierwotn¹ inteligibilnoci¹ znaczenia, która burzy porz¹dek bycia
tematyzowanego w Wypowiedzianym; porz¹dek równoczesnoci, odwracalnoci
i wzajemnoci wypowiedzianych relacji. Znaczenie substytucji mo¿liwe jest jedynie
jako ucielenienie. O¿ywienie, pneuma psychiki, innoæ w to¿samoci s¹ to¿samoci¹
cia³a, które jako mo¿liwoæ dawania otwiera siê na innego i staje siê za innego.
Nie daj¹ca siê spoiæ dwoistoæ elementów tego tropu jest dia-chroni¹ jeden-za-drugiego, znaczeniem inteligibilnoci, która niczego nie zawdziêcza obecnoci lub równoczesnoci istoty, bêd¹cej jej redukcj¹39.
Substytucja  to, ¿e Ja zosta³o niejako wydane za Innego, ¿e jest za niego ca³kowicie odpowiedzialne (nawet za jego grzechy), ¿e jest niejako skazane, by nieustannie nosiæ na sobie jego ciê¿ar  wi¹¿e siê z dowiadczeniem w³asnego Ja jako swoicie opêtanego przez Drugiego. Potwierdzeniem elekcji ja jest to, ¿e w odpowiedzialnoci za drugiego cz³owieka ja staje siê  ju¿ jako soboæ, ju¿ jako nawiedzone
38
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i opêtane przez bliniego  jedyne i niezastêpowalne. Warunek  lub bezwarunkowoæ  Soboci nie polega na samopobudzaniu siê suwerennego ja, które tylko wtórnie wspó³czuje innemu cz³owiekowi. Wrêcz przeciwnie: jedynoæ odpowiedzialnego ja mo¿liwa jest tylko w opêtaniu przez innego cz³owieka, w bolesnym wstrz¹sie,
jakiego dowiadczam poza jak¹kolwiek auto-identyfikacj¹, w nieprzedstawialnej
uprzednioci. Jeden pobudzany przez drugiego to an-archiczny traumatyzm lub natchnienie jednego przez innego, a nie przyczyna uderzaj¹ca w sposób mechaniczny
w podporz¹dkowan¹ jej energii materiê40.
Na skutek tego Ja, To¿-Samy jest niejako wewnêtrznie rozszczepiony. Nie jest
to, oczywicie, rozszczepienie wiadomoci tak charakterystyczne dla intencjonalnej
relacji podmiot  przedmiot. Jest to swoista, tak daleko id¹ca obecnoæ Drugiego we
mnie, ¿e staje siê ona  tutaj Lévinas nie boi siê u¿ywaæ niezwykle mocnych s³ów 
obsesj¹ i rodzajem szaleñstwa. ¯e psychika Ja nabiera paradoksalnych wrêcz cech.
Dusza jest innym we mnie. Psychika, jeden-za-drugiego, mo¿e byæ opêtaniem i psychoz¹; dusza jest ju¿ zal¹¿kiem szaleñstwa41. A jest tak dlatego, ¿e psychika intencjonalnoci nie opiera siê ani na tematyzuj¹cej wiadomoci czego, ani na prawdzie bycia, która ukazywa³aby siê w wiadomoci zgodnie z takim czy innym znaczeniem tego, co Powiedziane. Psychika jest form¹ zdumiewaj¹cego rozszczepienia
 rozlunienia lub rozprê¿enia  to¿samoci: jest To¿-Samym nie mog¹cym siê zejæ
z samym sob¹, To¿-Samym rozdartym i wyrwanym z odpoczynku, miêdzy snem a bezsennoci¹, utrat¹ tchu, dreszczem. Nie znaczy to, ¿e To¿-Samy, wyobcowany i zniewolony przez innego, abdykuje, ale ¿e zapomina o sobie w odpowiedzialnoci za innego. Jego to¿samoæ zostaje jednoczenie potwierdzona i zakwestionowana przez
odpowiedzialnoæ i s³u¿bê dla innego. Za spraw¹ odpowiedzialnoci psychicznoæ
duszy staje siê innym we mnie; chorob¹ to¿samoci, która jest zarazem zakwestionowana, oskar¿ona i pozostaje sob¹, staj¹c siê to¿samoci¹ za innego, to¿samoci¹
przez innego42.
Koncepcja wybrania To¿-Samego przez Dobro w czasie an-archicznym, w konsekwencji tak¿e pojêcia substytucji, opêtania i psychizmu wskazuj¹ na to, ¿e Ja od
samego pocz¹tku  od pocz¹tku nie daj¹cego siê przywróciæ przez wiadomoæ do
teraniejszoci  jest zak³adnikiem Drugiego. Naturalnie, moment, w którym cz³owiek uwiadamia sobie to swoje wybranie i swoje przeznaczenie bycia zak³adnikiem,
nastêpuje dopiero w czasie dojrzewania jego osobowoci, w jego ¿yciu w pe³ni dojrza³ym i odpowiedzialnym. W zwi¹zku z tym rodzi siê wa¿ne dla nas pytanie: co
jest najbardziej istotne dla cz³owieka  jego wybranie przez Dobro i naznaczenie do
dobroci w czasie an-archicznym, czy te¿ moment uwiadomienia sobie tego wybrania i tego naznaczenia? Odpowied na nie jest o tyle wa¿na, ¿e  byæ mo¿e  pojawiliby siê tacy interpretatorzy myli Lévinasa, którzy by powiedzieli: najwa¿niejsz¹
chwil¹ w ¿yciu cz³owieka jest w³anie moment uwiadomienia sobie swego losu 
40
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swego wybrania i swego naznaczenia. Co wiêcej, ten moment jest tak bardzo wa¿ny,
¿e od niego winno siê pojmowaæ samo powstanie osoby ludzkiej.
Wydaje siê jednak, ¿e w wietle tego, co dotychczas zosta³o przedstawione, taka
interpretacja nie wytrzyma³aby krytyki. Lévinas mówi bowiem wyranie o wybraniu
i naznaczeniu kogo  o wybraniu i naznaczeniu osoby do nieskoñczonej odpowiedzialnoci za Innego. Odpowiedzialnoæ mo¿e przecie¿ ponosiæ i dwigaæ jedynie
osoba. Co wiêcej, ów sam byt, którego niejako istot¹ jest owo oddanie Innemu, dokonane moc¹ wybrania i naznaczenia podmiotu przez Dobro, Lévinas okrela mianem osoby  i to osoby pojmowanej substancjalnie, bêd¹cej bytem z cia³a i krwi.
Soboæ wiadomoci nie jest zatem wiadomoci¹, ale cz³onem w hipostazie. To na
gruncie tej hipostazy rodzi siê substancjalnie osoba jako to¿samoæ nie daj¹ca siê
uzasadniæ sama przez siê, a tym samym empiryczna i przypadkowa, opieraj¹ca siê
w swoim trwaniu, w swojej stancy, erozji czasu i historii, to znaczy stawiaj¹ca
opór mierci, która jest zawsze gwa³towna i przedwczesna. Jako to¿samoæ poprzedzaj¹ca dla siebie nie jest ona zredukowanym modelem lub zarodkiem relacji
siebie do siebie, ani ukazywaniem siê dla siebie, jak¹ jest poznanie. [...] Bezzasadna
ipseitas wyra¿a siê w kategoriach takich, jak ja [moi, je], soboæ, oraz [...] takich
jak dusza, zmys³owoæ, podatnoæ na zranienie, macierzyñstwo i materialnoæ, które
opisuj¹ odpowiedzialnoæ za innych. [...] Wczeniej jednak jest to non-quidditas 
osoba  przes³oniêta zapo¿yczonym byciem, które, przyznaj¹c jej pewn¹ rolê, maskuje jej bezimienn¹ szczegó³owoæ. Punktem oparcia ducha jest zaimek osobowy43.
Szczególnie wa¿nym komentarzem do powy¿szego rozró¿nienia miêdzy osob¹
w jej wymiarze substancjalnym a osob¹ w sensie empirycznym i przypadkowym s¹
s³owa Lévinasa wypowiedziane przezeñ podczas rozmowy, jaka mia³a miejsce z profesorami Uniwersytetu w Leydzie w 1975 roku. Odpowiadaj¹c na pytania prof. Heeringa, Lévinas wprowadzi³ to samo  choæ wyra¿one innymi terminami  niezmiernie wa¿ne dla nas rozró¿nienie na p³aszczyznê metafizyczn¹ oraz na p³aszczyznê
psychologiczn¹, na których mo¿na  i nale¿y  rozpatrywaæ jego rozumienie osoby
ludzkiej. P³aszczyzn¹, która decyduje o samym byciu osoby, jest  wed³ug niego 
p³aszczyzna metafizyczna. Mówi ona nie tylko o zaistnieniu osoby, ale przede
wszystkim o takim, a nie innym jej kszta³cie. Kszta³cie zadecydowanym i raz na zawsze okrelonym przez dokonany w czasie an-archicznym wybór przez Dobro To¿Samego do odpowiedzialnoci za Drugiego. Zast¹pienie Innego znaczy: w najg³êbszym zakamarku mojego ja nie czuæ siê niewinnym nawet w obliczu z³a, które czyni
Inny. [...] Aby wyjaniæ pojêcie zast¹pienia, muszê powiedzieæ wiêcej, muszê u¿yæ
hiperboli: indywiduacja ja, to, dziêki czemu ja nie jest po prostu to¿samym bytem,
jak¹ substancj¹, ale dziêki czemu jest soboci¹ [ipséité], dziêki czemu jest jedyne,
choæ tej jedynoci nie zawdziêcza ¿adnej wyj¹tkowej cesze, to fakt, ¿e jest ono wezwane lub wskazane, lub wybrane do zast¹pienia [Innego] i nie mo¿e siê przed tym
uchyliæ. To nie daj¹ce siê odrzuciæ wyznaczenie sprawia, ¿e z Ja w ogóle, z pojêcia, wyrywa siê ten, kto odpowiada w pierwszej osobie:  ja, a nawet od razu w bier43
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niku: me voici: oto masz mnie przed sob¹44. Natomiast poziom psychologiczny
odnosi siê do samego ¿ycia Ja, a dok³adniej do chwili, w której Ja napotyka Innego.
Spotkanie z Innym ma, niew¹tpliwie, donios³e znaczenie dla Ja. Ja stoi bowiem wtedy przed konkretnym wyborem: wziêcia odpowiedzialnoci za Drugiego lub ucieczki przed t¹ odpowiedzialnoci¹. Równoczenie dowiadcza czego niezmiernie wa¿nego: budzi siê w nim wtedy poczucie w³asnej to¿samoci wynikaj¹cej z pra-ród³owego wybrania przez Dobro do odpowiedzialnoci. I jednoczenie wie, ¿e od tej
w³asnej to¿samoci nie jest w stanie uciec. Rysuj¹ siê przed nim ju¿ tylko dwie mo¿liwoci: wiernoæ powo³aniu przez Dobro lub zdrada tego¿ powo³ania. Ludzkie ja,
soboæ, jednoæ jani znacz¹ niemo¿noæ uchylenia siê, ukrycia siê przed Innym.
Dopóki nie ma Innego, nie mo¿na mówiæ ani o wolnoci, ani o braku wolnoci; nie
istnieje jeszcze to¿samoæ osoby, która jest to¿samoci¹ nieodró¿nialnego, to¿samoci¹ kogo, czyja jedynoæ wynika z niemo¿noci uchylenia siê (ukrycia siê) przed
Innym. Niemo¿noæ-uchylenia-siê to w³anie znamiê mojej jednoci: pierwsza osoba pozostaje pierwsz¹ osob¹, nawet je¿eli empirycznie siê uchyla. Uchylaæ siê  czasownik zwrotny: kiedy uchylam siê od swoich obowi¹zków wobec drugiego cz³owieka, wci¹¿ pozostajê sob¹. [...] Mówiê, ¿e jestem oddany [Innemu], poniewa¿ jestem
sob¹. W tym sensie absolutnie nie da siê skonstruowaæ pojêcia Ja. W poznaniu, owszem, ja powraca do siebie, ale je¿eli w strumieniu wiadomoci w ogóle istnieje
orodek, do którego mo¿na powróciæ, wêze³ tego powrotu zawi¹zuje siê w innej intrydze. To za spraw¹ etyki, przez emfazê mojego zobowi¹zania, jestem sob¹. W tym
sensie Pañski zarzut jest absolutnie s³uszny na poziomie psychologicznym, na poziomie relacji miêdzyludzkich, ale zmusza mnie do tego, by powiedzieæ, co siê dzieje 
metafizycznie  w tym zast¹pieniu, które Pan s³usznie rozwa¿a równie¿ jako codzienne postêpowanie etyczne45.
Mówi¹c o intrydze, Lévinas ma na myli ow¹ intrygê trzech osób: Onoci
(Dobra, Boga), który wybiera To¿-Samego (Ja) do nieskoñczonej odpowiedzialnoci
za Innego (Drugiego). To w³anie dziêki tej intrydze cz³owiek jest sob¹  czyli
osob¹ od czasu an-archicznego odpowiedzialn¹ za Drugiego. W trzecim okresie swej
refleksji filozoficznej Lévinas jest pod tym wzglêdem niezwykle jasny: cz³owiek
jako osoba  przenikniêta etycznoci¹ swej nieskoñczonej odpowiedzialnoci za Innego  jest od pocz¹tku swego istnienia. Uwiadomienie sobie tego  na p³aszczynie psychologicznej, na p³aszczynie relacji miêdzyludzkich: wtedy, gdy zjawia siê
Inny  jest ju¿ spraw¹ niejako wtórn¹. Tym bardziej ¿e cz³owiek-osoba uwiadamia
sobie jedynie to, kim ju¿ jest od swej niepamiêtnej przesz³oci.

*
wiadomoæ odgrywa niew¹tpliwie wielk¹ rolê w ¿yciu osoby ludzkiej. Widaæ
to tak¿e we wszystkich trzech etapach kszta³towania siê filozofii Emmanuela Lévinasa. W zwi¹zku z tym zosta³o przez nas postawione pytanie, czy, wed³ug tej filozo44
45

T e n ¿ e, O Bogu, który nawiedza myl, s. 159.
Tam¿e, s. 161.

128

MAREK JÊDRASZEWSKI

fii, pocz¹tek istnienia i dzia³ania danej osoby jest wyznaczony  tak jak to g³osi psychologiczna koncepcja osoby ludzkiej siêgaj¹ca swymi korzeniami do filozofii Kartezjusza i Lockea  poprzez pocz¹tek dzia³ania wiadomoci.
Analizy odnonych tekstów Lévinasa, przeprowadzone w tym artykule, wyranie wskazuj¹ na fakt, ¿e na powy¿sze pytanie nale¿y odpowiedzieæ negatywnie. Zdaniem Lévinasa bowiem, pocz¹tek istnienia osoby pokrywa siê z chwil¹ zaistnienia
cz³owieka. Mimo bardzo wyeksponowanego w pierwszym okresie jego filozoficznych poszukiwañ momentu pojawienia siê hipostazy jako wiadomoci w³asnej materialnoci, stoi on na stanowisku, ¿e o byciu osoby, o jej zaistnieniu, decyduj¹ ontologiczne kategorie Erosu i p³odnoci. Ojcostwo polega na uznaniu syna jako osoby 
jako swoistego przed³u¿enia ojcowskiego Ja.
Podobnie jest w drugim okresie filozofii Lévinasa. Dla rozwoju osoby, dla chwili,
w której ona przestaje byæ jedynie bytem fenomenalnym, a staje siê bytem w sobie, decyduj¹ce jest spotkanie z nag¹ i bezbronn¹ twarz¹ Drugiego. Jednak¿e spotkanie to jest
dopiero pocz¹tkiem drugiego taktu w ¿yciu osoby ludzkiej. Pierwszym, najwa¿niejszym
dla jej zaistnienia, jest tworzenie siê Ja, To¿-Samego, który, zapocz¹tkowany w swym
biologicznym istnieniu przez mi³oæ erotyczn¹ i p³odnoæ, buduje dalej swoj¹ to¿samoæ,
swój egoizm, poprzez rozkoszowanie siê wiatem, dom i ¿ycie ekonomiczne.
Tak¿e w trzecim okresie filozofii Lévinasa spotykamy siê z niezmiernie wa¿nym
wydarzeniem pojawienia siê Innego, dziêki któremu Ja uwiadamia sobie w³asne wybranie do nieskoñczonej odpowiedzialnoci za Drugiego. Jednak¿e jest to jedynie
p³aszczyzna psychologiczna, p³aszczyzna relacji miêdzyludzkich w rozwa¿aniach dotycz¹cych osoby. Najwa¿niejsz¹ jest bowiem p³aszczyzna metafizyczna, w której jest
mowa o wybraniu podmiotu do dobroci przez Dobro. Wybór ten ma miejsce w czasie
an-archicznym, w przesz³oci niepamiêtnej, niemo¿liwej do sprowadzenia do teraniejszoci wiadomoci. Osoba zaczyna siê jeszcze przed wiadomoci¹ podmiotu.
Nasuwa siê, na koniec, jeszcze jedna uwaga. Gdy chodzi o pocz¹tek ¿ycia osobowego, bez trudu mo¿emy zauwa¿yæ daleko id¹ce podobieñstwo w rozwi¹zaniach,
jakie Lévinas przedstawia zarówno w pierwszym, jak i drugim okresie swych filozoficznych poszukiwañ. Wynika ono g³ównie z roli, jak¹ przypisuje on ontologicznym
kategoriom Erosu i p³odnoci. Kategorie te wskazuj¹ jednoczenie na biologiczny
wymiar zaistnienia cz³owieka-osoby. Wi¹¿e siê to tak¿e z faktem uznania syna przez
ojca. To ojciec bowiem widzi w synu zarówno przed³u¿enie swego ojcowskiego ja,
jak i nowy byt, nowe Ja syna. Natomiast fundamentem osoby, charakterystycznym
dla trzeciego etapu filozofii Lévinasa, jest Dobro, jest Onoæ. To Dobro wybra³o
podmiot do jego niczym nieograniczonej odpowiedzialnoci za Innego, to ono sprawi³o, ¿e psychizm To¿-Samego od pocz¹tku jest niejako rozszczepiony na Ja i na
Innego. W ten sposób trzeci okres filozofii Lévinasa dope³nia poprzednie. Bycie osob¹, w tym tak¿e jej zapocz¹tkowanie w istnieniu, to przecie¿ nie tylko sprawa zrodzenia i uznania dziecka jako osoby przez rodziców. To tak¿e sprawa Boga, który
nadaje ka¿dej osobie  ju¿ w czasie an-archicznym, w czasie uprzednim wobec
wszelkiej wiadomoci  niepowtarzalny wymiar etycznoci: odpowiedzialnoci za
Drugiego, od której nikt mo¿e siê uchyliæ.
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Osoba ludzka i czas. To zestawienie mo¿e inspirowaæ ró¿norodne refleksje.
Wydaje siê jednak, ¿e istniej¹ pewne przestrzenie w relacji osobaczas domagaj¹ce
siê solidnej eksploracji, mam tu na myli te aspekty bytowania osoby w czasie, które
s¹ dowiadczeniem kruchoci istnienia.
U¿ywaj¹c terminu osoba chcê podkreliæ nieredukowalnoæ cz³owieka do jego
natury. Cia³o jest epifani¹ osoby. Zazwyczaj, gdy mówimy o osobie, ³¹czymy z ni¹
takie cechy jak: rozumnoæ, samoistnoæ, wolnoæ, zdolnoæ, pomijamy natomiast
s³owa: nieporadnoæ, niesamowystarczalnoæ, zale¿noæ, kruchoæ. A przecie¿ to tak¿e przynale¿y do dowiadczenia osoby, co wiêcej, najwa¿niejsze momenty czasowego istnienia osoby, pocz¹tek i koniec, zwi¹zane s¹ z absolutn¹ kruchoci¹ istnienia.
Mówi¹c o pocz¹tku mam na myli istnienie od poczêcia. Mówi¹c o koñcu
mylê o czasie staroci, który czêsto podobny jest do pocz¹tku. Te dwa okresy istnienia osoby ludzkiej w czasie s¹ trudne do eksploracji przez nauki empiryczne, które maj¹ tendencje redukcjonistyczne. Przede wszystkim jest to teren refleksji dla
filozofii.
Inspiracj¹ do napisania tego artyku³u jest ksi¹¿ka Axela Honnetha Kampf um
Anerkennung1 dotycz¹ca filozofii spo³ecznej.
Filozofia spo³eczna od Machiavelego i Hobbesa zak³ada relacjê wrogoci pomiêdzy jednostkami pragn¹cymi zagwarantowaæ sobie warunki prze¿ycia. Spo³eczeñstwo nie by³oby niczym innym jak tylko zbiorem jednostek. Funkcja pañstwa, w tym
1
A. H o n n e t h, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte,
Frankfurt am Main 1992. W tym tekcie korzystam z t³umaczenia francuskiego: t e n ¿ e, La lutte
pour la reconnaissance, t³um. P. Rusch, Paris 2000.
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kontekcie, ogranicza³aby siê do neutralizowania antagonizmów. W ten sposób mielibymy do czynienia z instrumentalizacj¹ moralnoci.
Honneth proponuje natomiast na nowo odczytaæ idee m³odego Hegla, który szuka³ zrozumienia konfliktów ludzkich w perspektywie walki (proby) o uznanie.
W ten sposób wydobywa on na wiat³o wymiar moralny nieroz³¹czny od wszystkich
konfrontacji i rekonstruuje ewolucjê spo³eczn¹ wed³ug nastêpuj¹cych po sobie rzeczywistych lub symbolicznych walk, w których jednostka nie tyle szuka zniszczenia
czy poni¿enia swojego przeciwnika, lecz raczej walczy o bycie uznanym przez niego w swojej indywidualnoci. S³owo walka nale¿y tu raczej rozumieæ jako skierowane do innego uporczywe wo³anie (apel) o wiê, o spotkanie, o uznanie. Mi³oæ,
prawo, solidarnoæ, w miarê ubogacania siê relacji ludzkich, staj¹ siê rzeczywistociami wpisuj¹cymi siê w tê wiê wzajemnego uznania.
Do ksi¹¿ki Axela Honnetha nawi¹zuje w swoich poszukiwaniach równie¿ Paul
Ricoeur, który jedno ze swoich dzie³ zatytu³owa³ Le parcours de la reconnaissance2,
co mo¿na przet³umaczyæ jako Droga (przestrzeñ) uznania (rozpoznania).
Nie bêdê tu przedstawia³ szczegó³owych analiz Honnetha czy Ricoeura, lecz
raczej razem z nimi spróbujê zreaktualizowaæ Heglowski temat Anerkennung, maj¹c
na uwadze wspó³czesny kontekst kruchoci istnienia osoby w czasie.

I. Osoba i walka o uznanie3
Dla Hobbesa ¿ycie wspólne to rywalizacja, nieufnoæ, ¿¹dza s³awy4. Do racjonalnych zachowañ, do tworzenia umów politycznych, wed³ug Hobbesa, zmusza ludzi strach przed gwa³town¹ mierci¹. Tak wiêc, czym pierwotnym w relacjach miêdzyludzkich by³oby nieuznanie.
M³ody Hegel, z tzw. okresu jenajskiego jego twórczoci, w miejsce lêku przed
mierci¹ wprowadzi³ Anerkennung, s¹dz¹c, ¿e najistotniejsze dla osoby ludzkiej
jest pragnienie bycia uznanym. To jest pierwotne dowiadczenie u podstaw wspólnego ¿ycia. Uznanie zawsze zostaje przywo³ywane wraz ze swoim negatywnym cieniem: zbrodni¹ bêd¹c¹ zaprzeczeniem uznania.
Te filozoficzne intuicje Hegla, jego spekulatywne struktury, dzisiaj, korzystaj¹c
zw³aszcza z osi¹gniêæ psychologii i psychoanalizy, mo¿emy próbowaæ potwierdzaæ
przez konkretne obserwacje z ¿ycia osoby ludzkiej.
Walkê o uznanie mo¿na sprowadziæ do trzech modeli uznania intersubiektywnego, którym odpowiadaj¹ kolejno mi³oæ, prawo i szacunek w spo³eczeñstwie.
P. R i c o e u r, Le parcours de la reconnaissance, Wien 2003; polskie t³umaczenie: t e n ¿ e,
Drogi rozpoznania, t³um. J. Margañski, Kraków 2004.
3
S³owo uznanie w jêzyku polskim ma wiele znaczeñ. Tu bêdzie chodzi³o przede wszystkim
o uznanie naszej w³asnej najautentyczniejszej to¿samoci, która sprawia, ¿e jestemy tym, kim jestemy. Ta to¿samoæ rozumiana jako to¿samoæ osoby, domaga siê przede wszystkim uznania jej
istnienia i uznania prawa do bycia-z-innymi.
4
T. H o b b e s, Lewiatan, czyli materia, forma i w³adza pañstwa kocielnego i wieckiego,
t³um. C. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 109n.
2
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Pierwszy model walki o uznanie, pragnienie mi³oci, obejmuje ca³¹ gamê relacji, w których podmioty potwierdzaj¹ siê wzajemnie w swoich konkretnych potrzebach, a wiêc jako istoty potrzebuj¹ce5. Tym modelem zajmê siê bardziej szczegó³owo na koñcu, gdy¿ odgrywa on rolê fundamentaln¹, jak s¹dzê, w spojrzeniu na osobê ludzk¹ w jej kruchym istnieniu w czasie.
Walka o uznanie prawne
Hegel, mówi¹c o walce o uznanie na p³aszczynie prawnej, dostrzega jej realizacjê przede wszystkim w dostêpie do legalnego posiadania dóbr materialnych na podstawie odpowiednich umów, norm. Konflikt zaczyna siê, gdy dochodzi do zerwania
umowy, do pogwa³cenia norm, do prawnego ograniczenia, przymusu. Tak dochodzi do
zbrodni, do braku uznania. Mamy tu do czynienia z konfrontacj¹ woli jednostkowej
z wol¹ uniwersaln¹, z napaci¹ na osobê w jej wymiarze uniwersalnym6, w jej prawie
do posiadania praw7. Chodzi tu o uznanie w sensie prawnym, które domaga siê z jednej strony uznania uniwersalnej wa¿noci normy, z drugiej za, uznania niepowtarzalnoci osoby jako jednostki wolnej i równej z wszystkimi innymi8.
Dzi, reaktualizuj¹c spekulatywne szkice Hegla dotycz¹ce prawnego uznania
osoby, mo¿emy wyliczyæ nastêpuj¹ce kategorie praw podmiotowych: 1. prawa cywilne obejmuj¹ce prawa negatywne, chroni¹ce osobê, jej wolnoæ, ¿ycie, w³asnoæ
przed bezprawnymi uzurpacjami pañstwa; 2. prawa polityczne, nale¿¹ce do praw
pozytywnych, gwarantuj¹ce uczestnictwo w procesie kszta³towania woli publicznej;
3. prawa spo³eczne, równie¿ nale¿¹ce do praw pozytywnych, zapewniaj¹ce ka¿demu
sprawiedliwy udzia³ w dystrybucji podstawowych dóbr9. Na wszystkich trzech poziomach trwa nieustannie walka cz³owieka o uznanie. Tam, gdzie osoba mo¿e cieszyæ siê z posiadania tych praw, tam równie¿ nieustannie czyha mo¿liwoæ odrzucenia, wykluczenia, wyobcowania, ciemiê¿enia. Walka o uznanie w tym przypadku
wynika z godnoci ludzkiej, która jest zdolnoci¹ domagania siê prawa10.
Walka o powa¿anie spo³eczne
Walka o uznanie odbywa siê równie¿ na poziomie pragnienia bycia godnym
powa¿ania ze strony innych ludzi. Cz³owiek oczekuje szacunku, liczy na wzgl¹d,
presti¿. Odniesieniem jest tutaj istnienie uznawanych wartoci i celów, wspólnych
A. H o n n e t h, La lutte pour la reconnaissance, s. 117.
Por. P. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 195.
17
Por. G. W. F. H e g e l, Encyklopedia nauk filozoficznych, t³um. . F. Nowicki, Warszawa
1990, par. 488-502, s. 498-505; t e n ¿ e, Zasady filozofii prawa, t³um. A. Landman, Warszawa
1969, par. 41-103, s. 62-112; A. H o n n e t h, La lutte pour la reconnaissance, s. 132-133.
18
Mo¿emy uwa¿aæ siê za dysponentów praw tylko pod warunkiem, ¿e równoczenie mamy
wiadomoæ normatywnych zobowi¹zañ, których musimy dotrzymaæ wobec drugiego cz³owieka
(A. H o n n e t h, La lutte pour la reconnaissance, s. 122).
19
Por. A. H o n n e t h, La lutte pour la reconnaissance, s. 140. Por. tak¿e: R. A l e x y, Theorie der
Grundrechte, Frankfurt am Main 1996; T. P a r s o n s, Le système des sociétés modernes, Paris 1973.
10
J. F e i n b e r g, The nature and value of rights, cyt. za: P. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 200.
15
16
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dla konkretnych spo³ecznoci. Formy powa¿ania mog¹ ró¿niæ siê w zale¿noci od
epoki, ale zawsze tym co wa¿ne, jest pragnienie bycia uznanym w spo³eczeñstwie,
poczucie, ¿e nie jest siê wyobcowanym. Jest to koncepcja kulturowa, która zak³ada,
¿e spo³eczeñstwo samo z siebie siê stwarza, stanowi¹c sumê wartoci i celów etycznych ka¿dorazowo aktywizowanych. Idea wspólnoty wartoci zapowiada siê wobec
tego jako ewentualny horyzont nieuniknionej aksjologicznej ró¿norodnoci, która
kontrastuje z domnieman¹ uniwersalnoci¹ praw podmiotowych okrelonych przez
porz¹dek prawny11. Walka o uznanie spo³eczne dokonuje siê wiêc w kontekcie specyficznych form konfliktów aksjologicznych.
Te formy walki o uznanie, walka o uznanie prawne i o powa¿anie spo³eczne,
s¹ dla osoby ludzkiej bardzo wa¿ne na drodze ugruntowania swojej w³asnej to¿samoci. Jednak s¹ one wtórne w stosunku do pragnienia bycia uznanym jako osoba
przez blinich. Chodzi o to, ¿e przed rozpoznaniem swojej to¿samoci obywatelskiej,
osoba ludzka ma przede wszystkim pragnienie dowiadczenia swojej to¿samoci jako
kogo, kto poprzez swoje urodzenie przynale¿y do jakiej rodziny: to jest czyj
syn, czyja córka. Zanim pomylê siebie i zapragnê jako podmiot percepcji, dzia³ania, odpowiedzialnoci i prawa, jestem kim bezcennym12, niepowtarzalnym jako
osoba po prostu ¿yj¹ca; mam swoje imiê, które zosta³o nadane mi przez innych,
a wiêc zosta³em uznany. To jest to najg³êbsze pragnienie bycia rozpoznanym, uznanym najpierw przez najbli¿szych, ale tak¿e przez innych.
Pragnienie mi³oci
Bycie-z-innymi, jest, u¿ywaj¹c heideggerowskiej terminologii, egzystencja³em, to
znaczy czym, dziêki czemu mogê rozumieæ moje bycie-w-wiecie, mogê widzieæ
sens mojego istnienia.
Do struktury osoby ludzkiej nale¿y kruchoæ jej istnienia zale¿na od wzajemnego uznania. To pragnienie uznania dotyczy ca³ego ¿ycia w czasie. Odmowa uznania
dotyka cz³owieka w samym sercu jego egzystencji i ma decyduj¹cy wp³yw na jego
¿ycie. Istota ludzka wziêta za nic, bez aprobaty omal¿e nie istnieje13.
Reaktualizuj¹c ten najwa¿niejszy, wed³ug mnie, poziom walki o uznanie, dzisiaj
nale¿y skorzystaæ tak¿e z osi¹gniêæ psychologii i psychoanalizy, które od strony
empirycznej dope³niaj¹ heglowskie spekulacje. Tak¿e Honneth to czyni analizuj¹c
zaburzenia psychiczne w procesie odrywania dziecka od jego otoczenia14.
Uznanie w rodzinie
Ka¿de przyjête narodziny w pewnym sensie oznaczaj¹ adopcjê, uznanie przez
ojca i matkê  uznanie za córkê, syna. Nazwy matka i ojciec kojarz¹ siê z przeP. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 201.
Na ten temat por.: P. L e g e n d r e, Linestimable objet de la transmission. Etude sur le principe généalogique en Occident, Paris 1985, cyt. przez P. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 189-190.
13
Por. P. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 188.
14
Por. A. H o n n e t h, La lutte pour la reconnaissance, s. 119. Powo³uje siê on zw³aszcza na
prace Donalda Woodsa Winicotta.
11

12
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kazywaniem ¿ycia. Nie chodzi tylko o biologiczny przekaz, lecz o permanentne
uznanie. Bez uznania (adopcji) nie ma ¿ycia. Wszelkie formy nieuznania, odrzucenia, niszcz¹ w cz³owieku elementarn¹ ufnoæ. Cz³owiek nosi w sobie lady wszystkich konfliktów15, zw³aszcza tych z pocz¹tków w czasie, z czasu absolutnej bezbronnoci.
O dramatycznych konsekwencjach pewnych form nieuznania czytamy w s³ynnym Licie do ojca Franza Kafki, którego d³u¿sze fragmenty warto przytoczyæ dla
zilustrowania najwa¿niejszego pragnienia cz³owieka, pragnienia uznania, pragnienia
bliskoci:
Najukochañszy Ojcze,
Niedawno spyta³e mnie, czemu twierdzê, ¿e odczuwam przed Tob¹ lêk. Jak zwykle nie wiedzia³em, co Ci odpowiedzieæ, czêciowo w³anie z lêku, który odczuwam
wobec Ciebie, a czêciowo dlatego, ¿e na uzasadnienie owego lêku musia³bym przytoczyæ zbyt wiele szczegó³ów, zanim bym go w po³owie uargumentowa³. I je¿eli nawet próbujê obecnie odpowiedzieæ Ci pisemnie, to i tak nie uczyniê tego w pe³ni,
poniewa¿ podczas pisania te¿ parali¿uje mnie strach przed Tob¹ i jego konsekwencje, a moja pamiêæ nie ogarnia ogromu sprawy, która dalece przekracza zdolnoci
mojego rozumu.
Dla Ciebie sprawa by³a zawsze bardzo prosta, wtedy przynajmniej, kiedy rozmawia³e o tym ze mn¹, a tak¿e, bez wyboru  z kim popad³o. W Twoich oczach wygl¹da³o to mniej wiêcej tak: ca³e swoje ¿ycie ciê¿ko pracowa³e, powiêci³e wszystko dzieciom, zw³aszcza mnie, i dlatego mog³em wieæ ¿ywot huczny i buñczuczny, mia³em
ca³kowit¹ swobodê w uczeniu siê, nie troszczy³em siê o wikt, zupe³nie nie mia³em powodów do trosk. Nie wymaga³e za to ¿adnej wdziêcznoci  Ty znasz wdziêcznoæ
dzieci  ale choæby jakiego zrozumienia, oznaki wspó³czucia; zamiast tego od dawna zaszywa³em siê w mym pokoju, ucieka³em w wiat ksi¹¿ek, w szalone przyjanie,
w ekscentryczne pomys³y; otwarcie nigdy z Tob¹ nie rozmawia³em [ ].
By³em lêkliwym dzieckiem; mimo to bywa³em z pewnoci¹ równie¿ krn¹brny, jak
inni w mym wieku; z pewnoci¹ matka te¿ mnie rozpieszcza³a, ale nie mogê uwierzyæ, ¿e by³em szczególnie trudny do wychowania; nie mogê uwierzyæ, ¿e przyjaznym
s³owem, ³agodnym ujêciem za rêkê, dobrym spojrzeniem nie uda³oby siê sk³oniæ mnie
do zrobienia wszystkiego, czego by chciano. Jeste zasadniczo dobrym i ³agodnym
cz³owiekiem (to, co bêdzie napisane dalej, nie przeczy temu, mówiê przecie¿ tylko
o sposobie, w jaki oddzia³ywa³e na dziecko), ale nie ka¿de dziecko ma tyle wytrwa³oci i odwagi, aby tak d³ugo doszukiwaæ siê dobroci. Potrafisz tylko tak traktowaæ
dziecko, jak Ciebie traktowano: energicznie, ha³aliwie i porywczo, i w tym przypadku wydaje Ci siê to nawet bardzo stosowne, poniewa¿ zamierza³e wychowaæ mnie
na silnego, dziarskiego i odwa¿nego m³odzieñca [ ].
Dok³adnie przypominam sobie tylko jedno zajcie z wczesnego dzieciñstwa. Ty
te¿ mo¿e jeszcze je pamiêtasz. Pewnego razu w nocy bez ustanku marudzi³em o troO niektórych takich ladach por. np.: R. H e m f e l t, F. M i n i r t h, P. M e i e r, Mi³oæ to
wybór. O terapii wspó³uzale¿nieñ, t³um. R. Towlson, Poznañ 2004.
15
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chê wody, zapewne nie z pragnienia, ale prawdopodobnie po to, aby Ciê nieco poirytowaæ, po czêci za, aby siê zabawiæ. Gdy nie pomog³y surowe upomnienia, zabra³e mnie z ³ó¿ka, zanios³e na d³ugi, drewniany balkon i na chwilê zostawi³e samego, w koszuli, pod zamkniêtymi drzwiami. Nie chcê powiedzieæ, ¿e to by³o niew³aciwe, mo¿e wtedy naprawdê nie mo¿na by³o w inny sposób uzyskaæ spokoju w nocy,
chcê jednak przez to scharakteryzowaæ Twoje metody wychowawcze i ich oddzia³ywanie na mnie. Potem by³em ju¿ chyba pos³uszny, ale pozosta³ mi z tego wewnêtrzny
uraz. Nigdy nie potrafi³em doszukaæ siê w³aciwego zwi¹zku pomiêdzy tym zrozumia³ym dla mnie, bezsensownym proszeniem o wodê, a niezwyk³¹ ohyd¹ wyniesienia
mnie na balkon. Jeszcze po latach cierpia³em z powodu drêcz¹cego wyobra¿enia, ¿e
ogromny mê¿czyzna, mój Ojciec, najwy¿sza instancja, móg³ przyjæ i prawie bez powodu wynieæ mnie w nocy z ³ó¿ka na balkon, i ¿e ja tak zupe³nie nic nie znaczy³em
dla niego.
Wtedy by³ to tylko skromny pocz¹tek, ale to ogarniaj¹ce mnie czêsto poczucie
marnoci (sk¹din¹d równie¿ uczucie szlachetne i p³odne) wywodzi siê pod wieloma
wzglêdami z Twojego wp³ywu. Potrzebowa³em nieco zachêty, przyjani, pozostawienia mi trochê samodzielnoci w wyborze drogi; zamiast tego zmieni³e mi j¹, ma siê
rozumieæ w dobrych intencjach, bo powinienem iæ inn¹ drog¹. Ale do tego siê nie
nadawa³em [ ].
Ze swego fotela rz¹dzi³e wiatem. S³uszne by³o tylko Twoje zdanie, ka¿de inne
by³o niewydarzone, ekstrawaganckie, meszygene, nienormalne. Nadto Twoje zadufanie w sobie by³o przy tym tak wielkie, ¿e zupe³nie nie potrzebowa³e byæ konsekwentnym, a mimo to nie przestawa³e mieæ racji [ ].
Nabra³e dla mnie tajemniczych cech, w³aciwych wszystkim tyranom, których prawo opiera siê na ich osobie, a nie na rozumie. Tak mi siê przynajmniej wydawa³o [ ].
Gdy zaczyna³em robiæ co, co Tobie siê nie podoba³o, i wró¿y³e mi fiasko, to
lêk przed Twoj¹ opini¹ by³ tak ogromny, ¿e fiasko, chocia¿ dopiero w póniejszym
okresie, nastêpowa³o nieuchronnie. Straci³em zaufanie do w³asnego dzia³ania. By³em niesta³y, niepewny. Im by³em starszy, tym wiêkszy by³ materia³ obci¹¿aj¹cy, który mog³e mi przedstawiæ na dowód mojej bezwartociowoci [ ].
Cz³owiek stawa³ siê ponurym, roztargnionym, niepos³usznym dzieckiem, przemyliwaj¹cym wci¹¿ o ucieczce, najczêciej wewnêtrznej [ ].
To prawda, ¿e matka by³a dla mnie bezgranicznie dobra, lecz wszystko pozostawa³o dla mnie w relacji do Ciebie, a wiêc nie by³a to dobra proporcja. Matka niewiadomie spe³nia³a rolê naganiacza w polowaniu. Kiedy Twoje wychowanie w jakim nieprawdopodobnym przypadku przez upór, niechêæ lub nawet nienawiæ stawia³o mnie na w³asnych nogach, to matka odkrêca³a wszystko na nowo swoj¹
dobroci¹, rozs¹dnymi mowami i namowami (w zamêcie dzieciñstwa by³a wzorem rozs¹dku), probami, i na powrót by³em wpêdzany w Twoje sid³a, z których mo¿e zreszt¹ by³bym siê i wy³ama³ z korzyci¹ dla mnie i dla Ciebie. Albo bywa³o tak, ¿e nie
dochodzi³o do ¿adnego istotnego pojednania i ¿e matka chroni³a mnie przed Tob¹
tylko w tajemnicy, co mi po kryjomu dawa³a, na co mi pozwala³a, a potem by³em
wobec Ciebie na nowo p³ochliw¹ istot¹, k³amc¹, winowajc¹ wiadomym swej winy,
który z powodu swej nicoci musia³ dochodziæ krêt¹ drog¹ nawet do tego, co uwa¿a³
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za swe prawo. Oczywicie, przyzwyczai³em siê potem szukaæ na tych drogach tego,
do czego nie mia³em prawa, nawet w moim przekonaniu. Znów zwiêksza³o siê poczucie winy.
Prawd¹ równie¿ jest, ¿e rzeczywicie ani razu mnie nie uderzy³e. Ale wrzask,
Twoja czerwona twarz, popieszne odpinanie szelek i to, ¿e wisia³y gotowe na oparciu krzes³a  by³o dla mnie chyba bardziej przykre. Jakby kto mia³ byæ powieszony.
Gdyby go powieszono naprawdê, umar³by i na tym koniec. Je¿eli jednak najpierw
musi prze¿yæ wszystkie przygotowania do egzekucji, a dopiero gdy mu stryczek zwisa
przed twarz¹, ma dowiedzieæ siê o u³askawieniu, to mo¿e siê przez ca³e ¿ycie z tego
nie uleczyæ16.
Pisanie takich listów, nawet do bliskich ju¿ nie¿yj¹cych, proponuje siê dzi
w terapii osób zranionych brakiem w³aciwych wiêzi17.
Dziecko pozbawione zdrowych relacji bliskoci z ojcem i matk¹, mo¿e rozwin¹æ w sobie osobowoæ bez szkieletu, bez struktury, z brakiem stanowczoci, wytrwa³oci, autonomii18. Nie znaj¹c siebie naprawdê, taka osoba cierpi z powodu g³êbokiego braku zaufania do samej siebie; dlatego jej ¿ycie charakteryzuje siê trudnociami w podejmowaniu decyzji, niepewnoci¹. Niczego nie czuj¹c siê pewnym, nie
jest w stanie dokonaæ wyboru, wyznaczyæ sobie celu i mia³o siê zaanga¿owaæ. Osi¹gn¹wszy doros³y wiek, m³oda osoba nie jest zdolna do wyboru zawodu lub stanu
¿ycia. Wybór budzi lêk, gdy¿ wewnêtrzne powo³anie, które strukturuje osobowoæ
i które pozwoli³oby dokonaæ rozeznania którêdy pójæ, nie zosta³o us³yszane. Instaluj¹c siê w tymczasowoci, odk³ada ci¹gle na jutro decyzjê, której nie omiela siê
podj¹æ, z powodu nie odkrycia swojej prawdziwej to¿samoci. wiadoma tej niemocy, która czyni z niej cz³owieka zalêknionego, próbuje przyjmowaæ pozy adaptuj¹c
zachowania, których, jak s¹dzi, oczekuje od niej jej otoczenie. Ale ta nadmierna zale¿noæ od wzroku innych i ten nieustanny wysi³ek adaptowania siê do okolicznoci
s¹ wyczerpuj¹ce i stresuj¹ce do tego stopnia, ¿e mog¹ prowadziæ do depresji.
Cz³owiek dorastaj¹cy, a potem doros³y, bêdzie usi³owa³ ukrywaæ swój brak dojrza³oci i swoj¹ g³êbok¹ niepewnoæ u¿ywaj¹c zdecydowanych, kategorycznych
wypowiedzi, które sprawiaj¹ wra¿enie silnej osobowoci; ale jego nogi s¹ z gliny:
dowiadcza wielkich trudnoci, aby podejmowaæ siê odpowiedzialnoci, aby respektowaæ w³adzê jak równie¿ samemu sprawowaæ w³adzê.
Ci, którzy nie dowiadczyli ojcowskiego autorytetu, podwiadomie próbuj¹ odnaleæ w relacjach z innymi, ju¿ jako doroli, dowiadczenie zwi¹zania z matk¹, przy
której czuli siê bezpieczni. Ale te pseudo-relacje nie przechodz¹ w zaanga¿owanie
F. K a f k a, List do ojca, t³um. J. Sukiennicki, Warszawa 1979, s. 6, 11-14, 19, 21, 23-24.
Por. G. C o r n e a u, Père manquant, fils manqué. Que sont les hommes devenus?, Montréal
1989, s. 175. Por. tak¿e: R. H e m f e l t, F. M i n i r t h, P. M e i e r, Mi³oæ to wybór. O terapii wspó³uzale¿nieñ, s. 247.
18
W przedstawionych tu wnioskach opieram siê na nastêpuj¹cych pracach: G. C o r n e a u,
Père manquant, fils manqué; L. S c h i e r s e L e o n a r d, La fille de son père. Guérir la blessure
dans la relation père-fille, Montréal 1990; L. S c h o n, Synowie i ojcowie. Têsknota za nieobecnym
ojcem, t³um. A. Ubertowska, Gdañsk 2002.
16
17
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powa¿ne i trwa³e, gdy¿ ujawnia siê w nich tendencja narcystyczna. Dlatego te¿ osoby te
dowiadczaj¹ wielkich trudnoci w zak³adaniu rodziny lub trwaniu w niej w wiernoci.
Nie omielaj¹c siê wejæ w dowiadczenie odmiennoci, osoby pozbawione obecnoci ojcowskiego autorytetu strukturuj¹cego bêd¹ szukaæ ca³e ¿ycie zastêpczej piersi swojej matki. Wyobrania, mistyki ho³duj¹ce rozp³yniêciu siê jednostki w ca³oci,
alkohol, narkotyki s¹ ró¿nymi ucieczkami, w których dorastaj¹cy, a potem doros³y
cz³owiek szuka schronienia, aby unikn¹æ koniecznoci relacji interpersonalnych, do
których nie zosta³ przygotowany, a które staj¹ siê dla niego ród³em napiêcia, czyli,
ostatecznie, ród³em lêku. Osoby upokorzone przez nieprzystosowalnoæ spo³eczn¹,
któr¹ prze¿ywaj¹ bolenie, s¹ równie¿ ³atwymi zdobyczami dla ruchów sekciarskich,
od których otrzymuj¹ to¿samoæ narzucon¹ i gotow¹ strukturê mylenia.

