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Wprowadzenie

Wiek XX przyniósł szczególne zainteresowanie człowiekiem rozu-
mianym jako osoba  W okresie międzywojennym powstały pierwsze 
koncepcje uznające pojęcie osoby za klucz do analiz człowieka, zaś 
w.obliczu koszmaru II wojny światowej zarówno w.filozofii, jak i.pra-
wie międzynarodowym na stałe zagościło pojęcie godności człowieka  
Do grona filozofów, którzy poświęcili swe wysiłki analizom osobowe-
go charakteru człowieka, należy patronka Europy i. święta Kościoła 
katolickiego Edyta Stein, po wstąpieniu do zakonu karmelitanek bo-
sych znana jako s  Teresa Benedykta od Krzyża 

Od 1913 roku, gdy podjęła pierwsze prace nad doktoratem, aż do 
przedwczesnej śmierci 9 sierpnia 1942 filozof ta pracowała nad za-
gadnieniem osoby ludzkiej  Owocem tych wysiłków są pisma obej-
mujące w. pierwszym całościowym wydaniu jej prac, ukończonym 
w. 2015 roku przez niemieckie Wydawnictwo Herder, dwadzieścia 
siedem tomów, spośród których szesnaście to prace filozoficzne lub 
filozoficzno-teologiczne  

W obliczu przypadającej 9 sierpnia 2017 roku 75  rocznicy jej mę-
czeńskiej śmierci w. obozie zagłady Auschwitz-Birkenau grono kra-
kowskich filozofów postanowiło uczcić świętą filozof, męczennicę 
i.patronkę Europy refleksją nad zagadnieniami, które pochłaniały jej 
uwagę przez całe życie: tematem osoby ludzkiej i. jej wartości  Współ-
praca osób związanych z wieloma ośrodkami naukowymi umożliwiła 
organizację w.Krakowie oraz w.Oświęcimiu dwóch wydarzeń nauko-
wo-kulturalnych  

EDYTA STEIN – PYTANIA O CZŁOWIEKA
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Pierwszym z nich było otwarte sympozjum naukowe Godność oso-
by ludzkiej – dar i  zobowiązanie  Ks  dr Manfred Deselaers, współ-
twórca Centrum Dialogu i.Modlitwy w.Oświęcimiu, zwrócił się z ideą 
organizacji konferencji naukowej w. Krakowie do dr Joanny Barcik 
z Wydziału Filozoficznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II 
w.Krakowie oraz do piszącej te słowa, związanej z Instytutem Filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  Przy współpracy tych trzech instytucji 
oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i. Polskiego Towarzystwa 
Filozofii Religii zorganizowane zostało sympozjum, którego motywem 
przewodnim było zagadnienie osoby i. jej godności w. filozofii Edy-
ty Stein  Zebrane w. niniejszym numerze teksty zostały wygłoszone 
w.trakcie sympozjum, które obradowało 19 czerwca 2017 roku w.auli 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w.Krakowie  

Wiodącym tematem podejmowanej podczas sympozjum refleksji 
było zagadnienie osoby ludzkiej w.myśli filozofii Edyty Stein, a.więc 
pytanie o to, kim jest człowiek rozumiany jako osoba  Zwłaszcza 
w. późnym okresie jej życia myślenie Edyty Stein o człowieku jako 
osobie pozostawało mocno osadzone w. tradycji filozoficznego my-
ślenia starożytności oraz średniowiecza i. bez tych kontekstów po-
zostaje niezrozumiałe  Dlatego też artykuły dotyczące zagadnienia 
osoby zostały uzupełnione badaniem historycznym na temat inspi-
racji Edyty Stein myślą filozofów późnej starożytności i. średniowie-
cza  Wreszcie, wszechobecnym kontekstem dla podejmowanej reflek-
sji było pytanie o godność bytu osobowego człowieka  Refleksja nad 
tym zagadnieniem prowadzona była tyleż w. odniesieniu do myśli 
Edyty Stein, co do jej życia – świadectwo jej życia oraz przesłanie 
filozoficznego i. teologicznego myślenia wzajem się bowiem uzupeł-
niają i.potwierdzają  

W rocznicę śmierci Edyty Stein, 9 sierpnia 2017, dokładnie 75 lat po 
męczeńskiej śmierci patronki Europy, Centrum Dialogu i. Modlitwy 
w. Oświęcimiu zorganizowało otwarcie wystawy niemieckiego foto-
grafa Martina Blume zatytułowanej Auschwitz heute  Ostatni zamie-
szony w.niniejszym bloku tekst – Zagadnienie wczucia według Edyty 
Stein a symbol Auschwitz – powstał z okazji otwarcia tej wystawy i.jego 
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tematyka podyktowana została miejscem i.okolicznością.– dotyczy on 
zatem teorii wczucia u Edyty Stein w.kontekście symbolu Auschwitz 

Oddając w.ręce Czytelnika artykuły poświęcone filozofii i.teologii 
osoby Edyty Stein, ufamy, że ich lektura przyczyni się do wzrostu za-
interesowania jej postacią i.jej dorobkiem 

Jadwiga Guerrero van der Meijden







Wuthering Heights (1).   
Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Jan Kiełbasa
Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Filozofii

Edyty Stein czytanie Tomasza.  
Inspiracje, studia, przekłady

Edyta Stein ogłoszona została świętą i  doktorem Kościoła, jednak 
elementarna znajomość jej biografii i szacunek dla tej nietoczącej się 
prostoliniowo historii życia winny nas powstrzymywać, jak sądzę, 
przed uznaniem jej za anima naturaliter christiana. Tym bardziej, 
oczywiście, byłoby bezzasadne traktowanie jej jako anima naturali-
ter thomistica – i  takiego traktowania Edyty Stein nie należy się tu 
spodziewać. Przed pokusą takiego zawłaszczenia jej osoby i  myśli 
wystarczająco winna nas chronić pamięć o  pierwotnej fenomenolo-
gicznej formacji, która trwale naznaczyła myślenie, o  przynależności 
do szkoły Husserla, której nigdy się nie wyrzekła, choć miała w niej 
swoje osobne miejsce, a do swego mistrza zachowywała tyleż szacunek 
i podziw, co krytyczny dystans. Podobnie winna nas przed tym strzec 
świadomość wielości i złożoności jej intelektualnych inspiracji i dróg 
intelektualnego rozwoju w późniejszych latach: poszukiwaniom Edyty 
Stein towarzyszyli przecież wówczas nie tylko Tomasz z Akwinu, ale 
także Pseudo-Dionizy Areopagita, święci karmelitańscy mistycy – Te-
resa z Avili i Jan od Krzyża oraz John Henry Newman. 

Dla mojego tekstu sprawa domniemanego tomizmu Edyty Stein nie 
ma w gruncie rzeczy większego znaczenia: nie sądzę, by było koniecz-
ne jakieś formalne sklasyfikowanie jej myśli, by w jej spotkaniu z my-
ślą Akwinaty chodziło o szyld, pod jakim się ono dokonuje. Dlatego na 
pytanie o to, czy Edyta Stein była tomistką, odpowiedziałbym chętnie 
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tak, jak znana badaczka Mette Lebech: to zależy, co się rozumie przez 
tomizm1. Jeśli ściśle określoną historyczną doktrynę powstałą w XIII 
wieku, której ośrodkowym i nieusuwalnym elementem byłby np. ary-
stotelesowski hylemorfizm wraz z  tezą o  materii jako zasadzie jed-
nostkowienia bytu – doktrynę w kolejnych stuleciach spetryfikowaną 
w jakiś ostateczny, niepodlegający dyskusji dogmat – to w takim sensie 
myśl Edyty Stein tomizmem raczej nie jest. Być może łatwiej byłoby tę 
kwalifikację do jej filozofii zastosować, gdyby rozumieć ją jako okre-
ślenie doktryny, która odwołuje się do możliwie najlepszej dostępnej 
filozofii, aby podjąć próbę całościowego zinterpretowania rzeczywisto-
ści z uwzględnieniem danych pochodzących z Objawienia2. 

Sama Edyta Stein kilkakrotnie, choć może niekiedy nazbyt zdaw-
kowo i  enigmatycznie – wyjaśnia, dlaczego przystąpiła do studiowa-
nia Tomasza z Akwinu. W przedmowie do dzieła Byt skończony a byt 
wieczny wspomina o  pragnieniu poznania podstaw myślowych tego 
świata, w  którym po swojej konwersji na katolicyzm miała się zado-
mowić. W  poszukiwaniu owych podstaw myślowych pozwalających 
zrozumieć ten nowy dla niej świat i jakoś się z nim oswoić samo przez 
się zrozumiałe zdawało jej się sięgnięcie po pisma Akwinaty3. Ta samo-
oczywistość musiała zapewne znaczyć, że i w przekonaniu Edyty Stein, 
i w opinii środowiska, w którym się znalazła, zaznajomienie się właś-
nie z tą tradycją stanowiło klucz do intelektualnego objaśnienia świata 
w zgodzie z katolickim nauczaniem. Z jednej strony, może to wyglądać 
na czysto przygodny charakter tej intelektualnej znajomości, bo to nie 
naturalna ewolucja myślenia, nie sama autonomicznie rozwijająca się 
myśl doprowadziła Edytę Stein do spotkania z filozofią Tomasza, lecz  
wobec filozoficznego myślenia zewnętrzna i  uboczna, choć egzysten-
cjalnie pierwszej wagi, okoliczność, jaką było – jak sama to ujmuje – 
znalezienie drogi do Chrystusa i Jego Kościoła4. 

1 Por. M. Lebech, Edith Stein’s Thomism, „Maynooth Philosophical Papers” 2003, 
nr 7, s. 23.

2 Por. tamże.
3 Por. E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, tłum. I.J. Adamska OCD, Poznań 1995,  

Przedmowa, s. 27. 
4 Por. tamże. 
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Z drugiej jednak strony, pierwsze przedsięwzięcia związane ze stu-
diowaniem Tomasza były dla Stein tyleż zapoczątkowaniem nowej drogi  
intelektualnej i terminowaniem u nowych na tej drodze przewodników, 
co powrotem do filozoficznej pracy5, a zatem ponownym podjęciem ba-
dań należących do jej pierwotnego – filozoficznego – powołania. Tam-
to wcześniejsze myślenie zatem się nie skończyło, nie popadło w zapo-
mnienie, ale doczekało się kontynuacji w nowych warunkach, stało się 
po prostu filozofowaniem w  innym stylu, bo wystawionym na nowe 
wyzwania i nowe impulsy do myślenia skłaniające. Nie mam wystarcza-
jących danych, aby ocenić, jak wielki wpływ na zainteresowanie myślą 
Tomasza miała nowa egzystencjalna sytuacja Edyty Stein, i  aby wywa-
żyć, ile w jej studiach nad Tomaszem było odpowiedzi na oczekiwania 
i życzenia środowiska, a  ile jej własnej determinacji, wynikającej – ow-
szem – z  dokonanego życiowego wyboru, ale również z  logiki jej spo-
sobu myślenia i z ówcześnie przez nią prowadzonego dialogu z innymi 
filozofami. Myślę jednak, że mamy dość danych, aby uznać, że to zain-
teresowanie i te studia nie były motywowane wyłącznie doraźną potrze-
bą adaptacji do zmienionych warunków życiowych i lojalnością wobec 
nowego – kościelnego – środowiska, lecz dyktowane były pragnieniem 
rozumienia myśli początkowo obcej, odległej od jej pierwotnej filozo-
ficznej formacji, z którą konfrontacja i znalezienie punktów wspólnych 
stały się ciekawym wyzwaniem, intelektualnym zadaniem i zobowiąza-
niem dla twórczego umysłu Edyty Stein. Według jej własnych określeń, 
podjęte przez nią zadanie można opisać jako „próbę zespolenia [eine 
Verschmelzung] myśli średniowiecznej z żywą myślą współczesną”6, kon-
frontację (der Auseinandersetzung) myśli nowożytnej (zwłaszcza bliskiej 
jej husserlowskiej fenomenologii) z  myślą Tomasza z  Akwinu7 i  budo-
wanie pomostu (eine Brücke geben) między dwoma tak różnymi sposo-
bami pojmowania i uprawiania filozofii. 

Ona sama widzi siebie jako „pełną czci uczennicę” (eine ehrfürtige 
und willige Schülerin) św. Tomasza, ale zarazem przypomina, że kiedy 

5 Por. tamże.
6 Por. tamże, s. 28.
7 Por. tamże, s. 27-29.
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podejmowała studia nad Tomaszem, miała już za sobą solidną intelek-
tualną formację (feste Prägung), a jej umysł wcale nie był jakąś tabula 
rasa8. Swoją pracę nad myślą św. Tomasza – w szczególności w czasie, 
gdy tłumaczyła De Veritate, czyli Kwestie dyskutowane o  prawdzie – 
określa jako „trudne zbliżanie się” (eine schwierige Annäherung)9 albo 

„trudne spotkanie” (schwierige Begegnung) i  nieraz wspomina o  trud-
nościach i  przeszkodach – nie tylko sytuacyjnych, ale i  merytorycz-
nych – na wybranej przez siebie drodze wiodącej do spotkania dwóch 
filozoficznych światów. Wśród tych zasadniczych merytorycznych 
trudności jest inny sposób formułowania podstawowych pytań filozo-
ficznych – takich jak pytanie o byt czy pytanie o prawdę, które – choć 
dla obu spotykających się stron ważne – stawiane są w zupełnie innym 
teoretycznym i  historycznym kontekście, w  innym sensie, z  inną in-
tencją, przy użyciu innej siatki pojęciowej. Edyta Stein ze zdziwieniem 
i chyba pewnym zakłopotaniem konstatuje np. że tak typowe, niemal 
odruchowe, a poza tym absolutnie ośrodkowe dla nowożytnej filozofii 
pytania o poznanie – czy to w  stylu kantowskim: „Jak poznanie jest 
możliwe?”, czy to w  stylu husserlowskiej fenomenologii: „Czym jest 
poznanie w swojej istocie czy też zgodnie ze swoją istotą?” – w tekstach 
Tomasza z  Akwinu  explicite nie jest formułowane i  wymaga dopiero 
zrekonstruowania jako przewodni, choć wprost niewypowiedziany 
motyw całego zbioru Kwestii dyskutowanych o prawdzie. 

Edyta Stein zderza się więc z  zasadniczą innością myślenia Toma-
sza, przy czym niekiedy – jak w  wyżej podanym przypadku – do-
świadcza tej inności jako braku czegoś, do czego w  znanym sobie 
sposobie myślenia jest przyzwyczajona, niekiedy znów jako obecności 
czegoś, co jest – jej zdaniem – poznawczo jałową, zbędną nadwyżką, 
historycznym balastem (tak jest w przypadku jej krytycznego stosun-
ku do Tomaszowego rozumienia materii jako głównej, jeśli nie jedynej 
zasady jednostkowienia bytu). W związku z tą ostatnią okolicznością, 

8 Por. tamże, s. 27. 
9 Przypominają o tym A. Speer i F.V. Tommasi, autorzy wprowadzenia do wydania 

wspomnianego przekładu De Veritate w 23 tomie Dzieł zebranych Edyty Stein. 
Por. Edith Stein Gesamtausgabe (dalej: ESGA) 23, Einleitung, s. XIX.
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tj. odczytywaniem niektórych elementów filozofii Tomasza jako histo-
rycznego balastu, utrudniającego porozumienie filozofów „ponad wie-
kami”, ponad kulturowymi i światopoglądowymi podziałami (a taka 
wspólnota wszystkich rzetelnie szukających prawdy ponad wszystkimi 
epokami, granicami narodów i szkół, niewątpliwie była wielką nadzieją 
Edyty Stein), uważam za konieczne przywołanie jej szczerego i uczci-
wego, nie kurtuazją powodowanego wyznania z przedmowy do Bytu 
skończonego a  bytu wiecznego. Otóż zabierając się do odczytywania 
i  interpretowania myśli Tomasza z  Akwinu, Stein oświadcza: „będąc 
w scholastyce nowicjuszką [ein Neuling], może starać się o uzupełnie-
nie braków w  swoich wiadomościach jedynie stopniowo i  fragmenta-
rycznie. Dlatego też nie mogła myśleć o historycznym przedstawieniu 
omawianych tu zagadnień”10. 

To, co myślicielka proponuje, nie jest zatem wierną i  drobiazgo-
wą rekonstrukcją pewnego filozoficznego stanowiska z  punktu wi-
dzenia i  według reguł sztuki historyka filozofii. Możemy się raczej 
spodziewać selektywnego i  problemowego opracowania materiału 
źródłowego, który – skonfrontowany z koncepcjami formułowanymi 
wiele stuleci później – żyć będzie teraz niejako drugim życiem, poza 
swoim historycznym kontekstem, jako zbiór problemów i  argumen-
tów w filozoficznej dyskusji toczonej właściwie ponadczasowo. Warto 
w  tym miejscu choćby tylko wspomnieć o  tym, że taki zabieg bez-
pośredniej, ahistorycznej konfrontacji myślenia Tomasza z myśleniem 
swojego mistrza, Edmunda Husserla – konfrontacji skoncentrowa-
nej wokół kilku kluczowych punktów, co do których się różnili, ale 
mogliby się także w  pewnym zakresie zgodzić – Edyta Stein prze-
prowadziła w  swoim tekście z  roku 1929, napisanym na 70. rocznicę 
urodzin Husserla11. Nie dbając specjalnie o szczegóły, wedle własnego  

10 E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, dz. cyt., s. 28.
11 Por. E. Stein, Was ist Philosophie? Ein Gespräch zwischen Edmund Husserl und 

Thomas von Aquino, w: ESGA 9 (red. B. Beckmann-Zöller, H.R. Sepp), 2014, s. 91–
118. Pierwotnie tekst nosił tytuł Festschrift, Edmund Husserl zum 70 Geburstag 
gewidmet. W tym samym tomie Dzieł zebranych Stein opublikowano jeszcze je-
den tekst pochodzący z tego samego 1929 roku i porównujący tych samych my-
ślicieli, ale napisany w  innej, bardziej akademickiej konwencji i  koncentrujący 
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wyobrażenia i  wyboru, swoimi słowami przedstawiając ich poglądy 
(albo przynajmniej takie poglądy, które zdaniem Stein powinny im 
być bliskie), inscenizuje wyimaginowany dialog między dwoma filo-
zofami bardzo serio traktującymi swoje powołanie jako maksymalnie 
rzetelne poszukiwanie prawdy, zmierzające do obiektywnej wiedzy. 
Ten dialog Tomasza z Husserlem jest czymś dla autorki ważnym, sko-
ro w  ich usta wkłada własne pytania i  wątpliwości, a  bodaj i  własne 
filozoficzne credo, w  tym przypadku rozpisane na dwa głosy. Ale też  
i w tym tekście, i gdzie indziej Tomasz z Akwinu jest Tomaszem Edy-
ty Stein, a  jego poglądy przefiltrowane są przez jej sposób czytania 
i rozumienia tekstów źródłowych, przez ich aplikację do konkretnych 
interesujących dla niej problemów, która niejako programowo nieko-
niecznie jest zbieżna z wymową precyzyjnej, warsztatowo poprawnej 
rekonstrukcji tych tekstów. 

Trudne zbliżanie się do myśli Akwinaty Edyta Stein zaczęła zatem 
od jej zestawienia z myślą Edmunda Husserla, szukając między nimi 
punktów wspólnych, próbując budować między nimi mosty intelek-
tualnego porozumienia ponad oczywistymi różnicami. W  kolejnym 
kroku podjęła się ambitnego zadania przetłumaczenia z łaciny na nie-
miecki niektórych ważnych dzieł Tomasza, przede wszystkim Kwestii 
dyskutowanych o prawdzie (De Veritate), które w  jej przekładzie jako 
Heiliges Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahrheit uka-
zały się w dwóch tomach w latach 1931–193212. Ta praca translatorska 
była przygotowaniem i  koniecznym warunkiem do podjęcia próby 
krytycznego przemyślenia, fenomenologicznego opracowania i  wyko-
rzystania w  oryginalnej filozoficznej syntezie kluczowych pojęć me-
tafizyki Tomasza (takich jak akt i możność), by w końcu w dziele Byt 
skończony a byt wieczny Edyta Stein mogła – na fundamencie pytania  

się na relacjach między fenomenologią Husserla a scholastyczną filozofią Toma-
sza z Akwinu: Husserl’s Phänomenologie und die Philosophie des hl. Thomas von 
Aquino, tamże, s.  119-142. Polski przekład: Fenomenologia Husserla a filozofia  
św. Tomasza z Akwinu. Próba konfrontacji, tłum. J. Zychowicz, „Znak-Idee” 1989 
nr 1, s. 80-100.

12 W Dziełach zebranych Edyty Stein wspomniane tłumaczenie ukazało się w tomach  
23 i 24 w roku 2008.
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o byt – tę budowaną przez siebie syntezę chrześcijańskiej wiary, filozo-
ficznej – głównie arystotelesowsko-tomistycznej, choć przecież także 
platońsko-augustyńskiej – tradycji i  fenomenologicznej metody jesz-
cze pogłębić i lepiej uzasadnić.

Oczywiście, studia Edyty Stein nad tekstami Tomasza nie ograni-
czały się do De Veritate, choć akurat pracy nad tym przekładem po-
święciła szczególnie dużo trudu, tak na etapie kwerendy źródłowej 
i studiowania bogatej literatury przedmiotu, jak w fazie opracowywa-
nia specjalistycznego słownika niemieckich terminów proponowanych 
jako odpowiedniki oryginalnych terminów łacińskich. Stein sporzą-
dziła również kompletny przekład innego wczesnego dzieła Tomasza, 
mianowicie O bycie i istocie (De ente et essentia)13; to tłumaczenie nie 
zostało jednak przez nią przygotowane do publikacji i dopiero po po-
nad 70 latach doczekało się wydania na podstawie rękopiśmiennych 
materiałów zachowanych w archiwach. Wiele tekstów tłumaczyła i ko-
mentowała fragmentarycznie bądź sporządzała z  nich robocze notat-
ki i  wyciągi. To, co z  tej pracy się zachowało w  archiwach, zostało 
wydane w dwudziestym siódmym tomie Dzieł zebranych Edyty Stein, 
pod szyldem Miscellanea thomistica. Znajdujemy tam cząstkowe, ro-
bocze przekłady innych kwestii dyskutowanych Tomasza (De potentia, 
De anima, De spiritualibus creaturis, De malo), dość spore fragmenty 
wszystkich trzech części Summa theologiae (jest np. obszerny fragment 
z I części Sumy, obejmujący ważne dla Stein podstawy Tomaszowego 
myślenia o  człowieku; są przekłady kwestii czy artykułów z  etycznej 
części Sumy, tak z Prima Secundae, jak z Secunda Secundae), a ponad-
to fragmenty komentarza Tomasza do Metafizyki Arystotelesa. 

Merytorycznie związana z  tymi roboczymi opracowaniami teks-
tów źródłowych jest część, w  której zawierają się wyciągi i  tłumacze-
nia z tekstów autorów współczesnych – znawców i komentatorów myśli 
Tomasza. Wśród tych materiałów są fragmenty tekstów Josepha Gred-
ta – autora popularnych podręczników myśli tomistycznej (takich jak 

13 W Dziełach zebranych przekład De ente et essentia – jako Thomas von Aquino 
Über das Seiende und das Wesen (mit den Roland–Gosselin Exzerpten) – ukazał 
się jako tom 26 w roku 2010. 
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Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae), z  których Edyta Stein 
często korzystała, a  które niech mi będzie wolno nazwać „tomistycz-
ną Wulgatą”. Są tam również krótsze lub dłuższe wyimki z tekstów tak 
wybitnych znawców, jak Martin Grabmann, Jacques Maritain, Etienne 
Gilson, Josef Pieper, A. Sertillanges, G. Manser i  wielu innych. Te ro-
bocze notatki, pełne skreśleń i przeróbek, wraz z odręcznymi do nich 
komentarzami stanowią świadectwo tego, jak solidnie Edyta Stein przy-
gotowywała się do poznania myśli Tomasza i do tłumaczenia jego dzieł. 

Od tej faktograficznej relacji dotyczącej pisemnej dokumentacji 
studiów Edyty Stein nad myślą Tomasza z  Akwinu przejdźmy do 
zastanowienia się nad tym, jakie treści Tomaszowego dyskursu ożyły 
w  jej filozoficznej refleksji, albo inaczej: co i  jak w  myśleniu Toma-
sza ożywiło refleksję myślicielki z Wrocławia, zyskało jej akceptację 
lub wzbudziło sprzeciw, zostało przez nią zasymilowane w  ramach 
większej syntezy albo też stało się dla niej – wprost lub nie wprost – 
inspiracją do intelektualnych poszukiwań w  dziedzinie dotąd nie-
eksplorowanej. 

Należałoby to skrótowe i selektywne rozważanie zacząć – jak czyni 
to zresztą sama Edyta Stein w  dziele Byt skończony a  byt wieczny  – 
w  samym sercu arystotelesowsko-tomistycznej metafizyki. Punktem 
wyjścia dla stawianego przez siebie pytania o  byt czyni ona bowiem 
Tomaszowe nauczanie o akcie i możności jako podstawowych elemen-
tach bytowej struktury, wiążąc je od razu z  jego rozumieniem analo-
giczności bytu, jako że Edyty Stein pytanie o byt obejmuje zarówno 
Stwórcę, jak stworzenie – co w przekładzie na język klasycznej meta-
fizyki oznacza czysty akt, czyli w  pełni urzeczywistniony byt boski, 
oraz złożenie aktu i możności, jakim zawsze jest byt stworzony, byto-
wo pochodny. Parafrazując słowa myślicielki, moglibyśmy powiedzieć, 
że podjęła pytanie o byt tak, jak je znalazła u Tomasza14: w zespoleniu 
biblijnego paradygmatu kreacjonistycznego z siatką pojęć i problemów 
wywodzących się z  arystotelesowskiej metafizyki konstruowanej wy-
łącznie dzięki światłu przyrodzonemu ludzkiego rozumu. I  tropem 

14 Por. E. Stein, Byt skończony a byt wieczny, dz. cyt., s. 36. We wskazanym miejscu 
czytamy: „Św. Tomasz podjął pytanie o byt tak, jak je znalazł u Arystotelesa”.
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Tomasza podążała, objaśniając powiązanie arystotelesowskiej dystynk-
cji: akt – możność z dystynkcją: istota – istnienie, przez Stagirytę nie-
stematyzowaną i z czasem dopiero wydobytą na jaw w metafizykach 
ugruntowanych w wielkich religiach monoteistycznych. Z tego powią-
zania Edyta Stein wyprowadziła tezę o ustopniowaniu bytu, o różnych 
sposobach istnienia, wyznaczonych przez kombinacje aktu i możności 
czy też przez przechodzenie od bycia możliwego do bycia urzeczywist-
nionego15. Tę tezę konfrontuje zresztą od razu z Tomaszową koncepcją  
ustopniowania bytu według stopnia złożoności, wyłożoną w dziele   
De ente et essentia (od Boga jako bytu absolutnie prostego, w którym 
nie ma żadnego ze wspomnianych złożeń, do wielorako złożonych by-
tów empirycznych). 

Uczciwość wymaga jednak przyznania, że na tym fundamencie 
obiektywistycznej metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej Edyta 
Stein nadbudowuje filozofię podmiotu czy też świadomości – swoistą 
ontologię augustyńsko-kartezjańskiej proweniencji, dla której faktem 
wyjściowym jest własne istnienie podmiotu (moje czasowe istnienie 
jako ustawiczny ruch), a  punktem dojścia – czyste Ja na gruncie fe-
nomenologii Husserla16. Taki bieg myśli mógłby dziwić, gdyby nie pa-
miętać, że ambicją i jawnie deklarowanym zamierzeniem Edyty Stein 
było budowanie mostów między filozofią scholastyczną i filozofią no-
wożytną, między Tomaszem (a sięgając głębiej – Arystotelesem) i Hus-
serlem. Wydaje się, że z  tej perspektywy trzeba widzieć jej praktykę 
filozoficzną, realizowaną także wtedy, gdy od czytania Tomasza, czy 
też czytania metafizycznej struktury rzeczywistości według Tomasza, 
swobodnie przechodzi do analiz podmiotowego „ja jestem”, „jedno-
stek przeżyciowych” (Erlebnis–Einheit) itp. 

Ona sama przyznaje zresztą: „Aby zrozumieć byt, próbowaliśmy do 
niego dotrzeć różnymi drogami i z różnych punktów wyjścia. Szliśmy 
więc drogą augustyńską, która wychodzi od tego, co nam najbliższe, 
gdyż z  nami nierozłączne  – od życia Ja osobowego. Postępowaliśmy 
też drogą arystotelesowską, wychodząc od tego, co się nam najpierw 

15 Por. tamże, s. 64-66.
16 Por. tamże, s. 66-86.
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narzuca – od świata rzeczy podpadających pod zmysły”17. Zapewnia 
przy tym, że na obu drogach dochodzi się do rozpoznania – w różny 
sposób, rzecz jasna, i w  różnych wariantach  – wspomnianego wcześ-
niej związku istnienia z potencjalnością i urzeczywistnieniem (bo ist-
nienie występuje albo jako możliwe, albo jako rzeczywiste tak w roz-
ważaniu metafizycznej struktury bytu, jak w bezpośrednim doświad-
czeniu danych świadomości). 

Z klasycznej, a mówiąc wprost – tomistycznej metafizyki Edyta Stein  
czerpie również inspirację wtedy, gdy do ogólnej charakterystyki 
bytu wprowadza transcendentalia, czyli powszechne własności bytu 
albo własności orzekane o każdym bycie bez wyjątku: byt (ens) – to, 
co treściowo (istotowo) określone (res) – jedno (unum) – coś innego 
(aliquid) – prawda (verum) – dobro (bonum) i – ewentualnie – piękno 
(pulchrum). Ten zestaw transcendentaliów, wyprowadzony z  pierw-
szej kwestii Tomaszowego De Veritate (poza pięknem, bo tego pojęcia 
akurat na kanonicznej liście podanej w De Veritate nie ma), obejmu-
je pojęcia o  maksymalnej ekstensji, równozakresowe z  bytem, dlate-
go ponadrodzajowe i ponadkategorialne (temu przekraczaniu, „byciu 
ponad” zawdzięczają przecież swoją nazwę), a ponadto konwertybilne, 
czyli w siebie wzajem – co do przedmiotowego zakresu, nie co do zna-
czenia – obracalne albo zamienne, i  orzekane analogicznie. Tomasz 
uznaje je za pierwsze, najbardziej pierwotne pojęcia, nieredukowal-
ne do czegoś prostszego w  procesie analizy, a  zarazem – jako prima 
i communissima – niezbędne do uruchomienia mechanizmu efektyw-
nego, tj. niepopadającego w nieskończony regres, myślenia o tym, co 
dotyczy istot rzeczy. Edyta Stein uznaje transcendentalia za formalne 
warunki albo formalne właściwości bytu, a podaną przez Tomasza ich 
typologię i  charakterystykę jeszcze znacząco rozbudowuje i pogłębia, 
nie tylko włączając piękno do zestawu transcendentaliów, ale także 
starannie odróżniając prawdę w  znaczeniu transcendentalnym od 
prawdy w znaczeniu prawdziwości sądu albo tzw. prawdy artystycznej. 

Sądzę, że cenne jest także to, że w  analizie transcendentalnego 
sensu dobra rozpatrywanego w  kontekście teorii transcendentaliów 

17 Tamże, s. 299.
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Tomasza z Akwinu Edyta Stein odwołuje się – przy jasnej świadomości 
zasadniczych różnic – do pojęcia i współczesnego rozumienia warto-
ści. Sam też jestem skłonny – mimo wszelkich zastrzeżeń – traktować 
transcendentalia jako własności doskonalące i w  tym sensie niosące 
wartość, dlatego z  satysfakcją odnajduję taka intuicję w  myśli Edyty 
Stein. W  każdym razie można uznać, że tak teoria dobra, jak teoria 
wartości mogą znaleźć metafizyczny fundament czy też – jak pisze 
Edyta Stein – punkt zaczepienia w  nauce o  bycie za pośrednictwem 
niejako teorii transcendentaliów sformułowanej przed wiekami przez 
Tomasza z  Akwinu. Warto przytoczyć uzasadnienie tej tezy podane 
przez Edytę Stein: 

Każda stworzona rzeczywistość ma określoną najwyższą osiągalną 
miarę istnienia jako dobra, do którego powinna dążyć; każda też ma 
jednocześnie w stosunku do drugiej znaczenie udoskonalającej i dlatego 
stanowi dla niej dobro18. 

Zapewne miał swoje powody ksiądz Józef Tischner, by z powątpie-
waniem, czasem z  troską, a  czasem zawadiacko i  żartobliwie, pytać, 
czy naprawdę ens et bonum convertuntur, czy zawsze byt i  dobro są 
równoważne i  zamienne. Wobec doświadczenia dojmującej, bolesnej, 
aż nazbyt realnej obecności zła, wobec zbiorowych i osobistych nie-
szczęść, wstrząsających wywiedzioną z Biblii wiarą, że cuncta valde 
bona, być może czasami i nas nachodzi taka rozterka. Ale dla god-
ności osoby ludzkiej to, co jest treścią tezy Edyty Stein, wywiedzionej  
z uważnej lektury Tomasza z Akwinu, a mianowicie uznanie, że każ-
dy byt ma sobie właściwą, optymalną miarę istnienia, która jest jego 
dobrem i zarazem czyni go dobrym, ma pierwszorzędne znaczenie  
i – moim zdaniem – na prawdziwość tej tezy warto stawiać.

 

18 Tamże, s. 336.
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ABSTRACT

The principal aim of this paper is to bring closer the historical 
circumstances, intellectual and existential motives and selected, philoso-
phically significant domains of the difficult and at the same time 
inspiring encounter of Edith Stein – a thinker formed by phenomenology 
elaborated at the beginning of 20th century under the auspices of Edmund 
Husserl  – with the scholastic philosophy of Thomas Aquinas (especially 
his metaphysics and anthropology). In my paper I try to demonstrate, on 
the one hand, an intellectual autonomy of Edith Stein, and on the other 
hand, her authentic interest in the thought of Aquinas and her endeavors 
to know thoroughly and deeply his thought in order to build her own 
philosophy in symbiosis and critical dialogue with this great philosophical 
and theological tradition. Therefore, I describe shortly the succeeding 
stages and important examples of this work, which could be understood 
as her own contribution to the building bridges accross the different, 
historically distant philosophical currents, which have in common to be 
directed towards seeking seriously the truth about being. Finally, I indicate 
the problem of transcendentals and its use in a such contexts as theory 
of values and reflexion about human dignity, as one of the areas of the 
possible community of thinking of both philosophers. 

Jan Kiełbasa, dr hab., pracownik naukowy i wykładowca od ponad 30 lat 
związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim macie-
rzystym Instytucie prowadzi badania, wykłady i seminaria głównie z zakresu 
klasycznej metafizyki i myśli średniowiecznej, zwłaszcza patrystycznej i scho-
lastycznej antropologii i etyki, choć nie porzuca także swoich wcześniejszych 
zainteresowań filozofią francuską i współczesną aksjologią. Związany również 
z Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie, gdzie 
prowadził lub prowadzi zajęcia z metafizyki, antropologii, filozofii starożytnej 
i  filozofii średniowiecznej. Od roku 2015 kieruje zespołem realizującym pro-
gram badawczy „Historia rozwoju pojęcia «wola» od V do XIII wieku”, finanso-
wany przez Narodowe Centrum Nauki. Publikował w Wydawnictwie UJ, w wy-
dawnictwie Znak i miesięczniku „ZNAK”, w „Kwartalniku Filozoficznym”, 
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„Przeglądzie Tomistycznym”, „Rocznikach Filozoficznych KUL” i w „Philo-
sophia. Philosophical Quarterly of Israel”. Tłumaczył teksty filozoficzne i reda-
gował tłumaczenia z języka łacińskiego, francuskiego i angielskiego (od św. To-
masza z Akwinu do Sartre’a i Ricoeura). Miłośnik klasycznej i średniowiecznej 
łaciny, umiaru w etyce i polityce, niemodnej literatury (powieści historyczne 
Teodora Parnickiego, powieści i eseje Marguerite Yourcenar). Bezinteresowny 
frankofil.
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„Wolna wola” – między fenomenologią  
a neuronauką  

WPROWADZENIE

Badania fenomenologiczne dotyczące osoby ludzkiej przeprowa-
dzone przez Edytę Stein w  pracy Filozofia psychologii i  humanistyki 
sytuują zagadnienie wolnej woli w  szerszym kontekście aktów wol-
nych. Kluczowym pojęciem jest tu poszerzona koncepcja motywacji. 

Edith Stein podąża za rozróżnieniem dokonanym przez Husserla, to 
znaczy wyróżnieniem sfery świadomych aktów, czyli domeny rozumu, 
w stosunku do psychiczności. W tej ostatniej można zaobserwować za-
leżność przyczynową i  mówić o  szczególnego rodzaju „mechanizmie” 
nazywanym psychicznym, natomiast w sferze ducha rządzi motywacja. 
Jedynie w sferze ducha możliwe są „wolne akty”. Stein pisze: 

„Akty wolne” we właściwym sensie, akty, w których Ja nie tylko żyje, 
lecz panuje nad swoim przeżywaniem (...). Cechą szczególną [wolnych 
aktów] jest to, że mogą być dokonane jedynie we właściwym sensie 
(w  formie cogito [...] w  terminologii Husserla [...]). Nie mogą one mnie 
ogarnąć stopniowo, jakby dochodząc wpierw do głosu cicho w  tle, lecz 
muszę je wydobyć z [wewnątrz] siebie niczym duchowo wymierzony cios 
(Stein 2016: 159).
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Sfera ducha otwiera się wówczas, gdy „Ja, które do tej pory żyło 
w strumieniu, w przepływie danych, które posiadało, nie przyglądając 
się im, otwiera [teraz] swoje duchowe spojrzenie i kieruje się ku czemuś, 
coś wychodzi mu naprzeciw, staje się dlań przedmiotem” ( Stein 2016: 
143). Intencjonalność, czyli owo skierowanie „wyłaniające się na gruncie 
danych immanentnych”, określa nową klasę przeżyć: klasę „pojmowań” 
lub „aktów”. Te nowe przeżycia, takie jak na przykład apercepcja czy 
synteza, są aktami złożonymi. Wymagają one powiązania wielorakich 
aktów, zarówno już dokonanych, a przywołanych z pamięci, odtwarza-
nych, jak też dokonujących się w danej chwili aktów spełnionych i pu-
stych, których przedmiot jest jedynie domniemany. W  każdym razie, 

„powiązanie” to Stein nazywa właśnie „motywacją”, świadoma „odejścia 
od zwyczajowego uzusu językowego, który ogranicza to wyrażenie do 
obszaru wolnych aktów, w szczególności woli” (Stein 2016: 144). Moty-
wacja jest jej zdaniem sensownym powiązaniem aktów. Stein wyjaśnia:

Motywacja, w naszym ogólnym sensie, jest tym połączeniem, [które] 
w ogóle łączy akty między sobą: nie zwykłym zespalaniem jednocześnie 
lub kolejno po sobie upływających faz strumienia przeżyć, lub kojarze-
niowym powiązaniem przeżyć, lecz wyłanianiem się jednego z  drugie-
go, spełnianiem się, lub procesem dokonywania się jednego na gruncie 
drugiego i ze względu na niego. Struktura przeżyć, które jedynie mogą 
wchodzić w  relację motywacji, jest całkowicie decydująca dla istoty tej 
zależności: akty biorą swój początek w czystym Ja, zjawiskowo wywodzą 
się z niego i kierują się ku przedmiotowości. Do pewnego stopnia „cen-
tralnym punktem”, w którym rozpoczyna się motywacja, jest zawsze Ja. 
Realizuje ono jeden akt, ponieważ dokonało innego  (Stein 2016: 145).

Motywacja jest inteligibilna, możliwa do uchwycenia w  akcie 
wglądu i do zrozumienia. Może dokonywać się w sposób jawny, dać 
się wyeksplikować jak w dowodzie matematycznym lub być implici-
te, tj. przeżyciem nieuświadomionym. Dotychczasowe pojęcie mo-
tywacji, uważa Stein, byłoby jedną z  takich szczególnych konfigura-
cji, w  jakie wchodzą przeżycia w  wymiarze ludzkiego ducha (Stein  
2016: 145). 
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Podobny zabieg przeprowadza Roman Ingarden w rozprawie O od-
powiedzialności i jej podstawach ontycznych. Ingarden pisze: 

Dotychczas zagadnienie odpowiedzialności było przeważnie trakto-
wane jako osobna kwestia etyki, bez dokładniejszego przebadania dal-
szych związków. Istotne twierdzenie tego rozważania zawiera się w myśli, 
że to nie wystarcza (...). Wydaje się też, że odpowiedzialność nie powsta-
je wyłącznie w dziedzinie moralnej. Odpowiedzialność moralna stanowi 
tylko szczególny wypadek (Ingarden 2009: 73). 

Dopiero umieszczenie przez Ingardena rozważań w  ramach on-
tologicznych pozwala „uwzględnić dalsze i  prowadzące do głębszych 
zagadnień okoliczności, aby wykryć warunki, przy których można 
sensownie mówić o odpowiedzialności”. Stein postępuje analogicznie, 
rozważając motywację w dziedzinie aktów dokonanych w sensie właś-
ciwym, w formie cogito. 

WOLNE AKTY

Wolne akty odróżniają się od działań instynktowych za sprawą ist-
nienia motywów (Stein 2016: 163). Motywem nazywa ona „treść sensu 
aktu dokonanego”, który określa dalszy przebieg motywacji. Motywa-
cja wydaje się przy tym inteligencją na usługach intencjonalności, uję-
tą semantycznie. Mimo iż wolne akty opierają się na motywach, to nie 
motywy decydują. Stein wyjaśnia:

gdy znajduję się w  ogniu przeciwstawnych motywów, gdy jestem posta-
wiona wobec decyzji, to przecież właśnie ja jestem tą, która decyzję po-
dejmie. [Decyzja] nie zapadnie automatycznie, tak jak „wskazuje” języ-
czek u wagi w kierunku motywu o „większym ciężarze” (...) Nawet jeśli 
za czynem przemawia więcej niż za jego zaniechaniem, to jednak czyn 
wymaga jeszcze mojego „fiat!” (łac.) „niech się stanie!”, mogę go udzie-
lić ze względu na „wagę [sprawy]”, ale też bez rozważania, a ostatecznie 
również, kiedy motywy jawią mi się jako równoważne (Stein 2016: 163). 
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Decyzja nie zapadnie automatycznie. Wymaga ona osobnego, nie-
podlegającego motywom impulsu: „fiat!”, „teraz”, „zgoda” itp.

Stein rozpatruje motywację w  różnym zakresie aktywności, po-
cząwszy od recepcji jakiejś przedmiotowości. W tym podstawowym 
wymiarze występuje skierowanie uwagi, które służy jako motyw czy 
lepiej bodziec: „Wywiera ono wpływ na Ja, które może pójść w ślad 
za tym względnie sobie tego odmówić” (Stein 2016: 154). Na grun-
cie recepcji pojawiają się postawy, dyspozycje: „Postrzeganie pewnej 
rzeczy pozwala rozwinąć we mnie wiarę w  jej istnienie, poznanie 
stanu faktycznego przekonanie o  jego istnieniu, uchwycenie wybit-
nych cech jakiejś osoby podziw dla niej” (Stein 2016: 154). Postaw, 
dyspozycji się jednak nie dokonuje, nie można też zdecydować we-
dle swojego upodobania za lub przeciw. Podważanie wiary w istnie-
nie postrzeganej rzeczy, kwestionowanie przekonania bez istnienia 
po temu motywu czy odmawianie uznania uchwyconych wybit-
nych cech osoby naruszają sens i  przebieg motywacji: „Postawy są 
(...) czymś, co staje się moim udziałem” (Stein 2016: 154). Przyna-
leżą one przedmiotowości i  podlegają normom racjonalności. Stein  
stwierdza:

Mogę tęsknić za wiarą religijną, starać się o  nią ze wszystkich 
sił, a  mimo to ona nie przypadnie mi w  udziale. Mogę zagłębiać się 
w  wielkość czyjegoś charakteru, nie mogąc zdobyć się na należny  
mu podziw. Pod tym względem nie jestem zatem wolna (Stein 2016: 
155). 

Możliwe jest jednak odniesienie do postawy, dyspozycji: „Mogę 
«zająć stanowisko» wobec niej w  nowym sensie, mogę je przyjąć, 
stawiając się na jej gruncie, opowiedzieć się za [nią] lub zachować 
się wobec niej odmownie” (Stein 2016: 155). Przyjęcie lub odmowa 
postawy nie muszą być samodzielnie dokonanym aktem, „niemniej 
mogą one też być każdorazowo spełniane jako osobne akty” (Stein 
2016: 156). 

W obrębie aktów wolnych Stein wyróżnia właściwe chcenie i dzia-
łanie. Za Hildebrandem rozważa różne pojęcia chcenia, które zwykle 
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są ze sobą mylone: 1. staranie się – chcenie, które w pełni charaktery-
zuje niemożność, 2. zamiar – chcenie oparte na możności, 3. działa-
nie – chcenie ukierunkowane na realizację stanu rzeczy, a w nim: po-
stawę woli, zamiar i właściwe podjęcie działania (por. Stein 2016: 164). 

Postawa woli, dyspozycja nie jest wolnym aktem. Można „naprawdę 
chcieć” zdobyć się na podziw względem kogoś, na wdzięczność, na 
szacunek itp., można „naprawdę chcieć” dać wiarę jakiejś informacji, 
uznać oczywistość zdarzenia, wyjaśnienia itd., ale „nie można w tym 
celu podjąć zamiaru” (Stein 2016: 165), nie można tego autentycznie 
postanowić. 

Inaczej jest z zamiarem, który można poczynić ponownie. Jest on 
wolnym aktem. Stein stwierdza dalej: „Nie wystarczy czyste przedsta-
wienie, wiedza czy też przyjęcie do wiadomości tego, ku czemu akt 
wolny jest ukierunkowany, aby móc go dokonać” (Stein 2016: 165). 
Zamiarowi musi towarzyszyć bowiem postawa, dyspozycja woli, „na-
wet jeśli niejednoznacznie określona”. Innymi słowy, postawa wolnego 
aktu nie musi być aktualnie żywiona, może być też racjonalnie postu-
lowana. 

Każde autentyczne działanie rozpoczyna się wraz z  „fiat!”, im-
pulsem do działania. Nie jest on właściwym aktem, ale momentem 
charakterystycznym rozpoczynającego się działania. Jeśli „noszę 
się z  zamiarem”, to o  działaniu zdecydują sprzyjające okoliczności 
i zdolność rozpoznania właściwego czasu. Jeśli wyznaję pewne zasa-
dy, to w  sytuacji, kiedy mają one zastosowanie, działanie ma miej-
sce bezpośrednio z samej postawy, dyspozycji, za sprawą impulsu do 
jego podjęcia. 

