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Od redakcji

Oddajemy Czytelnikom pierwszy numer półrocznika zatytułowanego „Filozofia religii”. Pismo, które jest organem Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii założonego w Krakowie, zostało powołane
do życia w przekonaniu, że istnieje istotna potrzeba stworzenia w naszym kraju przestrzeni dialogu dla filozoficznego namysłu nad religią.
Chcemy tworzyć pismo otwarte na różne środowiska intelektualne,
tak aby stało się miejscem wymiany poglądów tych, którym bliska
jest problematyka człowieka w jego religijnym sposobie bycia. Mamy
nadzieję, że w ten sposób nasze wydawnictwo stanie się bliskie tym
wszystkim, których myślenie drążone jest pytaniem o miejsce religii
w życiu współczesnego człowieka.
Pismo będzie zawierało cztery działy. Obok działu głównego, w którym będą prezentowane współczesne badania nad zjawiskiem religii,
pojawi się dział poświęcony klasykom filozofii religii. Chcemy, aby
w dziale Inspiracje były zamieszczane publikacje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju filozoficznych badań nad religią. Pragniemy także
otworzyć nasze łamy dla najmłodszego pokolenia badaczy. W dziale
zatytułowanym Filozoficzne próby pojawią się prace osób wchodzących w problematykę badań nad religią. Wreszcie czwarty dział naszego pisma – Dyskusje i lektury – będzie poświęcony mniejszym formom: recenzjom, omówieniom, dyskusjom, komunikatom itp.
Zapraszamy na łamy naszego pisma wszystkich, którym bliska
jest problematyka filozofii religii. Zachęcając do współpracy z naszym wydawnictwem, prosimy o nadsyłanie tekstów na adres e-mail:
pismo.filozofiareligii@gmail.com. Zasady przygotowania tekstów dla
„Filozofii religii” są zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Krzysztof Mech
redaktor naczelny
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Łukasz Kołoczek

Onto-teo-logiczny charakter
Przyczynków do filozofii

Chciałbym przedstawić dowód tezy mówiącej, że filozoficzny projekt
opracowany przez Heideggera w Beiträge zur Philosophie1 ma charakter
onto-teo-logiczny. Jestem o tym głęboko przekonany, a przekonanie to
wypływa z pracy, jaką wykonałem nad tekstem Przyczynków…, próbując zorientować się, co Heidegger napisał na temat „boga”. Ponieważ
jednak dość szybko zorientowałem się, że na temat boga – w takim
znaczeniu, jakie przypisuje mu metafizyka czy też wiara lub teologia –
Heidegger nie napisał w tej książce niemal nic, przeformułowałem pytanie i badałem, jaką pozycję w ramach tego projektu zajmuje „bóg” –
słowo „bóg”. Popadłem w ten sposób w problemat, nie wiedząc zrazu
o tym, który nazwałbym problematem strukturalistycznym: wziąłem
w nawias ewentualne odniesienia tego projektu do czegoś pozajęzykowego i potraktowałem Przyczynki jako pewną „strukturę”, złożoną ze
słów, w której słowa znaczą tylko na mocy swej pozycji w całości. Zdaję sobie sprawę, że podejście takie ma wiele wad, choć nie chciałbym
ich teraz roztrząsać. Nie ulega jednak wątpliwości, że główną wadą jest
to, iż moja praca pozostaje hermetyczna (wolę to sformułowanie niż
określenie: „autystyczna”, które pojawiło się w obu recenzjach mojego
1