II. Osoba i przywi¹zanie
Kafka pisz¹c ojcu o krótkich chwilach dowiadczenia prawdziwej bliskoci, ods³ania to, co jest najwiêkszym pragnieniem cz³owieka:
Na szczêcie bywa³y równie¿ wyj¹tki, wtedy najczêciej, gdy cierpia³e milcz¹c,
a mi³oæ i dobro pokonywa³y i obejmowa³y wszystko swoj¹ si³¹. Rzadko co prawda
tak bywa³o, ale to by³o cudowne. Na przyk³ad gdy widywa³em Ciê niegdy w sklepie,
latem w skwarne popo³udnie, zmêczonego i nieco sennego, z ³okciami na ladzie, albo
gdy w niedzielê wymêczony przyje¿d¿a³e do nas na letnisko; albo gdy podczas ciê¿kiej choroby mamy dygoc¹c od p³aczu uchwyci³e siê pó³ki z ksi¹¿kami; albo podczas mojej ostatniej choroby cicho zaszed³e do mnie do pokoju Ottli, zatrzyma³e
siê na progu, wetkn¹³e tylko g³owê, aby mnie zobaczyæ w ³ó¿ku, i dla formy jedynie
pozdrowi³e rêk¹. W takich chwilach cz³owiek k³ad³ siê i p³aka³ ze szczêcia i p³acze,
kiedy to pisze.
Masz równie¿ pewien szczególnie ³adny, bardzo rzadko spotykany rodzaj cichego,
zadowolonego, dobrotliwego umiechu, który mo¿e w pe³ni uszczêliwiæ tego, dla kogo
jest przeznaczony. Nie przypominam sobie, aby za mego dzieciñstwa by³ on przeznaczony wyranie dla mnie, ale chyba mog³o tak byæ; czemu mia³by mi go wtedy odmawiaæ, jeli wydawa³em Ci siê jeszcze niewinny i by³em Twoj¹ wielk¹ nadziej¹?19.
Cz³owiek rodzi siê z relacji, z bliskoci i tê potrzebê bliskoci ma wpisan¹
w strukturê swojej istoty. Osoba staje siê sob¹ poprzez uznanie, rozpoznanie, akceptacjê przez bliskich, poprzez bycie-z.
Potwierdzeniem tego jest tzw. teoria przywi¹zania, która zdobywa sobie coraz
wiêcej zwolenników w psychologii rozwoju cz³owieka20. Poprzez prowadzone obF. K a f k a, List do ojca, s. 21-22.
Wymieniæ tu nale¿y przede wszystkim osi¹gniêcia Mary Ainsworth i Johna Bowlbyego.
Oto niektóre z ich publikacji: M.D.S. A i n s w o r t h, Patterns of attachment behavior shown by
the infant in interaction with his mother, Merrill-Palmer Quarterly 10 (1964), s. 51-58; T a ¿, Object relations, dependency, and attachment: A theoretical review of the infant-mother relationship,
Child Development 40 (1969), s. 969-1025; Ta¿, Attachment: Retrospect and prospect, w: The
place of attachment in human behavior, red. C. M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, New York 1982,
s. 3-30; t a ¿, Epilogue: Some considerations of attachment theory and assessment relevant to the
19
20
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serwacje i badania dochodzi siê do wniosku, ¿e sk³onnoæ do tworzenia silnych emocjonalnie wiêzi miêdzyludzkich jest podstawowym sk³adnikiem natury ludzkiej.
W pierwotnej formie zauwa¿a siê to ju¿ u noworodka. Osoba jest jednostk¹ niepowtarzaln¹ i niezast¹pion¹ i domaga siê uznania tego od drugiego. Chodzi o uznanie
w sensie pewnego uczuciowego zachwytu: dobrze, ¿e jeste, jeste wyj¹tkowy,
oczekiwany. Wiêzi uczuciowe charakteryzuj¹ siê pragnieniem pozostawania w bliskoci drugiego. Umiech, podtrzymywanie kontaktu wzrokowego, wo³anie, tulenie
siê, dotykanie, chwytanie, p³acz s¹ zachowaniami, które pomagaj¹ dziecku lub doros³emu zdobycie i utrzymanie w bliskoci kogo, do kogo s¹ przywi¹zani. Oczywicie s¹ to tylko zewnêtrzne gesty tego, co dzieje siê we wnêtrzu osoby, st¹d trudnoci jakie napotykaj¹ psychologowie we w³aciwej interpretacji tych zjawisk. Faktem
jest to, ¿e przywi¹zanie do drugiego, albo u¿ywaj¹c innego jêzyka, wo³anie o uznanie przez innego jest czym istotowo wa¿nym dla osoby ludzkiej. Do istoty bycia
osoby nale¿y odpowied drugiego. A najwa¿niejszym momentem jest czas najwiêkszej kruchoci, czas absolutnej bezbronnoci, zale¿noci od drugiego  czas pocz¹tków. Osoba, która jako dziecko, nie otrzyma³a w³aciwej relacji bliskoci ze strony
rodziców (opiekunów), dowiadcza z tego powodu bolesnych konsekwencji do koñca ¿ycia. Czêsto tego daru bliskoci nie ma, gdy¿ rodzicom mo¿e brakowaæ umiejêtnoci przywi¹zuj¹cych, poniewa¿ nigdy nie wykszta³cili przywi¹zania do swoich
rodziców, na przyk³ad z powodu ich nadu¿yæ21.
years beyond infancy, w: Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention,
red. M. T. Greenberg, D. Cicchetti, M. Cummings, Chicago 1990, s. 463-488; ta¿, Attachments and
other affectional bonds across the life cycle, w: Attachment Across the Life Cycle, red C. M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, P. Marris,London-New York 1991, s. 33-51; M. D. S. A i n s w o r t h,
M. C. B l e h a r, E. W a t e r s, S. W a l l, Patterns of Attachment: A Psychological Study of the
Strange Situation, Hillsdale-New York 1978; J. Bowlby, Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment,
London 1969; t e n ¿ e, Attachment and Loss, Vol. 2: Separation. Anxiety and Anger, London 1973;
t e n ¿ e, Attachment and Loss, Vol. 3: Loss. Sadness and Depression, London 1980; t e n ¿ e,
Secure Base. Clinical applications of Attachment Theory, London 1988.
21
Wyró¿nia siê cztery typy przywi¹zañ: P r z y w i ¹ z a n i e b e z p i e c z n e. Dziecko z ³atwoci¹ znosi roz³¹kê z opiekunem i szybko anga¿uje siê w badanie otoczenia; w poczuciu zagro¿enia lub lêku aktywnie poszukuje kontaktu i ³atwo je uspokoiæ, nie unika i nie opiera siê kontaktowi
zainicjowanemu przez matkê. Po powrocie matki dziecko ciep³o j¹ wita lub szybko siê uspokaja,
jeli siê martwi³o.
P r z y w i ¹ z a n i e p o z a b e z p i e c z n e: o d ³ ¹ c z e n i e / u n i k a n i e. Dziecko unika kontaktu
z matk¹, zw³aszcza gdy spotyka siê z ni¹ po jej nieobecnoci. Nie przeciwstawia siê wysi³kom matki
w nawi¹zaniu kontaktu, ale te¿ go nie poszukuje. Nie stawia matki ponad obcym.
P r z y w i ¹ z a n i e p o z a b e z p i e c z n e : o p ó r / a m b i w a l e n c j a. Dziecko wykazuje
niewielkie zainteresowanie badaniem otoczenia, jest nieufne wobec obcego. Bardzo siê niepokoi,
gdy zostaje oddzielone od matki, lecz nie uspokaja siê po jej powrocie i nie reaguje na jej próby
uspokojenia. Czasami szuka, a czasami unika kontaktu. Mo¿e okazywaæ z³oæ wobec matki po jej
powrocie i jest odporne na próby nawi¹zania kontaktu lub uspokojenia ze strony obcej osoby.
P r z y w i ¹ z a n i e p o z a b e z p i e c z n e: d e z o rg a n i z a c j a / d e z o r i e n t a c j a. Oszo³omienie,
zagubienie lub obawa. Dziecko mo¿e jednoczenie wykazywaæ przeciwstawne wzorce zachowañ,
takie jak ruch w kierunku matki przy jednoczesnym odwracaniu od niej wzroku (H. B e e, Psycholologia rozwoju cz³owieka, t³um. A. Wojciechowski, Poznañ 2004, s. 168.).
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Wspó³czesne badania pozwalaj¹ sformu³owaæ wniosek, ¿e podstawowym czynnikiem prowadz¹cym do tzw. bezpiecznego przywi¹zania jest akceptacja i gotowoæ reagowania rodziców na sygna³y dziecka, co nie oznacza jedynie mi³oci lub
dobrej pielêgnacji, lecz wyczulenie na te sygna³y i w³aciwe reagowanie na nie22.
Dowiadczenie w³asnego uznania w rodzinie jest wa¿ne, aby móc potem uznawaæ innych, a zw³aszcza wspó³ma³¿onka, i razem uznawaæ siê za rodziców swoich
dzieci. Temu wzajemnemu uznaniu, staj¹cemu siê udzia³em rodziców, odpowiada rozpoznanie, jakiego dokonuje potomstwo, które nadaje pe³niê sensu uznawaniu siebie
samego w rodzinie23. To dowiadczenie owocuje uznawaniem innych.
Ale odkrycia zwi¹zane z analiz¹ przywi¹zañ nie dotycz¹ tylko dzieci. Osoba
w ka¿dym wieku wo³a o jak¹ bliskoæ, to nale¿y do struktury jej istnienia. Odrzucenie jest zbrodni¹. Miar¹ naszego cierpienia jest miara zawiedzionej nadziei. Cierpimy z powodu z³ych relacji, zawiedzionych wiêzi. Trudnoci relacyjne zawsze
prze¿ywane s¹ jako mieræ, bo przerwany jest krwioobieg ¿ycia, który istnieje
w byciu-z-innymi  wtedy ¿yjemy w krêgu mierci. St¹d smutek, depresja, z³oæ.
Taki baga¿ odrzucenia cz³owiek mo¿e nieæ od dzieciñstwa, a nawet od czasu
bycia jeszcze w ³onie matki24.
Mylicielka francuska Simone Weil, pisz¹c o psychologicznych potrzebach zawi¹zywania siê miêdzy ludmi wiêzów przyjani, wskazuje, ¿e jest to koniecznoæ
zwi¹zana z fenomenem ¿ycia. Utrata wiêzi przyjani powoduje rzeczywiste zmniejszenie energii ¿yciowej w najbardziej cis³ym i surowym sensie tego s³owa Przy
ostatecznym stopniu koniecznoci tego rodzaju strata powoduje mieræ. Dzieje siê to
wtedy, kiedy ca³a energia ¿yciowa jednej istoty zwi¹zana jest z drug¹ istot¹ przez
przywi¹zanie. Na ni¿szych stopniach powoduje ona tylko mniejsze lub wiêksze
uszczuplenie energii. Tak samo zupe³ne pozbawienie ¿ywnoci powoduje mieræ, gdy
tym czasem czêciowy jej brak powoduje tylko umniejszenie energii. Niemniej uwa¿a
siê za konieczn¹ ka¿d¹ iloæ po¿ywienia, poni¿ej której istota ludzka jest uszczuplona w swej energii25.
Osoba jest bytem-w-relacji. Dowiadczanie wspólnoty z innymi jest jej pokarmem.
To dowiadczenie, które jest koniecznoci¹, zwi¹zane jest równoczenie z dowiadczeniem wolnoci w³asnej i poszanowaniem wolnoci drugiego. Zdrowe przywi¹zanie jest
zale¿noci¹ bez uzale¿nienia. Simone Weil mówi tu o nadprzyrodzonej jednoci dwóch
przeciwieñstw: koniecznoci i wolnoci. Przyjañ to równoæ, któr¹ tworzy harmonia;
w przyjani pragnie siê zachowania swobody decyzji tak u siebie, jak i u drugiego.
Przyjañ jest cudem, który sprawia, ¿e jedna istota ludzka godzi siê patrzeæ z daleka,
nie zbli¿aj¹c siê, na drug¹ istotê, która jest jej potrzebna jak po¿ywienie26.

Por. tam¿e, s. 170.
P. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 193.
24
Na ten temat por. np.: N. A s t e l l i - H i l d a g o, La Guérison des blessures reçues dans le
sein maternel, Versailles 1993 ; J.-P. R e l i e r, Laimer avant quil naisse, Paris 1993.
25
S. W e i l, Dzie³a, t³um. M. Frankiewicz, Poznañ 2004, s. 681.
26
Tam¿e, s. 681-682.
22
23
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Walka o uznanie, pragnienie bezpiecznego przywi¹zania, jest ostatecznie
pragnieniem przyjani, która jest zgod¹ na wzajemne istnienie. Gdy dowiadcza siê
tego dobra jedynego, wtedy osoba jest zdolna prze¿ywaæ równie¿ sytuacje roz³¹ki, je¿eli natomiast nie ma zgody na jej istnienie, czuje siê wówczas potraktowana
z góry, wrêcz wziêta za nic , omal¿e nie istnieje27.

III. Drugi jest zawsze Darem
Gabriel Marcel lubi³ powtarzaæ: Droga, która prowadzi do drugiego, przebiega
przez moj¹ w³asn¹ wewnêtrzn¹ g³êbiê28 ale jednoczenie droga, która prowadzi do
mnie samego przebiega przez drugiego29. Blini jest darem. Autentyczne bycie-z
(être-avec) jest relacj¹, której nie da siê opisaæ w kategoriach inherencji (przynale¿noci), immanencji, czy zewnêtrznoci30. Serce (wnêtrze) cz³owieka jest intersubiektywne31 i trzeba porzuciæ, jak pisze Paul Ricoeur, ukryte pragnienia wiadomoci do
samo-stanowienia, aby otworzyæ siê na przyjmowanie tego, co przerywa sterylny
kr¹g zamkniêcia siê w sobie samym i daje cz³owiekowi prawdziwe wzrastanie32.
Dramat polega na tym, ¿e z jednej strony mamy do czynienia z koniecznoci¹
bycia-z-innymi, z koniecznoci¹ pragnienia dobra nie tylko dla siebie, ale i dla drugiego, z drugiej za, jako osoby wolne, mo¿emy nie godziæ siê na istnienie drugiego. Paradoks polega na tym, ¿e wtedy niewiadomie negujemy równie¿ w³asne istnienie.
Kruchoæ nale¿y do istoty osoby, jest konieczna, aby byæ, tzn. byæ-z, ale mo¿e
te¿ staæ siê miejscem odrzucenia. Akceptacja kruchoci osoby ¿yj¹cej w czasie jest
uznaniem koniecznoci ¿ycia dla drugich. Odpowiadam na apel drugiego, bo sam
¿yjê dziêki uznaniu mnie od pocz¹tku przez innych. Godz¹c siê na zbrodniê kogokolwiek kiedykolwiek (od poczêcia do naturalnej mierci) zaprzecza³bym sam sobie, gdy¿ sam istniejê dziêki zgodzie innych, dziêki ich odpowiedzi na moje ciche
wo³anie o imiê, tzn. o uznanie33. Logika takiej antropologii musi wykluczaæ aborcjê, eutanazjê i ka¿de inne mylenie przeciw ¿yciu innego. Gdy nawet rodzice biologiczni nie godz¹ siê na istnienie dziecka poczêtego, wtedy reszta ludzkoci powinna
przej¹æ odpowiedzialnoæ za jego istnienie w imiê obrony w³asnego istnienia34.
P. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 188.
G. M a r c e l, Présence et Immortalité, Paris 1959, s. 25.
29
G. M a r c e l, Lettre-préface, cyt. za: R. Troisfontaines, De l’existence à l’être. La philosophie de Gabriel Marcel, Namur-Louvain-Paris 1968, t. 1, s. 12.
30
Por. G. M a r c e l, Position et Approches concrètes du Mystère Ontologique, Paris 1949, s. 82.
31
Por. D. S u n n i e, J. W. K i d d, Le coeur humain intersubjectif, w: Gabriel Marcel. Actes
du Colloque organisé par Bibliothèque Nationale et Association Présence de Gabriel Marcel,
28-30 septembre 1988, red. M. Sasquin, Paris 1989, s. 281; por.: G. M a r c e l, Le viol de l’intimité, «Cahiers d’Association»: Présence de Gabriel Marcel, 4 (1983), s. 40-41.
32
P. R i c o e u r, Finitude et Culpabilité, I, Paris 19882, s. 17.
33
Por. J.-L. M a r i o n, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris 19982,
s. 414-417.
34
Warto przytoczyæ tu s³owa matki Teresy z Kalkuty, skierowane do uczestników Miêdzynarodowej Konferencji ONZ na temat Zaludnienia i Rozwoju, jaka mia³a miejsce w Kairze w 1994
27
28

140

ANDRZEJ LATOÑ

Refleksyjne ujêcie narodzin nie jest ³atwe: w rodzie rozpoznaje siê ten, kto ju¿ siê
urodzi³. I tak w³anie brzmi refleksja nad byciem ju¿ narodzonym. Otó¿ fakt narodzin
stanowi, gdy patrzeæ nañ od strony cieni wspomnieñ z wczesnego dzieciñstwa, zagadkê pochodzenia, której rozwi¹zanie nie sprowadza siê do wyjanienia w kategoriach pocz¹tku: pocz¹tek ¿ycia poprzedzaj¹ biologiczni przodkowie, pragnienia,
mo¿e rodzicielski, jak siê go nazywa, zamys³  wszystkie rzeczy, które wykraczaj¹
poza prost¹ wiadomoæ bycia narodzonym; pocz¹tek odsy³a do jakiego przed;
czym innym jest natomiast pochodzenie: odsy³a wy³¹cznie do siebie. Pojawienie siê
nowej istoty jest w tym sensie czym bezprecedensowym: pojawienie siê tej istoty,
która jest mn¹. Powiada siê, ¿e dzieci to cia³o rodziców bytuj¹ce w kim innym35.
Ten kto inny nie mo¿e wiêc byæ okrelany tylko jako zarodek, embrion, w³asnoæ matki w jej brzuchu, cia³o rodziców, itp. Pocz¹tek jest ukryty. Czy mo¿e kto
z nas okreliæ czas, kiedy nie zale¿a³o mu na byciu uznanym?
Kruchoæ osoby chorej albo osoby przy koñcu jej czasowego istnienia domaga siê
równie¿ walki reszty ludzkoci o uznanie jej bycia-z-innymi, gdy¿ jest to tylko wyrazistsza postaæ kruchoci, która nale¿y do istoty bycia ka¿dego z nas w ci¹gu ca³ego
¿ycia. Zreszt¹, z relacji opiekunów pracuj¹cych w hospicjach wynika, ¿e w osiemdziesiêciu procentach chorzy rezygnuj¹ z proby o eutanazjê, gdy dowiadczaj¹ bliskoci
drugiego. Problemem jest wiêc pozostawienie cz³owieka w osamotnieniu.
Nie do usprawiedliwienia jest tak¿e istnienie kary mierci. Nale¿y raczej myleæ
jak pomóc niektórym osobom w zdobyciu ich w³asnej to¿samoci, gdy¿ nie otrzymali jej w normalnym rozwoju, wtedy, gdy wo³ali o uznanie, czêsto tak¿e z winy
b³êdnych antropologii uznawanych przez spo³eczeñstwo.

roku: Mówiê dzi do was z g³êbi serca  do ka¿dego cz³owieka we wszystkich krajach wiata [...]
do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Ka¿dy z nas jest dzi tutaj dziêki mi³oci Boga, który nas stworzy³, i naszych rodziców, którzy nas przyjêli i zechcieli obdarzyæ nas ¿yciem. ¯ycie jest najpiêkniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje siê w wielu miejscach wiata: ¿ycie jest umylnie niszczone przez wojnê, przemoc, aborcjê.
A przecie¿ zostalimy stworzeni przez Boga do wy¿szych rzeczy  by kochaæ i byæ kochanymi.
Wiele razy powtarzam  i jestem tego pewna  ¿e najwiêkszym niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Je¿eli matce wolno zabiæ w³asne dziecko, có¿ mo¿e powstrzymaæ ciebie i mnie, bymy siê nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebraæ ¿ycie,
jest Ten, kto je stworzy³. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, ¿adna
agencja, ¿adna konferencja i ¿aden rz¹d. [...] Przera¿a mnie myl o tych wszystkich, którzy zabijaj¹ w³asne sumienie, aby móc dokonaæ aborcji. Po mierci staniemy twarz¹ w twarz z Bogiem, Dawc¹ ¿ycia. Kto wemie odpowiedzialnoæ przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano
szansy na to, by ¿y³y, kocha³y i by³y kochane? [...] Dziecko jest najpiêkniejszym darem dla rodziny,
dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bo¿ego (LOsservatore Romano, wyd. pol., 15
(1994), n. 11, s. 49).
35
P. R i c o e u r, Drogi rozpoznania, s. 191.
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i dalej

Kruchoæ bycia jest wpisana w nasz¹ istotê. Dziêki temu musimy/mo¿emy byæz-innymi, walczymy o uznanie. Odrzucenie ca³kowite lub czêciowe jest mierci¹ lub
g³êbokim zranieniem. Wtedy wo³anie o uznanie jest wo³aniem o uzdrowienie. Niektórzy próbuj¹ usprawiedliwiaæ swoj¹ historiê.
Kiedy spotka³em Marcela Conchea by³ on ju¿ emerytowanym profesorem filozofii paryskiej Sorbony. Mówi³: gdybym znalaz³ Boga, przesta³bym zajmowaæ siê filozofi¹, ale nie mam tej ³aski. Pasjonowa³a go filozofia tzw. presokratyków i na niej
siê zatrzyma³. Próbowa³em mu mówiæ o moim dowiadczeniu wiary (na probê jego
¿ony, gorliwej katoliczki).
Kilka lat póniej przeczyta³em jego zwierzenia w artykule Od tyranii do filozofii: Mój ojciec by³ tyranem Ojcowska tyrania, pozbawiaj¹c mnie radoci z relacji
zewnêtrznych, sta³a siê przyczyn¹ wejcia we w³asne wnêtrze i odkrycia tam radoci
powa¿nych refleksji: w pewnej czêci zawdziêczam tej tyranii rozeznanie mojego
powo³ania bycia filozofem. Mój ojciec by³ dok³adnie tym kogo mi by³o trzeba, abym
móg³ staæ siê tym, kim jestem. Zniewoli³ mnie zewnêtrznie, ale nie zwi¹za³ mentalnie, moralnie, duchowo ¿adnym ³añcuchem, ¿adn¹ wiêzi¹ wdziêcznoci i przywi¹zania, uczuæ, które by³y w moim wnêtrzu, ale nie dosz³o nigdy do spotkania, w którym
mog³yby one siê ujawniæ. Mój ojciec sta³ siê doskona³y dla mnie. Czy¿ by³ ojcem doskona³ym?36.
Z pewnoci¹, próba przezwyciê¿enia odrzucenia w³asnymi si³ami mo¿e przynie
zewnêtrznie zadziwiaj¹ce owoce. Marcel Conche usprawiedliwia swoj¹ historiê, ale
przecie¿ pamiêtam tak¿e jego cierpienie z powodu niewiary, ¿e jest inny Ojciec.
A gdyby w³anie relacja z jego ojcem by³a inna?... Gdyby dosz³o do przebaczenia?...
Jest kruchoæ osoby istniej¹cej w czasie, wydanej w rêce innych i jest te¿ kruchoæ refleksji filozoficznej. Ale co dalej?
Jest jeszcze S³owo ponad wszystkim w czasie, ponad wszelk¹ filozofi¹, S³owo,
które sta³o siê Darem dla uznaj¹cych siê za kruchych i ubogich:
Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o swoim niemowlêciu?... A nawet gdyby ona
zapomnia³a, Ja nie zapomnê o tobie (Iz 19, 15). Nie lêkaj siê, bo ciê wykupi³em,
wezwa³em ciê po imieniu; ty mój! Poniewa¿ drogi jeste w moich oczach, nabra³e wartoci i ja ciê mi³ujê jestem z tob¹ (Iz 43, 1-5). Choæby mnie opucili
ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie (Ps 27, 10). To S³owo to Jezus
Chrystus.
M. C o n c h e, De la tyrannie à la philosophie, „Le Nouvel Observateur”, L’Aventure de la
paternité, hors serie, n. 49, décembre – janvier – février 2003, s. 98.
36
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Cz³owiek wobec czasowych uwarunkowañ ¿ycia
w filozofii Juliána Maríasa
Man and the Temporal Determinants of Life in the Philosophy of Julián Marías

Julián Marías nale¿y do grona najbardziej dzi znanych mylicieli hiszpañskich.
Uczeñ i przyjaciel José Ortegi y Gasseta, skupiony wokó³ tzw. Szko³y Madryckiej,
od samego pocz¹tku stara³ siê byæ wiernym kontynuatorem myli swojego mistrza.
Urodzi³ siê w 1914 roku w Valladolid. Studia ukoñczy³ w 1936 r. na Wydziale Filozofii i Literatury Uniwersytetu Madryckiego, gdzie by³ pod wp³ywem, nie tylko Ortegi, ale tak¿e José Gaosa czy Xaviera Zubiriego. W czasie wojny domowej (19361939) s³u¿y³ w oddzia³ach republikanów, a po jej zakoñczeniu trafi³ na kilka miesiêcy do wiêzienia. W 1941 roku publikuje swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê Historia de la
Filosofía, która doczeka³a siê wielu wznowieñ. Wraz z José Orteg¹ w 1948 roku
za³o¿y³ w Madrycie instytucjê naukowo-dydaktyczn¹ Instituto de Humanidades.
Przez wiele lat, z powodu trudnoci jakie sprawiano mu w Hiszpanii, przebywa³ na
emigracji politycznej, wyk³adaj¹c w tym czasie jako visiting proffessor m.in. na uniwersytetach w Yale, Harvardzie, Oklahomie i Indianie oraz uczestnicz¹c czynnie
w ¿yciu intelektualnym Europy i obu Ameryk. W 1964 roku zostaje cz³onkiem Hiszpañskiej Akademii Królewskiej. Wraz z przemianami politycznymi koñca ery frankistowskiej zostaje mianowany w 1977 r. przez króla Juana Carlosa senatorem
i w sposób istotny wp³ywa na redakcjê nowej konstytucji. W 1980 roku obejmuje
katedrê filozofii hiszpañskiej im. José Ortegi y Gasseta, a w 1982 roku zostaje cz³onkiem powo³anej przez Jana Paw³a II Papieskiej Rady Kultury. Wród wielu nagród,
jakie otrzyma³ Julián Marías, warto wspomnieæ choæby jedn¹, najbardziej presti¿ow¹ dla wiata hiszpañskojêzycznego nagrodê literack¹  Nagrodê Ksiêcia Asturii.
Otrzyma³ j¹ za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie eseju1.
1
Por. H. R a l l y, A watch over mortality: the philosophical story of Julián Marías, New York
1997, s. 19-23.
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Filozofia Maríasa choæ wyrasta w prostej linii z racjowitalizmu ortegiañskiego,
nie jest jednak jedynie popularyzacj¹ i interpretacj¹ sposobu mylenia zapocz¹tkowanego przez Ortegê y Gasseta. Jak s³usznie zauwa¿a Ferrater Mora, Marías przede
wszystkim rozwin¹³ wiele tematów tylko zainicjowanych przez Ortegê, czy te¿ obecnych w jego pismach jako swoiste intuicje2. Do takich tematów niew¹tpliwie nale¿¹
tak¿e kwestie zwi¹zane z rozumieniem cz³owieka jako osoby, z odkrywaniem rzeczywistoci, jak¹ jest ludzkie ¿ycie.
Poniewa¿ Julián Marías ci¹gle pozostaje ma³o znan¹ postaci¹ w Polsce3, celem
niniejszego artyku³u jest próba przybli¿enia jego refleksji filozoficznej na temat osoby ludzkiej w kontekcie jednego z wa¿niejszych determinantów ludzkiego ¿ycia,
jakim jest temporalnoæ. Nie jest to jednak mo¿liwe bez choæby szkicowej refleksji
na temat jego antropologii. Jest oczywiste, ¿e bêdzie to tylko próba przybli¿enia
pewnych intuicji filozofa, który ci¹gle jeszcze publikuje, a w dziedzinie jêzyka uznawany jest za mistrza eseistyki.
Wiele terminów, pojêæ, czy ujêæ filozoficznych bêdzie mniej lub bardziej zbli¿onych do tych, które odnajdujemy u Ortegi czy Heideggera, czy innych filozofów
korzystaj¹cych w jakim wymiarze z metody fenomenologicznej, a pochylaj¹cych siê
nad problemami ludzkiej egzystencji. Marías wprost przyznaje siê do takowej inspiracji. Z jednej strony deklaruje siê jako kontynuator myli Ortegi, z drugiej za czêsto wzbogaca tê myl koncepcjami M. Heideggera, szczególnie zawartymi w Sein
und Zeit. Jego refleksja filozoficzna nie rozpoczyna siê wiêc od zera. Choæ punktem
wyjcia jest myl jego mistrza, to jednak wyranie zaznacza, ¿e jego rozwa¿ania, to
nie jest filozofia Ortegi4.

I. Odkrywanie mojego ¿ycia
Kim jest cz³owiek? Kim ja jestem? Na to pytanie, które nurtowa³o od wieków
filozofów na przestrzeni dziejów, a zaowocowa³o ró¿norodnoci¹ ujêæ, José Ortega
y Gasset odpowiada zdaniem, które z czasem sta³o siê podstawowym twierdzeniem
jego filozofii: Ja jestem mn¹ i moimi okolicznociami (Yo soy yo y mis circunstancias)5. Formu³a ta jest wynikiem drogi jak¹ odnalaz³, drogi poredniej miêdzy racjoPor. F. M o r a, Diccionario de filosofía, Madrid 19796, has³o: J. Marías.
Fragmenty tekstów J. Mariasa przet³umaczone na jêzyk polski to: J. M a r í a s, Gatunki literackie w filozofii, Pamiêtnik Literacki 70 (1979), z. 2; t e n ¿ e, Filozofia a chrzecijañstwo,
Znak 36 (1984), n. 8-9; wywiad z J. Maríasem pt.: mieræ jednego z ma³¿onków, w: Ch. C h a b a n i s, mieræ, kres czy pocz¹tek? Warszawa 1987; oraz niewielki wybór tekstów w tygodniku
Zorza 19 (1983). Wród polskich opracowañ myli J. Maríasa nale¿y zwróciæ uwagê przede
wszystkim na jedyn¹ dot¹d monografiê: M. J a g ³ o w s k i, ¯ycie i rozum. Filozofia racjowitalizmu
Juliána Maríasa, Olsztyn 1998.
4
Por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, Madrid 2000, s. 52.
5
J. O r t e g a y G a s s e t, Meditaciones del Quijote, Madrid 1969, s. 30. S³usznie zwraca
uwagê E. Górski, ¿e t³umaczenie hiszpañskiego terminu circunstancia jako rodowisko, czy oto2
3
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nalizmem i witalizmem. Jego filozofia, okrelana mianem racjowitalizmu, do podstawowej zasady podnosi kategoriê ¿ycia. To z perspektywy w³asnego ¿ycia cz³owiek próbuje zrozumieæ ¿ycie innych, nie posiada bowiem elementu bardziej czytelnego, przeroczystego ni¿ w³asne ¿ycie. W ¿ycie cz³owieka s¹ jednak wpisane pewne determinanty, okolicznoci, które stanowi¹ istotn¹ jego czêæ. Cz³owiek musi je
ocaliæ, aby ocaliæ samego siebie6.
Kontynuuj¹c i rozwijaj¹c myl Ortegi, Marías podkrela z naciskiem, ¿e nie chodzi tutaj o jak¹ ideê ludzkiego ¿ycia, ale o samo ¿ycie jako konkretn¹ rzeczywistoæ. Cz³owiek jest w ¿yciu, tam spotyka samego siebie. Jest to najbardziej radykalna, pierwotna rzeczywistoæ (realidad radical), jaka dana jest podmiotowi poznaj¹cemu. Moje ¿ycie (mi vida), w³asne ¿ycie dla ka¿dego cz³owieka, jest najbardziej mi
bliskie, jest jedynym ¿yciem, do którego mam bezporedni dostêp7.
Jak zauwa¿a Marías, w tradycji myli filozoficznej Zachodu, czêsto dokonywano uprzedmiotawiania cz³owieka, nie ominê³o to tak¿e samego pojêcia osoby8. Kiedy jednak okaza³o siê zbyt oczywiste, ¿e ten tradycyjny sposób upodabnia³ nadmiernie cz³owieka do rzeczywistoci martwych lub ¿ywych, ale zawsze na sposób rzeczy, wtedy  jak pisze Marías  wprowadzono do filozofii nowe pojêcia takie jak: ja,
podmiot, wiadomoæ, egzystencja, Dasein, podmiotowoæ czy pour-soi. Wszystkie
one ukierunkowuj¹ nas na rzeczywistoæ ¿ycia, ale interpretuj¹ je z pozycji konkretnych, choæ ró¿nych za³o¿eñ, i dlatego nie oznaczaj¹ samej rzeczywistoci ¿ycia, lecz
jedynie i ostatecznie ró¿ne aspekty czy wymiary tego ¿ycia9.
Pytaj¹c o najbardziej podstawow¹, radykaln¹ rzeczywistoæ (realidad radical),
Marías odpowiada, ¿e jest ni¹ moje ¿ycie (mi vida). Jest to dla niego konstatacja
daleka od jakiejkolwiek teorii. Moje ¿ycie to rzeczywistoæ tak pierwotna, ¿e niesprowadzalna do innych, wtórnych rzeczywistoci. Cz³owiek odkrywa siebie ¿yj¹c,
spotyka siebie w ¿yciu, co wiêcej, ¿yj¹c styka siê z rzeczami, które go otaczaj¹. Moje
¿ycie jest nag¹ rzeczywistoci¹, tak¹ jak¹ j¹ zastajê ¿yj¹c. Odwo³uj¹c siê znowu do
sformu³owañ Ortegi y Gasseta mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿ycie jest tym, co czyniê, tym
co mi siê przydarza10. Jak twierdzi Marías, jedynym realnym ¿yciem jest [¿ycie] indywidualne, moje (ka¿dego), pojedyncze, temporalne, uwarunkowane, i mo¿na je
wyraziæ opowiadaj¹c je; ale nie mogê zrozumieæ, zrelacjonowaæ, opowiedzieæ mojeczenie nie jest w kontekcie myli ortegiañskiej do koñca poprawne. W³aciwszy wydaje siê termin okolicznoci, który unika zawê¿enia i wskazuje nie tylko na otaczaj¹ce cz³owieka rzeczy, ale
tak¿e na zespó³ czynników, które na niego wp³ywaj¹, jak np. uwarunkowania mylowe, czy problemy wobec których staje (por. E. G ó r s k i, José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpañskiej,
Wroc³aw 1982, s. 24).
16
Por. J. O r t e g a y G a s s e t, Meditaciones del Quijote, s. 30.
17
Por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, s. 52-54.
18
Marías czêsto zwraca³ uwagê, ¿e b³êdne jest pytanie o cz³owieka jako takiego, bo mo¿e to
w³anie prowadziæ do uprzedmiotowienia. Cz³owiek zawsze jest konkretny w swoim ¿yciu, zawsze
jest tym mê¿czyzn¹ czy t¹ kobiet¹.
19
Por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, s. 53.
10
Por. T e n ¿ e, Introducción a la Filosofía, Madrid 1995, s. 181-182.
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go ¿ycia inaczej jak przez strukturê ¿ycia. [...] Tê strukturê uzyskuje siê poprzez analizê mojego ¿ycia, i polega na wykazie jego koniecznych wymagañ, jego uwarunkowañ sine quibus non11.
Analiza mojego ¿ycia, ¿ycia ludzkiego, które jest rzeczywistoci¹ najbardziej
radykaln¹, owocuje u Maríasa odkryciem pewnych struktur, które okrela mianem
teorii analitycznej ¿ycia ludzkiego. Problem ten podj¹³ przede wszystkim w Introducción a la Filosofía. Odmiennoæ i podobieñstwo zawartych tam rozwa¿añ od
heideggerowskiej Daseinsanalytik widzi Marías w sposób nastêpuj¹cy: a) obie teorie koresponduj¹ ze sob¹ pod wzglêdem poziomu; b) obie u¿ywaj¹ opisu fenomenologicznego, bez zbytniego uciekania siê do redukcji czy epoché; c) Daseinsanalytik
nie u¿ywa rozumu witalnego, nieznanego Heideggerowi oraz innym filozofiom nieortegiañskim; d) Dasein czyli istnienie, nie jest ¿yciem ludzkim wyra¿aj¹cym siê
w ortegiañskiej tezie ja i moje okolicznoci, lecz jest sposobem istnienia (Seinsweise) tego bytu, jakim jestemy; e) podczas gdy existenziale Analityk des Daseins ma
charakter propedeutyczny, wprowadzaj¹cy w metafizykê, która zajmie siê zmys³em
bytu w ogólnoci (der Sinn des Seins überhaupt), teoria ¿ycia ludzkiego, które jest
radykaln¹ rzeczywistoci¹ (realidad radical), jest ju¿ metafizyk¹12.
Teoria Maríasa, podobnie jak Daseinsanalytik Heideggera, odkrywa analityczn¹
strukturê ludzkiego ¿ycia. Wskazuje na konieczne uwarunkowania ludzkiej egzystencji, na zmiennoæ, dynamizm, czy twórczy wymiar ludzkiego ¿ycia. ¯ycie jest dzia³aniem, gdy¿ cz³owiek musi co zrobiæ z okolicznociami, które go otaczaj¹. To one
stanowi¹ niejako scenê, wiat, miejsce, w którym rozgrywa siê moje ¿ycie. To,
z kolei, zak³ada tworzenie w³asnego ¿yciowego projektu. Ja jestem tym, kto projektuje, kto tworzy w³asny program ¿ycia, zale¿ny w du¿ej mierze od okolicznoci, które mog¹ u³atwiaæ lub utrudniaæ, a nawet uniemo¿liwiaæ jego realizacjê. To tutaj dokonuje siê odkrycie cielesnoci, wiatowoci czy temporalnoci, które stanowi¹ czêæ
mnie13. Jak zauwa¿a sam Marías, najbardziej skondensowan¹ ilustracj¹ analitycznej
struktury ludzkiego ¿ycia jest teza Ortegi: Ja jestem mn¹ i moimi okolicznociami
i jeli nie ocalê ich, nie ocalê i siebie14.
Zdaniem Maríasa teoria analityczna ludzkiego ¿ycia pozostaje jednak teori¹, interpretacj¹, która nie jest jednak sam¹ rzeczywistoci¹  t¹ dalej pozostaje moje ¿ycie, ¿ycie ka¿dego cz³owieka. Wartoæ tej teorii nie ulega jednak w¹tpliwoci, jej
treci¹ s¹ konkretne uwarunkowania, bez których moje ¿ycie ani jakiekolwiek ludzkie ¿ycie, nie by³oby mo¿liwe. Mamy wiêc do czynienia z pewn¹ struktur¹ konieczn¹, a przez to uniwersaln¹15. W tym kontekcie Marías zaczyna nowe poszukiwania,
T e n ¿ e, Antropología metafísica, s. 63.
Por. tam¿e, s. 71-72.
13
Analitycznej strukturze ludzkiego ¿ycia J. Marías powiêca bardzo du¿o miejsca w Introducción a la Filosofía. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj rozdzia³ VI. Por. t e n ¿ e, Introducción a la Filosofía, s. 177-200.
14
J. O r t e g a y G a s s e t, Meditaciones del Quijote, s. 30.
15
Por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, s. 71.
11

12
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choæ w dalszym ci¹gu rdzeniem jego filozoficznej refleksji pozostaje metafizyka
ludzkiego ¿ycia. Owoc swoich dwudziestoletnich poszukiwañ przedstawi³ w Antropología metafísica, w której dotar³ do tego poziomu rzeczywistoci, który nazwa³
empiryczn¹ struktur¹ ludzkiego ¿ycia (la estructura empírica de la vida humana)16.
Próbuj¹c uzasadniæ swoje poszukiwania, J. Marías odwo³uje siê do sposobu,
w jaki ka¿dy s³ownik opisuje ró¿ne rzeczywistoci. Jeli wiêc sprawdzimy trzy ró¿ne has³a, np. piêciok¹t, sowa i Cervantes, to zdamy sobie sprawê, ¿e dla wyjanienia
terminu piêciok¹t, czyli przedmiotu idealnego, s³ownik u¿yje definicji; has³o
sowa (obiekt realny) wyjani przez opis; ale, aby powiedzieæ nam co o Cervantesie jako rzeczywistoci osobowej, s³ownik u¿yje historii. Znajdziemy tam informacje, kiedy i gdzie siê urodzi³, gdzie podró¿owa³, gdzie mieszka³, z kim siê o¿eni³,
gdzie pisa³, jakie s¹ tytu³y jego najwa¿niejszych dzie³, gdzie i kiedy umar³.
Suma informacji, jakie uzyskujemy w ten sposób jest wa¿na, wszystkie one odnosz¹ siê do ludzkiego ¿ycia, do Cervantesa. Generalna struktura ludzkiego ¿ycia
uzyskana drog¹ analizy nie oddaje jednak ca³ej rzeczywistoci, jak¹ by³o ¿ycie Cervantesa. Dla zrozumienia konkretnej biografii trzeba dodaæ do tej teorii ca³¹ seriê
za³o¿eñ, uszczegó³owieñ, aby zrozumieæ cz³owieka. Dla przyk³adu, jeli s³ownik
opisuje, ¿e Cervantes o¿eni³ siê z Catalin¹ de Palacios, to taka informacja suponuje,
¿e by³ mê¿czyzn¹ i móg³ mieæ bardzo konkretn¹ relacjê z kobiet¹ o imieniu Catalina. Niestety w generalnej (analitycznej) teorii nie znajdziemy najmniejszego odniesienia do takich rzeczywistoci jak mê¿czyzna, kobieta, p³eæ, ¿eniæ siê, wychodziæ za
m¹¿, jak równie¿ nie odnajdziemy referencji do wieku cz³owieka czy procesu starzenia siê. Te wszystkie rzeczywistoci, tak wa¿ne dla zrozumienia konkretnej biografii, których nie ujmuje siê w analitycznej strukturze ludzkiego ¿ycia, stanowi¹ jego
strukturê empiryczn¹. Nie s¹ to bowiem jakie wydarzenia bez znaczenia, naznaczone przypadkowoci¹, bez wp³ywu na konkretne ¿ycie, przeciwnie, s¹ to tak¿e elementy strukturalne, choæ empiryczne, dlatego wa¿ne dla ka¿dej i zak³adane w ka¿dej biografii17.
Okazuje siê wiêc, ¿e dla Maríasa koncepcja analityczna, która ukazuje struktury
egzystencjalne przys³uguj¹ce ¿yciu ludzkiemu w ogólnoci, jest niewystarczaj¹ca.
To, co odkrywamy jako struktury empiryczne, nie stanowi z pewnoci¹ elementów
konstytutywnych dla ludzkiego ¿ycia, jest jednak konieczne, by dotrzeæ do rzeczywistoci radykalnej, jak¹ jest moje ¿ycie, a w konsekwencji zrozumieæ cz³owieka,
który jest sum¹ struktur empirycznych za pomoc¹ których prezentuje siê nam ludzkie
¿ycie18, lub mówi¹c inaczej jest konkretn¹ form¹ okolicznociowoci (circunstancialidad)19. W tym kontekcie, antropologia filozoficzna, w pe³nym tego s³owa znaczePor. tam¿e, s. 18. W tym kontekcie warto zauwa¿yæ, ¿e Maríasowi ju¿ w chwili wydania
Introducción a la Filosofía towarzyszy³o przekonanie, ¿e rzeczywistoæ ludzkiego ¿ycia wymyka
siê ortegiañskiej analizie (por. H. R a l l y, A watch over mortality: the philosophical story of Julián Marías, s. 88).
17
Por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, s. 73-74.
18
Tam¿e, s. 77.
19
Tam¿e, s. 78.
16
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niu, by³aby, jak mówi Marías, nauk¹ o tej w³anie strukturze empirycznej, natomiast
do metafizyki nale¿a³oby zaliczyæ badanie teorii ludzkiego ¿ycia rozumianego jako
rzeczywistoæ radykaln¹ (realidad radical)20.

II. Temporalnoæ
Zarówno w teorii analitycznej ukazuj¹cej egzystencjalne struktury ¿ycia, jak
i w jego strukturze empirycznej, eksponuj¹cej okolicznociowoæ konkretnego ludzkiego ¿ycia, istotnym elementem jest jego wymiar temporalny. Spróbujmy wiêc
przyjrzeæ siê, w jaki sposób Marías postrzega ten wymiar, jak wiadomoæ czasowoci wp³ywa na moje ¿ycie, jakie wywo³uje dzia³ania i jak skutkuje w relacji do innych uwarunkowañ (circunstancias).
Przede wszystkim madrycki filozof zauwa¿a, ¿e ¿ycie cz³owieka naznaczone
temporalnoci¹ jest ca³kowit¹ odwrotnoci¹ definicji wiecznoci, jak¹ daje Boecjusz:
interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio21. Nie jest wiêc ono nieskoñczone, lecz przeciwnie, w pewnym okrelonym momencie siê rozpoczê³o i szybko siê
zakoñczy (bez wzglêdu na to jakie by nie by³o ostateczne przeznaczenie cz³owieka).
Poza tym nie posiadamy ¿ycia równoczenie, lecz w³anie sukcesywnie  niejako
postêpuj¹c w jego posiadaniu. Wreszcie ¿ycie ludzkie naznaczone terminalnoci¹
nie jest doskona³e, ale nietrwa³e i niedoskona³e, niestabilne w prze¿ywanej w³anie
teraniejszoci, bezbarwne i zubo¿a³e w przechowuj¹cej przesz³oæ pamiêci oraz niepewne i ci¹gle puste wobec nadchodz¹cej przysz³oci. Tak wiêc ¿ycie cz³owieka jest
ca³kowitym przeciwieñstwem wiecznoci, prezentuje siê jako naznaczone czasow¹
skoñczonoci¹, jego formu³¹ s¹ dni policzone (los días contados) 22.
W jednej z pierwszych swoich ksi¹¿ek Introducción a la Filosofía (1947) Marías stwierdza, ¿e czasowoæ, z ca³¹ swoj¹ dynamik¹, jest istotnym elementem ludzkiego ¿ycia konstytuuj¹cym jego osobowoæ. ¯ycie cz³owieka, jako osoby, jest bowiem rozci¹gniête miedzy narodzinami a mierci¹. De facto nie mamy dostêpu ani
do jednej, ani do drugiej rzeczywistoci. To oznacza, ¿e istnienie mojego ja jest rozci¹gniête pomiêdzy ju¿ nie mojej przesz³oci a jeszcze nie mojej przysz³oci, st¹d
mo¿na mówiæ o trzech ja. Ja, który ¿yjê obecnie, w danym momencie, ¿y³em
przedtem, w przesz³oci i bêdê ¿y³ póniej w przysz³oci. Moje ja przesz³e jest odmienne od mojego ja obecnego, a to odró¿nia siê od ja, które bêdzie w przysz³oci.
Moje ¿ycie jest wiêc rzeczywistoci¹ zmienn¹, przepe³nion¹ dynamizmem, ale jedPor. tam¿e, s. 78.
Cyt. za: T o m a s z z A k w i n u, Suma Theologiae, I, q.10, a. 1.
22
Por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, s. 179-180; t e n ¿ e, Introducción a la Filosofía, s. 293-296.
23
S³ownik jêzyka hiszpañskiego Hiszpañskiej Akademii Królewskiej dla has³a mismidad zamieszcza trzy wyjanienia z zakresu filozofii: a) warunek bycia tym samym, b) to, dziêki czemu
jest siê tym samym, c) identycznoæ personalna (Por. Diccionario de la Lengua Española de Real
Academia de la Lengua Española, t. II, s. 1381).
20
21
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noczenie ci¹gle jestem ten sam (el mismo) co przedtem i w przysz³oci. Jest to zas³uga mojoci (mismidad)23, która jest zupe³nie czym innym ni¿ identycznoæ, jak¹
przypisujemy rzeczom czy obiektom idealnym24.
Odmiennoæ poszczególnych ja jest dla Maríasa bardzo znacz¹ca. Podkrela on
przede wszystkim ró¿noæ mojego ja przesz³ego od mojego ja aktualnego. Moje ja
przesz³e, w cis³ym tego s³owa znaczeniu, nie jest ju¿ moim ja, lecz przekszta³ca siê
w co ca³kowicie ró¿nego, w okolicznoæ (circunstancia). Oznacza to, ¿e moja przesz³oæ, to kim by³em przedtem, teraz staje siê integraln¹ czêci¹ uwarunkowañ mojego
¿ycia, czym z czym muszê siê zmierzyæ, co spotyka moje ja aktualne25. Takie ujêcie
jest bez w¹tpienia konsekwencj¹ ortegiañskiej wizji cz³owieka. Jeli ja jestem mn¹
i moimi okolicznociami, dla Maríasa oznacza to, ¿e nie chodzi tylko o jakie okolicznoci ode mnie oddalone, wrêcz przeciwnie, uwarunkowania w jakich ¿yjê stanowi¹
integraln¹ czêæ mojego ¿ycia, gdy¿ ja tak¿e je tworzê. W tym kontekcie pe³niej mo¿na zrozumieæ twierdzenie, ¿e okolicznoci s¹ zawsze moimi okolicznociami.
Napiêcie jakie staje siê udzia³em cz³owieka poprzez jego bycie w czasie, co dok³adnie ukazuje egzystencjalna struktura ludzkiego ¿ycia, sprawia, ¿e cz³owieka postrzega siê jako byt pomiêdzy. Czas jest tym, w czym w³anie jestem. Napiêcie mojego ¿ycia miêdzy narodzeniem a mierci¹ sprawia, ¿e w³anie czas staje siê radykaln¹
form¹ zainstalowania26 cz³owieka w tym wiecie. Z jednej strony jest wiêc zawsze
historia, biografia, z drugiej za otwartoæ na to, co na cz³owieka jeszcze czeka.

Cz³owiek jako futurizo
Fakt, ¿e cz³owiek odkrywa, ¿e jego ¿ycie realizuje siê w czasie, ¿e zamyka siê
w mniej lub bardziej okrelonym jego wymiarze, a u¿ywaj¹c okrelenia Maríasa, ¿e
towarzyszy nam wiadomoæ naszych dni policzonych, musi mieæ wymiar dramatyczny. W tej sytuacji cz³owiek odkrywa siebie, jako obdarzonego czasow¹ egzystencj¹, co z kolei jest krokiem do uwiadamia sobie koniecznoci osobistego kszta³towania swojego ¿ycia.
W tym kontekcie Marías stwierdza, ¿e cz³owiek i jego ¿ycie jest futurizo27.
Por. J. M a r í a s, Introducción a la Filosofía, s. 319.
Por. tam¿e, s. 319-320.
26
Marías czêsto pos³uguje siê kategori¹ zainstalowania (instalación), która jest wed³ug niego nieodzowna w teorii cz³owieka jako struktury empirycznej i odznacza siê wzglêdn¹ stabilnoci¹. Por. t e n ¿ e, Antropologia metafísica, s. 112-119. Jak zauwa¿a M. Jag³owski, zainstalowanie
jest faktycznoci¹ podmiotu, ma charakter wielokierunkowy i artyku³uje siê na ró¿nych poziomach
 m.in. przestrzennym, fizycznym, biologicznym, psychologicznym, spo³ecznym, historycznym, lingwistycznym. Ró¿ne poziomy zainstalowania tworz¹ koherentn¹ strukturê (M. J a g ³ o w s k i, ¯ycie i rozum, s. 114).
27
Marías tworz¹c ten neologizm jakim jest futurizo, chce wyraziæ ³atwoæ i naturaln¹ sk³onnoæ cz³owieka do planowania przysz³oci, pewne nastawienie, otwartoæ lub te¿ skierowanie ku
przysz³oci. Marías dokonuje tego poprzez dodanie do s³owa futuro (przysz³oæ, przysz³y) koñcówki izo, która wskazuje w³anie na pewn¹ inklinacjê, orientacjê czy ³atwoæ. Przez analogiê mo¿na
24
25

150

RAFA£ GRABOWSKI

Jako ja ¿yje w czystej teraniejszoci, aktualnoci, a nie w przysz³oci. Ma jednak
w sobie niezwyk³¹ zdolnoæ projektowania swojej przysz³oci. Wszystko, co czyni, czynione jest z myl¹ o przysz³oci, jest ku niej skierowane. To skierowanie ku
przysz³oci zawiera w sobie jednak element pewnej nierzeczywistoci, jest w czêci irrealne, gdy¿ przysz³oci jeszcze nie ma, ona dopiero siê wydarzy. St¹d cz³owiek nie jest rzeczywistoci¹ tylko realn¹, zawiera w sobie tak¿e w³anie ten moment irrealnoci. Osoba ludzka w pe³ni dana (dada), czy gotowa przesta³aby
byæ osob¹. Ten charakter pragmatyczny, to nastawienie na projektowanie siebie,
nie jest czym, co siê cz³owiekowi przydarza, lecz go konstytuuje. Mo¿na wiêc
powiedzieæ, ¿e cz³owiek nie jest tutaj (está ahí)28, on ci¹gle nadchodzi (está
viniendo)29.
Marías rozumie wiêc cz³owieka dynamicznie, in statu fieri, jako byt otwarty,
który nieustannie dowiadcza w sobie zmian; z jednej strony cz³owiek jako osoba
ju¿ jest (es ya), z drugiej jednak ci¹gle tworzy samego siebie (se está haciendo).
Ta otwartoæ cz³owieka jest najbardziej widoczna w takich stanach, jak np. przyjañ
czy mi³oæ, które z jednej strony wyra¿aj¹ stan trwania, a z drugiej strony to niezwyk³e oczekiwanie skierowane ku przysz³oci, oczekiwanie na jeszcze wiêksze spe³nienie siê. Przez wspó³istnienie w cz³owieku przesz³oci jak i elementu irrealnego, tego
co dopiero nast¹pi, jawi siê nam on jako swoista kondensacja temporalnoci, aktualizuj¹cej siê w ka¿dym momencie30.
¯ycie cz³owieka, które jest futurizo, wykracza wiêc poza obecn¹ rzeczywistoæ,
transcenduje j¹. Bez projektowania przysz³oci, bez planowania, bez mylenia o tym
co bêdzie, ¿ycie jest niemo¿liwe. Wszystko co cz³owiek czyni, czyni dla przysz³oci, wiadomy tego, ¿e to w³anie on musi wykorzystaæ w policzonych dniach swojej egzystencji okolicznoci, w jakich siê znajduje, kszta³tuj¹c swoje ¿ycie wed³ug
w³asnego projektu i czyni¹c je w ten sposób jeszcze bardziej swoim. Mo¿na powiedzieæ, ¿e fenomen ¿ycia polega na ci¹g³ej realizacji, aktualizacji w³asnego programu
¿yciowego lub, u¿ywaj¹c jêzyka Ortegi, na wcielaniu projektu witalnego.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e oprócz uwarunkowañ, które s¹ skutkiem mojej
przesz³oci, cz³owiek nieustannie napotyka w ¿yciu okolicznoci, na które nie ma
wp³ywu, których nie wybiera³, które zasta³, i które stanowi¹ czêæ jego zainstalowania w tym wiecie. Wobec nich nie pozostaje mu nic innego, jak je zinterpretowaæ i w³¹czyæ w projekt ¿ycia, który w tym kontekcie jest odkrywany. Cz³otu wskazaæ np. na s³owo enamorado: zakochany i enamoradizo: kochliwy; ten, który ma ³atwoæ
zakochiwania siê (por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, s. 28).
28
W tym miejscu warto wskazaæ, ¿e hiszpañski przys³ówek miejsca ahí nie ma odpowiednika
w jêzyku polskim. W jêzyku hiszpañskim wyra¿a on pewn¹ rzeczywistoæ poredni¹. Ortega
y Gasset wyrazi³ to nastêpuj¹co: Pomiêdzy tutaj (aquí) a dalekim tam (allí) istnieje termin poredni  ahí  oznaczaj¹cy to, co nie znajduje siê w moim tutaj, lecz jednak jest blisko (O r t e g a
y G a s s e t, Pojawienie siê Innych, w: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, t³um. P. Niklewicz,
Warszawa 1982, s. 408).
29
Por. J. M a r í a s, Antropología metafísica, s. 43.
30
Por. t e n ¿ e, Mapa del mundo personal, Madrid 1994, s. 177.

CZ£OWIEK WOBEC CZASOWYCH UWARUNKOWAÑ ¯YCIA ...

151

wiek czuje siê wzywany do jego realizacji, mo¿e pozostaæ temu wierny lub mo¿e
siê sprzeciwiæ31.