Stein konstatuje:

Możemy zatem określić zakres wolnych aktów, które są dla nas równo-
znaczne z „działaniem” Ja, w ten sposób, że one i tylko one mogą pochodzić 
z zamiaru i muszą być zainicjowane przez „fiat!” (Stein 2016: 167). 

„Działanie” Ja, o  którym mowa, jest wówczas działaniem auten-
tycznym, umotywowanym, wolnym od podporządkowania się obcej 
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spontaniczności. Jest ono wyrazem, przejawem wolnej woli, wypły-
wa z centrum Ja, które je urzeczywistnia. Ale „indywiduum może się 
[też] izolować, może się wycofać w  otwartość «teoretyczną», a  także 
odsunąć od siebie świat duchowy, postrzegać go jako czysty przed-
miot. Mimo wszystko taka izolacja jest sztuczna, jest zahamowaniem 
pierwotnych tendencji duchowych” (Stein 2016: 457).

PROBLEM WOLNEJ WOLI

We wspomnianej już rozprawie O  odpowiedzialności i  jej podsta-
wach ontycznych, wchodzącej w skład Książeczki o człowieku, Roman 
Ingarden zwraca uwagę na specyfikę swojego ujęcia kwestii wolności. 
Ingarden pisze:

Chciałbym jednak podkreślić odmienność rozwijanej tu przeze mnie 
koncepcji tak zwanej „wolności” (bycia czymś własnym decyzji i  czy-
nów) człowieka od zwykłego traktowania zagadnienia wolności lub jej 
możliwości. Przeważnie broni się albo poglądu, który całkowicie zaprze-
cza wolności człowieka, ponieważ wyklucza ją radykalnie przyjęty deter-
minizm w świecie realnym, albo przeciwnie – poglądu, że człowiekowi 
przysługuje zupełna, bezwarunkowa wolność. W ogóle nie są brane pod 
rozwagę wypadki leżące, że tak powiem, pomiędzy tymi poglądami ani 
to, że przede wszystkim chodzi o to, iż decyzje i czyny są własnymi czy-
nami (Ingarden 2009: 86-87). 

Wolność jako bycie czymś własnym decyzji i  czynów odsyła 
z  jednej strony do pojęcia sprawczości i  samo-stanowienia dzia-
łania, jak u  Karola Wojtyły w  dziele Osoba i  czyn (Wojtyła 2000: 
111), z drugiej zaś jest przekładalne na fenomeny odpowiedzialności,  
i) być za coś odpowiedzialnym, ii) podejmować odpowiedzialność 
za coś, iii) być pociąganym do odpowiedzialności oraz iv) działać 
odpowiedzialnie (Ingarden 2009: 73-74). Ingarden niewątpliwie po-
dziela pogląd Edith Stein na temat wolnych aktów, wyrażając go  
syntetycznie: 
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Jakaś decyzja woli i jakieś działanie mogą uchodzić za „własny” czyn 
danej osoby tylko wtedy, gdy wypływają wprost z centrum „ja” tej osoby, 
mają w niej swój prawdziwy początek, i kiedy to centrum „ja” panuje nad 
dokonaniem wyłaniającego się z niego działania i kieruje nim, a więc jest 
nim nie tylko „zainteresowane” osobiście, lecz w  całym swym dzianiu 
się rozgrywającego się działania utrzymuje w „swoim ręku” decydujący 
wpływ (Ingarden 2009: 85). 

Tak rozumiana wolność należy do struktury ontycznej człowieka, 
niezależnie od faktycznego stanu rzeczy. 

Jak się wydaje, rewizja poglądów na temat wolnej woli, szczegól-
nie na gruncie neuronauki, ma inne podłoże i  optykę. Dokonuje się 
ona również w  klimacie popularyzacji osiągnięć neurobiologii i  neu-
ropsychologii, przy nie zawsze ostrożnie formułowanych hipotezach. 
W artykule zatytułowanym Do We Have Free Will?, opublikowanym 
na łamach „New Scientist” w  roku 2006, Patricia Churchland pisze 
o  przypadku osoby warunkowanej w  swoim działaniu obecnością 
guza mózgu. Działania takiej osoby są określane jako patologiczne. 
Usunięcie guza przywraca tej osobie zdolność „normalnego” zacho-
wania i  działania. Zmiana nie jest jednak trwała i  po pewnym cza-
sie konieczna jest kolejna operacja, by osoba znów była sobą. Chur-
chland konstatuje: „Pomyśl, co rozumie się przez «wolną wolę». Tak 
jak w  przypadku wszystkich innych pojęć ich znaczenia uczymy się 
z przykładów”. Stwierdzenie to jest niejednoznaczne w świetle episte-
mologii. Na innym miejscu natomiast pisze:

Skostniała tradycja filozoficzna twierdzi, że wolny wybór nie jest 
uwarunkowany; to znaczy, „wola” jest niezależna od wszelkich wpływów 
przyczynowych – [jest] w  przyczynowej próżni (...) Problem w  tym, że 
wybory dokonywane są przez mózgi, a one działają przyczynowo; prze-
chodzą z jednego stanu w drugi w funkcji uprzednich warunków. 

Artykuł na łamach „New Scientist”, ze względu na objętość, nara-
żony jest na skrótowość i niedopowiedzenia. Temat ten szerzej został 
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potraktowany w książce Brain-Wise. Studies in Neurophilosophy. Tłem 
rozważań Patricii Churchland, jak się okazuje, jest koncepcja Karte-
zjusza. Churchland pisze: 

Kartezjusz był przekonany, że nie da się pogodzić wolnej woli z przy-
czynowością. Był pewny, że człowiek ma wolną wolę, wszelkie zdarzenia 
fizyczne zaś są zależne przyczynowo. A zatem, nawet jeśli ciało jest auto-
matem [mechanical device], to umysł nie może nim być. Umysły, jak był 
przekonany, cieszą się wolnością wyboru [uncaused choice] (Churchland 
2002: 7). 

Dziedzictwo Kartezjusza jest ową skostniałą tradycją, której nie 
sposób pogodzić z  wynikami neuronauki. Innymi słowy, nie da się 
potwierdzić niezależności umysłu od ciała, jak utrzymywał Karte-
zjusz w poglądzie o dwóch substancjach. Dlatego Churchland uważa, 
że bliższy prawdy jest David Hume, kiedy pisze: 

Gdy [działania] nie biorą się z  jakiejś przyczyny w  charakterze lub 
dyspozycji osoby, która je dokonuje, nie odciskają się na niej, i nie mogą 
ani przynosić komuś zaszczytu, jeśli są dobre, ani niesławy, jeśli złe 
(Churchland 2002: 204). 

Pogląd Hume’a na temat „wewnętrznych przyczyn” naszych wolnych 
wyborów i  decyzji, takich jak: pragnienia, przekonania, preferencje 
oraz  uczucia, Churchland uznaje za dobrą monetę, szczególnie wobec 
hipotezy wysuwanej przez neuronaukę – mózgu jako maszyny (causal 
machine) (Churchland 2002: 203-204). Z kolei rola uczuć tak zwanych 
społecznych jest – zdaniem Churchland – kluczowa dla socjalizacji, to 
znaczy wyrabiania właściwych sprawności (habitus) w relacjach z inny-
mi, tak jak chciał tego Arystoteles (Churchland 2002: 234). 

Nietrudno się zorientować w  optyce tych rozważań. Churchland 
próbuje przeciwstawić się wciąż dominującej czysto kognitywnej do-
menie, inspirowanej poglądem Kartezjusza, wzmocnionej następnie 
Kantowską koncepcją rozumowania, w której nie ma miejsca dla emo-
cji i uczuć (Churchland 2002: 221).
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KONCEPCJA PRZYCZYNOWOŚCI HUME’A

Przy bliższej analizie wykładni Davida Hume’a napotyka się jednak 
na trudności. Jan Łukasiewicz, doceniając zasługi Hume’a dla nauko-
wego postępu, zauważa, że pojęcie przyczyny, którym się on posługuje, 
jest mgliste (Łukasiewicz 1961, 57, przyp. 3). W jednym ze sformuło-
wań Hume określa przyczynę jako „przedmiot, po którym następuje 
inny; przy czym po wszystkich przedmiotach podobnych do pierwsze-
go następują przedmioty podobne do drugiego” (Łukasiewicz 1961: 9).  
Aby uchronić się przed oczywistymi zarzutami, dookreśla to następ-
stwo jako stałe (Łukasiewicz 1961: 22). Jak jednak tę stałość rozu-
mieć? Nie chodzi bowiem o stałość czasową, to znaczy następowanie 
zdarzeń po sobie w odstępie czasowym, ponieważ „nie jest ona istotą 
związku przyczynowego” (Łukasiewicz 1961: 22). Jak zauważa dalej 
Łukasiewicz:

trudność tę [Hume] stara się ominąć przez pewien wybieg psycholo-
giczny. Powiada mianowicie, że umysł zachowuje się inaczej wobec wy-
padków stałego następstwa niż wobec innych zdarzeń, które nie nastę-
pują stale po sobie, i  że w  wypadkach stałego następstwa umysł „staje 
się wskutek nawyknienia skłonny na widok jednego zjawiska oczekiwać 
zjawiska, które tamtemu zwykle towarzyszy, i wierzyć, że ono zaistnieje”. 

W oparciu o  tę analizę Hume formułuje drugą definicję przyczyny, 
nazywając przyczynę „przedmiotem, po którym następuje inny, a które-
go zjawienie się naprowadza zawsze naszą myśl na ten przedmiot” (Łu-
kasiewicz 1961: 22). Nietrudno wskazać fenomeny, które podpadają pod 
tę deskrypcję, a mimo to nie przedstawiają związku przyczynowego. 

Sformułowanie Hume’a, mimo iż wydaje się niedorzeczne, zdaje 
się znajdować potwierdzenie w wynikach badań neuronauki. Uczucia 
skorelowane z doświadczeniem pojawiają się bowiem jako antycypacja 
nastawienia umysłu (Churchland 2002: 221).

Edith Stein zapoznała się z koncepcją Hume’a za sprawą wykładów 
i  seminariów prowadzonych przez Edmunda Husserla (Stein 2016: 
44, przyp. 177). Zdaje sobie ona sprawę, że „Pojęcie przyczyny nie 
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podniosło się jeszcze dziś [tj. w  1918 roku – PJ] po ciosie zadanym 
przez niszczącą krytykę Hume’a” (Stein 2016: 101), że „Duch krytyki 
Hume’a jest wyczuwalny we wszystkich współczesnych opracowaniach 
tego zagadnienia”. Stein stwierdza: 

Stanowisko Hume’a może być przezwyciężone tylko na jego włas-
nym gruncie, (...) [który] przez niego samego nie został metodolo-
gicznie wystarczająco określony. (...) W  przyrodzie istnieje pewne 
powiązanie przyczynowe (...) Hume chciał zbadać, jakiego rodzaju jest 
świadomość tego powiązania (...) I  tylko przedwcześnie sformułowana 
teoria dotycząca natury świadomości (...) przeszkadza mu w znalezieniu 
dających się udowodnić powiązań (Stein 2016: 102). 
 
Zasługą Husserla było – zdaniem Stein – rozróżnienie psychiczno-

ści i  świadomości (Stein 2016: 104-105). Pozwoliło ono Stein na prze-
myślenie wolności woli, ujmowanej teraz jako akty własne osoby ludz-
kiej. Wyniki jej analiz dają się uzgodnić z badaniami neurobiologów 
Antonio i Hanny Damasio oraz współpracowników, na które zresztą 
powołuje się również Patricia Churchland (Churchland 2002: X), ale 
też lingwistów-kognitywistów, takich jak George Lakoff czy badaczy, 
którzy wskazują na naturę i rolę wglądu (Insight) w tworzeniu wiedzy 
(Bernard Lonergan, Gary Klein).

PRZEŻYCIE I AKT WOLNY

To, co dla Stein jest strumieniem świadomości, obecnością poprzez 
zmysły w rzeczywistości (Stein 2016: 108-114), Antonio Damasio określa 
mianem umysłu, utrzymując, że jest on zwyczajnie strumieniem obra-
zów. Przy czym obrazem (Image) nazywa wszelkiego rodzaju wytwory, 
których źródłem są zmysły: wzrok, słuch, dotyk itd. Mówiąc o elemen-
tarnych jednościach w tym strumieniu, Stein posługuje się wyrażeniem 
„przeżycie” (Erlebnis), które w przeciwieństwie do Maxa Schelera utożsa-
mia – oczywiście w formie pełnej, czyli rozumnego przeżycia – z aktem 
wolnym osoby ludzkiej. Nota bene jest to punkt kluczowy w jej dyskusji 



filozofiareligii.pl, 2017, nr 1 37

„woona wooa„ o yiodzy „enoyenoooai  a neyronayj    

z  autorem Istoty i  formy sympatii (por. np. Stein 2016: 333). Stein nie 
używa w ogóle wyrażenia doświadczenie (Erfahrung), natomiast wyra-
żenie przeżycie (Erlebnis) stosuje zarówno do jedności elementarnych 
w strumieniu, jak również do dających się wyrazić explicite argumentów 
czy motywów. 

Autorka koncepcji wczucia, teorii empatii, zgodziłaby się z pewnoś-
cią z twierdzeniem Damasio: „może uczucia nie są tylko ulotnym zja-
wiskiem umysłowym powiązanym z pewnym obiektem, lecz są raczej 
bezpośrednią percepcją określonego obszaru – obszaru ciała” (Dama-
sio 2011: 12). 

Damasio opisuje przypadek Elliota, pacjenta trzydziestokilkuletnie-
go, który przeszedł operację usunięcia guza mózgu w płacie czołowym. 
Mimo iż operacja przebiegła bez zarzutu i pacjent był w pełni sprawny 
intelektualnie, nadal miał spójną osobowość i doskonale orientował się 
w  otoczeniu, nie utracił też fachowej wiedzy ze swojej branży, ani pa-
mięci, ani umiejętności, to zaszła jakaś nieoczekiwana zmiana w  jego 
zachowaniu, a mianowicie nie był on już w stanie podejmować właści-
wych decyzji w  życiu. Damasio stwierdza: „Wyniki, jakie Elliot osiąg-
nął w  testach [diagnostycznych], wskazywały, iż jego niepowodzeń ży-
ciowych nie można przypisywać przyczynom, którym zazwyczaj się je 
w  takich przypadkach przypisuje” (Damasio 2011: 62). Miał wyraźnie 
ograniczoną wolną wolę, lecz nie sposób było tego udowodnić. 

W końcu przypadek ten został rozpoznany. Elliot nie był zbyt emo-
cjonalny i dopiero przy uważnej obserwacji dało się dostrzec zaskaku-
jący fenomen. Damasio pisze:

Początkowo niemal całkowicie tego nie dostrzegłem, lecz w  koń-
cu zdałem sobie sprawę, że Elliot godzi się z  tragedią, jaka spotkała go 
w  życiu, z  obojętnością zupełnie niepasującą do jej rozmiarów. Zawsze 
pozostawał opanowany i  beznamiętnie opisywał to, co się wokół niego 
dzieje, niczym obojętny widz. Nie można było w nim odnaleźć ani śladu 
cierpienia, choć przecież to on był główną postacią dramatu. (...) Stwier-
dziłem, że słuchając opowieści Elliota, cierpię bardziej niż on sam (Da-
masio 2011: 63). 
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Dalsze badania, wywiad z  pacjentem, który przyznał, że przestał 
czuć i przeżywać emocje, a także inne przypadki dały możliwość na-
kreślenia roli emocji i  uczuć w  procesach decyzyjnych, szczególnie 
w kontekście indywidualnym oraz społecznym. Stały się one podstawą 
odrzucenia błędu Kartezjusza i postulowania hipotezy markera soma-
tycznego, czyli odczucia pojawiającego się w  ciele uczucia, będącego 
korelatem fizjologicznym przewidywanej przyszłości czy, innymi sło-
wy, przeżycia w trzewiach.

Stein przedstawia analizy życia emocjonalnego, podejmując życio-
we doświadczenia osobiste i  znane w  kręgu rodzinnym (Stein 2016: 
77, przyp. 251). Oferuje tym samym deskrypcję struktury przeżycia 
„normalnego przypadku”. 

Stein wyróżnia działanie i) w zakresie skierowania uwagi, ii) jako 
postawę względnie dyspozycję oraz iii) akty wolne. W  pierwszym 
przypadku  – stwierdza – istnieje „wolność” skierowania uwagi, mo-
tywem czy lepiej bodźcem jest tu pewna znajomość rzeczy. „Wywiera 
on wpływ na Ja, które może pójść w ślad za tym względnie sobie tego 
odmówić” (Stein 2016: 154). 

W drugim przypadku wyróżnia postawę względnie dyspozycję 
(Stellungnahme), która wchodzi w  skład wolnego aktu. Przedmiot 
nie narzuca się tu tak jak bodziec, ku któremu skierowuje się uwa-
gę, ale „bierze w posiadanie” (Stein 2016: 155). Z pewnością wymaga 
on „zaangażowania”. Przypomina to granicę wyznaczoną przez wgląd 
( Insight), charakterystyczny element badania naukowego (por. Dama-
sio 2011: 212-213, Cronin 1999: 45-54). 

Wobec postawy względnie dyspozycji możliwe jest zajęcie stanowi-
ska – albo można ją przyjąć, co oznacza „stanąć na jej gruncie”, albo 
zachować się wobec niej odmownie (Stein 2016: 155). Postawa względ-
nie dyspozycja jest planem działania, który powstaje w odpowiedzi na 
przedmiot i  ze względu na niego, decyzja, czy go realizować, należy 
jednak do osoby, wymaga wewnętrznej zgody. Stein ilustruje to nastę-
pującym przykładem. Matka, która dowiaduje się o  śmierci syna od 
jego kompana z pola walki, jednak nie chce dać tej wiadomości wiary, 
dopóki nie otrzyma oficjalnej noty. Nie dopuszcza ona do siebie uczu-
cia, nie pozwala, by smutek rozdarł jej serce. 
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Dając bezwzględnie wiarę wiadomości o  śmierci, czuję się, jak gdy-
bym dopiero sama poprzez własną zgodę uczyniła nieodwołalnym to, co 
się wydarzyło. Dopóki odmawiam przyzwolenia, czuję się jakbym mogła 
jeszcze powstrzymać przeznaczenie (Stein 2016: 156-157). 

Możliwe jest też, że „nie wierzę tej wiadomości, ponieważ jest ona 
nieprzyjemna” (Stein 2016: 158). Reakcja ta nie zawiera wówczas roz-
sądnego motywu, daje się natomiast zrozumieć w kategoriach mecha-
nizmu obronnego (Stein 2016: 158). 

Przypadek trzeci obejmuje „Akty wolne we właściwym sensie, [czyli]  
akty, w  których Ja nie tylko żyje, lecz panuje nad swoim przeży-
waniem” (Stein 2016: 159). Stein zauważa, że dopóki nie stanie się 
na gruncie przekonania, nie jest możliwe wyrażenie stosownego  
twierdzenia ani też nie jest możliwe uznanie stanu rzeczy (Stein 
2016: 160). 

W rozdziale o wzajemnym przenikaniu się przyczynowości i moty-
wacji, w pracy Filozofia psychologii i humanistyki, analizy uwypuklają 
szczególną rolę emocji w akcie wolnym. Stein pisze:

Jeśli uczucie nie jest „żywe”, kiedy nie rozwija ono we mnie ożywczej 
siły, to nie wypływa z  niego też żywe, lecz tylko pozbawione mocy 
dążenie, względnie czysta wiedza, że powinno ono wystąpić. Mam jas-
no przed oczyma przykładowo czyjąś dobroć jako motyw wdzięczności, 
którą jestem mu winna: ale wdzięczność ta nie jest żywo odczuwana 
(być może, ponieważ moja siła nie wystarcza do przeżywania tej treści) 
i dlatego nie wypływa z niej żywe dążenie okazania się wdzięcznym, jak 
byłoby to uzasadnione obiektywnie. Pojawia się jedynie jej bezsilny cień. 
Tego rodzaju martwe, bezsilne dążenie nie jest w  stanie przerodzić się 
w czyn. Tylko instynkt lub dążenie o silnej żywotności niechybnie prze-
chodzi w czyn (Stein 2016: 194).

Uczucie może być zgodne z  kierunkiem odpowiedzi, a  mimo to 
niewystarczająco żywe, wdzięczność – jak w  tym przypadku – nie 
jest żywo odczuwana i w  konsekwencji nie pojawia się dążenie do 
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odwzajemnienia doświadczonej dobroci. Możliwa jest też sytuacja 
przeciwna, uczucie powstrzymuje działanie. Stein pisze:

Zdarzenie, które postrzegam jako okropne, motywuje we mnie 
dążenie [do] udaremnienia jego wystąpienia. Obawa jest żywą obawą, 
a dążenie żywym dążeniem; niemniej obawa jako taka działa paraliżująco 
na moją aktywność witalną i odbiera dążeniu moc, by przerodziło się  
w czyn.

Analizy tych fenomenów prowadzą do dalszych rozróżnień odno-
szących się do struktury osoby i do postulowania „gruntownego stu-
dium ciała i jego zależności od natury materialnej”, bowiem dla Stein 

„zmysłowe stany witalne są przeżywane jednocześnie jako stany ciała” 
(Stein 2016: 195). Intuicję tę potwierdza neurobiologia. 

ZAKOŃCZENIE

Ujęcie problematyki wolnej woli w kategoriach działań własnych, 
jak postrzegają je zarówno Edith Stein, jak i  Roman Ingarden, od-
słania strukturę i  złożoność takich przeżyć. Klasyczne rozróżnie-
nie, które odwołuje się do kryterium wolnej woli, na actus homini 
oraz actus humanus, nie było satysfakcjonujące również dla Karo-
la Wojtyły w  jego studium Osoba i  czyn. Aby wyraźnie wskazać na 
czyn własny jako rozstrzygający dla problematyki etycznej, rozróż-
nia on między „człowiek działa” a „coś się w człowieku dzieje”. Bo-
wiem tylko człowiek, który działa – transcenduje, przekracza siebie 
w czynie, tworzy siebie. W tym samym duchu pisze Stein, która po-
strzega wolność woli jako kluczową dla „przekraczania  siebie”, dla 
życia duchowego. Bez tej wolności bowiem człowiek nie byłby au-
tentyczny, zdolny do życia w  świecie wartości i  do relacji z  innymi  
osobami. 

Dla Stein akt wolny jest przeżyciem konstytuującym się w ciele. Aby 
móc działać autentycznie, trzeba stanąć na gruncie przekonania. Prze-
konanie wymaga postawy względnie dyspozycji i na tym poziomie już 
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widać wyraźnie związek z ciałem, które poprzez zmysły czyni człowieka 
obecnym dla siebie, dla innych i w konkretnej rzeczywistości. 

Neurobiologia odsłania kluczową rolę uczuć i odczuć dla podejmo-
wania decyzji. Poddaje krytyce tezę o dwóch substancjach (błąd Kar-
tezjusza) i kwestionuje koncepcję rozumowania bez związku z emocja-
mi (postulat etyki Kanta). Brak powiązania rozumowania z emocjami, 
jak ukazują przypadki kliniczne, skutkuje wyraźnym ograniczeniem 
wolnej woli, niezdolnością podejmowania decyzji, relacji z innymi itp. 
Emocje są konieczne dla wcielenia rozumu i stąd dla właściwej odpo-
wiedzi w postaci działania człowieka, wydają się bowiem „bezpośred-
nią percepcją określonego obszaru ciała”. 

Analiza fenomenologiczna aktu wolnego odsłania również trudno-
ści koncepcji Hume’a, do którego nawiązuje, w  przeciwstawieniu do 
Kartezjusza i Kanta, neurofilozofia. Jak stwierdza Stein, obszar badań 
„metodologicznie niewystarczająco określony” oraz „przedwcześnie 
sformułowana teoria dotycząca natury świadomości” nie pozwalają 
mu dotrzeć do fenomenów i  odwodzą go ostatecznie od rozwiązań, 
których poszukuje. 

Niewątpliwie zasługą Maxa Schelera było ponowne zwrócenie uwagi  
na znaczenie emocji i uczuć  dla kwestii wolnych aktów. Ale – jak za-
uważa Karol Wojtyła – przeżycie etyczne nie jest u Schelera tożsame 
z  tym aktem (Wojtyła 1986: 21-38). Scheler pozostaje pod wpływem 
emotywizmu. Problem ten rzutuje na koncepcję osoby – zarzut, który 
słusznie podnosi Stein wobec Schelera (Stein 2016: 339). 
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ABSTRACT

In Philosophy of Psychology and the Humanities with the phenomeno-
logical approach E.  Stein carries out a  research regarding human person. 
The “Free Will” is one of the issues being undertaken. “Free Will” is also  
a topic of neuroscience, but is a different one. 

Key-words:
Free Will, phenomenology, neuroscience

dr Piotr Janik SJ, adiunkt w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum 
w  Krakowie, autor książki Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-prag-
matycznym (Kraków 2011), tłumacz 6. tomu dzieł Edith Stein Filozofia psycho-
logii i  humanistyki. Zainteresowania: logika, semiotyka, fenomenologia oraz 
neuro filozofia.
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Zagadnienie wczucia według Edyty Stein 
a symbol Auschwitz

Edith Stein, Żydówka i Niemka, która 75 lat temu zginęła w obozie 
zagłady Birkenau, jako młoda, obiecująca studentka filozofii, uczenni
ca Husserla i znakomicie zapowiadający się fenomenolog kręgu realis
tycznego, napisała doktorat o zagadnieniu wczucia (niem. Einfühlung) 
w stany i przeżycia drugiego człowieka. Pytała tam przede wszystkim, 
jak dokonuje się doświadczanie drugiego podmiotu, a  więc, jakie 
są warunki poznania przeżyć drugiego człowieka, jak zawiązuje się 
współprzeżywanie z  nim, czym zapośredniczone jest doświadczanie 
treści doznawanych przez drugą subiektywność oraz jakie są granice 
wglądu w świat i doznania innego podmiotu.

Problem, który podjęła, jest kluczowy także dziś, 100 lat po publi
kacji jej doktoratu cum laude: dla nauk takich jak psychologia, neuro
biologia, kognitywistyka czy socjologia, które – każda w ramach swej 
metodologii – badają, jak dokonuje się konstytucja intersubiektywnego 
doświadczenia; dla sztuki i estetyki, w których centrum leży artystycz
nie zapośredniczone wczucie w treści uobecniane przez dzieło sztuki; 
dla studiów kulturoznawczych, u których podstaw leży porównywanie 
wątków lingwistycznie, cywilizacyjnie, kulturowo obcych. Zagadnie
nie wczucia pozostaje także istotne dla wciąż podejmowanych starań 
współczesnych pokoleń o zrozumienie tego, co się wydarzyło podczas 
II wojny światowej w Auschwitz.
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Gdy w  75. rocznicę śmierci Edyty Stein jeszcze raz podejmujemy 
refleksję nad Auschwitz, pytamy jednak nie tylko o los ziemi, na której 
filozof ta straciła życie: o dramat tam dokonanego zła, tam wyrządzone
go i doświadczonego cierpienia, sens tam poniesionej ofiary. Auschwitz,  
co podkreślił wybrany po niemal 1000letniej przerwie kolejny papież 
germańskiego pochodzenia, Benedykt XVI, w  trakcie swojej wizy
ty w  obozie w  2006 roku1, a  za nim powtarzali inni, m.in. intelek
tualny spadkobierca fenomenologii realistycznej kręgu Edith Stein,  
Josef Seifert2 w swej książce Wo war Gott in Auschwitz? (Gdzie był Bóg 
w  Auschwitz?) – Auschwitz funkcjonuje dziś jako symbol zła w ogóle. 

AUSCHWITZ JAKO SYMBOL 

Wyrażenie to wymaga jednak dookreślenia. Auschwitz, reprezentu
jące grozę ludobójstwa (ang. genocide, niem. Genozid lub Völkermord) 
czy ogólniej – zbrodni przeciw ludzkości (ang. crimes against huma-
nity, niem. Verbrechen gegen die Menschlichkeit), symbolizuje nie tyle 
zło doznawane przez ludzkość ze zrządzenia praw przyrody, zwyk łego 
przypadku czy wyroków boskich – w zależności od przyjmowanej op
tyki – a więc zło, nad którego przyczynami i sensem ciężko spekulować 
bez odnoszenia się do tego czy innego zespołu przekonań metafizycz
nych. Auschwitz to dla współczesnych pokoleń zgroza okrucieństwa 
wyrządzonego przez człowieka człowiekowi w  sposób przemyślany 
i konsekwentny – a zatem paradygmatyczny przypadek zła, do którego 
ludzkość nigdy nie powinna była dopuścić i którego – na co wspólnie 
jako różne narody europejskiej cywilizacji się zgadzamy – mogło prze
cież nie być, a które jednak wydarzyło się w samym centrum Europy 
i cywilizowanego świata. 

1 Benedykt XVI, Discorso del Santo Padre. Visita al campo di Auschwitz, Ausch witz 
Birkenau, 28 maj 2006; dostęp online 2017: https://w2.vatican.va/content/ 
benedictxvi/pl/speeches/2006/may/documents/hf_benxvi_spe_20060528_
ausch witzbirkenau.html. 

2 Por. J.M. Seifert, Where was God in Auschwitz, International Academy of Philo
sophy Press, Santiago de Chile–Granada Spain 2016, s. 1336.



filozofiareligii.pl, 2017, nr 1 49

zaaadnienie wezyeia wed ya edyty etein a eyykoo ayeedwitz

Dla tych, którzy w obliczu czarnych kart historii ludzkości odważyli się 
przyjąć i kultywować wiarę w Boga zarazem dobrego i wszechmogącego, 
Auschwitz to także zmierzenie się z faktem, że „zbrodniarz jednak może 
wobec Boga wyrządzić niewinnemu zło, którego zapragnął”3, jak pisał  
u schyłku starożytności ostatni Rzymianin i zarazem pierwszy scholastyk, 
Boecjusz. Dla wyznawców wielu religii, które podzielają takie rozumienie 
Boga, symbol Auschwitz to bolączka starożytnego pytania unde malum?, 
wciąż ponaglającego, by w obliczu zła – a nie przy jego przemilczaniu 
lub ignorowaniu – przyjąć postawę wiary i nadziei raczej niż rozpaczy. 

Za sprawą rozgłosu nadanego złu dokonanemu właśnie w  obozie 
zagłady AuschwitzBirkenau słowo „Auschwitz” stało się takim właś
nie, szeroko rozpoznawanym symbolem ludobójstwa i  Holocaustu, 
symbolem, za którym kryją się inne, dramatyczne karty współczesnej 
historii Europy i  jej narodów, przypadki zła i  cierpienia częstokroć 
słabiej udokumentowane i stąd mniej obecne w zbiorowej świadomo
ści narodów dzisiejszego świata – lecz wszystkie dojmująco bolesne 
i wciąż jątrzące rany zbiorowej pamięci narodów Europy. 

Do tych czarnych kart historii współczesnych narodów Europy zwra
cających się przeciw sobie, które symbol „Auschwitz” reprezentuje, na
leżą zatem wszystkie zbrodnie kwalifikowane zgodnie z wypracowaną 
w 1943 roku przez Rafała Lemkina, Żyda polskiego pochodzenia, katego
rią ludobójstwa, zdefiniowaną przez niego w dziś słynnym IX rozdziale4 
pracy Axis Rule in Occupied Europe5, czy też z kategorią „zbrodni przeciw 

3 Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 
2013, s. 35.

4 Kluczowy rozdział IX nosi tytuł Genocide. A New Term and New Conception for 
Destruction of Nations, por. R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Carnaige 
Endowment for International Peace, Washington 1944.

5 Za pierwszą w  XX wieku grozę ludobójstwa uchodzi czystka etniczna, której 
ofiarami w  latach 1904–1907 były afrykańskie ludy HereraNamaqua, zamiesz
kałe w  ówczesnych koloniach Cesarstwa Niemieckiego w  południowej Afryce, 
w  większości na terytorium dzisiejszej Namibii; słynnym przykładem jest doko
nane wprawdzie poza kulturą europejską, bo w Turcji w latach 1915–1918, ludo
bójstwo na Ormianach, które pochłonęło półtora miliona ludzkich istnień, czyli 
przeszło ¾ ludności ormiańskiej; dalej także sztucznie wywołany przez NKWD 
w  latach 1931–1933 Wielki Głód na sowieckiej Ukrainie, który pochłonął, jak 
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ludzkości”, po raz pierwszy odnotowaną w prawie międzynarodowym 
w sporządzonej przez aliantów w imieniu wszystkich narodów ONZ kar
cie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z 8 sierpnia 1945 roku6. 

WCZUCIE W AUSCHWITZ?

W refleksji nad Auschwitz i próbie zrozumienia tego, co się stało na tej 
naznaczonym nieludzkim cierpieniem ziemi, oraz tego wszystkiego, co 
Auschwitz symbolizuje, naturalne jest nie tylko dążenie do poznania par 
excellence rozumowego, np. historycznego, socjologicznego, faktograficz
nego, statystycznego, psychologicznego, ale także tego jakże ludzkiego, 
bardziej emocjonalnie nacechowanego poznania współodczuwającego. 

Cóż może jednak oznaczać „wczucie” w Auschwitz – w ten ogrom 
zła i  cierpienia tak jaskrawo naznaczony wielką porażką zamysłów 
ludzkich, upadkiem duchowego bogactwa kultury europejskiej, skarle
niem osiągnięć cywilizowanego świata? Dlaczego rozwijać empatycz
ne nastawienie wobec ogromu zła, w obliczu którego jedyną adekwat
ną postawą wydawać się może droga milczenia i kontemplacji obrana 
przez papieża Franciszka podczas jego wizyty w obozie zagłady?7

się oblicza, od 4,5 do 7 milionów istnień ludzkich: przede wszystkim Ukraińców, 
także nieznaną bliżej liczbę Polaków zamieszkujących tamte ziemie od czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przez wzgląd na przypadającą dwa dni po 75. 
rocznicy śmierci Edyty Stein 80. rocznicę wydania przez Nikołaja Jeżowa rozkazu 
rozpoczynającego tak zwaną „operację polską” NKWD wymienić należy także tę 
ludobójczą akcję, jedną z  licznych operacji antynarodowościowych NKWD z lat 
1937–1938 (przede wszystkim operacji antyniemieckiej, także m.in. antyrumuń
skiej, antyłotewskiej, antylitewskiej i  in.) podjętych przez sowiecką policję poli
tyczną w ramach Wielkiego Terroru z woli Stalina. Terror ten w sumie pochłonął, 
jak się oblicza, w  latach 1929–1938 od 20 do 40 mln ofiar. Wszystko to jedynie 
wybrane przypadki z  przedwojennej historii narodów Europy, która jeszcze nie 
doświadczyła przecież najsłynniejszej ze zbrodni ludobójstwa – Shoah.

6  O tytule: „Porozumienie Międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania 
głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej”, punkt c, art. 6, II rozdział.

7 Podróż apostolska papieża Franciszka do Polski z okazji XXXI Światowych Dni Mło
dzieży, 2731 lipca 2016, wizyta w Auschwitz i AuschwitzBirkenau – 29 lipca 2016.
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Auschwitz jako symbol zła to symbol co najmniej podwójny: z jed
nej strony, to zło wyrządzane, a więc zło uczynione przez złoczyńców, 
z  drugiej zaś – to zło odczute i  wycierpiane, a  więc zło boleśnie do
świadczone przez ofiary. Wreszcie, i wyrządzone, i doświadczone zło 
stanowią jedno zjawisko, jeden i ten sam fenomen. Rozpocznijmy od 
zagadnienia wczucia w drugie z wymienionych – zło wycierpiane.

Wczucie w cierpienie ofiar jest rzeczą zwykłego ludzkiego odruchu: 
troski o  bolejącego brata, płaczu nad jego niedolą, rozpaczy nad nie
mocą udzielenia mu pomocy. Empatyczna postawa wobec cierpienia 
ofiar pomóc może tym, którzy z delikatnością i  troską wsłuchują się 
w  ich głos, przezwyciężyć bolesną dla ofiar granicę niezrozumienia, 
często prowadzącą je do alienacji i  samotnego zamknięcia się w  ob
rębie własnej, zranionej psychiki. Wczucie pomaga wówczas zaleczyć 
niektóre z  ran pozostałych po okrutnym losie ludzi głęboko cierpie
niem doświadczonych. Takiej empatii wymaga np. praca z  osobami 
dotkniętymi traumami poobozowymi i  powojennymi, wykonywana 
przez neuropsychologów, psychiatrów czy terapeutów8. Dla lekarzy 
i psychologów empatia i wczucie stać się mogą ważną pomocą w dłu
gim procesie cierpliwego odbudowania codziennego poczucia szczęś
cia tych, którzy cierpieniem zostali okrutnie naznaczeni. 

Auschwitz to jednak nie tylko zło odczute – to zarazem także zło 
wyrządzane. Nasza refleksja nad tymi czarnymi kartami historii Eu
ropy, które Auschwitz symbolizuje, w kontekście zagadnienia wczucia, 
nie może jednak dotyczyć empatycznego wnikania w bezmiar zła i cier
pienia, by czysto emocjonalnie „wczuć się” w  zło wyrządzane przez 
złoczyńców. Niepodobna przecież ani nie należy szukać empatycz
nego współodczuwania z pobudek motywujących tak konsekwentną 
i zmechanizowaną eksterminację człowieka, dokonywaną podług kry
terium rasowego, narodowościowego, etnicznego czy wyznaniowego, 

8 Tego typu pracę wykonuje prof. Hanna Ulatowska – neuropsycholog specja
lizująca się w  badaniu traum powojennych amerykańskich weteranów, która 
sama jako dziecko przebywała w obozie Auschwitz, dokąd trafiła w transporcie  
z Powstania Warszawskiego. To właśnie jej wykład otwierał wystawę Auschwitz 
heute zorganizowaną na terenie byłego obozu AuschwitzBirkenau w  dniu 
75. rocznicy śmierci Edyty Stein.
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jakiej straszne oblicze Europa ujrzała w zbrodniczej praktyce państw 
Osi. Wysiłki tego typu starań trafnie skonkludowała Hanna Arendt, 
pisząc o banalności postawy Adolfa Eichmanna: banalności motywa
cji stojących za złem wyrządzanym przez tego nad wyraz sumiennego 
zawiadowcy olbrzymiej machiny eksterminacyjnego cierpienia9. Tym 
bardziej nie sposób i  nie należy emocjonalnie wczuwać się w  emo
cjonalne pobudki stojące za straszliwym szaleństwem zła bezładne
go i nad wyraz okrutnego, wymierzonego w wybierane i piętnowane 
według narodowościowych, klasowych czy światopoglądowych kry
teriów grupy, jakie dokonało się w  XX wieku na wschodzie Europy  
i w ZSRR. Emocjonalne współodczuwanie tych pobudek skończyć się 
może jedynie deprawacją człowieka lub iście Conradowskim rozpo
znaniem: „Zgroza! Zgroza!”10

Nie sposób zatem i nie należy szukać czysto emocjonalnego wczu
cia w  motywacje ku złu prowadzące – nie można jednak zarazem 
przejść wobec nich zupełnie obojętnie i  bez zastanowienia. Choć 
emocjonalne wczuwanie się w zło wyrządzane może być drogą zgub
ną lub nieszczęśliwą, możliwy i  częstokroć wskazany jest racjonalny 
namysł nad przyczynami prowadzącymi człowieka do zła i złe czyny 
motywującymi. Taki namysł zaowocować może rozpoznaniem typu 
intelektualnego środowiska, w którym powstają i upowszechniają się 
skrajne idee i  krystalizują wyprowadzone z  nich złe i  niebezpieczne 
postawy (jak było w  przypadku wzmożonego zainteresowania teorią 
ras w Cesarstwie Niemieckim na początku XX wieku i w III Rzeszy), 
rozpoznaniem fizjologicznego podłoża problemów mentalnych (co 
stanowi nieuniknione pole badań neuropsychologii i  psychokrymi
nalistyki) czy naświetleniem problemów wynikających ze stosowania 
metod wychowawczych, które na dłuższą metę skutkują wykształce
niem postaw nieludzkich (np. tak zwanej gry zdobywania flagi w Hit
lerjugend) etc. Refleksja tego typu jest nieodzownym elementem pracy 

 9 H. Arendt, Eichmann w  Jerozolimie. Rzecz o  banalności zła, tłum. A. Szostkie
wicz, Kraków 1998.

10 J. Conrad, Jądro ciemności, tłum. A. Zagórska, Wolne Lektury, s. 49, dostęp on   
line: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/conradjadrociemnosci.pdf. W tłu 
maczeniu Zagórskiej: „Ohyda, ohyda!”



filozofiareligii.pl, 2017, nr 1 53

zaaadnienie wezyeia wed ya edyty etein a eyykoo ayeedwitz

zapobiegawczej rozprzestrzenianiu się zła w świecie – takie też wysiłki 
podejmowali w pracy wywiadowczej alianci. 

Po trzecie wreszcie, Auschwitz to symbol zarazem zła doświad
czonego oraz zła wyrządzonego – a więc tragedii jednego i drugiego 
jednocześnie. Dla wszystkich wierzących w  Boga zarazem dobrego 
i wszechmogącego wczucie w  ten symbol stanowi wezwanie, aby raz 
jeszcze zadać postawione przez epikurejczyków i  stoików, a  potem 
przez chrześcijan (Laktancjusz, św. Augustyn, PseudoDionizy Areo
pagita, Boecjusz) starożytne pytanie unde malum? – a więc: jeśli Bóg 
jest zarazem wszechmocny i  dobry, to skąd zło? Pytanie to, powtó
rzone w  obozie zagłady AuschwitzBirkenau przez Benedykta XVI 
w formie: „gdzie był wtedy Bóg, dlaczego milczał?”11, wciąż przynagla 
wierzących, by w obliczu śladów i dokumentów zła zaistniałego w sa
mym centrum cywilizowanego świata i  bogatej kulturowo Europy – 
raz jeszcze podjąć namysł nad sensem cierpienia, kenozy, ofiary. 

Tego typu refleksję podjął Martin Blume, autor wystawy fotografii 
Auschwitz heute, otwartej w AuschwitzBirkenau w 75. rocznicę śmier
ci Edyty Stein12. Sztuka dała oglądającym możliwość artystycznie za
pośredniczonego wglądu w świat obozu, a tym samym wczucie w oto
czenie i  środowisko osób, dla których doświadczenie Auschwitz nie 
było niczym zapośredniczone, a  więc – mówiąc językiem fenomeno
logii Edyty Stein, która mając 24 lata, po raz pierwszy zapytała, czym 
jest wczucie – dla których było ono doświadczeniem źródłowym.

Rozważania, które podjęła jeszcze w trakcie I wojny światowej, po 
części przed podjęciem służby sanitarnej w  Hranicy na Morawach,  
po części zaś po jej odbyciu, i które zawarła w do dziś dyskutowanej 
pracy doktorskiej, głęboko wnikają w  zagadnienie wczucia, jasno na
świetlając jego istotę, warunki jego zachodzenia oraz perspektywy po
znawcze, jakie ono otwiera. W konsekwencji zaś – choć sama autorka 

11 Benedykt XVI, Discorso del Santo Padre. Visita al campo di Auschwitz, Ausch witz 
Birkenau, 28 maj 2006; dostęp online 2017: https://w2.vatican.va/content/ 
benedictxvi/pl/speeches/2006/may/documents/hf_benxvi_spe_20060528_
ausch witzbirkenau.html. 

12 Na temat wystawy i  jej autora por. http://www.bpb.de/mediathek/199292/der
fotografmartinblumeueberdasprojektauschwitzheute. 
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nie mogła tego wiedzieć – rozważania te prowadzą do odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego i  jak rozumiane wczucie jest adekwatne w  kontek
ście refleksji nad Auschwitz.

Pod warunkiem, że dobrze zrozumiemy z jednej strony, czym wczu
cie jest i jakie otwiera przed nami możliwości poznawcze, a z drugiej 
zaś, czym ono nie jest i być nie może, a więc gdzie leży granica pozna
nia i  odczuwania doznań drugiej osoby – pod tym ważnym warun
kiem rozważenie zagadnienia wczucia rzeczywiście może pomóc nam 
w refleksji nad historią, o której tak wiele już powiedziano, lecz wobec 
której nadal nie można przejść obojętnie.

EDYTA STEIN O ZAGADNIENIU WCZUCIA 
RĘKOPIS

Doktorat Edyty Stein znamy tylko połowicznie. Nie zachował 
się żaden egzemplarz pracy zawierający wszystkie cztery części pra
cy, a  więc pierwszą część historyczną oraz pozostałe drugą, trzecią 
i  czwartą – systematyczne – części tejże pracy13. Dysponujemy nato
miast w całości odtworzonymi z osobistego egzemplarza samej Edith 
wszystkimi częściami systematycznymi, a  zarazem wiedzą, że część 
historyczna, poświęcona przebadaniu istniejących, alternatywnych 

13 W  archiwach Edyty Stein w  Kolonii (Edith SteinArchiv) zachowany jest eg
zemplarz z odręcznie nanoszonymi przez nią korektami do tekstu. Oznaczony 
jest katalogowym numerem A0217 i to on stanowił punkt odniesienia dla nie
mieckiego wydawcy (Herder Verlag, Edith Stein Gesamausgabe, vol. 5). Polskie 
tłumaczenie zostało przygotowane przez rodzeństwo Danutę i Jerzego Gierulów 
na podstawie egzemplarza Romana Ingardena. Osobista kopia Stein z Archiwów 
w Kolonii opatrzona jest tytułem oraz następującym objaśnieniem, wspominają
cym także 5 część pracy – również zaginioną: Zum Problem der Einfühlung. In-
augural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Inaugural-Dis-
sertation der Großherzoglichen Badischen Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg 
im Breisgau. Erstausgabe der Dissertation Edith Steins. Persönliches Exemplar, in 
das sie von einem Buchbinder leere Seiten miteinbinden ließ. Sie versah einzelne 
Abschnitte mit Korrekturen Ingardens und persönlichen Änderungen. Der erste 
und der fünfte Teil sind verloren.
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podejść do zagadnienia wczucia, została napisana przez Stein na wy
raźną prośbę Husserla i  stanowiła dla niej jedynie punkt wyjścia dla 
wypracowania własnej koncepcji. Z autobiograficznych zapisków oraz 
listów młodej Stein wiemy także, że praca historyczna interesowała ją 
mniej i stanowiła spełnienie wymogu, który postawił promotor pracy – 
zaś tym, co ją samą szczególnie nurtowało, było koncepcyjne opraco
wanie fenomenu poznawania przeżyć drugiego podmiotu. I  właśnie 
z  owego zachowanego egzemplarza pracy znamy tę najistotniejszą, 
koncepcyjną część pracy, która po napisaniu została przeznaczona do 
druku i w 1917 roku – wydana.