Antycypacja przysz³oci
Otwartoæ na przysz³oæ wyra¿aj¹ca siê w byciu futurizo, nastawienie na kszta³towanie mojego ¿ycia w oparciu o moje okolicznoci, wnosi w ludzk¹ egzystencjê
nie tylko element irrealny, ci¹gle nieobecny, ale tak¿e skutkuje iluzj¹ (ilusión), która, jest wed³ug Maríasa, niepewn¹ antycypacja przysz³oci32.
Ta antycypacja cile z³¹czona i oddzia³uj¹ca na charakter futurizo osoby ludzkiej cechuje siê przede wszystkim tym, ¿e spe³nienie siê tego, na co siê czeka³o, jej
nie eliminuje. Antycypacja, o której myli Marías u¿ywaj¹c terminu iluzja, to rzeczywistoæ osi¹gniêta i jednoczenie trwaj¹ca jako iluzja, dalej nadaj¹ca dynamizm
ludzkim oczekiwaniom i planom. Iluzja siê nie koñczy, nie musi przestaæ byæ iluzj¹
w chwili wype³nienia, to prowadzi nas do jeszcze pe³niejszego zrozumienia paradoksalnych sprzecznoci, jakie odkrywamy w ludzkim ¿yciu wtedy, gdy próbujemy jako pogodziæ doskona³oæ z niedoskona³oci¹, skoñczonoæ z nieskoñczonoci¹.
Iluzja, która towarzyszy cz³owiekowi, w kontekcie jego ¿ycia zdeterminowanego przez czasowoæ, ma ró¿ne stopnie i mo¿e odnosiæ siê nie tylko do innych osób,
ale tak¿e i rzeczy. Jest oczywiste, dla Maríasa, ¿e pierwszeñstwo maj¹ nasze iluzje
wzglêdem osób. W tym kontekcie najbardziej jest to widoczne, np. w relacji mi³osnej dwojga osób, która stanowi najdoskonalszy wyraz antycypacji jak¹ jest iluzja.
Podobnie uznaje on iluzjê jako sk³adnik ka¿dego autentycznego powo³ania, które
z kolei stanowi formê doskona³oci i intensywnoci ludzkiego ¿ycia. To wszystko
prowadzi Maríasa do przekonania, ¿e jest siê osob¹ w miarê jak siê jest zdolnym do
iluzji i jak ta siê realizuje i osi¹ga swoje najwy¿sze stopnie intensywnoci i autentycznoci. Iluzja stajê siê wiêc jedn¹ z kategorii, które definiuj¹ osobê i jako tak¹ j¹
konstytuuj¹33.
Oprócz tych najwiêkszych iluzji, które rozbudzaj¹ cz³owieka i wyznaczaj¹ mu
drogê jego ¿ycia, towarzysz¹ nam nieustannie iluzje dotycz¹ce rzeczy ma³ych, codziennych, takich jak jedzenie, sen, lektura, spacer. Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest
powtarzalnoæ. Zawsze oczekujemy, ¿e powróc¹, co wiêcej mamy iluzjê, ¿e s¹ rzeczy, do których my bêdziemy mogli powracaæ wtedy, gdy uznamy to za przydatne34.
Por. t e n ¿ e, Persona, Madrid 1997, s. 143-144.
Termin iluzja pochodzi od ³aciñskiego s³owa illusio wyra¿aj¹cego ¿art, drwinê; z³udzenie.
Takie rozumienie tego s³owa wed³ug Maríasa na trwa³e zadomowi³o siê w jêzykach nowo¿ytnych
wywodz¹cych siê z ³aciny lub czerpi¹cych to s³owo z tego jêzyka. Wyj¹tek stanowi tutaj jêzyk hiszpañski, gdzie s³owo ilusión, obok znaczenia negatywnego posiada tak¿e charakter pozytywny.
Wyra¿aj¹ je np. takie zwroty jak tener ilusión, który oznacza tyle co mieæ nadziejê lub estar ilusionado: byæ pod wra¿eniem czego (por. t e n ¿ e, Breve tratado de ilusión, Madrid 1984, s. 1016; t e n ¿ e, Persona, s. 110-111).
33
Ten¿e, Persona, s. 113.
34
Por. t e n ¿ e, Breve tratado de ilusión, s. 53-55.
31
32
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Wiek jako kumulacja dowiadczenia
Analizuj¹c czas z punktu widzenia antropologicznego, jako element empirycznej struktury ludzkiego ¿ycia, Marías zwraca uwagê, ¿e jego cech¹ charakterystyczn¹ jest wiek (edad). Jak pisze, ¿ycie posiada pewn¹ konfiguracjê, która ulega zmianom wraz z wiekiem, i wiek jest elementem decyduj¹cym tej konfiguracji35.
Z jednej strony, ¿ycie ma bowiem okrelony czyli normalny czas trwania, nie
w sensie statystycznym, lecz w znaczeniu, ¿e cz³owiek liczy na to, ¿e prze¿yje jak¹
okrelon¹ liczbê lat. Swoje plany i ¿yciowe projekty uzale¿nia od wieku, nie mo¿e
nie braæ tego pod uwagê. Wobec ró¿nych sytuacji ¿yciowych, z jakimi co dnia cz³owiek konfrontuje siê w swoim ¿yciu, mo¿e czuæ siê odmiennie. Z drugiej za strony,
wiek cz³owieka niesie z sob¹ akumulacje prze¿yæ, ¿yciowych dowiadczeñ (biografia), a tak¿e dostarcza mo¿liwoci, które s¹ cile zwi¹zane z ¿yciem biologicznym.
Wszystkie wymiary ludzkiego ¿ycia maj¹ wiêc swoje jeszcze nie (todavía no), teraz tak (ahora sí) ju¿ nie (ya no)36. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e jeszcze nie
w jakim wymiarze ¿ycia mo¿e oznaczaæ ju¿ nie, albo teraz tak na innej jego
p³aszczynie.
Bior¹c pod uwagê dowiadczenie i mo¿liwoci, które s¹ faktorami zmiennymi,
uzale¿nionymi od wieku, mo¿emy powiedzieæ, ¿e cz³owiek m³ody, to generalnie
kto, kto posiada minimum dowiadczenia, a maksimum mo¿liwoci i jest jakby na
pocz¹tku realizacji swojego witalnego projektu. Kto, kogo ¿ycie nie ma jeszcze
ustalonej formy i dlatego jako niezdeterminowany jest pe³en mo¿liwoci. Dla odmiany cz³owiek stary posiada bogactwo rzeczywistoci i mo¿liwoci zredukowane, choæ
wirtualnie bardzo szerokie, jako konsekwencja zakumulowania ¿yciowego dowiadczenia. Znaczenie cz³owieka starego, nie posiadaj¹cego ju¿ mo¿liwoci m³odzieñca,
wyra¿a siê jednak w jego biografii, która jest zapisem realizacji w³asnych ¿yciowych
projektów, zapisem przekszta³cania i wykorzystywania realnie otaczaj¹cych go uwarunkowañ.

Spotkanie ze mierci¹
Cz³owiek od samego pocz¹tku swojej wiadomej egzystencji wie, ¿e jego dni s¹
policzone, ¿e na horyzoncie ¿ycia czeka go spotkanie ze mierci¹, która jest nieunikniona. Nie mo¿e wiêc uciec od najwa¿niejszych dla niego pytañ, które domagaj¹ siê
odpowiedzi. Pytania o koniec ludzkiego ¿ycia, o jego cel ostateczny, zawsze cz³owiekowi w historii towarzyszy³y.
Marías sprowadza kwestiê podstawowych pytañ do dwóch: kim jestem? oraz co
35
T e n ¿ e, Antropología metafísica, s. 49. Marías zaznacza tak¿e, ¿e czas przesz³y (miniony)
pozostaje w cz³owieku na dwa sposoby. Z jednej strony w ¿yciu psychicznym, jako pamiêæ tego,
co minê³o; z drugiej za strony jako wiek, stanowi¹c substancjê ¿ycia efektywnie prze¿ytego (por.
tam¿e, s. 293).
36
Por. t e n ¿ e, Antropología metafísica, s. 183.
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ze mn¹ bêdzie?37. Oba pytania maj¹ charakter nieredukowalny i s¹ od siebie nierozdzielne. Odpowied na nie stanowi o realnym dramacie ludzkiej egzystencji, bowiem
ka¿dy cz³owiek musi siê osobicie skonfrontowaæ z rzeczywistoci¹ mierci, któr¹
spotyka w swoim ¿yciu. Dlatego nie jest to temat wy³¹cznie filozoficzny czy teologiczny, ale przede wszystkim ludzki, dlatego te¿ dotyka ka¿dego konkretnego cz³owieka.
O problemie mierci Marías pisze du¿o, rozwa¿aj¹c go z ró¿nych pozycji. Zwraca przede wszystkim uwagê, ¿e w naszym ¿yciu spotykamy mieræ na trzy ró¿ne
sposoby. Z jednej strony mamy wiadomoæ, ¿e mieræ jest rzeczywistoci¹ wpisan¹
w nasz¹ egzystencjê, ¿e cz³owiek, jako byt biologiczny, musi w pewnym okrelonym momencie dope³niæ swoich dni  to spotkanie ma charakter zakorzenionych
w nas przekonañ (creencias). Drugim sposobem spotkania jest mieræ konkretnego
bliniego. Jest to zawsze mieræ indywidualna i jedyna, która mo¿e byæ mi dostêpna
w sposób bezporedni. Ostatnim sposobem spotkania ze mierci¹ jest moja w³asna,
osobista, mieræ38.
Wyj¹tkowe znaczenie dla mojego ¿ycia mo¿e mieæ mieræ kogo konkretnego,
kogo zna³em. Stopieñ za¿y³oci pomiêdzy mn¹ a osob¹, której mierci jestem wiadkiem, decyduje o sposobie prze¿ywania jej przeze mnie. Jeli to by³a osoba mi znana, ale nie odgrywaj¹ca znacz¹cej roli w moim ¿yciu, jej mieræ mo¿e wywo³aæ
smutek, refleksjê, ale prawdopodobnie dalej bêdê ¿y³ moim ¿yciem tak, jakby nic siê
nie wydarzy³o. Sytuacja ulega diametralnej zmianie, gdy chodzi o osobê bardzo mi
blisk¹, z któr¹ ³¹czy³y mnie wiêzy przyjani lub mi³oci. mieræ kogo bliskiego
dotyka w sposób istotny mojego ¿ycia. Nie chodzi tu tylko o dowiadczenie straty,
nieobecnoci czy samotnoci, ale o co wiêcej. Wraz ze mierci¹ kogo bliskiego nie
tylko ulegaj¹ zmianie moje okolicznoci, ale przede wszystkim ta mieræ ma wp³yw
na moje witalne projekty, na moje plany, których integraln¹ czêci¹ by³a ta osoba.
Oznacza to, ¿e zmiana spowodowana przez mieræ bliskiej mi osoby, jest tak radykalna, ¿e ju¿ nic nie bêdzie takie jak dot¹d39.
Zdaniem Maríasa podobnie silne prze¿ycia towarzysz¹ nam w momencie, gdy
zdajemy sobie sprawê, ¿e my musimy umrzeæ. Ten moment objawia nam mieræ jako
co radykalnego, choæ ukrytego, co ma siê wydarzyæ w moim ¿yciu. Jest zamkniêciem, dope³nieniem, moich ¿yciowych projektów, przez co eliminuje z mojego ¿ycia
element nierzeczywistoci zwi¹zany do tej pory z moj¹ przysz³oci¹. Nie oznacza to
jednak, ¿e wobec mierci cz³owiek ju¿ na nic nie czeka, wrêcz przeciwnie, pozostaje
ci¹gle aktualne pytanie: co ze mn¹ bêdzie?
Por. tam¿e, s. 44.
Por. t e n ¿ e, Introducción a la Filosofía, s. 313.
39
Por. tam¿e, s. 314-315. Warto w tym momencie siegn¹æ do osobistych dowiadczeñ Maríasa, który wraz z ¿on¹ prze¿ywa³ mieræ trzyletniego syna, a wiele lat póniej mieræ swojej ¿ony.
W tym kontekcie Marías wyzna, ¿e mieræ osoby, w której jest siê zakochanym, stanowi przemianê metafizyczn¹ (t e n ¿ e, mieræ jednego z ma³¿onków, w: C. C h a b a n i s, mieræ, kres czy pocz¹tek?, s. 221).
37
38
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Przemylenia Maríasa zaprezentowane powy¿ej nie wyczerpuj¹ oczywicie podjêtego zagadnienia. Na ró¿ne sposoby próbuje on opisywaæ rzeczywistoæ ludzkiej
egzystencji. Pojêcia takie jak futurizo, czy iluzja, fakt biograficznoci ludzkiego ¿ycia, ukazuj¹ przede wszystkim to wewnêtrzne napiêcie jakie towarzyszy cz³owiekowi, gdy uwiadamia sobie, ¿e jedn¹ z najbardziej fundamentalnych okolicznoci jego
egzystencji jest czasowoæ.
Wieloaspektowoæ ujêæ, które odnajdujemy w racjowitalistycznej filozofii Juliána Maríasa, uzmys³awia nam, ¿e w poznaniu konkretnego cz³owieka, jego ¿ycia,
które stanowi pierwsz¹ i najbardziej radykaln¹ rzeczywistoæ, nie chodzi o tworzenie jakiej koherentnej teorii, ta bowiem okazuje siê z³udzeniem wobec bogactwa
mojego ¿ycia. Mamy tutaj raczej do czynienia z nieustannym i cierpliwym pochylaniem siê nad cz³owiekiem, z przygl¹daniem siê ludzkiemu ¿yciu i prób¹ opisu tego,
co ci¹gle stanowi pewn¹ tajemnicê. Tajemniczoæ ta dotyka nawet samego podmiotu, co utrudnia, a czasami wrêcz uniemo¿liwia uchwycenie cz³owieka jako takiego
w bogactwie jego ¿ycia, które zawsze jest jego ¿yciem, a wiêc czym niepowtarzalnym i jedynym.
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Osoba jako nietykalnoæ metafizyczna.
Józefa Tischnera religijna metafizyka dramatu
The Person as a Metaphysical Inviolability. Józef Tischners Religious Metaphysics of Drama
wiête jest to, co «nietykalne»
(J. Tischner)

Jestemy wci¹¿ zbyt póno dla Boga, a zbyt wczenie aby byæ
(M. Heidegger)

Dziej¹cy siê na naszych oczach dramat osoby ludzkiej polega na tym, i¿ to, co
jest w nas wiête, nie potrafi ju¿ obroniæ siê samo; to, co w nas nienaruszalne, co
powinno byæ uznane za nietykalne samo w sobie, dzi nie budzi ju¿ powszechnego respektu. Postêp nauki i technologii zdaje siê relatywizowaæ wszystko, co przez
wieki by³o przez ludzi uwa¿ane za trwa³e i niezmienne. Nieustann¹ zmiennoæ dokonuj¹c¹ siê na polu techniki i informatyki przenosi siê bezwiednie na p³aszczyznê
antropologiczn¹, jako proces po¿¹dany i wiadcz¹cy o postêpie ludzkoci. Owocem
tak pojêtego postêpu jest poddanie tego, co w cz³owieku nietykalne na mocy samego
cz³owieczeñstwa, heraklitejskiemu prawu zmiennoci. W wyniku tego zabiegu we
wspó³czesnej kulturze nast¹pi³a relatywizacja prawdy o ludzkim ¿yciu, które, pozbawione swej podstawy, nie potrafi ju¿ obroniæ siê samo, dlatego wymaga wzmo¿onej
ochrony z zewn¹trz. Dramatyczne wo³anie o suwerennoæ cz³owieka jako osoby
dobiega z miejsca i czasu, w którym nast¹pi³o jej brutalne naruszenie  z kultury
mierci.
Zapytajmy jednak: czy nie chodzi tu o co wiêcej, ni¿ tylko o sam fakt naruszenia tego, co nietykalne w samym cz³owieku? A mo¿e nale¿a³oby zapytaæ g³êbiej: czy
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nietykalnoæ ludzkiej istoty jest ród³em sama dla siebie? Otó¿, gdyby tak by³o, to
jej naruszenie stanowi³oby jedynie manifestacjê ludzkiej wolnoci i jako takie nie
powinno budziæ ¿adnego sprzeciwu, lecz raczej podziw: oto cz³owiek da³ drugiemu
mo¿liwoæ bycia cz³owiekiem i cz³owiek mu j¹ odebra³; uczyni³ tak, jak mu siê
podoba³o; niech wolnoæ bêdzie b³ogos³awiona!
Jednak¿e podnosz¹cy siê dzi ostry sprzeciw wobec ludzkiego postêpowania,
które nie tylko potrafi naruszyæ nietykalnoæ drugiego cz³owieka, ale j¹ rzeczywicie narusza, wyp³ywa z silnego przekonania (wiary), i¿ cz³owiek nie znajduje oparcia w sobie samym, tj. ród³o nietykalnoci cz³owieczeñstwa nie jest fizyczne. ród³o to tkwi poza cz³owiekiem. Ono jest meta-fizyczne. Filozofia dramatu rozwijana
przez Józefa Tischnera wskazuje w³anie na takie meta-fizyczne ród³o nietykalnoci ludzkiej osoby. Uwielbieniem wiêtoci Boga nie tylko oddajemy czeæ Bogu, ale
równie¿ chronimy w sobie odbicie Jego wiêtoci, tak trudne do ochrony w wiecie
naszej codziennoci1  pisa³ w jednej ze swoich ksi¹¿eczek powiêconych ¿yciu
chrzecijañskiemu filozof, a jednoczenie mistrz ma³ych form religijnych ks. Józef
Tischner.
Specyfika uprawianej przez Tischnera filozofii dramatu wymaga³a, aby w podtytule niniejszego artyku³u nie znalaz³o siê sformu³owanie Józefa Tischnera antropologia dramatu, lecz Józefa Tischnera religijna metafizyka dramatu. Wed³ug Tischnera
bowiem, to, co ostatecznie decyduje o nietykalnoci ludzkiej osoby jest metafizyczne
i religijne zarazem. Jan Galarowicz, charakteryzuj¹c specyfikê Tischnerowskiej filozofii dramatu, napisa³: Mylenie Tischnera wykracza daleko poza antropologiê filozoficzn¹. Jego teoria Ja aksjologicznego, a w jeszcze wiêkszym stopniu filozofia dramatu, stawiaj¹ w ca³kowicie nowym wietle tradycyjne problemy aksjologiczno-etyczne, teoriopoznawcze i metafizyczne. Z Tischnerowskiej filozofii dramatu wyrasta
nowa, nie maj¹ca nigdzie swego odpowiednika, choæ bliska koncepcji Rosenzweiga
i myli Lévinasa, metafizyka i filozofia religii2.
W filozofii dramatu mylenie filozoficzne tak mocno splata siê z myleniem religijnym, ¿e idea³em dramatu w ogóle jest dramat religijny3, przy czym dramat ten
nie realizuje siê w równym stopniu w ka¿dej religii, bowiem  zdaniem Tischnera 
religi¹ dramatyczn¹ w pe³nym sensie tego s³owa jest jedynie judeochrzecijañstwo4.
W czym wyra¿a siê ów religijny dramat i jak wi¹¿e siê on z dramatycznym naruszeniem nietykalnoci ludzkiej osoby?
1
J. T i s c h n e r, Jak ¿yæ?, Wroc³aw 1994, s. 122. Na oznaczenie prac Józefa Tischnera bêdziemy stosowali nastêpuj¹ce skróty: FD  Filozofia dramatu, Kraków 1999; J¯  Jak ¿yæ?, Wroc³aw 1994; MWW  Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 1993; NDW  Nieszczêsny dar wolnoci,
Kraków 1993; SC  Spór o istnienie cz³owieka, Kraków 1998; SR  Spowied rewolucjonisty, Kraków 1993; N  wiat ludzkiej nadziei, Kraków 1992; ZFC  Zarys filozofii cz³owieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 1991.
2
J. G a l a r o w i c z, Na cie¿kach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, s. 532.
3
FD, s. 23.
4
FD, s. 23.
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Podwa¿enie nietykalnoci ludzkiej istoty mo¿liwe jest przede wszystkim dlatego, ¿e cz³owiek oddali³ siê od niczym nie uwarunkowanego ród³a wszelkiej wiêtoci (nietykalnoci)  Boga. Dlatego pytanie o Boga jest istotnym pytaniem cz³owieka
jako istoty dramatycznej5. Kiedy dla jednego cz³owieka Bóg staje siê daleki, to konsekwencje tego poniesie tak¿e inny cz³owiek, mianowicie bêdzie on umieszczony
przez tego pierwszego w dali. Bycie dalekim w oczach drugiego cz³owieka oznacza
przyjêcie na siebie dramatycznej mo¿liwoci: okazuje siê, ¿e dla innego cz³owieka
mogê równie dobrze uczestniczyæ w ¿yciu i wolnoci, jak i w nich nie uczestniczyæ.
Ten kto jest daleko, staje siê jakby nieobecny i pozbawiony praw. Zamach na nietykalnoæ cz³owieka jest zatem konsekwencj¹ uprzedniego zag³uszenia w sobie g³osu
Boga. To w³anie Bóg objawia w cz³owieku prawo moralne, prawo, którego odkrycie wzbudza³o niegdy nies³abn¹cy podziw Immanuela Kanta. Jeli g³os tego prawa
zostanie st³umiony, to kto jeszcze móg³by uratowaæ ludzk¹ istotê z r¹k cz³owieka
wewnêtrznie g³uchego na Transcendencjê? Kultura mierci, z któr¹ przychodzi
nam siê dzi zmagaæ, w sposób tragiczny pokaza³a, ¿e bez ostatecznego odniesienia
do wiêtego Boga, nie potrafimy uchroniæ swojej w³asnej nietykalnoci.
To, co dzieje siê z ludmi, gdy wysycha w nich meta-fizyczne ród³o wszelkiej
wiêtoci, sk³ania nas do powrotu na ³ono Tajemnicy Boga, gdzie wyjania siê tajemnica osoby ludzkiej. Celem podjêtych tu rozwa¿añ jest dokonanie takiego w³anie powrotu. Przewodnikiem na tej drodze bêdzie stworzona i rozwijana przez Józefa Tischnera filozofia dramatu. Wydaje siê, ¿e nieod³¹cznym elementem sk³adaj¹cym siê na obraz osoby ludzkiej w ramach tej filozofii jest  nietykalnoæ.
S³owo Nietykalnoæ, s³u¿¹ce na oznaczenie suwerennoci ludzkiej osoby, bêdziemy
odt¹d pisali wielk¹ liter¹. Chcemy w ten sposób podkreliæ jeli nie prost¹ wymiennoæ,
to bliskie pokrewieñstwo tego s³owa ze s³owem wiêtoæ  tak zreszt¹ rozumia³ zwi¹zek
obu tych s³ów J. Tischner6. Nietykalnoæ pisana z wielkiej litery nie wskazuje na przywilej nadany pewnej grupie osób na mocy umowy spo³ecznej (np. immunitet poselski), ale
wskazuje na ostateczne meta-fizyczne ród³o nienaruszalnoci ludzkiej istoty.
W naszych rozwa¿aniach tajemnicê osoby jako Nietykalnoci metafizycznej bêdziemy zg³êbiali w trzech ods³onach: osoba jako Nietykalnoæ cielesna ofiarowana
i zamieszkana przez Boga (I), osoba jako Nietykalnoæ duszy wezwanej ku metafizycznemu dobru (II) i osoba jako Nietykalnoæ rozumnoci wezwanej ku metafizycznej prawdzie (III). W zakoñczeniu natomiast przyjrzymy siê mo¿liwociom mylenia o Nietykalnoci osoby na przysz³oæ (IV).

I. Osoba jako Nietykalnoæ cielesna ofiarowana i zamieszkana przez Boga
Osoba ludzka staje siê podmiotem dramatu jako istota ucieleniona7. Nie znaczy to jednak, ¿e samo ucielenienie jest wtórnym dodatkiem do osoby w jej prze¿y5
6
7

FD, s. 22.
Por. J¯, s. 119.
SC, s. 69.
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waniu w³asnej dramatycznej sytuacji w wiecie, lecz znaczy, ¿e osoba bierze udzia³
w dramacie poprzez cia³o. Cia³em jest w³anie to, dziêki czemu osoba jest podmiotem dramatu8. Wobec tego nasuwa siê pytanie: na czym w³aciwie polega dramat
osoby jako istoty cielesnej?
Dramatycznoæ ucielenionego podmiotu polega na tym, ¿e cz³owiek odkrywa
swoj¹ cielesnoæ jako dar, a jednoczenie jako bardzo trudne zadanie9. W ostatecznej metafizycznej perspektywie cielesnoæ jawi siê jako dar zadany przez Boga,
ale w kolejnoci rozpoznawania cielesnoci jako zadania, tym, co pierwsze, jest samo
¿ycie. Cielesnoæ jest zawsze ju¿ zadana, dodajmy: zadana z do³u. Bez tego
do³u nie by³oby góry. Ona jest z nami jako ¿ywio³, a wiêc jako umiejscowienie ¿ycia. Kto ma cia³o, ten wie, ¿e ¿yje10.
Pomijaj¹c szereg badañ nad cielesnoci¹ od do³u, jako wiadomoci cielesnoci na poziomie po¿¹dañ11, przechodzimy od razu do ostatecznego stwierdzenia, ¿e
cielesnoæ jest darem z góry. Jako taka, cielesnoæ nie jest dla cz³owieka przekleñstwem, lecz wezwaniem do wiernoci wobec Darczyñcy. Dramat cz³owieka nie rozpoczyna siê zatem wraz z samym faktem przyjêcia cielesnoci, jak sugeruje to platoñska interpretacja cia³a jako wiêzienia dla duszy, czy ród³a z³udzeñ12. Dramat
cielesnoci osoby rozumiany po chrzecijañsku wi¹¿e siê z brakiem ludzkiej wiernoci wzglêdem obietnicy z³o¿onej w ciele13.
Zapytajmy wiêc: jaka w³aciwie obietnica nadaje rangê Nietykalnoci ludzkiej
osobie ze wzglêdu na jej cia³o, oraz jak wiernoæ, lub niewiernoæ Bogu wp³ywa na
realizacjê tej obietnicy?
Cia³o jako miejsce zbawienia
Dla judeochrzecijañstwa, jako centrum religijnego dramatu, cia³o jest istotnym
sk³adnikiem zbawienia. Jest ono miejscem z³o¿enia zbawczej obietnicy danej cz³owiekowi przez Boga. Symboliczn¹ postaci¹ ilustruj¹c¹ g³êbiê takiego obdarowania
jest Abraham. Obietnica dana Abrahamowi spe³nia siê w ciele (obietnica potomstwa)
i poprzez cia³o (wêdrówka do ziemi obiecanej), dlatego cielesnoæ staje siê równie¿
elementem nadziei14. Nadzieja ta potwierdza siê równie¿ poprzez cia³o, gdy Abraham napotyka na swej drodze do kraju obietnicy wêdrowców, których twarze s¹ ladami Nieskoñczonego15. Warto w tym miejscu przywo³aæ tak¿e postaæ Moj¿esza,
który zstêpuj¹c z góry Synaj z dwiema tablicami wiadectwa w rêku nie wiedzia³, ¿e

ZFC, s. 56.
Por. SC, s. 71-72.
10
SC, s. 72.
11
Por. SC, s. 72nn.
12
Por. SC, s. 69-70.
13
Por. ZFC, s. 54.
14
Por. ZFC, s. 55.
15
Por. FD, s. 40.
18
19
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skóra na jego twarzy promienia³a na skutek rozmowy z Panem (Wj 34,29)16. Spotkanie osoby z Nieskoñczonym jest udokumentowane w ciele, pozostawia lad na
twarzy cz³owieka.
Ideê cia³a jako miejsca obietnicy przejmuje i rozwija chrzecijañstwo, którego
centrum stanowi wydarzenie S³owa Wcielonego. S³owo sta³o siê cia³em i przyjê³o
na siebie ca³y dramat ludzkiej egzystencji: od urodzenia, poprzez mieræ, a¿ po zmartwychwstanie17. To, ¿e mieræ jest ostatnim aktem ludzkiego cia³a, nie oznacza, ¿e
koñczy siê w ten sposób sens cielesnoci. mieræ ma w ogóle sens tylko dziêki temu,
¿e jest ona powo³aniem do udzia³u osoby w mierci Chrystusa, w którym wszyscy jestemy przeznaczeni do chwa³y. To nie mieræ, lecz wizja cia³a uwielbionego, jakie
Chrystus mia³ po swym zmartwychwstaniu, jest ostatecznym celem ludzkiej cielesnoci. Cia³o ludzkie, uczestnicz¹c w ¿yciu i mierci Chrystusa, dojrzewa do chwa³y18.
Wiara w zmartwychwstanie cia³ nie oznacza jednak chrzecijañskiej gloryfikacji cielesnoci jako sfery ludzkiego ¿ycia wolnej od wszelkiej skazy. Tym, co oprócz
naturalnej kruchoci, choroby i mierci cia³a nadaje ludzkiemu ¿yciu dramatyczny
ton jest przede wszystkim grzech, który mieszka w ludzkim ciele. Skutkiem grzechu
jest bolenie dowiadczane przez cz³owieka g³êbokie pêkniêcie w nim samym. Pêkniêcie to przebiega na linii ³¹cz¹cej sferê cia³a ze sfer¹ ducha. Cz³owiek potrafi przyznaæ, ¿e cia³o, które posiada, jest wprawdzie jego w³asnym cia³em, ale prawo, które
w nim mieszka, jest mu obce19. Taki stan rzeczy rodzi wewnêtrzne rozdarcie, o którym pisa³ w. Pawe³: nie czyniê bowiem dobra, którego chcê, ale czynie z³o, którego
nie chcê (Rz 7,19). W ludzkiej cielesnoci obecne jest permanentne wezwanie osoby
do nieustannej walki o odpowiedzialn¹ wiernoæ dobru.
Cia³o jako wezwanie do odpowiedzialnej wiernoci
W przekonaniu Tischnera, wiernoæ w sferze cia³a zwi¹zana jest szczególnie
z problemem erotyzmu. D¹¿enie chrzecijañstwa do okie³znania tej si³y, która po grzechu pierworodnym wymknê³a siê spod kontroli serca, wyra¿a siê w ró¿nych formach
¿ycia, w zale¿noci od wezwania do wiernoci Bogu i drugiemu cz³owiekowi. S¹ to:
monogamia, celibat i czystoæ. Chrzecijañstwo nie postrzega cielesnoci jako fatalizmu, lecz jako wezwanie do wiernoci Bogu i cz³owiekowi. Cielesnoæ to arena walki
o wiernoæ, która jest imieniem mi³oci: wiernoæ staje siê mi³oci¹, a mi³oæ wiernoci¹. Wiernoæ stanowi ten rodzaj wiêzi, który konstytuuje religiê. Religia nie polega
bowiem na zdolnoci do ekstatycznych uniesieñ duszy ku Bogu, ani na mistycznej
kontemplacji, lecz na akcie wiernoci. Obce prawo mieszkaj¹ce w ciele cz³owieka
mo¿e byæ przezwyciê¿one prawem mi³oci, której drugim imieniem jest wiernoæ20.
16
17
18
19
20

Wszystkie cytaty z Pisma wiêtego za: Biblia Tysi¹clecia, Poznañ-Warszawa 19803.
Por. ZFC, s. 55.
Por. ZFC, s. 56.
Por. ZFC, s. 55.
Por. ZFC, s. 55-56.
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Cielesnoæ osoby wzywa j¹ do wiernoci i mi³oci. Wezwanie to nie jest jednak
mo¿liwe do realizacji bez wolnoci. Ta ostatnia jest wolnoci¹ ucielenion¹, wchodz¹c¹ w dialog z rzeczywistoci¹.
Cia³o jako fundament wolnoci i narzêdzie porozumienia
Cz³owiek realizuje swoj¹ otwartoæ na wiat poprzez cia³o. Jest ono fundamentem wolnoci otwieraj¹cej siê na realny wiat. Nie ma na tym wiecie innej wolnoci, jak wolnoæ ucieleniona. Wolnoæ czysto duchowa oznacza³aby porzucenie wiata. Kto chce pozostaæ na wiecie, musi zgodziæ siê na cia³o21.
Tischner, mówi¹c o ciele jako fundamencie wolnoci, nie ma zamiaru forsowaæ
tezy, ¿e wolnoæ cz³owieka wyp³ywa z jego cia³a, tak jak nie twierdzi, ¿e wolnoæ
cz³owieka jest wolnoci¹ jego rozumu, czy wolnoci¹ woli. Wed³ug Tischnera: Wolnoæ le¿y g³êbiej ni¿ wola, g³êbiej ni¿ rozum, g³êbiej nawet ni¿ sam cz³owiek. Ona
jest racj¹ ucz³owieczenia cz³owieka22. Wydaje siê, ¿e rola jak¹ Tischner przypisuje cia³u w procesie urzeczywistniania siê ludzkiej wolnoci polega na tym, ¿e wolnoæ cz³owieka jest wolnoci¹ mo¿liw¹ do odczucia, jest wolnoci¹ dowiadczan¹23. Znamiennym wyrazem odczuwania ludzkiej wolnoci jest praca, jako dzie³o
istoty wcielonej24.
Gdy Tischner mówi o pracy, jako cielesnej ekspresji ludzkiej wolnoci, to ten
w³anie wyraz ludzkiej aktywnoci mo¿na by traktowaæ jako jeden z dwóch sposobów manifestacji ludzkiej wolnoci w ciele. Wydaje siê bowiem, ¿e oprócz pracy,
jako zwyczajnego sposobu cielesnego wyra¿ania ludzkiej wolnoci, istnieje jeszcze inny sposób, który nazwiemy tu nadzwyczajnym. Na czym polega ów nadzwyczajny sposób wyra¿ania wolnoci w ludzkim ciele?
Skoro wolnoæ jest ponad cia³em, choæ w ciele daje siê dowiadczyæ jej wyborów, to cia³o mo¿e pos³u¿yæ cz³owiekowi do odzyskania wartoci wy¿szej, jak¹
jest wolnoæ. Wówczas wolnoæ odzyskuje siê (ju¿ nie dla siebie w tym wiecie) za
cenê utraty ¿ycia cia³a: Aby odzyskaæ wolnoæ, trzeba naraziæ ¿ycie25. Cia³o ludzkie
mo¿e zatem staæ siê treci¹ aktu ofiary z³o¿onej w imiê odzyskania wolnoci.
Ró¿nica miêdzy zwyczajnym, a nadzwyczajnym wyrazem wolnoci w ciele by³aby taka, ¿e ofiara z cia³a nie musi w przypadku ka¿dego cz³owieka byæ jednorazowym heroicznym aktem, ale znajduje swój mniej spektakularny, aczkolwiek bardzo
konkretny i niezwykle wartociowy wymiar, jakim jest wieloletnia, niekiedy cicha
i mozolna praca. Czym¿e bowiem jest praca? Jest bezustannym powiêcaniem ¿ycia
 powiêcaniem tym cenniejszym, im bardziej owocnym26.
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Oprócz wolnoci, która manifestuje siê w ciele, cia³o jest tak¿e p³aszczyzn¹ porozumienia i komunikacji osoby z realnym wiatem. Cia³o jest instrumentem porozumienia. Jest w jakiej mierze cia³em dla drugiego. Poprzez cia³o wyra¿a siê mi³oæ, nienawiæ, cia³o przybli¿a i oddala, pieci i zadaje ból. Rolê szczególn¹ w obcowaniu z drugim odgrywa g³os. G³os jest wyrazem postawy drugiego wobec nas.
[...]G³os w³ada niejako ca³¹ cielesnoci¹, sprawiaj¹c, ¿e przez gestykulacje staje siê
ona komentarzem mowy27. Komunikacja cielesna nie jest jedynie niezobowi¹zuj¹ca
wymian¹ informacji. W niektórych bowiem sytuacjach cielesna komunikacja jest
pocz¹tkiem sk³adania ofiary z siebie, czego wznios³ym przyk³adem jest ma³¿eñstwo
i odpowiedzialne rodzicielstwo. Tischner pisze: Cia³o jest nie tylko dla innego, ale
i dziêki innemu. Cia³o ojca wi¹¿e siê z cia³em matki, wiadomoæ cielesnej mêskoci
wi¹¿e siê ze wiadomoci¹ cielesnoci kobiecej. Cielesnoæ jest owocem wzajemnoci. [...]Filozofia nie mo¿e pomijaæ prostego faktu, ¿e cia³o cz³owieka jest cia³em
mê¿czyzny lub kobiety. Ró¿nica ta stanowi zapowied mo¿liwego ojcostwa lub macierzyñstwa. [...] Cia³o bierze udzia³ w dialogu p³ci. Dialog ten jest integralnym
sk³adnikiem dramatu cielesnoci. Kierunek dramatu cielesnoci jest taki: poprzez rodzicielstwo do ofiary28.
Podsumowuj¹c nasze dotychczasowe rozwa¿ania stawiamy pytanie: czym zatem
jest osoba jako Nietykalnoæ ze wzglêdu na cia³o?
Nietykalnoæ osoby ludzkiej, jako istoty ucielenionej, realizuje siê jako zadana
cz³owiekowi od góry (choæ najpierw odczuwana jako zadana od do³u) wiernoæ,
mi³oæ, wolnoæ i komunikacja, które wyra¿aj¹ siê w ludzkim ciele, w nim dochodz¹
do g³osu i przez nie wspó³tworz¹ cz³owieka jako nienaruszaln¹ istotê  osobê. Przy
czym Nietykalnoæ cielesna osoby jawi siê tu zarówno jako dar, który przys³uguje, a raczej jest ofiarowany cz³owiekowi od samego zarania jego ¿ycia, oraz jako
powo³anie, które ma byæ dopiero przez osobê odpowiedzialnie podjête.
Nietykalnoæ cielesna, rozumiana jako powo³anie ludzkiej osoby do realizacji
pe³ni cz³owieczeñstwa, mo¿e zostaæ urzeczywistniona wówczas, gdy elementy wspó³tworz¹ce to powo³anie: wiernoæ, mi³oæ, wolnoæ i komunikacja, bêd¹ zwi¹zane
z tym, co metafizyczne.  Cielesnoæ, wchodz¹c w dramat, wchodzi w ca³y jego horyzont, który jest horyzontem dobra i z³a, prawdy i nieprawdy29. Osoba, jako Nietykalnoæ cielesna, porusza siê zatem miêdzy dobrem a z³em, prawd¹ i nieprawd¹. Aby
ów ruch by³ mo¿liwy, tzn. aby osoba mog³a uczestniczyæ w dramacie dobra i z³a,
musi byæ czym wiêcej ni¿ cia³em  musi mieæ duszê30.
Zanim jednak przejdziemy do rozwa¿ania problemu duszy w nieodparty sposób
narzuca siê pytanie, które filozofia powinna podj¹æ w imieniu wszystkich ludzi niezdolnych do jego postawienia: w czym ugruntowana jest Nietykalnoæ istoty ludzkiej,
która z powodu upoledzenia swych w³adz duchowych nie jest zdolna do dokonywa27
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nia w³aciwych cz³owiekowi aktów duchowych (wiernoæ, mi³oæ, wolnoæ i komunikacja), co oznacza, ¿e poza sam¹ tylko cielesnoci¹ nie potrafi inaczej zamanifestowaæ
swego cz³owieczeñstwa? Jest to w istocie pytanie o metafizyczny sens cielesnoci.
Czas cia³a jako gwarancja Nietykalnoci cz³owieka upoledzonego duchowo
W sprawie problemu metafizycznego ugruntowania Nietykalnoci cz³owieka ze
wzglêdu na jego cielesnoæ Tischner zapewne by stwierdzi³, ¿e z punktu widzenia
chrzecijañstwa tym, co stanowi o nienaruszalnoci osoby jest przeznaczenie jej cia³a do chwa³y. wiadczy o tym przede wszystkim wydarzenie S³owa Wcielonego,
a tak¿e sens cierpienia, o którym w. Pawe³ pisa³: S¹dzê bowiem, ¿e cierpieñ teraniejszych nie mo¿na stawiaæ na równi z chwa³¹, która ma siê w nas objawiæ (Rz
8,18). Chwa³a jest tu rozumiana jako odkupienie cia³ (por. Rz 8,23).
Jeli chwa³a, która ma siê objawiæ w ludzkim ciele, mia³aby staæ siê tematem
filozofii, to wydaje siê, ¿e musia³aby ona mieæ przede wszystkim charakter metafizyczny. Jednak¿e oprócz aspektu metafizycznego istnieje jeszcze inny, pomijany
zwykle przez metafizykê, niezwykle wa¿ny aspekt ludzkiej cielesnoci. wiêty Pawe³, pisz¹c o cierpieniach teraniejszych i przysz³ej chwale, która ma siê objawiæ
w ciele, dostrzega, ¿e przez ludzkie cia³o przep³ywa czas. Cierpienie, jako szczególna postaæ posiadania i dowiadczania w³asnego cia³a, ka¿e spojrzeæ na cia³o w perspektywie czasu. Na ten w³anie aspekt cielesnoci osoby Tischner k³adzie szczególny nacisk. Jego zdaniem filozofia, która nie uwzglêdnia historycznoci ludzkiego
cia³a, pope³nia powa¿ny b³¹d antropologiczny. To oczywiste, ¿e krytyczna refleksja
nad cia³em musi pozbyæ siê nieuzasadnionych za³o¿eñ31. Wród nich Tischner wymienia miêdzy innymi za³o¿enia dotycz¹ce substancjalnoci duszy, cia³a, b¹d ich
obu, a tak¿e ich konsekwencje, wród których najwiêkszym grzechem filozofii jest
ujmowanie cielesnoci osoby bez uwzglêdnienia czasu, jaki przep³ywa przez cia³o,
czyni¹c je cia³em dziecka, m³odzieñca, czy starca32.
Ludzkie cia³o ma swoj¹ prawdê. Nie zbli¿y siê do niej filozofia, która przenosi
cia³o do wiecznoci. Prawda cia³a jest bowiem rozpiêta miêdzy poczêciem a mierci¹, co oznacza, ¿e jej zwi¹zek z czasem nie jest dowolny i przypadkowy. Z poszczególnymi etapami ¿ycia ludzkiego cia³a: dzieciñstwem, m³odoci¹, dojrza³oci¹ i staroci¹, s¹ zwi¹zane wartoci. Ich prze¿ywanie, lub niemo¿liwoæ prze¿ywania, zale¿na jest od wieku. Dzieciñstwo jest czasem zabawy, która stopniowo przeradza siê
w grê znamienn¹ dla m³odoci. Dojrza³oæ to czas powagi i odpowiedzialnoci zwi¹zany zwykle z za³o¿eniem rodziny. Staroæ natomiast objawia siê przez zmêczenie
cia³em, z którego wy³ania siê perspektywa mierci33.
Zabawa, gra, odpowiedzialnoæ i powaga  to jednak sposoby prze¿ywania cia³a, do których nie jest w pe³ni zdolny cz³owiek o upoledzonych w³adzach ducho31
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wych. Samo upoledzenie w³adz duchowych nie oznacza jednak, ¿e cz³owiek chory
przestaje byæ osob¹. Wraz z utrat¹ zdrowia psychicznego cz³owiek nie traci swej
realnej Nietykalnoci jako osoba, ale niew¹tpliwie jego zdolnoæ do pe³nego duchowego wyra¿ania swej Nietykalnoci jest zawieszona, albo na trwa³e, albo jedynie na
pewien czas. Dlatego podkrelanie czasowoci cia³a, jakkolwiek wa¿ne, nie wydaje
siê wystarczaj¹ce do metafizycznego ugruntowania Nietykalnoci cz³owieka ze
wzglêdu na samo cia³o. Mo¿emy jednak wskazaæ na inny, obok czasowego, charakter ludzkiego cia³a, który móg³by pos³u¿yæ do wzmocnienia metafizycznego ugruntowania Nietykalnoci cz³owieka o upoledzonych w³adzach duchowych.
Tischner podkrela, ¿e dramat cielesnoci, nie jest dramatem cia³a osamotnionego, oddzielonego od innych ucielenionych istot, zw³aszcza ludzi. Cia³o ¿yje obok
cia³a, styka siê z innym cia³em [...]. Cia³o otwiera przed istot¹ ucielenion¹ perspektywê dialogiczn¹. Gdyby nie cia³o, dialog nie by³by mo¿liwy. Nawet s³owo nie mo¿e
istnieæ bez ucielenienia34. W takim ujêciu ludzkie cia³o jest nie tylko narzêdziem
dialogu, lecz warunkiem dialogu. Oznacza, to, ¿e cia³o cz³owieka upoledzonego
mo¿e przemawiaæ do cz³owieka zdrowego nie tylko s³owem, ale wszystkim, co przemawia  tak¿e sam¹ tylko obecnoci¹ (s³owo tylko podajemy w cudzys³owie,
bowiem jest to a¿ obecnoæ  wielka poprzez cierpienie). Nie musi to byæ jednak
obecnoæ bierna, pomimo biernoci ducha.
Psychiatra Krystyna Osiñska jedn¹ ze swoich ksi¹¿ek pt. Twórcza obecnoæ chorych powiêci³a w ca³oci problematyce roli ludzi chorych we wspólnocie ludzkiej.
Wed³ug K. Osiñskiej, cz³owiek chory, jeli tylko nauczy siê odpowiednio prze¿ywaæ
swoj¹ chorobê, mo¿e staæ siê prawdziwym homo creator35. Cz³owiek chory mo¿e byæ
twórc¹ wartoci we wspólnocie rodzinnej36, w rodowisku pracy37, w rodowisku
s³u¿by zdrowia38, a tak¿e wyst¹piæ w roli inicjatora nowych wiêzi interpersonalnych39. Natomiast specjalnie w odniesieniu do ludzi chorych psychicznie Osiñska
pisze m.in.: chory psychicznie to cz³owiek, który nie tylko jest inny. Ludzie psychicznie chorzy prze¿ywaj¹ chorobê w sposób dla nas niezrozumia³y, inaczej cierpi¹ i t¹
innoci¹ cierpieñ ró¿ni¹ siê od nas zasadniczo. A s¹ to cierpienia wielkie, nietykalne
[podkr.  K. .], zas³uguj¹ce na szacunek, spokój, ciszê i delikatnoæ, nie za na dyskryminacjê40.
To, ¿e cierpienia ludzi chorych psychicznie s¹ inne, dla nas niezrozumia³e, nie
oznacza, ¿e przestaj¹ byæ prawdziwymi cierpieniami. Zmienia siê tylko sposób ich
prze¿ywania. Cierpienia te s¹ dowiadczane w innej psychice ni¿ ta, w której prze¿ywaj¹ swoje cierpienia ludzie psychicznie zdrowi; w innej, tzn. tak¿e niemo¿liwej
do ostatecznego zg³êbienia.
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Wa¿ne jest i to, aby odró¿niæ samo cierpienie, od osoby, która je znosi. Cierpienie
bowiem nie jest osob¹, lecz sposobem jej bycia. A bycie to jest byciem czasowym,
st¹d te¿ i sam sposób bycia jest czasowy, tzn. przemijaj¹cy. Powo³aniem osoby nie jest
cierpienie, st¹d tak wa¿ne jest, aby uwiadomiæ sobie, ¿e posiadanie cielesnoci jest
rozci¹gniête w czasie i jako takie podlega zmiennoci. To chyba mia³a na myli Osiñska, gdy czytelnikom swej ksi¹¿ki pozostawi³a do przemylenia nastêpuj¹ce stwierdzenie: Choroba psychiczna jest tylko epizodem w ¿yciu, a nie przeznaczeniem41. Przeznaczenie cz³owieka jako istoty cielesnej ma sens metafizyczny, a w chrzecijañstwie
zwi¹zane jest z zapowiedzi¹ przysz³ej chwa³y, która objawi siê w ciele.
Nasza dotychczasowa refleksja nad metafizycznym ugruntowaniem Nietykalnoci osoby ze wzglêdu na jej cielesnoæ sk³ania nas do nastêpuj¹cej konkluzji. Metafizyczn¹ ostoj¹ Nietykalnoci ludzkiej istoty o upoledzonych w³adzach duszy (a tym
samym równie¿ istoty o duszy, której w³adze nie mog³y siê jeszcze dostatecznie rozwin¹æ, np. dziecko poczête) jest jej dziejowa cielesnoæ. Cielesnoæ zmienia siê
w czasie, podobnie jak cierpienie, które nie jest celem cielesnoci, lecz jej trudnym,
mo¿liwym do wznios³ego prze¿ywania i wymagaj¹cym szacunku innych ludzi sposobem bycia cz³owiekiem. Proces realizacji Nietykalnoci cz³owieczeñstwa jako osoby na sposób cz³owieka chorego na duszy lub na ciele, ma swój metafizyczny kres,
którym jest niewidzialne tu i teraz odniesienie ku przysz³oci, jako chwale. Ostateczna przysz³oæ cia³a ludzkiego nadaje jednak taki sens jego teraniejszoci, ¿e cia³o
to zostaje odczytane jako teraniejszoæ osoby ludzkiej, pomimo ¿e duchowe w³adze w tym ciele z pewnych powodów nie mog¹ siê aktualnie ujawniæ i rozwin¹æ.
Wprawdzie o ¿yj¹cym cz³owieku mo¿emy w³aciwie mówiæ jedynie w czasie
teraniejszym, ale jego przysz³oæ, której jeszcze nie ma, oraz jego przesz³oæ, której ju¿ nie ma, tajemniczo okrelaj¹ jego ludzk¹ teraniejszoæ. Czas cz³owieka jest
zatem nieod³¹cznie zwi¹zany z czasem jego cia³a. Cia³o dziej¹ce siê w czasie nadaje
status Nietykalnoci cz³owieczeñstwu, które wprawdzie teraz mo¿e byæ duchowo
nieme, ale ma przed sob¹ przysz³oæ, która za niego (i za nim) przemawia. W ten
sposób pokazuje siê prawda o cz³owieku, jako bycie niegotowym, niedokoñczonym,
który dla osi¹gniêcia swej pe³ni domaga siê wszechstronnego dope³nienia w czasie.
Byt ludzki dope³nia siê zarówno przez ¿yw¹ interpretacjê swojej w³asnej historii, jak i przez wybieganie w przysz³oæ, której obecnoæ prze¿ywa aktualnie w nadziei. Dziejowe rozumienie cz³owieka, a zw³aszcza jego cielesnoci, odbiega od klasycznego modelu substancjalnego. W klasycznym modelu metafizyki bytu osoba nie
ma ani historii, ani przysz³oci, nie ma zatem do czego siê odwo³aæ, ani ku czemu
d¹¿yæ  nie ma ani wspomnieñ, ani nadziei. Miêdzy innymi z tego w³anie powodu
Tischner podj¹³ polemikê z tomizmem. Uwa¿a³ go za filozofiê smutn¹, która zauroczona Arystotelesowsk¹ ide¹ harmonii nie umia³a dostrzec wa¿nego spo³ecznego
zjawiska, jakim jest nadzieja, przez co nie odegra³a w ¿yciu spo³ecznym tej roli, jak¹
mog³aby odegraæ. Jest to bowiem filozofia, która karmi¹c siê nostalgi¹ za tym, co
41
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minê³o, zamieni³a nadziejê na system, który koñczy z wszelk¹ nadziej¹42. Tymczasem to w³anie nadzieja, a zatem i przysz³oæ, otwiera dostêp do prawdy o cz³owieku i to w³anie dziêki nadziei uzyskujemy orê¿ w walce o poszanowanie Nietykalnoci osoby ludzkiej, a zw³aszcza tej, której w³adze duchowe s¹ aktualnie upione. Tischner pisze: W nadziei i poprzez nadziejê ods³ania siê aksjologiczny wymiar
ludzkiej egzystencji. [...] Ja cz³owieka jest w swym rdzeniu Ja aksjologicznym. Ono
jest podstaw¹ jego nadziei. Nadzieja to najg³êbszy sposób ochraniania owej wartoci. Cz³owiek broni siebie sw¹ nadziej¹ i sw¹ nadziej¹ walczy o swoj¹ ludzk¹ twarz43.
Wspó³czesna filozofia, jako myl hermeneutyczna, wykazuje, ¿e tradycyjne
metafizyczne mylenie o cz³owieku i wiecie w pozaczasowych kategoriach gotowych ca³oci jest nie tylko niewystarczaj¹ce, ale nie odpowiada podstawowemu dowiadczeniu, z którym wszyscy siê zgadzamy, ¿e mianowicie jestemy w czasie. Dla
wspó³czesnej myli hermeneutycznej czas staje siê nie tylko domem ludzkiego bycia, lecz tak¿e domem ludzkiego mylenia, dlatego nigdy nie jest ono myleniem
dokoñczonym, lecz zawsze myleniem w drodze. Marek Szulakiewicz tak o tym
napisze: Bêd¹c myleniem z czasem, hermeneutyka uczy, ¿e filozofia jest ³¹czeniem
tego, co by³o, z tym, co jest i z tym, co bêdzie. [...] W odró¿nieniu od filozofii, która
siêga³a do fundamentów, szuka³a pierwszych przyczyn i absolutnej wiedzy, hermeneutyka jest filozofi¹ nigdy niezakoñczon¹. Uczy spokojnego, a nie rewolucyjnego
prze¿ywania czasu, tego czasu, przez który ujawnia siê Sens44.

II. Osoba jako Nietykalnoæ duszy wezwanej ku metafizycznemu dobru
Bardziej ni¿ na analizie historii pojêcia duszy, Tischnerowi zale¿y na uwypukleniu prawdy o duszy jako miejscu, w którym cz³owiek dowiadcza swego powo³ania do udzia³u w metafizycznym dobru. Po-wo³anie do udzia³u w dobru, które rozlega siê w duszy ludzkiej, jest wo³aniem metafizycznym, st¹d ka¿dorazowa próba
jego zag³uszenia jest przede wszystkim dramatem metafizycznym: Dramat dobra
i z³a mo¿e byæ rozmaicie rozumiany. Mo¿na go pojmowaæ w sensie religijnym, mo¿na go pojmowaæ równie¿ w sensie etycznym. Nie idziemy ani pierwsz¹, ani drug¹
drog¹. Dramat dobra i z³a jest przede wszystkim dramatem metafizycznym45. Jeli
dramat dobra i z³a ma przede wszystkim charakter metafizyczny, to nasuwa siê pytanie: w jaki sposób mamy przystêp do tego dramatu, sk¹d wiemy o nim, ¿e jest?
Dobro i z³o jako akty pierwotnie miêdzyludzkie
Wed³ug Tischnera, dostêp do dobra i z³a nie otwiera siê pierwotnie z perspektywy metafizycznej, tzn. niewidzialnej, nie daj¹cej siê dowiadczyæ g³êbi. Dobro i z³o
42
43
44
45

Por. MWW, s. 309-310.
N, s. 10.
M. S z u l a k i e w i c z, Filozofia jako hermeneutyka, Toruñ 2004, s. 282.
ZFC, s. 98.

KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI

166

ujawniaj¹ siê pierwotnie w ludzkim ¿yciu i tylko w nim siê urzeczywistniaj¹, jako
mo¿liwoci sposobu odnoszenia siê cz³owieka do siebie samego, do drugiego cz³owieka, do Boga, a w pewnym sensie tak¿e charakteryzuj¹ce stosunek cz³owieka do
ziemi. Do tajemnicy dobra i z³a nie ma innego dostêpu, jak poprzez cz³owieka uwik³anego w dramat46. Nie znaczy to, ¿e cz³owiek jest jedynym ród³em dobra i z³a
w wiecie, ale znaczy, ¿e jedno i drugie wychodzi na jaw w ludzkim ¿yciu. Szczególnym miejscem ujawniania siê dobra i z³a jest ludzka dusza. Przy czym Tischner
wiadomie odbiega od tradycyjnego mylenia metafizycznego, które dopatruje siê
w duszy jedynie elementu sk³adowego ludzkiego bytu. Tischnerowi chodzi bardziej o duszê jako miejsce aktywnego prze¿ywania dobra i z³a. W tym kontekcie
nale¿y rozumieæ wykorzystywanie przez filozofiê dramatu tekstów biblijnych, które,
oprócz ich warstwy religijnej, s¹ tak¿e trafnym zapisem ludzkich dowiadczeñ47.
W kwestii duszy Tischner odwo³uje siê do listów w. Paw³a, w których znajduje
ujêcie duszy jako dowiadczenia udzia³u cz³owieka w metafizycznym dobru. wiêty
Pawe³, przeciwstawiaj¹c prawo cia³a prawu ducha, stwierdza: Owocem za ducha jest: mi³oæ, radoæ, pokój, cierpliwoæ, uprzejmoæ, dobroæ, wiernoæ, ³agodnoæ, opanowanie (Ga 5,22). W ten sposób dobro metafizyczne dochodzi do g³osu
w ludzkiej historii i w niej siê przejawia. Historia ta nie jest jednak histori¹ samotnego, substancjalnego ja. Cz³owiek mo¿e odkryæ w sobie powo³anie do udzia³u
w prawie ducha dopiero wówczas, gdy stanie w obecnoci drugiego cz³owieka.
Obecnoæ drugiego jest integralnym sk³adnikiem prze¿ywania ludzkiego powo³ania
do dobra i odkrywania swojej w³asnej to¿samoci.
Po-wo³anie ku dobru, prze¿ywane w duszy cz³owieka, znajduje tak¿e swój zewnêtrzny wyraz. Jest nim zdolnoæ cz³owieka do stworzenia nowej sytuacji.
Dusza jako warunek nowego pocz¹tku
Szczególnym wyrazem udzia³u ludzkiej duszy w metafizycznym dobru jest kreatywna si³a, jaka drzemie w cz³owieku. Si³a ta sprawia, ¿e cz³owiek mo¿e staæ siê
inicjatorem nowego pocz¹tku. W rozumieniu chrzecijañskim nowym pocz¹tkiem
jest akt wybaczenia, który ma sens metafizyczny. W akcie tym dokonuje siê nie tylko zapomnienie z³a, ale takie stawianie oporu z³emu, które jest zaprzeczeniem dobra, ¿e z³o zostaje zwyciê¿one tworzywem dobra. Z³o, rozumiane jako brak tworzywa, zostaje zast¹pione czym pozytywnym  tworzywem dobra. Jest to jednak mo¿liwe tylko dziêki temu, ¿e cz³owiek ma duszê, która pozwala mu mieæ udzia³
w pozytywnoci metafizycznego dobra48.
To, ¿e cz³owiek ma duszê, ¿e dziêki niej mo¿e odczytaæ i prze¿ywaæ w dialogu
z drugim cz³owiekiem swoje w³asne wezwanie do udzia³u w metafizycznym dobru
i przez to staæ siê inicjatorem nowego ³adu  to warunki konieczne, lecz niewystar46
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czaj¹ce do tego, aby nast¹pi³ prawdziwy udzia³ cz³owieka w dobru. Potrzebny jest
jeszcze czynnik, który faktycznie zwi¹¿e cz³owieka z dobrem, a tym samym ludzi
miêdzy sob¹. Zdaniem Tischnera, tym czynnikiem jest ³aska.
£aska jako zwi¹zanie osoby z osob¹ wiêzami uczestnictwa w dobru
Wed³ug Tischnera, tym, co sprawia, ¿e ³aska nie mo¿e byæ wy³¹cznie tematem
teologii, w której podkrela siê g³ównie jej nadprzyrodzony charakter, jest to, ¿e ³aska daje siê tak¿e dowiadczyæ. To, ¿e ludzie ¿yj¹ ze sob¹ w dialogu oznacza, ¿e
³¹czy ich nie tylko s³owo, ale przede wszystkim udzia³ w dobru. £aska stanowi ogniwo ³¹cz¹ce cz³owieka z metafizycznym dobrem, oraz ludzi miêdzy sob¹, ze wzglêdu
na ich udzia³ w dobru. Jako taka, ³aska zawsze pozwala siê dowiadczyæ, a ka¿de
nasze spotkanie siê z dobrem odbieramy jako niezas³u¿ony dar49.
Dzia³anie ³aski, wi¹¿¹ce cz³owieka z metafizycznym dobrem i z innymi ludmi,
dokonuje siê w wolnoci. Oznacza to, ¿e dobro, które wchodzi na wiat przez rêce
cz³owieka, nie daje siê wyjaniæ za pomoc¹ tradycyjnych metafizycznych kategorii
przyczynowo-skutkowych. Dokonywany przez cz³owieka akt dobra w³anie dlatego
mo¿e byæ uznany za jego ofiarê, ¿e nie jest on prostym skutkiem dzia³ania przyczyny, jakiego dobrego fatum, ale ca³kowicie wolnym urzeczywistnieniem siê dobra,
które samo nadal pozostaje niewidzialne  meta-fizyczne. Cz³owiek, gdy dostrzega
przed sob¹ dobro, jako wzywaj¹c¹ go mo¿liwoæ odniesienia siê do aktualnej rzeczywistoci, wcale nie musi, lecz chce j¹ podj¹æ i urzeczywistniæ. Oczywicie
w ludzkim dziele realizacji dobra jest w³aciwe miejsce na tajemnicze dzia³anie
Boga. Nie nale¿y go jednak rozumieæ jako dobrego fatum, tzn. naznaczonej przemoc¹ determinacji do czynienia dobra. Dzia³anie ³aski nie realizuje siê w przyczynowoci, lecz w dialogicznoci, która buduje religiê judeochrzecijañsk¹. Jeli przyjmiemy, ¿e ³aska, jest przejawem dobra, które po to, by byæ dobrem, musi byæ wolne,
[to] problem determinizmu ³aski znika, poniewa¿ wolnoæ zamiast byæ przeciwieñstwem ³aski, staje siê jej warunkiem50.
Jakkolwiek wolnoæ jest naturalnym rodowiskiem dzia³ania ³aski, to jednak
sama wolnoæ nie wystarczy, aby cz³owiek móg³ zachowaæ w sobie owoc dzia³ania
³aski, czyli udzia³ w metafizycznym dobru. Jedna z ksi¹¿ek Tischnera nosi znamienny tytu³ Nieszczêsny dar wolnoci. Wolnoæ mo¿e staæ siê owym nieszczêsnym darem wówczas, gdy zabraknie jej wiernoci.
Wiernoæ i niewiernoæ dobru jako budowanie i niszczenie cz³owieka
Zdaniem Tischnera, wiernoæ jest podstawowym czynnikiem religiotwórczym
w ogóle, a dla chrzecijañstwa stanowi najwy¿szy przejaw ³aski na ziemi, oraz wyraz ³¹cznoci cz³owieka z drugim cz³owiekiem51. Wiernoæ dobru ma tak¿e znacze49
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nie metafizyczne, poniewa¿ jej obecnoæ przyczynia siê do budowania cz³owieka,
a jej brak powoduje jego degradacjê. Przynagleniem do wiernoci dobru jest etyka
i moralne pragnienie. Jednak¿e i tu wolnoæ mo¿e okazaæ siê darem dramatycznym,
tj. niewiernym dobru. Dramat osoby obdarzonej wolnoci¹ polega³by na tym, ¿e
etyczn¹ si³ê buduj¹c¹ jednego cz³owieka mo¿na tak¿e skierowaæ przeciwko drugiemu cz³owiekowi52. Pytamy zatem: kiedy moralnoæ s³u¿y budowaniu osoby, a kiedy
jej niszczeniu?
Moralnoæ s³u¿y budowaniu cz³owieka, gdy jest odbierana jako wezwanie do
heroicznej wiernoci dobru. Realizacja tego wezwania pozwala na wydobycie z cz³owieka tego, co w nim najlepsze. Na tej drodze mo¿na odzyskaæ wiarê w Boga i wiarê w cz³owieka53. Dobrze u¿yta etyka i dobrze prze¿yta moralnoæ przyczyniaj¹ siê
do wiêkszego przep³ywu dobra, które, jako metafizyczne, ma szansê urzeczywistniæ siê w fizycznym, widzialnym wiecie.
Natomiast moralnoæ s³u¿y niszczeniu cz³owieka wówczas, gdy pod jej szyldem
forsuje siê tezê o powszechnej winie. W ten sposób demokratyzuj¹ siê tyrani, którzy
wodz¹ ludzi za nos moralnoci¹, czyni¹c ich wspó³winnymi swej w³asnej zbrodni.
 Na tym polega ta moralnoæ, ¿eby móc ka¿dego obci¹¿yæ win¹. A jeli nie win¹ to
oskar¿eniem; niech siê broni. A jeli nie oskar¿eniem, to podejrzeniem; podejrzanych
te¿ trzeba uwiêziæ. [...] Tyran siê zdemokratyzowa³. Dosz³o do tego, ¿e jeli kto
twierdzi, i¿ jest ca³kowicie wolny od winy, to siê mu zarzuca, ¿e jest lepy lepot¹
przez siebie zawinion¹. [...] Etyka nie s³u¿y wtedy budowaniu cz³owieka, lecz niszczeniu54. Wed³ug Tischnera, klasycznym przyk³adem próby z³ego u¿ycia moralnoci
jest tragiczna postaæ Sokratesa55. Z Platoñskiej Obrony Sokratesa dowiadujemy siê,
¿e w³adcy Aten postanowili (choæ nieskutecznie) wci¹gn¹æ Sokratesa w swoje w³asne zbrodnie, aby w ten sposób uczyniæ go za nie wspó³odpowiedzialnym. W tym
celu pos³ali go po niejakiego Leona z Salaminy, aby tego¿ Leona straciæ jako wroga
pañstwa. Wówczas Sokrates, lekcewa¿¹c to polecenie, tak skomentowa³ postêpowanie w³adzy: oni czêsto takie rzeczy robili, aby mieæ jak najwiêcej wspó³winnych56.
Dramatycznoæ osoby polega³aby tu na moralnym dotkniêciu jej Nietykalnoci cudz¹ win¹.

III. Osoba jako Nietykalnoæ rozumnoci wezwanej ku prawdzie
Czym jest dramat osoby pojmowanej jako Nietykalnoæ rozumnoci wezwanej
ku prawdzie? Ten rodzaj dramatu jest cile zwi¹zany z powo³aniem osoby do udzia³u w metafizycznym dobru. Powo³anie to rozlega siê w duszy ludzkiej, a cile bioPor. NDW, s. 146.
Por. NDW, s. 146.
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r¹c w ludzkiej rozumnej wiadomoci. Nietykalnoæ osoby, jako istoty obdarzonej
refleksyjn¹ wiadomoci¹, realizowa³aby siê w poprawnym rozpoznaniu prawdziwego dobra. Osoba ¿yje jednak w permanentnym zagro¿eniu zafa³szowania swej
wiadomoci. wiadomoæ ludzka nieustannie balansuje miêdzy pozorem a rzeczywistoci¹, a staje siê wiadomoci¹ dramatyczn¹ wówczas, gdy jej powo³anie do rozpoznawania prawdy zostaje naruszone, tzn. wynik tego rozpoznania ulega zafa³szowaniu. Dramat osoby polega wówczas na uznaniu za prawdê, resp. za prawdziwe
dobro, jedynie pozoru prawdy, resp. pozornego dobra. Dramatycznoæ osoby ludzkiej, rozumiana jako walka pozoru z rzeczywistoci¹ w samej osobie, dotyczy przede
wszystkim rozpoznania przez cz³owieka prawdy o nim samym. Dlatego podstawowy
problem osoby, której rozumnoæ nakierowana jest na poszukiwanie prawdy, wyra¿a
siê w pytaniu antropologicznym, tzn. w pytaniu o rzeczywistoæ samego cz³owieczeñstwa.
Co znaczy byæ prawdziwym cz³owiekiem?
Je¿eli, jak zauwa¿a Tischner, wobec cz³owieka postawimy pytanie: co znaczy
naprawdê byæ?, to mo¿e siê okazaæ, ¿e cz³owiek jeszcze w ogóle nie jest naprawdê. wiadomoæ tego, ¿e cz³owiek móg³by jeszcze nie byæ naprawdê, jest jednak
mo¿liwa dopiero wówczas, gdy ma on tak¿e jasn¹ wiadomoæ tego, czym byæ powinien. Gdyby i tego nie wiedzia³, wówczas sama wiadomoæ nie bycia naprawdê mog³aby siê okazaæ pozorem. Pytanie: Co znaczy byæ naprawdê?, w istocie jest
pytaniem o prawdê bycia, a odpowied na nie wyznacza kierunek budowania ludzkiego bytu poprzez sam¹ osobê, która ma wiadomoæ, ¿e ¿yje na pograniczu rzeczywistoci i iluzji57.
W opinii Tischnera, o¿ywienie staro¿ytnego pytania o prawdê bycia w filozofii
XX wieku nast¹pi³o g³ównie za spraw¹ Martina Heideggera. Podstawow¹ zas³ug¹
Heideggera na polu filozoficznego namys³u nad tajemnic¹ cz³owieka jest ukazanie
zale¿noci zachodz¹cej miêdzy pytaniem o prawdê bycia, a pytaniem o sposób bycia. Nie mo¿na mówiæ o cz³owieku nie pytaj¹c: Co znaczy naprawdê byæ?, a jednoczenie nie mo¿na pytaæ o prawdê bycia, nie pytaj¹c w jaki sposób cz³owiek faktycznie na co dzieñ jest. Nie zag³êbiaj¹c siê w szczegó³owe analizy filozofii Heideggera powiemy jedynie, ¿e u podstaw jego obrazu cz³owieka le¿y stwierdzenie, i¿
cz³owiek bytuje w taki sposób, w jaki sam rozumie siebie w swoim byciu, czyli bytuje tak, jak rozumie prawdê swego bycia. Sposób rozumienia prawdy bycia, staje
siê sposobem bycia. Tischner porównuje prawdê bycia do melodii, która zawiera
w sobie samej idea³ jej w³aciwego wykonania. Jakie bêdzie rozumienie idea³u melodii przez muzyka, takie te¿ bêdzie jej wykonanie, mniej lub bardziej doskona³e58.
Skoro bycie cz³owieka przejawia siê na ró¿ne sposoby, to nieuchronnie nasuwa
siê pytanie: który ze sposobów ludzkiego bycia jest wyrazem w³aciwego, tj. zgod57
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nego z prawd¹, rozumienia bycia? Co znaczy byæ prawdziwie? Przyjrzymy siê bli¿ej
temu pytaniu z punktu widzenia filozofii dramatu Józefa Tischnera. W odniesieniu
do obrazu cz³owieka jako Dasein Tischner dostrzega zarówno poznawcz¹ wartoæ
takiego obrazu, jak i jego prawdziwe ograniczenia.
Mylenie o prawdzie bycia po Heideggerze
Józef Tischner jest wyrazicielem pogl¹du, ¿e po filozofii Heideggera nie sposób
ju¿ myleæ powa¿nie i odpowiedzialnie o cz³owieku tak, jakby w ogóle nic siê nie
wydarzy³o59. Problem w tym, co nale¿a³oby uwa¿aæ za niew¹tpliwe osi¹gniêcie analizy bytu ludzkiego, jako egzystencji rozumianej przez pryzmat struktur ontologicznych, a co jako jej ograniczenie.
Tischner uwa¿a analizê egzystencjaln¹ jako wartociow¹ poznawczo przede
wszystkim ze wzglêdu na wydobycie z zapomnienia pytania o sens bycia. Owo
wydobywanie odbywa siê w ogniu bezlitosnej krytyki tradycji europejskiej filozofii,
dla której bycie jest równoznaczne ze sta³¹ obecnoci¹. W krytycznym dziele przypominania pytania o sens bycia uwagê przykuwa jednak nie sama krytyka, lecz to,
¿e na jej przeciwleg³ym biegunie, tzn. tam gdzie nale¿a³oby od Heideggera oczekiwaæ pozytywnej odpowiedzi na pytanie o sens bycia, odnajdujemy milczenie. Jest
to jednak, w ocenie Tischnera, milczenie pokorne, które brak propozycji odpowiedzi
uznaje za propozycjê zobowi¹zuj¹c¹. Milczenie wobec prawdy bycia nie jest sceptyczne, lecz nas³uchuj¹ce, nastawione nie tyle na samo posiadanie prawdy, lecz na
zd¹¿anie drog¹, na której prawda siê anonsuje 60.
Jakkolwiek Tischner upatruje poznawcz¹ wartoæ ontologii fundamentalnej
przede wszystkim w samym postawieniu pytania o sens bycia, to jednak wydaje siê,
¿e dostrzega on tak¿e, choæ nie bez zastrze¿eñ, pewne dalsze zas³ugi filozofii Heideggera wynikaj¹ce z próby udzielenia odpowiedzi na postawione przez niego pytanie. Wród nich nale¿a³oby wymieniæ odkrycie wewn¹trz ludzkiej istoty twórczej
obecnoci czasu, oraz podkrelenie determinacji z jak¹ cz³owiek poszukuje sensu
bycia (prawdy bycia) i zwi¹zanego z nim d¹¿enia do autentycznego bytowania,
do bycia sob¹. To, ¿e nie mo¿na pomyleæ cz³owieka poza czasem, oraz ¿e cz³owiek
¿yje w nieustannym napiêciu miêdzy autentycznoci¹ i nieautentycznoci¹ swego
bycia, czyli zbli¿aniem siê i oddalaniem od prawdy swego bycia  Tischner z pewnoci¹ uzna³by za twórczy wk³ad wniesiony przez Heideggera w dotychczasowe rozumienie tajemnicy ludzkiej osoby.
Zwa¿ywszy jednak na to, ¿e ludzka wiadomoæ jest podatna na zafa³szowanie,
nale¿y przyj¹æ realn¹ mo¿liwoæ, ¿e rozpoznawanie przez cz³owieka tego, co ma byæ
jego prawd¹ bycia, a nastêpnie bycie wed³ug tego, co zosta³o rozpoznane jako prawda na podstawie samej tylko ontologii, nie gwarantuje jeszcze, ¿e to, co odnalezione
przez sam¹ ontologiê bêdzie rzeczywicie prawd¹ o ludzkim ¿yciu, a nie jej pozo59
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rem. Chodzi o to, ¿e samo rozumienie bycia nie mówi jeszcze wszystkiego o cz³owieku; nie odpowiada na najwa¿niejsze pytanie  jak byæ?
Prymat dramatu agatologicznego nad ontologicznym
W odniesieniu do filozofii M. Heideggera Tischner wyranie podkrela to, czego zdaj¹ siê nie dostrzegaæ ¿yczliwie nastawieni krytycy ontologii fundamentalnej.
Chodzi o to, ¿e ontologia fundamentalna w swym za³o¿eniu nie mia³a byæ wszechstronnie opracowan¹ metafizyk¹ cz³owieka, nie mia³a byæ antropologi¹. Heideggerowi chodzi³o jedynie ukazanie sposobu, w jaki rozumienie bycia staje siê czêci¹
ludzkiej egzystencji, a nie jej ca³oci¹, jej wyczerpuj¹cym obrazem61.
Warto w tym miejscu przytoczyæ przynajmniej dwie uwagi samego Heideggera:
ca³a problematyka w Sein und Zeit, która traktuje o Dasein w cz³owieku, nie jest
¿adn¹ antropologi¹ filozoficzn¹. Jest do tego zbyt ograniczona, zbyt prowizoryczna62.
A gdzie indziej czytamy: celem analityki jestestwa nie jest jednak ontologiczne
ugruntowanie antropologii, lecz ontologia fundamentalna63.
Jeli zatem ontologia fundamentalna z Bycia i czasu w swym za³o¿eniu koncentruje siê g³ównie na wyodrêbnieniu Dasein w cz³owieku, to oznacza, ¿e nie zosta³
tu wziêty pod uwagê ca³y cz³owiek, lecz jedynie pewna jego czêæ. Jest to ta czeæ,
w której cz³owiek rozumienie swojego bytowania przek³ada na sposób swojego bytowania. Skoro rozumienie bytowania ma byæ wyznacznikiem dla samego bytowania, to nasuwa siê w¹tpliwoæ: czy egzystencjalne prze³o¿enie rozumienia na bytowanie, które dokonuje siê moc¹ samego zjawiaj¹cego siê bycia, jest w sobie na
tyle miarodajne, ¿e mo¿e wyznaczyæ jednoczenie kierunek bycia ku prawdzie?
Zdaniem Tischnera, docieranie do prawdy o cz³owieku na podstawie samych
tylko kategorii ontologicznych, co dla Heideggera jest podstawowe i najistotniejsze,
nie jest ani wystarczaj¹ce, ani miarodajne. Taka ocena podyktowana jest nie tylko
postulatem oddzielenia prawdy od ka¿dorazowo zjawiaj¹cego siê sposobu bycia, ani
te¿ nie s³u¿y jedynie podkreleniu samej koniecznoci uczynienia z prawdy normy
normuj¹cej bycie, a przez nie samo nie normowanej. Myl Tischnera nie zatrzymuje
siê na powy¿szych stwierdzeniach, lecz zmierza w kierunku odpowiedzi na pytanie:
jak tego dokonaæ, by prawdê uczyniæ czynnikiem regulatywnym dla poszczególnych
przewitów bycia?64.
Tischner zdaje siê udzielaæ jednej odpowiedzi, choæ na dwa ró¿ne sposoby.
Po pierwsze, stoi na stanowisku, ¿e autentycznoæ Dasein, jako bycie sob¹,
mo¿e okazaæ siê autentycznie z³e. Czy tak¿e wówczas Dasein bêdzie mog³o byæ
sob¹? Czy do bycia sob¹ nie jest cz³owiekowi koniecznie potrzebne odniesienie do
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metafizycznego dobra? Jeli tak, to dramat ontologiczny, jako upadanie w powszednioæ i nieautentycznoæ, nie jest dla cz³owieka dramatem najwa¿niejszym. Cz³owiek bowiem mo¿e powiêciæ to, co jest dla niego najwa¿niejsze ontologicznie (jego
w³asne bycie, o które mu najbardziej chodzi) na rzecz tego, co metafizyczne  metafizycznego dobra. Dramat ontologiczny stanowi jedynie preludium do dramatu agatologicznego65.
Po wtóre, wed³ug Tischnera, czynnika normatywnego dla przewitów bycia
nale¿a³oby szukaæ w obrêbie dowiadczeñ nieod³¹cznie zwi¹zanych z egzystencj¹.
W tym wzglêdzie Tischner odwo³uje siê do filozofii Emmanuela Lévinasa, który
wskaza³ na zaniedbany przez Heideggera obszar ludzkiej egzystencji. Jest nim dowiadczenie drugiego cz³owieka. Dowiadczenie drugiego cz³owieka jest dla nas
czym niezbywalnym, pierwsz¹ oczywistoci¹, pierwszym wyzwoleniem. Przez drugiego dany jest nam wiat. Byæ mo¿e to w³anie w spotkaniu z drugim cz³owiekiem
ujawnia siê dla nas prawda bycia?66
Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej odpowiedzi na pytanie o czynnik umo¿liwiaj¹cy ukierunkowanie ludzkiego bycia ku prawdzie Tischner wskazuje, ¿e jest nim
udzia³ cz³owieka w Dobru. Dobro to mo¿e byæ wszak¿e ró¿nie rozumiane: albo jako
drugi cz³owiek, albo jako Bóg, albo te¿ jako odkrywane przez cz³owieka w nim samym powo³anie przez Dobro do bycia (w) dobrym... W cz³owieku jest co wiêtego,
co co nie pochodzi od niego samego, lecz czyni go Nietykalnym, czyni go  prawdziwym cz³owiekiem.

IV. Zakoñczenie: powrót do tego, co niezbywalne
Postawione na pocz¹tku naszych rozwa¿añ pytanie: czy Nietykalnoæ ludzkiej
istoty jest ród³em sama dla siebie?  jest w istocie pytaniem o prawdê bycia. Tischner wskazuje, ¿e prawda bycia ma charakter metafizyczny. Oznacza to, ¿e nie sam
cz³owiek otwiera przed sob¹ prawdê bycia, ale raczej, ¿e to prawda bycia sama
otwiera siê przed cz³owiekiem i jego wolnoci¹. Zapytajmy wiêc: czym jest prawda
bycia i jak otwiera ona ludzk¹ wolnoæ?
Prawda bycia skrywa siê w tym, co niezbywalne, co samo nie podlega mo¿liwoci wyboru, ale czyni ka¿dy wybór mo¿liwym. To, co niezbywalne otwiera dopiero
ludzk¹ wolnoæ na prawdê, dlatego nie jest mo¿liwe, aby zosta³o ono w ¿aden sposób usuniête, czy nawet odrzucone przez jawny sprzeciw. To, co niezbywalne ukrywa siê bowiem w aktach mowy, na dnie zapytywania, a nawet w zamiarze jego odrzucenia67. Poszukiwanie prawdy, jako tego, co niezbywalne, wyznacza kierunek
mylenia o cz³owieku po Heideggerze. Tischner pyta: Czym jest to, co niezbywalne?
Czy Bogiem, czy drugim cz³owiekiem, czy wiat³em, które w ciemnociach wieci, czy
65
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Por. ZFC, s. 96-97.
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cisz¹, która ofiaruje nam s³owa, czy jeszcze czym innym? Nie wiemy, jak¹ daæ odpowied. Ale wiemy, czego poszukujemy, wiemy, co mo¿e byæ naszym wyzwoleniem.
Ta niewiedza i zarazem wiedza wyznacza zadania dla filozofii po Heideggerze68.
Aby bli¿ej uwiadomiæ sobie punkt wyjcia w dalszym filozoficznym myleniu
o cz³owieku nale¿a³oby zapytaæ: czym jest nasza wiedza, a czym nasza niewiedza
w dziedzinie poszukiwania tego, co niezbywalne?
Czym jest to, co niezbywalne w cz³owieku?
Wiedza na temat tego, co w cz³owieku niezbywalne (Nietykalne), co cz³owiek
odkrywa, lecz nie jest w stanie usun¹æ ani przez swoje b³êdne rozumienie prawdy
bycia, ani przez ugruntowane w takim rozumieniu b³êdne, a nawet mordercze wybory i zgodnie z nimi dzia³anie  p³ynie z wezwania cz³owieka do udzia³u w metafizycznej rzeczywistoci jak¹ jest Dobro. Jedynie Dobro jest absolutnie wolne i potrafi otworzyæ ludzk¹ wolnoæ na prawdê. Tischner stwierdza: Wolnoæ jest sposobem
istnienia dobra. Dobro samo przez siê jest wolne. Jest wolne w sposób absolutny.
Ono jest poza strukturami bytu. Bêd¹c samo przez siê wolne, uwalnia ka¿dego, kto
zechce mieæ w nim udzia³69.
Niewiedza na temat tego, co w cz³owieku niezbywalne wynika z tego, ¿e nie
mo¿na raz na zawsze wiedzieæ, czym jeszcze dobro mo¿e siê dla nas okazaæ. Niezale¿nie od tego, czy bêdzie siê ono ods³ania³o w spotkaniu z drugim cz³owiekiem, czy
w spotkaniu z Bogiem  nie mo¿na o nim wiedzieæ definitywnie. Gdy chodzi o nieoczekiwane dobro, jakie mo¿e ujawniaæ siê w spotkaniach miêdzyludzkich, to wydaje siê, ¿e wymownym tego wiadectwem mog¹ byæ interpersonalne relacje rodziców i opiekunów zajmuj¹cych siê dzieæmi upoledzonymi ruchowo, czy umys³owo.
Dzieci te wnosz¹ ze sob¹ dobro w sposób tak szczególny, ¿e kto spotyka siê z nimi,
ten dostrzega, ¿e nieoczekiwanie sta³ siê bogatszy o now¹ wra¿liwoæ na kolejnego
napotkanego cz³owieka i jego osobow¹ Nietykalnoæ70. Gdy natomiast chodzi o dobro, które ujawnia siê w spotkaniu cz³owieka z Bogiem, to wprawdzie Tischner sk³ania siê do tego, by za samo Dobro uznaæ Boga  Bóg jest najwiêkszym budzicielem
MWW, s. 165.
ZFC, s. 128.
70
Jean Vanier, który w za³o¿onej przez siebie wspólnocie dla ludzi upoledzonych spêdzi³
ponad 30 lat, stwierdza: Wspólnie pracujemy, wspólnie jemy posi³ki, piewamy i tañczymy. Stopniowo odkrywamy, jak ci «nienormalni» s¹ w gruncie rzeczy ca³kiem normalni, my natomiast upoledzeni. [...] Osoby z upoledzeniem umys³owym [w filozofii powiemy  ludzie z upoledzeniem
umys³owym, bowiem osoba nie mo¿e byæ upoledzona  dodatek K..] pozbawione s¹ co prawda
zdolnoci mylenia abstrakcyjnego, jednak brak ten rekompensowany jest wyj¹tkowym rozwojem
emocjonalnym. Upoledzony ¿yje nie tyle w sferze rozumu, co serca. Jest bezgranicznie ufny, swoj¹
prostot¹ ³amie wszelkie konwencje. Np. Jean-Luc, jeden z moich upoledzonych przyjació³, pewnego razu bra³ udzia³ w olimpiadzie specjalnej. Bliski by³ z³otego medalu. Jednak gdy jego konkurent
przewróci³ siê na bie¿ni, Jean-Luc zatrzyma³ siê, podniós³ go i wspólnie dobiegli do mety. Kto wiêc
bli¿szy jest pe³ni cz³owieczeñstwa: on czy tzw. cz³owiek normalny? (cyt. za: J. Augustyn, Uczucia
i lêk, w: J. Va n i e r , J. A u g u s t y n, Depresja. Uczucia i lêk, Kraków 1992, s. 93).
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wolnoci. Bóg jest najwy¿szym dobrem. Gdzie jest najwy¿sze Dobro, jest te¿ najwiêksza wolnoæ71  ale nie mo¿e to oznaczaæ koñca mylenia. Tam bowiem, gdzie jest
mowa o Bogu, tam dopiero wszystko siê zaczyna, a nie koñczy.
Zadanie badawcze podjête w niniejszym artykule polega³o na ukazaniu osoby
ludzkiej jako Nietykalnoci, tzn. jako bytu, którego wartoæ i niezbywalnoæ ma
swoje metafizyczne zakorzenienie. Polem badawczym dla podjêtych tu dociekañ by³a
Tischnerowska filozofia dramatu. Zamierzaj¹c wyci¹gn¹æ wnioski z dokonanych
analiz wykroczymy teraz poza sam¹ Tischnerowsk¹ filozofiê dramatu.
Mylenie o cz³owieku po Tischnerze:
cz³owieczeñstwo jako niezbywalne powo³anie osoby ludzkiej
W odniesieniu do istoty ludzkiej ze wszech miar s³usznym wydaje siê stwierdzenie, i¿ osob¹ jest siê zawsze, a cz³owiekiem siê bywa.
Za prawdziwoci¹ powy¿szego stwierdzenia przemawia pewne elementarne dowiadczenie, które niekiedy zmusza nas do wystosowania do drugiego cz³owieka
apelu w s³owach: b¹d¿e cz³owiekiem! Wydaje siê, tego typu dowiadczenie, choæ
wyra¿one w banalnie brzmi¹cym apelu, stoi u podstaw wszelkiej nauki o formacji
ludzkiej, która zak³ada istnienie pe³ni cz³owieczeñstwa i osób ludzkich zmierzaj¹cych
do jej osi¹gniêcia72. W bardziej filozoficznym jêzyku dowiadczenie to mo¿na by
wyraziæ w formie wezwania: osobo, b¹d tym, kim masz byæ  b¹d cz³owiekiem!
W takim obrazie istoty ludzkiej cz³owieczeñstwo jawi siê jako najbardziej podstawowe powo³anie osoby ludzkiej.
Osoba jest nienaruszalnym i niezmiennym elementem bytu ludzkiego, który
wszak¿e ma siê dopiero wypowiedzieæ w wiecie jako cz³owiek. Oznacza to, ¿e
w obrêbie bytu ludzkiego cz³owieczeñstwo stanowi: 1) najbardziej podstawowe powo³anie osoby ludzkiej, które realizuje siê w jej wolnoci i wed³ug okrelonej miary
cz³owieczeñstwa, 2) miara cz³owieczeñstwa to prawda o cz³owieku, która jednak
zawsze nara¿ona jest na zafa³szowanie, 3) zafa³szowanie miary cz³owieczeñstwa jest
w ogóle mo¿liwe tylko dlatego, ¿e osoba ludzka nie jest jeszcze w pe³ni urzeczywistniona jako cz³owiek, tzn. wystêpuje jako podmiot wolnych dzia³añ i tak ma siê
dopiero okazaæ cz³owiekiem; owo okazywanie siê cz³owiekiem jest jednak w ogóle
mo¿liwe dziêki temu, ¿e dokonuje siê ono w koniecznym zwi¹zku z niezbywaln¹
godnoci¹ istoty ludzkiej jako bytu osobowego. Ludzkie bycie osob¹ od zawsze
warunkuje stopniowe stawanie siê cz³owiekiem w historii, przy czym takie dorastanie osoby do pe³nej miary cz³owieczeñstwa jest nie tylko jej prawem, ale i niezbywalnym obowi¹zkiem.
ZFC, s. 129.
Wydaje siê, ¿e taki obraz cz³owieka (jako osoby, która ma siê stawaæ cz³owiekiem) sta³
u podstaw papieskiego nauczania o formacji ludzkiej, która jest fundamentem ca³ej formacji chrzecijañskiej i kap³añskiej. Por. J a n P a w e ³ II, adhortacja apostolska Pastores Dabo Vobis,
n. 43nn.
71
72

OSOBA JAKO NIETYKALNOÆ METAFIZYCZNA

175

Obowi¹zek stawania siê cz³owiekiem nie ujmuje niczego godnoci ludzkiej osoby, ale wiadczy o tym, ¿e osoba jest podmiotem wolnych dzia³añ, dziêki którym
mo¿e wiadomie i dobrowolnie d¹¿yæ do osi¹gniêcia tej miary cz³owieczeñstwa,
o której chrzecijañstwo mówi w zwi¹zku z Jezusem Chrystusem, doskona³ym Cz³owiekiem: a¿ dojdziemy wszyscy razem [...] do cz³owieka doskona³ego, do miary wielkoci wed³ug pe³ni Chrystusa (Ef 4,13).
To, ¿e osoba ludzka mo¿e urzeczywistniaæ swoje fundamentalne powo³anie i obowi¹zek stawania siê cz³owiekiem w wolnoci oznacza, ¿e jest ona tak¿e nara¿ona na
b³êdne wybory wynikaj¹ce z zafa³szowania prawdziwej miary cz³owieczeñstwa. Owo
zafa³szowanie nie niweczy wprawdzie godnoci samej osoby, ale sprawia, ¿e osoba,
która mia³a stawaæ siê ludzk¹, coraz bardziej oddala siê od swego fundamentalnego
powo³ania. Oddalenie to sprawia, ¿e osoba, zamiast stawaæ siê coraz bardziej ludzk¹,
staje siê coraz bardziej dramatyczn¹. Nie móc bowiem wypowiedzieæ siê w pe³ni jako
cz³owiek oznacza dla osoby ludzkiej dramat jej wolnoci, która wybieraj¹c fa³szyw¹
miarê cz³owieczeñstwa, zatraca jednoczenie swoj¹ prawdziw¹ ludzk¹ to¿samoæ. Proces degradacji cz³owieczeñstwa, przy jednoczesnym zachowaniu osobowego charakteru ludzkiego bytu, dobrze pokazuje siê na przyk³adzie mordercy. W wietle prawa
karnego jego wina ogranicza siê do udowodnienia mu jednego z najciê¿szych przestêpstw przeciwko ¿yciu. Jednak najbardziej fundamentalne corpus delicti tej osoby
polega na tym, ¿e w pewnej sytuacji nie okaza³a siê cz³owiekiem, albo lepiej: okaza³a
siê nieludzka. Nie znaczy to, ¿e z powodu pope³nionego morderstwa przestêpca przesta³ byæ osob¹, o czym wiadczy fakt, ¿e nawet mordercy przys³uguj¹ pewne prawa.
To, ¿e kto w pewnej sytuacji okaza³ siê nieludzki, tzn. nie okaza³ siê tym, kim mia³
byæ, jest dramatem osoby, która w pewnym momencie swego ¿ycia radykalnie sprzeciwi³a siê swojemu ludzkiemu powo³aniu.
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿emy stwierdziæ, ¿e osoba, jako Nietykalnoæ metafizyczna, nie jest jeszcze w pe³ni urzeczywistniona. Choæ Nietykalna
w swej najg³êbszej strukturze, do urzeczywistnienia swego cz³owieczeñstwa (jej w³asnego i nie przez ni¹ sam¹ zadanego powo³ania) osoba ludzka potrzebuje koniecznie
odpowiedzieæ swoim w³asnym g³osem. Osoba ma wy-powiedzieæ siebie sam¹
w wiecie, czyli wyst¹piæ jako ten oto cz³owiek wobec innych ludzi, w czasie, w sytuacji, w historii...
Oznacza to, ¿e osoba nie jest czym gotowym, nie jest substancj¹. W wiecie
substancji nie ma bowiem miejsca na ¿adn¹ dramatycznoæ, poniewa¿ wszystko jest
ju¿ wypowiedziane, spe³nione i gotowe, a zamiana jednej przypad³oci na inn¹ nie
wywiera ¿adnego wp³ywu na bycie substancji. Czy to oznacza, ¿e jeli osoba nie jest
substancj¹, to traci w ten sposób swoj¹ metafizyczn¹ suwerennoæ?
Z pewnoci¹ nie. Jednak¿e bycie substancj¹, jako bycie kim samowystarczalnym, bycie sob¹ dla siebie, nie potrzebuje ju¿ wy-powiedzenia siebie samego jako
cz³owieka. Tymczasem osoba ludzka, Nietykalna sama w sobie, koniecznie potrzebuje swego spe³nienia w czasie. Potrzeba takiego spe³nienia nie jest przypad³oci¹
osoby, ale jej niezbywalnym prawem i powo³aniem. W wypadku rzeczy ¿adna przypad³oæ nie mo¿e otrzymaæ statusu czego niezbywalnego wzglêdem substancji, na-
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tomiast w wypadku osoby powo³anie do stawania siê cz³owiekiem jest jej niezbywalnym prawem i obowi¹zkiem. Tego powo³ania i obowi¹zku nie mo¿na zrealizowaæ na sposób bycia substancj¹, lecz na sposób bycia dla drugiego, bycia w dialogu.
Fundamentaln¹ powinnoci¹ osoby ludzkiej, jako metafizycznej Nietykalnoci,
jest zatem obowi¹zek wy-powiedzenia siê jako cz³owiek w tym, co fizyczne 
w wiecie ludzi, zwierz¹t, rzeczy, w czasie i przestrzeni. Nie mo¿e to byæ jednak wypowied zupe³nie dowolna, lecz tylko taka, która zgodna jest z powo³aniem osoby
do pe³ni cz³owieczeñstwa. Takie powo³anie osoba odkrywa najpierw w dialogu
z innymi ludmi, a nastêpnie w odniesieniu do tego, co Nieuwarunkowane. Zapytajmy wiêc: co w³aciwie powinna wy-powiedzieæ osoba w wiecie, aby staæ siê prawdziwym cz³owiekiem? Wydaje siê, ¿e ³atwiej bêdzie nam najpierw odpowiedzieæ
w sposób negatywny.
Jeli mówimy, ¿e kto okaza³ siê nieludzki, to w domyle dysponujemy jakim
przed-rozumieniem miary cz³owieczeñstwa, czyli tego, co w danej sytuacji osoba
powinna by³a wy-powiedzieæ (uczyniæ, lub zaniechaæ, powiedzieæ, lub przemilczeæ),
aby by³a cz³owiekiem, albo lepiej: aby wypowiedzia³a siê jako osoba ludzka. Pozytywna odpowied na pytanie o kryterium cz³owieczeñstwa, jako sposobu realizacji
powo³ania osoby ludzkiej, bêdzie zatem dotyczy³a miary cz³owieczeñstwa.
Miara cz³owieczeñstwa nie mo¿e byæ dzie³em ludzkiej osoby. Gdyby osoba by³a
sama dla siebie prawd¹ i miar¹ ludzkiego bycia, wówczas nie dochodzi³oby do tragedii zafa³szowania miary cz³owieczeñstwa, przez co osoba traci swoje ludzkie oblicze. Bycie cz³owiekiem jest zadaniem, jakie osoba otrzyma³a od kogo, kto nie jest
cz³owiekiem. Ciê¿ar samorealizacji siebie jako osoby ludzkiej jest w istocie ciê¿arem wiernego realizowania zamys³u Autora ludzkiego powo³ania. Przy czym ciê¿arem dla osoby nie wydaje siê byæ samo cz³owieczeñstwo, ale wiernoæ z jak¹ nale¿y
je wy-powiadaæ jako swoje w³asne powo³anie.
Kto zatem powo³a³ osobê do bycia cz³owiekiem? Czy poza Bogiem jest kto,
kto móg³by nam wskazaæ w³aciw¹ miarê naszego cz³owieczeñstwa i wyprowadzaæ
nas za ka¿dym razem z tragicznej próby zafa³szowania tej miary?
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Wydzia³ Humanistyczny
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Osoba i chrzecijañstwo w okresie dehellenizacji
wspó³czesnej kultury
The Person and Christianity in the Period of De-Hellenization of Contemporary Culture
S³owa zmieniaj¹ swoje znaczenie, a formu³y swój wydwiêk, i to, co trzeba powiedzieæ w jednej epoce, mo¿e nie byæ tym, co trzeba powiedzieæ w innej epoce.
Erick Lionel Mascall

Byæ chrzecijaninem nie oznacza ju¿: widzieæ co, czego nie widz¹ inni albo gdzie inni
ju¿ nie widz¹, lecz oznacza to tylko: widzieæ wspóln¹ wszystkim rzeczywistoæ inaczej.
Dorothee Sölle

Wród problemów wspó³czesnej kultury dostrzec mo¿na, jak czêsto pojawia siê
w¹tpienie i pytanie o to, czy wszyscy ludzie s¹ osobami i na czym w³aciwie mia³aby polegaæ godnoæ cz³owieka? Przyczyny tych pytañ ³atwo wskazaæ: pojêcie osoby
zaczyna stawaæ siê logicznie wtórne wobec okrelonych w³asnoci. Coraz czêciej
s¹dzi siê, ¿e bycie osob¹ zwi¹zane jest z jak¹ dostrzegaln¹ w³asnoci¹, za uznanie za osobê wymaga jej posiadania. Najczêciej rozum, wolnoæ i odpowiedzialnoæ,
twórcze kszta³towanie swego bytu zostaj¹ uznane za te w³asnoci, na podstawie których wnioskujemy, ¿e mamy do czynienia z osob¹. W³anie takie cechy charakterystyczne bytu osobowego wydaj¹ siê wyró¿niaæ cz³owieka sporód innych bytów
i stanowi¹ o jego godnoci. Kto jednak tych w³asnoci nie posiada, o tym zaczyna
siê coraz czêciej w¹tpiæ, czy jest osob¹. Postawa ta rodzi pytania naszej kultury
o to, czy wobec pozbawionych wiadomoci, chorych psychicznie, pozostaj¹cych
w stanie pi¹czki, dotkniêtych starcz¹ demencj¹ itp. mo¿na mówiæ jeszcze o osobowym bycie. Skoro oni w³anie byliby takiej cechy pozbawieni, to czy mo¿na jeszcze mówiæ, ¿e s¹ osobami? Mo¿e zamiast tego lepiej powiedzieæ, ¿e s¹ tylko ¿y-
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wym cia³em i postêpowaæ wobec nich zgodnie z w³asn¹ wol¹, a nie z powinnoci¹,
jaka przys³uguje osobie? Jest to wa¿ne zagadnienie wspó³czesnej antropologii, od
którego zale¿y los naszej kultury. Nasz stosunek do tych ludzi inaczej bêd¹cych,
mo¿e bowiem u³atwiaæ podwa¿enie dotychczasowego przekonania, ¿e ka¿dy cz³owiek  bez wzglêdu na jego stan fizyczny i psychiczny  jest osob¹. Trzeba zatem
zapytaæ, gdzie szukaæ przyczyn takich niebezpiecznych tendencji? Dlaczego pojêcie
osoby zaczyna stawaæ siê logicznie wtórne wobec okrelonych w³asnoci? I  wa¿niejsze  czy pojawienie siê powy¿szego problemu nie wynika z uznania niew³aciwej teorii osoby? Jeli tak, jakie by³y przyczyny istnienia w kulturze takiej teorii
osoby, która w dzisiejszym wiecie staje siê kulturowym problemem i zamiast dowodziæ godnoci cz³owieka, stwarza niepotrzebne problemy i fa³szuje rzeczywistoæ?
Maj¹c to na uwadze chcia³bym zaproponowaæ kilka uwag na temat chrzecijañstwa, kultury wspó³czesnej i osoby. Chrzecijañstwo jest tu wa¿ne o tyle, ¿e problematyka osoby rozwinê³a siê wraz z nim i szukaj¹c teorii osoby, nie mo¿na unikn¹æ
wspó³czesnych perspektyw jego rozwoju. Trzeba te¿ stwierdziæ, ¿e chrzecijañstwo
zespolone jest ze wspó³czesnymi zjawiskami kryzysowymi naszej kultury i dlatego
dzieli te¿ jej problemy, do których nale¿y problem osoby. Moj¹ wypowied mo¿na
jednoczenie odczytaæ jako kontrapunkt w debacie na temat kryzysu chrzecijañstwa.
Chcia³bym na ten tzw. kryzys chrzecijañstwa spojrzeæ w innej perspektywie
i widzieæ w nim jedynie podwa¿enie tradycyjnego monopolu Europy na teologiê
i na chrzecijañstwo. Teza, jak¹ tu przedstawiê, wskazuje, ¿e znajdujemy siê w stanie kryzysu greckich, filozoficznych, metafizycznych za³o¿eñ naszej kultury, za
chrzecijañstwo wraz ze stworzon¹ teori¹ osoby prze¿ywa kryzys w tym wymiarze,
w jakim wczeniej zwi¹zane zosta³o z pojêciami wiata hellenistycznego. To w³anie za³amanie siê metafizycznej teorii osoby prowadzi do powy¿szego zak³opotania
i  czêstego  odrzucenia osobowego charakteru cz³owieka.
Spróbujê najpierw ukazaæ zwi¹zek chrzecijañstwa z myleniem i kultur¹ greck¹ i wyrastaj¹c¹ stamt¹d teoriê osoby. Nastêpnie bêdê siê stara³ zrozumieæ dehellenizacjê wspó³czesnej kultury, znaczenie tego procesu dla obecnoci chrzecijañstwa
i kryzysu metafizycznego pojêcia osoby. Na koñcu powrócê do chrzecijañstwa,
wskazuj¹c dialogiczne chrzecijañstwo, a jednoczenie wymóg nowej, niemetafizycznej teorii osoby, czy te¿ godnoci cz³owieka.