Do jakich konkluzji doszła młoda Stein w  pracy ocenionej przez 
komisję doktorską Uniwersytetu w  Getyndze i  jej promotora jako 
cum laude? Czym jest wczucie – Einfühlung – a czym też ono nie jest, 
w ujęciu tej realistycznie zorientowanej fenomenolog, późniejszej świę
tej, obecnej patronki Europy? 

KONTEKST POWSTANIA KONCEPCJI

Edyta Stein, wbrew temu, co przed publikacją jej dzieł zebranych 
można było o niej czasem przeczytać, ani nie poświęciła całego swe
go życia na badanie zagadnienia wczucia, ani nie uczyniła z  niego 
przewodniego tematu swoich licznych późniejszych prac, ani – tym 
bardziej – nie wybrała tematu szczególnie ją nurtującego z powodów 
czysto osobistych. Pomysł napisania doktoratu na temat wczucia był 
ściśle powiązany z teoretycznymi okolicznościami jej studiów z filozo
fii, a znamy go dokładnie z jej prac autobiograficznych. 

Przed wojną, w 1913 roku, w trakcie słuchania wykładów Husserla 
na temat natury i ducha (niem. Natur und Geist), Stein dostrzegła ko
nieczność koncepcyjnego wytłumaczenia, jak odbywa się doświadcza
nie przeżyć innych osób. Konieczność ta była motywowana dostrze
żeniem luki w systemie Edmunda Husserla, jej nauczyciela i mistrza, 
profesora w Getyndze i czołowego niemieckiego filozofa, ojca prężnie 
rozwijającej się wówczas fenomenologii. Doktorat został zatem napisa
ny na potrzeby uzupełnienia fenomenologicznego wyjaśniania świata 
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zaproponowanego przez Husserla, o  czym Stein pisała po latach, już 
jako karmelitanka w Kolonii, w swej autobiografii:

Na wykładach o  naturze i  duchu Husserl nam mówił, że obiektyw
nego świata zewnętrznego można doświadczyć tylko intersubiektywnie, 
tzn. przez mnogość poznających indywiduów, pozostających ze sobą we 
wzajemnym porozumieniu. Należałoby więc z góry założyć doświadcze
nia innych indywiduów. Nawiązując do prac Theodora Lippsa, Husserl 
nazwał to doświadczenie „wczuciem” [die Einfühlung], ale nie określił, na 
czym ono polega. Była to luka, którą należało wypełnić: chciałam więc 
zbadać problem „wczucia”14. 

Wczesna inspiracja do napisania doktoratu, będąca próbą zaspo
kojenia intelektualnej potrzeby, doskonale wpisuje się w  sens zdania 
sformułowanego przez Stein wiele lat później: „Kto szuka prawdy, ten 
szuka Boga, choćby o  tym nie wiedział”15. Zamiar rozpracowania fe
nomenu wczuwania się został w doktoracie zrealizowany i Stein więcej 
tego tematu szczegółowo nie rozważała ani też nie odnosiła się do nie
go jako do kluczowego dla swej filozofii; myliłby się ten, kto uznałby 
wczucie za przewodni temat jej myślenia16. Niemniej, w swym dokto
racie rzeczywiście poświęciła mu całą uwagę i wypracowała następu
jące, wciąż aktualne i dyskutowane, wnioski.

14 E. Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobiographische 
Beiträge, Freiburg 2002, ESGA 1, s. 218, ESGA PL 1, s. 345346.

15 Zapisała je po śmierci Husserla w  liście o  numerze 542 do siostry Adelgundis 
Jaegerschmid z  23 marca 1938. Zapewnia w  nim, że jest spokojna o  jego zba
wienie. Por. E. Stein, Selbstbildnis in Briefen II. Zweiter Teil 1933–1942, Freiburg 
2000, s. 285: „Um meinen lieben Meister habe ich keine Sorge. Es hat mir immer 
sehr fern gelegen zu denken, daß Gottes Barmherzigkeit sich an die Grenzen 
der sichtbaren Kirche binde. Gott ist die Wahrheit. Wer die Wahrheit sucht, der 
sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht”.

16 Zagadnienie wczucia ma swe interesujące rozwinięcie w niektórych passusach prac 
z późnego okresu filozoficznego rozwoju Stein, w szczególności w jej opus mag-
num, Endliches und Ewiges Sein. Do wczucia Stein odwołuje się np. w wywodzie 
o rozlewaniu się łaski i życia we wspólnocie duchów czystych, por. E. Stein, Endli-
ches und Ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins, Freiburg–Basel– 
Wien: Herder, części VII, par 5, punkt 7.
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PRZYKŁAD

Rozpocznijmy od możliwie nieuprzedzonego rozważenia fenomenu 
ze świata życia codziennego (niem. das Lebenswelt). Za przykład weźmy 
fenomen, którym swój wywód otwiera Stein. Spotykamy dobrego znajo
mego, przeżywającego ból po stracie brata. Słuchamy jego słów, przeby
wamy w fizycznej bliskości do niego i, poświęcając mu całą uwagę, do
konujemy aktu wczucia w jego stan ducha, a więc – w jego ból i żałobę17. 

Pytanie Stein o  wczucie dotyczy tego właśnie typu fenomenów – 
gdy przebywając w obecności kogoś, podążamy za jego stanem ducha, 
za jego przeżyciem. Zauważmy, że Stein w swoim paradygmatycznym 
przykładzie wskazuje na fizyczną obecność jednego człowieka przy 
drugim. Wczucie to kategoria odnosząca się bowiem przede wszyst
kim do przestrzeni osób, choć Stein rozważa także wczucie budowane 
na obcowaniu z  pamiątkami po jakiejś osobie, z  reliktami przeszło
ści (jakim jest przecież każde muzeum, także to w obozie Auschwitz
Birkenau, stanowiące swoistą międzypokoleniową kapsułę pamięci), 
czy daje przykłady wczucia w postaci literackie – a więc uwzględnia 
bardzo szeroko rozumianą gamę obiektów tak zwanego obiektywne
go ducha (tj. przestrzeni kulturowej) jako medium dla aktów wczucia 
w przeżycie drugiej osoby.

Stein wymienia także nośniki zapośredniczające wczucie, takie jak 
głos słuchanej osoby, bolesna mina, drżenie rąk – traktując je możli
wie szeroko – ale skupia się na analizie formalnych aspektów aktów 
wczuwania się w treści przeżywane przez drugi podmiot.

Jej przykład i  analizy dotyczą zatem nie tylko doświadczenia fi
zycznej współobecności jednej subiektywności wobec drugiej, lecz 
także szerzej – doświadczania drugiego podmiotu za pomocą dowol
nego wytworu ducha subiektywnego (czyli ducha danej osoby), któ
ry uzewnętrznił się w  jakikolwiek sposób18. Uzewnętrznienie ducha 

17 E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, ESGA 5, Freiburg–Basel–Wien 2008, s. 14, 
ESGA PL 5, s. 5960.

18 I który nie jest zwykłym trzecioosobowym spostrzeżeniem, lecz niesie ze sobą 
wgląd w treści przeżywane przez drugiego.
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może dokonać się w przelotnych, przemijających zjawiskach czyjegoś 
uśmiechu, chodu, kroku lub spojrzenia, ale także za sprawą przeja
wów ducha drugiej osoby, które się trwale skrystalizowały (zobiekty
wizowały) w postaci tzw. obiektu ducha obiektywnego, czyli szeroko 
rozumianej gamy obiektów kultury: prac naukowych, literackich, ar
tystycznych etc.19

Einfühlung to zatem to wydarzenie, w którym przeżycia innych osób 
zostają nam udostępnione tak, że możemy przez chwilę podążać za ich 
wewnętrzną dynamiką. Dzieje się to za pomocą dowolnego medium ze 
świata człowieka i jego kultury: fizycznego ciała i obecnego w nim ducha 
osoby, także poprzez doświadczenie głosu człowieka, jego pisma, niemej 
mimiki twarzy lub innych części całego ciała, również poprzez pozosta
łe po kimś twory jego subiektywnego ducha oraz – wreszcie – także po
przez pamiątki czy relikty po nim, przedmioty osobistego użytku, wnę
trze pomieszczenia, w którym mieszkał itd.20 Jako fenomenolog, Stein 
miała dać koncepcyjny opis tego, jak takie fenomeny wczucia w drugą 
świadomość zachodzą oraz jaka jest ich istota.

METODA

Ogólna metoda, jaką Stein obrała, włączając się w getyngeński krąg 
uczniów i współpracowników Husserla, a więc fenomenologia, otwie
rała przed nią dwie szczegółowe metody badania: redukcję transcen
dentalną i redukcję ejdetyczną. 

Redukcja transcedentalna to próba możliwie nieuprzedzonej refleksji 
nad badanym zjawiskiem, która – w formie, jaką przybrała w rozwoju 

19 Na temat ducha obiektywnego por. np. E. Stein, Potenz und Akt. Studien zu einer 
Philosophie des Seins, Freiburg–Basel–Wien: Herder, s. 84–85; E. Stein, Der Aufbau 
der menschlichen Person. Vorlesung zur Philosophischen Anthropologie, Freiburg–
Basel–Wien: Herder, s. 113–117; E. Stein, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines 
Aufstiegs zum Sinn des Seins, Freiburg–Basel–Wien: Herder, s. 322–323.

20 Stein – wówczas ateistka – nie rozważa natury (przyrody), nawet przy założeniu, 
że takowa byłaby nieskażona, jako możliwej materii wczucia w  Stwórcę, jego 
zamysł itd.
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Husserla, w  trakcie gdy Stein pisała swój doktorat – zakłada kilkueta
pową technikę możliwie nieuprzedzonego namysłu nad danym feno
menem, dokładnie takim, jakim on się przejawia w  codziennym do
świadczaniu świata21. Zakłada ona wstępny etap wyłączenia przekonań 
egzystencjalnych obecnych w naszym naturalnym nastawieniu do świa
ta, a  więc przekonań dotyczących istnienia badanego obiektu i  świata, 
i dalsze poddanie tego fenomenu refleksyjnemu oglądowi. 

Analityczna Husserliańska refleksja nad tym fenomenem dokonuje 
się w oparciu o szereg podstawowych dla jego fenomenologii dystynk
cji i pojęć: rozróżnieniu aktu i  jego treści, noezy i noematu, a priori 
i a posteriori, źródłowości i nieźródłowości, potencjalności i aktowości 
struktur świadomości itd. Za pomocą tych oraz wielu innych rozróż
nień fenomenolog bada zjawisko w perspektywie poredukcyjnej22. 

Druga podstawowa i częstokroć równoległa do redukcji transcenden
talnej metoda popularna w  ówczesnym otoczeniu Husserla to metoda 
ejdetyczna (od gr. eidos – kształt, forma), która polega na tak zwanej 
wariacji imaginacyjnej (vel wariacji uzmienniającej). Uzmiennianie to 
poddanie fenomenu wyobrażeniowym przemianom, analiza ich formy 
oraz odejmowanie w  myśli tych aspektów zjawiska, których nieobec
ność nie sprawi, że zjawisko przestanie być tym, czym jest. Ten ekspe
ryment myślowy ma dać ogląd ejdetyczny (niem. Wesensanschauung), 
nakierowany na istotową, niezmienną strukturę przedmiotu, rozważa
ną albo w przed, albo w poredukcyjnym nastawieniu. Szczególną cechą 
ejdetyki Stein jest to, że nie skupia się ona w  swych eksperymentach 
myślowych wyłącznie na pozytywnych cechach istot, a więc na wyniku 
wariacji uzmienniającej, lecz częstokroć gruntownie bada negatywne 
aspekty danego fenomenu i podaje uzasadnienie dla ich odrzucenia. Jest 
tak także w przypadku badania zagadnienia wczucia.

21 Por. E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, dz. cyt., s. 1114.
22 Na temat miejsca Stein w  tradycji fenomenologicznej por. J. Machnacz, Stano-

wisko Edyty Stein w  sporze wewnątrzfenomenologicznym, w: Tajemnica osoby 
ludzkiej. Antropologia Edyty Stein, Wrocław 1999, s. 5372; W. Olejniczak, Wol-
ność miłości. Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty Stein i Karola Wojtyły, 
Tarnów 2010, s. 113115.
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W Steinowskiej analizie wczucia obecne są obie metody, przy czym 
badanie ejdetyczne, a więc poszukiwanie istoty danego fenomenu i jej 
eksplikacja, dominują. Wnioski Stein dotyczące istoty aktów wczucia 
są następujące.

KATEGORIA SUI GENERIS

Po pierwsze, akty, które Stein nazywa aktami wczucia, są sui ge-
neris, to znaczy nie dają się sprowadzić do żadnych innych przeżyć – 
mają swój własny charakter, wyróżniający je na tle innych fenomenów 
doświadczania świata23. Ich istota składa się z  kilku elementów: po 
pierwsze, we wczuciu zawsze obecne są dwa odrębne Ja, dwie odrębne 
świadomości. Po drugie, tylko jedna z tych świadomości jest wiodąca 
i  stanowi punkt odniesienia dla drugiej, jedna doświadcza więc pry
marnie danej treści, a druga – odbiera je jako widz, w zapośrednicze
niu poprzez tę pierwszą osobę. Po trzecie, pierwsza, wiodąca świado
mość w dowolny sposób, świadomy lub nie, udostępnia zewnętrznemu 
widzowi swoje przeżycie źródłowe. Oznacza to, że posiada na własność 
pewne doznanie, które jawi jej się w sposób źródłowy, tzn. tak nieza
pośredniczony, jak tylko jest to możliwe w przypadku danego obiektu. 

ŹRÓDŁOWOŚĆ ZJAWISK (ORIGINARITÄT24)

Co to znaczy źródłowo przeżywać obiekt? Oznacza to, że doznaje 
się tego obiektu w  najpełniejszy sposób przejawiania się fenomenów 
danego typu. Na przykład, jeśli mowa o  przedmiotach fizycznych – 
źródłowo doświadcza się ich za pomocą zmysłowego dotyku, oglądu, 
smaku itd., a  gdy mowa o  obiektach naoczności lingwistycznej czy 
werbalnej – doświadcza się ich w pełni znajomości danego języka, jego 
semantyki, gramatyki, syntaksy itd., tak że materialne nośniki słów 

23 Por. E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, dz. cyt., s. 1421, ESGA PL 5, s. 59n.
24 Tamże, s. 1516n, ESGA PL 5, s. 61n.
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i  zdań stają się w pełni zrozumiałe równocześnie z  treścią, do której 
odsyła struktura językowa. Źródłowo doświadczać to zatem pozosta
wać w obecności obiektu danego typu i doświadczać go w pełni prze
jawów stosownych dla kategorii danego zjawiska. We wczuciu osoba, 
której doświadczenie stanowi obiekt wczucia drugiego podmiotu, ma 
dostęp źródłowy do przeżywanej treści, widz zaś otrzymuje dostęp do 
tej treści jedynie za pośrednictwem tej pierwszej świadomości25. 

Tak rozumiany fenomen wczucia – jako doświadczanie aktów źród
łowego przeżywania drugiego podmiotu – jest sui generis, to znaczy 
ma swój własny rodzaj i  nie daje się sprowadzić do żadnego innego 
zjawiska26.

Stein wskazuje trzy podstawowe etapy, które dają się wyróżnić 
w każdym tak rozumianym akcie wczucia.

FAZY FENOMENU WCZUCIA27

Pierwszym z nich jest pojawienie się przeżycia. Jest to rozpoczęcie 
uobecnienia się w czasie przeżycia należącego do jednej świadomości 
i odbierania go przez drugą osobę.

25 Czy można zatem w  ogóle mówić o  doświadczeniu źródłowym w  kontekście 
dzieła sztuki, szczególnie w  kontekście fotografii artystycznej, takiej jak prace 
Martina Blumego? Obiekty artystyczne, na przykład zdjęcia, odsyłają przecież 
do rzeczywistości, której można doświadczyć w pełni za pomocą fizycznej w niej 
obecności. Tego pytania Stein nie stawia, a  możliwa odpowiedź na nie, sfor
mułowana w  ramach jej siatki pojęciowej, jest złożona i  wymaga odniesienia 
do jej późniejszej filozofii, zwłaszcza jej analiz struktur ejdetycznych, pojęcia 
idei wzorczych i  tzw. królestwa sensu – zagadnień w pełni rozwiniętych dopie
ro w pracach z okresu późniejszego. Wspomnieć należy, że teoria dzieła sztuki 
to problem, nad którym pracowali wówczas liczni fenomenologowie: przyjaciel 
 Stein ze studiów w Getyndze, krakowski filozof Roman Ingarden, w swej rozwi
janej po wojnie teorii obiektu intencjonalnego, przed wojną osobliwy polski fe
nomenolog Stanisław Ignacy Witkiewicz w swojej koncepcji czystej formy i prze
życia metafizycznego (1919, 1922), Ernst Cassirer w filozofii form symbolicznych 
(1929), po wojnie także Martin Heidegger. 

26 E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, dz. cyt., s. 20, ESGA PL 5, s. 68.
27 Tamże, s. 19, ESGA PL 5, s. 67.
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Drugim etapem jest wypełniające rozwinięcie. Jest to rozwijanie się 
tego przeżycia w  czasie, dokonywanie się jego przebiegu, wybrzmie
wanie jego pełnej treści – treści, której wewnętrzną dynamikę obser
wuje druga osoba i w którą się wczuwa.

Ostatnim etapem jest zbierające uprzedmiotowienie. To moment, 
gdy przeżywający wczucie zbiera cały rozciągnięty w czasie akt swoje
go doświadczenia drugiej świadomości w jeden obiekt i czyni z niego 
jeden przedmiot poznania.

OBIEKT WCZUCIA

Daliśmy już krótki opis przebiegu aktu wczucia, zapytajmy teraz 
o ich obiekt, a więc o to, czego doświadcza się we wczuciu.

Analizy Stein budowane wokół konkretnych przykładów dotyczą 
przede wszystkim wczucia w pojedynczy akt, pojedyncze doznanie da
nej osoby. Z tego powodu wielu tłumaczy prac Stein na język angielski, 
polski i hiszpański broni się przed używaniem słowa „empatia” jako 
przekład niemieckiego Einfühlung, gdyż słowo „empatia” w  wymie
nionych językach odnosi się raczej do całej osoby niż do pojedynczych 
aktów: np. jedynie boleśnie kalecząc polszczyznę, można powiedzieć, 
że odczuwa się empatię względem czyjegoś smutku28. W filozofii Stein, 
ponieważ każda osoba jest jednością psychofizyczną29, wczucie nakie
rowane na jeden akt dotyka zawsze zarazem psychiki całej osoby. Jak 
pisze Stein: „wczucie, które rozważaliśmy i  staraliśmy się opisać, jest 
doświadczeniem cudzej osobowości w  ogóle, niezależnie od tego, ja
kiego rodzaju jest doświadczany przedmiot i jakiego rodzaju jest pod
miot, którego świadomości się doświadcza”30. 

28 Por. na ten temat uwagi Danuty Gierulanki i  Jerzego Gieruli w: E. Stein, O za-
gadnieniu wczucia, Kraków 2014, s.  3744. Tom przytaczany w artykule za po
mocą skrótu ESGA PL 5 opatrzonego numerem cytowanej strony.

29 E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, dz. cyt., s. 19n, ESGA PL 5, s. 67n.
30 E. Stein, O zagadnieniu wczucia, dz. cyt., s. 68. W tomie niemieckim: E.  Stein, 

Zum Problem der Einfühlung, ESGA 5, s. 20: „die Einfühlung, die wir betrach
teten und zu beschreiben suchten, ist Erfahrung von fremdem Bewußtsein 
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Nawet jeśli uwaga nasza koncentruje się na jednym typie przeżycia 
źródłowego danej osoby – np. na przeżyciu radości udostępnianym 
w  jednej wypowiedzi czy bólu dostrzegalnym w  jednym skreślonym 
czyjąś ręką liście – we wczuciu zawsze drugoplanowo doświadcza się 
całej psychiki drugiej osoby. Świadomość, której duch uzewnętrznia 
się w formie i materii danego obiektu, stoi zawsze w tle i  równocześ
nie uobecnia się w danym doznaniu, a tym samym uobecnia się także 
dla wczuwającego się. Choć koncentracja uwagi wczuwającego dru
giego dotyczy danego obiektu, czyli zobiektywizowanego w jakiejkol
wiek formie uzewnętrznienia się ducha subiektywnego (może nim być 
wypowiedź, spojrzenie, jej obraz, list) zawsze współtowarzyszy jej do
świadczenie całej osoby – osoby jako źródłowo czegoś doświadczającej 
i uobecniającej tę treść wobec innej świadomości. 

Najmniej zapośredniczonym obiektem wczucia jest zatem fizyczna 
obecność przy kimś, kto udostępnia swe źródłowe przeżycie świado
mie i otwarcie, np. za pomocą wypowiedzi, a zarazem mimiką swego 
ciała i obecnego w nim ducha. Znacznie bardziej zapośredniczonym 
jest wczucie bez fizycznej obecności osoby doświadczającej źródłowo 
danej treści. Takim jest np. wczucie budowane poprzez doświadczenie 
drugiej osoby za pomocą zobiektywizowanych wytworów jej ducha. 
Obiekty te mogą być werbalne (list, gryps, poezja, nauka, literatura) 
lub symboliczne i pozawerbalne (malarstwo, architektura, choreogra
fia). I  tu możliwe są stopnie intensyfikacji zapośredniczenia, bowiem 
obcowanie z  wyrafinowanymi obiektami kulturowymi, a  więc ze 
sztuką wysoką lub awangardową, które wyszlifowują lub przełamują 
zastane i  już złożone twory ducha obiektywnego (obyczajowość, ję
zyk, naukę, sztukę), wymaga mocnego osadzenia w  kontekście kul
turowym lub artystycznym. Wreszcie, najbardziej zapośredniczonym 
i  tym samym niezwykle rozmytym wczuciem w  czyjeś źródłowe do
znanie jest obcowanie z  pamiątkami po danej osobie, np. przedmio
tami codziennego użytku, takimi jak eksponaty zebrane w Muzeum 
w AuschwitzBirkenau. 

überhaupt, ganz gleich, welcher Art das erfahrende Subjekt ist, welcher Art das 
Subjekt dessen Bewußtsein erfahren wird”.
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Nie tylko jednak stopień zapośredniczenia odgrywa rolę w krysta
lizowaniu się aktu wczucia. Niemniej istotne jest, czy osoby, między 
którymi wczucie zachodzi, podzielają wspólne wartości, mają podob
ne spojrzenie na świat, cechuje je podobna wrażliwość czy wychowa
nie itd. Wczucie zależy w  dużej mierze od jedności natury ludzkiej, 
jedności struktur aksjologicznych dwojga podmiotów, jedności ich 
sposobów przeżywania świata etc. 

WCZUCIE A ŚWIAT WARTOŚCI

Materia aktu wczucia tej świadomości, która doświadcza cze
goś źródłowo (a  więc tej, w  którą wczuwa się druga świadomość), 
dotyczyć może różnych obiektów: czysto intelektualnych, estetycz
nych, moralnych czy mieszanych. Wczucie w  obiekt par excellence  
intelektualny oznacza np. rozumiejące podążanie za świadomoś
cią rozumującą w  formie sylogizmu, a  więc rozważanie wraz z tą 
świadomością przesłanek wnioskowania sylogistycznego i  wniosku 
z  nich wynikającego. Możliwe jest wczucie w  bardziej codzienne 
akty i  ich obiekty: np. w czyjąś radość z osiągniętego sukcesu – słu
chamy wówczas opowieści i podążamy za czyimś przeżywaniem tej 
radości. Najgłębszy rodzaj wczucia w  źródłowe przeżycia drugiej 
osoby rodzi się, gdy rozpoznajemy treść przeżycia drugiego jako 
reakcję na wartość lub antywartość, której on doświadcza. Materią 
doświadczenia źródłowego są bowiem bardziej lub mniej świadomie 
doznawane wartości. Głęboko wczuć się zatem w przeżycie drugiego 
to rozpoznać, na jaką wartość lub antywartość on reaguje, i podążać 
za wewnętrzną dynamiką jego przeżywania tej wartości lub anty 
wartości.

Tak ogólnie zarysowaną istotę aktów wczucia – opisaną za pomocą 
ich kategoryzacji, analizy faz, obiektów i aksjologicznej materii tychże 
aktów – zestawić należy z  licznymi uwagami Stein, przeciwstawiają
cymi wczucie innym kategoriom aktów i pokazującymi tym samym, 
czym wczucie nie jest.
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CZYM WCZUCIE NIE JEST?

Rozważmy zatem, jak wczucie różni się od aktów zbliżonych do 
wczuwania, lecz nim niebędących, a  więc od zewnętrznego spostrze
gania, współodczuwania, „czucia się jednym” z kimś drugim oraz od 
wspominania.

 

WCZUCIE A SPOSTRZEGANIE ZEWNĘTRZNE  
(ÄUSSERE WAHRNEHMUNG31)

W zewnętrznym spostrzeżeniu, podobnie jak we wczuciu, doświad
cza się w chwili teraźniejszej ducha danej osoby. W spostrzeganiu jed
nak nie ma wglądu w treści źródłowo przeżywane przez spostrzeganą 
osobę – to bowiem, co stanowi treść przeżycia drugiego podmiotu, 
pozostaje dla patrzącego zakryte. Ten sam akt obserwacji zachowania 
danej osoby może być zatem pozbawiony wczucia i  wówczas jest to 
czyste spostrzeżenie, lecz może być także wczuwający: dzieje się tak, 
gdy widzimy gest, mimikę, słuchamy głosu danej osoby – i dana jest 
nam zarazem treść źródłowo przeżywana przez drugiego ducha su
biektywnego. 

WCZUCIE A WSPÓŁODCZUWANIE (MITFÜHLEN)32

Kiedy doświadczamy wczucia w przeżycie drugiej osoby, nie przesta
jemy nagle być sobą, indywidualnymi podmiotami z własną psychiką, 
świadomościowo zakotwiczonymi we własnym Ja – nie dokonuje się 
tym bardziej żadne mistyczne zniesienie granicy między jedną a  dru
gą indywidualnością, jednym a drugim Ja. Wczuwamy się w przeżycie 
drugiej osoby, wczuwając się właśnie w jej przeżycie źródłowe, przeżycie, 
które źródłowo doświadczane jest przez drugie Ja, a nie przez nas. Nasze 

31 E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, dz. cyt., s. 1415, ESGA PL 5, s. 60n.
32 Tamże, s. 2526, ESGA PL 5, s. 74n.
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wczucie uwzględnia fakt, że podążamy jako widzowie za wewnętrzną 
dynamiką trwania tego przeżycia i jesteśmy jego świadkami – ani tym 
samym jednak nie stajemy się tym drugim Ja, które źródłowo owego 
przeżycia doświadcza, ani nie stajemy się jednością dwóch Ja, nagle 
zniesionych w swej indywidualności i będących jakąś metafizyczną jed
nią. We wczuciu tylko jeden podmiot posiada przeżycie źródłowo, drugi 
zaś – otwiera się na nie i podąża za nim biernie, jako widz.

WCZUCIE A PRZEŻYCIA WSPÓLNOTOWE

Możliwe jest współodczuwanie jednego przeżycia, które jest źród
łowe dla dwóch lub więcej osób. Dzieje się tak, gdy razem przeżywa
my wspólną radość np. ze zwycięstwa naszego kandydata w wyborach, 
w doświadczaniu jednej euforii grupy przyjaciół po zdobyciu razem gór
skiego szczytu, w trakcie doznania jednego zawodu, gdy wspólny projekt 
się nie powiódł33. Te przeżycia wspólnotowe to doświadczenia współod
czuwania, Mitfühlen, w  których podobnie jak we wczuciu nie zostaje 
zniesiona granica indywidualności (Ja a  Ja), ale w których każde indy
widualne Ja przeżywa fenomen radości lub zawodu źródłowo – i wów
czas każde czyni to na swój sposób – a zjawisko pozostaje wspólnotowe.

WCZUCIE A „CZUCIE SIĘ JEDNYM”  
(EINSFÜHLEN34)

Stein rozważa także fenomen „czucia się jednym” z  drugą świado
mością – Einsfühlen. Podkreśla, że skoro w aktach typu wczucia nigdy 
nie zostaje zniesiona różnica między jednym Ja a  drugim Ja, wczucie 
jest gatunkowo różnym doznaniem niż „czucie się jednym”, nawet jeśli 
może do niego prowadzić. Nie neguje ona, że coś takiego jak „czucie się 

33 Por. przykłady w: E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, ESGA 5, s. 28n, ESGA 
PL 5, s. 80n.

34 Tamże, s. 2730, ESGA PL 5, s. 78n.
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jednym”, tzn. komunia dwóch lub więcej osób, może zachodzić – jest 
to rodzaj przeżyć wyrosłych z przeżycia wspólnotowego i zarazem obec
nego w  nim wczucia. Gdy grupa osób źródłowo doświadcza radości, 
a więc podziela jedną radość, a ponadto członkowie tej grupy – każdy 
przeżywając na swój sposób odczucie radości – dodatkowo wczuwają 
się także w przeżywanie radości przez pozostałe osoby w grupie – zajść 
może zjawisko „czucia się jednym”. Wykrystalizowuje się wówczas pod
miot wyższego rzędu – „my” i konstytuuje się wspólnota doznań i prze
żyć. „Czucie się jednym” i kategoria „my” nie znoszą jednak indywidu
alności poszczególnych osób, lecz nad nią nadbudowują komunię osób. 

WCZUCIE A WSPOMNIENIE (ERINNERUNG35)

Najbardziej jaskrawym przykładem dwóch aktów, w  których za
chodzi dokładna jedność Ja będącego podmiotem pierwszego aktu 
i  Ja będącego podmiotem drugiego aktu, jest wspominanie. Ja, któ
re w  pamięci odtwarza dawne wydarzenie z  własnej przeszłości, jest 
bowiem ściśle tożsame z  tym, które było podmiotem przypominane
go doznania. Ta sytuacja jednak, będąc ścisłym przykładem jedności 
Ja i  Ja, nie dopuszcza możliwości zachodzenia wczucia, które ze swej 
istoty – jako fenomen intersubiektywny – wymaga dwojga odrębnych 
indywidualnych świadomości. W  przypominaniu nie ma drugiego, 
w  którego doznanie można by się wczuć. Wczucie zaś dokonuje się 
jedynie wtedy, gdy mowa o dwóch odrębnych podmiotach36.

PERSPEKTYWY POZNAWCZE WCZUCIA

Ważnym i  konsekwentnym rysem fenomenologii Stein jest uzna
nie doświadczenia intersubiektywnego za źródłowe, a  tym samym 
wczucia, za nieusuwalny i  prymarny element każdego rozważania 

35 Tamże, s. 16n, ESGA PL 5, s. 62n.
36 Tamże, s. 20n, ESGA PL 5, s. 68n.
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struktur czystej świadomości. Coś takiego, jak wyizolowany pod
miot nie istnieje, nawet przy radykalnie i  konsekwentnie rozważa
nej redukcji transcendentalnej – zawsze jesteśmy zanurzeni w  in
tersubiektywność, którą sami zarazem współkonstytuujemy. W  do
świadczeniu języka, świata, kultury, osób Ja nigdy nie jest absolutnie 
wyizolowane, nie ma bowiem wokół nas i w  nas nic, co nie byłoby 
intersubiektywnie współkonstytuowane przez subiektywnego lub 
obiektywnego ducha, a czego odjęcie nie spowodowałoby zniesienia 
samego podmiotu. Myśl ta jaskrawo odróżnia podejście realistycznej 
fenomenologii Stein od niektórych etapów myślenia Husserla – tych, 
w  których rozwija on kartezjańską ścieżkę do transcendentalnej re
dukcji. Rozważania Stein o wczuciu pokazują, że bez doświadczenia 
intersubiektywności nie sposób w  ogóle pomyśleć podmiotu podej
mującego wysiłek oczyszczenia świadomości z  wszelkich odrzuca
nych w  redukcji transcendentalnej i  ejdetycznej akcydentalnych 
struktur i treści.

Wczucie pozwala zatem głębiej wniknąć w  fundamentalną dla 
człowieka intersubiektywną rzeczywistość osób, współkonstytuują
cą jego własną świadomość. Aktami wczucia odkrywamy, że drugi 
podmiot dzieli taką strukturę osobową, jak nasza, a  więc, że jest  – 
podobnie jak my – Ja otwartym na świat, zarówno wewnętrzny, jak 
i  zewnętrzny, Ja ten świat przeżywającym i  Ja ten świat odczuwa
jącym. Choć jest nakierowane na drugiego, wczuwanie może, co 
więcej, służyć wglądowi w samego siebie. Poznać bowiem i rozwinąć 
samego siebie można poprzez doświadczenie innych osób – w szcze
gólności ich ducha przeżywającego wspólny nam wszystkim świat 
i wartości w nim obecne. 

Wczucie otwiera bowiem przed nami świat wartości i  antywarto
ści doznawanych przez inne podmioty, na który możemy mieć oczy 
zamknięte, jeśli nie podejmiemy wysiłku wczucia w  przeżywające te 
wartości świadomości inne niż nasza. Podążanie za drugą psychiką 
oznacza otwieranie się na materię jej doznań, zarówno intelektu
alnych, jak i  emocjonalnych, przede wszystkim zaś – na materię jej 
przeżyć aksjologicznych. 
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ZŁUDZENIA POZNAWCZE ZRODZONE WCZUCIEM

Wczucie, ponieważ nawiązuje się w  nim relację nie tylko z  poje
dynczym doznaniem drugiej świadomości, ale także z drugą psychi
ką jako taką, psychiką, która odbiera świat na swój sposób i podłóg 
swego przeżywania wartości, wedle swego stanu wiedzy o  świecie, 
swej znajomości faktów i  historii oraz swego uformowania wycho
waniem i kulturą, może stanowić podstawę pewnych złudzeń i błęd
nie przypisywanych doznań albo rozpoznania wartości czy antywar
tości. Stein omawia ten problem w dyskusji z Schelerem, klasyfikując 
błędy tego typu jako pomyłki co do przeżycia wartości. Omówmy 
je na jej własnych przykładach lektury Romea i  Julii Shakespeare’a, 
dokonywanej przez gimnazjalistę, oraz na przykładzie – znanym jej 
zapewne z  własnej obserwacji – wykształcania się uczuć antysemi
ckich w społeczeństwie37. 

Rozważmy ten pierwszy. Wczuwający się w  przeżycia bohatera 
niedojrzały gimnazjalista może poprzez swe wczucie w perypetie bo
hatera romantycznego zarazić się jakąś iskrą tej namiętności, którą 
przeżywa fikcyjny bohater – np. Romeo. Namiętności tej on sam nie 
odczuwa źródłowo – źródłowo ma ją przecież fikcyjna postać. Towa
rzysząc w  lekturze przeżyciom bohatera literackiego, czytelnik do
strzega jednak rzeczywiście piękno i powab obiektu miłości Romea – 
Julii. Doznania wartości piękna i  powabu Julii ów gimnazjalista nie 
doświadcza jednak źródłowo, skoro nie staje przed nim w całej swej 
krasie powabna i  piękna Julia – tym zaś byłoby doznanie źródłowe 
wartości piękna i powabu kobiety. Przez wzgląd na brak fundującego 
przeżycie gimnazjalisty źródłowego doznania wartości, jego przeży
cie tych wartości, jako czytelnika i wczuwającego się obserwatora, jest 
nieźródłowe. Jeśli zaś przypisuje on sobie namiętność Romea czy też – 
co gorsza – ekstrapoluje ją na otaczającą go źródłowo rzeczywistość 
(np. na bliską mu osobę), łudzi się i popadać może w nieporozumienia 
dotyczące swoich doznań, pragnień lub nastawienia do drugiego czło
wieka i otaczającej go rzeczywistości.

37 Tamże, s. 48n, ESGA PL 5, s. 106n.
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Po drugie zaś, wczucie prowadzić może do wykształcania postaw 
nieautentycznych i  poniekąd zapożyczonych. Gdy należący do grupy 
społecznej o silnej tożsamości młody człowiek wzrasta wśród ludzi ob
jawiających werbalnie oraz swymi postawami niechęć do innej grupy 
społecznej – np. do Żydów – nasiąka tym i może dojść do wniosku, że 
sam żywi podobną niechęć. Gdy czyni to, nie spotkawszy nawet raz 
w swym życiu przedstawiciela grupy, wobec której zaczyna odczuwać 
gniewne uczucia, odczucie jego pozostaje ufundowane na nieźródło
wym doznaniu wartości. Jego niechęć nie jest nieźródłowa, ale jeśli 
sam nigdy nie doświadczył wartości negatywnej źródłowo – stając 
twarzą w  twarz z  przedstawicielami grupy społecznej, uobecniający
mi negatywną wartość – jego niechęć, wykształcona poprzez wczucie 
w przeżycia innych, nie jest efektem doświadczenia wartości obecnej 
w rzeczywistości. Gdy brakuje fundującego, źródłowego doznania an
tywartości, nie można posiadać innego niż zapożyczone uczucia nie
nawiści – nienawiści cudzej, której być może sam ów człowiek wcale 
w obliczu danej grupy społecznej by nie odczuł. Powracając do pierw
szego omówionego przykładu, dodać można, że człowiek tak wykształ
cający w sobie nastawienia wobec innych – np. w trakcie lektury gazet 
o silnym nastawieniu propagandowym – może dokonać przesunięcia 
wyczutego u innych uczucia nienawiści na otaczającą go rzeczywistość 
i tym samym czasowo lub nawet trwale negatywnie nastawić się prze
ciw de facto niedoświadczonej i  niepoznanej, ani intelektualnie, ani 
emocjonalnie – grupie społecznej lub zjawisku.

Ze względu na wartości uobecniające się w  świadomości, której 
towarzyszymy we wczuciu, zachodzi zatem możliwość wykształcenia 
doznań i  przekonań zapożyczonych. Stein podkreśla, że wczucie ani 
nie czyni nas jednym z  drugą świadomością, ani nie pozwala nam 
źródłowo odczuć przeżywanych przez tę świadomość obiektów, w tym 
przede wszystkim źródłowo doświadczyć ich zabarwienia aksjologicz
nego. Wczucie umożliwia nam towarzyszenie wewnętrznej dynamice 
doznania źródłowego innej osoby, grupy osób lub nawet kultury, i tym 
samym otwiera przed nami wewnętrzny świat drugiego człowieka: 
jego doznań, jego wrażliwości, jego hierarchii wartości i  jego prze
żyć – pozostają one jednak światem drugiego, dopóki sami źródłowo 
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nie doznamy tych samych wartości, tych samych treści, tych samych 
obiektów, tych samych przeżyć.

Skoro tak, raz jeszcze postawić możemy pytanie – teraz jednak 
w obliczu uwag o teorii wczucia Edyty Stein – o zasadność podejmo
wania aktów wczucia w fakt dziejowy lub w symbol Auschwitz. Zapy
tajmy zatem: czy – i jeśli tak, to w jaki sposób – możliwe jest wczucie 
w  Auschwitz dzisiaj, Auschwitz heute, oraz jakie niesie ono ze sobą 
perspektywy poznawcze? 

WCZUCIE A AUSCHWITZ DZISIAJ – AUSCHWITZ HEUTE

Obóz zagłady AuschwitzBirnekau zamknięto raz na zawsze i wy
darzenie to oraz jego zło – dokonywane przez tamtych ludzi wobec 
tamtych ofiar w  tamtym czasie i  tamtej formie – więcej nie znajdzie 
już swego miejsca w czasoprzestrzeni. Wspomnienie o Auschwitz trwa 
jednak w  świadomości konkretnych osób, dla których rzeczywistość 
obozowa była doświadczeniem źródłowym i którego obecność w  ich 
świadomości jest nadal naznaczona bólem.

Wsłuchując się w  głos ofiar, możemy wczuć się w  ten szczególnie 
nacechowany tamtym złem zespół antywartości, których oni doświad
czać musieli źródłowo. Doświadczenie wczucia w  te świadectwa słu
chającym ich głosu umożliwia poznanie treści inaczej niedostępnych – 
bogatego świata wartości najwyższej próby i bezdennej pustki nieludz
kich antywartości, które ścierpieć musieli w Auschwitz uwięzieni. 

Prawda o Auschwitz pozostaje także zaklęta w dokumentach, mu
rach, ziemi, ubraniach i  wszelkich materialnych pozostałościach po 
tamtym cierpieniu. Nośniki te i świadectwa także dziś uobecniają dla 
zwiedzających tamto straszne wydarzenie i  przeżycia tamtych osób, 
a  także umożliwiają prace naukowe: historyczne, socjologiczne, me
dyczne itd. Wczucie w  fizyczne nośniki zapośredniczające kontakt 
z  doznaniami ofiar i  oprawców osiąga swe spełnienie jednak nie 
w  skądinąd potrzebnym badaniu naukowym. Wczucie bowiem – co 
odróżnia je wyraźnie od nastawienia ściśle naukowego – dotyczy 
w  koncepcji Edyty Stein przede wszystkim drugiego człowieka, nie 
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zaś faktów, danych czy dowodów. Dopiero gdy traktujemy przedmioty 
te jako wrota do doznań ludzi i oglądanego ich oczami świata, dopiero 
wtedy wczucie wypełnia się właściwym sobie sensem.

Takie wczucie, jak każde inne, podatne jest na błędy towarzyszące 
obcowaniu z doznaniami innych osób. Kto w Muzeum powstałym na 
terenie byłego obozu AuschwitzBirkenau był więcej niż raz, widział 
być może, jak wygląda zgroza banalizującego obcowania z  reliktami 
tej bolesnej przeszłości lub jak karykaturalną postać przybiera uno
szenie się nieźródłowo doznanym cierpieniem, lękiem, agresją. Wczuć 
się nie znaczy być jednym: wczuć się to towarzyszyć, rozumiejąc, że to 
drugi doświadczał świata wartości lub ich braku jako sobie danych –  
i  uszanować tę granicę. Aby się jednak w  ogóle wczuć w  doznania 
drugiego, trzeba w  sobie samym uczynić miejsce na to, by doznanie 
drugiego – jako jego – w  naszej świadomości się rozegrało. Jedynie 
bowiem tworząc w  swej subiektywności miejsce na cudze doznanie, 
możemy nawiązać autentyczny kontakt z wewnętrznym światem dru
giego, a  tym samym – z  nim samym. Od pokroju człowieka zależeć 
będzie, czy w  obliczu przestrzeni obozu AuschwitzBirkenau, świa
dectw i danych na jego temat, podejmie ten minimalny wobec powagi 
miejsca i źródłowo związanych z nim osób wysiłek.

Z tych dwóch wymienionych źródeł – ze świadectw osób bezpo
średnio zaangażowanych w obóz oraz z materialnych pozostałości po 
nim – fenomen Auschwitz przedostał się do zbiorowej świadomości 
narodów i  społeczeństw o  tym wydarzeniu pamiętających i pamięć 
tę kultywujących. Trwając zaś w zbiorowej pamięci narodów Europy 
i  świata, Auschwitz stało się symbolem i  przestrogą, o  których – do
póki trwa dobra wola i wrażliwość pośród ludzi – będą oni pamiętać 
i poddawać je pod swoją wczuwającą refleksję.

TRZY PERSPEKTYWY WCZUCIA W AUSCHWITZ

Wczucie, choć dotyczy jednego i  tego samego wydarzenia i  sym
bolu – Auschwitz – przyjąć może wiele perspektyw i – jak zauważyli
śmy – nie w każdej z nich jest nastawieniem najbardziej pożądanym. 
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Podejmując refleksję nad Auschwitz, czasami pragniemy mniej em
patycznie, a bardziej intelektualnie przybliżyć się do zrozumienia zła, 
aby w obliczu uchwycenia wewnętrznej dynamiki rodzenia się tego, co 
absolutnie niedopuszczalne, wypracować prawne i  społeczne rozwią
zania, mające zapobiec podobnym wydarzeniom na przyszłość. Wczu
cie może wówczas być jedynie nikłą pomocą w  rozumowym pozna
waniu charakteru ścieżek, którymi podążanie prowadzi na manowce 
ludzkiego sposobu rozumowania, uzasadniania, zachowywania się. 

Czasami natomiast staramy się przybliżyć do tego zła i cierpienia, 
aby pomóc uleczyć wciąż jątrzące się rany tych, którzy minione cier
pienie wciąż noszą w swej pamięci jako bolesny element swojej psychi
ki, a  tym samym swojej codzienności. W  tej perspektywie istotnym 
jest zrozumienie, że wczucie jest wczuwaniem się w  ból i  cierpienie 
drugiego, a nie współodczuwaniem jednego wspólnego dramatu – ten 
bowiem był doświadczeniem źródłowym ofiar. 

Czasami wreszcie staramy się przybliżyć zarówno intelektualnie, 
jak i  empatycznie do zła Auschwitz, które stanowi fakt – prawdę on 
tologiczną w  języku filozofii – jako bierni świadkowie historii, nieza 
angażowani w nią bezpośrednio i niepodejmujący działań mających po
dobnemu złu zapobiec lub złagodzić jego skutki. W obliczu zła Auschwitz,  
przyjmując całą złożoną i bolesną prawdę o jego rzeczywistości ukazu
jącej nam straszliwe oblicze człowieka – raz jeszcze jesteśmy wówczas 
wezwani do refleksji nad trudnym pytaniem o  pochodzenie, naturę 
i sens zła oraz cierpienia. 