I. Chrzecijañstwo, myl filozoficzna staro¿ytnej Grecji i problem osoby
Trzeba podkreliæ, ¿e problematyka osoby rozwinê³a siê wraz z chrzecijañstwem. Pojêcie osoby ma podstawowe znaczenie dla chrzecijañskiego objawienia
i dla samorozumienia chrzecijañstwa1. Jednak po tym oczywistym stwierdzeniu
K. R a h n e r stwierdza: Osobowa relacja do Boga, historia zbawienia o charakterze prawdziwego dialogu miêdzy Bogiem a cz³owiekiem, przyjêcie swojego w³asnego niepowtarzalnego
i wiecznego zbawienia, pojêcie odpowiedzialnoci przed Bogiem i jego s¹dem, wszystkie te twierdzenia chrzecijañskie  bez wzglêdu na to, jak nale¿a³oby je szczegó³owo interpretowaæ  impli1
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musi siê pojawiæ pytanie: z jakim chrzecijañstwem? Przypomnijmy, ¿e Jean Daniélou w swej wydanej po raz pierwszy w roku 1958 ksi¹¿ce Théologie du judéo-christianisme2 wskazywa³ na istnienie dwu teologii chrzecijañskich: pierwsza o strukturze semickiej i druga korzystaj¹ca z narzêdzi filozofii greckiej3. Nie bêdzie wielk¹
przesad¹ stwierdzenie, ¿e w³anie ta druga sta³a siê dominuj¹ca w kulturze Zachodu4. Wraz z jêzykiem greckim do chrzecijañskiej myli wkroczy³ ca³y wiat koncepcji, kategorii mylowych, utrwalonych metafor i subtelnych konotacji znaczeniowych5. Chrzecijañstwo wyrazi³o siê w pojêciach wiata hellenistycznego, przyjmuj¹c przede wszystkim greck¹ metafizykê, model mylenia wertykalnego
i wiadomoæ normatywno-moraln¹. Grecki jêzyk filozoficzny sta³ siê te¿ narzêdziem obrony chrzecijañstwa przed interpretacjami symboliczno-mitologicznymi
i emocjonalnymi, a jednoczenie prowadzi³ doktrynê chrzecijañsk¹ w stronê ucieczki od ludzkiej egzystencji. Filozofia grecka nie zadawala³a siê bowiem obrazami mitycznymi, lecz poszukiwa³a jednej prawdy, jednej zasady wszechwiata. Taka grecka, hierarchiczna budowla bycia, w której na samym dole by³a martwa materia,
a dalej roliny, zwierzêta, cz³owiek, duchy skoñczone i wreszcie, u szczytu bycia,
Bóg, który  jak dowodzi³ Arystoteles  myli o sobie6 wyznacza³ teleologiczn¹
wizjê wiata, która da³a siê wpasowaæ w ideê chrzecijañsk¹.
Metafizycznie uformowana myl Grecka odegra³a te¿ donios³¹ rolê w pojêciowym przebudzeniu chrzecijañstwa. Filozofia ta, zwrócona ku pytaniom o istotê
i ród³o, fundament i to, co pierwsze, zasadê i podstawê, umo¿liwia³a pojmowanie
chrzecijañstwa jako takiej relacji do wiata, która mia³a kierunek od góry w dó³.
wiat, doczesnoæ wydawa³ siê nic ju¿ nie wnosiæ do istnienia, wszystko zosta³o
rozpoznane, za idee chrzecijañstwa zyskiwa³y wymiar uniwersalny, gdy¿ w nich
wyra¿one zosta³o to, co jedyne, wieczne i konieczne. Chrzecijañstwo znalaz³o w tej
myli przede wszystkim kategoriê wiat³a i hierarchiczn¹ zasadê odczytywania wiata, w której Bóg stanowi³ konieczne dope³nienie wiata7. Przechodz¹c od szczególkuj¹, ¿e cz³owiek jest tym w³anie, co chcemy tu o nim powiedzieæ: jest osob¹ i podmiotem
(K. R a h n e r, Podstawowy wyk³ad wiary. Wprowadzenie do pojêcia chrzecijañstwa, t³um. T.
Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 27).
2
J. D a n i é l o u, Historie des doctrines chrétiennes avant Nicée 1 : Théologie du judéo-christianisme, Paris 1958; polskie t³umaczenie: t e n ¿ e, Teologia judeochrzecijañska. Historia doktryn chrzecijañskich przed soborem nicejskim, t³um. S. Basista, Kraków 2002.
3
Por. tam¿e, s. 5nn.
4
Problem hellenizacji chrzecijañstwa staje siê dzisiaj przedmiotem namys³u w teologii. Por.
np. J. R a t z i n g e r, Wiara  prawda  tolerancje. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um. R. Zaj¹czkowski, Kielce 2004, s. 74nn.
5
W. J a e g e r, Wczesne chrzecijañstwo i grecka paideia, t³um. K. Bielawski, Bydgoszcz
2002, s. 26.
6
Por. A r y s t o t e l e s, Metafizyka, t³um. K. Leniak, Warszawa 1983, s. 322.
7
Nale¿y przypomnieæ, ¿e ju¿ Platon stawanie siê czego rozumie jako pojawianie siê w wietle. wiat³o nale¿y wed³ug niego do dowiadczenia wiata. Bez niego nie by³oby tego dowiadczenia. Lecz nie nale¿y do niego samo ród³o wiat³a, które nie jest w wietle. U Platona dostrzec
mo¿na jak idea Dobra zwi¹zana jest ze s³oñcem, które wieci z góry.
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nych w³aciwoci wiata do istnienia najwy¿szego bytu, metafizyka grecka stworzy³a mo¿liwoæ pojêciowego ugruntowania monoteizmu, zaoferowa³a mylenie, które
chcia³o wiat i cz³owieka postawiæ w wietle8. W³anie wiat³o otwiera i stwarza
przestrzeñ. Jest to jednak przestrzeñ niezwykle charakterystyczna: przestrzeñ dystansu, odrêbnoci, granic. Uwalniaj¹c przestrzeñ, wiat³o wskazuje równie¿ na dystans,
odleg³oæ stwarzaj¹c perspektywê, ¿e co jest bli¿ej lub dalej, tu i tam, wy¿ej lub
ni¿ej itp. W ten sposób zamiast chaosu ciemnoci mo¿liwe staje siê bezpieczne porz¹dkowanie. Ten fenomen tkwi u podstaw greckiego mylenia metafizycznego
i prowadzi do metafizycznego obrazu chrzecijañstwa, w którym prawdy Ewangelii
zosta³y wyra¿one za pomoc¹ terminów, które wyrasta³y z wielkich pytañ filozoficznych na temat Boga, cz³owieka w wiata.
Trzeba zapytaæ, na czym polega³a ta hellenizacja i czy tam w³anie nie nale¿y
szukaæ przyczyn k³opotów zwi¹zanych z osob¹ w naszych czasach?
Nie bêdzie niczym zaskakuj¹cym, jeli siê stwierdzi, ¿e hellenizacja chrzecijañstwa polega³a na metafizycznym ufilozoficznieniu teologii9. Helleñski sposób
wyrazu chrzecijañstwa oznacza przede wszystkim jego zwi¹zanie z hierarchicznoci¹ mylenia (mylenie wertykalne). Ta hierarchicznoæ greckiej filozofii zosta³a
u¿yta do umocnienia monoteizmu w chrzecijañstwa. Grecy mieli bowiem politeistyczn¹ religiê, lecz mieli te¿ filozofiê, która poszukiwa³a jednego bytu. Inaczej ni¿
religia, która wi¹za³a cz³owieka z rzeczywistoci¹, filozofia przekracza³a rzeczywistoæ, czyli to, co skoñczone i zmienne, w stronê tego, co nieskoñczone i niezmienne. W³anie taka postawa zosta³a przejêta przez chrzecijañstwo metafizyczne. Jeli
zwrócimy uwagê na sobór w Nicei to znajdziemy tam oficjalne usankcjonowanie
zhellenizowania i ufilozoficznienia doktryny chrzecijañskiej, mo¿na powiedzieæ, ¿e
to zwyciêstwo c h r z e  c i j a ñ s t w a m e t a f i z y c z n e g o, w którym nieskoñczonoæ Boga sta³a siê tylko poszerzeniem ziemskiej skoñczonoci. Bóg, pojêty jako byt,
samobyt lub byt jako byt, umieszczony zosta³ w greckim, przestrzennym myleniu, za relacja miêdzy Bogiem a wiatem zosta³a ograniczona do w i ponad.
Wtedy te¿ zamiera tradycja judeochrzecijañska, która ³¹czy³a nauczanie Chrystusa
z wiernoci¹ wobec prawa starotestamentowego. Co prawda, ju¿ Drugi List w. Piotra wprowadza³ w samo centrum rodz¹cego siê chrzecijañstwa filozofiê stoicyzmu,
stoick¹ cnotê wyrastaj¹c¹ z poznania, ale dopiero Sobór Nicejski usankcjonowa³ metafizyczne chrzecijañstwo. Hellenizacja chrzecijañstwa to z³o¿ony proces, który
8
Por. na ten temat: W. W e i s c h e d e l, Wirklichkeit und Wirklichkeiten. Aufsätze und Vorträge, Berlin 1960, s. 9nn.
9
Proces ten ³atwo dostrzec, gdy porówna siê na przyk³ad stwierdzenie w. Paw³a z Listu do
Rzymian: Je¿eli wiec ustami swoimi wyznasz, ¿e Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, ¿e
Bóg go wskrzesi³ (Rz 10,9), ze stwierdzeniami w wyznaniu nicejskim: Wierzymy w jednego Boga
Ojca Wszechmog¹cego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to znaczy
z substancji Ojca, Boga z Boga, wiat³oæ ze wiat³oci, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,
zrodzonego, nie stworzonego, wspó³istotnego Ojcu (Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, oprac. S. G³owa, I. Bieda, Poznañ 1989, s. 611-612).
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jeszcze dzisiaj czêsto kszta³tuje jego religijne przes³anie i teologiê, która ³¹czy Bo¿e
wcielenie z upadkiem i odkupieniem cz³owieka, i dopuszcza mylenie o Bogu
w kategoriach w i ponad. Wystarczy wspomnieæ, ¿e o samym cz³owieku mylimy czêsto po grecku, a nie biblijnie: biblijnie cz³owiek jest ca³oci¹, totus homo,
grecki rozbity na cia³o i duszê. Czêsto w chrzecijañskiej kulturze myli³a siê te¿ wiernym grecka idea niemiertelnoci duszy z chrzecijañsk¹ ide¹ zmartwychwstania.
Trzeba teraz zapytaæ jak w tym procesie hellenizacji chrzecijañstwa przedstawia siê problematyka osoby? Nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e proces hellenizacji chrzecijañstwa to zarówno straty, jak i korzyci. wiatu grecko-rzymskiemu przypad³o zadanie intelektualnego ujêcia objawienia chrzecijañskiego i zosta³o to uczynione na
miarê tego wiata. Powtórzmy tu jeszcze raz: problematyka osoby rozwinê³a siê razem z chrzecijañstwem. Lecz teraz mo¿emy dodaæ: razem z chrzecijañstwem metafizycznym, chrzecijañstwem zhellenizowanym. Przypomnieæ tu nale¿y kontekst,
w jakim pojawi³a siê problematyka osoby. Historycznie problematyka ta zjawia siê
w³anie wtedy, gdy narastaj¹ w chrzecijañstwie procesy hellenizacyjne. W tekcie
chalcedoñskiego wyznania wiary (451 r.) obecne s¹ dwa pozabiblijne s³owa, których
nie ma w wyznaniach nicejskim i konstantynopolitañskim: natura i osoba (prosopon).
Pojêcie osoby pe³ni rolê rodka eksplikacji idei dwóch odrêbnych natur, lecz cile
ze sob¹ zjednoczonych. Takie pojêcie osoby by³o obce filozofom przedchrzecijañskim10. Nie mia³o ono znaczenia filozoficznego. Oznacza³o maskê, oblicze, wyraz
twarzy lub kategoriê prawn¹, oznacza³o cz³owieka, któremu prawnie przys³uguje
okrelony obiekt czy przywilej. Pojêcie osoby pojawia siê z ówczesnymi problemami zwi¹zanymi z substancj¹ i koniecznoci¹ wyjanienia kategorii wspó³istotny.
Substancje z definicji nie mog¹ zawieraæ siê jedne w drugiej, a zatem obecnoæ Boga
w wiecie stawa³a siê filozoficznym problemem, takim samym problemem sta³y siê
równie¿ relacje miêdzy Ojcem a Synem, co zagra¿a³o odrzuceniem monoteizmu.
W pimiennictwie chrzecijañskim pojêcie to wystêpuje dopiero w III wieku. Hipolit i Tertulian pos³uguj¹ siê nim w kontekcie rozwa¿añ o Bogu objawiaj¹cym siê,
a nie o Bogu po prostu11. To znaczy, operuje siê nim jeszcze w sensie zbli¿onym do
greckiego wyrazu twarzy. Sam termin Trójca wiêta u Tertuliana zjawia siê równie¿ w tym kontekcie: ka¿da z trzech osób Trójcy kojarzona jest z trzema ró¿nymi
objawieniami jednej niepodzielnej mocy. Póniej za spraw¹ Maksyma Wyznawcy
(580-662) i dyskusji ówczesnych na temat cz³owieka, termin ten odniesiony zosta³
do cz³owieka: Cz³owiek, który jest bytem rozumnym, i jako taki jest obrazem Boga
 to osoba. Cz³owiek z Bogiem zjednoczony, czyli przebóstwiony, a tym samym
10
Por. A. S i e m i a n o w s k i, Proces hellenizacji chrzecijañstwa i programy jego dehellenizacji, Wroc³aw 1996, s. 24nn.
11
Por. np. T e r t u l i a n, Przeciw Prakseaszowi, t³um. E. Buszewicz, Kraków 1997, s. 50n.
Syn Bo¿y jest inny w odniesieniu do Ojca na zasadzie tego, co nazywamy persona, a nie na zasadzie substantia, która jest im wspólna. Nale¿y tu przypomnieæ równie¿ Szymona, znanego z ósmego rozdzia³u Dziejów Apostolskich, który g³osi³, ¿e jeden Bóg ukazuje siê tylko na ró¿ne sposoby,
i nie ma ró¿nicy miêdzy Ojcem, Synem i Duchem. Taka teza przed przyjêciem kategorii osoby by³a
oczywista ze wzglêdów metafizycznych.
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Bogu podobny to hipostasis. Gdy Chrystus i jedna z trzech hipostaz Boga sta³ siê
osob¹, aby ludzi odkupiæ i przebóstwiæ, to cz³owiek rodzi siê osob¹, aby staæ siê hipostaz¹, czyli aby staæ siê przebóstwiony. Podobnie teologia bizantyjska osobowoæ
cz³owieka wyprowadza z osobowoci Boga. Istotna jest te¿ tradycja franciszkañska
(Aleksander von Hales, Bonawentura, Duns Szkot, Wilhelm Ockham), w której najbardziej ujawnia siê metafizyczny kontekst osoby. Aleksander von Hales wprowadza rozró¿nienie trzech bytów  naturalnego, rozumowego i moralnego. Przyporz¹dkowuje kategoriê substancji bytowi naturalnemu, kategoriê rozumu bytowi racjonalnemu, kategoriê osoby bytowi moralnemu. Osoba staje siê ens morale, tzn. czym jest
osoba mo¿na okreliæ tylko na podstawie jej stosunku do innej osoby, a stosunek ten
wyra¿a siê pragnieniem uznania jej godnoci, która tylko jej przynale¿y.
Trzeba zatem stwierdziæ, ¿e pojêcie osoby pojawi³o siê w kulturze chrzecijañskiej wcale nie w antropologii i nie z powodów antropologicznych. Pojawi³o siê
w niej z powodu chrystologii i nauki trynitarnej. Dziêki niemu zachowany zosta³ monoteizm i uda³o siê unikn¹æ wielu problemów metafizycznych. I dopiero st¹d,
z chrzecijañskiej metafizyki zostaje przeniesione do antropologii, w której cz³owiekowi nadany zosta³ osobowy byt.
Metafizyczne chrzecijañstwo stworzy³o pewien typ pojmowania osoby, który
mo¿na nazwaæ ujêciem substancjalistycznym, w którym akcentowane zosta³o samodzielne istnienie i ujawnianie dzia³añ rozumnych12. Dwoma warunkami sprawiaj¹cymi, ¿e co jest osob¹, by³y wa¿ne kategorie filozofii greckiej: samodzielnoæ istnienia
danego bytu i jego rozumnoæ. Z jednej strony, osoba nie da siê wyprowadziæ z niczego innego (w tym sensie jest samodzielnym bytem), z drugiej jest powierzona samej
sobie (w tym sensie jest Ja). Cz³owiek jest osob¹ i jako taki jest ja natury rozumnej. Bêd¹c bytem osobowym, a nie egzemplarzem okrelonego gatunku, cz³owiek
posiada³ samoistniej¹ce Ja, by³ samodzielnym bytem, ró¿nym od innych bytów. Osoba, jak to widzimy dzisiaj np. w definicjach neotomizmu, jest najdoskonalsz¹ formacj¹ bytu, za koncepcja osoby jest nierozdzielnie zwi¹zana z koncepcj¹ bytu13. Wiêcej nawet, osobê konstytuuje ten element, który konstytuuje byt, a jest nim istnienie.
Z pewnoci¹ taki metafizyczny wyraz osobowego bytu cz³owieka sta³ siê w pewien sposób uniwersalny razem z uniwersalizacj¹ metafizycznego chrzecijañstwa
i kultury europejskiej. Sytuacja zmienia siê jednak wtedy, gdy jêzyk metafizyki staje
siê abstrakcyjny i niezrozumia³y dla wspó³czesnego cz³owieka i kategoria samodzielnego istnienia oraz rozumnoci przestaj¹ wystarczaæ lub te¿ wprowadzaj¹ niejasnoci. A dzieje siê tak na przyk³ad przy wspomnianym ju¿ problemie ludzi pozbawionych wiadomoci, chorych psychicznie, pozostaj¹cych w stanie pi¹czki, dotkniêtych starcz¹ demencj¹ itp. Ludziom tym brakuje samodzielnoci istnienia,
rozumnoci lub jednego i drugiego. Czêsto cz³owiek taki nie dzia³a sam z siebie, nie
jest za siebie odpowiedzialny, nie jest sam sobie celem. Dlatego w³anie kultura
stwarza problem i pyta: czy mo¿na tu jeszcze mówiæ o osobie?
12
13

Por. np. M. G o g a c z, Wokó³ problemu osoby, Warszawa 1974, s. 30.
Por. np. M. A. K r ¹ p i e c, Ja  cz³owiek, Lublin 1974, s. 363.
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II. Dehellenizacja wspó³czesnej kultury a chrzecijañstwo
Oznaki kryzysu metafizycznej koncepcji osoby pojawi³y siê razem z kryzysem
metafizycznego (helleñskiego) chrzecijañstwa, a ten z kolei wyrasta z dehellenizacji wspó³czesnej kultury. Taki kryzys obserwujemy szczególnie wtedy, gdy pojêcie
osoby zaczyna stawaæ siê logicznie wtórne wobec okrelonych w³asnoci (wolnoci,
rozumnoci, zdrowia psychicznego i fizycznego, itp.). Proces ten przebiega w postmetafizycznej kulturze dwustopniowo. Najpierw zaczyna siê przyjmowaæ okrelone
w³asnoci za warunek uznania osoby. A póniej, gdy tych w³asnoci ju¿ siê nie
dostrzega, rezygnuje z tej kategorii. To znaczy, jeli nie dostrzega siê samodzielnoci, rozumnoci, samodeterminowania, konstytuowania swej jednostkowej natury,
czêsto nie dostrzega siê zwartoci ontycznej osoby. Inaczej rzecz ujmuj¹c: osoby ju¿
nie ma, jeli nie ma tych specyficznych w³asnoci. Trzeba zapytaæ o przyczyny tego
zjawiska. Jak to siê dzieje, ¿e chrzecijañska teoria osoby prze¿ywa kryzys w chrzecijañskiej kulturze?
Chrzecijañstwo nie jest niczym doczepionym do rzeczywistoci, ale jest w tym,
co siê tutaj i teraz dzieje. Jako takie dzieli równie¿ problemy tej kultury. Wspó³czesna kultura jednak nie ma problemów z chrzecijañstwem, lecz ze swoimi greckimi,
filozoficznymi korzeniami. Wskazane powy¿ej przymierze pierwszych wieków, miêdzy chrzecijañstwem a wiatem helleñskim, ma swe skutki tak¿e obecnie14. Przypomnijmy tu myli, które pojawi³y siê na pocz¹tku XX wieku. Przewiduj¹c ju¿ wtedy
wysychanie greckich róde³ naszej kultury wród wielu mylicieli narasta tendencja
do dehellenizacji chrzecijañstwa. A. Harnack, L. Szestow, S. Weil wskazywali, ¿e
chrzecijañstwo zhellenizowane, to chrzecijañstwo wypaczone15. Dehellenizacja
wspó³czesnej kultury staje siê wa¿nym elementem jej rozpadu i oddzia³uje te¿ na rolê
i miejsce chrzecijañstwa dzisiaj. Jeli oczekuje siê od niego, by by³o filarem kulturowym i moralnym, stabilizuj¹cym rzeczywistoæ, z drugiej za oskar¿a siê o zacofanie, to w tej postawie dostrzec mo¿na z jednej strony, trwogê przed dehellenizacj¹, z drugiej, pêd ku niej. Zapytajmy jednak na czym polega dehellenizacja wspó³czesnej kultury i co te procesy oznaczaj¹ dla chrzecijañstwa i metafizycznej koncepcji osoby?
Proces dehellenizacji kultury jest zjawiskiem z³o¿onym i dotyczy bezporednio
samego chrzecijañstwa (dehellenizacyjnych tendencji wewn¹trz chrzecijañstwa),
jak i samej kultury. Trzeba bowiem podkreliæ, ¿e w trakcie wieków pewne procesy
zaczê³y zachodziæ w samym nauczaniu chrzecijañskim, które podda³y w w¹tpliwoæ
14
Przypomnijmy tu mocne pytanie P. Tillicha: Wiara zawiera w sobie pytanie ontologiczne.
Ale czy ontologia nie jest jakby obcym cia³em w wierze i czy nie niszczy ona wiary swoj¹ najpotê¿niejsz¹ broni¹, w¹tpieniem, kiedy pytanie jej zostaje wyranie postawione? Czy wiara nie powinna
by³a raczej zatrzymaæ ontologii w swoim matczynym ³onie i nie dopuciæ do jej narodzin? (P. T i l l i c h, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, t³um. J. Zychowicz, Kraków 1994,
s. 114-115).
15
Por. A. S i e m i a n o w s k i, Proces hellenizacji chrzecijañstwa i programy jego dehellenizacji, s. 6nn.
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ograniczanie nauczania Ewangelii do terminów greckiej filozofii. Szczególnie ze
strony mylicieli protestanckich dostrzec mo¿na krytykê ufilozoficznionej teologii.
Ale równie¿ spotkanie uhellenizowanego chrzecijañstwa z innymi kulturami, dla
których kategorie greckie s¹ niezrozumia³e lub niewiele mówi¹ce, prowadzi³o do
koniecznoci wyra¿enia idei chrzecijañskich w innych kategoriach. Chêtnie i z radoci¹ musimy podkreliæ  stwierdza na przyk³ad E. L. Mascall  ¿e Indie, Chiny
i Afryka maj¹ co od siebie do dodania dla pe³niejszego zrozumienia wiary chrzecijañskiej16. Oznacza to, ¿e powinnimy oczekiwaæ i popieraæ próby nowych sformu³owañ, których sami, w tradycji grecko-rzymskiej nie bylibymy w stanie nigdy podj¹æ. Ale oznacza to równie¿ uznanie, ¿e filozoficzne, grecko-rzymskie, odczytanie
Ewangelii nie jest w stanie wydobyæ z niej pe³nego bogactwa.
Jednak szczególn¹ rolê odgrywa w tym procesie dehellenizacji nie wewnêtrzne os³abianie ufilozoficznionej teologii, lecz kulturowe za³amanie siê filozoficznej
kultury, która wyrasta z Grecji. Sytuacjê wspó³czesnej filozofii i kultury mo¿na bez
zbêdnej przesady okreliæ jako antygreck¹. Najwa¿niejszym procesem jest w tej kulturze rozpad jednego dominuj¹cego pogl¹du na wiat na wiele autonomicznych systemów cz¹stkowych. Metafizyka nie tylko utraci³a zaufanie wewn¹trz samej filozofii, ale równie¿ w kulturze i codziennym ¿yciu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e sytuacja chrzecijañstwa jest tego konsekwencj¹. Nie mamy w³aciwie do czynienia z kryzysem
chrzecijañstwa, lecz z kryzysem greckiej filozofii, czy te¿ wiatopogl¹du filozoficznego w chrzecijañstwie. Efektem tego jest to, ¿e radykalnej zmianie ulega nie treæ
przekazu wiary, lecz mo¿liwoæ jej zrozumienia w dehellenizowanej kulturze. A zatem, nie chodzi tu o utratê aprobaty spo³ecznej, lecz czêsto o b³êdn¹ akceptacjê jednego sposobu wyrazu idei chrzecijañskich w wieloci sposobów mylenia wspó³czesnego cz³owieka.
Pierwszym i najwa¿niejszym przejawem dehellenizacji kultury jest odrzucenie
(czy lepiej: zapomnienie) metafizyki. Metafizyka wyznaczy³a mo¿liwoæ szkicowania obrazu wiata z zewn¹trz, wychodz¹c od tego, co pierwsze, przyjmuj¹c ponadwiatowy punkt widzenia i rodz¹c przewiadczenie o wy³¹cznej prawdziwoci
okrelonego spojrzenia i sprowadzaj¹c wszystko do jednego. Do jej struktury nale¿a³o pytanie o podstawê wszystkich rzeczy oraz odpowied na nie, okrelaj¹ca to,
co naprawdê rzeczywiste. Dziêki temu wiat dowiadczenia, nie trac¹c konkretnoci, zyskiwa³ uniwersalnoæ i ogólnoæ. Pra-realnoæ, czy te¿ wiat prawdziwy do³¹cza³ siê wtedy do realnoci, wyznaczaj¹c jej sens. Stawa³ siê jej fundamentem. Taka metafizyka to, co jednostkowe podporz¹dkowywa³a temu, co uniwersalne. Wspó³czesna kultura podwa¿a jednak taki model metafizyki razem ze
sformu³owaniem pytania o mo¿liwoæ wypowiedzi o rzeczywistoci jako ca³oci
i wskazaniem, ¿e wypowiadanie takich s¹dów jest nie tylko nieprawomocne, lecz
wrêcz szkodliwe, prowadz¹c do rozwoju mylenia totalizuj¹cego i kreowania kultury immanencji.
16

s. 42.

E.L. M a s c a l l, Sekularyzacja chrzecijañstwa, t³um. T. Mieszkowski, Warszawa 1970,
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Jednak postmetafizyczny charakter wspó³czesnej kultury ma jeszcze inny wymiar, który odgrywa wa¿n¹ rolê w procesie dehellenizacji i kryzysie osoby. Trac¹ na
znaczeniu zarówno pierwsze pytania, jak te¿ pewne typy odpowiedzi. Te mianowicie, w których koncentrowa³o siê na poszukiwaniu rzeczy pierwszych, na tropieniu fundamentów wiata i apriorycznych podstaw naszej wiedzy. W³anie ta metafizyczna sk³onnoæ do chêci wykrywania i opisu tego, co pierwsze zosta³a
w epoce wspó³czesnej podwa¿ona. By³a to bowiem metafizyka fundamentów, czyli
rozpoznanego Boga, uporz¹dkowanego wiata i szczêliwego (spe³nionego) cz³owieka. Metafizyka zwraca³a siê ku prawdzie absolutnej i ostatecznym uzasadnieniom,
prawdzie ca³oci, która osi¹gana by³a na drodze poznania bezporedniego. I takiemu myleniu i takiej postawie kultura wspó³czesna odebra³a znaczenie filozoficzne
wskazuj¹c, ¿e nie mo¿na ju¿ tak uprawiaæ filozofii i dostrzegaj¹c drug¹, czêsto
niebezpieczn¹ stronê takich odpowiedzi dotychczasowych. Tradycyjna duma metafizyki z rozpoznania Boga odkryta zosta³a jako niebezpieczna, gdy¿ takie rozpoznanie zniewolone jest zawsze jakim (zawsze przecie¿ ludzkim) pojmowaniem
egzystencji. Najwa¿niejsze zosta³o zaprezentowane jako to (co), zosta³o ods³oniête, otwarte i ukazane w sposób tak jasny i oczywisty, ¿e nie jest ju¿ w stanie nas
zaskoczyæ17. A jeli wszystko, co przys³uguje Bogu jest po naszej stronie, to
podejmuje siê tu karko³omn¹ próbê przedstawienia Nieskoñczonoci przez skoñczonoæ. Z kolei za³o¿enie o odkrytym ju¿ uporz¹dkowaniu wiata oznacza³o zawsze
jego zamkniêcie i wy³¹czenie dowiadczeñ mo¿liwych. Za szczêliwy cz³owiek
to czêsto niewolnik surowych nakazów, który niewiele ma wspólnego z autentycznym byciem.
Jeli zatem chcielibymy okreliæ ten proces dehellenizacji naszej kultury, to
nale¿y stwierdziæ, ¿e jest to rozbudowuj¹ca siê tendencja przechodzenia od tego, co
fundamentalne, jednoznaczne, uniwersalne i absolutne ku temu, co jednostkowe, nieokrelone, wieloznaczne i historyczne. Taka pluralizacja kultury redukuje te¿ religijny monopol chrzecijañstwa i stawia je obok innych religii, przedstawiaj¹c jako tylko jedn¹ z ofert religijnych dla wspó³czesnego cz³owieka.
Trzeba zapytaæ jednak czy dehellenizacja kultury Zachodu oznacza koniec chrzecijañstwa? Niew¹tpliwie w epoce post-metafizycznej nale¿y ponownie rozwa¿yæ
chrzecijañstwo metafizyczne. Lecz trzeba te¿ jednoznacznie stwierdziæ, ¿e religia
chrzecijañska nie jest uzale¿niona od kultury, któr¹ zrodzi³a, nie jest uzale¿niona od
grecko-rzymskich róde³. Chrzecijañstwo swój sukces w dziejach zawdziêcza temu,
¿e potrafi³o zawsze w³¹czyæ siê w kontekst zmieniaj¹cych siê warunków kulturowych,
dostosowaæ, a nawet staæ siê kreatorem nowej rzeczywistoci. Na pytanie czy chrzecijañstwo mo¿e przetrwaæ i rozwijaæ siê w kontekcie innych kultur? odpowied jest
naturalnie pozytywna. Chrzecijañstwo by³o i jest obecne w innych kulturach ni¿ zhellenizowana kultura Europy. Jednak musi w kulturze europejskiej znaleæ inn¹ mo¿liwoæ wyrazu, ni¿ metafizyczne terminy greckiej filozofii. Dopóki trwa³e by³o w tej
17

s. 166.
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kulturze greckie spojrzenie na wiat, dopóty zwi¹zane z nim chrzecijañstwo mog³o
odgrywaæ w niej znacz¹c¹ rolê. Lecz jeli w kulturze nastêpuj¹ procesy dehellenizacji,
to w takim wiecie niezrozumia³a staje chrzecijañska oferta zbawienia, przynosz¹ca
niebo nowe i ziemiê now¹ (Ap 21,1). Hellenistyczne kategorie pojêciowe nie odpowiadaj¹ mentalnoci wspó³czesnego cz³owieka. I ten proces dotyka równie¿ chrzecijañstwo. Chrzecijañstwo wyk³adane w tych pojêciach jest niezrozumia³e. Nale¿y przypomnieæ, ¿e ju¿ A. Harnack wskazywa³, ¿e Chrystus by³ nauczycielem dwóch prawd:
o ojcostwie Boga i nieskoñczonej wartoci duszy ludzkiej18. Daleki by³ od budowania
religii dogmatycznej. Dogmat jest obcy ewangelii synoptyków, jest on wytworem ducha greckiego, zaadoptowanego przez chrzecijañstwo. Wspó³czesne chrzecijañstwo
zaczyna siê wyzwalaæ od dogmatów, czyli dehellenizowaæ.
Pytaj¹c jednak o przysz³oæ chrzecijañstwa w pohelleñskiej kulturze Europy
trzeba zapytaæ co po/zamiast metafizycznego chrzecijañstwa?. I analogicznie: co
po/zamiast substancjalnego ujêcia osoby? Najpierw nale¿y zwróciæ uwagê na kilka
z³ych reakcji na te procesy dehellenizacyjne.
Pierwsza z³¹ reakcj¹ na kryzys greckich róde³ chrzecijañstwa by³oby podjêcie
prób uwolnienia go od filozofii i  ogólniej  od trudu mylenia. Podobnie z³¹ reakcj¹ by³oby (jest?) odrzucenie kategorii osoby, jako charakterystyki fenomenu ludzkiego i podejmowanie prób wyjanianie cz³owieka ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê
okolicznoci jego ¿ycia. Nie chodzi o to, aby przeorientowaæ chrzecijañstwo w stronê nieintelektualn¹ i uznaæ  jak np. L. Szestow  mylenie za grzech fundamentalny chrzecijañstwa. Chodzi raczej o to, aby  mówi¹c nieco metaforycznie  nie
ograniczaæ chrzecijañstwa do greckiego intelektualizmu, lecz odkryæ w chrzecijañstwie p³aszczyznê biblijn¹. Podobnie, nie chodzi o to, aby zredukowaæ osobê do ¿ywego organizmu, lecz aby opisaæ j¹ na miarê wspó³czesnej kultury, z jej niesubstancjalistycznym myleniem, historycznoci¹ i dynamizmem (aktywizmem). I tu
punktem wyjcia powinny byæ podstawy biblijne, a nie metafizyczne kategorie filozofii greckiej. Jeli niebiblijne pojêcia teologii chrzecijañskiej, pochodz¹ce z jêzyka filozoficznego pogañskiej Grecji (hypostasis, homousios, persona, sacramentum itp.) nie s¹ ju¿ w stanie o¿ywiæ chrzecijañstwa, to mo¿e nale¿y siêgn¹æ w³anie
tam, gdzie chrzecijañstwo naprawdê ma swe ród³a: do mylenia biblijnego. Mylenie biblijne nie jest bowiem metafizyczne. Myl hebrajska  pisze C. Tresmontant
 porusza siê w kierunku dok³adnie odwrotnym wobec myli greckiej, wspina siê po
zboczu, z którego greckie metafizyki  a po nich metafizyki wspó³czesne, przyjmuj¹ce ich pocz¹tkowy impuls  zstêpuj¹, dok³adnie w tym sensie, ¿e z greckiego punktu
widzenia materialna rzeczywistoæ pochodzi raczej z zejcia, degradacji, gdy tymczasem dla hebrajczyków, przeciwnie, jest ona owocem pozytywnego aktu, wznoszenia siê, które jest stworzeniem19.
18
Nale¿y przypomnieæ, ¿e ju¿ A. Harnack proponowa³ dehellenizacjê chrzecijañstwa i odfilozoficznienie teologii. Por. A. H a r n a c k, Istota chrzecijañstwa: szesnacie wyk³adów wobec
s³uchaczów wszystkich fakultetów 1899/1900 w uniwersytecie berliñskim, t³um. J. Zachariewicz,
Warszawa 1909.
19
C. T r e s m o n t a n t, Esej o myli hebrajskiej, t³um. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 22.

OSOBA I CHRZECIJAÑSTWO W OKRESIE DEHELLENIZACJI ...

187

Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e dehellenizacja wspó³czesnej kultury rodzi problem
natury nadrzêdnej ni¿ problem chrzecijañstwa. Jest to problem, który siê pojawia
zawsze przy horyzontalnym spojrzeniu na wiat i wiatopogl¹dzie pluralistycznym.
Tym problemem jest mo¿liwoæ rozwoju politeizmu i zast¹pienia czci Boga, czci¹
bo¿ków. Dehellenizacja to odrzucenie mylenia wertykalnego, hierarchicznego i zast¹pienie myleniem horyzontalnym. Mylenie horyzontalne ma jednak sk³onnoæ do
politeizmu i swoistego zezowania ku pogañstwu. Tak¹ postawê widaæ szczególnie
wtedy, gdy cz³owiek coraz czêciej zaczyna budowaæ teoriê wewnêtrznych, subiektywnych róde³ wiary. Wtedy pojawia siê zagro¿enie, ¿e zacznie wierzyæ w cokolwiek. Pluralizm takiego mylenia wydaje siê znosiæ roszczenie do jednej prawdy,
uniwersalnych wartoci, najwy¿szego autorytetu czy wreszcie jedynego Boga.
W takim wiatopogl¹dzie pluralistycznym ronie podatnoæ na iluzje i afirmacje wszelkiej religijnoci, magii, mitu, ezoteryki, okultyzmu itp., zagra¿a niebezpieczeñstwo
uznania, ¿e jest wszystko jedno, w co wierzymy. To znaczy, ¿e zamiast owieceniowej krytyki religii pojawia siê wiat przyjazny ka¿dej religii. Taka dehellenizacja kultury zatem grozi pogañstwem. Pogañstwem nie rozumianym wcale jako bezbo¿noæ,
lecz raczej jako wybór politeizmu. Politeizm staje siê odpowiedzi¹ cz³owieka, który
zrywa z hierarchicznoci¹ i gloryfikuje wolnoæ. W takiej postawie nawet Bóg potraktowany jako osoba nie przekrela powrotu politeizmu, gdy¿ czêsto wyra¿a on zgodê
na osobowoæ Boga. Pogañstwo wspó³czesne nie polega bowiem na tym, aby  jak
mówi³ Izajasz (por. Iz 44,14-15)  cz³owiek z drzewa cedrowego jego czêæ przeznacza³ na opa³, inn¹ na ogieñ do pieczenia chleba, a przed jeszcze inn¹ upada³ na twarz.
Zabobony przyjazne religii staj¹ siê groniejsze ni¿ zabobony jej wrogie.
Nie mog¹c poradziæ sobie z takim pluralizmem i takim zagro¿eniem, efektem
dehellenizacji chrzecijañstwa mo¿e byæ fundamentalizm, po³¹czony z antykwariatyzacj¹ i obron¹ substancjalnej teorii osoby wbrew wiatu. Dla wielu wydaje siê
bowiem, ¿e w pluralistycznym wiecie s¹ same straty, za religia powinna zabraniaæ
pytaæ i szukaæ, z góry uznaj¹c siebie sam¹ za pe³niê posiadanego objawienia, prawdy, sensu. Jednak taka ponowna wertykalizacja dowiadczeñ religijnych traci kontakt z obecn¹ sytuacj¹ wiata, kultury, historii i przyjmuje, ¿e wszystko zosta³o dane
naraz, w postaci pe³nej, zakoñczonej, poza czasem, a nam pozostaje tylko decyzja
przyjêcia lub odrzucenia. Fundamentalizm zagra¿a zawsze wtedy  stwierdza kardyna³ K. Lehmann  gdy ludzie w swym poszukiwaniu sensu w stale zmieniaj¹cym siê
wiecie d¹¿¹ do fundamentu i porz¹dku, i czyni¹ to w taki sposób, ¿e wykluczaj¹ wszelk¹ zmianê20.
Z³¹ reakcj¹ na tê postawê dehellenizacji i niezrozumia³oci bytu jest równie¿
przesuwanie chrzecijañstwa w stronê moralistyki. Ten proces by³ zawsze równoleg³y z tendencjami zapominania bytu. Ale w naszych czasach pog³êbia siê. Upadek
metafizyki i teorii bytu niekiedy oznacza moralizacjê chrzecijañstwa, co przek³ada
siê w problemie osoby na traktowanie cz³owieka z godnoci¹ tylko przez litoæ. Oso20
K. L e h m a n n, Fundamentalismus als Versuchung, w: Wirtschaftsordnung und Fundamentalismus, red. G. Schick, Köln 2003, s. 21.
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ba pojawia siê tu przez litoæ wobec drugiego. Napotykaj¹c problemy z dostrojeniem ufilozoficznionego chrzecijañstwa do mentalnoci ludzi wspó³czesnych, podejmuje siê zatem próby odrzucenia tego wszystkiego i przeniesienia akcentu na
moralistykê. Im bardziej pog³êbia siê ta tendencja, tym bardziej te¿ chrzecijañstwo
staje siê tylko dyspozycj¹ do okrelonego sposobu postêpowania. Dominuj¹ce staj¹
siê wymagania moralne, za dowiadczenie Transcendencji (a równie¿ osoby) jest
pomijane. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dostosowuj¹c siê do kryzysu helleñskiego sposobu
wyra¿ania Transcendencji zamiast poszukiwaæ nowego sposobu, ucieka siê ku etycyzacji chrzecijañstwa. Staje siê ju¿ czêsto obojêtne to, jak cz³owiek wierzy, byleby tylko dobrze postêpowa³.
Dehellenizacja naszej kultury sprawia zatem, ¿e z wielk¹ moc¹ pojawia siê problem to¿samoci chrzecijañstwa. Chrzecijañstwo jest propozycj¹, na któr¹ cz³owiek
mo¿e tylko w swej wolnoci odpowiedzieæ. Ale wielkim niebezpieczeñstwem jest
taka próba odnowy chrzecijañstwa, w której staje siê ono tylko  zastêpuj¹c upad³¹
metafizykê  pocieszeniem dla ludzi cierpi¹cych, biednych i zagubionych. W naszej
kulturze, która odkry³a rozpacz, pokazuje siê wyranie, ¿e w³anie w rozpaczy, a nie
w mierci cz³owiek dociera do granic siebie samego. I tak jak zhellenizowane chrzecijañstwo chcia³o byæ odpowiedzi¹ na tragizm mierci, tak czêsto chce siê, aby
wspó³czesne chrzecijañstwo by³o reakcj¹ na rozpacz cz³owieka. Lecz chrzecijañstwo nie mo¿e byæ religi¹, która gasi radoæ. Odwrotnie, musi ono otwieraæ przestrzeñ poczucia wolnoci i radoci. To znaczy, nie mo¿e byæ to chrzecijañstwo broni¹ce i strzeg¹ce fundamentalnoci, gdy¿ taka postawa czêsto prowadzi do agresji
wobec innych i ogranicza wolnoæ. Jest to bowiem chrzecijañstwo egzegetycznej
skoñczonoci. £atwo dzisiaj odkrywa siê, ¿e tê to¿samoæ czêsto nie wyznacza³
Chrystus, lecz co innego (kto inny): metafizyka Grecji, okrelona kultura, okrelona tradycja. S¹dzi siê niekiedy, ¿e chrzecijañstwo mo¿e zachowaæ sw¹ wa¿noæ tylko wewn¹trz okrelonego systemu, za jego za³amanie siê czy te¿ otwieranie jest
zagro¿eniem. Myl ta jest jednak myl¹ fa³szyw¹. Raczej nale¿y z góry uznaæ, ¿e we
wspó³czesnej kulturze nie ma miejsca na chrzecijañstwo o egzegetycznej skoñczonoci. Jest za miejsce na chrzecijañstwo otwarte, chrzecijañstwo nie koñcz¹cego
siê odczytywania, w którym nie tylko otwiera siê dostêp do innych wiatów i wartoci, lecz równie¿ samemu jest siê przygotowanym na w³asn¹ innoæ i odmiennoæ:
jest miejsce na chrzecijañstwo dialogiczne. Nie chodzi tylko o to, aby chrzecijañstwo sta³o siê inspiratorem dialogu w kulturze, i uczy³o rozumienia innych tak, jak
oni siebie rozumiej¹, czy te¿ samo podejmowa³o dialog z kultur¹ i dzisiejszym
wiatem. Chodzi raczej o to, aby samo sta³o siê dialogiczne.

III. Dialogiczne chrzecijañstwo i problem osoby
Coraz bardziej obserwujemy nie tylko to, ¿e metafizyka w naszych czasach nie
jest ju¿ zdolna do ¿ycia, ale wrêcz umar³a, pozostawiaj¹c po sobie zgliszcza niepewnoci i nihilizmu. Razem z ni¹ umiera metafizyczne chrzecijañstwo i zwi¹zana z nim
substancjalna teoria osoby. Destrukcja ta wynika z rozpoznania dwu fa³szywych idei,
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które by³y z nimi zwi¹zane. Po pierwsze, metafizyczne chrzecijañstwo, uwik³ane
w idee dwóch wiatów, przeciwstawianiu ¿ycia w czasie, ¿yciu w wiecznoci, prowadzi³o do dewaluacji teraniejszoci. Po drugie, zwi¹zana z nim kategoria osoby wskazywa³a na samodzielny byt, istniej¹c¹ substancjê jednostkow¹ i prowadzi³a do eliminacji z antropologii aktywnoci cz³owieka. Taka antropologia uwzglêdnia³a tylko to,
kim cz³owiek jest nie bra³a za pod uwagê tego, kim mo¿e on byæ, pomija³a to, ¿e
cz³owiek swoje bycie osob¹ uzyskuje i musi ci¹gle potwierdzaæ, ale te¿ mo¿e straciæ.
W takiej sytuacji czêsto s³yszy siê o zast¹pieniu metafizycznego chrzecijañstwa
totalnym pluralizmem, za osobowego wymiaru cz³owieka pragmatyzmem. To tu w³anie tkwi podstawa czêstych koncepcji odbierania godnoci cz³owiekowi pozbawionemu wiadomoci, choremu psychicznie, pozostaj¹cemu w stanie pi¹czki, dotkniêtego
starcz¹ demencj¹ itp. Jednak obserwuj¹c tak¹ dehellenizacjê wspó³czesnej kultury
i odrzucaj¹c nihilizm i pragmatyzm, nale¿y sformu³owaæ dwa pytania: pierwsze odnosz¹ce siê do samego chrzecijañstwa, drugie do kategorii osoby i jej nowego rozumienia. Trzeba zapytaæ: jakie chrzecijañstwo i jaka  zwi¹zana z nim  teoria osoby?
Powtórzmy najpierw: pos³annictwo chrzecijañskie nie musi byæ zwi¹zane
z metafizycznymi formami myli wiata greckiego. Transformacja chrzecijañstwa
z kontekstu judaistycznego do kontekstu helleñsko-rzymskiego to wa¿ny proces
w przesz³oci, lecz wspó³czesna kultura wymaga jego przekroczenia. Arcybiskup Eugene dSouza podczas II Soboru Watykañskiego powiedzia³ s³owa, które dzisiaj
zmuszaj¹ do zastanowienia: Do chwili obecnej  stwierdza³  zadawala nas nauczanie Ewangelii w terminach greckiej filozofii, w których Koció³ naucza³ siê wyra¿aæ
sw¹ teologiê, kiedy po raz pierwszy spotka³ siê w cesarstwie rzymskim21. Znamienne
jest tu stwierdzenie do chwili obecnej, sugeruj¹ce, ¿e mo¿e w przysz³oci byæ inaczej. Wydaje siê, ¿e dzisiaj w³anie mo¿emy powiedzieæ co odmiennego. To mianowicie, ¿e ju¿ nas wcale nie zadawala nauczanie Ewangelii w terminach greckiej
filozofii. Nie zadawala nie dlatego, ¿e nie mo¿na jej w niej wyraziæ, lecz dlatego, ¿e
procesy dehellenizacji kultury doprowadzi³y do tego, ¿e sama filozofia grecka nie
wyznacza ju¿ jej centrum. W takiej dehellenizuj¹cej siê kulturze Zachodu chodzi
o ujêcie chrzecijañstwa w nowe formy mylenia. Trzeba zapytaæ, czy jest to mo¿liwe? Otó¿ faktem jest, ¿e chrzecijañstwo by³o i jest w stanie pojawiæ siê i byæ wyra¿ane w ró¿nych jêzykach i formach mylenia. Gdyby tak nie by³o, to by znaczy³o,
¿e inne kultury s¹ przed nim zamkniête. Chodzi tu jednak o co innego, ni¿ o mo¿liwoæ wyra¿enia chrzecijañstwa w pojêciach innych kultur i innych tradycji: chodzi o to, ¿e w naszej, europejskiej kulturze musi ono byæ ujête w nowe, niehelleñskie formy mylowe, inne ni¿ formy stworzone przez greck¹ filozofiê. Szukania nowej wyk³adni nie mo¿na traktowaæ jako kryzysu, lecz odwrotnie, jako zasadnicze
przeorientowanie chrzecijañstwa i wy³¹czenie z metafizycznego rozumienia. I znowu, nie dlatego, ¿e nie jest ono w stanie siê w nim wyraziæ, lecz dlatego, ¿e europejska kultura utraci³a wymiar metafizyczny. Metafizyczne dogmaty okazuj¹ siê w niej
21
E. d  S o u z a, Nowy stosunek do religii niechrzecijañskich, w: Nowy obraz kocio³a po
soborze Watykañskim II, red. B. Lambert, Warszawa 1968, s. 206.
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mniej p³odne, ni¿ p³yn¹ce z ¿ycia potrzeby i oczekiwania nadziei. Chrzecijañstwo
pometafizyczne to takie, w którym pojmowanie rzeczywistoci, cz³owieka, Boga jest
mo¿liwe jednoczenie jako pojmowanie teologiczno-filozoficzne. A zatem, nie jako
najpierw filozoficzne, za póniej teologiczne (chrzecijañstwo metafizyczne), ani
te¿ najpierw teologiczne, póniej filozoficzne (chrzecijañstwo gnostyczne22). Jak
mo¿na okreliæ takie chrzecijañstwo? Chrzecijañstwo teologiczno-filozoficzne jest
chrzecijañstwem dialogicznym, w którym zmienia siê w sposób zasadniczy mówienie i mylenie o Bogu. Rezygnuje siê w nim z przestrzennego mylenia greckiej
metafizyki, w której Bóg pojawia³ siê kategoriach w i ponad. Nie by³y one
w stanie w³aciwie uj¹æ ani Boga, ani wiata, ani cz³owieka.
Czym jest dialogiczne chrzecijañstwo? Jak myleæ o chrzecijañstwie w sposób
dialogiczny? I jak¹ teoriê osoby implikuje takie chrzecijañstwo? Jego postaæ wynika
z istoty dialogu i uwiadomienia, ¿e religia jest dialogiem. Dialog wskazuje, ¿e nie
mo¿e chodziæ o wybór miêdzy Bogiem a wiatem, lecz o to, ¿e nale¿y wybieraæ Boga
i wiat. Metafizyczna sfera przestrzenna zostaje zast¹piona sfer¹ dialogiczn¹, w której
podstawowe staj¹ siê przyimek z oraz spójnik i. Bóg jest obecny w ka¿dym bosko-ludzkim spotkaniu i dialogu, jest obecny ze wiatem, a nie ponad nim. Kiedy
Bóg spotyka cz³owieka, gdy jest ze wiatem, przekroczone zostaj¹ wszystkie ramy
metafizycznego mylenia, w które zosta³ wt³oczony w myleniu przestrzennym. Bóg
jest wtedy naprawdê Bogiem, gdy jest z nami i naszym wiatem, i st¹d dopiero mo¿e
wyrastaæ próba jego zrozumienia. W dialogu bowiem najwa¿niejsze jest otwarcie
i zdolnoæ do uznania dowiadczenia, które przychodzi do nas z zewn¹trz. Jest to wiêc
taka postawa, która wdziera siê w konkretne ¿ycie i ma za zadanie naruszyæ schematycznoæ dotychczasowego porz¹dku ¿yciowego. Razem z tym jednak dialogika pokazuje, i¿ religia nie mo¿e byæ okrelona w kategoriach takiej wiadomoci, która nie
jest zaanga¿owana. A zatem, jedyna droga religii jest wyznaczona nie w kategoriach
teoretycznych, lecz w kategoriach rzeczywistego uczestnictwa i zaanga¿owania. Dlatego te¿ chrzecijañstwo dialogiczne nie jest zwi¹zane z mówieniem i przedstawianiem
jakiej doktryny, lecz jego istot¹ staje siê dawanie autentycznego wiadectwa. Dialogiczny i pluralistyczny wiat nie s³ucha bowiem nauczycieli, metafizyków, s³ucha tylko wiadków. Chrzecijañstwo dialogiczne rezygnuje z roszczenia do posiadania prawdy absolutnej, akcentuj¹c otwartoæ prawdy na ostateczne spe³nienie. Nie koncentruje
siê ono na metafizyce i oferowaniu cz³owiekowi nowej metafizycznej rzeczywistoci,
lecz zmierza do zaoferowania cz³owiekowi orientacji w tym wiecie. Chrzecijañstwo
takie odzyskuje swój najistotniejszy wymiar, jakim jest zakorzenienie w teraniejszoci, w tym, co jest obecnie i nie nak³ania ju¿ cz³owieka do ucieczki od ludzkiej egzystencji. Potrzebujemy orientacji wtedy, gdy mówimy nic ju¿ nie rozumiem, gdy nie
wiemy gdzie szukaæ, potrzebujemy jej, gdy ukryte s¹ fundamenty i rozumiemy, ¿e
nawet prawda odkrywa siê nam na ludzk¹ miarê. Zakorzeniony przez filozofiê greck¹ zwyczaj okrelania chrzecijañstwa przez czynnik nadprzyrodzony (ponad) ustê22
Nale¿y przypomnieæ, ¿e A. Harnack gnostycyzm okrela³ jako najdalej posuniêt¹ hellenizacjê chrzecijañstwa. Por. J.N.D. K e l l y, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, t³um. J. Mrukówna,
Warszawa 1988, s. 28.
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puje tu nowemu czynnikowi, okrelania chrzecijañstwa przez dialog: Boga i wiata,
cz³owieka i Boga, cz³owieka i cz³owieka. W ten sposób dialog staje siê konstytutywny
dla chrzecijañskiej samowiadomoci. Za samorozumienie cz³owieka zostaje zdobywane nie przez transcendentne wyjcie poza wiat, lecz przez dialogiczne w nim
pozostanie. Chrzecijañstwo metafizyczne ci¹gle wraca³o do koncentracji na pytaniach:
Kim jest Bóg? Kim jest Jego Syn?23. Okrela³o siebie przez czynnik nadprzyrodzony,
sugeruj¹c koniecznoæ wyboru miêdzy Bogiem a wiatem, uto¿samia³o siebie z prawd¹ absolutn¹. W tych metafizycznych pytaniach wymagano rozstrzygaj¹cej odpowiedzi i wskazania, ¿e Bóg i Jego Syn jest tym w³anie i niczym wiêcej. I takie odpowiedzi pada³y. Dialogicznoæ wymaga zmiany tego nastawienia. Odpowiadaj¹c na te pytania otwiera je ku nadziei i wskazuje, ¿e jest tym i kim znacznie wiêcej.
Uwiadamia, ¿e jakkolwiek bymy próbowali opisaæ Transcendencjê w ludzkich pojêciach, to zawsze jedyn¹ odpowiedzi¹ jest nie tak, nie tak. To znaczy, chrzecijañstwo dialogiczne nie podkrela metafizycznej Transcendencji, lecz moraln¹ transcendencjê w ka¿dej ludzkiej osobowoci. W chrzecijañstwie, w którym chodzi³o o przemianê bytu takiej drogi nie ma. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ chrzecijañska nauka
o zmartwychwstaniu rozumiana w helleñskiej postaci. W przesz³oci czêsto wród
wiernych nauka ta by³a rozumiana jako biologiczne o¿ywienie zw³ok, reanimacja
umar³ego itp. W najlepszym przypadku jako wskazanie na niemiertelnoæ, dalsze
¿ycie, wskazanie, ¿e nasze ¿ycie zmienia siê, ale siê nie koñczy itp. W chrzecijañstwie zwi¹zanym z hierarchicznym myleniem greckim, w którym ukazywane by³o
zawsze jakie tu i jakie tam, w którym wreszcie chodzi³o o nowy byt, takie
rozumienie zmartwychwstania by³o uprawnione. W tym wiecie przeciwieñstwem ¿ycia by³a mieræ, przeciwieñstwem wiary  niewiara, dobra  z³o itp. W dialogicznej
kulturze wieloci, w rzeczywistoci odbieranej horyzontalnie jest inaczej. Przeciwieñstwem wiary nie jest wcale niewiara, lecz lêk, który jest obaw¹, ¿e wszystko jest za
trudne i ka¿e cz³owiekowi zatrzymaæ siê w dowolnym miejscu. Przeciwieñstwem ¿ycia nie jest mieræ, lecz utrata nadziei. Przeciwieñstwem dobra nie jest z³o, lecz bezsens24. W takim wiecie zmartwychwstanie oznacza nadziejê. Dlatego chrzecijañstwo
dialogiczne powinno przyj¹æ na siebie zadanie nie tylko g³oszenie Chrystusa, ale
równie¿ ods³anianie Chrystusa w innych religiach, w wiecie niereligijnym i antyreligijnym. wiat, inni ludzie, nie s¹ rodkami, lecz celami; i w nich chrzecijanin znajdzie swego Boga.
Naturalnym jest równie¿, ¿e takie chrzecijañstwo swojego istnienia nie mo¿e
wi¹zaæ z metafizycznie ujêt¹ kategori¹ osoby. Ale i zwrotnie: metafizyczna kategoria osoby staje siê w nim niezrozumia³a. Pojêcie osoby nie staje siê tu, co prawda,
logicznie uprzednie wobec cech i w³aciwoci. Ale te¿ okazuje siê, ¿e nie chodzi
o to, aby takie siê sta³o. Mimo tego bowiem, ¿e tak siê nie dzieje, chrzecijañstwo
dialogiczne z ³atwoci¹ radzi sobie z problemem ludzi pozbawionych wiadomoci,
Por. H. W a l d e n f e l s, Chrystus a religie, t³um. B. Dr¹g, Kraków 2004, s. 21.
Kant wskazywa³, ¿e cz³owiekowi dane s¹ trzy rzeczy dla obrony przed przeciwnociami
¿ycia: nadzieja, sen i miech. Por. I. K a n t, Krytyka w³adzy s¹dzenia, t³um. J. Ga³ecki, Warszawa
1986, par. 54, s. 267-276.
23
24
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chorych psychicznie, pozostaj¹cych w stanie pi¹czki, dotkniêtych starcz¹ demencj¹
itp. Czyni to przez zmieniê podstawy identyfikacji cz³owieka jako osoby. Osoba jest
w nim przeciwieñstwem istoty o charakterze bytu aktualnego, zamkniêtego, wype³nionego, okrelonego, skoñczonego. Cz³owiek jest osob¹ nie dlatego, ¿e ma co
wyj¹tkowego, jest ju¿ kim wyj¹tkowym, lecz dlatego, ¿e uzyskuje (mo¿e uzyskaæ)
siebie jako osobê, mo¿e staæ siê osob¹. Czyni to w spotkaniu z innymi osobami.
Osobowociowa samowiadomoæ cz³owieka zawsze skierowana jest poza ni¹ sam¹.
Podobnie inni s¹ osobami, nie dlatego, ¿e jakie w³aciwoci na to wskazuj¹, lecz
dlatego, ¿e ca³oæ ich istnienia jest przed nami zakryta, przez nas nierozporz¹dzalna,
i jako tacy, nie s¹ oni równie¿ bytami aktualnymi, zamkniêtymi, zakoñczonymi. Pozostaj¹ stale otwarci a to my  z ró¿nych powodów  chcemy sprowadziæ ich do
tego, czym s¹ tylko teraz, dzisiaj, tutaj. Chrzecijañstwo dialogiczne nie zezwala na
takie zamykanie cz³owieka do jego aktualnoci jako tego, czym teraz jest i uznawanie, ¿e niczym wiêcej byæ nie mo¿e. Wolfhart Pannenberg stwierdza: Traktuj¹c
cz³owieka jako byt aktualny i czyni¹c go obiektem kalkulacji, lekcewa¿y siê jego osobowy charakter25. Rozpoznanie siebie jako osoby nie polega na tym, ¿e odkrywa siê
w sobie co spe³nionego i aktualnego, lecz na tym, ¿e rozpoznaje siê innych jako
osoby. W tym odkrywa siê teraz podstawê do identyfikacji cz³owieka jako osoby.

*
Nie trzeba siê ³udziæ, ¿e w³aciwe mylenie zamieni z³o w dobro. Tak te¿ nie trzeba
siê ³udziæ, ¿e w³aciwa teoria osoby pozwoli na eliminacje tych wszystkich niebezpiecznych tendencji wspó³czesnej kultury, które tak czêsto pojawiaj¹ siê i degraduj¹ cz³owieka. Jednak b³êdy teoretyczne pozbawiaj¹ nas kryteriów rozró¿niania dobra i z³a sugeruj¹c, ¿e my sami mo¿emy dowolnie stwarzaæ wartoci i decydowaæ za cz³owieka i o cz³owieku. W substancjalistycznej koncepcji osoby stawalimy czêsto przed pytaniem, co to
znaczy byæ osob¹? Jej punktem wyjcia by³a definicja. Pojêcie osoba nie s³u¿y³o do identyfikacji kogo. Odwrotnie, wskazywa³o, ¿e ju¿ kogo zidentyfikowalimy w jaki sposób i mówimy To jest osoba26. W dialogicznej koncepcji osoby ¿ywe jest pytanie: jak
byæ osob¹ i ze wzglêdu na co cz³owiek mo¿e byæ osob¹? To ostatnie pytanie nie zak³ada ¿adnej definicji osoby, nie czyni z osoby przedmiotu obserwacji, lecz koncentruje siê
na sposobach realizacji. Odkrywaj¹c, ¿e osobowy charakter cz³owieka koncentruje siê
na skierowaniu ku drugiemu cz³owiekowi jestemy w stanie nie tylko ocaliæ siebie, ale
te¿ ocaliæ Drugiego jako osobê. Lub  jeszcze dosadniej mówi¹c  przez ocalenie Drugiego, ocaliæ siebie. Dla wspó³czesnego cz³owieka pytanie o osobê ma zatem zupe³nie
inny sens ni¿ w przesz³oci. Cz³owiek taki nie oczekuje definicji osoby i tego, ¿e wska¿e siê, co to znaczy byæ osob¹. Jest to pytanie o to, jak znaleæ osobê w myleniu horyzontalnym. Rozpoznanie siebie jako osoby uwarunkowane jest rozpoznaniem innych
osób. Jeli takiego rozpoznania nie ma, jeli z jakich powodów nie potrafiê dostrzec innych osób, to nie dostrzegam równie¿ siebie jako osoby.
W. P a n n e n b e r g, Cz³owiek, wolnoæ, Bóg, t³um. G. Sowiñski, Kraków 1995, s. 60.
Por. R. S p a e m a n n, Osoby. O ró¿nicy miêdzy czym a czym, t³um. J. Merecki, Warszawa
2001, s. 9.
25
26
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Zjednoczenie z Bogiem jako moment pe³nego narodzenia osoby
ludzkiej na podstawie doktryny w. Jana od Krzy¿a (1542-1591)
Union with God as a Moment of the Full Birth of the Human Person
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wiêty Jan od Krzy¿a jest mistykiem i teologiem personalistycznym. Mimo, i¿
nie wypracowuje explicite pewnej teorii osoby, to jednak jego wizja relacji cz³owieka i Boga jest na wskro osobowa. Dla Jana cz³owiek stanie siê w pe³ni sob¹, gdy
zjednoczy siê z Bogiem. Wszelki inny kontakt cz³owieka z Bogiem czy te¿ z inn¹
osob¹ nie wyzwoli z niego ca³ej jego potencjalnoci osobowej.
Jan od Krzy¿a jest przede wszystkim mistykiem: prze¿ywa w³asn¹ wiê z Bogiem. To, z czym nam przychodzi siê zmierzyæ, to jego dzie³a, które s¹ komentarzem do jego poezji, mówi¹cej o drodze cz³owieka do Boga. Tê relacjê Jan ukazuje
przede wszystkim w poezji, któr¹ po latach objania w swoich duchowo-mistycznych
komentarzach. Komentarze te s¹ traktatami poetycko-teologicznymi, gdzie dowiadczenie Boga jest przek³adane na precyzyjny jêzyk teologii i filozofii. Jego pisma s¹
prób¹ opisu tego, co jest bardzo trudne do przekazania: relacji dwóch osób  boskiej
i ludzkiej. Nie jest to relacja dowolna. Jej kresem jest osi¹gniêcie pe³ni mi³oci. Jest
to taki stan, w którym cz³owiek staje siê, na miarê swojej ludzkiej natury, odpowiednim partnerem dla Boga. Jan od Krzy¿a okrela ten stan mianem zjednoczenia cz³owieka z Bogiem. Doskona³e ¿ycie duchowe polega na posiadaniu Boga w zjednoczeniu przez mi³oæ1  pisze Jan. Innymi s³owy pe³nia mi³oci, do której cz³owiek d¹¿y,
ma polegaæ na tym, ¿e cz³owiek przemieni siê w Boga, a Bóg w cz³owieka2. Cz³owiek jest stworzony na obraz Boga, wiêc jedynie wtedy, gdy w pe³ni stanie siê po¯ywy p³omieñ mi³oci, 2,32; (dalej jako ¯PM). Wszystkie cytaty z pism w. Jana od Krzy¿a:
w. J a n o d K r z y ¿ a, Dzie³a, t³um. o. Bernard od Matki Bo¿ej, Kraków 1975.
2
Jest to metafora u¿ywana przez wiêtego.
1
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dobny do Boga, osi¹gnie swój cel ¿yciowy i bytowy. W tê postaæ cz³owiek musi siê
przemieniæ przez mi³oæ. Ostatnim etapem zjednoczenia jest ogl¹danie istoty Boga.
Wtedy te¿ spe³niaj¹ siê wszystkie pragnienia cz³owieka. Jest to zarazem moment, gdy
cz³owiek staje siê osob¹ w ca³ym tego s³owa znaczeniu. Do tego stanu, czy te¿ blisko tego stanu, mo¿na dojæ jeszcze w tym ¿yciu. O tym w³anie pisze hiszpañski
mistyk.
Ta droga rodzi dwie zasadnicze trudnoci. Pierwsza dotyczy mo¿liwoci zjednoczenia siê cz³owieka z Bogiem. Jak to jest mo¿liwie, ¿e cz³owiek, który w swych
aktach z natury jest skazany na porednictwo materii, mo¿e zjednoczyæ siê z Bogiem,
który jest niematerialny? Cz³owiek poznaje bezporednio tylko rzeczy materialne.
Poznanie natomiast jest warunkiem wszelkiej mi³oci, która mia³aby byæ podstaw¹
zjednoczenia z Bogiem. Druga trudnoæ dotyczy celowoci tego zjednoczenia. Problem polega na tym, ¿e Bóg, wed³ug Jana od Krzy¿a, jest niezmienny, tzn. nie mo¿emy nic dodaæ do jego bytu. St¹d Bóg nie potrzebuje nikogo i niczego. Jaki zatem by³by cel, patrz¹c ze strony Boga, jednoczenia siê z cz³owiekiem? Poza tym, jak w ogóle
jest mo¿liwe to zjednoczenie przez mi³oæ, skoro Bóg mo¿e kochaæ tylko siebie?
Temat osoby ludzkiej nie pojawia siê explicite w pismach Jana. Niemniej zagadnienia przez niego poruszane z koniecznoci do tego tematu prowadz¹3.

I. Koncepcja Boga
Jan od Krzy¿a przyjmuje koncepcjê Boga, który jako osoba spe³nia siê bez relacji z cz³owiekiem, bo jest doskona³y w swoim bycie. Bóg jest Absolutem. Niczego
nie potrzebuje z zewn¹trz, gdy¿ wszystko ma w sobie i z siebie. Jest pe³ni¹ bytu
i dobra. Swoje pragnienie mi³oci zaspokaja kochaj¹c siebie. Zatem ¿adne pragnienie, które jest w Bogu, nie mo¿e dotyczyæ uzupe³nienia czego w jego w³asnym bycie, gdy¿ ten jest pe³ny. Dlatego relacja z cz³owiekiem nie jest Bogu potrzebna. To
wszystko, czego potrzebuje osoba, czyli poznanie i mi³oæ, to wszystko Bóg ma
w pe³ni, ciesz¹c siê w³asn¹ doskona³oci¹.
Jeli Jan mówi o pragnieniach Boga, to te dotycz¹ tylko tego, co jest poza jego
bytem. W stosunku do cz³owieka Bóg pragnie, aby ten zrówna³ siê z nim. To znaczy
chce, aby cz³owiek by³ tak¹ sam¹ osob¹, jak¹ jest Bóg (doprecyzujemy póniej,
w jakim sensie to jest mo¿liwe). Taki te¿ jest powód, dla którego Bóg chce, aby cz³owiek zjednoczy³ siê z nim w taki sposób, aby sta³ siê mu równy. rodkiem prowadz¹cym do zjednoczenia mo¿e byæ tylko mi³oæ, gdy¿ mi³oæ równa osoby  pisze
Z tego powodu, i¿ praca ta ma dotyczyæ zagadnieñ filozoficznych, bêdê zmuszony pomin¹æ
tematy istotne dla Jana od Krzy¿a, ale nie miesz¹ce siê w sferze zainteresowañ filozofii. Mam tu
na myl zagadnienie grzechu, ³aski, Wcielenia, ¿ycia wed³ug norm Ewangelii oraz problematykê
Trójcy wiêtej. Od strony jêzykowej trzeba pamiêtaæ, ¿e autor Drogi na Górê Karmel mówi¹c
o cz³owieku u¿ywa terminu dusza, co nie jest odzwierciedleniem jego antropologii, lecz jedynie
form¹ stylistyczn¹ panuj¹c¹ w ówczesnej epoce. Dla oddania stylu autora zachowam oryginalne
brzmienie cytatów.
3

ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM JAKO MOMENT PE£NEGO NARODZENIA ...

195

hiszpañski mistyk. Oddajmy g³os samemu autorowi: Bóg tak, jak nie kocha nic poza
sob¹, tak samo równie¿ kocha wszystko nie inaczej, jak samego siebie. Wszystko
bowiem kocha dla siebie, za mi³oæ ma racjê celu. Bóg wiêc nie kocha stworzeñ dla
nich samych, tylko dla siebie. Gdy wiêc kocha duszê [cz³owieka], tym samym wprowadza j¹ niejako w siebie, równa j¹ z sob¹, czyli kocha j¹ w sobie samym, t¹ sam¹
mi³oci¹ jak¹ kocha siebie4. Cz³owiek musi kochaæ Boga tak¹ sam¹ mi³oci¹, jak¹
Bóg ma do siebie samego, przez to siê z nim równa5. Taki jest warunek, patrz¹c ze
strony Boga, aby zaistnia³a relacja osobowa miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Osobowa, to znaczy taka, w której ka¿dy z tych dwóch bytów jest Ty dla drugiego Ja. Jeli
cz³owiek nie kocha Boga, jak Bóg sam siebie, to kocha go jako co innego. St¹d nie
jest to ju¿ relacja w pe³ni osobowa, gdy¿ Bóg wtedy nie jest kochany jako osoba, ale
jako jej pomniejszenie. Wed³ug Jana od Krzy¿a Bóg powo³a³ ka¿dego cz³owieka
w³anie do takiej relacji osobowej.

II. Kondycja ludzka
Analiza kondycji ludzkiej ukazuje jednak, ¿e cz³owiek jest nastawiony na inn¹
rzeczywistoæ ni¿ Bóg. Kocha siê to, co siê pozna³o, a cz³owiek poznaje tylko rzeczywistoæ materialn¹ i to, co przez ni¹ jest wyra¿alne. Jan przejmuje rozumienie
cz³owieka od Arystotlesa i wiêtego Tomasza. Zasada, która, wed³ug Jana od Krzy¿a, ustanawia charakter relacji cz³owieka ze wiatem zewnêtrznym brzmi: niczego
nie ma w intelekcie, co wczeniej nie pojawi³oby siê w zmys³ach. St¹d jeli dusza
nie u¿ywa cia³a, to pozbawiona jest zupe³nie wszelkich wra¿eñ, gdy¿ w swoim dzia³aniu musi zawsze skorzystaæ z porednictwa cia³a. Jeli u podstaw wszelkiego ludzkiego poznania jest dowiadczenie zmys³owe, to cz³owiek jest w stanie kochaæ tylko
rzeczywistoæ dostêpn¹ zmys³owo, albo tak¹, która jest wyra¿alna przez materiê, bo
mi³oæ nastêpuje za poznaniem. Dlatego mi³oæ rodz¹ca siê w zmys³ach odnosi siê
tylko do rzeczy materialnych. Tym samym zmys³y nie mog¹ kochaæ Boga, gdy¿
by³oby to niezgodne z ich natur¹.
Wy¿szym poziomem poznania i mi³oci w cz³owieku jest sfera duchowa. Rozró¿nia tu Jan od Krzy¿a intelekt i wolê oraz pamiêæ. Te w³adze maj¹ zdolnoæ odniesienia
siê do rzeczywistoci niematerialnej, ale intelekt, wola oraz pamiêæ s¹ w swym dzia³aniu zale¿ne od zmys³ów. Zatem i na poziomie duchowym cz³owiek jest uzale¿niony
od materii. To oznacza, ¿e ka¿de pojêcie, nawet to, które dotyczy rzeczy niematerialnych, musia³o byæ wyabstrahowane ze stworzeñ materialnych. Wola natomiast nie kocha nic innego, jak to, co przedstawia jej intelekt. Jeli zatem bycie osob¹ wyra¿a siê
w cz³owieku w sferze duchowej, to nie ma innej mo¿liwoci w relacjach osobowych
jak tylko odniesienie siê do innych osób, które zosta³y poznane za porednictwem
materii. Materia jest medium, które kszta³tuje ludzki kontakt z drug¹ osob¹. Porednioæ naszych kontaktów osobowych wynika z naszej cielesnoci.
4
5

Pieñ duchowa, 32,6; (dalej jako PD).
Zrównanie siê z Bogiem jest rozumiane jako metafora.
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W tym momencie wydawaæ by siê mog³o, i¿ jeli uwzglêdnimy za³o¿enia opisuj¹ce warunki relacji osobowej ze strony Boga, to musimy wykluczyæ mo¿liwoæ takiej relacji z cz³owiekiem. Przypomnijmy: Bóg jest w stanie wejæ w relacjê osobow¹ z innym bytem tylko i wy³¹cznie, jeli ten kocha Boga, jak Bóg kocha siebie. Tu
jednak mamy do czynienia z trudnoci¹ na samym pocz¹tku tej relacji. Cz³owiek nie
jest w stanie poznaæ Boga bezporednio, bo ten jest niematerialny. Nie ma zatem
mowy o mi³oci do Boga takim, jakim jest On w sobie, a zatem o w pe³ni relacji
osobowej.
Pozostaje pytnie: czy nie ma ¿adnej mo¿liwoci poznania Boga, a nastêpnie
pokochania Go? Bóg zostawi³ przecie¿ swoje lady w stworzeniu. Jan zaznacza, i¿
wszystkie ze stworzeñ maj¹ co z doskona³oci Boga, a nawet dodaje, ¿e niewidzialne cechy Boga cz³owiek poznaje z rzeczy stworzonych. Niemniej ostatecznie stwierdza: Jest to raczej nieskoñczona ró¿nica, jaka musi byæ miêdzy pomiêdzy bytem stworzonym a boskim. Dlatego jest te¿ niemo¿liwe, by rozum móg³ poj¹æ Boga za porednictwem stworzeñ, czy to niebieskich, czy ziemskich, gdy¿ nie ma pomiêdzy nimi
a Bogiem ¿adnej proporcji ani podobieñstwa6. Jeli zatem mi³oæ idzie za poznaniem,
nawet jeli jest mo¿liwe jakie choæby czêciowe poznanie Boga na postawie stworzeñ, to jednak nie bêdzie ono na miarê jego istoty. St¹d mi³oæ bêdzie dotyczyæ jakiego obrazu Boga, a nie Jego samego. Dlatego hiszpañski mistyk przedstawia alternatywê: albo jest to mi³oæ Boga samego, albo nie mamy do czynienia z w pe³ni
osobow¹ relacj¹ z Bogiem.
Do niezdolnoci poznania Boga nale¿y dodaæ jeszcze ten element naszej kondycji, jakim jest moralny nieporz¹dek w naszych w³adzach. Nieporz¹dek ten pochodzi
od tzw. apetitos, czyli po¿¹dañ nieuporz¹dkowanych. Cz³owiek zniewala siê rzeczami materialnymi lub te¿ duchowymi i, zamiast kierowaæ swoj¹ mi³oæ ku Bogu, jest
podporz¹dkowany stworzeniu. St¹d nie tylko z natury nie jest w stanie poznaæ istoty
Boga, ale te¿ ³atwo podporz¹dkowuje swoj¹ wolê temu, co nie jest Bogiem lub jest
wrêcz z³em, zwracaj¹c ku temu swoj¹ mi³oæ. Takie przedstawienie natury cz³owieka oraz Boga przez autora Drogi na Górê Karmel wydaje siê skazywaæ na niepowodzenie wszelkie próby podjête przez cz³owieka w celu osi¹gniêcia w pe³ni osobowej
relacji z Bogiem. Podkrela on to bardzo dobitnie. Wszelki byt stworzony, w porównaniu z nieskoñczonym bytem Boga, jest niczym. Jeli wiêc dusza ¿ywi sk³onnoci do
stworzenia, jest w oczach Boga niczym i mniej ni¿ niczym, bo mi³oæ, jak mówilimy,
nie tylko równa i upodabnia, ale poddaje kochaj¹cego rzeczy ukochanej. Nie mo¿e
wiêc w ¿aden sposób taka dusza z³¹czyæ siê z nieskoñczonym bytem Boga, bo niemo¿liwe jest z³¹czyæ w jedno byt i niebyt7.
Powróæmy zatem do nurtuj¹cego nas pytania. Jak cz³owiek mo¿e zjednoczyæ siê
z Bogiem?
Droga na Górê Karmel, II,8,2; (dalej jako DGK).
DGK, I,4,4. To nie oznacza, ¿e Jan gardzi stworzeniem. On jedynie ukazuje warunki konieczne do zjednoczenia z Absolutem. Sam napisa³ kilka wierszy wychwalaj¹cych piêkno stworzenia.
6
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III. Zjednoczenie  definicja
Na czym ma polegaæ zjednoczenie z Bogiem? Trzeba najpierw wspomnieæ
o ró¿nych rodzajach wiêzi cz³owieka z Bogiem. Bóg przebywa w cz³owieku na trzy
ró¿ne sposoby: przez swoj¹ istotê, bo udziela mu istnienia. Tak jest obecny w ca³ym
stworzeniu. Przez ³askê, tzn. przez mi³oæ, gdy cz³owiek kocha Boga. Oraz trzeci
sposób: przez doznania duchowe w cz³owieku. W³anie tutaj, tzn. w doznaniach duchowych, jest mo¿liwe zjednoczenie przez mi³oæ. Czym siê ró¿ni przebywanie Boga
w cz³owieku przez ³askê od dowiadczania obecnoci Boga w sobie? Jan wyjania:
w duszach nieoczyszczonych, choæ Bóg jest przez ³askê, to jednak jest dla nich ukryty zupe³nie, prócz pewnych momentów przebudzenia. Czyli cz³owiek nieoczyszczony nie dowiadcza tego, ¿e Bóg w nim jest, choæ Bóg i cz³owiek maj¹ w stosunku
do siebie pewne upodobanie. Natomiast, gdy cz³owiek jest oczyszczony, to dowiadcza obecnoci Boga. Ten ostatni sposób przebywania Boga w cz³owieku, jeli jest
w pe³ni rozwiniêty, prowadzi w³anie do zjednoczenia, które jest wzajemnym udzielaniem siê osób.
Zjednoczenie to nie tylko oddanie siê drugiej osobie, ale te¿ co znacznie wiêcej. Oddajmy g³os samemu wiêtemu. Zjednoczenie to ca³kowite przeobra¿enie duszy w Umi³owanego i tutaj obydwie strony oddaj¹ siê sobie przez ca³kowite wzajemne posiadanie w pewnym dope³nieniu zjednoczenia mi³oci (con cierta consumación
de union de amór), w którym dusza staje siê bosk¹ i Bogiem przez uczestnictwo,
w stopniu mo¿liwym w tym ¿yciu. Tu dwie natury s¹ w jednym duchu i w jednej mi³oci (son dos naturalezas en un espíritu y amor)8. Chodzi zatem o przemianê cz³owieka w Boga, a Boga w cz³owieka9, gdy¿ to jest pe³ni¹ osobowego kontaktu dwóch
osób. Cz³owiek i Bóg identyfikuj¹ siê ze sob¹ nawzajem. Jak to jest mo¿liwe? Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ró¿nica natur stanowi barierê nie do przebycia.

IV. Koniecznoæ dostosowania  oczyszczenie czynne
Mi³oæ do Boga, ze wzglêdu na jej charakter, wymaga ca³kowitego zaanga¿owania siê ze strony cz³owieka. Jak wspomnia³em wy¿ej, przeszkody s¹ dwojakiego
rodzaju. A do tego Jan dodaje, ¿e wystarczy drobna rzecz stworzona, aby uwiêziæ
ca³¹ w³adzê duchow¹ cz³owieka, tak, i¿ nie jest w stanie przyj¹æ Boga.
Cz³owiek posiada w³adze poznawcze i po¿¹dawcze. Dotyczy to sfery zmys³owej, jak i duchowej. Wszystko powinno byæ nastawione na Boga. Dlatego nale¿y
dokonaæ przewartociowania w sferze mi³oci na wszystkich p³aszczyznach. Bóg
musi byæ pod ka¿dym wzglêdem na pierwszym miejscu. Jeli za poznaniem idzie
mi³oæ, to cz³owiek musi najpierw przestaæ szukaæ radoci w poznaniu zmys³owym
i w poznaniu duchowym, tak, aby nie wzbudzaæ w sobie radoci zwi¹zanych z tymi
dobrami, gdy¿ za nimi idzie wola, która jest w³adz¹, dziêki której jednoczy siê
8
9

PD, 22,3.
Przemiana przez uczestnictwo nie oznacza przemiany bytowej, bo ta jest niemo¿liwa.
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z Bogiem. Szczegó³owo, wymieniaj¹c za Janem od Krzy¿a, musimy wyrzec siê radoci w dotykaniu, patrzeniu, s³uchaniu, w¹chaniu, smakowaniu, wyobra¿aniu, pamiêtaniu. St¹d to jego nada  nic. Jest rzecz¹ znan¹ z dowiadczenia, ¿e jeli wola
sk³oni siê uczuciowo do jakiej rzeczy, ceni j¹ wiêcej od ka¿dej innej, choæby nawet
lepszej, ale w której sobie mniej podoba. Jeli za w jednej i drugiej sobie podoba,
tym samym doskonalsz¹ poni¿a, równaj¹c j¹ ze sob¹10. Tak¿e nie jest mo¿liwe, aby
rzecz zmys³owa i Bóg jednoczenie by³y obecne w cz³owieku, gdy¿, ze wzglêdu na
ró¿nicê natur, musz¹ siê nawzajem wykluczaæ. Nie mo¿na jednego aktu jakiej w³adzy nakierowaæ na dwa przedmioty. Albo  albo. St¹d cz³owiek musi siê wyzwoliæ
od tego, co zmys³owe, aby móg³ dojæ do tego, co niematerialne, czyli duchowe. Nale¿y nadmieniæ, ¿e z po¿¹dañ zmys³owych winnimy wyeliminowaæ te, które s¹ nieuporz¹dkowane, tzn. nie zgodne z hierarchi¹ dóbr. Czêci po¿¹dañ oczywicie musimy ulegaæ, gdy¿ taka jest nasza natura. Z tych nieuporz¹dkowanych najgorsze s¹ za
te, którym ulegamy stale, bo one anga¿uj¹ nasz¹ mi³oæ zawsze. Nie jest wa¿ne jak
ma³emu dobru ulegamy, ale jest wa¿ne, ¿e nie dysponujemy nasz¹ mi³oci¹, aby j¹
ofiarowaæ Bogu. Opanowanie po¿¹dania zmys³owego czyni cz³owieka pod tym
wzglêdem wolnym. Nie jest przy tym konieczne nieposiadaæ rzeczy (jest to nawet
niemo¿liwe w tym ¿yciu), gdy¿ tym, co zniewala nie s¹ one same, ale po¿¹dania
cz³owieka. Dopiero wolnoæ od po¿¹dañ nieuporz¹dkowanych czyni cz³owieka wolnym i otwartym na co innego11.
Sfera zmys³owa, jak to stwierdza nasz autor, jest jedynie ni¿sz¹ czêci¹ duszy.
Jeli jej nie ulegamy w niew³aciwy sposób, to w³adze duchowe, czyli wy¿sza czêæ
duszy, mog¹ próbowaæ byæ od nich choæby czêciowo niezale¿ne. W³anie tutaj 
w duchu  nastêpuje zjednoczenie z Bogiem. Jan od Krzy¿a pisze: W dotychczasowym
oczyszczeniu duszy [ni¿szej czêci duszy, czyli zmys³ów] brak jeszcze g³ównej czêci,
czyli oczyszczenia ducha. A poniewa¿ pomiêdzy zmys³ami a duchem jest cis³y zwi¹zek, gdy¿ obydwie strony ³¹cz¹ siê w jednym podmiocie, wiêc choæby oczyszczenie
zmys³owe by³o najzupe³niejsze, to jednak oczyszczenie ca³ej duszy nie jest jeszcze zupe³nie doskona³e12. Potrzebne jest teraz dzia³anie takie, w którym oczyszcza siê [...]
dusza wed³ug swej czêci duchowej, dostosowuj¹c siê i przygotowuj¹c do zjednoczenia mi³oci z Bogiem13. Dlatego potrzeba oczyciæ nasz intelekt, pamiêæ oraz wolê.
Intelekt dostarcza nam pojêæ, które s¹ przechowywane w pamiêci, które potem
mo¿e kochaæ wola. Nale¿y pamiêtaæ, jak to wy¿ej analizowa³em, ¿e ka¿de z pojêæ
wywodzi siê ze sfery materialnej. Zatrzymuj¹c siê na tych szczegó³owych pojêciach
dotycz¹cych Boga, cz³owiek przylega do nich i nie dochodzi do zjednoczenia z Bogiem. Istotne jest uchwycenie tego, ¿e Janowi chodzi o pojêcia szczegó³owe.
Studiowanie Objawienia, czyli to, co siê uprawia w ramach teologii, nie prowadzi do pe³nego poznania Boga, które w relacji osobowej powinno byæ istotowe. PoDGK, I,5,5.
Por. DGK, I,3,4.
12
Noc ciemna, II,1,1; (dalej jako NC).
13
NC, I,8,1.
10
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jêcia, którymi siê pos³ugujemy w teologii (szczegó³owa analiza treci objawionej),
maj¹ swoje ród³o w materii i przedstawiaj¹ Boga nie ca³ociowo, ale szczegó³owo.
St¹d analiza teologiczna autoprezentacji Boga nie prowadzi do spotkania z osob¹
Boga, lecz tylko z cz¹stkowym zrozumieniem tej autoprezentacji14.
Zatem nie jest to droga do zjednoczenia. Podobnie jest i z naszymi duchowymi
dowiadczeniami Boga. Zdecydowana wiêkszoæ z nich ma swoje ród³o w naszej
zmys³owoci i nie daje nam Boga samego. Dlatego ka¿dy, kto szuka tego typu dowiadczeñ Boga, oddala siê od Niego. Co wiêcej, jeli tylko na tych dowiadczenia siê
zatrzymuje, nigdy nie pozna prawdziwego Boga. Tutaj hiszpañski mistyk jest bezkompromisowy. Prawie ¿adne duchowe dowiadczenie Boga nie przedstawia nam samego
Boga. Dlatego i to nale¿y odrzuciæ. S¹, owszem, pewne dowiadczenia duchowe, te
najsubtelniejsze, nie podpadaj¹ce pod zmys³y, ogólne, w których dowiadcza siê Boga.
Jedynie te mo¿na pozostawiæ, w celu rozbudzania w sobie mi³oci do Boga.
W tym miejscu nale¿y poczyniæ wa¿n¹ uwagê. Wskazany do tej pory wysi³ek cz³owieka, aby oddaliæ siê od wszelkiej materii, nie jest w stanie ca³kowicie go od niej
uwolniæ. Nie jest mo¿liwe, aby cz³owiek o w³asnych si³ach zdo³a³ przywróciæ prymat
rzeczy duchowych w swoim ¿yciu. Choæby bowiem pocz¹tkuj¹cy najusilniej æwiczy³
siê w umartwieniu wszystkich swoich czynów i namiêtnoci, nie zdo³a ich pokonaæ ca³kowicie, dopóki sam Bóg nie dokona tego w duszy sposobem biernym przez oczyszczenie15. Tym sposobem dochodzimy do istoty kontaktu Boga i cz³owieka.

V. Kontemplacja  oczyszczenie bierne
Radykalny pogl¹d autora Drogi na Górê Karmel co do stopnia oczyszczenia, tzn.
dostosowania cz³owieka do osobowej relacji z Bogiem nie powinien nas dziwiæ, jeli uwzlêdnimy cel, jaki powinnimy osi¹gn¹æ. Celem jest zjednoczenie z Absolutem. Trzeba odrzuciæ wszelkie stworzenie (tzn. to kochane z utrat¹ naszej wolnoci!),
aby posi¹æ Boga, który jest od tego stworzenia ca³kowicie inny. W Opisie Góry
Karmel Jan pisze: Aby dojæ do poznania wszystkiego [Boga], nie chciej poznawaæ
czego w niczym. Aby dojæ do posiadania wszystkiego [Boga], nie chciej posiadaæ
czego w niczym. Jeli zatrzymujesz siê nad czym, przestajesz d¹¿yæ do wszystkiego
[Boga]16. Wielu komentatorów podkrela w³anie ten element duchowoci Jana od
Krzy¿a stwierdzaj¹cy, i¿ drog¹ do zjednocznia z Bogiem ma byæ nada, czyli nic. Nic
bardziej b³êdnego. Hiszpañski mistyk jest personalist¹. Analizuj¹c jego pisma od
strony jêzykowej, stwierdzamy, ¿e to Bóg jest s³owem najczêciej wystêpuj¹cym
w pismach hiszpañskiego mistyka. Obok niego wystêpuj¹ inne s³owa wskazuj¹ce
prawdziwy kierunek interpretacji jego pism. S¹ nimi: todo (wszystko) oraz amor (mi³oæ). Trzeba pamiêtaæ, ¿e to mi³oæ do Boga nak³ania cz³owieka do wyrzeczenia siê
Zagadnienie wymaga dog³êbnej analizy, jednak ze wzglêdu na rozmiar tej pracy zostanie
tylko czêciowo wyjanione poni¿ej.
15
NC, I,7,5.
16
Opis Góry Karmel.
14
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wszystkiego. Mi³oæ, któr¹ wznieci³ w cz³owieku sam Bóg. Na pocz¹tku Bóg udziela siê cz³owiekowi poprzez uczucia, rzeczy zewnêtrzne, cielesne (bo taka jest jego
pedagogia) i tym samym pozwala mu têskniæ za sob¹ i szukaæ siebie. Jednak tylko
posiadanie samego Boga jest w stanie ugasiæ to pragnienie. To jest powodem ca³ego
wysi³ku ascetycznego cz³owieka i pójcia drog¹ nada.
Nieudolnym ludzkim próbom kochania tylko Boga przychodzi z pomoc¹ sam
Bóg. To on jest g³ównym inicjatorem oczyszczenia i zjednoczenia. Bóg przychodzi
ze swoj¹ wiêtoci¹ i mi³oci¹. W tym momencie zbli¿amy siê do zagadnienia kontemplacji biernej (wlanej)17. Kontemplacja jest to przyjcie Boga do cz³owieka, gdy
ten ju¿ choæ trochê siê wyzwoli³ spod wp³ywu dzia³ania zmys³ów, tzn. podj¹³ wysi³ek zwrócenia siê ku rzeczom duchowym. To odwrócenie siê od rzeczy zmys³owych
jest jednoczenie sygna³em dla Boga, ¿e mo¿e przyjæ do cz³owieka, bo ten Go szuka. Tylko wtedy Bóg mo¿e zacz¹æ siê udzielaæ zmys³om i duchowi, tym samym
wprowadaj¹c je w bierny stan.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ istnieje, wed³ug hiszpañskiego mistyka, tzw. substancja
duszy. To w niej Bóg jest doznawany biernie, czyli ma miejsce kontemplacja. Substancja duszy, czy te¿ duch (istota duszy), to ta sfera w³adz duchowych, która jest
niezale¿na w swoim dzia³aniu od zmys³ów. Nasze w³adze duchowe (intelekt, wola,
pamiêæ) maj¹ zdolnoæ dzia³ania czynnego, tzn. dzia³ania zale¿nego od zmys³ów,
oraz zdolnoæ doznawania biernego. Ta umiejêtnoæ biernej percepcji jest cech¹ tych
w³adz, umo¿liwiaj¹c¹ im wchodzenie bezporednio (!) w kontakt z innym bytem
niematerialnym. W normalnych warunkach w³adze duchowe zale¿¹ od zmys³ów
i z bytami niematerialnymi kontaktuj¹ siê porednio  przez materiê, ale, gdy zmys³y przestaj¹ dzia³aæ  szczególnie, gdy przenika cz³owieka bliskoæ Boga (kontemplacja)  to w³adze duchowe s¹ zdolne przyj¹æ bezporednie udzielanie siê Boga.
Bóg dzia³aj¹c na w³adze ludzkie jednoczenie pozbawia je ich naturalnej aktywnoci, gdy¿ mog¹ siê one aktualizowaæ tylko jednym przedmiotem. Jeli zatem dzia³a
na nie Bóg, to mog¹ siê one tylko Nim zajmowaæ. To bierne udzielanie siê Boga w³adzom cz³owieka jest prawie ¿e niezauwa¿alne dla niego samego, gdy¿ jest ono proste,
dalekie od jakichkolwiek pojêæ, wiadomoci szczegó³owych. Dlatego pocz¹tkowo cz³owiek, który jeszcze nie nauczy³ siê rozpoznawaæ bliskoci Boga, mo¿e odczuwaæ pustkê w swoich w³adzach. Mo¿na mówiæ o pewnego rodzaju ciemnoci dla w³adz, gdy
Bóg udziela siê cz³owiekowi. Ostatecznym powodem pocz¹tkowego bólu w³adz podczas kontemplacji jest ró¿nica natur Boga i cz³owieka. Jan pisze: Kontemplacja, w której rozum ma najwy¿sze poznanie Boga, nazywa siê teologi¹ mistyczn¹, czyli tajemn¹
wiedz¹ o Bogu. Jest bowiem tajemna dla rozumu, który j¹ pojmuje. [...] Arystoteles
mówi, ¿e tak samo, jak oczy nietoperza zachowaj¹ siê wobec s³oñca, które je ca³kowicie olepia, tak samo zachowuje siê i nasz rozum wobec najjaniejszego wiat³a Bo¿ego, bêd¹cego dla nas ciemnoci¹. Mówi o najjaniejszym wietle, bo rzeczy Bo¿e im
wy¿sze s¹ w sobie i janiejsze tym bardziej niezrozumia³e i tym ciemniejsze s¹ dla nas18.
17
18

Kontemplacja czynna to ta, któr¹ cz³owiek jest w stanie sam osi¹gn¹æ przez modlitwê.
DGK, II,8,6.
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Bóg udziela siê cz³owiekowi stopniowo, lub  mówi¹c precyzyjniej  cz³owiek
powoli otwiera siê na bliskoæ Boga. Najpierw jego bliskoæ jest najbardziej odczuwana przez zmys³y. Skutkiem jest zmniejszenie ich aktywnoci. Dostarczaj¹ one
mniej treci intelektowi oraz mniej poddaj¹ siê po¿¹daniu zmys³owemu. Nastêpnie
przychodzi kolej na sferê duchow¹. Im cz³owiek jest bli¿ej Boga, tym akt komunikowania siê Boga jest ogólniejszy i czystszy. Po czêciowym pozbawieniu aktywnoci zmys³ów Bóg zaczyna dzia³aæ bezporednio na trzy w³adze duchowe. Teraz duch
ludzki poznaje Boga biernie. Bóg udziela siê w³adzom duchowym inaczej, ni¿ to ma
miejsce w naturalnym dzia³aniu cz³owieka. Po pierwsze, ¿e nie pos³uguje siê zmys³ami, bo te Go po prostu nie dostrzegaj¹. Po drugie niekoniecznie mi³oæ musi byæ
poprzedzona przez poznanie. Jan pisze: Z tego, comy powiedzieli mo¿na poj¹æ, ¿e
odnonie do tych dóbr duchowych, których Bóg udziela duszy biernym sposobem,
wola mo¿e mi³owaæ, choæ rozum nie pojmuje i równie¿ rozum mo¿e pojmowaæ, choæ
wola nie mi³uje. Ta ciemna noc kontemplacji zawiera w sobie wiat³o Bo¿e i mi³oæ.
[...] Zdarza siê wiêc czasem, ¿e gdy to wiat³o mi³osne udziela siê duszy, nieraz bardziej dzia³a na jej wolê, rozp³omieniaj¹c j¹ mi³oci¹, za rozum pozostawia w ciemnociach, nie rani¹c go wiat³em. Kiedy indziej znów przenika rozum, daj¹c mu poznanie, a wolê pozostawia osch³¹19.
Jak konkretnie zmys³y odbieraj¹ bliskoæ Boga? Sktukiem tej bliskoci jest nieznajdowanie przez cz³owieka zadowolenia w rzeczach zmys³owych. Nie cieszy go
nic, co do tej pory by³o dla niego przyjemne. Co wiêcej, nie znajduje radoci w aktach zwi¹znych z Bogiem. Nie rozumie siebie ani swojej mi³oci do Boga. Wydaje
mu siê, ¿e nie kocha Boga. Wszystko to dlatego, ¿e to teraz Bóg zaj¹³ jego ni¿sze
w³adze (wyobra¿niê, fantazjê) tak, ¿e teraz nie s¹ w stanie dzia³aæ, jak do tej pory
dzia³a³y. Nie rozpoznaj¹c, ¿e to Bóg dzia³a w cz³owieku, cz³owiek siê zamartwia sw¹
bezczynnoci¹. Niemniej ju¿ wtedy ma miejsce prawdziwe poznanie Boga, ale zupe³nie innego rodzaju ni¿ do tej pory.
Zanim omówiê sposób udzielania siê Boga sferze duchowej warto nadmieniæ jedn¹ z bardzo wa¿nych cech kontemplacji. Jest ni¹ oczyszczanie poszczególnych w³adz.
Ta ciemna noc, jest to wp³yw Boga na duszê, oczyszczaj¹cego j¹ z niewiadomoci niedoskona³oci habitualnych, naturalnych i duchowych. [...] W tej kontemplacji poucza
Bóg duszê sposobem ukrytym i zaprawia j¹ do doskona³ej mi³oci, podczas gdy ona
nic nie czyni i nie rozumie, jakim sposobem owa kontemplacja jest wlewana20. Bóg
dzia³aj¹c na w³adze odrywa je od tego, czym one do tej pory siê zajmowa³y. Z drugiej
strony, w tym jasnym wietle boskiej wiêtoci, wszelkie niedoskona³oci cz³owieka
s¹ bardzo jaskrawo widoczne. Na przyk³ad wola, dowiadczaj¹c bliskoci Boga, sama
widzi doskonale, ku jakim innym skoñczonym dobrom najchêtniej siê sk³ania. Nic
wiêc dziwnego, ¿e Jan pisze, i¿ dusza czuje siê tak zabrudzona i nêdzna, i¿ s¹dzi, ¿e
Bóg j¹ odrzuci³ i ¿e ona we wszystkim sprzeciwia siê Bogu21. Ujrzenie w³asnej brzy19
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doty przez cz³owieka, który przechodzi oczyszczenie wi¹¿e siê z usuwaniem wszelkich niedoskona³oci z cz³owieka, które s¹ przeciwne temu wiat³u kontemplacji.
Istnia³y one wczeniej w cz³owieku, ale ten o tym nie wiedzia³, gdy¿ sta³y siê prawie
drug¹ ludzk¹ natur¹. Natomiast w wietle kontemplacji doskonale je widaæ, bo s¹
z natury przeciwne boskiej wiêtoci. Bliskoæ Boga udzielaj¹cego siê w³adzom powoduje stopniowe wyzwalanie siê tych z w³asnych niedoskona³oci. Ka¿da z w³adz
oczyszcza siê wed³ug w³asnej natury.
Jak d³ugo trwa proces oczyszczenia? Jan stwierdza, ¿e oczyszczenie musi byæ
ca³kowite, inaczej duch ludzki zatrzyma siê na tym, co mniejsze od Boga. A mo¿e
to byæ jaka sk³onnoæ aktualna czy habitualna, poszczególne zrozumienie lub jakiekolwiek inne pojmowanie22. Jaki stan powinien cz³owiek osi¹gn¹æ? Jan stawia granicê, któr¹ jest zupe³na cisza w³adz. Dla przyk³adu odnonie do w³adzy rozumu: Aby
umys³ móg³ siê zjednoczyæ z tym wiat³em i uczyniæ siê boskim w stanie doskona³oci, musi najpierw oczyciæ siê i wyniszczyæ co do swego wiat³a [rozumienia] naturalnego, wprowadzaj¹c aktualnie w ciemnoci za porednictwem ciemnej kontemplacji23, oraz: Potrzeba równie¿, aby dusza zosta³a wprowadzona w ogo³ocenie i ubóstwo duchowe i by zosta³a oczyszczona z wszelkiej podpory, pociechy i pojmowañ
naturalnych, tak co do rzeczy niebieskich, jak i ziemskich. To zjednoczenie bowiem,
do którego przygotowuje i wprowadza ta ciemna noc, ma nape³niæ duszê i udarowaæ
j¹ pewnego rodzaju chwalebn¹ wielkoci¹, wynikaj¹c¹ z obcowania z Bogiem. Wielkoæ ta chwalebna zawiera w sobie niezliczone dobra i rozkosze tak obfite, ¿e przekraczaj¹ one wszelk¹ miarê naturalnego posiadania24. Wszelkie posiadanie czegokolwiek jest powodem aktów w³adz nie skupionych na Bogu, ale na czym innym.
Wszystkie w³adze musz¹ osi¹gn¹æ stan zupe³nej biernoci. Tylko wtedy bêdzie
w stanie we w³adzach dzia³aæ sam Bóg.
Omówmy teraz szczegó³owiej, jak ludzki duch zachowuje siê podczas kontemplacji, wspó³dzia³aj¹c z udzielaj¹cym mu siê Bogiem. Pamiêtajmy, ¿e w³adze duchowe, podobnie do zmys³owych zostaj¹ pozbawiane stopniowo swych naturalnych aktów. Co zatem powinny czyniæ, skoro konieczne jest ich wspó³dzia³anie z Bogiem?
Odpowied hiszpañskiego mistyka siêga do sfery religii. Dusza w tym ¿yciu nie ³¹czy siê z Bogiem przez rozumowanie, radowanie siê, wyobra¿enia, czy przez inne
jakie odczuwanie, tylko przez wiarê w stosunku do rozumu, nadziejê w stosunku do
pamiêci i mi³oæ w stosunku do woli25.
Pierwsz¹ w³adz¹ duchow¹, która zaznaje bliskoci Boga, jest intelekt. Podczas
kontemplacji Bóg daje mu tajemnicze poznanie. Cz³owiek poznaje Boga w sposób
ogólny, prosty, a jednoczenie pewny. Jest to poznanie, gdzie otrzymuje siê biernie
poznanie substancjalne wolne od wszelkiego obrazu26. Cz³owiek nie potrafi go prze22
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kazaæ innym. Jest to poznanie bez poznania. Bóg wypiera z ludzkiego umys³u wszelkie intelektualne formy poznawcze, a daje siebie. Poniewa¿ sam nie podpada pod
¿aden kszta³t lub formê, cz³owiekowi, szczególnie na pocz¹tku, wydaje siê, ¿e nic
nie poznaje. Dlatego ten stan jest dla niego szczególnie dotkliwy, gdy¿ subiektywnie
wydaje siê cz³owiekowi, ¿e nie wierzy w Boga, bo jego dotychczasowe rozumienie
Boga zosta³o zanegowane, bo jego ród³em by³a materia. Teraz rozum nie jest ju¿
w stanie pos³ugiwaæ siê swoim ograniczonym i niedoskona³ym pojêciem Boga.
Jan ukazuje, ¿e od tego momentu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ¿ycie wiar¹. Czym jest wiara? Jest przyjêciem w prostocie i ogólnoci (st¹d ró¿nica w stosunku
do poznania w ramach teologii) za prawdziwe tego, co Bóg powiedzia³ sam o sobie
i co cz³owiekowi objawi³. St¹d wiara jest niezawodnym sposobem poznania, w którym przedmiotem wiary jest Bóg. Nie jest to poznanie naturalne, bo przedmiot przerasta stowrzenie. Dlatego nale¿y wyzbyæ siê poznania rozumowego (spekulatywnego),
aby przejæ do poznania przez wiarê. Wiara jest oparciem siê na wiadectwie Boga
o samym sobie. Zalet¹ wiary jest to, ¿e pozwala cz³owiekowi dotrzeæ bezporednio
i z ca³¹ pewnoci¹ do Boga, takiego, jakim On jest. Wiara jest jedynym rodkiem proporcjonalnym do zjednoczenia siê rozumu z Bogiem. Warto tu zacytowaæ w ca³oci
Jana od Krzy¿a: Takie jest bowiem podobieñstwo miêdzy wiar¹ a Bogiem, jak miêdzy
Bogiem widzianym (w widzeniu uszczêliwiaj¹cym, które bêdzie w niebie) a poznawanym przez wiarê. Bóg jest nieskoñczony i wiara takim Go przedstawia; Bóg jest troistoci¹ i jednoci¹, i takim wiara nam Go przedstawia; [...] Tak wiêc, przez ten sam
rodek, objawia siê Bóg duszy w boskim wietle, przewy¿szaj¹cym wszelkie zrozumienie. Przeto im wiêksz¹ wiarê ma dusza, tym wiêcej jest z Bogiem zjednoczona. [W wierze] ³¹czy siê dusza z Bogiem, gdy¿ w niej ukryty jest Bóg27. Dlatego Jan mo¿e napisaæ
o wierze, ¿e jest pewniejsza ni¿ wszystko co mo¿na zrozumieæ28. Ten, kto przyjmuje
Boga w prostocie wiary, ten poznaje ca³ego Boga, a nie jak¹ cz¹stkê, z któr¹ i tak nie
bêdzie siê móg³ zjednoczyæ. Niemniej wiara jest dla umys³u noc¹, bo przedstawia Boga
w sposób ogólny. Wiara jest ciemna i dlatego trudna, bo ka¿e wierzyæ w prawdy objawione przez samego Boga, a one, jako takie, s¹ ponad wszelkie wiat³o przyrodzone
i przekraczaj¹ bezwzglêdnie wszelkie ludzkie rozumienie29. Podczas ¿ycia na ziemi jest
to jedyny sposób, w jaki mo¿emy ogl¹daæ istotê (!) Boga.
Druga w³adza duchowa, jak¹ jest pamiêæ, te¿ w szczególny sposób prze¿ywa
kontemplacjê. Udzielanie siê Boga w kontemplacji powoduje w pamiêci, ¿e cz³owiek
nie mo¿e mieæ nadziei w czym innym ni¿ w Bogu. Cz³owiek nie ma w nikim oparcia i nie znajduje u nikogo zrozumienia. Nic stworzonego nie jest dla niego podpor¹.
Cz³owiek dowiadcza swojej niegodnoci i wydaje mu siê, ¿e jest nawet odrzucany
przez Boga. Dlaczego tak siê dzieje? Bóg nape³nia ludzk¹ pamiêæ sob¹, a usuwa
formy rzeczy materialnych, czy duchowych, a to one do tej pory by³y ród³em jego
oparcia, czyli nadziei.
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Jak pamiêæ mo¿e siê dostosowaæ do tego udzielania siê Boga? Jan poucza, ¿e
powinna siê æwiczyæ w aktach nadziei opartej na Bogu, a ogo³ociæ z posiadania czegokolwiek ziemskiego, gdy¿ funkcj¹ pamiêci jest w³anie posiadanie dóbr. Ze wszystkich tych poznawañ i kszta³tów [pamiêæ] ma ogo³ociæ siê i opró¿niæ, oraz staraæ siê
straciæ wszelkie o nich wyobra¿enia tak, by w niej nie zosta³o ni znaku poznania, ni
ladu rzeczy, lecz aby sta³a siê nag¹ i pust¹, jak gdyby nigdy nic przez ni¹ nie przesz³o  w zupe³nym zapomnieniu i zawieszeniu wszystkiego. To uwolnienie pamiêci
musi siê odnosiæ do wszystkich form bez wyj¹tku. Inaczej nie bêdzie mog³a zjednoczyæ siê z Bogiem30. Wszelkie posiadanie jakichkolwiek form pamiêciowych,
a w szczególnoci tych pochodz¹cych ze zjawisk nadprzyrodzonych, przeszkadza poznaniu Boga w Jego prostocie. Nawet gdyby cz³owiek nie stara³ siê u¿ywaæ tych
form pozosta³ych w pamiêci po ³askach nadprzyrodzonych, to i tak jednak samo ju¿
zatrzymywanie siê nad nimi i przywi¹zywanie do nich wagi, obni¿a w duszy poziom
mylenia i pojêcia o Bogu. Nie myli wtedy tak jak wiara naucza, ¿e Bóg to byt niezrównany, niepojêty itd.31. Jest tak dlatego, ¿e pamiêæ gromadzi to, czym zajmuje siê
intelekt i co kocha wola. Jeli zatem co bêdzie posiadaæ, bêdzie to zawsze przeszkod¹ do zjednoczenia z Bogiem. Pusta pamiêæ powinna spe³niaæ akty nadziei, ¿e osi¹gnie Boga, który cz³owieka ci¹gle wspomaga. Nadzieja pozwala na wielkodusznoæ.
Cz³owiek ¿yj¹cy nadziej¹ odrzuca rzeczy stworzone, niczego siê od nich nie spodziewa i niczego nie pragnie. Dusza nie spodziewa siê znik¹d ¿adnego dobra, tylko
samego Boga32.
Najwa¿niejsz¹ w³adz¹ ludzk¹ jest wola. To dziêki niej cz³owiek jednoczy siê
z Bogiem, gdy¿ przez mi³oæ za [cz³owiek] ¿yje w tym, co kocha33. Bóg udzielaj¹c
siê woli przemienia jej mi³oæ. Przychodz¹c do cz³owieka pozbawia go radoci
z rzeczy stworzonych, ale jednoczenie jeszcze nie pozwala siê cieszyæ sob¹, bo cz³owiek siê jeszcze nie nauczy³ odczuwaæ Boga. Wtedy wydaje mu siê, ¿e nie kocha
Boga, choæ od wewn¹trz jest rozpalony mi³oci¹.
Jaka powinna byæ odpowied woli na to udzielanie siê jej Boga? Jan analizuje
sposób dzia³ania woli cz³owieka i stwierdza, ¿e si³a duszy polega na jej w³adzach,
namiêtnociach i po¿¹daniach. Wszystkim tym za rz¹dzi wola. Gdy wiêc wola podnosi do Boga te w³adze, namiêtnoci i po¿¹dania, a odrywa je od wszystkiego, co nie
jest Bogiem, wówczas zachowuje dla Boga si³y duszy. Dochodzi ona wtedy do mi³owania Boga ze wszystkiej si³y swojej34. Zatem wola powina kochaæ tylko Boga.
Kontemplacja mo¿e dotykaæ cz³owieka jeszcze w jeden sposób, przeciwny do
ciemnego oczyszczenia, o jakim zazwyczaj mówi autor Nocy ciemnej. Bóg wtedy
przenika cz³owieka na sposób owiecaj¹cy i mi³osny. Czuje siê wtedy dusza jakby
uwolniona z ciemnicy i z wiêzów i wyprowadzona na wytchnienie wolnoci i swobo30
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dy35. Ale uwaga! Ma to miejsce jedynie wtedy, gdy Bóg siê od cz³owieka trochê
oddali i ju¿ go nie olepia swoj¹ bliskoci¹. Wtedy daje mu poj¹æ co szczegó³owego, na czym rozum lub wola mo¿e siê zatrzymaæ. Mimo i¿ to oczyszczaj¹ce wiat³o
kontemplacji powoduje rozpalenie coraz wiêksz¹ mi³oci¹ do Boga, to jednak cz³owiek czuje tê mi³oæ tylko czasami, gdy kontemplacja nie tak gwa³townie j¹ [duszê]
przenika. Wtedy bowiem dusza ma mo¿noæ ogl¹dania, a nawet radowania siê dokonanym dzie³em, które siê przed ni¹ ods³ania. [...] W takich chwilach dusza dostrzega
w sobie dobro, którego nie widzia³a, gdy dzie³o by³o w robocie36. Trwa to tylko jaki
czas. Potem ponownie kontemplacja siê wzmaga, sprawiaj¹c ból.
Kontemplacja jest wielkim wyzwaniem dla cz³owieka, bo wymaga du¿ej odwagi. To jest powodem, ¿e tak naprawdê, choæ wiele osób pragnie bliskoci Boga, to
jednak niewiele ma tyle odwagi i mi³oci, aby wytrwaæ w jego bliskoci i po pierwszych trudnociach siê wycofuje. Odwaga jest potrzebna, bo Bóg zabiera wszelk¹
podporê, któr¹ zazwyczaj siê pos³ugujemy: radoæ z relacji z Bogiem, przyjemnoæ
modlitwy, poczucie w³asnej dobroci, pomoc przyjació³, nasze rozumienie Boga. Aby
Bóg sam móg³ byæ wszystkim dla cz³owieka, to wszystko musi byæ mu odebrane, bo
nie jest to Bogiem.
wiat³o kontemplacji jest tym, co cz³owiek bêdzie ogl¹da³ po mierci, gdy spotka Boga twarz¹ w twarz. Zawiera ono w sobie wszystkie te dary, których cz³owiek
powinien pragn¹æ. Oczyszcza ono tak d³ugo, a¿ z cz³owieka zostan¹ usuniête wszystkie przeszkody. Przestaje oczyszczaæ, gdy w cz³owieku ju¿ nic go nie zatrzymuje.
Jest ono ze swej natury ³agodne, a nie bolesne. Tutaj jednak jest ono na pocz¹tku
przyczyn¹ cierpienia i oczyszczenia. Przyczyna tego cierpienia nie le¿y w naturze
tego boskiego wiat³a, ale jest ni¹ nieudolnoæ i niedoskona³oæ, jak¹ jeszcze dusza
posiada, jak równie¿ przeciwne kontemplacji, tkwi¹ce w niej sk³onnoci37. Ciemne
i bolesne wiat³o kontemplacji daje cz³owiekowi Boga. Wród tych wszystkich cierpieñ ciemnych i mi³osnych odczuwa jednak dusza jakby czyj¹ obecnoæ i moc
w swym wnêtrzu. Ta obecnoæ tak j¹ umacnia, ¿e gdy skoñczy siê ucisk tych strasznych mroków, bardzo czêsto czuje siê osamotniona, pusta i s³aba. Przyczyna tego le¿y
w tym, ¿e moc i si³y duszy by³y spokojne i nasycone biernie ciemnym ogniem mi³oci,
który j¹ trawi³. Gdy wiêc ten ogieñ przestanie w niej p³on¹æ, ustaj¹ ciemnoci, ¿ar
i si³a tej mi³oci w duszy38.
Oczyszczenie podczas kontemplacji jest d³ugim procesem. Podczas tego oczyszczenia, mimo i¿ rozum pocz¹tkowo jest zalepiony boskim wiat³em i przede wszystkim swoj¹ grzesznoci¹, niemniej nie przeszkadza to cz³owiekowi pragn¹æ zjednoczenia z Bogiem. Przyczyn¹ tego pragnienia jest bierna obecnoæ Bo¿ej mi³oci
w duszy oczyszczanej osoby. W³aciwoci¹ za mi³oci jest pragnienie, by siê z³¹czyæ, zjednoczyæ, zrównaæ i upodobniæ do przedmiotu umi³owanego, jednym s³owem,
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aby siê doskonaliæ w dobru, którym jest mi³oæ. [...] Wola jej bowiem jest rozpalona,
chocia¿ rozum, bêd¹cy w ciemnociach i jeszcze nie owiecony, mówi jej, ¿e jest niegodna i nêdzna39.