Obchody 75. rocznicy śmierci Edyty Stein splotły się w 2017 roku 
z  750. rocznicą kanonizacji świętej, której imię Edith przyjęła jako 
drugie na swym chrzcie38. Te germańskie święte, które los na różne 

38 Na chrzcie Edyta przyjęła imiona „Teresa Jadwiga”, jak głosi wpis z księgi metry
kalnej, sporządzony przez Eugeniusza Breitlinga, proboszcza parafii w Bergza
bern, w dniu 1 stycznia 1922 roku. Edith wybrała pierwsze imię, obierając Teresę 
z Avila za swą patronkę, co potwierdziła także wiele lat później, przyjmując jej 
imię zakonne, na drugie zaś przyjęła – na cześć swej matki chrzestnej, Hedwig 
ConradMartius – imię Hedwig. W 2017 roku przypadała zaś 750. rocznica ka
nonizacji Jadwigi Śląskiej, której imię nosiła matka chrzestna Edith. Ponieważ 
w trakcie chrztu Edyta była już dojrzałą kobietą (31 lat), żadnego z  tych imion 
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sposoby powiązał z  ziemią Śląską i  Wrocławiem, stanowią dobitne 
przykłady tego, że nawet w  palącym ogniu cierpienia, zła, krzywd 
rodowych, narodowych i  kulturowych waśni rozbłysnąć może jasny 
promień świętości. Dlatego gdy na tej doświadczonej nieludzkim cier
pieniem ziemi niemieckiego obozu zagłady AuschwitzBirkenau py
tamy raz jeszcze: jeśli jest Bóg, unde malum?, zapytajmy także – za 
Boecjuszem – jeśli jednak Boga nie ma, unde bonum?39 W szczelinach 
twardej skały ludobójczego cierpienia rozbłysło przecież także do
bro, wyznaczając na tej suchej pustyni antywartości niezamazywalne 
szlaki postaw najwyższej próby: ofiary, solidarności, męstwa. One zaś 
nadal – gdy Auschwitz jako fakt już przeminął i  nawet jeśli kiedyś 
przeminie także jako symbol – one będą wciąż i trwale rozpromieniać 
dla nas duchową kulturę Europy.

9 sierpnia 2017, Oświęcim
75. rocznica śmierci Edyty Stein 

(św. Teresy Benedykty od Krzyża)

nigdy nie stosowała, po przyjęciu zaś do Karmelu w Kolonii wybrała jako swe 
imię zakonne imiona „Teresa Benedykta od Krzyża” (Teresa za Teresą z  Avila, 
Benedykta nadano jej dla odróżnienia od pozostałych sióstr Teres ze wspólno
ty zakonnej, „od Krzyża” zaś wybrała na cześć Jana od Krzyża). Imię zakonne 
stosowała w listach i dokumentach, tradycyjnie także w języku polskim określe
nie „święta” przypisuje się w przypadku osób konsekrowanych do imienia przy
branego, a nie cywilnego – stąd mówi się o świętym Janie Pawle II, a nie o św. 
Karolu Wojtyle. Naturalną formą językową jest zatem określenie „święta Teresa 
Benedykta od Krzyża”, lecz „Edyta Stein”. Do imienia cywilnego tytułu „świę
ty” się bowiem zwyczajowo nie dodaje (poprawną formą jest po prostu „Karol 
Wojtyła”). Określenia „św. Karol Wojtyła” czy „św. Edyta Stein” stanowią roz
minięcie się z  istniejącą praktyką językową, choć – w przypadku Edyty Stein –  
zachodzi pewien precedens. Do dziś większość komentatorów, wydawców 
i  hagiografów pisze o  Edycie Stein, gdyż pod tym imieniem znana była przez 
znakomitą większość swego życia, pod nim opublikowała wiele istotnych prac  
i w  ten sposób jest obecnie najszerzej rozpoznawana – w efekcie także określe
nie „św. Edyta Stein” przyjęło się wymawiać. W  ten sposób nazwano ulicę we 
Wrocławiu oraz park publiczny położony niedaleko rodzinnego domu Steinów.

39 Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, dz. cyt, s. 35.
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ABSTRACT

In the article Edith Stein on Empathy and the Symbol ‘Auschwitz’  
I discuss Stein’s theory of Einfühlung, (i.e. empathy) applying it to the 
reality and symbolism of the German Death Camp AuschwitzBirke
nau. In the introductory part of the article I discuss the symbolism of 
Auschwitz and the three kinds of evil it stands for. I then move on to 
the historical discussion of Stein’s philosophy and recapitulate the hi
story of the manuscript of Stein’s doctoral thesis as well as Stein’s phe
nomenological methodology. In the expository part of the article I first 
lay out the positive elements of Stein’s analyses, discussing Einfühlung 
as a category sui generis, its phases, its possible objects and its axio
logical matter. In the second part I discuss the negative compound of 
Stein’s analyses, posing a question concerning what empathy should 
not be mistaken for and how is it different from external perception, 
fellow feelings, communal experiences, feeling oneness and recalling 
something. Finally, I show what are the cognitive perspectives of em
pathy and common mistakes based on the misunderstanding of em
pathy. I close the article by applying Stein’s theory to the example of 
Auschwitz. In reference to the introductory differentiation between 
the three kinds of evil, I discuss three perspectives of empathy towards 
the reality of Auschwitz: one referential to the evil suffered by victims, 
one to the reality of evil committed by the perpetrators and the last 
one – to the tragedy of those two in relation to each other, hence ope
ning the ancient question: ‘unde malum?’

jadwiga Guerrero van der Meijden, doktorantka w Zakładzie Ontologii 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, część studiów doktoranckich 
odbyła na Uniwersytecie Oksfordzkim, stypendystka grantu ministerialnego 
Preludium oraz programu Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Jej 
badania koncentrują się na metafizyce klasycznej, starożytnej i średniowiecznej 
antropologii, fenomenologii, personalizmie, historii idei. Publikuje nt. historii 
filozofii. Artykuły obejmują m.in. Reason and Will: Remarks on Augustine’s Idea 
of Power, „Orbis Idearum. History of Ideas” 2015, nr 3, s. 3360 (współautorstwo 
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z K. Wilczyńskim); Człowiek jako mały świat: Filon z Aleksandrii, Nemezjusz 
z Emezy, Grzegorz z Nyssy, Edyta Stein. Czy mikrokosmiczność uchybia godności 
osoby?, w: Edyta Stein. Fenomenologia Getyńsko-Monachijska, red. J. Machnacz, 
t. III, Wrocław 2016, s. 1330; Augustyńska koncepcja rationes aeternae a bada-
nia Edyty Stein nad zagadnieniem sensu, „Fenomen Wieczności. Zeszyty Na
ukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, Poznań 2016; Theocentricity in Edith 
Stein’s Late Anthropology, „The Person and The Challenges” 2014, vol. 4, nr 2, 
s. 183201. Obecnie pracuje nad monografią The One, the Being and the I. On 
the Concept of a Person in Edith Stein’s Philosophy and a Christian Notion of 
Dignity. Prócz filozoficznego, odebrała również wykształcenie artystyczne: jest 
zawodową baletnicą i choreografem w specjalizacji baletu klasycznego.
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Filozoficzne i religijne myślenie  
Dietricha von Hildebranda 

ZAMIAST WSTĘPU

Dietrich von Hildebrand bez wątpienia należy do kręgu fenomenolo-
gów, aczkolwiek wiekiem jest najmłodszy spośród całego grona uczniów 
Husserla. Ale z  ogólnie zarysowanego tematu pragnę usunąć bardzo 
wieloznaczne słowo „mistyka”, m.in. dlatego, że sam Dietrich von Hil-
debrand w swej twórczości nie podejmuje tematu mistyki jako tematu 
wyróżnionego, a samo przeżycie mistyczne bierze niejako w nawias. We 
wstępie do swej książki Przemienienie w Chrystusie pisze: 

Nie będziemy też szczegółowo rozważać, jak przemienienie w Chry-
stusie oddziałuje na przeżycie mistyczne. Chodzi raczej o to, aby spróbo-
wać ująć istotę pewnych postaw, charakterystycznych dla „nowego czło-
wieka” w Chrystusie, i przez to wskazać drogę, którą mamy przebyć. (…) 
unaocznić pełnię życia, jaką to przemienienie w sobie kryje. 

W całej twórczości Dietricha von Hildebranda dominuje racjonalne 
filozoficzne myślenie. I  jest to myślenie filozoficzne wyraźnie rozwi-
jane w  duchu fenomenologii Edmunda Husserla. A  więc jest to my-
ślenie dociekające źródeł poznania, czyli tak zwane myślenie źródło-
we, to znaczy myślenie, które poszukuje źródłowego uzasadnienia dla 
wszelkich pojęć i twierdzeń. W jego tekstach mamy więc do czynienia 

INSPIRACJE
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z  precyzyjnymi analizami wszelkiego rodzaju danych szeroko rozu-
mianego doświadczenia – w  tym także tych danych, które niesie ze 
sobą judeochrześcijańskie objawienie. Według niego, wszystko bowiem 
jest nam w  jakiś sposób dane. Ale jest to zarazem myślenie otwarte, 
wolne od jakichkolwiek redukcjonizmów. Jedno w  tym myśleniu jest 
ważne: we wszystkich analizach Dietrich von Hildebrand poszukuje 
istoty i  związków wyznaczonych przez istotę. Zatem w  intelektual-
nej kontemplacji tak szeroko rozumianych danych stara się uzyskać 
poznanie ejdetyczne w  tym znaczeniu, w  jakim je rozumie Edmund 
Husserl i  pozostali fenomenologowie. Podkreślić zarazem trzeba, że 
ta poszukiwana we wszystkich przeprowadzanych przez Hildebranda 
i innych fenomenologów analizach istota fenomenów nie jest żadną fik-
cją czy nawet racjonalnie uzasadnioną konstrukcją pojęciową. Według 
fenomenologów bowiem istota – obojętnie, jakiej natury są dane nam 
fenomeny – jeśli jest nam coś źródłowo dane w intelektualnej intuicji – 
to jest ona tym, co konstytuuje zasadniczy sens przedmiotowy ana-
lizowanego fenomenu, jego inteligibilną jedność i  konieczne związki 
wszystkich jego fenomenów – obojętnie, czy są to fenomeny świata 
natury, życia społecznego, osobowego, dzieł sztuki, życia świadomoś-
ciowego w jakiejkolwiek dziedzinie. Dlatego istota jakiegoś przedmio-
tu, o ile jest dokładnie ujęta, jest źródłem tzw. poznania apriorycznego, 
poznania pierwszego, które jest podstawą racjonalności dla wszelkich 
pojęć i  sądów. Wszelkie wypowiedzi – pojęcia i  sądy – są irracjonal-
ne, gdy brak im owego źródłowego poznania; bardzo łatwo zamieniają 
się w puste rezonowanie czy w ideologiczne „nadawanie” kreowanego 
sensu rzeczom. 

Poszukując poznania istotowego, Hildebrand niczego nie konstru-
uje, niczego rzeczom nie przypisuje – mówiąc trywialnie – niczego 
rzeczom nie „wmawia”, lecz jedynie wydobywa z  nich to, co w  nich 
w  intelektualnej intuicji widzi i  co przyjmuje do wiadomości jako 
tak a nie inaczej prezentujący się sens określonej całości przedmioto-
wej oraz wzajemne związki tegoż sensu, mające swoje ugruntowanie 
w ujętej bezpośrednio istocie. Ale o  istocie Hildebrand mówi jedynie 
wtedy, gdy ją wyraźnie widzi i możliwie dokładnie ujmuje jako to, co 
w zjawiskach – jeśli tylko źródłowo dane – jest pierwsze i podstawowe 
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dla wszelkich pojęć i  sądów. Można powiedzieć, że tak rozumiany 
problem poznania ejdetycznego dominuje we wszystkich jego pismach, 
zarówno w ściśle filozoficznych, jak i religijnych.

Mówiąc o filozoficznym i religijnym myśleniu Dietricha von Hilde-
branda, pragnę już na wstępie wskazać na charakterystyczny rys jego 
twórczości. Otóż nigdzie w  swych tekstach – ani filozoficznych, ani 
religijnych – nie powołuje się na osobiste przeżycia religijne i  dozna-
nia. Choć z usposobienia był człowiekiem serdecznym i wylewnym, to 
jednak o tajemnicach swego życia religijnego nigdy w publikowanych 
tekstach nie mówił nic z pozycji Ja, lecz zawsze starał się być – rzec by 
można – obiektywnym sprawozdawcą tego, co sam bezpośrednio wi-
dzi, co rozpoznaje jako prezentujący się tak a tak stan rzeczy; innymi 
słowy, relacjonuje, jak się mają rzeczy same, gdy w toku analiz odkry-
wa ich ejdetyczny sens dany w intelektualnej intuicji. Takie nastawie-
nie poznawcze umożliwiało mu odróżnianie zarówno istotowych da-
nych naturalnego poznania, jak i poznania uzyskiwanego przez wiarę. 
W  takim fenomenologicznym sposobie myślenia i pisania Hildebran-
da przejawia się jego rzeczowy obiektywizm. I taki przedmiotowy i rze-
czowy charakter mają wszystkie jego teksty. Nie mówi w nich o tym, 
co czuje, czego doznaje, jakie są jego osobiste odczucia; nie zwierza 
się ze swych najgłębszych uczuć, pragnień i dążeń, lecz mówi wyłącz-
nie o  tym, co widzi, co ma przed oczami jako dane; obojętne, czy są 
to dane, do których dociera własną mocą poznawczą, czy są to dane 
wiary. Można więc powiedzieć, że pisząc o sprawach wiary, nigdy nie 
powoływał się na „wewnętrzne dotknięcie i doświadczenie” obecności 
i  mocy Boga – jak jego przyjaciel Adolf Reinach – lecz „w szczelnie 
zamkniętych pojęciach” i  zdaniach wypowiadał to, co po głębokich 
i wyczerpujących analizach jasno rozpoznał i zrozumiał.

* * *

Jak to się stało, że jako młody człowiek Dietrich von Hildebrand 
stosunkowo wcześnie i tak zdecydowanie otworzył się na świat wiary 
chrześcijańskiej? Nie na abstrakcyjnie rozumianą Transcendencję, nie 
na filozoficzny problem Boga, ale na Chrystusa i  Jego Ewangelię, na 
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Kościół katolicki? Że tak głęboko wniknął w tajniki życia religijnego, 
w  katolicki wymiar tegoż życia, czyniąc je przedmiotem swej filozo-
ficznej refleksji, uprawianej w  duchu fenomenologii? Oto zasadnicze 
pytania, na które chciałbym zarysować odpowiedzi. 

Ale nie koniec na tym. Chciałbym także odpowiedzieć na inne 
niepokojące mnie pytanie. Dlaczego ten subtelny filozof napisał m.in. 
tak kontrowersyjne dzieła, jak Koń trojański w Mieście Boga czy Spu-
stoszona winnica? W roku 1979 opublikowałem esej Dietrich von Hil-
debrand  – filozof obiektywności, w  którym już wtedy kilka stron po-
święciłem m.in. Koniowi trojańskiemu. Wówczas jednak wydawało mi 
się, że go dobrze zrozumiałem. Lecz dziś, po trzydziestu pięciu latach, 
po ponownej lekturze mojego tekstu i  tekstu Konia trojańskiego, nie 
mogę tego powtórzyć. Obecnie sprawy widzę inaczej. Przede wszyst-
kim nie do końca rozumiem racje, dla których von Hildebrand wdał 
się w ferwor polemicznych interpretacji Soboru Watykańskiego II czy 
w zwalczanie doktryny Teilharda de Chardin. 

DOM RODZINNY, ZAINTERESOWANIA FILOZOFICZNE, 
NAWRÓCENIE NA KATOLICYZM 

Dietrich von Hildebrand urodził się 12 października 1889 roku 
jako najmłodszy i jedyny syn – obok pięciorga starszych sióstr – Ire-
ny i  Adolfa Hildebrandów. Od dzieciństwa udziałem jego stały się 
wspaniałe dary naturalne domu rodzinnego. Od chwili narodzin 
otoczony był serdeczną miłością matki i  sióstr, które rywalizowały 
jedna z  drugą, obsypując braciszka uczuciami, i  dzieliły się z  nim 
wszelkimi darami. Irena i Adolf Hildebrandowie należeli do elity ar-
tystycznej i  intelektualnej. Mieszkali we wspaniałej willi San Fran-
cesco we Florencji albo w pięknie urządzonym domu w Monachium. 
Dzieci nie chodziły do szkół publicznych, lecz uczyły się w  domu; 
rodzice starannie dobierali im odpowiednich nauczycieli. Prowadzili 
dom – zarówno ten we Florencji, jak i w Monachium – otwarty na 
piękno sztuki, a zwłaszcza na piękno muzyki (córki były muzycznie 
utalentowane) i  na ciekawych ludzi. Licznymi gośćmi bywali tam 
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artyści, muzycy, profesorowie. To właśnie tu los zetknął młodego 
Dietricha ze starszym o piętnaście lat Maxem Schelerem, w którym – 
jak pisze Alice von Hildebrand – 

Dietrich rozpoznał prawdziwego geniusza. Pociągał go jego olśnie-
wający, wzbogacający duchowy świat. Scheler błyskotliwie formułował 
myśli. Nie było w nim też nic „profesorskiego”, nic pedantycznego, napu-
szonego czy zarozumiałego. (…) Dla młodego Hildebranda było to nowe 
doświadczenie. 

Doświadczenie przyjacielskiej atmosfery i inspiracji. 
Młody Dietrich żył i wychowywał się w otoczeniu domu rodzinnego; 

do matury uczył się w  domu pod kierunkiem dobranych nauczycieli; 
w atmosferze intelektualnej i zainteresowań artystycznych, a zwłaszcza 
muzycznych. W  domu panował swego rodzaju kult wielkich wartości, 
ale nie było życia religijnego. Pisze Alice von Hildebrand: 

Miłość, prawda i  piękno – te wartości miały zajmować poczesne  
miejsce w życiu Dietricha. Ale istniała jedna rzecz, której niestety brako-
wało w San Francesco, a była to religia. Zarówno Adolf von Hildebrand, 
jak i  jego żona byli szlachetnymi poganami. Byli czarującymi, ciepłymi 
osobami o  szlachetnym sercu, ale żadne nie przejawiało jakichkolwiek 
zainteresowań religijnych. Oficjalnie byli protestantami, ale nigdy nie 
uczestniczyli w nabożeństwach ani nie rozważali żadnych spraw religij-
nych. Niemniej darzyli je szacunkiem i dalecy byli od przyklaskiwania 
cynicznemu liberalizmowi modnemu w  dziewiętnastym wieku. Dzieci 
ich były ochrzczone przez protestanckiego pastora, ale nadprzyrodzone 
znaczenie tego wielkiego wydarzenia umknęło im całkowicie. Ochrzcze-
nie dzieci było tradycją zachodnią i  ta tradycja stanowiła kres ich hory-
zontu religijnego. 

Atmosfera domu sprzyjała naturalnemu rozwojowi młodego Hilde-
branda, zwłaszcza nawiązywaniu przyjaźni z  ciekawymi ludźmi, m.in. 
z  Siegfriedem Hamburgerem, pogłębiała jego zainteresowania sprawa-
mi sztuki. Stopniowo usamodzielniał się i uniezależniał się od tego, co 
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inni powiedzą. Wcześnie – nie bez inspiracji Maxa Schelera – budziły 
się w nim zainteresowania filozofią, zaczął się rozczytywać w tekstach 
Platona. Mimo że jego ojciec uważał, iż filozofia nie jest poważnym za-
jęciem intelektualnym, to jednak po maturze Dietrich zdecydował się 
iść na uniwersytet, aby już systematycznie studiować filozofię. Tam m.in. 
zetknął się z  profesorem Theodorem Lippsem, którego poglądy i  kie-
runek badań były mu bardzo bliskie. Po dwóch latach udał się na uni-
wersytet w Getyndze. Już wcześniej Moritz Geiger zwrócił jego uwagę 
na Edmunda Husserla i  jego przełomowe dzieło, jakim było Logische 
Untersuchungen. On też zachęcił go do lektury tego dzieła. Po grun-
townym zapoznaniu się z  dziełem Husserla, Dietrich von Hildebrand 
zapisał: „Było to dla mnie jak doświadczenie wschodu słońca. Scepty-
cyzm i  psychologizm zostały raz na zawsze odrzucone i  książka Hus-
serla roztoczyła błogą obietnicę, że umysł ludzki może osiągnąć abso-
lutną pewność”. Wtedy też w myśleniu Hildebranda zniknęły wszelkie 
przeszkody, które wielu jemu współczesnym utrudniały zrozumienie 
nie tylko nauki Kościoła katolickiego i  zarazem ułatwiały bezkrytycz-
ne zaliczanie wszystkiego, co związane religią, do irracjonalnej sfery  
subiektywnej. 

W tym okresie Dietrich nawiązał bliski przyjacielski kontakt z Adol-
fem Reinachem, który był wspaniałym nauczycielem, łączył bowiem 
umiłowanie prawdy z głębią, dyscypliną i klarownością. Po pewnym 
czasie nawiązał także kontakt z  samym Edmundem Husserlem. Co 
prawda w stosunku do Husserla początkowo 

miał mieszane uczucia. Z  jednej strony Badania logiczne Husserla ot-
worzyły przed nim nowy świat. Były jak poranna zorza na tle ciemnego 
nieba panującej filozofii. Husserl był myślicielem dużo większego kalibru 
niż Lipps, ale Lipps miał bardziej imponującą osobowość. 

W tych latach przyjacielski związek Hildebranda z  Schelerem 
zaczął się dramatycznie rozluźniać. Wprawdzie cenił Schelera za 
inspiracje filozoficzne i  za otwarcie oczu na katolicyzm, ale coraz 
wyraźniej dostrzegał w życiu Schelera wewnętrzne rozdarcie, swego 
rodzaju dramat człowieka targanego przez własne słabości i nastroje. 
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Dietrich nauczył się też rozróżniać w relacjach Schelera o sobie fakty 
i fikcje. 

Dietrich był człowiekiem bardzo pogodnego usposobienia; lubił 
przebywać w  towarzystwie kobiet. Nic dziwnego, wychowywał się 
w  domu, gdzie dominowały uwielbiana matka i  pięć uroczych sióstr 
o  artystycznych usposobieniach. W  okresie studenckim: „Poznawał 
także wiele dziewcząt, ale zauważył, że były one jedna bardziej nie-
atrakcyjna od drugiej. Co za kontrast z  pięknem i  wdziękiem jego 
matki i pięciu sióstr”. Ale z  tego powodu nie stronił od towarzystwa 
kobiet, nie był mizoginem, wręcz przeciwnie. Najprawdopodobniej był 
to rok 1909, gdy podczas tanecznego wieczoru: 

W Getyndze dwudziestoletni Dietrich spotkał młodą kobietę, która 
wywarła na nim ogromne wrażenie. Nazywała się Margarete Denck. 
(…) Nie wydawała się nudna ani przeciętna, miała w sobie urok i poe-
zję oraz w czarujący sposób się śmiała. (…) Podobnie jak Dietrich for-
malnie była protestantką, ale nie praktykowała swojej religii. Była wy-
jątkowo muzykalna, grała z dużym talentem na fortepianie i podzielała 
nie tylko wiele zainteresowań kulturalnych Dietricha, ale także jego 
tęsknoty religijne. 

A w  tym okresie było to dla niego bardo ważne. Wzajemne pro-
mieniowanie uczuć, zwierzania się z  najgłębszych pragnień i  dążeń 
sprzyjało narodzinom najgłębszej wzajemnej odpowiedzi na wartość –  
miłości, która miała zakończyć się wspólnotą małżeńską – dopóki 
śmierć ich nie rozłączy. 

Ale gdy jego rodzice o tym się dowiedzieli, 

wcale nie byli entuzjastycznie nastawieni do myśli, że ich syn mógłby 
ją poślubić. Nie dość, że była od niego starsza [o cztery lata] – co było 
sprawą drugorzędną – to jeszcze pochodziła z północnych Niemiec i cał-
kiem odmiennego środowiska rodzinnego. Była nieśmiała i skryta i nie 
pasowała do wyobrażenia, jakie mieli o  swojej przyszłej synowej. Wie-
dzieli, że ich syn kocha i szanuje swoje pięć sióstr i oboje pragnęli, by jego 
przyszła żona była podobnego pokroju. 
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Zdaniem rodziców, Dietrich był przede wszystkim za młody, aby 
podjąć obowiązki małżeńskie; ponadto nie skończył jeszcze studiów, 
przed sobą miał do napisania pracę doktorską. Jednak wzajemna mi-
łość między młodymi umacniała się, Dietrich zatem zdecydowanie od-
rzucił argumenty rodziców i skonsumował małżeństwo, co w oczach 
młodych oznaczało podjęcie zobowiązań na całe życie.

W grudniu 1911 roku przedłożył Husserlowi pracę doktorską i  te-
mat do zatwierdzenia. W  trakcie jej pisania pogłębiał swoją wiedzę 
z zakresu filozofii i badań nad wartościami. Rozwijał się jednocześnie 
intelektualnie, w tym bowiem okresie rodziły się jego pierwsze teore-
tyczne odkrycia dotyczące wartości oraz roli motywacji w  moralnej 
ocenie postępowania. W początkach roku 1912 przyszło na świat – po 
bardzo trudnym porodzie – dziecko, które stało się źrenicą oka w ży-
ciu codziennym młodych rodziców, odsłoniło bowiem przed nimi 
piękno macierzyństwa i ojcostwa.

W tym okresie – w czasie radości i rozlicznych doświadczeń – Die-
trich skupił się teraz na sprawie najważniejszej w swoim życiu, czyli na 
relacji z  Bogiem. Okolicznością sprzyjającą było wydarzenie w  życiu 
rodzinnym. Oto jego siostra Lisl przygotowywała się do aktu konwer-
sji do Kościoła katolickiego. Na tę uroczystość zaprosiła Dietricha do 
Rzymu. Był więc obecny w 

katakumbach przy tym, jak Lisl przyjmowała tam Pierwszą Komunię 
Świętą. Jakże wzruszający musiał być widok pięknej i dumnej Lisl klęka-
jącej pokornie, by przyjąć Ciało Chrystusa w Eucharystii. (…) W drodze 
powrotnej do Palazzo Antici Matei Lisl jechała z bratem i z wielką powa-
gą zachęcała go, by nie zwlekał ze swoim nawróceniem. „Łaska puka do 
drzwi duszy – powiedziała poważnie – i  jeśli się nie odpowie na to pu-
kanie, może się nigdy nie powtórzyć. Obiecaj mi, że kiedy powrócisz do 
Monachium, będziesz uczęszczał na naukę religii”. Brat, głęboko wzru-
szony, obiecał jej to i  wkrótce potem mąż i  żona udali się do kościoła 
franciszkanów w Monachium.

Słowa dotrzymał, nie zwlekał więc i wspólnie z żoną podjęli decy-
zję. Wraz z nimi do wejścia do Kościoła katolickiego przygotowywał 
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się także serdeczny przyjaciel Dietricha Siegfrid Hamburger. Od wios-
ny 1914 roku wszyscy przygotowywali się intensywnie do konwersji na 
wspólnych spotkaniach. W Wielką Sobotę tegoż roku zostali członka-
mi Kościoła powszechnego. Wszyscy głęboko przeżyli te chwile.

Rodzice Dietricha wiadomość o nawróceniu syna i synowej przyjęli  
z oburzeniem, dosłownie nie mogli dojść do siebie, czuli się bowiem 
urażeni, że młodzi ich nie powiadomili, odmówili więc wszelkiego 
kontaktu z  konwertytami. Dopiero po upływie czasu doszło do zbli-
żenia. Irene i  Adolf nie przypuszczali, że w  latach dwudziestych ich 
wszystkie dzieci – pięć córek i syn oraz trzech zięciów staną się człon-
kami Kościoła katolickiego. Podobnie jak jego rodzice zareagował Ed-
mund Husserl, gdy dowiedział, że Dietrich przeszedł na katolicyzm. 
„Dał wyraz swej dezaprobacie, oświadczając, że «filozofia straciła 
wielki talent: Dietrich von Hildebrand został rzymskim katolikiem»”. 
Stosunki między nimi oziębły. I  mimo że wcześniej Husserl nazwał 
doktorat Hildebranda wybitnym dziełem, to jednak później nie zare-
komendował jego kandydatury na stanowisko profesora na uniwersy-
tecie we Fryburgu Bryzgowijskim. 

Dla Dietricha, młodego filozofa, zaczęło się jednak odtąd nowe 
życie, życie z  wiary i  wiarą w  Chrystusa, któremu osobiście zawie-
rzył i powierzył się. Odtąd wiele się modlił, czytał, rozmyślał, uczest-
niczył w  liturgii, mimo trudnych lat wojennych. Powoli dokonywała 
się w nim duchowa przemiana. Odkąd uwierzył i powierzył się Chry-
stusowi, wiele spraw w  jego życiu zaczęło się stopniowo zmieniać; 
między innymi także teoretyczny problem prawdy przybrał dla niego 
teraz inny charakter. Zaakceptował Jezusa z Nazaretu jako Boskiego 
Nauczyciela, prawda więc przestała być dla niego sprawą abstrakcyj-
nych, teoretycznych dociekań; stała się teraz sprawą osobowej więzi  
i ustawicznego dialogu z Boskim Nauczycielem. W Jezusie rozpozna-
wał coraz głębiej i coraz intymniej drugą Osobę Trójcy Świętej, która 
jest Zbawicielem świata. Rzecz znamienna, od młodości był otwar-
ty na wszelkie prawdy naturalne, albowiem były dla niego wartością, 
zwłaszcza gdy okazały się prawdami niepowątpiewalnymi. Teraz uczył 
się z pokorą uwielbiać żywą Prawdę. „Choć nadal bardzo fascynował 
się zagadnieniami czysto filozoficznymi, teraz przyjemność sprawiało 
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mu kontemplowanie, a  później pisanie o  przemianie, jaka zachodzi 
w życiu człowieka oświetlonego przez blask Objawienia”. 

Trwając w tej więzi z Jezusem, rozwijał się intelektualnie jako filozof. 
Przygotowywał pracę habilitacyjną, pisał drobne prace, wygłaszał pre-
lekcje. Wnet jednak to spokojne kończenie studiów i przygotowanie się 
do pracy na uniwersytecie zakłócił wybuch I wojny światowej. Dietrich 
od samego początku nie był jej entuzjastą, w przeciwieństwie do swego 
przyjaciela Adolfa Reinacha, który zgłosił się na ochotnika do wojska – 
podobnie jak Edyta Stein – aby udowodnić, że jest gorliwym patriotą. 
Hildebrand nie angażował się w ten nurt patriotycznego myślenia. 

Sam jednak okropności wojny głęboko doświadczył, choć przeży-
wał ją jedynie jako sanitariusz. W  przeciwieństwie do Schelera, nie 
znosił pruskiego militaryzmu, a w  kulcie bezwzględnej siły widział 
niebezpieczeństwo dla moralnego kręgosłupa Niemiec. Nie znosił też 
poniżającej atmosfery koszar: 

Mimo swoich wysiłków, aby się przystosować, Dietrich odkrył, że 
świat wojska jest mu całkowicie obcy… Pewnego dnia otrzymał rozkaz 
obsługi działa, ale spisał się mizernie. Jego dowódca, który uważał go 
za zupełnego idiotę, spytał go, co zamierza robić później w życiu. Kiedy 
nieszczęsny żołnierz odparł, że pracuje nad habilitacją i zamierza wykła-
dać na uniwersytecie, sierżant wykrzyknął głosem naładowanym ironią: 

„Ty chcesz uczyć innych” – i zarechotał. 

Pruski dryl wojskowy był mu z gruntu obcy, całą duszą nienawidził 
bezsensowności wojny; wolny czas wykorzystywał na przygotowywa-
niu pracy habilitacyjnej. 

ŻYCIE PO WOJNIE 

Zwolniony w  listopadzie 1918 roku ze służby wojskowej, którą od-
był w roli sanitariusza, wrócił co prędzej do domu, do żony i do syna. 
Rozpoczął teraz normalne życie cywilne. Od razu włączył się – już jako 
nowy człowiek, bo człowiek wiary w  Jezusa Chrystusa i  Jego Kościół 



filozofiareligii.pl, 2017, nr 1 89

filozoficznt i ftlizifnt oilltnit fittficia fon iilftofanfa  

– w intensywne życie sakramentalne Kościoła. Jednocześnie zabrał się do 
pracy naukowej. Po pewnych perypetiach zdał kolokwium habilitacyjne 
pod koniec 1918 roku; jednak tekst pracy habilitacyjnej – Sittlichkeit und 
ethische Werterkenntnis – opublikował dopiero w roku 1922 (w 5 tomie 

„Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”). Jedno-
cześnie podjął pracę na uniwersytecie. Rozpoczął się teraz dla niego czas 
stabilizacji życiowej i twórczy okres, bogaty w wydarzenia o charakterze 
osobistym i publicznym, okres duchowego i intelektualnego rozwoju. 

W roku 1921 przeżył śmierć rodziców; w  styczniu zmarł ojciec 
Adolf, a we wrześniu matka Irene. Utraciwszy matkę, Dietrich w pełni 
sobie uświadomił, co jej zawdzięczał i jak tragiczne było to, że ich re-
lacje od roku 1911 nie miały już tej głębi. Przez resztę życia codziennie 
wspominał ją w modlitwach. 

Po śmierci rodziców przeniósł się z żoną i synem na stałe do Mona-
chium do części rezydencji odziedziczonej – wraz z siostrą – po rodzi-
cach. Oddał się pracy intelektualnej i kontemplacji prawd wiary. Alice 
von Hildebrand pisze: 

Oprócz obowiązków Privatdozenta na Uniwersytecie Monachijskim 
Dietrich na początku 1920 roku rozpoczął karierę pisarza poświęconą te-
matom filozoficznym i aktualnym zagadnieniom. Okazał się wyjątkowo 
płodnym autorem. Od 1914 roku był katolikiem i nieustannie pogłębiał 
znajomość wiary przez pochłanianie literatury katolickiej. Jego pierwszy 
artykuł na temat katolicki, Nowy świat chrześcijaństwa (1920), zwiastun 
całej serii prac, świadczył o  kierunku, jaki obrała jego myśl. Wkrótce 
potem przyszła kolej na kilka artykułów o św. Franciszku z Asyżu. Od 
tego czasu największą radością Dietricha i jego szczególną misją było pi-
sanie o przemianie, jakiej moc Boża dokonuje w upadłej ludzkiej naturze. 
Przez dziesięć lat Dietrich tworzył nieprzerwany strumień publikacji. 

Owocem intensywnego życia wiarą i z wiary była nie tylko osobi-
sta przemiana, ale także prace naukowe. Pisał wiele, nie tylko książki  
o  treści filozoficznej, ale także liczne artykuły na aktualne tematy, 
wygłaszał prelekcje. Twórczość jego budziła żywe zainteresowanie, 
u jednych akceptację, u drugich zdecydowany sprzeciw. Po I  wojnie 
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początek lat dwudziestych był bowiem w  Niemczech okresem buntu 
i społecznego wrzenia. Jego prace pacyfistyczne i przeciw antysemity-
zmowi wywołały dramatyczną nagonkę ze strony władz nazistowskich. 

Poza habilitacją, książkami filozoficznymi i licznymi artykułami fi-
lozoficzno-religijnymi napisał – już jako młody profesor uniwersytetu –  
małą książkę z  zakresu duchowości chrześcijańskiej pt. Reinheit und 
Jungfräulichkeit. Książka zawierała oryginalne analizy antropologicz-
ne dotyczące sfery zmysłowej, jej cielesnego i  duchowego charakteru 
oraz roli samej zmysłowości jako wyrazu przeżyć duchowych. Książka 
wydana po raz pierwszy w 1927 roku zyskała duże uznanie w świecie 
katolickim; później przełożona na angielski miała kilka wydań. Ale 
w świecie akademickim została pominięta. Po jej opublikowaniu kole-
ga z grona profesorów zrobił Dietrichowi taką uwagę: 

Drogi kolego! Chcę udzielić panu przyjacielskiej rady. Jeśli chce się 
pan piąć po stopniach kariery akademickiej, niech pan nie pisze książek 
na takie tematy, jak czystość. Proponuję, by zajął się pan pracą badawczą 
nad Sigerem z Brabancji, bardzo mało o nim napisano, i  zdobyłby pan 
w  ten sposób prestiż jako uczony. Książka o  czystości ewidentnie jest 
przeznaczona dla panienek ze szkoły średniej. 

Ale Hildebrand tym się nie zraził.

OKRES PRZEŚLADOWANIA – UCIECZKA I WYGNANIE

W Niemczech ideologia nazistowska zdobywała sobie coraz większą 
popularność wśród tzw. opinii publicznej. Nasilały się objawy antyse-
mityzmu, przeciwko któremu Hildebrand tak zdecydowanie wystę-
pował. Smutne i  zarazem bardzo niebezpieczne było to, że ideologia 
nazistowska zyskiwała coraz większe uznanie wśród katolików. To naj-
bardziej Hildebranda oburzało. Bo przecież być katolikiem oznaczało 
widzieć „wydarzenia doczesne w  świetle wieczności”; katolik bowiem 
powinien pamiętać o  hierarchii wartości i  racjach mających swój fun-
dament w wierze. Tymczasem Hildebrand odkrywał coraz bardziej, że 
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z  wyjątkiem niektórych świątobliwych osób wielu niemieckich katoli-
ków, chociaż skrupulatnie wywiązywało się ze swoich niedzielnych obo-
wiązków, jednak często wiodło życie mierne, skażone „duchem czasów”. 
Czuł wyraźnie, że dużo bliższy jest mu pobożny i  wierny Włoch czy 
Francuz niż Niemiec, którego poglądy religijne są ułomne albo w ogóle 
nie istnieją, a polityczne przesiąknięte są ideologią nazizmu. 

Niemiecka rzeczywistość – społeczno-polityczna i duchowa, w jakiej 
przyszło żyć Dietrichowi von Hildebrandowi – wskutek sporów ideolo-
gicznych była pełna napięć. A on tej rzeczywistości sprzeciwiał się całą 
duszą, zarówno gdy pisał dzieło par exellence filozoficzne, jakim była 
Metafizyka wspólnoty, jak i  liczne artykuły wyraźnie skierowane prze-
ciwko nazistowskiej ideologii, przeciwko ubóstwieniu rasy i  państwa. 
W swoich wystąpieniach publicznych i  artykułach pragnął ludziom ot-
wierać oczy na zagrożenie, wobec jakiego stał nie tylko naród niemiecki, 
ale chrześcijaństwo i cały świat. Zdecydował się na jawną walkę w obro-
nie „duchowej jedności Europy”. Za swój krytyczny sprzeciw przyszło 
mu jednak zapłacić wysoką cenę. Naziści śledzili jego działalność już od 
roku 1921, kiedy to umieścili go na tzw. czarnej liście. 

W Niemczech na przełomie lat dwudziestych i  trzydziestych sy-
tuacja polityczna zmieniała się dynamicznie. 30 stycznia 1933 roku 
z przyzwolenia prezydenta Niemiec Hindenburga Hitler został kan-
clerzem, a  już w  sierpniu tegoż samego roku, po śmierci Hinden-
burga, przejął również urząd prezydenta. W tej sytuacji Hildebrand 
miał jedno wyjście: prowadząc zdecydowaną walkę o „duchową jed-
ność Europy”, zmuszony był ratować własne życie. Alice von Hilde-
brand pisze: 

jego dusza płonęła świętym gniewem. Miał nadzieję, że opuszczając 
Niemcy, będzie mógł kontynuować swoją nieustępliwą walkę przeciwko 
Hitlerowi, ostrzegając inne narody przed zbrodniami popełnianymi co-
dziennie przez reżim nazistowski. 

Gdzie zatem szukać ocalenia? Opuścić Niemcy? Ale opuszczenie 
ojczyzny łączyło się z  opuszczeniem umiłowanego miejsca i  jedno-
cześnie oznaczało osobisty dramat. Żal mu było zostawić Monachium, 
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gdzie mieszkał w  pięknym domu odziedziczonym po rodzicach, 
ozdobionym mistrzowskimi dziełami sztuki rzeźbiarskiej swego ojca. 
W Monachium miał swój własny świat. Tam mieszkała większość jego 
rodziny, tam miał przyjaciół i grono oddanych studentów; tam wraz 
żoną przyjmowali każdego tygodnia czołowych intelektualistów kato-
lickich i liczne osobowości artystyczne. 

Jednak aby ratować siebie, musiał podjąć decyzję. 12 marca 1933 
opuścił Niemcy; zostawiając cały dobytek, wyjechał z  Monachium. 
Najpierw udał się do Florencji, gdzie zamieszkał w  rodzinnej willi  
u boku siostry. Teraz musiał szukać nowych punktów oparcia, którymi 
przede wszystkim mogli być sprawiedliwi ludzie, ale także instytucje. 
Przyjmował zaproszenia – m.in. do Paryża, do Holandii. W  Paryżu 
uczestniczył w uroczystościach ku czci urodzin św. Alberta Wielkiego, 
gdzie miał mówić na swój ulubiony temat – duchowej jedności Euro-
py. Etienne Gilson ostrzegł go jednak, żeby unikał wzmianek, iż du-
chową jedność Europy można osiągnąć tylko przez Kościół, ponieważ 
francuski minister kultury jest masonem. Dietrich von Hildebrand był 
więc ostrożny, nie wypowiadał się także o narodowym socjalizmie. 

Tymczasem z  Niemiec nadchodziły bulwersujące wiadomości. Mi-
nistrem kultury w  Bawarii został nauczyciel, zwolniony z  pracy za 
pijaństwo, który w  przemówieniu do profesorów uniwersyteckich 
ogłosił: „Od tej pory w  swojej pracy naukowej nie obowiązuje was 
już pytanie: Czy to prawda? Powinno was interesować jedynie to: Czy 
współgra to z duchem narodowego socjalizmu”. O powrocie do Mona-
chium nie było więc mowy. Dietrichem wstrząsnęła także nowa wiado-
mość; chodziło o stanowisku biskupów niemieckich. którzy w Fuldzie  
13 czerwca 1933 roku podjęli decyzję o  pozytywnym odniesieniu się 
do nowej władzy; biskupi wychwalali ducha nowej władzy i jej uznanie 
dla narodu niemieckiego. W lipcu tegoż roku Hitler zawarł konkordat 
z  Watykanem. Fakt ten wśród katolików umacniał przekonanie, że 
Hitler „jest zbawcą, jakiego naród niemiecki potrzebował”. 

Hildebrand był tym wszystkim przerażony. Pisze Alice: 

Jak to możliwe, że katoliccy duszpasterze, odpowiedzialni za obronę 
swojego stada przed wilkami, tak rozminęli się z  celem swojej misji, że 
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wprowadzili w błąd lud powierzony ich trosce? Dla Dietricha ta zdrada była 
źródłem głębokiego smutku. (…) To, że większość niemieckich biskupów 
nie wypełniła swojego świętego obowiązku, było dla Dietricha szczególnym 
krzyżem. On, któremu była dana tak żarliwa miłość dla Kościoła świętego, 
który tak dogłębnie rozumiał budzącą grozę wielkość kapłańskiego powo-
łania, był zrozpaczony, widząc zachowanie tych, którym tak wiele zlecono. 

Poza ojczyzną czuł się jednak osamotniony. Nic więc dziwnego, że 
szukał zrozumienia dla własnego stanowiska. Lecz do kogo się odwo-
łać w walce z nazizmem? W imię jakich wartości prowadzić tę walkę? 
Komu w tej sytuacji zawierzyć? W kim szukać wsparcia w walce z „si-
łami ciemności”?

Wnet jednak, dzięki przyjacielskim kontaktom, znalazł miejsce, 
w którym przede wszystkim mógł się schronić. Tym miejscem okazała 
się niepodległa katolicka Austria, a  człowiekiem, któremu mógł zawie-
rzyć i  który mógł go wesprzeć w  walce z  nazizmem, był jej kanclerz 
Engelbert Dollfuss. W  Austrii znalazł wielu innych życzliwych ludzi, 
m.in. sprzyjał mu kardynał Wiednia Theodor Innitzer. W  Dollfussie 
Hildebrand dostrzegł prawdziwego męża stanu, który doskonale rozu-
miał konieczność przeciwstawienia się narodowemu socjalizmowi, gdyż 
widział w nazizmie zagrożenie dla niepodległości Austrii, podczas gdy 
większość polityków cierpiała na ostry przypadek ślepoty moralnej.

Z Dollfussem rozumiał się doskonale. Cenił go jako chrześcijań-
skiego polityka i  męża stanu. Dollfuss zaś zaakceptował plan walki 
Hildebranda z  nazizmem i  wsparł go finansowo. Dzięki tej pomocy 
Hildebrand założył czasopismo „Der christliche Ständestaat”, w  któ-
rym odtąd publikował liczne artykuły wykazujące antychrześcijań-
ski charakter narodowego socjalizmu i  jednocześnie mógł przedsta-
wić swoje racje w obronie duchowej jedności chrześcijańskiej Europy. 
W Austrii, zwłaszcza po śmierci Dollfussa (lipiec 1935) zyskał uznanie 
jako polityczny publicysta i mówca: 

W latach 1935–1936 Dietrich von Hildebrand za przyzwoleniem kan-
clerza Schuschnigga oraz Frontu Patriotycznego występował często jako 
mówca na wiecach legitymistów w Wiedniu i Dolnej Austrii. Za każdym 
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razem powierzano mu wygłoszenie głównego referatu. W drugiej poło-
wie roku 1936 i  na początku 1937 należał do najbardziej rozchwytywa-
nych mówców. 

Ale nie wszyscy akceptowali jego wystąpienia. Oddźwięk na jego 
publikacje w czasopiśmie był w wielu przypadkach wrogi. Wielu Au-
striaków złapało już „wirusa nazizmu”, nie tylko uważało Hildebranda 
za pesymistycznego uchodźcę czy proroka klęski, ale w ogóle za kogoś, 
kto w  Wiedniu psuje dobrą atmosferę. Niestety, w  licznych kręgach 
austriackich szerzył się antysemityzm, który Hildebrand nieustępliwie 
potępiał jako sprzeczny z chrześcijaństwem. Alice von Hildebrand re-
lacjonuje o zdarzeniu, kiedy to 

Dietrich, zaproszony do seminarium, aby wygłosił odczyt, grzmiał 
przeciwko antysemityzmowi, podkreślając jego całkowitą niezgodność 
z  autentycznym obliczem Kościoła katolickiego. Ku jego wielkiej kon-
sternacji kilku kleryków po prostu opuściło salę. Nigdy nie zaproszono 
go tam ponownie…

Antyklerykalni, niepraktykujący katolicy, pronaziści, komuniści, anty- 
semici – ci wszyscy traktowali go jako człowieka niebezpiecznego, któ-
rego działalność powinno się ukrócić. Otrzymywał liczne anonimowe 
listy, niektóre jedynie obraźliwe, inne z  pogróżkami, nawet sugerujące, 
że powinien być powieszony „na swoich własnych jelitach”. 

Ale mimo doznawanych sprzeciwów Dietrich von Hildebrand 
w Austrii zadomowił się, czuł się dobrze w roli politycznego publicysty. 
Odpowiadał mu autorytarny ustrój demokratyczny Austrii, jaki wpro-
wadził Dollfuss. W swoich publikacjach idealizował historię i kulturę 
Austrii, zwłaszcza jej dziedzictwo monarchiczne. Widział w niej rezer-
wuar ducha prawdziwej niemieckości, ostoję kultury katolickiej, ogól-
noludzkiej, zachodniej i niemieckiej. Według niego niepodległa Austria  
mogła być także bastionem obrony przed bolszewizmem. W  jednym 
z artykułów pisał: „Kto dziś deklaruje się po stronie Austrii, ten dekla-
ruje się po stronie prawdziwej kultury niemieckiej, po stronie kultury 
chrześcijańskiego Zachodu, po stronie Chrystusa”. 
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Sam Dietrich von Hildebrand uważał Austrię za kwintesencję kul-
tury Zachodu, dlatego w  licznych artykułach publikowanych w „Der 
christlicher Ständestaat” podkreślał, że misją Austrii miało być przy-
wrócenie duchowej jedności Europy. Konkluzja jednego z  artykułów 
Hildebranda brzmiała: „Los Austrii jest dzisiaj tożsamy z losem ducha 
Zachodu”. 