VI. Zjednoczenie
Efektem oczyszczaj¹cej bliskoci Boga jest zjednoczenie cz³owieka i Boga.
Zmys³y i duch cz³owieka s¹ ju¿ uciszone, tzn. poddane zupe³nie dzia³aniu Boga. S¹
ca³kowicie bierne. Wtedy m¹droæ Bo¿a ³¹czy siê bezporednio z dusz¹ i wi¹¿e j¹
z sob¹ nowym wêz³em posiadania przez mi³oæ40. Udzielanie siê Boga duszy jest bezporednie, tzn. poza wszelkim stworzeniem41. Substancja Boga dotyka najg³êbszej
istoty [substancji duszy] cz³owieka (tocan en la sustancia de ella). Nastêpuje wtedy
poznanie przymiotów Boskich, które to poznanie przechodzi z substancji do intelektu
(la cual redunda en el entendimiento del toque que hacen estas virtudes de Dios en
la sustancia del alma)42. W poznaniu Boga, które ma miejsce podczas zjednoczenia,
nie ma miejsca na jakie uczucie mi³oci w³asnej, czy te¿ szczegó³owe rozwa¿anie,
bo poznanie to dokonuje siê w duchu. Cz³owiek nie jest w stanie wypowiedzieæ tego
dowiadczenia Boga, gdy¿ to, co posiada, to przepaæ wiedzy Bo¿ej43.
Czym jest zjednoczenie? Tutaj dotykamy najwa¿niejszego elementu antropologii i zarazem teologii Jana od Krzy¿a. Cz³owiek przeobra¿a siê w Boga. Jak je nale¿y rozumieæ? To przeobra¿enie ma taki charakter, i¿ nastêpuje tak cis³e po³¹czenie
dwóch natur i takie zespolenie ludzkiej i boskiej natury, ¿e, nie trac¹c swego bytu,
ka¿da z nich zdaje siê byæ Bogiem44. Bóg z wdziêcznoci¹ przyjmuje ten dar, jakim
jest tak kochaj¹cy cz³owiek. Cz³owiek zjednoczony z Bogiem, mimo i¿ Bóg posiada
siebie w pe³ni i zawsze jest ten sam, to jednak daje prawdziwie Boga Bogu. To Bóg
w cz³owieku tchnie Boga, który kocha Boga. To znaczy, ¿e wszystko, co Bóg i dusza
posiada, staje siê jednym w przemianie uczestnicz¹cej (transformacion participante)45. W stanie zjednoczenia cz³owiek ¿yje tym, czym jest Bóg sam w sobie. Co wiêcej: cz³owiek nie jest tylko odblaskiem boskich doskona³oci, ale on nimi siê staje46.
Dalej czytamy, ¿e: obydwie strony oddaj¹ siê sobie przez ca³kowite wzajemne posiadanie w pewnym dope³nieniu zjednoczenia mi³oci (con cierta consumación de union
de amór), w którym dusza staje siê bosk¹ i Bogiem przez uczestnictwo, w stopniu
mo¿liwym w tym ¿yciu. Tu dwie natury s¹ w jednym duchu i w jednej mi³oci (son
dos naturalezas en un espíritu y amor)47. Cz³owiek dzia³a jak Bóg, bo jest jedno
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z Nim. Bóg i cz³owiek razem siê tym raduj¹. Ostatecznym skutkiem przeobra¿aj¹cego oczyszczenia jest to, ¿e rozum ludzki staje siê boskim przez z³¹czenie z boskim,
gdy¿ nie ulega ju¿ swoim aktom naturalnym, a zarazem zosta³ nape³niony boskim
wiat³em. Podobnie jest i z wol¹. Ta staje siê boska przez zjednoczenie z wol¹ Boga.
Wola staje siê przekszta³con¹ mi³oci¹ Bo¿¹. Kocha na sposób boski, zjednoczona
i zespolona z wol¹ i mi³oci¹ bosk¹ 48. Tak samo dzieje siê z ludzk¹ pamiêci¹. Nie
powinno zatem dziwiæ stwierdzenie hiszpañskiego mistyka, ¿e wtedy Bóg bardzo
troszczy siê o cz³owieka, tak jakby On by³ jej [duszy] niewolnikiem, a ona Jego
Bogiem49. Oraz to, ¿e ludzka mi³oæ do Boga powoduje, ¿e Bóg zostaje uwiêziony t¹
mi³oci¹50. Jak cz³owiek upodabnia siê do Boga, tak Bóg do niego. Wszystkie sprawy cz³owieka staj¹ siê sprawami Boga.
Jan od Krzy¿a widzi relacjê Bóg  cz³owiek w tym stanie zjednoczenia jak najbardziej personalistycznie. Nie ma tu jakiego uprzedmiotowienia ¿adnej ze stron.
W tym udzielaniu siê Boga nie ma nic z narzucania siê Boga cz³owiekowi. Zarówno
cz³owiek jak i Bóg bardzo pragnêli tego stanu zalubin duchowych. Jest to relacja
jak najbardziej prze¿ywana w wolnoci. Ze swojej strony cz³owiek nie jest zadowolony jeli nie kocha Boga, tak jak On go kocha. Oczywicie, prawie ca³oæ dzia³ania
le¿y po stronie Boga. Jest to raczej dzia³anie Boga, ni¿ samej duszy i w³aciwoci te
udzielaj¹ siê duszy biernie, ¿¹daj¹c od niej jedynie przyzwolenia51. Bóg kocha cz³owieka dla jego mi³oci, która staje siê boska. Bóg doznaje zadowolenia tak¿e z powodu innych cnót cz³owieka. Jednak najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla Boga nie s¹ akty cnót
cz³owieka, lecz on sam. I dlatego za mi³oæ cz³owieka nagrod¹ jest mi³oæ Boga. Ze
swej strony cz³owiek kocha Boga nie dla tego, co On dla niego zrobi³, ale kocha dla
tego, czym Bóg jest sam w sobie . nawet, jeliby cz³owiek nie doznawa³ z tego
powodu ¿adnej radoci. Bóg ze swoje strony jest ca³kiem bezinteresowny w mi³oci
do cz³owieka. Wszystkie ludzkie czyny nic nie dodaj¹ Bogu. Bóg jedynie pragnie
tego, co jest dobre dla cz³owieka. A tym czym jest zrównanie go z sob¹ i taki jest
jedyny powód tego, i¿ Bóg chce, aby cz³owiek Go kocha³.
W stanie zjednoczenia nastêpuje w cz³owieku tzw. przewrót psychologiczny.
Jeli naturalnie cz³owiek dzia³a pod wp³ywem bodców pochodz¹cych od zewn¹trz,
tak teraz jest inaczej. Czêæ zmys³owa zostaje podporz¹dkowana duchowej, bo zosta³a porz¹dkowana i oczyszczona. Dostosowuje siê do czêci duchowej, a nawet
uczestniczy wed³ug swej zdolnoci w tych dobrach duchowych, których dowiadcza
dusza. W³adze zmys³owe s¹ teraz poci¹gane do rzeczy duchowych, choæ nie maj¹
zdolnoæ w nich uczestniczyæ. Odt¹d ¿adna rzecz nie jest w stanie poruszyæ ludzkich w³adz, lecz poruszenia pochodz¹ od Boga. Pamiêtanie o wszelkich czynnociach
(pamiêæ), chêæ do ich wykonania (wola) oraz rozumienie tego wszystkiego (rozum),
co jest konieczne do normalnego ¿ycia, jest wynikiem bezporedniego dzia³ania
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Boga w cz³owieku. Teraz nie ma rozwa¿añ rozumu, ani afektów woli, ani trosk, czy
po¿¹dañ, które by nie by³y zwrócone ku Bogu. Co wiêcej, ka¿de pierwsze poruszenie jest skierowane ku Bogu, bo jego ród³em nie jest co z zewn¹trz cz³owieka, ale
jego pierwszymi poruszeniami kieruje Bóg. On jest ich ród³em.
Ostatnim stopniem zjednoczenia z Bogiem jest ogl¹danie Boga twarz¹ w twarz.
Jest to mo¿liwe tylko po mierci. W przysz³ym ¿yciu nie bêdzie ju¿ wiary, ale widzenie Boga, st¹d te¿ zjednoczenie z Bogiem osi¹gnie sw¹ pe³niê. Ka¿dy cz³owiek
posiada inn¹ zdolnoæ do zjednoczenia. Bóg nape³nia cz³owieka mi³oci¹ w zale¿noci od pojemnoci ludzkiej duszy  jej zdolnoci przyjmowania Bo¿ej mi³oci. Stopieñ zjednoczenia z Bogiem zale¿y od ludzkiej zdolnoci do kochania Boga. Na ile
cz³owiek jest w stanie przyj¹æ Boga, na tyle zostanie w Niego przemieniony, czyli
wed³ug potencjalnoci swoich w³adz. Zatem ograniczenie w przyjmowaniu Boga
le¿y po stronie istoty cz³owieka. Na ile w³adze posiadaj¹ potencjalnoæ przyjêcia
Boga, na tyle te¿ zostan¹ przemienione przez Niego. St¹d te¿ s¹ ró¿ne stopnie zjednoczenia z Bogiem.

*
Bycie osob¹ w pe³ni, wed³ug Jana od Krzy¿a, to osi¹gniêcie przemieniaj¹cego
zjednoczenia przez mi³oæ z Bogiem. Wed³ug hiszpañskiego mistyka ludzka natura
jest taka, ¿e tylko Bóg jest w stanie zape³niæ nieskoñczonoæ w³adz. Tylko wtedy,
gdy zjednoczy siê z Bogiem, cz³owiek zostanie spe³niony jako byt. I tylko wtedy
cz³owiek jest tym, czym byæ powinien. Kocha ca³ym sob¹, poznaje ca³ym sob¹
i oddaje siê ca³y. Jest to pe³nia osobowa. Bez zjednoczenia z Bogiem nigdy jej nie
osi¹gnie, gdy¿ tylko Bóg pozwala cz³owiekowi w takim stopniu spe³niaæ akty tych
w³adz duchowych. Do tego typu zjednoczenia jest powo³any ka¿dy cz³owiek  uwa¿a Jan od Krzy¿a. Doskona³e ¿ycie duchowe polega na posiadaniu Boga w zjednoczeniu przez mi³oæ52. Ma to miejsce zazwyczaj po mierci.
W oparciu o doktrynê w. Jana od Krzy¿a mo¿na postawiæ tezê, i¿ dla cz³owieka najbardziej osobotwórcza jest w³anie relacja z Bogiem. G³ównym protagonist¹
w tworzeniu tej relacji jest Bóg, gdy¿ cz³owiek o w³asnych naturalnych si³ach nie
jest w stanie tej relacji utworzyæ. Cz³owiek pozwala Bogu dzia³aæ w sobie. On sam
jest w stanie jedynie nieznacznie przysposobiæ siê do tej relacji.
52
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I. Mi³oæ i czas
Mi³oæ wkracza niespodzianie w czas, ale i dojrzewa w czasie. wiêty Pawe³
powiada o niej, ¿e nie ustaje, ¿e jest cierpliwa i ¿e nie pamiêta z³ego. Jest zapewne
wiele intymnych zwi¹zków mi³oci i czasu. O jednym z nich mówi Gabriel Marcel,
gdy powiada, ¿e mi³oæ polega na pragnieniu, aby ten, kogo kocham, ¿y³, aby nie
umar³. Tomasz z Akwinu powie, ¿e mi³oæ jest afirmacj¹ istnienia, i ¿e praaktem woli
jest akceptacja, wiêcej  przyjêcie w darze tego, co jest, nade wszystko za polega
na duchowym rozpoznaniu i przygarniêciu drugiej osoby. Mówi¹c jêzykiem opisuj¹cym postawy grup spo³ecznych, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e mi³oæ z natury i radykalnie jest pro life, mi³oæ i ¿ycie uwydatniaj¹ siê nawzajem. Koció³ katolicki,
sprzeciwiaj¹c siê praktyce eutanazji i przerywania ci¹¿y wychodzi z przekonania, ¿e
nie mo¿na d¹¿yæ do mierci osoby i jednoczenie kochaæ j¹. Mi³oæ i ¿ycie s¹ tu
dyskretnie obecne w sobie nawzajem. mieræ ma swoj¹ logikê i ¿ycie równie¿. Ludzkie czyny wyra¿aj¹ jedn¹ lub drug¹. Chrzecijañstwo podkrela, ¿e bezradnoæ i lêk
przed cierpieniem nale¿y przemieniaæ na troskê o ¿ycie, a nie redukowaæ do elementu destrukcji w nich zawartego.
Teksty Pisma wiêtego daj¹ wiadectwo, ¿e duchowy nieprzyjaciel cz³owieka 
szatan jest tym, który pragnie zniszczyæ cz³owieka i jego ¿ycie. Jedna ze scen Ewangelii opisuje wydarzenie, kiedy duchy nieczyste wygnane z opêtanego prosz¹ Jezusa,
aby mog³y wejæ w stado wiñ. Dalej czytamy, ¿e kiedy demony wesz³y w winie,
nast¹pi³ akt samozniszczenia stada. Dotkniête ob³êdem zwierzêta skacz¹ z urwiska
i ton¹ w morzu. Oto przyk³ad logiki agresji i zniszczenia. Agresja jest tak silna, ¿e staje siê przymusem zabijania nawet wiñ zamiast cz³owieka. Logika mi³oci jest inna,
jest antytez¹ rozumowania z³ego ducha. Wstrz¹saj¹cy przyk³ad nak³aniania do samo-
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bójstwa przez szatana opisuje w. Faustyna Kowalska w Dzienniczku. Oto co czytamy:
Zniechêcenie mi przysz³o do wszystkiego. Wtem s³yszê g³os szatana: Patrz, jak to
wszystko sprzeczne, co ci Jezus daje: ka¿e ci zak³adaæ klasztor, a daje ci chorobê: ka¿e
ci staraæ siê o to wiêto Mi³osierdzia, a przecie¿ takiego wiêta wcale wiat nie chce.
Po co siê modlisz o to wiêto? To wiêto jest niestosowne.
Dusza moja milczy i modli siê aktem woli, nie wchodz¹c w rozmowê z duchem
ciemnoci. Jednak ogarnê³o mnie tak dziwne zniechêcenie do ¿ycia, ¿e robi³am wielki
wysi³ek woli, aby siê zgadzaæ z ¿yciem... I s³yszê znowu g³os kusiciela: Pro o mieræ
dla siebie jutro po Komunii wiêtej. Pan Bóg ciê wys³ucha, bo przecie¿ tyle razy ciê
wys³uchiwa³, i da³ ci to, o co Go prosi³a. Milczê i modlê siê aktem woli, a raczej poddajê siê Bogu, prosz¹c Go wewnêtrznie, aby mnie nie opuszcza³ w tej chwili1.
Mi³oæ jest zgod¹ na ¿ycie, jest równie¿ wiernoci¹ w czasie, jest deklaracj¹
w przestrzeni i czasie wobec konkretnych ludzi i spo³eczeñstwa. Pierwszy pe³en mi³oci g³os zabrzmia³ w biblijnym ogrodzie Eden, gdy Adam wypowiedzia³ s³owa zachwytu nad Ew¹. S³owa te zabrzmia³y w przestrzeni i w czasie, choæ jak powiada
papie¿ Jan Pawe³ II, zabrzmia³y przed progiem historycznego a posteriori. Koció³
katolicki naucza, ¿e pe³nia mi³oci ma³¿eñskiej rysuje siê dopiero w tle deklaracji
wiernoci i mi³oci wypowiedzianej uroczycie wobec Boga i ludzi. W akcie, którym jest zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego, mê¿czyzna i kobieta ustosunkowuj¹ siê do
przysz³oci. Równie¿ ona objêta jest ma³¿eñskim zobowi¹zaniem.
Mi³oæ jest silniejsza ni¿ mieræ, prawdziwej mi³oci czas nie mo¿e zabiæ. Z¹b
czasu jej nie zniweczy. W katolickiej i polskiej praktyce religijnej osoby ¿yj¹ce przychodz¹ modliæ siê nad grobami zmar³ych. Choæ zmarli nie chodz¹ ju¿ po ulicach
i nie krz¹taj¹ siê w domach, choæ od dawna spoczywaj¹ w ziemi, istnieje wiê pomiêdzy nimi a ¿yj¹cymi. W chrzecijañstwie modlimy siê za zmar³ych nie jako za
tych, których w ogóle nie ma, tych których duch zagin¹³, ale jako za tych, których
nie ma poród ¿ywych i których duch ¿yje. Byæ mo¿e dlatego mi³oæ mo¿e przekroczyæ grób. W rozwa¿aniach, w których pytamy: czy mi³oæ przyczyn¹ ¿ycia ducha,
czy duch przyczyn¹ mi³oci, filozoficzny dyskurs mo¿e siê pogubiæ. Orêdzie chrzecijañskie pokrzepia umys³ zwiastuj¹c, ¿e ¿yjemy i kochamy dziêki mi³oci i zwyciêstwu Chrystusa nad mierci¹. Bez Chrystusa nie by³oby nadziei, perspektywy,
³¹cznoci, mocy, a zatem nie by³oby mi³oci, która nie umiera w rozpaczy i zw¹tpieniu. Mi³oæ Chrystusa zdejmuje kl¹twê oddalenia i rozpaczy z powodu utraty chwil,
które by³y i ju¿ nie wróc¹. Pascal powiada, ¿e nieskoñczony chaos oddziela nas od
Boga, dodaj¹c, ¿e tylko mi³oæ p³yn¹ca z serca jest w stanie pokonaæ nieskoñczon¹
czasoprzestrzeñ chaosu, bezsilnoci i cierpienia. Tomasz z Akwinu widzia³ to bardziej pogodnie, mówi¹c, ¿e bezkres nieprzemierzonego, ale harmonijnego wiata
oddziela nas od Boga. Tomasz widzia³ w naturze, w jej rozwoju w przestrzeni i ekspansji w czasie, porz¹dek  ordo  mimo pêkniêcia wêz³a pierwotnej sprawiedliwoci i ³adu, skutku grzechu pierworodnego.

1
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Jeden i drugi filozof, jak i wielu innych, wychodzi z za³o¿enia, ¿e cz³owiek jest
istot¹ dramatyczn¹, tzn. istot¹ zagro¿on¹, która poszukuje, walczy lub w¹tpi we w³asne ocalenie. Pe³en autentycznej a¿ do bólu dramaturgii spektakl, którym jest ludzkie ¿ycie, rozgrywa siê w czasie. Ludzki czas naznaczony jest dramatem, tzn. wyczekiwaniem mi³oci, dowiadczeniem klêsk, czasem wiêtowania, ale i ¿a³oby. Perspektywa, któr¹ wyznacza czas, wymaga niejednokrotnie odwagi, mêstwa. Bywa, ¿e
przysz³oæ, coraz bli¿sze dni i godziny oznaczaj¹ nadejcie zagro¿enia. Strach przed
przysz³oci¹ mo¿e byæ tak przemo¿ny, ¿e odbiera nie tylko chêæ do dalszego ¿ycia,
ale sprawia, ¿e nie chcemy istnieæ ani sekundy, ani minuty d³u¿ej. Dowiadczy³a tego
Faustyna Kowalska. Jest to dowiadczenie duchowej i psychicznej depresji. W tak
okrutnym momencie chwila obecna naznaczona jest lêkiem i pragnieniem mierci.
Po chrzecijañsku mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to misterium crucis.
Dramatycznoæ cz³owieka i chwil jego ¿ycia nie oznacza, ¿e ¿ycie jest czy musi
byæ czym ponurym i z³owieszczym. W dramacie ludzkoci uczestnicz¹ wszyscy
ludzie, nawet ci zdaj¹cy siê zachowywaæ stoicki spokój. To oznacza, ¿e wiele jest
ról w tym ogólnoludzkim, powszechnym dramacie. Niektóre s¹ bardzo trudne, tym
bardziej, ¿e w ¿yciu ich siê nie wybiera. Mo¿na wyg³aszaæ ró¿ne kwestie, jest miejsce na improwizacje, wybory, ale nie wybiera siê tego, kim siê jest. W³asna sytuacja
i wiadomoæ tego, kim siê jest, mog¹ byæ dramatycznie prze¿ywane. Dlaczego jestem tu i teraz, a nie tam i gdzie indziej? Dlaczego jestem taki w³anie, a nie inny:
piêkny jak bóg, kochany, bogaty i nadzwyczaj inteligentny, odporny na wszelkie ciosy jak tytan?
Dramat cz³owieka nie by³by tym, czym jest, gdyby niós³ ze sob¹ jedynie rzeczy
straszne, brzydkie i wywo³uj¹ce ból. Ka¿dy dowiadcza równie¿ piêkna ¿ycia i dlatego jego brak sprawia, ¿e wiem czym jest brzydota, ciemnoci, samotnoæ, poczucie opuszczenia. Jeli mówiê: ¿ycie jest piêkne, to chcê powiedzieæ, ¿e jest w nim
tyle piêkna, tyle mi³oci, ¿e nie mogê wprost w to uwierzyæ. Brak wiary mo¿e wynikaæ z tego, ¿e jeszcze przed chwil¹ by³o mi bardzo le lub z tego, ¿e choæ jestem
szczêliwy, widzê wokó³ siebie rozgrywaj¹ce siê ludzkie dramaty, widzê krew, krzyk
rozpaczy, ³zy, lêk i wstyd na twarzy bliniego. Dlaczego tak twierdzê i mówiê, ¿e
¿ycie jest takie piêkne? Sk¹d to wiem? Na jakiej podstawie miem wypowiadaæ takie
twierdzenia? W tej chwili patrzê przez okno swojego pokoju i widzê cianê kocio³a
obroniêtego czêciowo wiecznie zielonym bluszczem, a czêciowo us³an¹ wczepionymi w mur krzy¿uj¹cymi siê pozbawionymi lici i oznak ¿ycia pêdami winobluszczu
i rdestu. Widzê te¿ cieñ i wiat³o odbijaj¹ce siê w smuk³ych oknach zakonnego chóru.
Bezporednio nad moim oknem zwisa grono czarnych i zaschniêtych owoców winobluszczu poprzetykane resztkami zmro¿onych zimowym przymrozkiem lici. Niby nic
takiego, a ja patrzê na to z zachwytem i mówiê sobie, jakie to piêkne! Ch³onê ¿ycie
wszystkimi zmys³ami. Jak to cudownie tak spijaæ radoæ ¿ycia, nas¹czaæ swoj¹ duszê
cia³o i umys³ tym pierwotnym i b³ogos³awionym piêknem.
¯ycie jest piêkne, tak twierdzê, bo wczoraj dowiadczy³em przyjani i mi³oci.
Rozmawia³em z przyjacielem i ka¿de moje s³owo przyjmowa³ do serca. ¯ycie jest
piêkne, kiedy dowiadcza siê bliskoci i wzajemnoci.
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II. Sztuka i czas
Dzieje wiata, ulotne chwile, trwanie, wiecznoæ i czas obecne s¹ równie¿
w dzie³ach sztuki, w malarstwie, rzebie, teatrze i muzyce. Obraz namalowany przez
artystê zatrzymuje chwilê. Chwilê, która na przyk³ad ko³ysa³a ³anami zbó¿, k³osami
pszenicy na polu, chwilê umiechu i przymkniêcia powiek ludzkiego oblicza na portrecie. Sztuka malarska jest zatem rodzajem w³adania czasem. Ludzkoæ nie tylko
mo¿e powstrzymywaæ nurty rzek, buduj¹c tamy spiêtrzaj¹ce wody, ludzie potrafi¹
równie¿ zatrzymywaæ chwile i prze¿ycia. Materiê mo¿na ujarzmiaæ stalowymi maszynami i technik¹, ulotne prze¿ycia mo¿na wy³uskaæ z chwili, z tego, co siê widzi
lub z tego, co siê zapamiêta³o: zapisem nuty, przesuniêciem smyczka po strunach
skrzypiec, poci¹gniêciem pêdzla na p³ótnie. W tym sensie sztuka jest walk¹ z przemijaniem, batali¹ z ubo¿ej¹c¹ pamiêci¹. Jeszcze innym zjawiskiem jest muzyka. Jest
ona czym wiêcej ni¿ zamkniêciem prze¿ycia w muzycznej formie. Muzyka jest zabaw¹ z czasem, jest rodzajem gry, wirtuozerii i wspó³pracy z zegarow¹ sekund¹
i minut¹ oraz z cisz¹. Czas zawarty jest w brzmieniu i narastaniu dwiêku i zaleganiu niemej chwili. W muzyce wyra¿a siê równie¿ idealna harmonia, niepojêta jednoæ i wielorakoæ rzeczy i wydarzeñ. St¹d ju¿ Platon wskazywa³ na obecnoæ
w muzyce wiata idei i tego, co nie przemija, ale trwa.
Muzyka jest uprzywilejowanym momentem uczestniczenia w tym, co metafizyczne, jest anamnez¹, przypomnieniem sobie i prze¿yciem na nowo najg³êbszych
uczuæ, jest prze¿yciem na nowo tego, co najpiêkniejsze i najlepsze. Muzyka jak
i inne rodzaje sztuk jest równie¿ rodzajem tworzenia, stwarzania czego nowego
z budulca materii i czasu po to, aby wywo³ywaæ w cz³owieku duchowe ¿ywio³y. St¹d
Grecy mówili o mimezis, czyli o naladowaniu wiata idealnego. Mimezis to rodzaj
dynamicznej relacji ze wiatem duchowym. Platon powiada, ¿e to, co wieczne, jest
obecne w tym, co podlega czasowi, to, co czasowe za uczestniczy, czyli partycypuje w tym, co niezmienne. Jeszcze inn¹ relacj¹ jest naladowanie  mimezis tego, co
nie przemija i jest doskona³e przez to, co zatraca siê w chwili, jest niedoskona³e
i posiada braki.

III. Pocz¹tek i koniec ¿ycia biologicznego
Podstawowe pytanie istotne dla wspó³czesnej bioetyki brzmi: czy embrion ludzki jest osob¹ od momentu poczêcia (zaistnienia) czy te¿ raczej staje siê ni¹ stopniowo w czasie? Pytanie to nie dotyczy zreszt¹ tylko pocz¹tków ¿ycia, ale równie¿ jego
koñca. Tu równie¿ pada istotne pytanie: czy cz³owiek jest osob¹ w stanie pi¹czki,
czy praca pnia mózgu jest wystarczaj¹cym powodem, aby uznaæ, ¿e mamy jeszcze
do czynienia z ludzk¹ osob¹, a nie jak¹ ¿a³osn¹ resztk¹, która po niej zosta³a, choæ
oddycha i jest sk³onna przyjmowaæ pokarm?
Wróæmy do pytania, czy embrion, a nawet ludzka zygota jest osob¹. Nie brakuje
dzi rozstrzygniêæ maj¹cych moc prawn¹ na terenie niektórych pañstw, które ustalaj¹, ¿e embrionowi przys³uguje ochrona prawna dopiero po jakim czasie trwania ci¹-
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¿y. Prawodawca czasami wychodzi tu z za³o¿enia, ¿e embrion staje siê stopniowo,
sukcesywnie istot¹ osobow¹ i w pe³ni ludzk¹. Szczególnym przyk³adem mo¿e byæ
orzeczenie wydane przez Lady Warnock. Mówi ono expressis verbis, ¿e do czternastego dnia ci¹¿y embrion ma wy³¹cznie status materia³u biologicznego.
W Europie chrzecijañskiej wysi³ki zmierzaj¹ce do ustalenia pocz¹tku osoby
ludzkiej w cz³owieku siêgaj¹ co najmniej czasów w. Tomasza, który sk³onny by³
przyjmowaæ, ¿e animacja p³odu nastêpujê w czasie, tzn. ma charakter sukcesywny.
Pogl¹d ten nie zmienia³ jednak kwalifikacji moralnej aprobuj¹cej spêdzania p³odu,
by³o to uznane za czyn z³y i haniebny. Od czasów Tomasza opieraj¹cego sw¹ wiedzê na Arystotelesie i dowiadczeniach redniowiecznych lekarzy, postêp medycy
przybra³ charakter wczeniej niewyobra¿alny. Dzisiaj wiemy bardzo wiele o ¿yciu
embrionu i przebiegu ci¹¿y. Wiemy na przyk³ad, ¿e nie ma skoków jakociowych
w rozwoju p³odu ludzkiego. Jego rozwój ma charakter ci¹g³y charakteryzuj¹cy siê
niezwyk³¹ dynamik¹. Nie ma zatem podstaw medycznych, aby stwierdziæ, ¿e od jakiego momentu p³ód jest diametralnie inn¹ istot¹ ni¿ wczeniej. W artykule tym interesuje nas zagadnienie powstawania i trwania osoby w czasie. Medyczny, ale i filozoficzny punkt widzenia, ka¿¹ nam poczyniæ spostrze¿enie, ¿e pojêcie osoby bez
pojêcia cia³a ludzkiego jest abstraktem, który trudno poddaæ rozs¹dnemu ogl¹dowi.
Nikt nie widzia³ osoby poza cia³em, mo¿e poza dowiadczeniami nadzwyczajnymi
lub onirycznymi. Dobitnie podkreli³ ten fakt Karol Wojty³a we wstêpie do swojej
monografii zatytu³owanej Mi³oæ i odpowiedzialnoæ. Powiada on tam, ¿e osoba
ludzka posiada stronê podmiotow¹ i jednoczenie przedmiotow¹. Co wiêcej, nale¿y
stwierdziæ, ¿e to, co podmiotowe (ja, psyche, czyli to, co osobowe) uwydatnia to, co
przedmiotowe, czyli cia³o. Dziêki temu cia³o, choæ podlega przestrzeni i czasowi,
nie jest zwyk³ym przedmiotem. Zwyk³e przedmioty nie maj¹ wnêtrza, a cz³owiek je
posiada. Poprzez cia³o osoba podlega równie¿ w³adaniu czasu. Sekundy i minuty,
godziny, a nawet ca³e kartki z kalendarza odciskaj¹ na niej lad swojej obecnoci.
Jednak jak siê wydaje istnieje ró¿nica miêdzy wp³ywem czasu na cia³o a relacj¹
miêdzy czasem a tym, co duchowe w cz³owieku (ja, umys³, wola, w jakim sensie
nawet pamiêæ). Chrzecijañska filozofia zasadniczo powiada, ¿e ludzka osoba nie
redukuje siê do cia³a, choæ cia³o wp³ywa na jednoæ i to¿samoæ osobowego ja. Zatem wp³yw czasu na ludzkie ja jest zaporedniczony poprzez cia³o, ale nie jest taki
sam jak na cia³o. Cia³o zatraca siê w czasie, tak samo, jak i w czasie siê wy³ania.
Czas i kobiece ³ono oraz czas, miejsce pochówku cia³a, s¹ czasoprzestrzeni¹ pojawiania siê i giniêcia cia³a. Wedle chrzecijañstwa ludzki duch nie ginie, nawet jeli
przestaje istnieæ w czasie istnieje poza nim, w rzeczywistoci, któr¹ tradycyjnie nazywa siê metafizyczn¹. Podobnie rzecz wygl¹da z pocz¹tku ¿ycia osoby. Cia³o owszem powstaje i wy³ania siê w czasie. Nie mo¿emy jednak tego powiedzieæ o ludzkim duchu. Tzw. szkie³ko i oko nie daje nam podstaw do takiego stwierdzenia. Teologia i filozofia chrzecijañska u¿ywaj¹ innych pojêæ na pojawienie siê ludzkiej
duszy w powstaj¹cym organizmie. Teologia powiada, ¿e Bóg daje duszê, ¿e tchn¹³
duszê, ¿e j¹ stworzy³. W dyskursie filozoficznym mo¿na pos³u¿yæ siê terminologi¹
z filozofii procesu i powiedzieæ, ¿e ludzki duch wkracza w rzeczywistoæ istniej¹c¹
ju¿ w czasie i przestrzeni.
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Gdyby powróciæ do metafory Leibniza, zegar cia³a nie jest identyczny z zegarem ducha, nie mniej istnieje miêdzy nimi naturalna synchronizacja. Cia³o nie jest
w stanie uczasowiæ czasu. Nie mo¿e przed nim uciec i zdystansowaæ siê do niego.
Cia³o i czas to jak ryba i woda. Ryba nie ¿yje bez wody, brak wody to mieræ ryby,
dystansowanie siê ryby w stosunku do wody nie wchodzi w rachubê, opuszczenie
wodnego akwenu oznacza koniec ryby i jej rybiej historii. Cz³owiek to nie ryba i nie
da siê ca³kowicie zamkn¹æ go w czasie. Ta prawda dotyczy przede wszystkim tego,
co osobowe w cz³owieku. Oto co na ten temat napisa³ kiedy Józef Tischner: Czasowoæ ods³ania nowy wymiar cz³owieka: cz³owiek nie tylko jest przenikany przez czas,
lecz mo¿e tak lub inaczej ustosunkowaæ siê do czasu. Cz³owiek jest w stanie uczasowiæ czas. Mo¿e on nadaæ okrelone znaczenie w³asnej i cudzej przesz³oci, teraniejszoci lub przysz³oci. Uprawianie historii jest jedn¹ z form uczasowienia czasu przez cz³owieka. Poprzez historiê cz³owiek nawi¹zuje dialog z przesz³oci¹, pozwalaj¹c na to, by pewne treci przesz³oci trwa³y w wiadomoci dnia dzisiejszego2.
Stosunek do czasu, uczasowienie czasu oznacza, ¿e z ró¿nych perspektyw patrzymy na czas i wydarzenia, które wraz z nim mia³y miejsce . Zmieniamy postawy do
tego, co by³o, tego co jest, i tego, co bêdzie. S¹ wydarzenia, z którymi nie mo¿na siê
uporaæ w jednej chwili, pewne prze¿ycia trzeba w sobie przepracowaæ, a to wymaga
czasu. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu na terenie Polski pracowa³y pe³n¹ moc¹ przerobow¹ obozy zag³ady. Moce technologiczne hitlerowskich Niemiec dokonywa³y mordu ca³ych narodów z rasistowskiej potrzeby porz¹dkowania i czyszczenia biologicznego i kulturowego ludzkiej populacji. Obchodz¹c kolejne rocznice wyzwolenia obozów mierci np. w Owiêcimiu, próbujemy uporaæ siê z tym strasznym czasem
i miejscem. W ten sposób uczasowiamy czas po to, by przesz³oæ nie nios³a ze
sob¹ jedynie mocy rzuconego przekleñstwa.
Niezwykle uczasowion¹ religi¹ jest chrzecijañstwo, które  wbrew k³odom,
które pod nogi ludzkoci rzuca historia tworzona przez ludzi i przypadki  g³osi, ¿e
historia wiata jest histori¹ zbawienia. Chrzecijañstwo, ale i inne religie g³osz¹, ¿e
cz³owiek posiada niemierteln¹ i duchow¹ duszê. Chrzecijanie na dodatek podkrelaj¹ cis³y zwi¹zek duszy i cia³a, nawet do tego stopnia, ¿e nie jest nielogiczne powiedzieæ, i¿ w pewnym sensie cia³o jest obecne w duszy, a dusza partycypuje w ciele. Nie s¹ to dwa elementy zwarte ze sob¹, lecz czynniki wspó³konstytuuj¹ce siê.
Jeli dusza, czyli duchowy pierwiastek cz³owieka, jest czym niematerialnym, oznacza to, ¿e nie mo¿na zamkn¹æ jej w przestrzeni i w czasie. Dusza jest rzeczywistoci¹ metafizyczn¹, czyli ponadfizyczn¹ i poprzezfizyczn¹. Cia³o posiada  ka¿dy to widzi  kszta³t, ciê¿ar, podlega prawom fizycznym, biologicznym, podlega
czasowi. Z drugiej za strony jest ono  jak to zosta³o ju¿ powiedziane  obecne
w duszy, stanowi o to¿samoci i jednoci osoby ludzkiej. Dusza i cia³o  mówi¹c
metaforycznie  splataj¹ siê, przekraczaj¹c granicê tego, co metafizyczne i fizyczne,
tego, co empiryczne i duchowe. Dziêki cia³u mamy dostêp do ducha, a dziêki du2
J. T i s c h n e r, Rozumienie, dziejowoæ, prawda, w: Filozofia wspó³czesna, Kraków 1989,
s. 175.
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chowi poznajemy cia³o niejako od rodka. W tej jednoci i wspó³obecnoci cia³a
i ducha nale¿y widzieæ ród³o symbolicznej mowy cia³a, a nawet wiêcej  ród³o duchowych sensów, które zawiera w sobie rzeczywistoæ materialna: obrazy, dwiêki,
niebo, ziemia, ogieñ, woda, o¿ywiona i martwa natura oraz przedmioty wytworzone
przez cz³owieka. Duch cz³owieka dziêki intymnej i realnej wiêzi z cia³em niejako
fizycznie, w rzeczywistoci materialnej, otacza siê przestrzeni¹, barwami i kszta³tami. Koi siê sielskim widokiem, podziwia majestat gór i morza, wyra¿a pragnienia za
pomoc¹ farb nanoszonych na p³ótno.

IV. Symbol  pomost pomiêdzy tym, co wieczne i tym, co podlega czasowi
Wiê duszy i cia³a le¿y u pod³o¿a logiki symbolu. Wiê ducha i cia³a jest nadzwyczajnym datum originale, nawet jeli przyj¹æ chrzecijañsk¹ prawdê, ¿e lady
Stwórcy i Jego duchowej mocy i piêkna widaæ w ca³ej przyrodzie. Zreszt¹ cz³owiek
mo¿e widzieæ obecnoæ Boga w stworzeniu, poniewa¿ posiada duchowy umys³, dziêki temu ludzkie cia³o patrzy na wiat oczami duszy.
Tischner w prosty sposób powiada, ¿e symbol jest tym rodzajem znaku, którego
fizyczny wyraz wskazuje na rzeczywistoæ duchow¹. W odró¿nieniu od metafory
symbol ³¹czy dwie rzeczywistoci: duchow¹ i ponadczasow¹ oraz czasow¹, zanurzon¹ w nurcie fizycznych i biologicznych zmian.
Prze¿ywanie czasu jest zwi¹zane z dowiadczeniem ruchu pod ró¿nymi postaciami. Jeli widzê za oknem sypi¹cy nieg  tysi¹ce unoszonych wiatrem i opadaj¹cych
p³atków, jeli jednoczenie widzê drepcz¹cego po parapecie ptaka, jeli widzê zapalaj¹ce siê wiat³o w s¹siednim oknie, jeli to wszystko widzê, a w rzeczywistoci widzê
jednoczenie o wiele wiêcej rzeczy i wydarzeñ, to tym samym w ró¿ny sposób dowiadczam up³ywania czasu. Inaczej up³ywa czas sikorce, inne s¹ krótkie chwile p³atka niegu. Multimedialnoæ otaczaj¹cego nas wiata i polifonia docieraj¹cych do naszych uszu dwiêków sprawia, ¿e prze¿ywanie przez nas czasu nie ma charakteru jednoladowego, ¿e nie zapisuje siê tylko jednym kodem w naszej wiadomoci. Mimo
¿e ka¿dy ma tylko jedno ja i jedn¹ wiadomoæ, to nasza jañ syntetyzuje wiele
brzmieñ i obrazów, pozwalaj¹c nam prze¿ywaæ czas zewnêtrznego wiata na wiele
ró¿nych sposobów. A jednoczenie ka¿dy z nas ma swój wewnêtrzny, najbardziej intymny czas. W ka¿dym cz³owieku, w jego sercu, spojrzeniu, umiechu, ziewniêciu,
s³owie, gecie wyra¿a siê najg³êbszy nurt osobicie prze¿ywanego czasu.
Cz³owiek mo¿e uczasowiæ czas i tym siê ró¿ni od reszty wiata, która w porównaniu do niego nie ma osobistego stosunku i pogl¹du na czas i ¿ycie. Zwierzêta
nie dziel¹ siê opiniami ani informacjami na temat prze¿ywania przez nie czasu. Poniewa¿ czas w swoim obiektywnym aspekcie zwi¹zany jest z ruchem cia³ w przestrzeni, dlatego czas mo¿na uprzestrzenniæ, przetransponowaæ na ruch wskazówek
po tarczy zegara. Przyroda dokonuje tego samoczynnie: drzewo zmienia kierunek
padaj¹cego cienia w zale¿noci od pory dnia, to samo drzewo wypuszcza lub traci
licie i kwiaty w zale¿noci od pory roku i miesi¹ca.
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Arystoteles przez pojêcie ruchu rozumia³ co wiêcej ni¿ zmianê po³o¿enia jednego cia³a fizycznego wzglêdem drugiego cia³a. Ruch jest dla niego pojêciem szerszym ni¿ ruch fizyczny. Dla Filozofa ruch oznacza przejcie z mo¿noci do aktu,
z niedoskona³oci do doskona³oci, z niedojrza³oci do dojrza³oci, z nasienia do doros³ej postaci biologicznej, z mglistej intuicji do pe³nego rozumienia. Ruch zatem
dokonuje siê w ka¿dej formie istnienia: fizycznej, biologicznej, umys³owej, duchowej. Wedle Arystotelesa czas jest liczb¹ ruchu w sensie tego, co by³o wczeniej, tego,
co nast¹pi póniej3. wiêty Augustyn powiada za, ¿e formy rzeczy ujawniaj¹ czasy
(formae rerum exserunt tempora)4. Czas jednak musi mieæ odniesienie do substancji
materialnej, nawet jeli dotyczy myli. Pusty czas jest równie niemo¿liwy jak pusta
przestrzeñ. wiêty Augustyn na pytanie  co Pan Bóg robi³ zanim stworzy³ niebo
i ziemiê, ponoæ z przek¹sem odpowiedzia³ ¿e tworzy³ czelucie piekielne dla tych, którzy stawiaj¹ tak ma³o rozs¹dne pytanie5. Na czas sk³ada siê przesz³oæ, teraniejszoæ
i przysz³oæ. Przesz³oæ istnieje w pamiêci, w wykonanej pracy, w ukoñczonym lub
dopiero rozpoczêtym dziele, istnieje w kulturze, jêzyku, osobistym ¿yciorysie. Podobnie jest z przysz³oci¹, nie istnieje ona jako chwila, która trwa, lecz jako przedmiot nadziei, rozpaczy, trwogi, przedmiot przewidywañ, obliczeñ, ale równie¿ ¿yczeñ i biernego oczekiwania na to, co w koñcu musi siê staæ. Inny charakter posiada
teraniejszoæ, która jest, jest obecn¹ chwil¹, w³anie siê wydarza. Prze¿ywanie teraniejszoci oznacza bycie przytomnym tu i teraz. Stosunek do teraniejszoci wyznacza nasze wejcie w rzeczywistoæ. W pewnym sensie otwartoæ na chwilê obecn¹ sprawia, ¿e nie jestemy odrealnieni w naszym prze¿ywaniu wiata. Wydaje siê,
¿e tê umiejêtnoæ, polegaj¹c¹ na nie przegapianiu chwili obecnej klasyczna etyka
przypisywa³a cnotom, zw³aszcza cnocie roztropnoci. Roztropnoæ (prudentia) polega bowiem na w³aciwej ocenie bie¿¹cej sytuacji. Jest umiejêtnoci¹ odnalezienia siê
poród problemów tego wiata, w wirze ¿ycia. W odró¿nieniu od roztropnoci, m¹droæ polega na widzeniu w³aciwych celów i spraw ostatecznych, problemów egzystencjalnie donios³ych. M¹droæ zwi¹zana jest bardziej z metafizyczn¹ kontemplacj¹
i wiatem idea³ów. Symbolem m¹droci jest filozof rzucaj¹cy snop wiat³a na horyzont wiata, podobnie jak czyni to latarnia morska wyznaczaj¹ca kurs statków na
morzu. Symbolem roztropnoci jest przewodnik oprowadzaj¹cy po trudnym terenie,
weteran wojenny lub nawet rozbitek, który ocala³ dziêki modlitwie, nadziei i desce
ko³ysanej falami.