W walce z agresywnym nazizmem, szerzącym antysemityzm, szukał 
zrozumienia i wsparcia wśród dawnych przyjaciół z czasów monachij-
skich. Podczas jednej z podróży do Rzymu odnowił przyjacielski kon-
takt z kardynałem Pacellim. W prywatnej rozmowie wprost go zapytał: 

Czy Wasza Eminencja jest świadom tego, że w Niemczech doszło do 
historycznego wydarzenia, jakie zdarza się raz na trzysta lub czterysta lat, 
kiedy to miliony protestantów i socjalistów mogłoby odnaleźć drogę do 
Kościoła, gdyby wszyscy biskupi w  Niemczech bez jakichkolwiek kom-
promisów sprzeciwili się narodowemu socjalizmowi słowem „non pos-
sumus”, gdyby zbudowali mur przed narodowym socjalizmem i potępili 
wszystkie jego zbrodnie, gdyby obłożyli Nazismus całkowitą anatemą. 
Na co Pacelli odparł: To prawda, ale męczeństwo jest czymś, czego Koś-
ciół nie może nakazać. Trzeba je przyjąć dobrowolnie. Kardynał powie-
dział następnie, że pojednanie pomiędzy chrześcijaństwem a rasizmem 
nigdy nie będzie możliwe, są one jak ogień i  woda. Rozmowa sprawiła 
Hildebrandowi dużą satysfakcję. Przekonał się, że kardynał Pacelli jest 
w pełni świadomy powagi sytuacji w Niemczech. 

* * *

Racje moralne były po stronie Dietricha von Hildebranda, ale rze-
czywistość polityczna była wroga, pełna napięć i konfliktów, które na-
wet osłabiały rząd, szczególnie po śmierci Dollfussa. Gdy w Wiedniu 
początkiem stycznia 1935 roku rozeszła się wiadomość, że Hildebrand 
uzyskał stanowisko profesora na uniwersytecie wiedeńskim, rozpo-
wszechniano o nim złośliwe opinie, że jest fanatykiem, który gdziekol-
wiek się pojawi, wywołuje zamęt, „a na uniwersytecie nie ma miejsca 
na fanatyzm”. Na uniwersytecie nawet bojkotowano jego wykłady: 
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Kiedy wchodził do pokoju kadry wydziałowej, pronazistowscy profe-
sorowie mieli zwyczaj ostentacyjnie odwracać się plecami lub odmawiać 
podania ręki. Był wszakże jeden wyjątek. Zawsze uprzejmie traktował 
Dietricha Moritz Schlick. Był on logikiem pozytywistą i jego poglądy filo - 
zoficzne były całkiem przeciwstawne poglądom von Hildebranda. Ale 
Schlick był także antynazistą i w tych pamiętnych latach to przeważało. 

Siły nazistowskie w Dietrichu von Hildebrandzie upatrywały 

najbardziej zdeklarowanego przeciwnika narodowego socjalizmu i dąży-
ły do uciszenia go za pomocą wszelkich dostępnych środków. (…) Inne 
dokumenty z tego czasu umieszczają von Hildebranda w czołówce listy 
osób, które – bezpośrednio po członkach rządu – mają być aresztowane 
w przypadku wkroczenia Niemców do Austrii. 

Hitler mobilizował siły nienawiści. 11 marca 1938 roku jego od-
działy przekroczyły granicę i dokonały Anschlussu Austrii do Rzeszy. 
Dietrich von Hildebrand, który tak idealizował Austrię i  pokładał 
w  niej nadzieję na ocalenie pokoju i  sprawiedliwego ładu w  Europie, 
zdołał parę dni wcześniej – dzięki sprawiedliwości i  życzliwości kon-
kretnych ludzi – uciec przez Włochy do Francji, gdzie tułał się niemal 
przez trzy lata: 

Dosłownie nie mieli własnego grosza. A  jednak od pierwszego dnia 
znaleźli przyjaciół, znajomych i  ludzi im nieznanych, którzy słyszeli 
o  ich trudnej sytuacji i  przybyli im z  pomocą. Wiele razy, kiedy wspo-
minałam mojemu mężowi, że to życie w  całkowitym braku i  politycz-
nej grozie musiało być strasznie dokuczliwe, odpowiadał: „Tak, ale nie 
zamieniłbym go za nic innego w  świecie. Zasmakowanie prawdziwej 
chrześcijańskiej miłości jest darem nieporównywalnym. Wywołało to 
we mnie falę dziękczynienia”. W  ten sposób, w  biedzie i  niepewności 
jutra, zasmakował raz jeszcze wyjątkowego daru nadprzyrodzoności  
i w  samym środku niezmiernie przykrych doświadczeń, jakie go spoty-
kały, jego dusza doświadczyła radości i wdzięczności. 
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Dwa i pół roku tułali się po południowej Francji, aż wreszcie uzy-
skali paszporty umożliwiające wjazd przez Hiszpanię do Portugalii: 

Po przybyciu wraz ze swoją rodziną do stolicy Portugalii Dietrich dowie-
dział się, że Amerykańska Fundacja Rockefellera usilnie próbuje go zloka-
lizować. (…) Powiadomiono go, że jego przyjaciel Jacques Maritain zdołał 
umieścić go na liście stu profesorów, których życie znalazło się w niebezpie-
czeństwie ze względu na „nieczystą krew”. Nazwisko Dietricha, wraz z na-
zwiskiem jego przyjaciela Balduina Schwarza, którego żona była Żydówką, 
dodano do tej listy, ponieważ Maritain wiedział, że von Hildebrand wal-
czył przeciwko nazizmowi w Wiedniu i że był poszukiwany przez gestapo. 
Fundacja miała pokryć koszty podróży do Stanów Zjednoczonych. (…) 
Przybyli do Nowego Jorku w poniedziałek 23 grudnia 1940 roku. Ksiądz  
Ősterreicher czekał na nich na przystani. Gdy tylko jego głos mógł ich dobiec, 
zawołał do nich z dobrą nowiną, że Dietrich von Hildebrand uzyskał posa-
dę profesora na Uniwersytecie Fordham, jezuickiej uczelni w Nowym Jorku. 

* * * 

Paweł Kaźmierczak w  podsumowaniu swego studium o  politycz-
nym zaangażowaniu Dietricha von Hildebranda pisze: 

Polityczne zaangażowanie Hildebranda wynikało z  jego przeko-
nań światopoglądowych i  religijnych. Z  determinacją dążył do pozna-
wania i  głoszenia prawdy, do rozpoznawania i  utrwalania obiektywnej 
hierarchii wartości, do poszanowania godności człowieka jako osoby. 
Pod względem religijnym przyznawał się do katolicyzmu politycznego – 
uważał, że jako katolik ma obowiązek angażować się w życie polityczne 
w  obronie chrześcijaństwa przed jego wrogami, do których zaliczał na-
rodowy socjalizm, bolszewizm, ale również liberalizm. Za antychrześ-
cijańskie uważał zwłaszcza wszelkie przejawy antysemityzmu, zarówno 
religijnego, jak i rasowego.

Jedyną szansę na ratowanie kultury zachodniej i prawdziwej kultury 
niemieckiej dostrzegał Hildebrand w niepodległej i niezależnej od Trze-
ciej Rzeszy Austrii. Dlatego całym sercem popierał kanclerza Dollfussa. 



98 tytuł pisma 1(1)/201498 filozofiareligii.pl, 2017, nr 1

antoni aitoianoiami

Przekonania Dietricha von Hildebranda o wartościach monarchiczne-
go ustroju jako gwaranta chrześcijańskiego Zachodu oraz o katolickiej Au-
strii jako bastionie przeciwko bolszewizmowi i niemieckiemu nazizmowi 
okazały się iluzją. Wcale to jednak nie przekreśla słuszności jego moralnych 
racji, jakimi kierował się w walce przeciwko brutalnej sile „rasy panów”. 
Jego diagnozy i ostrzeżenia okazały się słuszne, mimo że zostały zignoro-
wane bądź zbagatelizowane. Jego samego uratowali sprawiedliwi ludzie.

ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE A MYŚLENIE RELIGIJNE 
W ŻYCIU DIETRICHA VON HILDEBRANDA

W życiu duchowym Dietricha von Hildebranda lata dwudzieste 
i trzydzieste (do roku 1938) to okres niezwykle twórczy. W tym czasie 
dojrzewa jako filozof–fenomenolog. Zaraz po wojnie przygotował do 
druku i opublikował pracę habilitacyjną i wiele artykułów, Metafizykę 
wspólnoty oraz wstępny zarys Philosophischen Fragens und Erkennens; 
w  początku lat dwudziestych pisał liczne artykuły filozoficzno-poli-
tyczne oraz prace poświęcone problemom życia moralno-religijnego. 
Te ostatnie tematy są szczególnym świadectwem jego myślenia filozo-
ficzno-religijnego, jego osobistego otwarcia na sens wartości natural-
nych i wiecznych, obecność Boga w życiu człowieka.

Zatrzymajmy się przy dwóch książkach ściśle religijnych z  tego 
okresu. Są to Liturgia i  osobowość oraz Przemienienie w  Chrystusie. 
O pierwszej z nich Alice von Hildebrand pisze, że 

może być uważana za pieśń wdzięczności za wspaniały pokarm, jaki 
stanowiła dla niego liturgia katolicka od jego nawrócenia w  roku 1914. 
W  pracy tej wyraził, jak jego inteligencja, umysł i  serce rozwinęły się 
dzięki liturgii. Książka ta została napisana w ciągu zaledwie dwudziestu 
trzech dni. [Sam Dietrich powiedział o niej], że: „Była jak dojrzały owoc. 
Wystarczyło tylko zerwać go z drzewa”. 

Drzewem, które wydało Liturgię i osobowość, było intensywne życie 
duchowe Dietricha von Hildebranda, jego intelektualna praca i  żywa 
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wiara. Oddając się sprawom filozofii i publicystyki oraz czynnie uczest-
nicząc w działalności politycznej, w głębi duszy żył nie tylko życiem do-
czesnym, sprawami – jak mawiano tradycyjnie – tego świata. W życiu 
codziennym pozostawał w intymnym zjednoczeniu z Jezusem Chrystu-
sem, który mu objawiał życie wieczne. Do Hildebranda można odnieść 
słowa św. Pawła, które wyrażają najgłębsze treści jego życia: „Teraz zaś 
już nie ja żyję, lecz żyje we nie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie 
w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, któ-
ry umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Gal 2, 20). Tylko ktoś, 
kto autentycznie żyje obecnością Chrystusa w życiu codziennym, mógł 
napisać tak głęboką książkę religijną, stanowiącą dobrze przemyślaną 
syntezę rozumnie uporządkowanej wiary. Książkę, która w ówczesnym 
świecie chrześcijańskim była nowatorska, ale została dobrze przyjęta 
i zyskała uznanie. 

Liturgia i  osobowość – książka nieduża, bo licząca zaledwie 160 
stronic – nie ma charakteru pobożnego komentarza do obrzędów li-
turgicznych; nie jest także zwykłym objaśnianiem rubryk i  modlitw. 
Jest to filozoficzno-teologiczne studium liturgii jako życia Kościoła 
rzymskokatolickiego, fenomenologiczne studium nad tym, co w  tejże 
liturgii istotnie ważne, próba ukazania, czym Kościół żyje w  swych 
obrzędach. Autor w swych analizach fenomenologicznych nie skupia 
się na osobliwościach obrzędowych, ale usiłuje odsłonić najgłębszy 
sens wszystkich liturgicznych czynności – nie tylko mszy św. i modli-
twy brewiarzowej, ale wszystkich spełnianych obrzędów – jako aktów 
adoracji Boga. 

Liturgia bowiem w swej istocie jest uwielbianiem Boga. Jako akt zbio-
rowości ludzi wiary wyrasta z  uświadomienia sytuacji metafizycznej – 
bycia stworzeniem Boga wszczepionym w zbawcze misterium Chrystusa. 
W liturgii ludzie składają hołd uwielbienia i wdzięczności swemu Stwór-
cy i Panu. Dla chrześcijanina liturgiczne uwielbienia Boga jest zarazem 
źródłem uświęcenia. Liturgia bowiem – we wszystkich jej przejawach, 
ale jej kulminującym szczytem jest msza św. – żyje duchem Chrystusa, 
który jako Głowa Kościoła uwielbia Boga Ojca; tym samym kształtuje 
nas i otwiera na świat wartości. Dlatego liturgia Kościoła nie jest tylko 
jakimś obrzędem na cześć nieporuszonego Poruszyciela czy absolutnego 
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Bytu, ale aktem adoracji Boga niewidzialnego, aktem uwielbienia Boga 
żywego, Boga, który nas kocha i zaprasza do wspólnoty ze sobą. 

Liturgia ożywia w nas ducha wdzięczności za wszelkie dary. 

Tylko ktoś pełen czci jest zdolny do zachwytu, radości, która jest od-
powiedzią na wartość, prawdziwej miłości i prawdziwego posłuszeństwa. 
Człowiek pozbawiony poczucia czci jest ślepy na wartości i niezdolny do 
podporządkowania się im (s. 58). 

Liturgia także kształtuje w nas ducha wspólnoty, ducha miłości i czci 
dla wszystkiego, co święte i  wzniosłe, oczyszcza z  egoizmu, wyzwala 
z wszelkiego zainteresowania wyłącznie sobą i własnym zadowoleniem, 
czyni nas wielkodusznymi i pokornymi. Dlaczego? „Bo dopiero w afir-
matywnej odpowiedzi na wartość następuje zatem właściwe samoofia-
rowanie się, ponieważ jedynie tutaj świadome centrum osobowe z pełną 
czujnością angażuje się w wartość” (s. 144).

W liturgii jako w akcie uwielbienia Boga pojawia się temat ofiary. Ale –  
jak komentuje autor wstępu Tomasz Grabowski OP – ofiara ta nie jest ani 
aktem zniszczenia, ani tym bardziej samozniszczenia, lecz przemiany. 

Uwielbienie, fundujący akt wiary w Boga, przenosi się w codzienność 
jako posłuszeństwo Bogu. Zarówno uwielbienie, jak i posłuszeństwo łą-
czą się w ofierze. Ponieważ, dzięki właściwie rozpoznanemu duchowi li-
turgii, ofiara nie jest wyłącznie stratą, zniszczeniem ofiarowanego. Staje 
się oddaniem tego, co cenne, Temu, który stanowi najwyższą wartość. 
Ofiara to nie tylko wyrzeczenie się czegoś, co własne, ale oddanie siebie 
na własność kochanemu i adorowanemu Bogu (s. 16). 

W życiu człowieka liturgia jest aktem twórczym. Kto w akcie uwiel-
bienia wszechmogącego i miłosiernego Boga otwiera się na Jego miłość, 
ten wyzwala się z egoizmu i koncentracji na własnej doskonałości (choć-
by moralnej), trwa w obliczu Boga i w ten sposób staje się w pełni sobą.

 
Do prawdziwego postrzegania wartości przynależy klarowne widze-

nie hierarchii wartości. (…) Im więcej wewnętrznej przestrzeni zostawia 
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ktoś wartościom wyższym i nie gubi się wśród drobniejszych, im lepiej 
potrafi dobywać coraz nowych wewnętrznych rejestrów, gdy wartości 
wyższe stają przed jego duchowym wzrokiem, tym bardziej jest ten ktoś 
prawdziwą osobowością (s. 87).

* * * 

Druga książka Hildebranda – Przemienienie w  Chrystusie – po-
dejmuje właściwie ten sam temat – życia wiarą i z  wiary – ale rozwi-
ja go obszerniej (książka w  polskim wydaniu liczy przeszło 370 stro-
nic); rozbudowuje go i  przede wszystkim teoretycznie pogłębia. I  już 
w  tym miejscu trzeba wyrazić podziw: Hildebrand pisał ją w  bardzo 
trudnym dla siebie okresie, bo podczas wzmożonej politycznej nagonki 
partii nazistowskiej na terenie Austrii w latach 1936–1937, a także przy 
„aplauzie” sprzeciwów austriackiego otoczenia wobec jego działalności 
publicystycznej. W Niemczech partia nazistowska, doszedłszy do pełnej 
władzy, coraz wyraźniej zmierzała do zaanektowania Austrii, co stało 
się faktem w marcu 1938. Stąd pierwsze wydanie książki Dietricha von 
Hildebranda ukazało się w Szwajcarii w 1940 roku pod pseudonimem 
Peter Ott, właśnie po to, aby autor uniknął szykan władz nazistowskich.

Hildebrand wychodzi od faktu, że życie chrześcijanina zaczyna się 
z momentem przyjęcia chrztu, kiedy to jego naturalne życie zostaje wzbo-
gacone „niezgłębionym darem łaski”. Odtąd, jeśli tylko twórczo współ-
pracuje z tym darem, żyje już jakościowo nowym życiem. To nowe jakoś-
ciowo życie wewnętrznie odpowiada człowiekowi, harmonizuje z jego na-
turą, gdyż przemienia człowieka, udoskonalając przede wszystkim jego 
świadomość i wolność oraz zdolności właściwego przeżywania wartości.

Książkę o przemienieniu życia chrześcijańskiego w Chrystusie napisał 
nie teolog czy tzw. mistrz życia wewnętrznego, ale filozof–fenomenolog. 
Jest to ważne, bo metoda fenomenologiczna nadaje jej swoistą jednolitość 
tematyczną. Wprawdzie od czasu do czasu autor wspomina św. Tomasza, 
św. Augustyna czy innych mistrzów życia duchowego, ale w całości pisze 
ją zupełnie nowym językiem filozoficznym, bo fenomenologicznym. 

Zgodnie z  wymogami metody fenomenologicznej, wychodzi od 
szeroko rozumianego doświadczenia. Doświadczeniem dla niego jest 
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wszystko, co dane czy też zadane do poznania, a co jest przedmiotem 
naszego poznania i sądzenia. Wszelkie przejawy życia ludzkiego anali-
zuje w aspekcie ich istoty, w tym także dane objawienia. Wgląd w isto-
tę fundamentalnych postaw i  ludzkich zachowań pozwala mu zrozu-
mieć, do jakiego stopnia współdziałanie natury i łaski jest niezbędnym 
warunkiem przemiany „starego” człowieka w „nowego” w Chrystusie. 
Przemiana ta uzdalnia człowieka do właściwego przeżywania wartości, 
które przez Chrystusa stają się udziałem człowieka. W ten sposób au-
tor ukazuje pełnię nowego życia człowieka, który z całego serca zaufał 
Bogu i w wolności powierzył samego siebie Chrystusowi. 

O Przemienieniu w Chrystusie można by powiedzieć, że jest to „mała 
summa filozoficzna i teologiczna” Dietricha von Hildebranda. W całości 
jest napisana nowym językiem. Autor we wszystkich analizach i opisach, 
stosując metodę fenomenologiczną i posługując się pojęciami aksjologii –  
zarówno tymi, które stały się już wspólnym dziedzictwem fenomenolo-
gii, jak i tymi, które on sam wypracował – systematycznie opisuje i roz-
świetla różne sfery życia duchowego chrześcijanina. 

W życiu duchowym chrześcijanina istotnym momentem jest jego 
intencjonalność. Gdy obserwujemy życie człowieka i  jego zachowania 
od zewnątrz, to nie widać zasadniczej różnicy między zachowaniami  
ludzkimi a zwierzęcymi. Natomiast gdy wnikamy głębiej w dynamizm 
życia osoby – i to właśnie w aspekcie istoty – to dostrzegamy zasadniczą 
różnicę: ludzkie przeżycia i zachowania są zdecydowanie inne. W języku 
fenomenologii na określenie tej różnicy, obok już powszechnie używane-
go terminu intencjonalność, Hildebrand wprowadził dodatkowe pojęcia 
teoretyczne, a mianowicie pojęcia postawy i odpowiedzi. Zwierzę nie zaj-
muje postawy wobec kogoś lub czegoś, a przede wszystkim nie udziela 
odpowiedzi na wartość. Zwierzę jedynie reaguje – zgodnie ze swą naturą –  
na różne bodźce i wydarzenia. Natomiast człowiek jako osoba, widząc 
coś wartościowego, może zająć różne postawy i może udzielać odpowie-
dzi na wartości tego, co dostrzega, a w swej motywacji może się kierować 
tym, co ma dla niego znaczenie – subiektywne, obiektywne lub co oce-
nia jako obiektywne dobro dla osoby. W moralnej ocenie jego zachowań 
ma to wielkie znaczenie. Kto żyje wiarą i z  wiary, ten jeszcze wyraź-
niej dostrzega tę wielką różnicę między światem zwierzęcych i ludzkich 
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zachowań i działań; ten rozumie, że jego powołaniem jest twórczo stawać 
się sobą, nowym człowiekiem. Stąd gotowość do zmiany i przemiana są 
przeznaczeniem chrześcijanina. Dlatego też autor swoje analizy rozpo-
czyna od omówienia gotowości do przemiany. Potem omawia skruchę, 
samopoznanie, nową świadomość, wolność, pracę nad sobą, kontempla-
cję i  skupienie, pragnienie sprawiedliwości oraz inne przeżycia i  posta-
wy jako typowo chrześcijańskie. Zamierzeniem jest ukazanie związku 
podstawowych ludzkich zachowań z tym, co w Chrystusie staje się jego 
udziałem jako nowe życie, które w nim rozwija i udoskonala jego świa-
domość i wolność, jak i zdolność do właściwego przeżywania wartości.

Wgląd w  istotę podstawowych postaw i  zachowań ludzkich pozwo-
lił mu zrozumieć, do jakiego stopnia są one niezbędnym warunkiem 
przemiany „starego” człowieka, czyli człowieka natury, w nowego czło-
wieka w  Chrystusie. W  ten sposób Hildebrand ukazał pełnię nowego 
życia człowieka, który z całego serca zaufał Bogu i w wolności powierzył 
samego siebie Chrystusowi. Takiemu człowiekowi nic nie jest obce, co 
prawdziwe, co dobre, co piękne. Dietrich von Hildebrand doświadczył 
w  sobie samym: „Wiara zapładnia rozum, wzbogaca go i  pozwala do-
strzec niuanse i aspekty, które pozostają zakryte przed tymi, którzy ni-
gdy nie otrzymali tego niezgłębionego daru”. Albowiem on sam „przeko-
nał się naocznie, że wiara nie tylko zupełnie nie stanowi przeszkody dla 
zainteresowań intelektualnych, ale w rzeczywistości uwalnia i oczyszcza 
umysł ludzki, tak silnie dotknięty przez grzech pierworodny”.

ŻYCIE W NOWYM ŚWIECIE

W Austrii po Anschlussie nie było miejsca dla takich ludzi, jak Hil-
debrand. Uciekł więc jak najszybciej w marcu 1938 roku przez Włochy 
i Szwajcarię do Francji. Ale i  tu nie czuł się bezpieczny. Tułał się po 
Francji, Portugalii i Ameryce Południowej, aż wreszcie otrzymał azyl  
i w grudniu 1940 roku udał się do Stanów Zjednoczonych. Na stałe za-
mieszkał w Nowym Jorku, gdzie na jezuickim uniwersytecie Fordham 
otrzymał stanowisko profesora filozofii. Tam spokojnie pracował aż 
do przejścia na emeryturę. 
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Pobyt w Stanach Zjednoczonych był dla niego nie tylko miejscem 
azylu, który ocalił mu życie, ale zapewnił także dobre warunki pracy 
na uniwersytecie. Jako dla profesora filozofii był to okres najbardziej 
twórczy. Dużo pisał (w  publikacjach przeszedł na język angielski). 
W  tym czasie powstała obszerna Christian Etics, która miała wiele 
wydań (dziś wydawana po niemiecku jako Ethik). Z  dziedziny etyki 
napisał książki o  etyce sytuacyjnej, o  substytutach moralnych oraz 
obszerne studia nad moralnością (Moralia). Zajął się także filozofią 
estetyki, muzyki, rzeźby i malarstwa oraz dzieła literackiego. Napisał 
monografie o  Mozarcie, Beethovenie, Schubercie. W  tym okresie po-
wstała też obszerna monografia Das Wesen der Liebe i wiele drobniej-
szych pism. Zaplanował także monograficzne studium Methaphysik 
des Herzens, ale już go nie ukończył; napisał tylko to, co się później 
ukazało – najpierw po angielsku, a potem po niemiecku – jako Über 
das Herz. Książka nieduża, ale – tak mi się wydaje – najlepiej ukazu-
jąca charakter jego filozoficzno-religijnego myślenia.

Główny temat tej książki to problematyka ludzkiej uczuciowości. 
Hildebrand tak uzasadnia jej podjęcie: „Szeroko pojęte serce stanowi 
centrum tej sfery. Dostrzegamy teraz jaśniej jej bogate znaczenie dla 
osoby ludzkiej. Uczuciowość i  jej centrum – serce – zajmują jedyną 
w  swoim rodzaju pozycję w  ukonstytuowaniu osoby jako tajemni-
czego własnego świata; są nierozerwalnie związane z  «ja” i z  najbar-
dziej intymnym życiem osoby” (s. 66). Co więcej: „serce pod wieloma 
względami pełniej ucieleśnia prawdziwe ja osoby niż rozum i  wola; 
jest bowiem „najbardziej wewnętrzną warstwą, rdzeniem, właściwym 
rzeczywistym ja osoby. Tak jest w  dziedzinie miłości – małżeńskiej, 
przyjacielskiej, miłości dzieci i  rodziców. W  tej dziedzinie prawdzi-
wym ja jest serce i to nie tylko dlatego, że miłość w swojej istocie jest 
głosem serca, ale dlatego, że miłość w  szczególny sposób apeluje do 
serca ukochanej osoby” (s. 92). Całą, jakżeż bogatą sferę uczuciowości, 
Hildebrand analizuje w  aspekcie poznania ejdetycznego; we wszyst-
kich uczuciach szuka ich istoty i  specyfiki związków wyznaczonych 
przez istotę przeżywanych uczuć i serca jako ich centrum.

Na wstępie także zaznacza, że podejmuje tę problematykę w  łącz-
ności z moralnością i pobożnością chrześcijańską: 
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Moralność chrześcijańska przesycona jest prawdziwie uduchowio-
ną uczuciowością. Różni się ona od wszelkiej uczuciowości naturalnej, 
co jednak wcale nie znaczy, by była mniej żarliwa, czuła, wrażliwa. (…) 
To tajemnicze, wzajemne przenikanie fizycznego serca i  serca jako du-
chowego centrum uczuciowości wciąga nas w  konkretną rzeczywistość 
uszczęśliwiającego misterium. (…) Najświętsze Serce Jezusa od początku 
chrześcijaństwa było rozkoszą wszystkich świętych – deliciae sanctorum 
omnium: formalny kult uwydatnił jedynie tę rzeczywistość, od samego 
początku obecną w świętym życiu Kościoła (s. 24 i 25).

Jest faktem, że w kulturze zachodnioeuropejskiej utrwaliły się po-
glądy redukujące uczucia i  serce do sfery irracjonalnej i  tym samym 
dyskryminujące uczucia i lekceważące rolę serca. To pomijanie pozycji 
uczuć i  serca w  ukształtowaniu się osoby stało się źródłem licznych 
uproszczeń i z gruntu fałszywych ocen charakterologicznych, wycho-
wawczych i moralnych. Zdecydowanie lekceważący stosunek do serca 
niosła ze sobą przede wszystkim filozofia grecka – Arystoteles, stoicy – 
która utrwaliła zdecydowanie negatywną ocenę serca. Właśnie według 
Arystotelesa tylko rozum i wola stanowią duchową warstwę człowieka, 
uczucia zaś należą do warstwy nie-duchowej, którą człowiek dzieli ze 
zwierzętami. W życiu więc zwyciężało lekceważenie uczuć, stoicki pa-
tos, interpretacje upraszczające przeżycia emocjonalne, irracjonalizm 
albo naturalizm. Tymczasem: 

Tani patos męskości jest bowiem równie beznadziejny, co cukierko-
waty sentymentalizm. W  obu wypadkach mamy do czynienia z  wypa-
czeniem i  zafałszowaniem prawdziwej istoty serca i  to już w  warstwie 
czysto moralnej. Nie trzeba dodawać, że zniekształca to również nasz 
obraz Najświętszego Serca. Aby przeciwdziałać tym błędnym interpreta-
cjom, musimy dotrzeć do prawdziwej natury serca (s. 28). 

Stąd tak ważne stało się odsłanianie istoty uczuć i serca w struktu-
rze osobowej człowieka, wyraźne ich odgraniczanie od wszelkich wy-
paczeń i wynaturzeń, aby odkryć bogate znaczenie życia uczuciowego 
dla osoby ludzkiej. 
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Najpierw więc były potrzebne Dietrichowi von Hildebrandowi 
szczegółowe analizy wszelkich patologicznych zjawisk w  poglądach 
na uczucia i  serce, a więc krytyczne prześledzenie wszelkich odmian 
hipertrofii i  atrofii serca, braku serca czy tyranii serca. Po tych kro-
kach można było prawidłowo odczytać wrażliwość uczuciową czło-
wieka jako pozytywną predyspozycję we wszelkich przejawach miło-
ści. Wrażliwość uczuciowa bowiem może ulec degeneracji i przerodzić 
się w ckliwy sentymentalizm czy małoduszny egocentryzm, któremu 
może towarzyszyć nawet egoizm. Prawidłowa wrażliwość uczuciowa 
nie musi nas jednak czynić emocjonalistami czy subiektywistami; to 
raczej wszelkie tendencje antyuczuciowe są przejawem subiektywizmu. 
Są bowiem ludzie, którzy się wstydzą swej wrażliwości uczuciowej, 
jedni ją ukrywają jako słabość, inni znowu ekscentrycznie manifestu-
ją swą wrażliwość (a raczej patologiczną nadwrażliwość). Tymczasem 
człowiek prawdziwie uczuciowo wrażliwy jest właśnie predysponowa-
ny, aby – i w  tym sensie obiektywnie – cieszyć się tym, co napraw-
dę daje radość, a smucić się tym, co naprawdę smuci. Ludzie bowiem 
w swojej radości i szczęściu pragną być obiektywni. Dlatego za wszyst-
kim, co prawdziwe, co dobre, co piękne – stoi Bóg Stwórca. Z tej racji 
normalną wrażliwość uczuciową można uznać za swego rodzaju wstęp 
do życia duchowego. Ludzie uczuciowo tępi czy ekscentrycznie mani-
festujący swą wrażliwość (a raczej nadwrażliwość) są zazwyczaj emo-
cjonalnie niezrównoważeni, a tym samym dalecy od duchowej głębi: 

Człowiekiem uczuciowym we właściwym znaczeniu jest ten, kto ro-
zumie, że najważniejszy jest obiektywny stan jako powód do radości, do 
szczęścia. Wielkie, żarliwe przeżycia uczuciowe rodzą się z  poważnego 
traktowania sytuacji, z  przejęcia się pytaniem, czy jest to chwila, która 
domaga się od nas odpowiedzi radości, szczęścia czy bólu (s. 73).

Tu dochodzimy do najważniejszego momentu w  analizach Hilde-
branda, a  mianowicie do jego prezentacji istoty wyższych uczuć du-
chowych i ich roli w życiu człowieka. We wszystkich przeżyciach i do-
znaniach emocjonalnych, które obejmujemy ogólnym mianem uczuć, 
uczucia wyższe są wyraźną manifestacją ducha ludzkiego. Mają one 
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przede wszystkim charakter intencjonalny i rodzą się w głębi naszego 
serca jako odpowiedzi na wartości, jakie odkrywamy w świecie. Przeży-
wając te uczucia, człowiek, 1º transcenduje – tzn. wychodzi od siebie –  
ku wartościom; 2º w uczuciach tych udziela wartościom odpowiedzi, 

„wypowiada” w nich niejako swoje „słowo” zachwytu, miłości, uniesie-
nia, smutku, żalu. Te uczuciowe odpowiedzi są w nas swego rodzaju 
darem „z góry” dlatego, że 

są „głosem” serca w  ścisłym rozumieniu (…), pochodzą z  samej głębi 
ludzkiej duszy, głębi, którą należy dokładnie odróżnić od podświado-
mości. Jest ona pełna tajemnic i nie jesteśmy jej „panami” w tym samym 
stopniu, co działań i  aktów poddanych bezpośrednio naszej woli. (…) 
Ponieważ wyłaniają się z głębi jego osoby, są w szczególny sposób głosem 
jego prawdziwego ja, pełnego osobowego bytu (s. 95). 

Dzięki tym uczuciom człowiek może się stawać uczestnikiem świata 
wartości poza sobą; może się jednoczyć z dobrami, które są nosicielami 
wartości; może tworzyć nowe wartości, ale nade wszystko sam może się 
stawać nosicielem wartości kwalitatywnych, moralnych i innych warto-
ści pozamoralnych, ale moralnie doniosłych, a więc sprawiedliwy, prze-
baczający, pokorny, może się stawać wybitnym uczonym, działaczem 
społecznym, wychowawcą, poetą. Istotny w przeżywaniu tych uczuć jest 
moment transcendencji przez udzielanie odpowiedzi na wyższe wartości. 

Uczuć tych nie można żadną miarą wyprowadzać z procesów neu-
rofizjologicznych, z  doznań i  pobudzeń organicznych; tym bardziej 
nie możemy ich traktować jako skutków tychże procesów, a więc jako 
ekspresji naszego organizmu. Co więcej, uczuć tych nie możemy tak-
że traktować jako prostych odczuć i  doznań. Te ostanie – jako we-
wnętrzne poruszenia naszego bytu – są w nas i jako takie są nasze; za 
ich pośrednictwem czujemy się zmęczeni lub w dobrym nastroju. Są 
zatem stanami naszego ciała (stanami cielesnymi) lub stanami psy-
chicznymi. Ale istotne jest to, że przeżywając je, ciągle pozostajemy 
niejako zamknięci w  sobie. Mój zły nastrój spowodowany bólem żo-
łądka czy wątroby ma konkretną przyczynę w  moim ciele lub może 
być następstwem zatrucia jakimś pokarmem. Wszystkie tego rodzaju 
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stany samopoczucia, doznań czy poruszeń są następstwem przeżywa-
nia naszej cielesności; jest to „głos” naszego ciała, a nie ducha. 

Natomiast wszystkie duchowe przeżycia są intencjonalne i  jako ta-
kie są już niejako „darem” z góry, są bowiem owocem naszego „dialo-
gu” ze światem wartości, kiedy udzielamy odpowiedzi w  postaci głę-
bokiego wzruszenia, zachwytu, miłości czy żalu – naszego osobistego 

„tak”. Zarówno głęboki żal czy dar łez, wielka żarliwa miłość, wzrusze-
nie pod wpływem subtelnej muzyki lub uczestnictwo w akcie promie-
niującej miłości rodzą się w głębi ducha, w sercu jako nasze osobiste 
„słowo” odpowiedzi na to, co piękne, co nas urzeka, lub co szpetne, co 
odrażające lub co na naszych oczach ginie.

Wychodząc od ejdetycznego wglądu w istotę wyższych uczuć i ser-
ca, Hildebrand na dalszych stronach książki Serce daje wyraz swemu 
wsłuchiwaniu się w głos Najświętszego Serca Jezusa poprzez kontem-
plację Jego świętego Człowieczeństwa. Serce Jezusa jest odblaskiem 
świętego życia uczuciowego samego Boga-Człowieka. W  uczuciach 
Jezusa Hildebrand dostrzega promieniowanie całkowicie nowej ja-
kości życia uczuciowego, które pulsuje w Jego świętym Człowieczeń-
stwie, z  tej racji życie uczuciowe Jezusa objawia nam Jego stosunek 
do Boga Ojca, do ludzi, a także do świata. Oto wzruszający fragment 
medytacji Hildebranda nad wydarzeniem opisanym w  Ewangelii 
św. Jana (11, 32-36): 

Gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła 
Mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 
Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przy-
szli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i  zapytał: Gdzieście go położyli? 
Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: 
Oto jak go miłował. Jezus wzruszył się w  duchu i  rozrzewnił się, gdy 
ujrzał płaczącą Marię i spostrzegł jej ból z powodu strasznej rzeczywisto-
ści śmierci. On, który wiedział, że wskrzesi Łazarza i odda go siostrom, 
jęknął i  rozrzewnił się. Pełnia Jego Serca, pełna odpowiedzi na ludzki 
aspekt śmierci, czuła osobista miłość do Marii i Łazarza – objawiają nam 
pełnię człowieczeństwa Chrystusa, to, że jest On we wszystkim podobny 
do człowieka – z wyjątkiem grzechu (s. 122).
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Całą część trzecią książki poświęca Hildebrand takim medytacjom 
nad różnymi fragmentami Ewangelii. Medytacje te ukazują święte życie 
uczuciowe Jezusa i Jego Serce. Oto fragment innej medytacji – medytacji 
nad cudem w Kanie Galilejskiej: 

Wielu pobożnych ludzi żywi błędne przeświadczenie, jakoby poboż-
ność nakazywała im ograniczyć zainteresowanie losem bliźniego do dóbr, 
które albo dotyczą zbawienia duszy, albo są konieczne dla jego doczesnej 
egzystencji. Miłość tych ludzi pomieszana jest z  surowością i  utylitar-
ną oschłością. (…) Mamy tutaj do czynienia z ową Boską rozrzutnością, 
z „nieumiarkowaniem” miłości, pochylającej się nad najdrobniejszą spra-
wą, z  Bożą czułością, która nie wyklucza żadnego daru, jeśli tylko jest 
obiektywnym dobrem dla osoby – do dóbr najwyższych aż po dozwoloną 
przyjemność. Naprawdę, cud w Kanie pozwala nam wniknąć w czułość, 
różnorodność i przeobfitość miłości Chrystusowej: 

Pan nasz uważa za godne siebie uczynić cud po to tylko, aby nie za-
brakło wina na weselu. Ta miłość naszego Pana, w  której odnajdujemy 
zainteresowanie dla spraw, które mogą wydać się zupełnie niegodne uwag, 
bynajmniej nie stoi w sprzeczności z Jego napomnieniem, że „potrzeba tyl-
ko jednego”. W Kanie tematem uroczystości była radość. Jest ona tematem 
każdej uroczystości, zwłaszcza weselnej. Wino zaś jest symbolem tego ra-
dosnego święta. Dlatego pytanie, czy jest dość wina, nabrało tak doniosłe-
go charakteru, mimo iż wino jako takie nie było dobrem koniecznym dla 
tego święta. W sytuacji, w której na plan pierwszy wysuwałby się inny te-
mat, Pan nasz z pewnością zganiłby tych, co troszczą się o takie drobiazgi.

Gdy zagłębimy się w obfitość tej miłości, jej niewysłowioną czułość, 
coraz lepiej odsłania się przed nami Najświętsze Serce Jezusa w jego bo-
skiej jakości (s. 103-104). 

* * *

Książka Serce najpełniej odsłania naturalny ruch i – jeśli tak moż-
na powiedzieć – postać filozoficzno-religijnego myślenia Dietricha von 
Hildebranda. Jest wspaniałą syntezą precyzyjnego i dociekliwego my-
ślenia i żarliwej wiary. Jego wiara i życie intelektualne wzajemnie się 
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wspierały, albowiem – jak mówi św. Augustyn – „wiara szuka, rozum 
odkrywa”. Analizy ejdetyczne nad ludzką uczuciowością i nad sercem 
wnoszą światło w  jego pobożność, przemieniają jego serce. Żył twór-
czą myślą i kontemplacją człowieczeństwa Jezusowego. A oto ostatnie 
zdanie z tej książki: „W Najświętszym Sercu wychodzi nam naprzeciw 
najgłębszy wewnętrzny sens Człowieczeństwa Chrystusowego, a  po-
przez nie najgłębsza tajemnica Wcielenia: jedność boskiej i  ludzkiej 
natury w Bogu-Człowieku” (s. 147).

DIETRICH VON HILDEBRAND – AUTOR  
„KONIA TROJAŃSKIEGO W MIEŚCIE BOGA” 

I „SPUSTOSZONEJ WINNICY”

Pod koniec lat sześćdziesiątych Dietrich von Hildebrand napisał 
m.in. dwie dość obszerne książki – Koń trojański w Mieście Boga (1967) 
i Spustoszona winnica (1973). Książki te oczywiście przyniosły mu duży 
rozgłos, napisał je przecież znany katolicki profesor filozofii jezuickiego 
uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku. Były one wyrazem jego osobi-
stej krytyki tego wszystkiego, co uchodziło za proces soborowej odnowy 
w Kościele katolickim. W opinii społecznej stał się kontestatorem Sobo-
ru Watykańskiego II. Ale czy był nim rzeczywiście?

Denerwowały go przede wszystkim wyraźnie błędne poglądy, 
uproszczenia, a  zwłaszcza uproszczenia podnoszone do rangi nauko-
wych odkryć. W  pierwszej książce wystąpił – jak pisze – przeciwko 
„strasznym błędom, jakie propagują obecnie tak zwani progresiści” czy 
„postępowi katolicy i  dyletanci religijni” (Koń, s.  16), którzy według 
niego gotowi byli godzić się na sekularyzację chrześcijaństwa albo 
nawet odrzucić autorytet Soboru. Drażniło go rugowanie m.in. z  ży-
cia Kościoła śpiewu gregoriańskiego i  wspaniałych hymnów liturgii 
łacińskiej. „Progresiści”, ulegając duchowi zgubnego kolektywizmu, 
wprowadzają do liturgii koncelebrę, przyjmowanie komunii św. na 
stojąco lub przez podawanie jej na rękę. Gdzie w tym wszystkim jest 
prawdziwa odnowa? Zamiast odnowy jest raczej zagubienie się ludzi 
wiary w chaosie współczesności. Dietricha von Hildebranda drażniło, 
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że „Zakonnice, które wcześniej już samym swoim strojem wyraża-
ły pełne poświęcenie swego życia Bogu, a  równocześnie okazywały 
dystans wobec wszystkiego, co świeckie, występują teraz umalowane  
i w spódniczkach mini. W wielu miejscach mszę św. odprawia się przy 
muzyce jazzowej albo w rytm rock’n’rolla” (s. 87). Wyznaje: 

Pobudką do napisania tej książki był głęboki smutek z powodu obec-
ności fałszywych proroków w mieście Boga (s. 343). 

I dlatego trzeba usilnie prosić Boga, by hierarchię ogarnął duch św. Piu-
sa X, by wielkie słowa „Anathema sit” ponownie zabrzmiały wobec wszyst-
kich heretyków i członków piątej kolumny w Kościele (Winnica, s. 71). 

Hildebrand strasznie się zżymał na Karla Rahnera za jego sank-
cjonowanie pluralizmu poglądów. I w  tym miał chyba rację, bo trud-
no pogodzić ateistyczny humanizm marksistowski z  chrześcijańskim. 
Szczególnie jednak drażnił go „arcyheretyk Teilhard de Chardin”, autor 
Fenomenu człowieka, który „kompletnie nie rozumiał istoty człowieka 
jako osoby”. Zarzucał mu „filozoficzny prymitywizm” i to, że pozwala 
sobie „na konstrukcje i hipotezy, nie troszcząc się zbytnio o to, co jest 
dane” (Koń trojański, s. 352 i 360). Zarzucał Teilhardowi takie błędy, jak 
naturalizm, materializm, monizm, panteizm; „relatywizm historyczny 
i pragmatyzm z radykalną ślepotą na samą istotę religii” (tamże, s. 364). 

Z Teilhardem de Chardin nie zgadzał od pierwszego spotkania 
jeszcze przed Soborem, w 1949 roku: 

Teilharda de Chardin poznałem w roku 1949, na obiedzie wydanym 
przez księdza Roberta Gannona SJ, ówczesnego rektora Fordham Uni-
versity. Wcześniej rekomendowali mi go wybitni uczeni: ks. Henri de 
Lubac i msgr Bruno de Solages. Byłem więc pełen oczekiwań. Po posiłku, 
ks. Teilhard dał długi wykład swoich poglądów.

Wykład ten sprawił mi wielki zawód, ponieważ ujawnił kompletny 
zamęt myślowy, szczególnie w  obrębie jego koncepcji osoby ludzkiej. 
Jeszcze bardziej wytrącił mnie z  równowagi jego filozoficzny prymity-
wizm. Ignorował on całkowicie zasadniczą różnicę, jaka istnieje między 
przyrodą a porządkiem nadprzyrodzonym. Po żywej dyskusji, w której 
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ośmieliłem się skrytykować idee Teilharda, miałem sposobność rozma-
wiać z nim prywatnie (Koń, s. 349). 

Lecz rozmawiając ze sobą prywatnie, nie doszli do żadnego poro-
zumienia. Każdy z  nich myślał po swojemu. Teilhard w  swoim my-
śleniu namiętnie zmierzał w kierunku „fenomenologii” rozwijającego 
się wszechświata jako całości, od punktu alfa do punktu omega; Hil-
debrand zaś wypatrywał we wszystkich fenomenach porządku istoto-
wego. Różnili się radykalnie, nie tylko pierwotnymi intuicjami całości 
bycia i odmienną wrażliwością w odczytywaniu własnej sytuacji egzy-
stencjalnej. Ale obaj szukali prawdy, obaj wierzyli w Chrystusa. Lecz 
obaj byli ludźmi o odmiennej wrażliwości duchowej. Trudno więc dziś 
rozstrzygnąć, kto z nich miał ostatecznie rację.

Hildebrand niewątpliwie miał wiele racji – i to nie tylko wtedy, gdy 
ostro krytykował poglądy Teilharda de Chardin – ale także wtedy, gdy 
analizował i  opisywał różne negatywne zjawiska we współczesnej kul-
turze, jak nowożytny kult nauki i techniki oraz wiarę w naukę i w po-
stęp. Jego krytyczne uwagi były w wielu punktach trafne, zwłaszcza gdy 
bronił obiektywnego charakteru poznania i  prawdy, gdy tropił w  teil-
hardowskich obrazach „rozwijającego się” świata arbitralne i  niejasne 
definicje i  karkołomne konstrukcje, a  nade wszystko za brak precyzji 
w pojęciach. Podstawowych różnic nie wolno ignorować. Trudno jednak 
to wszystko rozsupłać i wyświetlić. Ale niewątpliwie obaj chcieli dotrzeć 
do źródeł sensu w „rozwijającym się” świecie, a przede wszystkim obaj 
wierzyli w Chrystusa i obaj pragnęli zbawienia. Myślę więc, że obaj osta-
tecznie w Jezusie Chrystusie znaleźli zbawienie. Bo przecież ani Teilhard 
de Chardin nie stał się w Kościele katolickim heretykiem, ani Dietrich 
von Hildebrand kontestatorem Soboru Watykańskiego II, jak na przy-
kład abp Lefebvre. A to należy brać pod uwagę. 

Gniezno, październik – listopad 2015
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ABSTRACT

The theme of the essay is a Dietrich von Hildebrand’s philosophical 
and religious thinking. This thinking is a synthesis of subtle philosop-
hical investigations and ardent religious faith. Hildebrand, after his 
conversion to Catholicism, continued to cultivate the philosophy in 
the spirit of Edmund Husserl’s phenomenology and he simultaneously 
tried to increase his faith in Jesus Christ and His church. In all his 
thinking there are no contradictions or conflicts. It is an expression of 
peaceful reconciliation  between „I know” and „I believe”. 

Antoni Siemianowski (ur. 1930, Mimowola k. Inowrocławia). Po maturze 
w 1950 roku wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie, które zakończył 
przyjęciem święceń w 1956. Po trzech latach pracy w duszpasterstwie podjął sy-
stematyczne studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które 
ukończył obroną pracy doktorskiej w listopadzie 1966 roku. Ale już w styczniu 
1966 Kardynał Stefan Wyszyński zlecił mu wykłady z zakresu filozofii w  Pry-
masowskim   Wyższym Seminarium w Gnieźnie. Przez okrągłe 50 lat było to 
jego podstawowe zajęcie. Od roku 1998   został profesorem filozofii teoretycz-
nej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu i w Wyższej Szkole Banko-
wej w Toruniu. Recenzje i artykuły na tematy filozoficzne zaczął publikować 
w czasopismach, m.in. „W Drodze”, „Studia Gnesnensia”, „Znaku”, „Colloquia 
Adalbertina” i in. W roku 1986 ukazała się pierwsza książka Człowiek i prawda 
(Poznań 1986), Śmierć i perspektywa nadziei (Gniezno 1992, 2. wyd. Bydgoszcz 
2009), Człowiek a świat wartości(Gniezno 1993, 2. wyd.  Gniezno 2006), Szkice 
z etyki wartości (Gniezno 1995, 2. wyd. 2005), Antropologia filozoficzna (Gniez-
no 1996, 2. wyd. 2005), Sumienie (Bydgoszcz 1997), Zrozumieć miłość (Gniezno 
1997), Fenomenologia. Nowe tematy i obszary badań (Gniezno 2005), Wokół ety-
ki wartości (Gniezno 2014), Człowiek z człowiekiem. Z badań nad istotą życia 
wspólnotowego (Gniezno 2009). Trzy tomy pism wydane w latach 2012 i 2014 
zawierają eseje filozoficzne publikowane w ciągu pięćdziesięciolecia pracy na-
ukowo dydaktycznej.
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Wuthering Heights (5). Ogród sióstr Brontë przy plebanii w Haworth. 
Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Poetycko bytuje człowiek, poetycko  
boży się Bóg 

Z Włodzimierzem Pawluczukiem  
rozmawia Krzysztof Mech

Włodzimierz Pawluczuk: Pozwól, że na początek  – jako motto  – 
przytoczę fragmenty dwóch wierszy Józefa Barana: Balladę o Bogu na 
emeryturze oraz Dewotki. 

Oto fragmenty Ballady...:

co ja się go naszukałem
góry lasy przetrząsałem
i nic

aż raz
w parafii pipidówa-zdrój 
uśpiłem plebana winem porzeczkowym 
i wykradłem mu zza pazuchy mapę 
zaraz o świcie wyruszyłem 
z pękatym brzuchem plecaka 
piąłem się z trudem 
jak koń zaprzęgnięty do pługa (...)
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szedłem i szedłem 
leśnymi tunelami 
gliniastymi jarami (...)

szedłem i szedłem 
kładką ścieżki 
coraz wyżej i wyżej
aż
na samym poddaszu wsi (...)
ujrzałem staruszka z siwym obłokiem brody
drepczącego w asyście trzmieli po ogrodzie 

 – tak, to ja jestem Bogiem
rzekł i uśmiechnął się smutno (...)

pocieszałem go że się nie zestarzał 
a on w zamian zaciągając się z fajki
dymem pachnącym maciejką 
zawierzył mi w tajemnicy 
że spisuje pamiętniki 

na odchodne staruszek 
bardzo prosił o dyskrecję

 – przychodzą tu różni tacy 
pytają o początek i koniec świata 
o takie inne rzeczy 

tak jakbym ja to wszystko
jeszcze pamiętał... 
tak jakbym ja to wszystko jeszcze pamiętał...

powiedział
rozkładając bezradnie ręce 
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To tak powiedział Baran w swojej Balladzie o Bogu na emeryturze.
A to jest fragment drugi z Dewotek: 

klękały 
waliły głową w konfesjonał 
obłapiały za nogi 
Bogu ducha winnego Pana Jezusa (...)

pod wieczór 
nerwowy kościelny 
wyrzucał je za bramę 

dopiero wtedy Jezus 
mógł rozprostować kości 
i dla odprężenia 
zagrać z apostołami w karty

Krzysztof Mech: To bardzo dobre motto! Na początku chciałem zapytać 
o  Twoje naukowe początki: o  to, gdzie dorastałeś, co dla Ciebie było 
ważne w młodzieńczych latach. Słowem, opowiedz krótko o swojej mło-
dości.

Zaczynając od dzieciństwa. Moje dzieciństwo było bardzo trudne 
z tego względu, że nikt się mną nie opiekował. To, że się nie opieko-
wał, to pół biedy... Widzisz, moja rodzina była tradycyjnie antyinte-
ligencka. W  związku z  tym ginęły mi wszelkie dokumenty: zeszy-
ty, zapiski itp.  – wszystko wyrzucali mi na śmietnik, nie rozumieli 
mnie. To historia długa i smutna... Pamiętam, jak jakiś facet chodził 
od domu do domu, i  ojciec, nie mając żadnych części metalowych 
czy czegoś takiego, podarował mu całą moją walizkę z  materiała-
mi naukowymi. Nie ma specjalnie czego wspominać. Wbrew temu 
miałem związki z życiem intelektualnym, pozaliczałem wszystkie po 
kolei potrzebne stopnie i tytuły: magisterium, potem doktorat, habi-
litacja, w końcu, profesura. 
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Ale skoro, jak sam mówisz, rodzina była antyinteligencka, a  książka 
była wrogiem, to skąd w takim razie intelektualna pasja? Skąd ten ciąg 
w kierunku nauki, poszukiwania?

Długo by opowiadać. Nie mogąc się w domu zachowywać, powiedzmy 
to, pobożnie, wychodziłem nocą z  domu do stodoły. Kiedy już wszy-
scy spali, modliłem się przed krucyfiksem. Często modliłem się w taki 
sposób: „Panie Boże, daj mi dostęp do prawdy, a przyrzekam Ci, że nie 
użyję jej inaczej niż ku Twojej chwale”. Może to wygląda zbyt patetycz-
nie, ale wydaje mi się, że moja pasja zaczynała się w taki oto sposób. 

Jestem pod głębokim wrażeniem tego, co powiedziałeś. Lecz skąd – w ta-
kich niesprzyjających czasach i okolicznościach – brałeś książki?

Zawarłem takie porozumienie, to dlatego, że tak powiem, nie zwle-
kałem. Skąd miałem książki? W Białymstoku była taka ulica, na któ-
rej była radziecka księgarnia, gdzie dużo przesiadywałem. Książki 
były tam za grosze. Zresztą, jak się domyślasz, nikt tam specjalnie 
nie zaglądał, nikt nie chciał ani czytać, ani nawet przeglądać. Kupo-
wałem sporo lektur. Muszę powiedzieć, że znajdowałem tam książki 
godziwe. 

Opowiedziałem o mojej młodzieńczej relacji do Pana Boga, więc czu-
ję się w obowiązku uzupełnić, że jako młodzieniec miałem też kłopoty 
psychiatryczne. W Białymstoku chodziłem nawet do przychodni zdro-
wia psychicznego. Postanowiłem jednak sam wszystko przemyśleć i  ja-
koś się z  tym rozprawić. Wtedy sięgnąłem do jakiejś radzieckiej książ-
ki z  zakresu psychiatrii i  rozpoznałem, że moje objawy pokrywają się 
z symptomami psychastenii: widziałem ludzi jako bryły, nie było w nich, 
by tak to ująć, kontaktu ducha z duchem. Co ciekawe, w tejże książce 
napisano, że aby leczyć takiego delikwenta, należy go wysłać na bada-
nia geologiczne na Syberię! A, to o to chodzi – pomyślałem. Może więc 
zajmę się kopaniem gruntu, budowaniem czegoś, robieniem czegoś itp.? 
Tak, aby znaleźć się pośród rzeczywistych kłopotów  – może objechać 
Polskę, obejść piechotą? Tak, trzeba żyć, trzeba mieć kłopoty i  trzeba 
przez nie przebrnąć. W ten sposób postanowiłem się leczyć. 
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Pakowałeś się w kłopoty? Rzucałeś w wir życia?

W jakimś sensie się rzuciłem, ale znalazłem inne wyjście. Już później, 
w  latach 1980. była fala, wraz z  którą powstały różne mistyczne prą-
dy związane z New Age. Wtedy u siebie koło Białegostoku założyłem 
swoje prywatne seminarium dla osób piszących magisteria i doktoraty. 

Prowadziłem ich tam przez kilka lat, może to było cztery lata, nie 
pamiętam dokładnie. Aż tu któregoś dnia otrzymałem telefon z Kra-
kowa. Zadzwonił do mnie prof. Jacek Majchrowski, dzisiejszy prezy-
dent Krakowa. Pamiętam, jak mówił, że słuchy chodzą, że prowadzę 
takie seminarium poświęcone współczesnym nurtom religijnym i  że 
interesują się tym ludzie w Krakowie. Majchrowski zaproponował mi, 
żebym się przeniósł z  tym seminarium na Uniwersytet Jagielloński. 
Oczywiście, skorzystałem z tej propozycji. 

Szybko zaaklimatyzowałem się w  Krakowie, otrzymałem zakwa-
terowanie, miałem dostęp do biblioteki itp. Na Uniwersytecie po-
trzebowano kadry do prowadzenia studiów religioznawczych, więc 
poprowadziłem to seminarium i  jeszcze otworzyłem wykład, który 
nieprzerwanie wygłaszałem przez następne lata. Tę serię wykładów 
zatytułowałem Struktura sacrum. Na początku koledzy mieli wątpli-
wości, nie bardzo wiedzieli, czym miałaby być ta struktura sacrum... 
Odpowiadałem im wówczas, nieco upraszczając, że sacrum to obszar 
tego, co sakralne, pełne znaczenia: przestrzeń, drzewa, rośliny, niebo 
(przede wszystkim), sakralne słowa, gesty itd. Oczywiście, mówiłem 
też o antytezie sakralnego, podkreślając, że świat jest jakby przedzie-
lony na pół: na to, co sakralne, i  to, co takie nie jest. Tak więc, po 
rozwianiu kontrowersji, uznano ten wykład za obowiązkowy, a nawet 
wprowadzający do problematyki religioznawstwa jako takiego. 

Kto był promotorem Twojego doktoratu?

Podczas studiów warszawskich trafiłem do Zygmunta Baumana. On 
był moim mistrzem i  promotorem i  pod jego kierunkiem napisałem 
pracę doktorską Świadomość jednostki w warunkach rozpadu społecz-
ności tradycyjnej. Pamiętam jednak, że zanim przedstawiłem całość 
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tej pracy Baumanowi, to zaniosłem ją prof. Marii Ossowskiej. A  jak 
do niej trafiłem? Spotykałem się w tamtym czasie z dziewczyną, któ-
ra była jej domownicą. Ta moja koleżanka mówiła, że rozmawia-
ła o  mnie z  prof. Ossowską, której pokazała moją pracę doktorską.  
Prof. Ossowska chciała mnie poznać, więc zaprosiła mnie na rozmowę. 
Oczywiście poszedłem. Pamiętam, siedziała w  bujanym fotelu. Buja-
jąc się, rozmawiała ze mną... Powiedziała, że przeczytała moją pracę 
z  podziwem, i  chociaż przyznała, że się na tym nie zna, podkreśliła, 
że jej zdaniem praca jest napisana bardzo dobrze, tak pod względem 
stylistycznym, jak i merytorycznym. 

Czyli trafiłeś do Ossowskiej z już napisanym doktoratem?

Tak.

Wróćmy jednak do samego Baumana. Jak wyglądała Wasza relacja? 
Przyjaźniliście się? Czy był dla Ciebie inspirujący?

Oczywiście, był bardzo inspirujący. Pamiętam, jak na spotkaniu ze-
społu powiedział do zebranych, że jak będą robili doktoraty, to żeby 
najpierw przeczytali Pawluczuka. Podał mnie za wzór i  tak mnie po-
głaskał... Poczułem, że jestem „swój”.

Z Baumanem spotykałem się często. Wiedziałem o wszystkich jego 
problemach, pamiętam, jak się ze mną pożegnał. Uściskał mnie, poca-
łował i powiedział, że może się już nie zobaczymy... Tak się z nim czu-
le rozstawałem. W 1968 roku, po wydarzeniach marcowych, Bauman 
został zwolniony z Uniwersytetu i z hukiem wypędzony z Polski jako 
Żyd. Pojechał wtedy do Anglii. Później już, niestety, kontaktowaliśmy 
się od czasu do czasu, sporadycznie.

A Twoja samodzielna twórczość naukowo-literacka? Jak ją oceniasz 
z perspektywy czasu? 

W sumie opublikowałem kilkanaście książek. Większość to były zbiory, 
które nie są niczym wzniosłym. Ale dwie po dzień dzisiejszy wydają mi 
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się niezastąpione: Wierszalin: reportaż o końcu świata (1974) i Judasz 
(2004). Poza tym, przyznam Ci się, że jak teraz kupuję jakąś książkę, 
to zawsze ciągnie mnie, żeby zobaczyć, czy w cytowaniach, czy biblio-
grafii jest Pawluczuk. I  tak patrzę, że np. na stronie 143 i gdzieś tam 
jeszcze jest Pawluczuk, to wtedy myślę, że jest dobrze. 

Powiedz, Włodku, skąd zrodził się pomysł „Wierszalina”? Jaka była jego 
główna idea?

Długo by opowiadać. Widzisz, pojechałem zbadać tzw. sektę grzy-
bowską. Chciałem napisać książkę o jej członkach, więc sporządzałem 
wywiady z założycielami, przeprowadzałem długie rozmowy i, co naj-
ważniejsze, spędzałem z nimi dużo czasu, uczyłem się ich codzienne-
go życia, dzieląc ich troski, starając się przyjąć ich perspektywę. Z tych 
spotkań powstała gruba teczka, ale nigdy nie znalazłem czasu, ażeby 
to wszystko w  całości opracować jako poważniejszą publikację. Ale, 
jak już mówiłem, spotykałem się z  założycielami, uznanymi za pro-
roków i  wszystkimi ważniejszymi z  tej Grzybowszczyzny. Pamiętam 
szczególnie wywiady z  prorokiem Ilią, który zainspirował mnie do 
napisania Wierszalina. 

Czy Ilia był centralną postacią? Wokół niego wszystko się organizo-
wało?

Wokół niego ludzie się organizowali. Jednak konieczne jest uzu-
pełnienie. Ta tzw. sekta grzybowska to nie całkiem sekta, ile raczej 
zjawisko mistyczne. Założyli cerkiew, tam się różne cuda działy w mo-
jej obecności. Zaprzyjaźniłem się z  tymi świętymi, chodziłem na ich 
msze. Z miejscowości Ryboły ludzie szli do Grzybowszczyzny, aby po-
czuć boskość, świętość, sacrum... Pamiętam całe oddziały, ten tłok. Był 
tam dziwny człowiek, Wołoszyn. Co on tam robił? Założył sad, twier-
dził, że bogactwem natury przykryje cały kraj, jeździł na własnoręcz-
nie skonstruowanym traktorze. Nazwałem go w swojej książce „Toło-
szyn”. Pewnego dnia zadzwonił do mnie sekretarz partii i powiedział: 

„Pan takie rzeczy ciekawe pisze, ale dlaczego mojego ojca Wołoszyna 
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nazwał pan Tołoszynem?” Cóż robić, powiedziałem mu, że tak jakoś 
się wkradło. 

A druga ważna książka? Myślę oczywiście o „Judaszu”. To, w pewnym 
sensie, zdumiewające połączenie mistyki i  seksualności. Wielokrotnie 
na wykładach powracam do fragmentu z  Twojej książki, kiedy opo-
wiadam studentom, czym jest doświadczenie religijne. Doświadczenie 
religijne, jak Ty pokazujesz w tej książce, nie potrzebuje żadnego cudu. 
Mam na myśli opowieść o Saszce, który idzie przez łąkę. Niedaleko jakiś 
sąsiad układa snopki siana, traktuje łąkę jako miejsce pracy. A Saszka... 
Saszka doświadcza na łące obecności Bożej, miłości Bożej, każdy moty-
lek, ptaszek, każde źdźbło trawy – nasączone są miłością Bożą. Niby nic 
się nie stało, a jednak coś na poziomie znaczenia się dokonuje. Saszka 
odkrywa inne, głębsze znaczenie zdarzeń i rzeczy tego świata... Powiedz, 
jak do tego doszedłeś, skąd taka inspiracja? To dla mnie bardzo ważny 
fragment, który dużo mówi o całej Twojej twórczości.

Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie nie wprost, ale, że tak to ujmę, 
naokoło. Otóż tym, co obecnie mnie zajmuje, jest problem napięcia 
między duchem a duszą. I  tak, ducha jestem skłonny połączyć z gre-
ckim pojęciem telosu. Całość bytu, rzeczywistość w swoim ruchu ku 
czemuś przecież podąża. Nie wiemy wprawdzie, ku czemu, ale widać 
wyraźnie, że jest w  tym wszystkim jakaś logika. Dla teoretyków naj-
trudniejsze do udźwignięcia są skokowe etapy ewolucji. Najpierw zja-
wiska fizyczne, tak jak u Stephena Hawkinga, związane ze strukturą 
materii itd. Potem zjawiska chemiczne, a  na końcu biologiczne. Jest 
teza, że procesy biologiczne nie mogły samoistnie powstać z procesów 
chemicznych. Z kotłów chemicznych, choćbyś nie wiadomo, jak mie-
szał, to i tak nie wyskoczy pająk czy mucha. Tym zajął się np. sowiecki 
biolog Aleksandr Oparin, który zastanawiał się: czy przed powstaniem 
organizmów biologicznych istniały już prawa biologii? Czy też są one 
jedynie immanentne organizmom biologicznym? Claude Tresmon-
tant, ustosunkowując się do książki Oparina, którą opublikował po 
francusku, stwierdził, że wszystko zaczyna się i kończy na Bogu... No 
ale Tresmontant jest zdeklarowanym katolikiem. Moim zdaniem, nie 
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trzeba iść tak daleko. Religijność, odniesienie do ducha może pojawić 
się na elementarnym poziomie niepozornego doświadczenia. Wystar-
czy spojrzeć na zachowanie każdej mrówki, każdej pszczoły, zgodnie 
ze swoimi prawami regulowanymi biologicznie. Według Tresmontan-
ta, prawo biologii jest odbiciem prawa boskiego. Tylko czy u niego nie 
jest tak, że Bóg wszystkim kieruje? Kiedy patrzę w moim ogrodzie na 
mrówkę i  zastanawiam się nad pomysłem Tresmontanta, to wyobra-
żam sobie, że Bóg ma wielki sekretariat. Zatem czy Bóg rządzi prawa-
mi biologii, czy tylko je ustalił i już się nimi nie zajmuje? Byłbym tutaj 
bardziej powściągliwy i zamiast o Bogu mówiłbym o telosie – ducho-
wym celu. Według mnie, sprawy ducha są sprawami celu i kierunku, 
który ów cel wyznacza. Telos, energia i moc, która nadaje prawa ruchu. 
Rozwój fizyczny, materialny, potem chemiczny i biologiczny, a w koń-
cu rozwój kulturowy: nieustanny rozwój ducha – celu.

A teraz problem duszy. I tutaj z cenną pomocą przychodzi William 
James ze swoim rozróżnieniem podmiotu na I i Me; „ja przedmiotowe” 
i  „ja podmiotowe”. W  praktyce jest tak, że „ja przedmiotowe” to to 
wszystko, co wiem o sobie: o swoim ciele, historii itd. „Ja przemiotowe” 
myśli i odpowiada, natomiast „ja podmiotowe” to potok jaźni. I właś-
nie ten potok jaźni nie podlega petryfikacji. To czysta podmiotowość, 
niematerialna myśl, dynamiczne „dzianie się”! I tu, w moim głębokim 
przekonaniu, następuje w  podmiocie jego styk ze świętością. Często 
sięgam do apokryfu nazwanego Ewangelią Tomasza, gdzie jest powie-
dziane tak: „Jak powiedzą wam, że Bóg jest w niebie, nie wierzcie im! 
Bo wtedy ptaki niebieskie byłyby przed Bogiem. Jak powiedzą wam, 
że Bóg jest w głębi oceanów, też nie wierzcie im, bo wtedy ryby byłyby 
przed Bogiem! Bóg jest w was, jeśli tego nie wiecie, to nędzą jesteście 
i nędzą zostaniecie”. Myślę, że dusza to właśnie ten czysty nurt, potok 
wewnętrzny, którego nie da się w żaden sposób zredukować. 

I teraz następuje spotkanie duszy i ducha: to, co nazywam komu-
nią. Widzisz, prostota i piękno przyrody i otwartość na nią prowadzą 
do takiej komunii. Jestem o tym głęboko przekonany. Dostrzeżenie 
celowości przyrody jest tym, poczucie zależności i  radość, która 
temu towarzyszy: oto komunia. Z okien mojej letniej chaty w Czcho-
wie niedaleko Nowego Sącza widać ogród. Mój ogród, w  którym 
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przebywam wiosną i latem, nieustannie mnie zadziwia, jest tam kil-
ka rosnących drzew, duża lipa, jaśmin, czeremcha, mnóstwo kwiatów. 
Kiedy patrzę na ogród, widzę pełno ptaków, na drzewach wiewiórki, 
czasem wskakują na parapet okna. Mój sąsiad Józek kupuje orze-
chy w sklepie i umieszcza je na drzewie, w plastikowym pojemniku. 
Wiewiórki wyciągają je z  pojemnika i  kładą na spróchniałym pniu, 
gdzie mają swoje gniazdo dla wiewiórczego potomstwa. Wychodzę 
do ogrodu; pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielobarwne, jaskrawe 
kwiaty, a nad nimi roje pszczół. Ogród żyje własnym życiem pełnym 
zapachów i kolorów, ciągle coś się w nim rodzi, coś kwitnie, dojrzewa, 
wydaje owoce. Stanowi pewną całość, która oddycha zapachami ziół 
i nic tu nie jest zbędne. Odpoczywając w ogrodzie, słyszę mrukliwy 
śpiew słowika  – specjaliści ustalili, że słowik podczas koncertu ma 
w swym repertuarze aż szesnaście różnych dźwięków – barwne trele 
słowika robią wrażenie jakiegoś przekazu zrozumiałego dla kwiatów 
i  innych towarzyszy. Słychać to zwłaszcza wiosną w  okresie godo-
wym. Koncerty te mają wyraźnie przesłanie adresowane do innych 
ptaków. Co ważne, nic nie jest na marne, lecz wszystko ma swój czas 
i  miejsce, swoją rolę! Wiesz, co chcę przez to powiedzieć? Nic nie 
mogło zaistnieć z przypadku? 

Masz doświadczenie cudu natury. Czy zatem można połączyć to, co po-
wiedziałeś przed chwilą o ogrodzie, z doświadczeniem Saszki? Przypo-
mnę jeszcze raz tę scenę, która głęboko mnie naznaczyła: Saszka idzie 
przez łąkę i doświadcza świętości wszystkiego. Podkreślam, wszystkiego. 
Czy Ty się z  tym utożsamiasz? Czy to dosłownie Twoje doświadczenie, 
Twoje przekonanie? Czy też rolę zagrała tutaj właściwa twórczości lite-
rackiej imaginacja? Czy postawisz „kropkę nad i” i  wprost odpowiesz 
na to pytanie? 

Dobrze, postaram się odpowiedzieć wprost. Kilka razy pamiętam, jak 
nawiedzały mnie takie stany, jak ten ze sceny z  Saszką... Po prostu, 
szedłem drogą polną i, z  głębi mimowolnego wzruszenia, padałem 
i płakałem ze szczęścia. Pilnowałem się tylko, żeby nikt mnie wtedy 
nie zobaczył i nie zainterweniował. 
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Ale zarazem Saszka jest człowiekiem wyrzuconym ze swojego środowi-
ska. On jest postacią w pewnym sensie tragiczną. 

No tak, ale zrobiłem co mogłem, żeby go rozweselić! 

Jeszcze jedna rzecz: rozmowa Saszki z  Bogiem. Ten wątek jest bardzo 
ważny. Bóg mówi do Saszki, że na początku kierował wszystkim. Zsyłał 
zatwardziałość serc na Egipcjan, a potem doświadczał ich plagami. Ale 
później mówi, że dogadał się z szatanem i podzielili ten świat. Bóg miał 
odpowiadać za dobro, a  szatan za zło. To jest ten wątek manichejski. 
Czytam „Mistrza i Małgorzatę”. Tam Woland, szatan, rozmawia z Ma-
teuszem Lewitą i  mówi tak: „Czymże byłoby twoje dobro, gdyby nie 
moje zło?” Czy może być światłość bez cienia? Czymże my bylibyśmy 
bez cienia? Czy zechciałbyś podjąć jeszcze taki wątek? O Bogu, który nie 
chce za wszystko odpowiadać? Czy zło uzasadnia szatana? Co myślisz 
o złu?

U mnie w ogóle nie ma szatana, nie ma zła. Jakby to określić... Szatan 
pojawia się u gnostyków, tam można znaleźć dla niego jakieś miejsce. 

Chciałem jeszcze zapytać o  wątek, który też się przejawia w  Twojej 
twórczości: wątek sposobów bycia. Czy mógłbyś przywołać ten wątek? 
Jak on pojawiał się w Twoich interpretacjach?

Sposób bycia jest w poprzek światopoglądu. Światopogląd jest trwalszy, 
natomiast są przerywniki, kiedy wchodzi sposób bycia. Kiedy mnie – 
przepraszam za słowo – „wkurwili”, to wtedy jestem w sposobie bycia 
i  mówię całą prawdę. Wtedy zapominam o  porządku wywiadu, wy-
stąpienia, o wszelkich konwenansach. To może być sytuacja nerwowa 
albo bardzo przyjemna, albo też interesująca, albo stwarzająca jeszcze 
inny nastrój. Na przykład taniec, biesiadowanie – to są sytuacje pozy-
tywne; ale też awantura – negatywny sposób bycia.

Czyli sposób bycia w pewien sposób zawiesza światopogląd? Czy też się 
raczej na siebie nakładają?
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Życie idzie jednym strumieniem, lata mijają, wiosna, lato, jesień zima 
itd. A w międzyczasie mogą być te przerywniki, jakim jest sposób by-
cia. Mogę na przykład zobaczyć piękną kobietę! To też jest sposób by-
cia. Gdybyś nawet w tym czasie czytał z przejęciem samego Hegla, to 
i tak skupiłbyś się na tej pięknej kobiecie, gdybyś ją tylko ujrzał. 

Bardzo fascynowała mnie Twoja interpretacja potoczności. To, co na-
zwałeś transcendencją. Rozumiem to jako pewien nadsens w  ludzkich 
rozmowach. To znaczy, że ludzie, mówiąc ze sobą, mówią więcej, niż 
trzeba powiedzieć. Nawet w relacjach banalnych, jak zakup czegoś czy 
prosta wymiana zdań, w których każdy mówi więcej, niż wymaga tego 
sytuacja i jej pragmatyka. 

Przysłuchując się rozmowom, samemu rozmawiając, starałem się do-
konywać takich antropologicznych interpretacji. Zauważyłem, że każ-
dorazowo, kiedy ktoś coś mówi, to chce się jakoś zaznaczyć, pokazać 
własną pozycję. 

Chce być kimś?

Tak. Chce być kimś. Oczywiste jest, że podmiot chce być kimś, jakoś 
zaistnieć. To jest interesujące w tej potoczności rozmowy... 

Ale skąd w tym obszarze transcendencja? 

Transcendencję reprezentujemy my obaj. 

To zatem coś więcej, co nas tutaj podtrzymuje?

Transcendencja to to, o  co chodzi w  tej, że tak powiem, faktu-
rze empirycznej. Podłączając się tutaj pod Hegla: ku czemu świat  
podąża. 

Transcendencja, która pozostaje bez związku z  istnieniem bądź nie-
istnieniem Boga.
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Kiedyś na spotkaniu Józek Baran podjął pytanie o istnienie Boga. Powie-
działem mu, że nie ma dowodów na istnienie Boga. Baran dodał, że nie ma 
także dowodów na Jego nieistnienie. Moim zdaniem, pytanie o istnienie 
jest błędne i sprawa jest błędna. Bóg nie istnieje, Bóg się boży... Na tym 
dyskusja się skończyła, a potem Baran mi doniósł, że Bóg się boży w zbo-
żu w Bożęcinie. Znakomicie, powiedziałem mu potem: wreszcie trafiłeś. 

Poetycko bytuje człowiek, poetycko boży się Bóg. W  ten sposób nasza 
rozmowa, zataczając koło, wróciła do punktu wyjścia. Dziękuję. 

Włodzimierz Pawluczuk to postać niezwykła, człowiek pogranicza, inspi-
rujący się filozofią socjolog, religioznawca, antropolog, wreszcie literat. Jego 
życiowa droga prowadziła go ze świata małej miejscowości Ryboły na Biało-
stocczyźnie, gdzie panowała antyinteligencka atmosfera, w uniwersytecki świat 
nauki, a także świat literatury. Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszaw-
skim; pracę nad doktoratem rozpoczął pod kierunkiem Zygmunta Baumana, 
a po jego wyrzuceniu z Uniwersytetu Warszawskiego i emigracji z kraju kończył 
pod opieką Marii Ossowskiej. Już jego pierwsze naukowe prace, Światopogląd 
jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej (1972), Naprawianie 
świata (1978), a zwłaszcza rozprawa habilitacyjna wydana pod tytułem Żywioł 
i forma. Wstęp do badań nad kulturą współczesną (1978) zarysowały kierunek 
badań, który jest bliski profesorowi Pawluczukowi do dnia dzisiejszego – na-
mysł nad człowiekiem postawionym w obliczu załamujących się struktur poj-
mowania świata, a zarazem człowiekiem naznaczonym „religijnym wymiarem”, 
ulegającym nieustannym transformacjom, a jednocześnie wciąż na nowo ujaw-
niającym się w zmieniającym się kulturze. W kolejnych pracach – wspominam 
tylko najważniejsze: Wiara a życie codzienne (1990), Potoczność i transcenden-
cja (1994), Oblicza wiary (2014) – Pawluczuk z rozmachem i swobodą korzysta 
z osiągnięć współczesnej humanistyki, rozwijając własne badania nad „człowie-
kiem w warunkach rozpadu”. Osobnej uwagi wymaga jego twórczość literacka 
(Wierszalin. Reportaż o końcu świata [1974], Judasz [2005]), która dając dowód 
literackiemu talentowi wysokiej próby, stanowi „nienaukowe postscriptum” do 
prowadzonych badań. Uczniom Profesora, podążającym drogą jego publikacji, 
bliskie jest przekonanie, że życie i twórczość Włodzimierza Pawluczuka wza-
jemnie rzucają na siebie światło, że mamy do czynienia z myślicielem, który 
penetrując nowe obszary badawcze, wciąż rozświetla je intuicjami, nadziejami 
i obawami, poprzez które wyraża się jego własna droga życia. 

Wywiad, który zamieszczamy w niniejszym numerze pisma, został przepro-
wadzony w lipcu 2017 roku. 

K.M.







Wuthering Heights (6).   
Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Jurata Bogna Serafińska 

 
Pojęcie fundamentu w koncepcji filozofii 

religii Karola Tarnowskiego

WSTĘP

Tematem niniejszego artykułu jest pojęcie fundamentu w koncep-
cji filozofii religii Karola Tarnowskiego. W języku potocznym słowo 
fundament oznacza bazę, podwalinę czegoś. Inaczej, słowo fenomen – 
w odróżnieniu od fundamentu – jest rozumiane jako pojęcie filozoficz-
ne oznaczające to, co dane w poznaniu zmysłowym; przy czym feno-
menem może być nie tylko konkretny zespół spostrzeżeń zmysłowych, 
ale też konkretny dany zespół spostrzeżeń wewnętrznych. Pojęcia te, 
a zwłaszcza fundament, nie zawsze występują w filozofii w tym sa-
mym znaczeniu. W filozofii Karola Tarnowskiego pojęcie fundamentu 
będzie oznaczało co innego niż na przykład w encyklice Fides et ratio, 
ponieważ Tarnowski w miejsce fundamentu metafizycznego stawia 
fundament antropologiczny.

Na wstępie chcę wskazać, czym się różni pojęcie fundamentu 
w filozofii religii Tarnowskiego od odrzuconej przez niego koncepcji 
fundamentu w sensie, w jaki stosuje go klasyczna metafizyka. Tar-
nowski, według interpretacji Krzysztofa Mecha, proponuje zastąpić 
teorię klasycznej metafizyki i wynikającej z niej drogi od fenome-
nu do fundamentu, nową koncepcją od fundamentu do fenomenu. 
W koncepcji tej ulega jednak zmianie rozumienie pojęcia zarówno 

FILOZOFICZNE PRÓBY
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fenomenu, jak i fundamentu. Teza Tarnowskiego – będąca, według 
Mecha1, przeciwieństwem tezy o nieuchronności istnienia Bytu Ko-
niecznego – stanowi, że spośród wielu możliwych interpretacji tego, 
co dane każdemu z nas jako jego własne doświadczenie, możemy 
wybrać tę możliwość, którą przynosi ze sobą filozofia religijnego 
myślenia, a jest to związane z wolnością, nadzieją i sensem życia. 
Tarnowski przyjmuje, że współczesna filozofia podważyła budowane 
przez stulecia uzasadnienia metafizycznych tez. Jednak nie musimy 
odrzucać istnienia tego, co fundamentalne. Propozycja filozoficzna 
krakowskiego filozofa zakłada inną drogę niż w klasycznej metafizy-
ce, a co za tym idzie, inną metafizykę: tego, co fundamentalne, nale-
ży jego zdaniem szukać w człowieku.

Problemem badawczym, którym pragnę się w niniejszym arty-
kule zająć, jest zdefiniowanie, zbadanie i przeanalizowanie poję-
cia fundamentu w koncepcji filozofii religii zaproponowanej przez 
Karola Tarnowskiego. Jego teorię, związaną z antropologicznym 
fundamentalnym pra-zaufaniem (w porządku nadziei i wolności), 
chcę porównać z klasyczną metafizyką, kładąc nacisk na pojęcie 
fundamentu. 

W związku z tym postaram się odpowiedzieć na pytania:
1. Czy odrzucenie fundamentu metafizycznego, na którym budo-

wano koncepcję człowieka i jego religijności, prowadzi do negacji ra-
cjonalnych projektów filozofii religii?

2. Czy w filozofii religii można oprzeć się na innym fundamencie 
niż metafizyczny i czy pozwoli to na lepsze zrozumienie religijnego 
wymiaru człowieka?

1 Por. K. Mech, Od fundamentu do fenomenu, w: tegoż, Człowiek – natura – 
transcendencja, Kraków 2014, s. 232: „Metafizyce Bytu Koniecznego – za którą 
skrywa się ostateczne stwierdzenie: jeśli jesteś istotą racjonalną, to koniecznie 
musisz uznać istnienie Bytu Koniecznego – Tarnowski przeciwstawia prawo 
do wolności wyboru, jego teza będąca przeciwieństwem metafizycznej koniecz-
ności brzmi tak: pośród wielu możliwości interpretacji tego, co dane każdemu 
z nas, (...) możemy wybrać także tę, którą przynosi ze sobą filozofia religijnego  
myślenia”.
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3. Koncepcja Tarnowskiego implikuje przejście od wiary funda-
mentalnej i filozoficznej do wiary religijnej. Pytanie brzmi: czy jest to 
przejście konieczne?

4. Czy koncepcja Tarnowskiego jest pragmatycznie lepsza (i dla 
kogo lepsza?) od drogi, jaką daje metafizyka klasyczna? 

TRADYCYJNA METAFIZYCZNA DROGA  
OD FENOMENU DO FUNDAMENTU

W pierwszym zdaniu encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, o rela-
cjach między wiarą a rozumem2 możemy przeczytać o dwóch skrzyd-
łach, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. To 
piękna przenośnia pozwalająca zrozumieć naszą cywilizację i kulturę, 
ponieważ cywilizacja łacińska powstała przede wszystkim w oparciu 
o naukę chrześcijańską i filozofię grecką.

Już Justyn Męczennik pisał w połowie II stulecia ery nowożytnej, 
że filozofia pogańska zawiera cenne ziarna prawdy, które powinno się 
z niej wydobyć; zaś nauka Platona nie jest całkowicie różna od  nauki 
Chrystusa3, przy czym zarówno prawo Mojżeszowe, jak i filozofia 
grecka stanowiły przygotowanie do przyjęcia pełnej prawdy zawartej 
w chrześcijańskim nauczaniu, w którym istotną rolę odgrywa wola 
Boga Osobowego4.

Pisma Ojców Kościoła wskazują na to, że już w początkach chrześ-
cijaństwa możliwa była interpretacja filozofii i religii, dopuszczająca 
zaistnienie i spotkanie dwóch logosów – logosu filozofii greckiej z two-
rzącym się pojęciem Logosu chrześcijaństwa. Spotkanie myśli gre-
ckiej z chrześcijaństwem zostało niejako przygotowane przez św. Jana 
w Prologu jego Ewangelii i dopiero dzięki temu spotkaniu możliwe 

2 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”. O relacjach miedzy wiarą a rozumem, 
Poznań 1998, s. 3.

3 Ks. L. Misiarczyk, Wstęp, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia – Dialog z Żydem 
Tryfonem, tłum. ks. L. Misiarczyk, Warszawa 2012, s. 125.

4 Justyn Męczennik, 2 Apologia, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia – Dialog 
z Żydem Tryfonem, dz. cyt., s. 99.
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było utożsamienie logosu – rozumu – mądrości z logosem będącym 
Mądrością – Chrystusem Słowem wcielonym, które zamieszkało pośród 
nas (zamieszkało w nas). Badając sprawę w takim świetle – również  
mowę Pawła na Areopagu można interpretować jako chęć nawiązania 
dialogu z greckim logosem5.

O tych podstawowych sprawach przypomina nam Karol Tarnow-
ski, pisząc o gmachu cywilizacji europejskiej budowanym przez wie-
ki na jedności religii i logosu – rozumu oraz o wspierających rozum 
prawach tożsamości i niesprzeczności i zasadzie racji dostatecznej. Na 
pytanie o tę rację metafizyka odpowiada przyjęciem metafizycznego 
Absolutu, który został utożsamiony z Bogiem wiary chrześcijańskiej. 
Utożsamienie to znajdujemy w Summie teologii św. Tomasza z Akwi-
nu6: Tomasz podkreśla, że Bóg jest tożsamy z Pierwszą Przyczyną, 
Nieruchomym Poruszycielem itd. 

Podobnie jak cywilizacja łacińska powstała w oparciu o dwa 
skrzydła, czyli o filozofię grecką i naukę chrześcijańską, tak meta-
fizyka według Tarnowskiego ma też swoje dwa skrzydła, to znaczy 
logos czyli rozum i teologię7 Pewne sformułowania: nauka chrześci-
jańska, wiara, Jerozolima – możemy stosować wymiennie, podobnie 
jak: filozofia grecka, Logos lub Ateny. To też uzasadnia Tarnowski, 
pisząc o tym, że jedność metafizyki stanowiła zasada racji, czyli fun-
damentu, którym było zarówno owo najogólniejsze pojęcie, jak po-
jęcie tego, co najwyższe. Metafizyka artykułowała wizję świata, który 
posiada „fundament racjonalny, logos (…) nadający mu od wewnątrz 
zrozumiały sens”8.

5 K. Mech, Spotkanie „dwóch logosów”, w: Pięknie myśleć. Księga jubileuszowa 
na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego, red. A. Hernas,  
K. Mech, D. Zmuda, Kraków 2007, s. 243-257. Por. J 1, 1-18; Dz 17, 22-34. 

6 Św. Tomasz, Summa teologii, tłum. P. Bełch, Londyn 1960, s. 47-49.
7 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005, s. 15: 

„Zbudowany na tej zasadzie gmach metafizyki był tym, co Heidegger nazwał 
trafnie Ontoteologią (...) stąd drugim skrzydłem metafizyki jest teologia. Jedność 
jej tworzyła owa zasada racji, czyli fundamentu, którym było zarówno owo naj- 
ogólniejsze pojęcie, jak pojęcie tego, co najwyższe”.

8 Tamże, s. 16.
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Tarnowski, analizując poglądy znanych filozofów, ukazuje ich rolę 
w zachwianiu tradycyjnego metafizycznego fundamentu9. Podkreśla 
znaczenie filozofii Immanuela Kanta jako twórcy metafizyki praktycz-
nej i w pewnej mierze właściwej filozofii wiary, który formułuje nakaz 
realizowania największego możliwego moralnego dobra otwierające-
go przed rozumem praktycznym metafizyczną przestrzeń, w którą 
może wkroczyć wiara. W przypadku filozofii Hegla religia i wiara są 
konieczne jedynie jako szczebel rozwoju, jednak zbyteczne w ostatecz-
nym rozrachunku10. Natomiast zamierzeniem Friedricha Nietzschego 
było, według Tarnowskiego, zburzenie całego dotychczasowego du-
chowego gmachu cywilizacji, który ten pierwszy uważał za zmurszały.  
Tarnowski pisze, ż Nietzsche zanegował potrzebę poszukiwania osta-
tecznego fundamentu, a tym samym zanegował istnienie Boga me-
tafizyki i chrześcijaństwa i uznał, że trzeba ostatecznie unieważnić 
wszystko, co absolutne11. Z kolei Martin Heidegger komentuje nie- 
tzscheańskie określenie śmierci Boga i stwierdza, że „ponadzmysłowy 
fundament ponadzmysłowego świata stał się nierzeczywisty”12. Jeśli 
chodzi o Martina Bubera, to Tarnowski zwraca uwagę na jego opinię 
dotyczącą ignorowaniu wiary przez współczesnego człowieka13.

  9 Tamże, s. 16: „Gmach metafizyki jednak, nieraz w ciągu dziejów podgryzany, za-
czął, jak wiadomo, chwiać się na dobre w XVIII wieku, wskutek krytyki Hume’a, 
a potem krytyki czystego rozumu Kanta. Kant, Hegel, Nietzsche, później Freud. 
Marks – oto nazwiska – symbole kolejnych stadiów kryzysu metafizyki”.

10 Tamże, s. 17: „Samoświadomy Duch, realizujący się najpełniej w filozofii (same-
go Hegla) triumfuje w swej absolutnej wolności na gruzach transcendentnego 
Absolutu. Dla Hegla ów duch utożsamia się de facto z duchem świętym teologii 
chrześcijańskiej, jednającym w sobie przeciwieństwo Ojca i Syna; oto dlaczego 
religia i wiara jest dla tej filozofii zarówno jako szczebel rozwoju konieczna, jak 
już ostatecznie, jak łupiny dla orzecha, niepotrzebna”.

11 Tamże, s. 18: „Nietzsche neguje potrzebę poszukiwania ostatecznego fundamentu 
(...) chcąc zburzyć cały dotychczasowy duchowy gmach – zmurszałej według 
niego – cywilizacji (...) dostrzega, że chcąc unieważnić Boga chrześcijaństwa, 
trzeba ostatecznie unieważnić to, co absolutne jako takie”.

12 M. Heidegger, Nietzsches Wirst „Gott ist tot”, w: K. Tarnowski, Usłyszeć Niewi-
dzialne, dz. cyt., s. 18.

13 M. Buber, Zaćmienie Boga, tłum. P. Lisicki, Warszawa 1994, s. 78, w: K. Tar-
nowski, Usłyszeć Niewidzialne, dz. cyt., s. 19: „Człowiek nie zaprzecza istnieniu 
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Swoje rozważania krakowski filozof podsumowuje stwierdzeniem, 
że w przypadku zagadnień związanych z religią powinna obowiązy-
wać fenomenologiczna zasada wszystkich zasad Husserla, zalecająca 
opisywanie wszystkiego tak, jak jawi się w świadomości. Wymaga to 
redukcji ejdetycznej – czyli oczyszczenia świadomości z balansu po-
znawczego, wzięcia w nawias wiedzy naukowej – i prowadzi do uchwy-
cenia istoty fenomenów. Wobec tego pierwszeństwo przed wszelkimi 
konstrukcjami na temat wiary ma sama wiara, a filozofia wiary ma 
być jedynie jej hermeneutyką. Tarnowski dodaje, że dla filozofów jed-
nak zawsze istnieje niemal nieprzezwyciężalna „pokusa tworzenia 
«filozofemów»14, będących taką czy inną postacią gnozy”15.

W encyklice Jana Pawła II Fides et ratio znajdujemy powrót do 
myśli św. Tomasza dotyczącej ugruntowania religii. Pierwsze zda-
nie encykliki, powtórzmy, mówi o tym, że wiara i rozum są jak dwa 
skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kompetencji prawdy16. 
Zgodnie z intencją Jana Pawła II, encyklika miała skoncentrować się 
na zagadnieniu prawdy i jej fundamencie w relacji do wiary17. En-
cyklika przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego I, mówiące 
o istnieniu podwójnego porządku poznania – przy pomocy natural-
nego rozumu i przy pomocy wiary. Nie ma powodu do rywalizacji 
między rozumem a wiarą, każda z tych rzeczywistości ma swoją 
przestrzeń, gdzie może się realizować. Obydwa porządki poznania 
prowadzą do pełni prawdy, zaś Bóg jest rękojmią i fundamentem po-
znawalności i racjonalności naturalnego porządku rzeczy, na którym 
mogą opierać się ludzkie nauki18.

transcendentnego Boga, lecz tylko Go wyłącza – nie doświadcza już niepozna-
walnego (...) to nie Boga odsuwa ze wstrętem świadomość współczesna, lecz wia-
rę. Niech się dzieje z Bogiem, co chce – człowiekowi o współczesnej świadomości 
zależy jedynie na tym, aby nie pozostawać z Nim w stosunku wiary”. Por. tamże: 

„Nierzeczywistość Boga polega więc, według Bubera, nie na tym, że człowiek 
Boga po prostu neguje, lecz że Go neutralizuje”.