V. Chwila obecna  moment wkraczania ¿ycia
To w³anie chwila obecna jest czasem u¿ywania narzêdzi rozumianych w duchu
filozofii Heideggera. U¿ywane narzêdzie wspó³konstytuuje wiat cz³owieka. Prze¿y3
Por. np. A. A n z e n b a c h e r, Wprowadzenie do filozofii, t³um. J. Zychowicz, Kraków
1987, s. 136.
4
Por.  w. A u g u s t y n, Wyznania, XII, 29.
5
Por. A. A n z e n b a c h e r, Wprowadzenie do filozofii, s. 137.
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wanie teraniejszoci wyznaczone jest sposobem dowiadczania chwili obecnej.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e narzêdzie w naszym rêku i oprzyrz¹dowanie naszej g³owy jest
w³anie sposobem chwytania chwili. Obchodzenie siê okrelonym narzêdziem otwiera jak wiata. Metafora narzêdzia mo¿e byæ rozdrobniona i skonkretyzowana przyk³adami narzêdzi codziennego u¿ytku. Przyk³adów mo¿e byæ tysi¹ce: szczypce,
klucz, szk³o powiêkszaj¹ce, kubek do picia wody, litera alfabetu, norma moralna,
symbol religijny, pozytywny sposób mylenia o sobie i o wiecie itd. W pewnym
sensie wszystko co jest, co by³o, i co projektujemy w przysz³oæ przyczynia siê do
g³êbi i bogactwa naszego prze¿ywania i odbierania rzeczywistoci. wiata nie mo¿na ch³on¹æ, bêd¹c przys³owiow¹ niezapisan¹ kart¹, nie maj¹c ¿adnego narzêdzia
w sobie i ze sob¹. Momentem zanurzania siê w orzewiaj¹cy nurt ¿ycia jest chwila
obecna, teraz wiata.
Nasuwa siê pytanie, w jaki sposób chwytaæ chwilê obecn¹, w jaki sposób czerpaæ z tej krynicy, jakich u¿ywaæ narzêdzi? Wydaje siê, ¿e nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo nie ma uniwersalnego narzêdzia. Religia, etyka, sztuka, technika
w ogromnym stopniu przyczyniaj¹ siê do jakoci naszej obecnoci w wiecie, do naszego bycia, a nie tylko stopnia posiadania wiedzy czy w³adania rzeczami. Jednak
tajemnica ludzkiego bycia w wiecie zale¿y przede wszystkim od sposobu u¿ycia
tych narzêdzi, a tak¿e od prawdy i oceny, jak¹ wydajemy sobie i wiatu. Chrzecijañstwo równie¿ jest pewnym sposobem widzenia wiata, jednak du¿o szerszym ni¿
by siê na pozór wydawa³o. Nie mo¿na go uto¿samiæ z konkretnym narzêdziem, nie
daje te¿ lekcji trzymania narzêdzi. Chrzecijañstwo jest raczej stosunkiem do siebie,
do blinich, do narzêdzi i do ich trzymania w rêku. Trudno konsekwentnie trzymaæ
siê tej metafory, gdy¿ jest to pojêcie wielowarstwowe. Rzeczywistoæ duchowa wyra¿ona w przestrzeni i czasie jest ze swej istoty rzeczywistoci¹ symboliczn¹6. Jednak inaczej ni¿ u Platona, dla którego to, co symboliczne, odbija³o rzeczywistoæ
sam¹ w sobie. Paul Tillich twierdzi, ¿e ludzki duch stwarza duchowy wiat, nie bêd¹c niczym uwarunkowany. To, co duchowe w cz³owieku, wyrasta z ludzkiej wolnoci i zdolnoci do kochania. Mi³oæ jest praaktem wolnoci. W tradycji, zw³aszcza
chrzecijañskiej, w to¿samoæ ludzkiego ducha wchodzi cia³o wraz z sensem, który
duch musi podj¹æ, prze¿yæ, przepracowaæ w sobie. Cia³o ludzkie jest prasymbolem
wszelkiego symbolu zrodzonego z ludzkiej kreatywnoci. W religii chrzecijañskiej
prasymbolem jest wcielony Bóg  Chrystus. Jezus Chrystus znaczy Bóg i Cz³owiek.
Chrystus w swoim ciele urzeczywistnia³ moc Bo¿¹ i Bo¿y majestat. Chrzecijanie
wierz¹, ¿e Chrystus zmartwychwsta³ i ¿yje, i ¿e Jego ofiara na krzy¿u nieustannie
siê urzeczywistnia, przenikaj¹c przestrzeñ i czas. Wedle doktryny katolickiej ka¿da
Eucharystia jest urzeczywistnianiem siê mierci i zmartwychwstania Chrystusa
w ludzkiej przestrzeni i w ludzkim czasie, poród ludzi tu i teraz. Zarówno Eucharystia, jak i pozosta³e sakramenty urzeczywistniaj¹ to, co oznaczaj¹ na mocy ofiary wcielonego Syna Bo¿ego.

6

P. T i l l i c h, Pytanie o Nieuwarunkowane, t³um. J. Zychowicz, Kraków 1994, s. 167.
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wiat symbolu zanurzony jest w czasowoci, a to oznacza, ¿e istnieje konkretnie, ¿e przemawia jêzykiem danego czasu. Ka¿da epoka ma swój jêzyk, swojego
ducha, w³asne duchowe oblicze nazywane kultur¹, dlatego ludzkoæ nieustannie
komponuje utwory muzyczne, wypiewuje nowe pieni, maluje i czci nowe obrazy
i ikony. Nowatorstwo ma jednak swoje granice. Musi bowiem istnieæ swoista retencja pomiêdzy novum a tym, co by³o wczeniej. Nowatorstwo nie nawi¹zuj¹ce do
przesz³oci oznacza sztukê poza kontekstem kulturowym. Jednak taka sztuka nie istnieje, b¹d nie jest sztuk¹, sztuka musi mieæ sens, sens za musi byæ inteligibilny,
czyli mo¿liwy do rozkodowania i zinterpretowania.
Tillich zwraca uwagê, ¿e interpretuj¹c mit w sensie, jak on to mówi, teorii morfologicznokulturowej: Wszystkie wytwory duchowe s¹ symbolami pewnej okrelonej
psychicznej zasady kszta³tuj¹cej. Ich charakter jako symboli nie likwiduje ich przedmiotowoci7.
Istotnym pojêciem rozumienia mitu w tym kontekcie jest s³owo styl. Styl
mo¿na rozumieæ w duchu negatywnych teorii symbolu, ale i w rozumieniu pozytywnym, czyli subiektywnie i obiektywnie. W pierwszym znaczeniu przez styl wszystkie twory ludzkiego ducha staj¹ siê symbolami. Przyk³ady: redniowieczne habity
noszone przez wspó³czesnych zakonników. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e równie¿ Koció³ kszta³towany jest w czasie i przestrzeni nie tylko przez ducha Ewangelii, ale
równie¿ przez psychiczne zasady nas¹czaj¹ce rodowiska: parafialne, zakonne, seminaryjne, gminne i wojewódzkie, narodowe. Zasady te s¹ czym naturalnym, style,
jakie reprezentuj¹ s¹ jednak ró¿ne, ró¿nie oceniane przez zmys³ estetyczny, a nawet
moralny. Spo³ecznoci religijne i poszczególni ludzie, wszyscy jestemy bardzo uwarunkowani psychicznym filtrem naszego bli¿szego i dalszego rodowiska ¿ycia.

VI. Memento mori
Ludzkie prze¿ywanie czasu naznaczone jest oczekiwaniem na ¿ycie i na mieræ.
Nie jest to bierne oczekiwanie, lecz naznaczone walk¹ o ¿ycie i walk¹ ze mierci¹.
¯ycie i mieræ to dwie si³y, którym poddany jest cz³owiek. Zarówno ¿ycie, jak
i mieræ s¹ czym nieuchronnym. Jeli ju¿ pojawilimy siê na tym wiecie, to jestemy i jest to bezsporny fakt, który mo¿na spontanicznie przyj¹æ jako dar lub próbowaæ przekonywaæ siê do ¿ycia, które wydaje siê nam zbyt trudne.
¯ycie na wiecie i mieræ s¹ nieroz³¹czne, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e korelatem
¿ycia jest mieræ. ¯ycie biologiczne koñczy siê biologiczn¹ mierci¹. Ujmuj¹c problem
czysto materialnie, jeli zakoñczenie procesu jest jego celem, to celem biologicznego
¿ycia jest obumarcie i mieræ. Tego rodzaju sylogizm pomijaj¹cy dramatyczne pytania
o g³êbszy sens ¿ycia ni¿ tylko ten wynikaj¹cy z postrzegania procesów starzenia siê
organizmów, jest jednak przera¿aj¹co sp³aszczon¹ wizj¹ ¿ycia i mierci. Nawet bowiem
czerpi¹c przyk³ad ze wiata rolin i zwierz¹t, ró¿a zakwita nie po to, aby w koñcu stra7

Tam¿e, s. 164.
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ciæ p³atki i obumrzeæ. Tak powiedzieæ to zbyt ma³o. Mo¿e to zbyt poetyckie, ale ró¿a
wypuszcza p¹ki kwiatów po to, aby byæ piêkn¹ i aby zasiaæ ¿ycie. Bonum est diffusivum sui powiada suche metafizyczne prawid³o klasycznej filozofii. Innymi s³owy dobro i piêkno z natury pragn¹ siê rozprzestrzeniaæ, nawet na poziomie ¿ycia wegetatywnego. Myliciel i mistyk Angelus Silesius na pytanie, dlaczego ró¿a kwitnie, odpowiada: kwitnie bo kwitnie. W tym lakonicznym orzeczeniu zawarta jest chrzecijañska
m¹droæ na temat racji stworzenia wiata przez Boga. Kreatywny akt Boga by³ ca³kowicie bezinteresowny, ponadto by³ darem dla cz³owieka. Dlatego najg³êbsze rozumienie sensu istnienia wiata musi przyj¹æ logikê wnioskowañ wyznaczon¹ przez pojêcie
daru. Bo¿y gest, wspania³omylnoæ i hojnoæ nie tylko t³umaczy sens kwitnienia ró¿y,
ale przede wszystkim t³umaczy sens bycia cz³owiekiem. W tym duchu inny mistyk 
w. Bernard z Clerveaux  powiada, ¿e cz³owiek kocha, bo kocha (amo quia amo). To
znaczy, ¿e nie ma niczego pierwotniejszego i bardziej ród³owego ni¿ mi³oæ. Nie kochamy za co, ale za nic. Nie kochamy ze wzglêdu na co, co by t³umaczy³o mi³oæ,
bo mi³oæ t³umaczy sama siebie.
Nieuchronna mieræ organizmów: rolin, zwierz¹t i ludzi musi sprawiaæ, ¿e nawet przyroda liczy siê w ka¿dym momencie ze mierci¹, z jej nieuchronnoci¹ i nieprzewidywalnym najciem. Dlatego wszelkiego rodzaju organizmy zabezpieczaj¹ siê
i broni¹ przed mierci¹: magazynuj¹c ¿ywnoæ, wodê i energiê. Cz³owiek równie¿
musi myleæ o mierci. mieræ cz³owieka jest wiêcej ni¿ biologicznym unicestwieniem, jest równie¿ zag³ad¹ ducha, jeli przyjmiemy, ¿e giniemy bezpowrotnie.
W odró¿nieniu od reszty ¿yj¹cego wiata cz³owiek bardzo wiadomie prze¿ywa swoje ¿ycie, dokonuje wyborów, planuje przysz³oæ, pragnie uporz¹dkowaæ w³asn¹ przesz³oæ. Trudno to czyniæ, nie uwzglêdniaj¹c perspektywy w³asnej mierci. Dlatego
³aciñski postulat memento mori  pamiêtaj o mierci ma sens nie tylko w perspektywie chrzecijañskiego rozumienia ¿ycia, ale równie¿ posiada znaczenie ogólnoludzkie. Tê lakonicznie sformu³owan¹ m¹droæ mo¿na rozumieæ miêdzy innymi jako
wezwanie do nadania swojemu ¿yciu takiego sensu i takiej dynamiki, aby mieræ nie
by³a ca³kowitym bezsensem i aby starczy³o si³y i odwagi do ostatecznej ¿yciowej
walki z niepokonanym przeciwnikiem.
Przedstawianie mierci mo¿e byæ nieraz horrorem, mo¿e budziæ autentyczny lêk
i przera¿enie, innym razem mo¿e byæ rodzajem oswajania siê z tematem, wersj¹ terapii uwalniaj¹cej z fobii mierci. Artystyczne osi¹gniêcia w dziedzinie sztuki, która
podjê³a ten w¹tek, bywaj¹ znacz¹ce, ale jeszcze czêciej zupe³nie pozbawione s¹
donios³oci. Byæ mo¿e dlatego, ¿e temat jest chwytliwy, a nawet sensacyjny i nadaje
siê do taniej i niewybrednej rozrywki. Byæ mo¿e dlatego, ¿e pytanie o mieræ postawione jest banalnie, a odpowied udzielona dramatycznie.
Ikonografia mierci towarzyszy cz³owiekowi od zawsze. Najbardziej monumentalne dzie³a powiêcone mierci i ¿yciu pozagrobowemu powsta³y, jak siê wydaje,
w staro¿ytnym Egipcie. Piramidy w Gizie i Dolina Królów z wykutymi w ska³ach
grobami faraonów, to sztandarowe przyk³ady pokazuj¹ce, jak problem przemijania
ludzkiego ¿ycia by³ i jest wa¿ny dla ludzkoci. Wymowne przedstawienia mierci
oczywicie mo¿na znaleæ w wi¹tyniach chrzecijañskich. mieræ przedstawiona
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w postaci tañcz¹cego kociotrupa w makabrycznym tañcu (dance macabre) z przedstawicielami wszystkich zawodów i stanów w gecie ekshibicjonizmu ods³ania swoje oczodo³y i piszczele. Mo¿na siê na ni¹ napatrzeæ w niejednym zabytku architektury kocielnej.
Artyci czasami traktuj¹ ten temat z dystansem, figlarnie. Mo¿e dlatego, ¿e zdaj¹ sobie sprawê, i¿ robienie ze mierci straszyd³a nie jest najlepszym sposobem na
metafizyczn¹ refleksjê. Dos³ownoæ, nadekspresyjnoæ i przesada mog¹ sprawiæ, ¿e
dzie³o powiêcone mierci stanie siê przys³owiowym horrorem dla kucharek.
Ironia jest niejednokrotnie dobrym sposobem okazania bezradnoci, trwogi
i godnoci cz³owieka, którego przera¿aj¹ myli na temat w³asnej lub cudzej mierci.
Oto wspó³czesny przyk³ad spojrzenia na mieræ z przymru¿eniem oka, wiersz
Wis³awy Szymborskiej zatytu³owany O mierci bez przesady:
Nie zna siê na ¿artach,
na gwiazdach, na mostach
na tkactwie, na górnictwie, na uprawie roli,
na budowie okrêtów i pieczeniu ciasta.
W nasze rozmowy o planach na jutro
wtr¹ca swoje ostatnie s³owo
nie na temat.
Nie umie nawet tego,
co bezporednio ³¹czy siê z jej fachem:
ani grobu wykopaæ,
ani trumny skleciæ,
ani sprz¹tn¹æ po sobie.
[...]
Serca stukaj¹ w jajkach.
Rosn¹ szkielety niemowl¹t.
Nasiona dorabiaj¹ siê dwóch pierwszych listków,
a czêsto i wysokich drzew na horyzoncie.
[...]
Nie ma takiego ¿ycia,
które by choæ przez chwilê,
nie by³o niemiertelne.
mieræ
Zawsze o tê chwilê przybywa spóniona8.
8
W. S z y m b o r s k a, O mierci bez przesady, w: t a ¿, Widok z ziarnkiem piasku, Poznañ
1996, s. 110-111.
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Przemijanie i czas, którego up³yw sprzyja biologicznej mierci, nie tylko budz¹
zadumê i zdumienie, ale i trwogê. Czas podobnie jak przestrzeñ mo¿e napawaæ lêkiem. Istnieje lêk wysokoci, ekspozycji i otwartej lub zamkniêtej przestrzeni. Doznajemy zawrotu g³owy, spogl¹daj¹c w przepaæ lub g³êbok¹ studniê. Podobnych
zawrotów mo¿emy prze¿yæ, dowiadczaj¹c przemijania. Metafizyka widzi w tym
kruchoæ cz³owieka, nazywaj¹c j¹ przygodnoci¹ ludzkiego istnienia. Wielowiekowe drzewa oliwne, prastare dêby, wiekuiste cedry budz¹ podziw szybko przemijaj¹cych ludzi. Podobne dowiadczenia towarzysz¹ nam, gdy zwiedzamy staro¿ytne zabytki, redniowieczne katedry czy nawet kwarta³y ulic wybudowane w poprzednim
stuleciu. Mury niejednej budowli widzia³y niejedn¹ wojnê, niejedno powstanie, niejedn¹ epokê, niejedno pokolenie. Tymczasem pakiet naszych dni do prze¿ycia jest
szczup³y. Rodzimy siê i umieramy na w³asnych oczach  my ludzie, ludzka rodzina
miertelników. Nie jestemy bóstwami olimpijskimi, uczestniczymy w pogrzebach
naszych bliskich. Wobec mierci nie mo¿emy mieæ szampañskiego nastroju, by³oby
to nienaturalne i nieuzasadnione. A¿eby wyciszyæ trwogê przed mierci¹, stosujemy
ró¿ne zabiegi maskuj¹ce nag¹ prawdê o przemijaniu. Mo¿na tak profilowaæ w³asne
myli i tak filozofowaæ, ¿e mo¿liwe jest nawet ho³ubienie intelektualnego przewiadczenia, ¿e ¿ycie bardziej jest trwa³e ni¿ by siê to na pierwszy rzut oka wydawa³o.
Parmenides i szko³a eleatów utrzymywali, ¿e nie ma ruchu i ¿e nie ma up³ywu czasu. wiat trwa w bezruchu i jest niezmienny  to teza tej szko³y. Na poparcie swoich
pogl¹dów filozofowie ci konstruowali ró¿nego rodzaju dowody abstrahuj¹ce od zwyk³ego dowiadczenia. Z historii filozofii wiemy, ¿e Zenon z Elei zak³ada³, ¿e czas
sk³ada siê z oddzielnych punktów czasowych i rozk³adaj¹c lot strza³y na poszczególne punkty czasowe, nale¿a³oby twierdziæ, ¿e w ka¿dym z tych punktów trwa ona
w bezruchu.
Jeli za przyjmie siê, ¿e czas stanowi nieskoñczone kontinuum, wtedy pojawia
siê paradoks Achillesa cigaj¹cego siê ze ¿ó³wiem. Jeli ¿ó³w wystartowa³ pierwszy
to Achilles go nie dogoni, choæ mo¿e ca³y czas zmniejszaæ dystans. Achillesa dzieli
bowiem od ¿ó³wia nieskoñczona liczba nieskoñczenie ma³ych punktów. Choæ poprzednie zdanie stara siê wyjaniæ rozumowanie eleatów, to przypisywanie go Parmenidesowi o tyle jest niepoprawne, o ile w bycie widzi wieloæ. Dla Parmenidesa
bowiem byt jest jeden, niezmienny, nieruchomy, wieczny, bezczasowy9.
Na morzu czas p³ynie powoli. I s³abszy wiatr w ¿aglach i mniej mili pokonywanych w czasie, im wiêkszy akwen morza i oceanu tym s³absze poczucie up³ywu czasu. Monotonia przestrzeni staje siê równie¿ monotoni¹ czasow¹.
Podobnie architektura sakralna zmienia perspektywê czasu. W wi¹tyni czas nie
wydaje siê bezkresem. Grobowce w dolinie królów nad Nilem w staro¿ytnych Tebach wskazuj¹ na ¿ycie po ¿yciu. Sakralna przestrzeñ przenosi nas w inny czas i inn¹
przestrzeñ. To ju¿ nie jest zwyk³a czasoprzestrzeñ. miertelny cz³owiek dopóki ¿yje,
nie mo¿e jej realnie przekroczyæ. Jednak w tak magicznych i tajemniczych miej9
Por. P. K u n z m a n n, F. P. B u r k a r d, F. W i e d m a n n, Atlas filozofii, t³um. B. A.
Markiewicz, Warszawa 1999, s. 33.
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scach, jak gigantyczne grobowce nad Nilem, nawet turysta dowiadcza metafizycznego dreszczu i duchowego prze¿ycia tajemnicy ¿ycia po mierci. Tajemnicy czasu,
który zamar³, zastyg³ w oczekiwaniu na nowe ¿ycie po mierci.
To, co przemyka niezauwa¿one, zbagatelizowane w obrazie lub fotografii, jest
uwiecznione jak piêkny motyl w kawa³ku bursztynu. Czas motyla siê zatrzyma³,
motyl zatrzyma³ siê w czasie, czas zaw³adn¹³ ca³kowicie motylem, motyl zastyg³
w czasie w ¿ywicznym krysztale, ale i czas zosta³ utrwalony w ostatnim ruchu zmumifikowanego motyla. Obrazy uwieczniaj¹ce ulotn¹ chwilê daj¹ poczucie trwa³oci i panowania nad przemijaniem. Namalowany na przyk³ad pejza¿ przebijaj¹cych przez wiosenny nieg kwiatów utrwala chwilê budzenia siê przyrody ze snu. Topniej¹cy lód, ³¹ka
i rozwijaj¹ce siê pêdy i k³¹cza obudzonych s³oñcem rolin  tê cudown¹ chwilê zatrzyma³a rêka artysty malarza. Ruch jego pêdzla by³ równie skuteczny jak dyskurs eleatów, którzy zatrzymali czas, strza³ê i gonionego przez Achillesa ¿ó³wia.
Zw³aszcza sztuka malarska i rzeba s¹ przyk³adem realnego, ale i iluzorycznego, panowania nad czasem. Artysta wykonuje gest Kopernika: wstrzymuje czas
i porusza ludzk¹ wyobraniê. Tak na ten temat pisze Szymborska. Oto fragment wiersza zatytu³owanego Ludzie na mocie:
Dziwna planeta i dziwni na niej ci ludzie
Ulegaj¹ czasowi, ale nie chc¹ go uznaæ.
Maj¹ sposoby, ¿eby swój sprzeciw wyraziæ.
Robi¹ obrazki jak na przyk³ad ten:
Nic szczególnego na pierwszy rzut oka.
Widaæ wodê.
Widaæ jeden z jej brzegów.
Widaæ czó³no mozolnie p³yn¹ce pod pr¹d.
Widaæ nad wod¹ most i widaæ ludzi na mocie,
Ludzie wyranie przypieszaj¹ kroku,
bo w³anie z ciemnej chmury
zacz¹³ deszcz ostro zacinaæ.
Ca³a rzecz w tym, ¿e nic nie dzieje siê dalej.
Chmura nie zmienia barwy ani kszta³tu.
Deszcz ani siê nie wzmaga, ani nie ustaje.
Czó³no p³ynie bez ruchu.
Ludzie na mocie biegn¹
cile tam, co przed chwil¹.
Trudno tu obejæ siê bez komentarza:
To nie jest wcale obrazek niewinny.
Zatrzymano tu czas.
Przestano liczyæ siê z prawami jego.

OSOBA  SYMBOLE, CZAS I PRZESTRZEÑ

223

Pozbawiono go wp³ywu na rozwój wypadków.
Zlekcewa¿ono go i zniewa¿ono10.
Przyk³adów oswajania czasu lub eliminowania go z ludzkiego mylenia jest wiele. Niekiedy mo¿e dziaæ siê to podwiadomie, nie dobrowolnie. Wskazuj¹ na to niektóre prze¿ycia psychiczne, zw³aszcza te skrajne, b¹d chorobliwe. I tak, osoba ze
skrupu³ami bêdzie mia³a tendencjê do dzielenia problemów moralnych na coraz bardziej szczegó³owe. Do tego stopnia, ¿e doznaje zawrotu g³owy od mnogoci w³asnych przewin i lêku. Osoba targana obawami lub wyrzutami sumienia odkrywa co
raz to wiêcej i wiêcej przera¿aj¹cych dowodów, ¿e jest zgubiona. Jak to siê popularnie mówi: im g³êbiej w las, tym wiêcej drzew. Przera¿aj¹ce myli upodabniaj¹
cz³owieka do eleackiej strza³y unieruchomionej w czasie i przestrzeni. Parali¿uj¹cy
strach i obawa, s¹ przyk³adem niew³aciwego prze¿ywania czasu. Mówi siê, ¿e strach
ma du¿e oczy. Rozszerzone renice zalêknionych oczu widz¹ tylko okrucieñstwo
nadci¹gaj¹cej chwili. Podobne zjawisko skupienia siê na okrelonym wycinku czasu
ma miejsce w prze¿ywaniu bólu. Cierpi¹c, popadamy nie tylko w zniecierpliwienie,
ale równie¿ w panikê. Na prze¿ycie paniki sk³ada siê miêdzy innymi przewiadczenie, ¿e z gronej sytuacji nie ma ju¿ wyjcia, ¿e cierpienie bêdzie trwa³o wiecznie,
¿e siê nie skoñczy. Ow³adniêty panik¹ i lêkiem cz³owiek jest we w³asnych oczach
strza³¹ wypuszczon¹ z ³uku, która nigdy nie dotrze do szczêliwego celu, bo utknê³a
na dobre w sytuacji bez wyjcia. Prze¿ywane przez cz³owieka trudy i cierpienia nieraz s¹ nieskoñczon¹ otch³ani¹ prze¿yæ. Lêk powoduje bezruch duszy i cia³a. Zamiast
mobilizacji dzia³ania i postrzegania nastêpuje odrêtwienie i parali¿. Lêk i cierpienie
ponad miarê sprawiaj¹, ¿e ka¿da chwila trwa wiecznie. Kiedy radykalnie wypowiadamy s³owa: nie ma nadziei, to twierdzimy, ¿e co bêdzie, bo niestety to musi siê
tak staæ, to musi siê za staæ, bo siê ju¿ staje, ju¿ siê sta³o, bo tak musia³o siê staæ.
B³êdne ko³o, bezruch, pat. Chrzecijañskim antidotum na tego rodzaju lêk jest ³agodnoæ i cierpliwoæ do siebie samego oraz ocalaj¹ce spojrzenie drugiego cz³owieka, który nie zosta³ zahipnotyzowany nieszczêciem i nie zapomnia³ o czasie,
ratunek idzie od bliniego, który uczasawia czas. Uczasawiaæ czas to mieæ
g³êbok¹ wiadomoæ nie tylko trwania chwili, ale równie¿ mo¿liwoci jej przerwania, tak jak siê przerywa milczenie lub rozmowê. W chrzecijañstwie widzimy
zwiastuny zbawienia i mi³oci, dostrzegaj¹c czas i przebieg wydarzeñ obwieszczaj¹cych Bo¿¹ ³askê. Jeli lêk powoduje nieskoñczon¹ udrêkê to na szczêcie istnieje równie¿ mi³oæ, zachwyt, uniesienie i religijne prze¿ycie Bo¿ej chwa³y. Chwila
mi³oci, przyjani bliskoci z drugim cz³owiekiem ma nieskoñczon¹ postaæ. Mo¿na siê ni¹ karmiæ przez ca³e ¿ycie, pielêgnuj¹c, j¹ mo¿na przetrzymaæ nawet mieræ
ukochanej osoby. W prze¿yciu mi³oci znajdujemy co nieskoñczonego i duchowego, ponadczasowego.

10

W. S z y m b o r s k a, Ludzie na mocie, w: t a ¿, Widok z ziarnkiem piasku, s. 50.
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VII. Czas liniowy i ko³owrót czasu
Czas liniowy i cykliczny. Józef Tischner podkrela ró¿nicê w prze¿ywaniu czasu przez Greków i chrzecijan. Analizuje on têsknotê Odysa próbuj¹cego powróciæ
do Itaki. Têsknota ta jest nadziej¹ powrotu do tego co by³o, jest wypatrywaniem tego
samego punku, z którego siê wyruszy³o, odp³ynê³o. Chrzecijañska nadzieja jest inna,
bo wypatruje nowej ziemi, nowych niebios i nowego cz³owieka. Nie jest melancholijnym patrzeniem za siebie. Biblijnym przyk³adem cz³owieka ¿yj¹cego nadziej¹ jest
Abraham. Ufaj¹c Bogu, wyruszy³ ku Ziemi Obiecanej. Jego nadzieja nie polega³a na
tym, ¿e dowiadcza³ Bo¿ej opieki i ¿e krzepi³ tym spostrze¿eniem serce. Ufnoæ
i nadzieja nabra³y realizmu i blasku kiedy Abraham uczyni³ pierwszy krok w nieznane. Wêdrówka Abrahama nie jest odysej¹.
Postawy przybieraj¹ rzeczywisty kszta³t kiedy owocuj¹ dynamik¹ dzia³añ, s³ów
i gestów wyra¿onych w przestrzeni i czasie. Dzia³ania musz¹ byæ zapocz¹tkowane
i kontynuowane, s³owa musz¹ byæ wypowiedziane na g³os i do rzeczywistego ucha,
gesty musz¹ byæ wykonane. Gest jest gestem, kiedy jest wykonany, s³owo jest s³owem, kiedy przep³ywa od ust mówi¹cego do ucha s³uchaj¹cego, dzia³ania s¹ dzia³aniami, kiedy faktycznie siê dziej¹, kiedy s¹ czynem osoby poruszaj¹cej siê w czasoprzestrzeni.
Przyk³ad cyklicznego prze¿ywania czasu dostarczaj¹ nam wierzenia religii orfickiej, których refleks odnajdujemy na przyk³ad filozofii Platona.

VIII. Poszukiwanie straconego czasu
Wspomnienie jest aktem tworz¹cym osobê. W naszej pamiêci jest kotwica naszego ducha, mo¿na powiedzieæ jeszcze inaczej: jeden z punktów konstrukcyjnych
ludzkiej osoby tkwi w pamiêci, ustosunkowuj¹c j¹ do w³asnej przesz³oci. Przesz³oæ
jest bardzo wa¿na, bo nie jest tylko chwil¹, co przeminê³a, lecz cz¹stk¹ mnie samego. I to nie jak¹ tam cz¹stk¹, któr¹ mo¿na odizolowaæ od reszty mnie, lecz sk³adnikiem to¿samoci i jednoci mojego obecnego ja. Wiêkszoæ ludzi pomniejsza wagê
i znaczenie tego, co by³o, tylko rozbitkowie ¿yciowi, ci którzy nie mog¹ pogodziæ
siê z bolesn¹ przesz³oci¹, daj¹ do zrozumienia, jak przemo¿na potrafi byæ przesz³oæ, jak obecna mo¿e byæ w cz³owieku chwila nieobecna. Nieszczênicy ci czêsto
dostaj¹ od blinich dobre rady, w stylu: nie mêcz duszy, daj spokój i nie wracaj
do tego, co by³o, i ju¿ nie wróci, wyluzuj siê i nie rozdrapuj ran przesz³oci.
Tymczasem rady te nie pozwalaj¹ uporaæ siê z przesz³oci¹ wci¹¿ ¿yw¹, bolesn¹,
¿ywotn¹ jak ognisko zaka¿enia.
Marcel Proust powiada, ¿e istnieje wiele rodzajów pamiêci: pamiêæ, która ocala
i pamiêæ, która niszczy i oskar¿a. Tê ostatni¹ nazywa on pamiêci¹ zlodowacia³¹
i upad³¹. Gdyby próbowaæ zrozumieæ Prousta wedle zasad chrzecijañskiej interpretacji czasu i cz³owieka, to nale¿a³o, by dopowiedzieæ: tak, przesz³oæ jest kluczem
do zrozumienia siebie w chwili obecnej, ale i rozumienie przesz³oci w chwili obec-
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nej jest ród³em nowego wejcia we w³asn¹ przesz³oæ i ponownego bardziej konstruktywnego prze¿ycia i zmierzenia siê z tym, co by³o. Jest to równie¿ zasada psychoterapii: bolesne prze¿ycia nale¿y na nowo prze¿yæ w duchu prawdy, realizmu
i przebaczenia. Orêdzie chrzecijañskie mówi o zbawieniu ca³ego cz³owieka i ca³ej
ludzkoci, Chrystus bierze na krzy¿ ca³¹ historiê ludzkiej egzystencji. Dziêki tej ³asce wiat³o nadziei, przebaczenia i uzdrowienia leczy równie¿ rany z przesz³oci.
Wspomnienie jest tym, co siê utrwala i zmienia osobê cz³owieka przybrawszy kszta³t
i trwa³oæ11. Wspomnienie jest momentem, kiedy rzeczy minione nabieraj¹ kszta³tu,
proporcji i miary. Wspomnienie mo¿e przyczyniæ siê do odkrycia obiektywnego odniesienia do wiata zewnêtrznego. Nasze pragnienia wspieraj¹ siê na wspomnieniach
przedmiotów, sytuacji i ludzi. Zatem to, jakie s¹ nasze pragnienia, zale¿y, od wspomnienia, od stosunku naszej wiadomoci do minionego czasu. Gdyby w tekcie tego
pisarza dopatrywaæ siê najg³êbszych tez metafizycznych, to mo¿na by pokusiæ siê
o stwierdzenie, ¿e g³oszone przez niego tezy s¹ antytezami w stosunku do pogl¹dów
Kartezjusza, dla którego ludzka wiadomoæ  res cogitans jest ponadprzestrzennym
i a czasowym aktem samowiadomoci. Wedle za³o¿eñ Kartezjusza nasz dostêp do
pe³ni zrozumienia siebie wi¹¿e siê z s¹dami analitycznymi, które nie potrzebuj¹ prze¿ycia czasu i przestrzeni oraz abstrahuj¹ od dowiadczenia w³asnej cielesnoci. Dla
Prousta wa¿ne s¹ obrazy przesz³oci: kolory, zapachy, prze¿ycia mi³osne, pejza¿e,
wy³aniaj¹ce siê z przesz³oci postaci ludzi: ich twarze i g³osy. Uwydatniaj¹c tê myl
mo¿na powiedzieæ, ¿e prze¿ycie przesz³oci, pamiêæ historyczna i znajomoæ w³asnej biografii s¹ niezbêdne, aby zidentyfikowaæ siebie tu i teraz, aby siebie posiadaæ w pe³ni.
Proust zwraca uwagê, ¿e cz³owiek niejednokrotnie zatraca lub oddala w nicoci
cz¹stkê samego siebie, któr¹ powinien odtworzyæ w chwili teraniejszej i uczyniæ
z niej w³asn¹ substancjê. Pos³uchajmy Prousta: alkohol, napinaj¹c szczególnie moje
nerwy, dawa³ obecnym minutom wartoæ, urok, nie czyni¹c mnie zdolniejszym ani
nawet gorliwszym w tym, aby ich broniæ: nie ka¿¹c mi bowiem tysi¹ckrotnie przedk³adaæ owe chwile nad resztê mojego ¿ycia, egzaltacja moja izolowa³a je od niego,
by³em zamkniêty w teraniejszoci jak bohaterowie, jak pijacy. Przesz³oæ moja,
chwilowo przyæmiona, nie rzuca³a przede mnie swego cienia, który nazywamy przysz³oci¹; mieszcz¹c cel ¿ycia ju¿ nie w ziszczeniu marzeñ owej przesz³oci, ale
w szczêciu chwili obecnej, nie siêga³em wzrokiem dalej [...] uto¿samiany z doranym wra¿eniem12.
Dziêki przesz³oci cz³owiek nie przylega zbyt cile do doznawanego przedmiotu w chwili obecnej. Dziêki pamiêci czas przep³ywa przez cz³owieka inaczej ni¿
przez statyczn¹ substancjê kamienia. Cz³owiek nie jest g³azem, bo ¿yje pamiêci¹.
W pewnym sensie cz³owiek dziêki pamiêci jest wyzwolony z czasu, z tu i teraz.
Minuta wyzwolona z porz¹dku czasu stworzy³a w nas na nowo, bymy j¹ odczuli,
M. P r o u s t, W poszukiwaniu straconego czasu, cyt. za: Proust w oczach krytyki wiatowej, red. J. B³oñski, Warszawa 1970, s. 280.
12
M. P r o u s t, W poszukiwanie straconego czasu, t³um. T. ¯eleñski-Boy, t. 2, s. 473-474.
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cz³owieka wyzwolonego z porz¹dku czasu13. Dalszy fragment wypowiedzi Prousta
sugeruje, ¿e przesz³oæ jest przestrzeni¹ intymnych wiêzów z samym sob¹ i ze wiatem. Mam wiadomoæ siebie dziêki temu, ¿e wczeniej dowiadczy³em siebie
w ró¿ny sposób. Dowiadczenia przesz³e s¹ rodzajem luster roz³o¿onych w ró¿nych
punktach przebiegu naszego ¿ycia. Poprzez przesz³oæ to, co zastane, wydobyte ze
skarbca w³asnych prze¿yæ i przemyleñ, odczytujê kim jestem.
Miêdzy wspomnieniem nagle powracaj¹cym a naszym stanem obecnym [...] rozci¹ga siê przestrzeñ, taka, ¿e wystarczy³oby, pomijaj¹c nawet oryginalnoæ specyficzn¹, uczyniæ je nieporównywalnymi. Tak jeli wspomnienie, dlatego ¿e posz³o w niepamiêæ, nie zdo³a³o zadzierzgn¹æ ¿adnej wiêzi, przerzuciæ ¿adnych ogniw miêdzy
sob¹ i minut¹ obecn¹, jeli utknê³o na swoim miejscu i w swojej dacie, jeli zachowa³o swoj¹ osobnoæ i swoj¹ izolacjê na dnie doliny lub na szczycie górskim, zaczynamy nagle dziêki temu oddychaæ powietrzem nowym, z tej w³anie racji, ¿e jest to
powietrze, które wdychalimy ongi [...], które nie mog³oby daæ owego g³êbokiego
wra¿enia odnowy, gdybymy nie oddychali nim ju¿ kiedy, bo prawdziwym rajem jest
raj utracony14.
Ludzkie ja mo¿e byæ rozumiane jako monolit, ca³oæ, zwarta samowiadomoæ.
W tym duchu rozumowa³ Kartezjusz nazywaj¹c ja res cogitans.
Istnieje jednak inne jeszcze podejcie do tego problemu uznaj¹ce, ¿e ja jest strumieniem wiadomoci, wi¹zk¹ prze¿yæ, ³añcuchem dowiadczeñ. W tym wypadku
ja nie jest rzecz¹ myl¹c¹ poza przestrzeni¹ i czasem. Dowiadczenie takiego ja jest
z³udzeniem. Krytycy Kartezjusza zarzucaj¹ mu popadniêcie w tego rodzaju pu³apkê
samowiadomoci. W rzeczywistoci ja nie jest wyranie obrysowane, jest rozchwiane, czasami nie odcina siê od otoczenia.
Filozofowie koñca dziewiêtnastego wieku zwracaj¹ uwagê, ¿e cz³owiek widzi
wiat zewnêtrzny i dowiadcza w³asnego ja w ró¿nego rodzaju impresjach. Przekonanie to by³o zbie¿ne  jak zauwa¿a Ortega y Gasset w eseju Proust a impresjonizm
 z powstaniem nowego stylu malarstwa: impresjonizmu. Pisze on: impresjonistyczny filozof mniema, ¿e ca³e universum jest tylko projekcj¹ naszych doznañ zmys³owych
i uczuæ, potokiem zapachów, smaków, wiate³, odblasków wewnêtrznych15. Tymczasem: filozofia zak³ada³a pierwotnie, ¿e nasza osobowoæ zosta³a stworzona z niezmiennego j¹dra, stanowi¹c jakby duchowy pos¹g, który tym samym gestem wita
zachodz¹ce dooko³a zmiany. Jest to psychologia bohaterów Plutarcha: choæ zanurzeni w oceanie ¿ycia, stawiaj¹ czo³o falom jak ska³y, wichrom jak pos¹gi. Ale psycholog impresjonista [...] dostrzega wieczn¹ przemianê, ci¹g niejasnych rozproszonych stanów, zawsze ró¿noraki uk³ad uczuæ, pojêæ, boleci i nadziei16.
Tam¿e, t. 4, s. 245.
Tam¿e, s. 242.
15
J. O r t e g a y G a s s e t, Proust a impresjonizm, w: Proust w oczach krytyki wiatowej,
s. 84.
16
Tam¿e.
13
14

OSOBA  SYMBOLE, CZAS I PRZESTRZEÑ

227

Przyk³adu dostarcza nam Bergson. W eseju zatytu³owanym miech pisze tak:
Istnieje wiêc jaka logika wyobrani, która nie ma nic wspólnego z logik¹ rozumu
i czêsto jest jej przeciwstawn¹, któr¹ filozofia powinna braæ jednak w rachubê, nie
tylko przy zg³êbianiu komizmu, lecz przy wszystkich tego rodzaju badaniach. Jest to
niejako logika marzenia, ale nie zdanego na kaprysy fantazji indywidualnej, tylko
wynionego przez ca³¹ spo³ecznoæ. Dla jej odtworzenia trzeba szczególnego wysi³ku, który zerwie zewnêtrzn¹ skorupê powsta³¹ z zalegaj¹cych umys³ s¹dów i spiêtrzonych w nim idei, by dojrzeæ w sobie p³yn¹cy, niczym szeroka struga podziemnej
wody, potok przechodz¹cych w siebie obrazów17.
We wspomnianym tekcie Ortega czyni bardzo wa¿n¹ uwagê, na temat impresjonistycznego pisarstwa Prousta: Zaleta to i zarazem wada impresjonizmu, ¿e
w powieci Prousta nic siê, jak ju¿ mówi³em, nie zdarza, nie ma dramatycznoci, procesu. Jest szereg spojrzeñ nies³ychanie bogatych w treæ, ale statycznych. Tymczasem dla nas miertelnych nie ma nic ciekawszego ni¿ ruch, poniewa¿ jestemy z natury istotami dynamicznymi18.
Ta uwaga ma rangê filozoficzn¹. Filozofowie waloryzuj¹cy wiadomoæ niejednokrotnie pomniejszali znaczenie dynamiki cia³a w ludzkim samopoznaniu. Dotyczy
to, tak ró¿nych filozofów jak: Husserl, Scheler. Kartezjusz za rozumia³ ja jak duchowy pos¹g, a cia³o widzia³ jako maszynê, która nie wp³ywa na wewnêtrzna dynamikê osoby. Cia³o jest wehiku³em poruszaj¹cym siê w czasie i przestrzeni zarz¹dzanym przez ja znajduj¹ce siê poza wszelk¹ wyobra¿aln¹ przestrzeni¹.
17
18

H. B e r g s o n, miech. Esej o komizmie, t³um. S. Cichowicz, Warszawa 1995, s. 34.
J. O r t e g a y G a s s e t, Proust a impresjonizm, s. 86.
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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
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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

236
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
WYDZIA£ TEOLOGICZNY
STUDIA I MATERIA£Y
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  CHRZECIJANSTWO
Poznañ 2005
Tom 81
GRZEGORZ KUBSKI
BIBLIA ROMANTYCZNIE ODCZYTYWANA
Poznañ 2005
Tom 82
MAREK PYC
ZNAKI BLISKOCI OJCA
Poznañ 2005
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BIBLIOTEKA POMOCY NAUKOWYCH
U k a z a ³ y s i ê:
Tom I
W£ADYS£AW KOSKA
KATECHETYKA
Poznañ 1987
Tom II
TOMASZ WÊC£AWSKI
ELEMENTY CHRYSTOLOGII
Poznañ 1991
Tom III
MAREK JÊDRASZEWSKI
ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA
Poznañ 1988
Tom IV
ANDRZEJ SPARTY
DZIEJE FILOZOFII CHRZECIJAÑSKIEJ STARO¯YTNOCI I REDNIOWIECZA
Poznañ 1992
Tom V
JERZY TROSKA
MORALNOÆ ¯YCIA P£CIOWEGO, MA£¯EÑSKIEGO I RODZINNEGO
Poznañ 1998
Tom VI
MARIAN FINKE
PEDAGOGIKA WIARY
Poznañ 1996
Tom VII
LUDWIK WCIÓRKA
FILOZOFIA PRZYRODY
Poznañ 1993
Tom VIII
LUDWIK WCIÓRKA
TEORIA POZNANIA
Poznañ 1996
Tom IX
LUDWIK WCIÓRKA
WIEDZIEÆ, ¯E JEST BÓG
Poznañ 1994
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Tom X
MICHA£ PETER
PREHISTORIA BIBLIJNA
Poznañ 1994
Tom XI
MICHA£ PETER
DZIEJE IZRAELA
Poznañ 1996
Tom XII
TOMASZ WÊC£AWSKI
CHRYSTUS NASZEJ WIARY
Poznañ 1996
Tom XIII
ZDZIS£AW GRZEGORSKI
HOMILETYKA KONTEKSTUALNA
Poznañ 1999
Tom XIV
JERZY TROSKA
MORALNOÆ ¯YCIA CIELESNEGO
Poznañ 1999
Tom XV
JAN SZPET
DYDAKTYKA KATECHEZY
Poznañ 1999
Tom XVI
GRZEGORZ KUBSKI
TEORIA KOMENTARZA BIBLIJNEGO
Poznañ 2000
Tom XVII
BOGDAN PONI¯Y
KSIÊGA M¥DROCI
OD EGZEGEZY DO TEOLOGII
Poznañ 2000
Tom XVIII
FILOZOFIA
MATERIA£Y DO ÆWICZEÑ DLA STUDENTÓW TEOLOGII
Poznañ 2001
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Tom XIX
ANDRZEJ SIEMIANOWSKI
OGÓLNA METODOLOGIA NAUK
WPROWADZENIE DLA STUDENTÓW TEOLOGII
Poznañ 2001
Tom XX
ADAM PRZYBECKI
DUSZPASTERSTWO W POLSCE
Poznañ 2001
Tom XXI
BOGDAN PONI¯Y
MOTYW WYJCIA W BIBLII
Poznañ 2001
Tom XXII
LEON NIECIOR
MYL WCZESNOCHRZECIJAÑSKA
WOBEC WYZWANIA CZASU
Wybrane zagadnienia z teologii Ojców
Poznañ 2002
Tom XXIII
TERESA STANEK
JAHWE A BOGOWIE LUDÓW
Idee religijne wczesnego Izraela
na tle wierzeñ ludów Egiptu, Mezopotamii i Kanaanu
Poznañ 2002
Tom XXIV
DANUTA FURSZPANIAK
NATIVITY MYSTERY PLAYS: A SCREENPLAY
Handouts for Drama Activities at Intermediate Level
Poznañ 2002
Tom XXV
DARIUSZ KWIATKOWSKI
LITURGIKA
Materia³y do æwiczeñ dla studentów teologii
Poznañ 2003
Tom XXVI
EL¯BIETA ADAMIAK
MARIOLOGIA
Poznañ 2003
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PISMA OJCÓW KOCIO£A
Tom 2
MINUCJUSZ FELIKS
OCTAVIUS
Przek³ad i opracowanie
Jan Sajdak
Reprint  Poznañ 2001
Tom 8
WINCENTY Z LERYNU
PAMIÊTNIK. COMMONITORIUM
Prze³o¿y³, wstêp i objanienia da³
JAN STAHR
Reprint  Poznañ 2002
Tom 14
WIKTOR Z WITY
DZIEJE PRZELADOWANIA KOCIO£A
W AFRYCE PRZEZ WANADALÓW
Przek³ad i opracowanie
Jan Czuj
Reprint  Poznañ 2005
Tom 28
TERTULIAN
O WIDOWISKACH. O BA£WOCHWALSTWIE
Przek³ad Stefan Naskrêt i Anna Strzelecka
Opracowanie Anna Strzelecka i Pawe³ Wygralak
Poznañ 2005
Tom 29
CEZARY Z ARLES
PISMA DOGMATYCZNE I EGZEGETYCZNE
Przek³ad Anna Strzelecka
Opracowanie Pawe³ Wygralak
Poznañ 2004
Tom 30
NIL Z ANCYRY
PISMA ASCETYCZNE
Przek³ad i opracowanie Leon Niecior
Poznañ 2003
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SERIA KRYZYSOWA
Tomasz Wêc³awski

WIELKIE KRYZYSY TRADYCJI CHRZECIJAÑSKIEJ
Poznañ 1999

Józef Nowacki
POCZ¥TKI BISKUPSTWA POZNAÑSKIEGO
Poznañ 2000

Seweryn Rosik
MOJE CHRZECIJAÑSTWO
Poznañ 2000

Pawe³ Bortkiewicz
PRZEDE WSZYSTKIM ETYKA
Poznañ 2000

Marian Banaszak
O POCZ¥TKACH BISKUPSTWA POZNAÑSKIEGO
DYSKUSYJNIE
Poznañ 2002

Izabela Jaruzelska
GDY CZYTAM BIBLIÊ W IZRAELU
Poznañ 2002

Józef Nowacki

SYNODY DIECEZJI POZNAÑSKIEJ W LATACH 1252-1738
Poznañ 2004

Tomasz Wêc³awski
ROZMOWY
w przygotowaniu

Hanna Kóèka-Krenz
NA OSTROWIE TUMSKIM W POZNANIU
w przygotowaniu
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MANEAT QUAESTIO
Tomasz Wêc³awski
GDZIE JEST BÓG?
MA£E WPROWADZENIE DO TEOLOGII
DLA TYCH, KTÓRZY NIE BOJ¥ SIÊ MYLEÆ
Poznañ 2002
Tomasz Wêc³awski
KRÓLOWANIE BOGA
DWA OBJANIENIA WYZNANIA WIARY KOCIO£A
Poznañ 2003
Kamil Kaczmarek
SOCJOLOGIA A RELIGIE
WSPÓ£CZYNNIK HUMANISTYCZNY
JAKO NARZÊDZIE WARTOCIOWANIA
W PISMACH ERICHA FROMMA
Poznañ 2003
Andrzej Siemianowski
POZNANIE A JÊZYK
CZY POZNAWANIE JEST CZYNNOCI¥
MORALNIE PODEJRZAN¥?
CZY MYLENIE JEST GRZECHEM?
Poznañ 2003
Tomasz Wêc³awski
KRÓLOWANIE BOGA
TRZY OBJANIENIA WYZNANIA WIARY KOCIO£A
Poznañ 2004
Rafa³ Sergiusz Niziñski
CZ£OWIEK I TRWOGA
NICOÆ W UJÊCIU MARTINA HEIDEGGERA
Poznañ 2004
Dominik Kubicki
LISTY DO JEZUSA
Poznañ 2004
Tomasz Wêc³awski
KRÓLOWANIE BOGA
JESZCZE TRZY OBJANIENIA WYZNANIA WIARY KOCIO£A
Poznañ 2005
Aleksy Klawek
TAJEMNICE BIBLIJNYCH IMION
w przygotowaniu
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OPUSCULA DEDICATA
Tom I
ECCLESIA POSNANIENSIS
OPUSCULA MARIANO BANASZAK
SEPTUAGENARIO DEDICATA
Poznañ 1998
Tom II
VERBO DOMINI SERVIRE
OPUSCULA IOANNI CANTIO PYTEL
SEPTUAGENARIO DEDICATA
Poznañ 2000
Tom III
SCRIPTURA SACRA POSNANIENSIS
OPUSCULA MARIANO WOLNIEWICZ
OCTOGENARIO DEDICATA
Poznañ 2002
Tom IV
SAPIENTIS EST ORDINARE
OPUSCULA LUDOVICO WCIÓRKA
SEPTUAGENARIO DEDICATA
Poznañ 2001
Tom V
ECCLESIAE IN IUSTITIA SERVIRE
OPUSCULA THADDAEO WALACHOWICZ
PIAE MEMORIAE DEDICATA
Poznañ 2003
Tom VI

REQUIRITE IN LIBRO DOMINI
OPUSCULA MICHAELI PETER
PIAE MEMORIAE DEDICATA
Poznañ 2005
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA
Osoba i jej relacje
TOM 1, 2004

JAK

MAREK JÊDRASZEWSKI
FILOZOFIA

NALE¯Y ROZUMIEÆ POJÊCIE

CHRZECIJAÑSKA

ANTONI SIEMIANOWSKI
W stronê ontologii osoby
JAN GRZESZCZAK
Ens minimum, scilicet relatio. Relacja i jej miejsce w metafizyce
w. Tomasza z Akwinu
KATARZYNA DZIKOWSKA
Osobotwórczy wymiar relacji w filozofii Martina Bubera
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Cz³owiek w odniesieniach. Wokó³ koncepcji Martina Heideggera
ANDRZEJ LATOÑ
Osoba jako byt relacyjny w ujêciu Gabriela Marcela
WALDEMAR KMIECIKOWSKI
Ingardenowska koncepcja osoby
RAFA£ S. NIZIÑSKI
Zagadnienie osoby w procesualnej filozofii Charlesa Hartshornea
MAREK JÊDRASZEWSKI
Emmanuel Levinas: osoba jako monada i jej relacje
ANDRZEJ LATOÑ
Relacyjnoæ osoby w ujêciu Paula Ricoeura
RAFA£ RYBACKI
Osoba ludzka  jej bytowa podmiotowoæ i uczestnictwo
w antropologii kardyna³a Karola Wojty³y
ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
Osoba i wiêzi rodzicielskie w problematyce sztucznej prokreacji