14 Słowo używane przez Karola Tarnowskiego we Wstępie do Usłyszeć Niewidzialne.
15 Tamże, s. 24.
16 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 3, 65.
17 Tamże, s. 13.
18 Tamże, s. 17, 30, 53.
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Drugi rozdział encykliki poświęcony jest medytacji nad myśleniem 
biblijnym, które wynika z tekstu Pisma Świętego. Cechą wyróżniającą 
tekst biblijny jest przeświadczenie o nierozerwalnej jedności poznania 
rozumowego i poznania wiary. Nie można zatem rozdzielać porządku 
wiary i rozumu, nie pozbawiając człowieka możliwości prawdziwego 
poznania siebie, Boga i świata19. 

Encyklika przestrzega przed rezygnacją z tradycyjnego połączenia 
myślenia biblijnego z poszukiwaniem fundamentu (a więc pierwszych 
zasad i przyczyn) w duchu metafizyki greckiej20 i wzywa do odnale-
zienia na nowo związku wiary i metafizyki. Jan Paweł II przypomina, 
że nieprzypadkowy był fakt powierzenia przez Ojców Kościoła spraw  
wymagających wyjaśnienia filozofiom niechrześcijańskim21. Papież 
wskazuje trzy warunki umożliwiające powrót rozumu do korzeni: za-
korzenienie myślenia w zapytywaniu człowieka o prawdę dotyczącą 
jego samego, prymat myślenia nad konstruowaniem filozoficznych sy-
stemów i odwołanie się do pojęcia mądrości w odniesieniu do całościo-
wej wizji świata (wizje tę Tarnowski nazywa – za Jaspersem – miejscem  
szyfrów Transcendencji). Według Jana Pawła II, te trzy wymiary wiążą 
rozum z Objawieniem, a więc wiarę z rozumem. Elementarna wiara 
ma dwa skrzydła odsłaniające znaki Boga w człowieku i w kosmosie, 
będące odpowiedzią na człowieczy niepokój, a skrzydłami tymi są: 
biblijne Objawienie i mądrość pozachrześcijańskich systemów, w tym 
przede wszystkim filozofii greckiej22.

19 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, Kraków 1999, s. 316-317: „cały drugi rozdział 
encykliki poświęcony jest medytacji nad myśleniem biblijnym, w szczególno-
ści nad księgami mądrościowymi. Ukazują one człowieka, który miłuje prawdę 
i szuka jej. Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który radzi się swego 
rozumu”.

20 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, Kraków 2009, s. 75.
21 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, s. 115: „Nieprzypadkowo Ojcowie Koś-

cioła i teolodzy średniowieczni przyjmowali filozofie niechrześcijańskie, aby im 
powierzyć funkcję wyjaśniającą”.

22 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 76: „Oba te skrzydła odsłaniają 
znaki Boga w człowieku i w kosmosie. (...) składając się na pewną elementarną 
wiarę”.
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Encyklika stwierdza pogłębiający się rozdział rozumu i wiary 
i wini za to szczególnie filozofie potomistyczne, które wprawdzie 
przyczyniły się do lepszego poznania człowieka i świata, ale jedno-
cześnie spowodowały przemianę samego sensu człowieczeństwa. Za-
grożenie papież widzi w takich nurtach, jak: eklektyzm, historyzm 
(jako jedna z postaci modernizmu), pragmatyzm i nihilizm, a prze-
de wszystkim neopozytywizm odrodzony pod postacią scjentyzmu. 
Powstało tak wiele perspektyw poznawczych, że doprowadziło to 
do powszechnego zjawiska fragmentaryzacji wiedzy23, którego dal-
szym następstwem stało się zakwestionowanie sensowności pytania 
o poszukiwanie nadrzędnego sensu. Papież przyznaje, że w wielu 
dziedzinach24 zasoby wiedzy znacznie się wzbogaciły, jednak czło-
wieczeństwo zaczęło zatracać się m.in. w scjentyzmie, uznającym 
panowanie techniki nad rzeczywistością, a w konsekwencji nad sa-
mym człowiekiem25. Mentalność scjentystyczna rozpowszechnia się 
i powoduje wielkie szkody, jak chociażby zaliczanie pytań o sens 
życia do sfery irracjonalnej lub do dziedziny wyobraźni, a przede 
wszystkim wpojenie ludziom przekonania, że wszystko, co technicz-
nie wykonalne, jest też dopuszczalne moralnie. Może to doprowa-
dzić do stanu stałego zagrożenia człowieka przez wytwory jego włas-
nych rąk26. Filozofia współczesna poszukuje bardziej pewności niż 
prawdy, traci związek z Absolutem i uruchamia proces wyradzania 
się myśli chrześcijańskiej, m.in. w fideizm27. Papież pisze dalej w en-
cyklice, że refleksja filozoficzna, która wykluczałaby wszelkie otwar-
cie na metafizykę, byłaby zupełnie nieprzydatna do pełnienia funkcji 

23 Tamże, s. 121.
24 Tamże, s. 135: „Wystarczy tu wymienić logikę, filozofię języka, epistemologię, 

filozofię przyrody, antropologię (...), egzystencjalne ujęcie zagadnienia wolności”.
25 Tamże, s. 71-72: „mentalność pozytywistyczna (...) zrezygnowała z wszelkich 

odniesień do wizji metafizycznej i moralnej. W wyniku tego (...) ludzie nauki 
(...) nie stawiają już w centrum swej uwagi osoby ludzkiej i całości jej życia. Część 
z nich, świadoma możliwości otwartych przez rozwój techniki, wydaje się ulegać 
(...) logice rynku, a także pokusie zdobycia demiurgicznej władzy nad przyrodą, 
a nawet nad samym człowiekiem”.

26 Tamże, s. 132-133, 73.
27 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 77.
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pośredniczącej w zrozumieniu Objawienia i że wyzwanie, jakie stoi 
przed nami, polega na przejściu od fenomenu do fundamentu28. Jan 
Paweł II apeluje do filozofów i wykładowców filozofii, aby mieli od-
wagę przywrócić myśli filozoficznej wymiar autentycznej mądrości 
i prawdy, także metafizycznej29.

Komentując przesłanie encykliki30, Tarnowski przyznaje, że istnieje 
coś takiego, jak metafizyczny wymiar rzeczywistości i że jest on hory-
zontem, który należy przywrócić współczesnej kulturze. Przytaczam 
w tym miejscu słowa Jana Pawła II, skomentowane przez Tarnowskie-
go jako „wyznanie wiary”, ponieważ podzielam ich przesłanie i uwa-
żam je za bardzo ważne w dalszych rozważaniach:

Kładę tak wielki nacisk na element metafizyczny, gdyż jestem prze-
konany, że tylko tą drogą można przezwyciężyć kryzys, jaki dotyka dziś 
wszelkie obszary filozofii, a w ten sposób skorygować pewne błędne po-
stawy rozpowszechnione w naszym społeczeństwie31.

Tarnowski uznaje encyklikę za dokument cenny32, ale i kłopotliwy, 
po czym stawia pytanie: co może znaczyć zalecana przez encyklikę 
droga od fenomenu do fundamentu? I od razu odpowiada, że nie-
wątpliwie przejście od fenomenologii do metafizyki – ale jakiej? To 
zdanie krakowskiego filozofa sygnalizuje, że kwestionuje on przejście 

28 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 125. Por. K. Tarnowski, Tropy 
myślenia religijnego, dz. cyt., s. 78.

29 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 155.
30 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 322: „najbardziej charakterystyczną 

cechą encykliki jest nacisk położony w niej na metafizykę. Papież wypowiada 
niemal przy jej końcu (...) rodzaj metafizycznego wyznania wiary – Kładę tak 
wielki nacisk na element metafizyczny, gdyż jestem przekonany, że tylko tą drogą 
można przezwyciężyć kryzys, jaki dotyka dziś wszelkie obszary filozofii, a w ten 
sposób skorygować pewne błędne postawy rozpowszechnione w naszym społeczeń-
stwie. Jan Paweł II jest – w moim przekonaniu słusznie – przeświadczony, że 
istnieje coś takiego jak metafizyczny wymiar rzeczywistości i że to on jest tym 
horyzontem, który trzeba przywrócić współczesnej kulturze”.

31 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 126.
32 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 83.
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od fenomenu do fundamentu oraz że zaproponuje inny model, nie 
rezygnując jednak z pytań o ugruntowanie religii, i będzie pisać o me-
tafizyce innej niż dotychczas znana.

KONCEPCJA TARNOWSKIEGO, CZYLI DROGA  
OD FUNDAMENTU TO FENOMENU

Pisząc o myśleniu w żywiole metafizyki, Karol Tarnowski przyta-
cza opinie Władysława Stróżewskiego33, który odsłania istotę filozo-
fowania, zaczynającego się w oparciu o to, co dane, czyli o szeroko 
pojęte fenomeny, poprzez analizę tego, co dane, aż do decyzji me-
tafizycznej. Tarnowski zwraca uwagę na zdanie Stróżewskiego, mó-
wiące o tym, że dowody na istnienie Boga przychodzą w metafizyce 
z konieczności zawsze za późno i że Bóg jest założeniem metafizyki, 
a nie jej rezultatem34.

33 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 2005, s. 478-479: „W istnieniu samym 
nie ma niejako miejsca na sens czy bezsens (...) chodzi o tzw. sens życia, sens 
czasu, sens dziejów. Nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie o ich 
sens (...) sens ten nie jest pierwotnie ani konstytuowany, ani odkrywany, lecz 
tylko niejako postulowany (...) Sens życia, sens dziejów i sens istnienia jawią się 
jako doskonałe dopełnienie, które się dokona, a w gruncie rzeczy już się dokonu-
je, mimo doświadczanych na co dzień, zupełnie niezrozumiałych, jeśli nie wręcz 
absurdalnych kolei naszego życia. Wymaga to wszakże założenia absolutnego 
podmiotu, który ów sens tworzy i za niego odpowiada, będąc dlań równocześ-
nie ostatecznym punktem odniesienia. Teihard de Chardin nazwał go «punk-
tem Omega»”. Por. S. Swieżawski, Zagadnienia historii filozofii, Warszawa 2005, 
s. 358: „trzeba postarać się najpierw określić samo pojęcia sensu i celu. Mówimy 
więc o jakiejś rzeczy, że ma sens, jeśli jest uzasadniona, jeśli ma rację bytu. Sens 
jakiejś rzeczy to więc tyle, co jej sensowność i racjonalność. Cel natomiast jest 
tym, co dana rzecz ma urzeczywistnić; przede wszystkim chodzi o realizację 
natury danej rzeczy”; s. 389: „rozpatrywanie każdej rzeczywistości historycznej 
jako otwartej ku przyszłości, która wciąż modyfikuje i precyzuje sens i cel tego, 
co już zaistniało, nie jest więc tym samym, co patrzenie na dzieje od strony ich 
eschatos”.

34 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 229: „Stróżewski odsłania (...) samą 
istotę filozofowania, które rozpoczyna się zawsze w oparciu o to, co dane, o sze-
roko pojęte fenomeny (...) by następnie to, co dane, analizować”; s. 237: „Wreszcie 
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W dalszych rozważaniach Tarnowski stara się doprecyzować po-
jęcie wiary i dochodzi do wniosku, że pojęcie to jest trudne, ma roz-
myte granice, olbrzymią literaturę i jest wieloaspektowe. Rozważając 
tę sprawę, Tarnowski pisze o fundamentalnym pra-zaufaniu, które 
zakłada pierwotne odniesienie do dobra, zawiera w sobie potencjał 
nieskończoności35. Dochodzimy do tego, co krakowski filozof nazywa 
wiarą fundamentalną. 

Znajdujemy u Tarnowskiego opis i uzasadnienie dla powstania 
wiary fundamentalnej. Podmiot nie ma od zarania wyrobionego sto-
sunku do czegokolwiek, najpierw po prostu żyje, a na to, by móc żyć, 
musi mieć elementarną ufność na otwierające się przed nim perspek-
tywy36. Tak zdefiniowana wiara fundamentalna niczego nie określa, 
nie identyfikuje, lecz otwiera się na „więcej” i na „lepiej”, czego gra-
nic nie można wyznaczyć. Wiara fundamentalna wpisuje się w ludzką 
egzystencję, która jest pewną drogą: „Formą tej drogi jest czasowość, 
a treścią zmagania o wartości. Ego jest wiązką danych możliwości, 

autor Istnienia i sensu pokazuje niezbywalny w metafizyce udział dwóch biegu-
nów, nie analizując zresztą ich wzajemnej relacji; Boga, co najmniej jako Ab-
solutu rozumności, oraz wolności człowieka. Filozofowanie (...) postawienie na 
racjonalność jako taką, a więc i racjonalność metafizyczną, jest sprawą wolności. 
Zaś dążenie do ostatecznego poznania rzeczywistości w jej pierwszych zasadach 
i przyczynach zakłada w istocie wiedzę Bożą, scientia divina. Dlatego dowody 
na istnienie Boga przychodzą w metafizyce z konieczności zawsze za późno. Bóg 
jest założeniem metafizyki, a nie dopiero jej rezultatem”.

35 Tamże, s. 48, 50.
36 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 254: „ta możliwość płynie 

nie po prostu od przyrody, lecz od ludzkiego świata, otwierającego się dzięki 
bliskości domu, a następnie językowi i kulturze. Ufność jest zaufaniem w pod-
stawową sensowność rzeczy i w podstawowe dobro istnienia, które zostaje zresz-
tą wprędce naruszone, ale nigdy do końca. Dobro przeważa, ale jego sens ulega 
stopniowo przemianie dzięki zdolności do przekraczania zawodów i zranień 
przez elementarną nadzieję. Na tej drodze konstytuuje się też coś w rodzaju 
pierwotnej geografii symbolicznej świata, rozpiętego między ziemią a niebem. 
Ziemia jest fundamentem, który zasadniczo nie zawodzi (...) a niebo niesie w so-
bie bogactwo znaczeń krystalizujących wyobraźniowo nieokreśloność pewnego 
«ponad», elementarnej transcendencji”.
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między którymi trzeba wybierać w poszukiwaniu kierunku drogi, 
a więc sensu własnego życia”37.

Wiara fundamentalna staje się nowym duchowym arché: nie musi 
ona, chociaż może, prowadzić do wiary religijnej. Potrzebna jest tu de-
cyzja podjęta przez człowieka będącego osobą wolną. Tarnowski przy-
wołuje w tym miejscu opinie Heideggera, który mówi w odniesieniu 
do wiary o decyzji i sposobie bycia38.

Czymś innym od wiary fundamentalnej jest wiara filozoficzna. 
Tarnowski zauważa, że istnienia takiej wiary nie można wykluczyć 
u wielu poszukujących i wątpiących, którzy nie potrafią określić, czy 
i w co wierzą, a jednak doświadczają rzeczywistości w określony spo-
sób. Doświadczenie to wydaje się bliskie pewnej przeżywanej metafi-
zyce i może świadczyć o tym, że metafizyka ta zaczyna się od funda-
mentalnej wizji, a nie od konstrukcji pojęciowych39. Za istotę tej wizji 
Tarnowski uważa m.in. brak możliwości jej wyrażenia, ponieważ jest 
ona świadectwem obecności tajemnicy, której nie da się zredukować 
do tego, co jeszcze niepoznane. Wizja ta jest trudna do uchwycenia 
i jest problemem dla filozofów, którzy walczą równocześnie o prze-
zwyciężenie metafizyki i o myślenie jej na nowych zasadach. Krytyka 
metafizyki jest czym innym z pozycji scjentystycznego neopozytywiz-
mu, a czym innym z pozycji myśli filozoficznej, krzyżującej się ze 
źródłami myślenia religijnego40.

Tarnowski przypomina, że dla metafizyki głębia sensu krystali-
zowała się w możliwej do poznania, rozumnej arché; dla religii zaś  
 

37 Tamże, s. 255.
38 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 55: „o ile zatem Heidegger ma rację, 

to wiara jest – jak wszystkie możliwości – pewnym sposobem bycia, którego 
istotnym składnikiem jest decyzja, jest to decyzja za albo przeciw egzystowaniu 
z łaski objawienia”.

39 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 245: „Wiara filozoficzna (...) 
nie jest ani niezobowiązującą opinią, ani afirmacją pojęciową pewnych doktry-
nalnych treści. (...) Wiara zanurzona w życiu jest (...) bardziej sprawą konkretną, 
to znaczy także dotyczącą pewnych treści i najczęściej także osób”.

40 Tamże, s. 246.
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zazwyczaj w osobowo rozumianym – Bogu; w konsekwencji wiara filo-
zoficzna jest przylgnięciem do prawdy i niezbędnym wprowadzeniem 
do każdej teologii, której użycza swojej pewności, ale nie wiedzy41. 

Tarnowski przyjmuje, że współczesna filozofia podważyła budowa-
ne przez stulecia uzasadnienia metafizycznych tez. Wyzwanie współ-
czesnego myślenia religijnego nie polega jednak na tym, by odrzucić 
istnienie tego, co fundamentalne, lecz raczej na uznaniu, że metafi-
zyczne uzasadnienie konieczności jego istnienia jest nie do utrzymania. 
Trzeba obrać drogę pomijająca metafizyczne uzasadnienia, albowiem 
„fundament nie jest korelatem żadnej niepowątpiewalnej oczywistości, 
lecz raczej mozolnej, indywidualnej, choć także wspólnotowej lektury 
tego, co «przemawia» i «daje do myślenia»”42. Z tej perspektywy me-
tafizyka jest raczej próbą ucieczki przed tym, co nieprzewidywalne, 
w uporządkowany świat, którego zwieńczeniem jest konieczna zasada, 
osiągnięta w rozumowaniu „poprzez uzasadnianie i przyczynowość”43, 
czego rezultatem jest utożsamianie konieczności z absolutem, a osta-
tecznie z Bogiem.

Propozycja filozoficzna Karola Tarnowskiego zakłada inną drogę 
od fundamentu do fenomenu. Tego, co fundamentalne, należy szukać 
w człowieku. Oznacza to poszukiwanie w nim takiego wymiaru, który 
„konstytuuje sam rdzeń warunków możliwości zjawiania się zjawisk 
dla mnie oraz mnie jako podmiotu dla siebie samego”44. Z analiz teks-
tów Tarnowskiego wynika, że owym fundamentem, na którym nale-
ży konstruować filozofię religii, jest tzw. wiara fundamentalna. Jest 
ona specyficznym pra-zaufaniem: „żyjąc, ufamy, życie samo w sobie 
to poryw ufności, który możemy nazwać pra-zaufaniem”45. W każ-
dym człowieku odkrywamy otwarcie na to, co dane, jako ufność 
wyczekującą jakiegoś dobra. Ks. Józef Tischner wspominał o innych 

41 Tamże, s. 247.
42 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 88.
43 Tamże, s. 84.
44 K. Mech, Od fundamentu do fenomenu, dz. cyt., s. 205.
45 Tekst niepublikowany, cyt. za: K. Mech, Od fundamentu do fenomenu, dz. cyt., 

s. 206.
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„pomostach wiodących ludzi do wiary religijnej”46. Wierzymy, że ży-
cie przyniesie nam jednak więcej dobra, a nie zła, ufamy, że w ogóle  
warto żyć, ufamy innym ludziom; bez tej pra-ufności trudno w ogóle 
żyć i funkcjonować. Wiara fundamentalna nie jest więc wiarą religijną. 
Jest bardziej pierwotna niż wszelkie religijne i niereligijne wybory. 

Filozoficzna teoria religijnego myślenia zaproponowana przez kra-
kowskiego myśliciela stawia w miejsce metafizycznej pewności ryzyko 
wiary. Ten specyficzny antropologiczny zwrot w stronę wiary funda-
mentalnej, która staje się nowym duchowym arché – powoduje, że 
wiara ta staje się warunkiem „nowej” metafizyki, bo to ona ostatecznie 
pozwala na akceptacje hipotezy o istnieniu religijnego Absolutu.

Z przeprowadzonych rozważań wynikają, moim zdaniem, następu-
jące odpowiedzi na postawione we wstępie pytania:

1. Czy odrzucenie fundamentu metafizycznego, na którym bu-
dowano koncepcje człowieka i jego religijności, prowadzi do negacji 
racjonalnych projektów filozofii religii?

Współczesne myślenie religijne może (ale nie musi) postrzegać 
metafizykę jako próbę ucieczki przed tym, co nieprzewidywalne, 
w uporządkowany świat, którego zwieńczeniem jest konieczna za-
sada, czego rezultatem jest utożsamianie konieczności z Absolutem, 
a ostatecznie z Bogiem. Propozycja filozoficzna – hipoteza Tarnow-
skiego – według mnie nie jest i nie musi być negacją racjonalnych 
projektów filozofii religii, zakłada inną drogę i stawia w miejsce 
metafizycznej pewności – ryzyko wiary. Uważam, że w obecnych 
czasach człowiek może potrzebować systemu metafizycznego dają-
cego poczucie wolności i swobody wyboru. Metafizyka tradycyjna 
może na takich miłośnikach wolności sprawiać wrażenie systemu 
zmuszającego ich do koniecznego podporządkowania się regułom. 
Potrzebna jest im metafizyka budowana w duchu wolności. Taką 
nową metafizykę na fundamencie nowego duchowego arché buduje 
Karol Tarnowski, który wprawdzie próbuje zastosować inną drogę 

46 Por. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 328: „Istnieją jakieś 
inne pomosty wiodące ludzi do chrześcijaństwa. Jakie? (...) rzeczą myślicieli jest 
nie uciekać, lecz odsłonić, oczyścić, ukazać w pełnym blasku”.
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metafizyczną niż Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio, jednak dro-
ga ta daje możliwość dotarcia przez człowieka do tego samego celu, 
jaki wskazywała metafizyka klasyczna. Tym celem jest Dobro, bez 
względu na to, czy występuje pod nazwą filozoficznego, czy religijne-
go absolutu, czy też Boga osobowego. Filozofia religijnego myślenia 
zaproponowana przez krakowskiego myśliciela stawia w miejsce me-
tafizycznej pewności ryzyko wiary. Ten specyficzny antropologiczny 
zwrot w stronę wiary fundamentalnej powoduje, że wiara ta staje się 
warunkiem „nowej” metafizyki.

2. Czy w filozofii religii można oprzeć się na innym fundamencie 
niż metafizyczny i czy pozwoli to na lepsze zrozumienie religijnego 
wymiaru człowieka?

Koncepcja Tarnowskiego opiera się na fundamencie antropolo-
gicznym. Jest to droga od doświadczenia do modelu metafizycznego. 
Możliwość wiary religijnej da się wyprowadzić z pra-zaufania. Między 
wiarą a pra-zaufaniem istnieje ścisły związek, który może prowadzić 
do ugruntowania wiary. Ten antropologiczny zwrot w stronę wiary 
fundamentalnej i religijnej powoduje, że wiara staje się warunkiem 
„nowej” metafizyki, pozwalającej na akceptację hipotezy o istnieniu 
religijnego Absolutu, który może być dla wieku bardziej zrozumiały 
i bliższy pojęcia Boga Osobowego niż filozoficzny Absolut.

3. Koncepcja Tarnowskiego implikuje przejście od wiary funda-
mentalnej i filozoficznej do wiary religijnej. Pytanie brzmi: czy jest 
to przejście konieczne?

Nie jest to przejście konieczne, może ono dokonać się w porządku 
wolności. Człowiek ma wolną wolę i może z niej skorzystać, wybiera-
jąc wiarę filozoficzna, wiarę religijną lub niewiarę. 

4. Czy koncepcja Tarnowskiego jest pragmatycznie lepsza (i dla 
kogo lepsza?) od drogi, jaką daje metafizyka klasyczna?

Uważam, że propozycja Tarnowskiego, stawiając na indywidualną 
wolność i nadzieję, jest bliższa doświadczeniom współczesnego, wraż-
liwego na napięcie dobro–zło człowieka. Trzeba przyznać, że meta-
fizyka klasyczna, nie interesując się indywidualnym doświadczeniem 
konkretnego człowieka, tym samym je deprecjonuje. 
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ZAKOŃCZENIE 

Tarnowski, zachowując wobec encykliki Fides et ratio krytycz-
ny dystans, uznaje ją jednocześnie za dzieło znaczące i ważne. Istotą 
przesłania tej encykliki jest:

• przypomnienie o istnieniu podwójnego porządku poznania – 
przy pomocy naturalnego rozumu i przy pomocy wiary,

• ostrzeżenie przed rezygnacją z tradycyjnego połączenia myślenia 
biblijnego z poszukiwaniem fundamentu (a więc pierwszych za-
sad i przyczyn) w duchu metafizyki greckiej i wezwanie do odna-
lezienia na nowo związku wiary i metafizyki,

• stwierdzenie pogłębiającego się rozdziału rozumu i wiary, który 
wprawdzie przyczynił się do lepszego poznania człowieka i świa-
ta, ale spowodował wprowadzenie mentalności scjentystycznej 
i przekonanie, że wszystko, co technicznie wykonalne, jest do-
puszczalne moralnie. Taki stan może prowadzić do stanu zagro-
żenia człowieka przez jego własne wytwory. 

W tradycyjnej metafizycznej drodze od fenomenu do fundamen-
tu – fenomenem jest człowiek z daną mu świadomością istnienia 
i pragnieniem odpowiedzi na pytania egzystencjalne, fundamentem 
zaś jest synteza nurtów myśli greckiej i łacińskiej, prowadząca do 
pierwszych zasad i przyczyn, a więc do Prawdy i Absolutu utożsa-
mionego z biblijnym Bogiem osobowym. W koncepcji Tarnowskiego, 
od fundamentu do fenomenu następuje zwrot w kierunku antropolo-
gii, ważne jest fundamentalne pra-zaufanie, które zakłada pierwotne 
odniesienie do dobra, zawierające w sobie potencjał nieskończoności 
i prowadzące do wiary fundamentalnej. Wiara fundamentalna czło-
wieka, wpisana w jego egzystencję, urasta do wymiaru duchowego 
arché. Fenomenami mogą być: 1. wiara religijna (nadzieja na Dobro 
Absolutne) prowadząca do Boga poprzez religijny Absolut; 2. wiara 
filozoficzna (nadzieja na Dobro względne) prowadząca do Boga po-
przez wiarę religijną lub poprzez klasyczną metafizykę i Metafizycz-
ny Absolut; 3. niewiara.
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W odniesieniu do koncepcji Tarnowskiego można sformułować 
twierdzenie, że fundament jest związany z wolnością, nadzieją i sen-
sem życia i ma służyć człowiekowi w jego poszukiwaniu pośród wiąz-
ki danych mu możliwości. Inaczej mówiąc, fundament ma umożliwić 
postawienie właściwych pytań egzystencjalnych, które mogą doprowa-
dzić (w porządku wolności) do wybrania jednego z trzech możliwych 
fenomenów. „Przejście” od wiary fundamentalnej do wiary religijnej 
jest związane z rodzajem nadziei, jaka jest dana człowiekowi. Nadzie-
ja na Dobro Względne umożliwia przejście od wiary fundamentalnej 
do filozoficznej; natomiast nadzieja na Dobro Absolutne i otwarcie na 
tajemnicę – pozwalają na przejście od wiary fundamentalnej do reli-
gijnej. Możliwe jest też przejście dwustopniowe – najpierw od wiary 
fundamentalnej do filozoficznej, a następnie od wiary filozoficznej do 
religijnej. Wiara fundamentalna stanowi aksjologiczne otwarcie czło-
wieka na to, co dane w jego doświadczeniu. Ponadto w porządku wol-
ności propozycja ta otwiera drzwi dla osób, dla których metafizyka 
klasyczna wydawała się zbyt sztywna, uporządkowana i nie zostawia 
miejsca na wolność wyboru.

Sądzę, że teoria Tarnowskiego ma wiele zalet, ale nie unieważnia 
ona całkowicie prawomocności klasycznej perspektywy metafizycznej. 
Być może można połączyć dwie perspektywy i stworzyć jeden, uni-
wersalny model metafizyczny. To zadanie pozostaje do wykonania. 
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ABSTRACT

The subject of this article is The Notion of Foundation in Karol 
Tarnowski’s Philosophy of Religion. The aim of the paper is consideration 
of the notion’s meaning in the philosophy of religion. My intent is to 
compare the theory of Tarnowski related to anthropologic foundation 
of pre-reliance in terms of hope and freedom to classical metaphysics. 

The philosophical proposal of Tarnowski broadens the scope of 
the philosophy of religion as it opens  in terms of axiology through 
the notion of foundation immanent to the man. This creates a new 
perspective in metaphysics. In comparison to classical metaphysics it 
is less stringent and gives more room for free will. 

The idea of Tarnowski – as Mech stipulates – is a contradiction to 
the idea of the Neccessary, as each man is free to choose on the basis 
on one’s own experience, which determines freedom, hope and the 
sense of life. 

I claim that the theory of Tarnowski has many merits but it does 
not disavow the traditional metaphysical model either in its intents, or 
conclusions. It may be useful to combine these two perspectives into 
one model which I intend to undertake in my next paper. 

Jurata Bogna Serafińska z d. Michalska (ur. w Płocku), ukończyła 
studia magisterskie w obszarze nauk humanistycznych na kierunku filozofia 
na UKSW w Warszawie (obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii); członek 
ZLP, POLART, ZaiKS, SAP, autorka ponad dwudziestu tomików poezji i prozy, 
z  których trzy wydano w przekładzie na język serbski w Knjaževac. W 2011 
roku odznaczona przez Ministra Kultury odznaką honorową „Zasłużony dla 
kultury polskiej”. Współpracuje z kilkoma redakcjami, a także z Grupą Literac-
ką Sił Powietrznych i z Zespołem muzycznym „VERTTEX” z New Yorku. Licz-
ne nagrody, m.in. statuetka Świętokrzyskiego Gustawa” przyznana w 2014 roku 
za prace krytyczne o literaturze i filozofii. Autorka wielu publikacji zarówno 
naukowych, jak i literackich, m.in. Grzech pierworodny pisma (2013), Filozofia 
kultury Feliksa Konecznego (2014), Logos i mit. Mit i logos (2016).





Wuthering Heights (7).   
Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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O nowej fenomenologii we Francji 

Tytuł mojego artykułu wymaga wyjaśnienia. Nawiązuje on do książ- 
ki Neue Phänomenologie in Frankreich autorstwa Hansa-Dietera Gond-
ka i Laszlo Tengelyiego, która ukazała się w 2011 roku w Niemczech. 
Przedstawiając nową fenomenologię, będę się odwoływał do tej pra-
cy. Warto dodać, że autorzy tej książki sami odwoływali się do tytułu 
pracy Bernharda Waldenfelsa Phänomenologie in Frankreich z pierw-
szej połowy lat osiemdziesiątych XX wieku. Zresztą w języku polskim 
istnieje książka o podobnym tytule: jest to wybór tekstów pod redak-
cją Jacka Migasińskiego i Iwony Lorenc, zatytułowany Fenomenologia 
francuska. Nota bene polski tytuł jest najbardziej precyzyjny, ponie-
waż prezentuje autorów francuskojęzycznych należących do nowej fe-
nomenologii, wśród których są nie tylko Francuzi. Chodzi tu zatem 
o wyjaśnienie i rozwinięcie określenia „nowa” w nazwie „nowa feno-
menologia we Francji” czy precyzyjniej „nowa fenomenologia francu-
ska” oraz o próbę podania wybranych cech charakterystycznych dla 
tej nowej formacji. Od razu trzeba dodać, że chodzi tu o wybrane ce-
chy, ponieważ podanie wszystkich byłoby niezwykle trudne, jest to 
bowiem złożona i bogata formacja.

Można zatem zapytać: w jakim sensie jest to nowa fenomenologia 
i w jaki sposób odnosi się ona jako historyczna formacja do fenome-
nologii w ogóle? Co stanowi o jej specyfice i kiedy można zauważyć 
moment jej wyłonienia się na gruncie języka francuskiego? Wreszcie, 
kto reprezentuje tę nową formację i czy jest to jedna fenomenologia 
czy raczej lepiej byłoby mówić o nowych fenomenologiach? 

DYSKUSJE I LEKTURY
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Jeśli przyjąć za Paulem Ricoeurem z jego książki A l’école de la 
phénoménologie, że „fenomenologia w szerokim sensie to suma dzie-
ła Husserla i herezji od niego się wywodzących”, to z tej perspektywy 
rzecz ujmując, cała grupa myślicieli z XX i XXI wieku z łatwością daje 
się tutaj umieścić. Wszyscy bowiem odwołują się do Husserla, a sze-
rzej: do pary Husserl–Heidegger i, dokonując rozwinięcia niektórych 
wątków, tworzą własną postać fenomenologii. Jednakże w obrębie tych 
szerokich ram można spróbować przyjąć bardziej precyzyjne kryte-
ria. Jednym z nich jest kryterium chronologiczne. Przy jego pomocy 
można określić moment pojawienia się nowej fenomenologii francu-
skiej. Można tytułem hipotezy przyjąć, że w określonej i zróżnicowa-
nej postaci nowa fenomenologia daje o sobie znać na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, ale jednocześnie – 
co trzeba dodać i podkreślić za Jean-Luc Marionem z jego tekstu Un 
moment français de la phénoménologie – moment francuski fenome-
nologii wskazuje na wspólne punkty, stanowiące nieprzerwaną suk-
cesję biegnącą od Emmanuela Lévinasa z lat trzydziestych XX wieku 
do Paula Ricoeura, Michela Henry’ego i Jacques’a Derridy, raz jeszcze 
Lévinasa aż po aktualną generację nowych fenomenologów. 

Wypada zaznaczyć, że nieprzerwana sukcesja, o której mówi Marion, 
łączyła się z presją, krytyką czy ogólniej oddziaływaniem innych szkół 
myślenia. Szczególnie wyraźnie można to było dostrzec w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, kiedy miała miejsce zmiana 
paradygmatów myślenia i dominować zaczęły strukturalizm i poststruk-
turalizm. Te i inne czynniki, jak na przykład rola psychoanalizy, miały 
wpływ na rozwój i kształtowanie się fenomenologii we Francji. Przyj-
mijmy więc, że nowa fenomenologia zaczyna proces kształtowania się 
od lat sześćdziesiątych. Właśnie fenomenologia aktualnej generacji fran-
cuskich myślicieli została określona przez Gondeka i Tengelyiego oraz 
innych idących ich śladem mianem „nowej fenomenologii francuskiej”. 

Dlaczego nosi nazwę „nowej” fenomenologii? Fenomenologia jest okre-
ślana jako „nowa”, ponieważ podlega „istotnej i systematycznej transfor-
macji” w stosunku do jej poprzedników, to znaczy Edmunda Husserla, 
jako jej założyciela, Martina Heideggera, a także pierwszych fenome-
nologów francuskich Jean-Paul Sartre’a i Maurice’a Merleau-Ponty’ego.  
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Główna teza, wokół której skupia się książka Gondeka i Tengelyiego 
i którą w określeniu badanej przez nas formacji przyjmuje się jako 
punkt odniesienia, mówi, że nowa postać fenomenologii we wszyst-
kich jej wersjach łączy się ze zmianą paradygmatu, z modyfikacją poj-
mowania pojęcia fenomenu, który odtąd rozumie się jako wydarzenie 
(niem. Ereignis, fr. Événement). Jeśli pojęcie fenomenu podlegało przez 
całe stulecie licznym modyfikacjom, to trzeba zaproponować, jak to 
określa Ch. Sommer, minimalną definicję, która byłaby akceptowalna 
przez wszystkich fenomenologów: fenomen jest Sinngebilde, une for-
mation de sens, wytworem sensu, formacją sensu. Jak wiemy Husserl 
w Ideach I w paragrafie 55 zauważył: „wszystkie realne jednostki są 
«jednostkami sensu» [Einheiten des Sinnes], to znaczy są dane jako ta-
kie po dokonaniu redukcji fenomenologicznej”. Dodaje on także, że 

„te jednostki zakładają nadającą sens świadomość [sinngebendes Be-
wusstsein] (...), która ze swej strony jest absolutna”. 

Otóż reprezentanci „nowej fenomenologii”, podobnie jak przed 
nimi niektórzy uczniowie Husserla, tacy jak: Martin Heidegger, Ro-
man Ingarden czy Jan Patočka, kwestionują ten idealistyczny zwrot 
Husserla, gdzie łączy się redukcję fenomenologiczną oraz formacje 
sensu powstałe po jej dokonaniu z przeżyciami intencjonalnymi czy 
precyzyjniej: z aktami czystej świadomości. Chcą oni badać fenome-
ny w taki sposób, aby ominąć donację sensu określoną przez świa-
domość i jej struktury związane z korelacją noetyczno-noematyczną. 
Z tego dążenia wyrasta zmiana paradygmatu rozumienia fenomenu 
oraz praktyki fenomenologów, a wraz z tym stosunkowo wcześnie 
tzw. „trzecia postać fenomenologii”. Ta trzecia postać fenomenologii 
we Francji odłącza się od „fenomenologii egzystencjalnej” Jean-Paul 
Sartre’a z Bytu i nicości (1943) i od wczesnego Maurice’a Merleau-
-Ponty’ego z Fenomenologii percepcji (1945) i pojawia się w rozpro-
szony sposób, ale niemalże równocześnie na początku lat sześćdzie-
siątych XX wieku wraz z publikacjami takich dzieł jak: Widzialne 
i niewidzialne (1964), Oko i umysł (1964) późnego Merleau-Ponty’ego, 
Symbolika zła (1960), O interpretacji. Esej o Freudzie (1965) Paula Ri-
coeura, Istotą manifestacji (1963) Michela Henry’ego oraz Całością 
i nieskończonością (1961) Emmanuela Lévinasa. Wszyscy wymienieni 



158 tytuł pisma 1(1)/2014158 filozofiareligii.pl, 2017, nr 1

marek drwięga

autorzy „trzeciej postaci fenomenologii” darzą szczególnym zaintere-
sowaniem fenomeny, w których Sinngebung, nadanie sensu przeciw-
stawia się świadomości intencjonalnej. Wskazują oni bowiem nie na 
świadomość jako źródło sensu, lecz na „sens spontaniczny”, „nieświa-
dome”, „symbol”, „afektywność” czy „twarz”. Jak to słusznie zauważa 
jeden z komentatorów, pisząc o transformacjach fenomenologii: żeby 
badać te zagadnienia, trzecia postać fenomenologii francuskiej 

przechodzi między Husserlem a Heideggerem, przybliżając się do feno-
menów przeciwstawnych lub występujących à rebours wobec świadomości 
intencjonalnej, udzielając głosu fenomenom z obszaru „inaczej niż bycie”. 
Nowa fenomenologia zamierza eksplorować terytoria, być może wskazane 
przez Husserla i Heideggera, ale przez nich pozostawione i zignorowane. 

Tutaj pojawia się bardzo ciekawa i godna uwagi cecha „nowej fe-
nomenologii”, a mianowicie specyficzny, dwuznaczny stosunek, jaki 
przyjmują francuscy fenomenologowie wobec różnicy między Hus-
serlem a Heideggerem. Na przykład Heidegger służy za podstawę do 
krytyki husserlowskiego ja transcendentalnego oraz dostarcza choćby 
Marionowi narzędzia do lektury onto-theo-logicznej historii filozofii, 
z drugiej strony jednak powrót do Husserla da się wyraźnie zauważyć 
na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to ukazuje się np. 
książka Didier Francka Chair et corps. Sur la phénoménologie de Hus-
serl czy też tekst Mariona La percée et l’élargissement. Contribution 
à l’interprétation des Recherches Logiques de Husserl – zamieszczony 
później jako pierwszy rozdział w książce Mariona Réduction et dona-
tion. Trzeba dodać, że ten powrót do Husserla jest po to, by rozwiązać 
niektóre problemy pozostawione w zawieszeniu czy jedynie naszkico-
wane w analityce egzystencjalnej Heideggera, a dotyczące na przykład 
kwestii ciała, seksualności, życia, innego itd. 

Warto przy okazji zauważyć, że postać Heideggera nie jest jedno-
znaczna dla francuskich filozofów, którzy przynależą do „nowej feno-
menologii”. W dziele Gondka i Tengelyiego widać to wyraźnie, ale moż-
na rzecz jasna odwoływać się także nie tylko do tej książki. Z jednej 
strony, nawiązując do tekstu Jocelyna Benoist Sur l’état présent de la 



filozofiareligii.pl, 2017, nr 1 159

o nowej fenomenologii we francji

phénoménologie, mówi się, że „nowa fenomenologia” jest pod znacznym 
wpływem Heideggera i można ją nawet określić jako post- lub neohei-
deggeryzm zmieszany z heterodoksyjnym Husserlem. Co należy dodać, 
jest to w mniejszym stopniu Heidegger z Sein und Zeit (1927) jako punkt 
odniesienia, co Heidegger z Zeit und Sein (1962), który wypracował kil-
ka kluczowych pojęć, do czego nawiązuje nowa fenomenologia, takich 
jak: dar, wezwanie, es gibt, wycofanie się, Ereignis itd. Jednakże jakkol-
wiek byłby duży, to ten wpływ Heideggera nie jest wszechobecny w no-
wej fenomenologii. Na przykład, biorąc pod uwagę takich myślicieli, jak 
Henry, a szczególnie Marion, wypada powiedzieć, że związek z Heideg-
gerem jest silny, lecz krytyczny. Oznacza to, że Marion wykorzystuje 
analizy Heideggera dotyczące onto-teologii szczególnie w krytyce histo-
rii metafizyki, ale jednocześnie wyraźnie wychodzi poza heideggerow-
ską perspektywę, którą wyznacza pojęcie bycia i jego dzieje. 

O ile stanowisko Mariona wobec Heideggera jest zniuansowane, o tyle 
w przypadku takich autorów nowej fenomenologii, jak: Marc Richir, 
Renaud Barbaras czy Jocelyn Benoist można śmiało mówić o zerwaniu. 
Wśród tej nowej generacji, a w szczególności tych autorów, którzy pozo-
stają pod mocnym wpływem Husserla, da się zauważyć wyraźnie kry-
tyczne nastawienie, które najlepiej oddaje stwierdzenie jednego z nich, 
a mianowicie Marca Richira. W tekście Phénoménologie en esquisses. 
Nouvelles fondations (2000) pisze on, że nowa generacja „obudziła się 
z heideggerowskiej hipnozy”. Przy okazji o tym, jak bardzo francuska 
filozofia pozostawała w XX wieku pod wpływem Heideggera, można 
się przekonać, czytając książkę, a właściwie dwa tomy zawierające tekst 
i rozmowy, które wydał Dominique Janicaud Heidegger en France (2001). 

 Obecna generacja fenomenologów francuskich radykalizuje  
i w sposób systematyczny przepracowuje wyłomy, przejścia, czy, by 
raz jeszcze przywołać określenia Ricoeura, herezje starszego poko-
lenia fenomenologów i w ten sposób przechodzi ponad określonymi 
sposobami rozumienia Husserla i Heideggera. Cały ten złożony proces 
pociąga za sobą – o czym już wspominałem – przekształcenie podsta-
wowych pojęć fenomenologii, w tym samego pojęcia fenomenu. Rozu-
mienie fenomenu wykracza poza husserlowską przedmiotowość i jako 
nieprzedmiotowy wychodzi poza intencjonalny horyzont. Wykracza 
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także poza heideggerowską bytowość i sytuuje się poza byciem. Ten 
nadmiar właściwy nie-przedmiotowemu wymiarowi fenomenu nie 
była w stanie poddać właściwej tematyzacji ani ontologia egzysten-
cjalno-analityczna, ani fenomenologia transcendentalna. Z kolei – jak 
podkreślają Gondek i Tengelyi – cechą charakterystyczną nowej feno-
menologii jest to, że wyznacza ona sobie za zadanie ujęcie w fenome-
nie, w sercu fenomenu właśnie tego nie-przedmiotowego nadmiaru 
(ungegenständlicher Űberschuss), w wyniku czego podstawowe elemen-
ty działań fenomenologicznych – związanych z takimi pojęciami, jak: 
opis, intencjonalność, eidetyka, redukcja czy konstytucja – zaczynają 
różnić się za sprawą wariacji od husserlowskiej postaci fenomenologii, 
podobnie jak i od jej odmiany sartre’owskiej czy też wersji fenomeno-
logii związanej z osobą Merleau-Ponty’ego. Mówiąc inaczej, w nowej 
fenomenologii niekiedy wykracza się poza lub rozumie w inny sposób 
te podstawowe działania i pojęcia fenomenologiczne.

Weźmy przykład: nowa fenomenologia przekracza horyzont inten-
cjonalności. Być może najlepiej dostrzec to można, biorąc za punkt 
odniesienia filozofię Michela Henry. W jego przekonaniu właściwym 
miejscem ukazywania się fenomenu jest immanencja, nie transcenden-
cja, i żeby właściwie opisać różne modalności fenomenu życia, trzeba 
dokonać radykalnej krytyki fenomenologii intencjonalnej. Więcej, ten 
ruch przekraczania intencjonalności dociera poza horyzont wszelkich 
horyzontów intencjonalnych, a więc świat. Nie mamy już do czynienia 
nie tylko z fenomenologią intencjonalną, lecz także z fenomenologią 
świata czy tego wszystkiego, co może i ukazuje się w jego horyzoncie. 
W konsekwencji, jak to w sposób krytyczny ujął Dominique Janicaud, 
posługując się terminem das Unscheinbare, pochodzącym od późne-
go Heideggera, mamy do czynienia z fenomenologią tego, co się nie 
ukazuje, z „fenomenologią tego, co niewidoczne” (phénoménologie de 
l’inapparent). Trzeba tutaj zauważyć, że pojęcie, o którym mówimy, 
podobnie zresztą, jak i inne określenie Janicaud, to jest „zwrot teo-
logiczny fenomenologii francuskiej”, miały znaczenie krytyczne. Ja-
nicaud bowiem w imię określonej koncepcji fenomenologii – później 
uzyskała ona nazwę „minimalistycznej” lub „oszczędnej” – przeciw-
stawił się temu, co dostrzegł i rozumiał jako wypaczenie pierwotnego 
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rozumienia fenomenologii. Stąd pochodzą określenia pierwotnie ma-
jące podwójne znaczenie ironiczne i krytyczne, czyli „zwrot teolo-
giczny” oraz „fenomenologia tego, co się nie ukazuje”. Paradoksalnie 
jednak te pojęcia w przypadku części nowych fenomenologów straciły 
swoje negatywne, ironiczne i krytyczne znaczenie, przyjmując, przy-
najmniej dla niektórych, sens pozytywny. Można zatem powiedzieć, 
że systematyczne przekształcenie sposobu rozumienia pojęcia fenome-
nu i konsekwencje z tego wynikające dla pojmowanie fenomenologii 
w ogóle wskazuje na to, co stanowi nowość w tej postaci fenomenolo-
gii, która została określona jako fenomenologia tego, co się nie ukazu-
je, tego, co niewidoczne. 

W książce Gondka i Tengelyiego bardzo wyraźnie ten proces widać, 
kiedy przyjrzeć się bliżej takim autorom, jak Michel Henry, Jean-Luc 
Marion i Marc Richir. Miało to zresztą wpływ na debatę skupioną wo-
kół trzech osi tematycznych. Po pierwsze, chodzi o debatę dotyczącą 
fenomenologii jako filozofii pierwszej. W tej dyskusji wyraźne miejsce 
zaznaczył Marion, widząc fenomenologię jako filozofię pierwszą. Po 
drugie, rzecz dotyczy projektu antropologii filozoficznej, powstającego 
w oparciu o relację między fenomenologią a psychoanalizą. We Francji 
dyskusja między tymi dwoma kierunkami sięga okresu międzywojen-
nego, a wśród współczesnych autorów dała o sobie znać w twórczości 
takich autorów, jak: Paul Ricoeur, Michel Henry, Marc Richir. Wresz-
cie, po trzecie, chodzi o granicę między fenomenologią a teologią. Tu-
taj ważne miejsce – co należy podkreślić – w bogatej i zróżnicowanej 
dyskusji zajmują: Marc Richir, który podejmował w ciekawy sposób 
tematy teologii politycznej, Michel Henry, który wraz z fenomenologią 
życia podejmował w nowy sposób interpretację tradycji chrześcijań-
skiej, oraz Jean-Luc Marion, który nawiązując do tradycji wczesnych 
Ojców Kościoła, toczy spory z onto-teologią. Wymienione wątki są 
niezwykle obszerne i wymagałyby osobnej, szczegółowej analizy. 

Jak to już kilkakrotnie zaznaczyłem, nazwa „nowa fenomenologia” 
odnosi się do wielu współczesnych fenomenologów francuskich, któ-
rzy mimo że znacznie różnią się od siebie, to jednak przyjmują jako 
wspólny fundament sposób pojmowania fenomenu. Z łatwością można 
wskazać na przeciwstawne sobie stanowiska. Takimi ekstremalnymi 
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biegunami mogą być stanowiska na przykład Mariona i Richira zgod-
nie z opozycją, którą zarysował kolejny raz Janicaud, tym razem w roz-
mowie z 2002 roku poświęconej Fenomenologiom francuskim. Warto 
zauważyć, że w tytule rozmowy występuje określenie „fenomenologie” 
w liczbie mnogiej. Sam Janicaud nawiązał zresztą w tej rozmowie do 
swojej wcześniejszej pracy o teologicznym zwrocie. Zgodnie z tym uję-
ciem, abstrahując już od przytoczonej rozmowy, mamy do czynienia 
z dwiema rodzinami fenomenologicznymi: fenomenologiczną rodziną 
Mariona oraz jej przeciwieństwem, które uosabia Richir. Zajmują one 
dwa różne stanowiska w stosunku do dziedzictwa poprzedzających 
ich generacji. Po stronie Mariona mamy do czynienia z podejściem 
integrującym, które odwołuje się oprócz Husserla i Heideggera także 
do Ricoeura, Lévinasa, Henry’ego czy Derridy. Można się o tym prze-
konać, biorąc do ręki książkę z 2015 roku Figures de phénoménologie. 
Z kolei w przypadku Marca Richira napotykamy inne podejście. Jest 
ono polemiczne czy różnicujące. Podkreśla się w nim autonomię. 

Ponadto, kiedy zestawiamy ze sobą dwóch wymienionych feno-
menologów, z łatwością dostrzegamy dwie różne zasady fenomeno-
logiczne, które leżą u podstaw ich podejścia. Z jednej strony Marion, 
mówiący w pierwszym paragrafie Będąc danym, że ostateczną zasadą 
fenomenologii jest „im więcej redukcji, tym więcej donacji”, z dru-
giej – Richir deklarujący w Intentionalité et intersubjectivité: „im wię-
cej redukcji, tym mniej donacji”. Dla Jean-Luc Mariona, ale także 
dla Michela Henry’ego i Jean-Louis Chrétiena, to, co dane, jest dane 
samo z siebie zgodnie z auto-donacją, jaka pojawia się przed wszel-
ką donacją sensu świadomości. Z kolei dla Richira, który kwestionuje 
tę zasadę, fenomenologia odrzuca to, co pozytywnie dane, pokazując, 
w jaki sposób, to, co dane, jest wynikiem wcześniejszego Sinnstiftung, 
osadzenia, ustanowienia sensu „jakiejś symbolicznej instytucji”, czego 
genezę trzeba pokazać. W tym miejscu nie tylko Richir, ale również 
Janicaud, Barbaras czy Benoist dostrzegają krytyczną funkcję fenome-
nologii. Trzeba jednak natychmiast dodać, że geneza sensu nie łączy 
się z jakąś transcendentalną konstytucją. Sens rozumie się jako wyda-
rzenie, który w sposób spontaniczny uchwytuje świadomość. W oby-
dwu przypadkach fenomen tworzy się, ma miejsce fenomenalizacja 



filozofiareligii.pl, 2017, nr 1 163

o nowej fenomenologii we francji

czy też, mówiąc jeszcze inaczej, fenomen się wyłania przeciw wszel-
kiej donacji sensu świadomości intencjonalnej i albo zawiera on „efekt 
sensu” kontr-intencjonalny, jak u Mariona, albo pojawia się jako nie-
-intencjonalna formacja sensu, jako sens, który się tworzy (sens se fai-
sant), jak u Richira. Ostatecznie jednak obydwie przeciwstawne zasa-
dy łączą się w definicji fenomenu jako Sinnereignis/ événement de sens, 
wydarzeniu sensu, który jest dany. I właśnie wydarzeniowy charakter 
tego, co dane, pozwala na ujednolicenie obszaru „nowej fenomenologii 
francuskiej”. 

W charakterystyce nowej fenomenologii oprócz definicji fenomenu 
jako wydarzenia sensu trzeba, jak sądzę, podkreślić jeszcze jeden ele-
ment. Wiąże się on z określeniem, którego użył Dominique Janicaud 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Otóż, jak pamiętamy, 
Janicaud w swojej polemicznej książce użył określenia „zwrot teolo-
giczny fenomenologii francuskiej”. Zainicjował tym samym kontro-
wersje, w wyniku których pojawiły się linie podziału. W swojej ar-
gumentacji Janicaud określił jako nieuprawnione fenomenologiczne 
praktyki takich między innymi autorów, jak: Henry, Marion czy Lévi-
nas, zarzucając im wykraczanie poza fenomen bezpośrednio dany. Ta 
„tendencja ku transcedencji”, „szaleństwo granicy” i „eksces” – twier-
dził – zapoczątkowały „zwrot teologiczny” fenomenologii francuskiej, 
którą w jego przekonaniu charakteryzuje zignorowanie zasady „me-
todologicznego ateizmu”, zalecanego przez Husserla w paragrafie 58 
Idei. Trzeba przypomnieć, że Husserl opatrzył ten paragraf tytułem 
Wyłączenie transcendencji, jakim jest Bóg i pisał tam między innymi: 
„Na ten «absolut» i «transcendens” rozciągamy naturalnie fenomeno-
logiczną redukcję. Winien on zostać wykluczony z tego pola badania, 
które mamy od nowa stworzyć, o tyle, o ile ma ono być polem samej 
czystej świadomości”. 

Patrząc z pewnego dystansu na określenie „zwrot teologiczny w fe-
nomenologii francuskiej”, niektórzy uważają, że to zbyt restrykcyjne 
określenie. Do podobnego zresztą wniosku doszli Gondek i Tengelyi, 
wskazując na ciągłą obecność „teologicznych tematów” u nowych fe-
nomenologów, a nawet zauważyli oni, że w nowej fenomenologii fran-
cuskiej, która funkcjonuje po „śmierci Boga”, następuje pojawienie się 
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i zainteresowanie filozofii tematyką pierwotnie teologiczną. Można mó-
wić o sekularyzacji czy precyzyjniej ufilozoficznieniu tematów pierwot-
nie teologicznych, o czym mają świadczyć nie tylko takie pojęcia, jak: 
dar, wezwanie, wydarzenie itd., obecne u Mariona, Henry’ego, Chrétie-
na czy nawet u późnego Derridy, ale także pojęcia: żywe ciało, życie, 
pragnienie, które pojawiają się u takich myślicieli, jak Richir i Barbaras. 

W oparciu o ową fenomenologiczną „sekularyzację” można wyty-
czyć trzy możliwe drogi nowej fenomenologii francuskiej. 

Pierwsza z nich to droga, którą najpierw szli Emmanuel Lévinas, 
Michel Henry i Paul Ricoeur, a obecnie idą nią Jean-Luis Chrétien 
oraz Jean-Luc Marion oraz Natalie Depraz. Drogę tę Gondek i Ten-
gelyi określają drogą „religii post-metafizycznej”. Na tej drodze przy-
kładowo Marion, dokonując krytyki onto-teologii i tego, co zwykło się 
określać metafizyką obecności, rozwija nową i ciekawą postać fenome-
nologię religii. Choć – co trzeba w tym miejscu dodać – on sam woli 
mówić o zastosowaniu radykalnej fenomenologii czy fenomenologii 
donacji do obszaru określanego jako teologia mistyczna. Wyróżnia 
przy tym nowe odmiany fenomenów, wśród których czołowe miejsce 
zajmuje tzw. fenomen przesycony.

Druga jest drogą wytyczoną przez późnego Heideggera i Merleau-
-Ponty’ego z okresu Widzialne i niewidzialne. Szli nią Derrida i Richir, 
a teraz przemierza ją Barbaras. Jest to droga nazywana „quasi-teologią 
bez religii”. Na tej drodze znajdują się także Didier Franck, Françoise  
Dastur i Eliane Escoubas. Sądzę, że w tym drugim punkcie nazwa, 
jaką posłużyli się Gondek i Tengelyi, jest nieco myląca, a przynajmniej 
jest tak w przypadku Renaud Barbaras’a. Wydaje się, że właściwszym 
określeniem, które odpowiada naturze poszukiwań prowadzonych 
przez Barbaras’a, byłoby raczej nazwanie ich „metafizyką bez religii”.

Wreszcie, trzecią drogę przemierza Jocelyn Benoist, a jest nią droga 
„nie-metafizycznego ateizmu”. Bada się na niej granice fenomenalności 
i intencjonalności, wskazując także na możliwość wyjścia z obszaru, 
gdzie ulokowała się nowa fenomenologia. 

W związku z tym na koniec tego przeglądu trzeba powiedzieć 
jeszcze jedną rzecz. Zgrupowanie nowej fenomenologii – jak chcą 
jedni – lub nowych fenomenologii – jak chcą inni – wokół pojęcia 
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fenomenu jako wydarzenia pozwala – i to mimo licznych różnic – mówić  
o jednolitej formacji. Co warto podkreślić i co sugerują komentatorzy, 
z opinią których można się zgodzić, ten paradygmat również funkcjo-
nuje, kiedy wystawi się go na możliwe przecięcia z innymi podejścia-
mi, a nawet szkołami myślenia w obrębie współczesnej filozofii fran-
cuskiej w ogóle. Chodzi tu w szczególności o dwie szkoły: hermeneu-
tyczną i analityczną, a także o otwarcie fenomenologów na tradycyjne 
badania, sięgające historii filozofii. 

Trzeba od razu powiedzieć, że takie przenikanie się istniało i ist-
nieje. Obecnie jeśli mowa o hermeneutyce, to wskazać można takich 
filozofów jak: Jean Grondin, autor Hermeneutycznego zwrotu fenome-
nologii, oraz Jean Greisch, który opublikował między innymi książkę 
o Hermeneutycznym cogito. Cechą charakterystyczną takiego podej-
ścia jest przekonanie mówiące, że fenomenologia jest hermeneutycz-
na. Oznacza to połączenie ze sobą tradycji wywodzącej się od Hus-
serla z tradycją współczesnej hermeneutyki filozoficznej, rozwiniętej  
w XX/XXI wieku przez Gadamera i Ricoeura. Ten ostatni w swoim 
programowym artykule opublikowanym w Du texte à l’action z 1986 
roku pod tytułem Fenomenologia i hermeneutyka. Wychodząc od Hus-
serla… w sposób systematyczny przedstawił wzajemne relacje między 
fenomenologią a hermeneutyką, wskazując na wspólny obydwu dyscy-
plinom element, jakim jest przyjęcie jako centralnego odniesienia do 
sensu. Dostęp do sensu uzyskujemy poprzez redukcję, ale jednocześ-
nie to, co przedjęzykowe i dane w fenomenie – by być zrozumianym, 
przyswajanym i komunikowanym – musi zostać przeniesione w język. 
W tym połączeniu pojawiają się też często przeciwstawiane sobie dwa 
elementy: naoczność i interpretacja. 

W przypadku fenomenologii hermeneutycznej naoczność współ-
występuje z wyjaśnianiem, z interpretacją, która zawsze jej towarzyszy, 
więcej, to, co dane w naoczności, domaga się interpretowania. Pozo-
staje jednak kwestią otwartą, czy sam Ricoeur, szczególnie w późnym 
okresie swojej twórczości, i współcześni hermeneutyczni fenome-
nologowie, by tak rzec, są wystarczająco fenomenologiczni. Mówiąc 
inaczej, miejsce wyznaczone przez fenomenologiczną część operacji 
poznawczych coraz bardziej zostają przysłonięte odwołaniami do 
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historycznych, kontekstowych sposobów pojmowania jakiegoś feno-
menu, tak, że wszystko w konsekwencji przyjmuje postać językowej 
i kulturowej interpretacji. 

Po przeciwnej stronie wobec hermeneutycznego pojmowania feno-
menologii, w dwóch przed momentem przywołanych przeze mnie wer-
sjach Grondina i Greischa, sytuuje się stanowisko, które reprezentuje 
Claude Romano, autor W sercu rozumu, fenomenologia. W tej liczącej 
ponad tysiąc stron książce autor przedstawia złożone relacje między 
fenomenologią a filozofią analityczną. Jedna z centralnych tez, jakich 
broni Romano, mówi, że elementem, wokół którego można umieścić 
dążenia fenomenologów i filozofów analitycznych, są nie tylko pytania 
dotyczące statusu doświadczenia jako takiego, kwestie odnoszące się 
do języka i znaczeń, ale coś, co sprawia, że uzyskują one jedność. Tym 
czymś zaś jest problematyka rozumu czy, szerzej rzecz ujmując, rozu-
mu szeroko pojmowanego, jak np. racjonalności, logiki, logosu: 

Fenomenologia – twierdzi Romano – nie wymyśliła idei filozofii de-
skryptywnej, nie da się on zredukować do nowego kartezjanizmu, nie 
urzeczywistnia się z konieczności jako myślenie bycia, nie wyczerpuje się 
ona także w odnowionej charakterystyce świata, podmiotu czy doświad-
czenia. Tym, co przede wszystkim usiłuje wypracować, jest nowy obraz 
rozumu. 

Trzeba tutaj dodać, że Claude Romano nie jest jedynym autorem 
z grona nowej fenomenologii, który bada podobne problemy. Można 
tu także wymienić wspomnianego już kilkakrotnie Jocelyna Benoist. 

Z powyższych rozważań można wysunąć wniosek, że nowa feno-
menologia francuska tworzy złożoną i bogatą formację. Jest ona ory-
ginalnym i różnorodnym zjawiskiem, wciąż się rozwijającym. Nie 
chodzi w nim o odnowienie fenomenologii, lecz o twórcze rozwinięcie 
wielu wątków obecnych lub jedynie zaznaczonych we wcześniejszych 
generacjach fenomenologów. Pozwala ona także na podjęcie nowych 
i oryginalnych zagadnień. 
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ABSTRACT

In the paper On a New Phenomenology in France the author would 
like to draw reader̀ s attention to the new philosophical mouvement 
developed in French-speaking coutries. It is the matter of fact that 
authors like E. Levinas, P. Ricoeur, M. Henry, J. Derrida, J.-L. Marion, 
M. Richir, R. Barbaras and others ceated a new, original philosophical 
formation. The author would like to focus on some elements which 
are caracteristic for this new phenomenology e.g understanding  
a phenomenon as an event, and discuss them in both historical and 
analytical way.

Marek Drwięga, filozof, tłumacz, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Etyki. Jego zainteresowania skupiają 
się na filozofii człowieka, etyce i filozofii współczesnej. Ostatnio wydał m.in. 
Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej (2009, 2012), Kim 
jest człowiek? Studia z filozofii człowieka (2013).







Wuthering Heights (8).   
Fot. Izabella Sariusz-Skąpska.
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Czy człowiek może nauczyć się boskości? 

Peter Sloterdijk, Musisz życie swe odmienić. 
O antropotechnice, przeł. Jarosław Janiszewski,  

PWN, Warszawa 2014.

Doszliśmy dziś we wszystkim do perfekcji – sprawność człowieka 
szczytu sięga. Ażeby dziś uchodzić za mędrca, trzeba odpowiadać 
tylu warunkom, ile dawniej – starczało dla siedmiu. I  trzeba obec-
nie więcej zręczności w stosunkach z kimkolwiek niż ongi – z całym 
narodem.

Baltazar Gracian1

Że natkanie miliona albo miliarda wszystkich odnośników w beletry-
styczny utwór, że zabawa w korowody etymologiczne, frazeologiczne, 
hermeneutyczne, że nawarstwianie niekończących się przewrotnie 
antynomialnych sensów to nie kreacja literacka, lecz wytwarzanie 
rozrywek umysłowych dla osobliwie paranoicznych hobbystów, dla 
maniaków i  kolekcjonerów, rozjątrzonych bibliograficznym szpera-
ctwem. Że to jest, jednym słowem, kompletne zboczenie, patologia 
kultury, a nie jej rozwojowe zdrowie.

Stanisław Lem2

1 B. Gracian, Brewiarz dyplomatyczny, tłum. B. Gajewicz, Warszawa 2004, s. 29.
2 S. Lem, Doskonała próżnia. Wielkość urojona, Wrocław 1974, s. 42.
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Dzieło Petera Sloterdijka przeczytałam kilka lat temu, zaraz po 
wydaniu polskiego tłumaczenia, zachęcona nie tylko lekturą Krytyki 
cynicznego rozumu, ale też sławą niepokornego niemieckiego filozofa 
kultury, którą zdobył, biorąc udział w debatach dotyczących państwa 
dobrobytu, inżynierii genetycznej, imigracji czy w sporach z Jürgenem 
Habermasem. Zapadająca w pamięć była też recenzja z 2009 roku, au-
torstwa Arkadiusza Żychlińskiego, który pisał: „Peter Sloterdijk, po-
dobnie jak inni filozoficzni inspiratorzy, nie ogranicza się do zmiany 
kąta padania światła (choć i to wcale niemało), lecz obraca całą scenę, 
przez co nie dość, że widzimy w nowym świetle rzeczy znajome, to do-
strzegamy ponadto inne, jakich wcześniej w ogóle nie zauważaliśmy”3. 

Co to są te „rzeczy znajome”? Zebrane zostały w  następujące roz-
działy: dwie pierwsze części po pięć podrozdziałów, później kolejne 
dwie, po cztery i  trzy, czyli razem siedemnaście rozdziałów: Plane-
ta ćwiczących (eseje o  „artystach”, jak Rainer Maria Rilke, Friedrich 
Nietzsche, Unthan, Franz Kafka, Emil Cioran, Pierre de Coubertin, 
L. Ron Hubbard), Podbój nieprawdopodobnego za etyką akrobatyczną, 
Program: antropologia ćwiczeń, II procedury przesady, prospekt – od-
wroty w niezwykłość, Musztry nowoczesnych, perspektywa: przywróce-
nie światu podmiotu wycofanego, Spojrzenie wstecz, od ponownego włą-
czenia podmiotu po recydywę w totalną troskę, Spojrzenie w przód, Im-
peratyw absolutny. Brzmią one trochę niecodziennie i enigmatycznie. 
Taki układ monografii niemieckiego filozofa realizuje projekt pisania 
w  powtórzeniach, którego zadaniem jest przełamanie schematów na-
wykowego myślenia. 

Pierwsze odczytanie, z  jednej strony, nieco przytłacza ogromem 
zgromadzonego materiału, a z drugiej pobudza do przemyślenia pod-
staw humanistyki, bo lektura przeznaczona jest nie tylko dla filozofów 
czy religioznawców, ale również socjologów, antropologów i  kulturo-
znawców. Przy czym badacze bardziej obznajomieni z kręgami kultur, 
np. indyjskiej czy chińskiej, będą nieco poirytowani stylem, mean-
drycznym, ale przyswajającym się łatwo, jeżeli chodzi o całe spectrum 

3 A. Żychliński, Making it Explicit. Petera Sloterdijka anatomia antropotechnik, 
„Kronos” 2009, nr 3, s. 264.
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zagadnień zachodnich, co w zestawieniu z próbami dość precyzyjnego 
oddania na przykład technicznych terminów sanskryckich czy palij-
skich brzmi mało przekonująco i  sprawia, że nie mamy zbyt dużego 
zaufania ani do autora, ani tłumacza, ani redaktorów. Dodatkowo te 
niedociągnięcia wyolbrzymiają niezbyt dobrze wyjaśnione albo nie-
wystarczająco opatrzone przypisami definicje terminów: np. samadhi 
jako stan medytacyjnego transu (s. 320) albo jako enstatyczny trans 
(s. 373).

Onieśmielona podczas pierwszego kontaktu z tekstem, odstawiłam 
lekturę, sądząc, że każda recenzja, co najwyżej, może być tępym ko-
mentarzem. Jednak Musisz życie swe odmienić wciąż powraca w prze-
myśleniach i  podejmowanych na nowo kluczowych zagadnieniach 
religijno-filozoficznych. Kiedy wróciłam do lektury monografii, której 
pierwodruk ukazał się we Frankfurcie nad Menem w  20094, przypo-
mniała mi się książka Stanisława Lema, będąca recenzją nieistnie-
jącego dzieła. Lem pisał tam, że od pisarza „krytyk jest w  gorszym 
położeniu: jak katorżnik do swych taczek, tak do dzieła omawianego 
przykuty jest recenzent”5. W tym przypadku Musisz życie swe odmie-
nić Sloterdijka jest wyjątkiem, bo zostawia nam swobodę, czasami aż 
nazbyt dużą. 

Książka nie jest typową rozprawą akademicką, ale wymaga spraw-
nego poruszania się w  podstawowych zagadnieniach z  zakresu hu-
manistyki światowej; to raczej esej filozoficzny kontynuujący myśl 
Friedricha Nietzschego. Obszerny tom należy czytać powoli, czerpiąc 
z  tego przyjemność, a  przy okazji samodzielnie wyciskać sedno, bo 
można zagubić się w gąszczu tego ogrodu. Czego się trzymać, jakie są 
przewodnie myśli? 

Naprowadzającym kontekstem może być antropologia Arnolda 
Gehlena: autor łączy w  niej podejście biologiczne z  historyczno-kul-
turowym oraz przedstawia koncepcję człowieka jako istoty działającej, 
podatnej na formowanie i  posiadającej niezwykłą plastyczność. Być 

4 P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern: Über Anthropotechnik, Frankfurt am 
Main 2009.

5 S. Lem, Doskonała próżnia, dz. cyt., s. 7.
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może metoda przedkładanej monografii, wyjaśniona według mnie 
dość powierzchownie, czerpie z tego konceptu. Jak pisał Gehlen:

Bardzo istotnym problemem porównawczego kulturoznawstwa i  an-
tropologii jest unaocznienie niewiarygodnej wynalazczości i genialności 
człowieka, od niepamiętnych czasów pozwalających mu przetrwać w naj-
trudniejszych warunkach, nawet za cenę fantastycznej jednostronności 
urządzeń i obyczajów, które mogą służyć jako podstawa już osiągniętego 
porozumienia i jako gwarancja wzajemnego bezpieczeństwa, a także nie-
kwestionowanego porządku6. 

Głównym tematem książki są spirytualne systemy ćwiczeń, które 
formują człowieka. Niemiecki filozof rozprawia się też z „pustymi już 
skorupami pojęciowymi”, takimi jak religia, kultura czy demokracja. 
Wychodzi od tezy, że 

Religia w ogóle nie istnieje. Tym, z czym mamy rzeczywiście do czy-
nienia – w rozmiarach, które zaczęto ledwie co ogarniać – są mniej czy 
bardziej błędnie interpretowane antropotechniczne systemy ćwiczenio-
we i zbiory reguł samoformowania zachowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych, praca nad polepszeniem swojego globalnego statusu immunolo-
gicznego7.

„Antropotechnika” to termin ukuty przez Waleriana Murawiowa; 
oznacza on wytwarzanie nowego człowieka. Natomiast „antropour-
gia” to produkcja wyższego typu człowieka (s. 553). Sloterdijk po-
stuluje konieczność opracowania nowego języka dla opisania starych 
fenomenów. Robi to bez wycofania się w  neutralność bezstronnego 
obserwatora. Metoda, jaką stosuje, polega na uczynieniu „eksplicyt-
nymi stosunków, które w całej masie przekazów ukazywane są jako 

6 A. Gehlen, W kręgu  antropologii  i psychologii  społecznej.  Studia, Warszawa 
2001, s. 44.

7 P. Sloterdijk, Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice, tłum. J. Janiszewski, 
Warszawa 2014, s. 116. Dalej odwołania do tego wydania bezpośrednio w tekście, 
z podaniem strony.
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«implicytne», to znaczy: ukryte w  poskładanych w  sobie i  ściśnię-
tych razem formach” (s. 11), na przekładzie językowym oraz gene-
ralizacjach ciągle powracających tematów. Zauważa, że przyczyną 
nierówności wśród istot ludzkich są odmienne ascezy, jakim podda-
ją się ćwiczący z różnych kręgów kulturowych. Odkrywając kolejne 
kultury antyczne, pokazuje, jak ćwiczenia filozoficzne i  ascetyczne 
czynią ludzi antropologami albo antropotechnikami, „potrafiącymi 
z własnego Ja uczynić projekt” (s. 456). Podstawowym pojęciem an-
tropotechniki jest bona consuetudo, co oznacza „dobry nawyk”. To 
właśnie dążenie do tego, co niemożliwe, powinno stać się owym na-
wykiem. W tej koncepcji podmiot jest nosicielem serii ćwiczeń i po-
wtórzeń. Ale czy takie wyjściowe tezy nie są sprzeczne z koncepcja-
mi antropologicznymi kultury judeochrześcijańskiej, z  której autor 
w przeważającej części czerpie?

Tytułowy imperatyw metanoetyczny8 wskazuje na nieustanne prze-
kraczanie, przemianę, a  nawet soteriologię, co często wiąże się z  za-
wieszeniem naszych zdolności poznawczych. Kieruje nas na wyczyn 
i wybitność. Musisz życie swe odmienić charakteryzuje „życie jako roz-
dźwięk między jego wyższymi i niższymi formami” (s. 36). Na kolej-
nych stronicach filozof niemiecki odsłania różne sensy tego zawołania 
pochodzącego z  sonetu Rilkego Archaiczny tors Apolla. Będzie zna-
czyło na przykład: „ty sam jesteś górą nieprawdopodobieństwa i  jak 
się pofałdujesz, tak wyrośniesz w górę” (s. 215). Sloterdijk jest obrońcą, 
jak sam nazywa, „stromej wertykalności” i  podejmowania imperaty-
wu metanoetycznego za pełną cenę, co wiąże się z pasją dziedziny wy-
bieranej przez człowieka, która całkowicie przeobraża jego życie:

Jeśli natomiast imperatyw podjęty zostanie po obniżonej, połowicz-
nej cenie, jak w  spłyconych wydaniach oświecenia, postępowości i  ide-
alizowanej poczciwości, przewagę zdobywa taki tryb egzystencji, który 

8 To nie pierwszy taki pomysł, bo znamy książki np. H. Tanabe, Philosophy  
of Metanoetics, tłum. T. Yoshinori, Berkeley 1986, M. McGhee, Transformations 
of Mind: Philosophy as Spiritual Practice, Cambridge 2000, ale Sloterdijk niestety 
nie odwołuje się do nich. 
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orientuje się na ułatwianie życia, znoszenie napięcia wertykalnego i uni-
kanie pasji (s. 518).

Filozof stwierdza:

odpowiedź na apel: „Musisz życie swe odmienić!” tkwi w  bramińskiej 
formie życia jako takiej (…) Zgodnie ze swą istotą oznacza ona zaim-
plantowanie pośród i ponad populacjami niebramińskimi kasty boskich 
ludzi albo lepiej: ludzkich bogów (s. 366)9.

Próba analiz i  ocalenia wspomnianej przeze mnie wertykalności 
jest najciekawszym wątkiem książki. Jak pisze autor: „nie można usu-
nąć religii, ponieważ zostaje kompleks wertykalności” (s. 120); jest on 
kolejno opisywany i  interpretowany wśród mnichów, mędrców, jogi-
nów, tantryków, gimnosofistów, współczesnych filozofów i  intelektua-
listów, we wszystkich przestrzeniach kulturowych. 

Momentem wertykalnym orientującym wydźwignięcia jest „roz-
dźwięk między mniej a więcej” (s. 54). Tą Drogą Więcej będziemy nie-
ustannie podążać, czytając te wciągające eseje, omawiające znój i trud 
drogi pod górę, na przykładzie św. Pawła, św. Szymona Słupnika czy 
Pseudo-Dionizego Areopagity, św. Ignacego Loyoli, Unthana. Warto 
tu nadmienić o  błyskotliwych interpretacjach, choć czasami idących 
nazbyt daleko: o artyzmie głodowania Kafki czy negatywnych ćwicze-
niach rumuńskiego buddysty: „to, co mówi i  robi Cioran, służy wy-
dźwignięciu własnego cierpienia do poziomu wysokiej umiejętności” 
(s. 112). Pozwalają one zastanowić się nad różnicami między rozpaczą, 
tragizmem a pesymizmem. Zamierzeniem Sloterdijka jest zachowanie 
napięcia wertykalnego w  dobie deformalizacji ascez: „Z Bogiem czy 
bez Boga, każdy zajdzie tylko tak daleko, jak uniesie go jego własna 
forma” (s. 54). 

Powyższe rozważania nad wertykalnością wiążą się też z  po-
jęciem kultury, które wywodzi się z  secesji, z  odrzucenia tępego 

9 Szkoda, że autor nie napisał jeszcze o neoplatonikach, a zwłaszcza teurgach mo-
gących panować nad bogami.
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przyzwyczajenia, co według autora Musisz życie swe odmienić miało 
miejsce w  kulturach monastycznych Wschodu i  Zachodu, a  łączyło 
z przemyślanym poddaniem się regułom zakonnym, czujnością i peł-
ną dyspozycyjnością do podejmowania nowych działań. Nie obyło się 
to bez upadków i  dramatów wspinaczki, wyrażonych w  „tragicznej 
transcendencji”, upadku ze szczytu czy też mnisich patologiach (s. 211). 

Książka porusza też niezwykle istotną problematykę stanu współ-
czesnej pedagogiki. Filozof przypomina, że „intuicje dydaktyczne 
pochodzą z  wczesnych ascez i  artystyk” (s. 444). Krytykuje obecny 
system edukacji, twierdząc, że nie wydaje on ani obywateli, ani oso-
bowości (s. 598). Zgadzam się z diagnozą Sloterdijka opisującego szko-
łę „jako pusty selfish system, który orientuje się wyłącznie na normy 
własnego funkcjonowania” (s. 601). Obecnie potrzebujemy twardych 
pedagogów cywilizacji, którzy będą przede wszystkim posiadali pasję 
życia i  nauczania oraz międzykulturowe kompetencje, aby poprowa-
dzić uczniów ku niemożliwemu:

Gorącym jądrem nauki jest jednak podprowadzenie adeptów pod 
pionową ścianę, na której mają próbować wspinaczki ku niemożliwemu. 
Za tezami prospektu reklamowego szkoły, głoszącego: „Cnota jest do 
nauczenia”, ukrywa się ezoteryczny radykalizm, dają się zreasumować 
w przesłaniu (nie do wypowiedzenia na gruncie Zachodu): „Boskość jest 
do nauczenia”. A co jeśli nieśmiertelność byłaby tylko sprawą ćwiczeń? 
(s. 277)

Niemiecki filozof, podążając za Pierre’em Hadot, w  obszarze za-
gadnień pedagogicznych umieszcza konwersję, bowiem każde wycho-
wanie jest konwersją. Dodatkowo dokonuje rewizji tego dobrze już 
opracowanego przez religioznawstwo tematu. Sloterdijk stawia tezę, 
że nawrócenie św. Pawła nie wykazuje cech prawdziwej konwersji  
(s. 298), szkicuje też paradygmaty konwersji: św. Augustyna, św. Fran-
ciszka i  św. Ignacego. W  ponowoczesnym świecie, rozpoznając po-
nowny świt trenerów, charakteryzuje dziesięć typów nauczycieli. Są 
to: guru, mistrz buddyjski, apostoł, filozof, sofista jako znawca uniwer-
salny, trener zwyczajny, mistrz rzemiosła, profesor, nauczyciel i pisarz.



178 tytuł pisma 1(1)/2014178 filozofiareligii.pl, 2017, nr 1

yrezyoa rodziniaj

Obiecująca jest koncepcja człowieka jako homo immunologicus. 
Wydaje się, że filozof rozwija tu i kontynuuje następującą myśl Arona 
Zalkinda: „Motor historii ma dalej pracować na wysokich obrotach, 
ale na miejsce egoizmów wkraczają socjofilne siły napędowe” (s. 556). 
Jako ludzkość powinniśmy się uodparniać na czekające nas zagroże-
nia, w tym przede wszystkim niebezpieczeństwa technologiczne. Jedy-
ną metodą jest organizowanie się w ponadnarodowe wspólnoty, kiero-
wane zasadami współpracy i towarzyskości. „Immunologia ogólna jest 
legalną następczynią metafizyki i realną teorią «religii». Wymaga ona 
wyjścia ponad wszystkie dotychczasowe rozróżnienia własnego i obce-
go” (s. 628). W ten sposób zapowiada załamanie się dotychczasowych 
podziałów, w  wyniku których zbyt wąsko rozumiemy własne, a  źle 
traktujemy albo ignorujemy obce, mieszcząc je w bezpieczniejszej ka-
tegorii „inne”. Homo immunologicus będzie żył w cywilizacji rozumia-
nej jako makrostruktura immunizacji globalnych czyli ko-immunizm. 

Opisując różne formy ćwiczącego życia, Sloterdijk prezentuje cie-
kawe pomysły, ale nie są satysfakcjonująco rozwijane, np. polaryzacja 
kultur: doskonałe–niedoskonałe, religijne–świeckie, arystokratyczne–
pospolite, atletyczne–przeciętne, kultury kognitywne–ignoranci, mą-
drościowe–zaślepione (s. 21).

Sloterdijka należy pochwalić za to, że sprawnie porusza się w teks-
tach starożytnych i  obficie je cytuje. Dość ciekawa i  konieczna do 
rozwinięcia jest teza: „Grecka etyka nie wypracowała rozróżnienia 
pomiędzy namiętnościami a  nawykami, a  więc różnicy między pa-
nowaniem a ćwiczeniem” (s. 233). Zgodnie z tą myślą, namiętności to 
destrukcyjne i gwałtowne działania domagające się opanowania, a na-
wyki biorą się z naśladowczego powtarzania zachowań. Łączenie tych 
dwóch wielkości powoduje aporie w historii myślenia etycznego:

Pierwotna konfuzja etyczna europejskiej filozofii manifestuje się 
w  dwóch komplementarnych, pielęgnowanych przez tradycję błędach, 
które ciągną się przez całą historię refleksji nad tym, jak powinni żyć 
ludzie: pierwszy myli poskramianie namiętności z  egzorcyzmowaniem 
demonów niskich, drugi myli przezwyciężanie złych nawyków z  na-
tchnieniem duchami wyższymi. Pierwszą błędną drogę reprezentują 
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prądy stoickie i gnostyczne z ich dążeniem do apatii, względnie szybkiej 
ucieczki w nadświaty, drugą tradycje platońskie i mistyczne z ich skłon-
nością do wyniszczania cielesności (s. 235-236).

Sloterdijk rozjaśnia nawykowo-zwierzęcą stronę kondycji ludzkiej. 
Odwołuje się tu do łac. habitus rozumianego jako nawyk, przyzwycza-
jenie, i grec. hexis, czyli to, co się ma, jakiś wewnętrzny stan posiadania  
czy nawyk postawy. Człowiek odróżnia się tym, że aktywnie odpie-
ra automatyzmy. „Opętany przez nawyki i  inercję jawi się jako bez-
duszny i zmechanizowany, opętany przez namiętności i idee jest zbyt 
uduchowiony i maniakalnie przesterowany” (s. 236). Tutaj niemiecki 
filozof wprowadza też różnicę antropotechniczną: „mocą powtórzenia 
pojmujemy podwójną naturę powtórzenia, jako zarazem powtarza-
ną powtórkę i  powtarzającą powtórkę” (s. 274). W  ten sposób autor 
monografii, podkreślając nawykową stronę ludzkiej egzystencji, chce 
zwrócić uwagę na wyodrębnienie się tego, co aktywne w  podmiocie, 
co czyni człowieka czującym, ćwiczącym, wyobrażającym, a nie tylko 
odbierającym i pasywnym. Nie ma nic gorszego dla istoty ludzkiej niż 

„rutyny oraz inercje, przygniatają go do ziemi i deformują” (s. 563). 
Wciągający był też podrozdział o  podobieństwach między Ludwi-

giem Wittgensteinem a Michelem Foucault (s. 214-216), choć należało-
by go uszczegółowić. Podobnie zestawienie Drabiny do raju Jana Kli-
maka z przeglądem elementarnych form perfekcjonizmu indyjskiego 
(s. 363). Więcej uwagi należy poświęcić rozdziałowi o przejściu między 
sferą monastyczną a humanistyczną w XV i XVI wieku. Ponadto do-
brze czyta się też socjologiczne i estetyczne analizy, to bardzo trafne 
diagnozy o tym, jak jest współcześnie, choć są bardzo pesymistyczne.

Rozdziały poświęcone interpretacjom buddyzmu są mało przeko-
nujące, ale z pewnością oryginalne:

Spirytualność zaczyna się od prac porządkowych w  wewnętrznym 
failed state, w rozbitej duszy – nie bez powodu młody Gautama, później-
szy Budda, rozpoczął swoją drogę ku ascezie wtedy, gdy rozpadł się jego 
młodzieńczy obraz świata w  następstwie zetknięcia się z  cierpieniem. 
Czy może ów rozpad był tylko pobożnym wymysłem, a u korzeni secesji 
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później przebudzonego stała ascetyczna rewolta przeciwko idiotyzmowi 
wojowniczo-arystokratycznego życia? (s. 315)

Kiedy mowa o stoikach i spokoju duszy, mamy szereg nieporozumień: 

Takie postawy duchowe jak apatia, spokój duszy lub nie-związanie, są 
nie do zrealizowania bez osiągnięcia pewnej dozy nieczułości. Wysoko 
rozwinięta kulturowo etyka wytwarza sztuczną nieludzkość, dla skom-
pensowania której oferowana jest tak samo sztuczna, wszechobejmująca 
życzliwość (s. 317). 

Kwestie tej sztucznej nieludzkości trzeba doprecyzować, bo wydaje 
się to niejasne i niewystarczająco przemyślane. 

Zatem, po co tak nieludzko ćwiczyć? Jaki jest cel tych katorżniczych 
zmagań? Celem jest doskonałość osiągana w odosobnieniu i wyrażana 
np. stoickim terminem apatheia czy związanymi z kulturą monastycz-
ną teleiotetes albo perfectio (s. 360). 

Anna I. Wójcik w ciekawym artykule o niedoskonałości chińskich 
mędrców pisała: 

Jak umysł wydarzony (cheng xin, ) odnosi się do naszych rozwa-
żań związanych z niedoskonałością? Jak już o tym mówiliśmy, pełnia nie 
trwa wiecznie. To moment, który ledwo nastał, już odchodzi. Ani się tej 
pełni nie da zatrzymać, ani udoskonalić. Dlatego chińscy filozofowie pa-
radoksalnie nie uczą tego, jak dojść i osiągnąć, lecz jak zatrzymać się tuż 
przed celem, cofnąć nieznacznie i pójść dalej, inną ścieżką. Jak w starej, 
od dawna uskutecznianej praktyce znaleźć nowe, młode, jeszcze niedo-
skonałe i  dlatego z  potencją do rozwijania się, jeszcze nie uformowane 
do końca i ostatecznie10.

W świetle tych słów koncepcja Sloterdijka wydaje się bliższa tradycji 
konfucjańsko-taoistycznej, o czym sam autor nie wspomniał. Najpierw 

10 A.I. Wójcik, O niedoskonałości. Jakie jest dla niej miejsce w filozofii chińskiej, 
„The Polish Journal of the Arts and Culture” 2013 (4), nr 7, s. 233.
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należy poddać się treningowi, zdobywać umiejętności, kultywować 
życie i, co warto podkreślić, nie jest to równoznaczne z opuszczeniem 
rodziny, jak w Indiach czy Egipcie. Niemiecki filozof zna braki swoje-
go dzieła: „w obliczu tego tematu otworzyłby się przed nami cały oce-
an zróżnicowań, których zbadanie wymagałoby więcej czasu i energii, 
niż dysponuje tym zainteresowany śmiertelnik, po drugie, ponieważ 
niemal z każdym terminus technicus z  tego obszaru wiążą się proble-
my semantyczne niemal nie do pokonania dla zachodniego obserwa-
tora” (s. 272). Jednak taka uogólniająca perspektywa, bez podjęcia tru-
du uczynienia tych terminów bardziej zrozumiałymi dla zachodniego 
czytelnika, prowadzi zazwyczaj to zbyt uproszczonych wniosków i tez, 
jak na przykład: 

Podczas gdy na ścieżce zachodniej, mówiąc sumarycznie, ustaliło się 
myślenie bez czuwania, zobowiązując się wobec ideału nauki, na wschod-
niej do głosu doszło raczej czuwanie bez nauki, dążące do oświecenia bez 
precyzowania pojęciowego – wzorując się na figurach mędrców, będą-
cych skarbcem, z  którego w  mniejszym czy większym stopniu czerpią 
wszyscy mistrzowie (s. 242).

Jak dalekie są powyższe myśli od koncepcji na przykład Kartezju-
sza, tak ważnej dla zachodniej filozofii, która łączy doskonałość z ab-
solutnie doskonałym Bytem i nieskończonością… Ale te rozważania 
prowadzą nas na stare tory metafizyki, ale warto je przytoczyć:

Jak inaczej bowiem byłoby możliwe, abym zdawał sobie sprawę z tego, 
że w coś wątpię, że czegoś pragnę, a więc że czegoś mi brak i że nie je-
stem całkiem doskonały, jeśli nie miałbym w sobie żadnej idei bytu do-
skonalszego niż mój własny, przez porównanie z którym poznawałbym 
braki swej natury?11 

Zawsze można być jeszcze bardziej doskonałym, a  jeżeli człowiek 
ma nieosiągalny wzór, to jego dążenie do doskonałości może stać się 

11 Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, Medytacja III, s. 58.
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nieśmiertelne, choć u  Kartezjusza wyczytujemy też chęć stania się  
Bogiem:

Lecz przecież gdybym był niezależny od wszystkiego innego i  gdy-
bym sam był twórcą swego bytu, wtenczas w  nic bym nie wątpił, nie 
żywiłbym żadnych pragnień, a w końcu też i nie brakowałoby mi żadnej 
doskonałości, gdyż samemu sobie przydałbym wszystkie te, których idee 
posiadam, a więc – byłbym Bogiem12.

Książce Musisz życie swe odmienić przyświeca troska, że „dłużej już 
tak być nie może” (s. 616) – choćby z tego powodu wypada ją kiedyś 
przeczytać. Dzieło Sloterdijka przeznaczone jest dla wszystkich nie-
doskonałych, bo to niedoskonałość oraz jej przeobrażenia to główny 
temat monografii, podobnie jak w myśli konfucjańskiej:

Dlatego niedoskonałość gra tak ważną rolę w konfucjańskiej filozofii. 
Człowiek jest bowiem charakteryzowany jako ten, który własnym wysił-
kiem przemienia swoją niedoskonałość. I było to tak rozumiane również 
w  starożytności chińskiej. Już bowiem Konfucjusz uczył, że „człowiek 
może uczynić drogę (dao) doskonałą, ona sama nic nie zrobi13.

Z pewnością w  książce Musisz życie swe odmienić  Peter Sloter-
dijk „daje do zrozumienia, że ma pomysłów więcej niż biologicznego 
czasu”14. Ponadto ustanawia pomost nie tylko między różnymi trady-
cjami religijno-filozoficznymi, ale też między starożytnością a  nowo-
czesnością albo ponowoczesnością. Według mnie, tekstowi przyświe-
cają dwa cele: większej wagi i skromniejszy (ale mniej znaczy czasami 
więcej): ten pierwszy polega na tym, aby uprzytomnić sobie na nowo 
formy ćwiczącego życia i wprowadzić większą liczbę ludzi w cykl se-
cesji czy wyprowadzić człowieka z  „otępienia, zniechęcenia, zatraca-
nia się, przede wszystkim jednak z  banalności, o  której Isaak Babel 

12 Tamże, s. 60.
13 A.I. Wójcik, O niedoskonałości, dz. cyt., s. 224. 
14 S. Lem, Doskonała próżnia…, dz. cyt., s. 9.
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powiedział, że jest kontrrewolucją” (s. 615). A cel drugi – po tak kar-
kołomnym działaniu powinniśmy na nowo przemyśleć, czy z  takiej 
perspektywy możemy oderwać te nasze zmagania od dao, atmana-
-brahmana, Boga, najwyższego i najdoskonalszego Bytu, czy nibbany 
albo Natury Buddy? Dlatego pytaniem przewodnim tej recenzji jest: 
czy człowiek może nauczyć się boskości? Odpowiedź pozostawiam 
Czytelnikowi. 

Urszula Rędziniak, religioznawczyni, obecnie doktorantka, absolwentka 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ z kultu-
roznawstwa, interesuje się wczesnym buddyzmem, monastycyzmem egipskim, 
wczesnym chrześcijaństwem, filozofią starożytną, kulturowymi uwarunkowa-
niami uczuć religijnych i emocji, oralnością Kanonu palijskiego. 