M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Band 65,
Frankfurt am Main 1989, polski przekład: M. Heidegger, Przyczynki do filozofii
(z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996.
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doktoratu). O tej hermetyczności chciałbym Czytelnika na wstępie
uprzedzić i za nią przeprosić. A zatem dowód tytułowej tezy osadzony
będzie w całokształcie związków, jakie rozpoznałem w tym projekcie.
Nie mam możliwości całokształtu tego zaprezentować w krótkim artykule. Dołożę wszelkich starań, by mój tekst był przyswajalny, ale
z konieczności nie wszystkie kroki mojego rozumowania będą w ramach tego rozumowania uzasadnione.
1. Rozpocznę od dwóch uwag na temat tego, jak onto-teo-logii nie
należy w moim przekonaniu rozumieć. Powszechnie znana jest diagnoza Heideggera, która rozpoznaje onto-teo-logiczny2 charakter metafizyki. Równie znane są próby wykazania, że ta lub tamta koncepcja
metafizyczna spod tej diagnozy się wyłamuje (np. Jean-Luc Marion
o św. Tomaszu). Próby takie opierają się na sprecyzowaniu, na czym
polega onto-teo-logiczna struktura, to znaczy na sformułowaniu kryteriów, które następnie odnosi się do badanej konkretnej koncepcji
i wykazuje się, że nie wypełnia ona wszystkich (bądź żadnych) wyznaczników. Wnioskuje się zatem, jakoby filozofia np. Akwinaty nie
nosiła znamion onto-teo-logii3. W takim postępowaniu uwidoczniają
się dwa przekonania, które na samym początku chciałbym zawiesić:
otóż, po pierwsze, że diagnoza Heideggera jest diagnozą wypowiedzianą w ramach historii filozofii, i, po drugie, że formułuje ona zarzut
wobec metafizyki, który ją dyskredytuje. Pierwsze przekonanie jest
w gruncie rzeczy równoważne drugiemu, oba zaś w oczywisty sposób
są nieadekwatne względem filozofii Heideggera. Spośród różnych racji,
jakie można przeciwstawić tym dwóm przekonaniom, wybiorę to, które posłuży mi w przeprowadzeniu mojego dowodu. Otóż rozpoznanie
2

3

8

Heidegger nie jest twórcą nazwy „ontoteologia”. Pojawia się ona już u Kanta
w Rozprawie filozoficznej o religii i moralności (na język polski przełożona przez
Mrongowiusa, Gdańsk 1854, reprint z roku 2006) jako tytuł pierwszego rozważania. Słowo to funkcjonuje jako nazwa dla metafizyki ze względu na jej przedmiot. Obok ontoteologii pojawia się kosmoteologia. Heidegger nadaje staremu
słowu całkiem świeży sens.
Por. np. argumentację Jean-Luca Mariona, Święty Tomasz z Akwinu i onto-teo-logia, przeł. P. Rak, „Logos i Ethos” 1998, nr 1 (6), s. 97-142.
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onto-teo-logicznej konstytucji metafizyki, jakie przedstawia Heidegger w eseju pod tym właśnie tytułem4, dokonuje się w „kroku wstecz”.
Metafora ta oznacza – zmuszony jestem prosić, aby Czytelnik przystał
na to bez dokładniejszych wyjaśnień – myślenie w innym początku
albo – posługując się inną terminologią, już nie z Przyczynków do filozofii – myślenie z perspektywy istoty metafizyki. Pytanie o samą filozofię, o jej istotę, musi pozostawać wcześniejsze od rozważań nad jej
historią. Stanowisko, jakie tu zajmuje Heidegger, jest oczywiście swoiste, ale nie oryginalne. Podobną tezę wygłasza Hegel, otwierając swe
Wykłady z historii filozofii5 (filozoficzne pytanie o to, czym jest filozofia,
musi pozostać uprzednie wobec dociekań historycznych; z dziejów filozofii bowiem – jeśli nie kierują się one właściwym pojęciem filozofii –
można wyprowadzić dowód jej nicości). Próby wskazania, że ten lub
tamten projekt filozoficzny nie jest onto-teo-logią, są w rzeczywistości
próbami wykazania, że projekt ten nie jest projektem filozoficznym.
Zasadzają się zatem na bezproblematyczności pojęcia „filozofia”, to
znaczy na dowolnej wykładni tego pojęcia. Jedyną możliwością podważenia diagnozy Heideggera jest odmienna wykładnia istoty filozofii.
Wykładnia taka jednak byłaby czymś zasadniczo różnym od archiwizowania dziejów filozofii6.
4

5

6

M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, przeł. J. Mizera, „Principia” 1998, XX, s. 152-185.
„W związku z historią filozofii nasuwa się od razu spostrzeżenie, że oczywiście
jest ona rzeczą ze wszech miar godną uwagi, gdy ma się sensowny i poważny
pogląd na temat jej przedmiotu, ale sama historia filozofii może budzić pewne
zainteresowanie także i wówczas, gdy jej przedmiotu, czyli dawnych i obecnych
systemów filozoficznych, nie traktuje się poważnie, a jej cel pojmuje się opacznie.
Ba, może się nawet wydawać, że zainteresowanie historią filozofii nabiera tym
większego znaczenia, im bardziej opaczne jest wyobrażenie o filozofii (…) Z historii filozofii daje się przede wszystkim wyprowadzić dowód jej nicości” (G.W.F.
Hegel, Wykłady z historii filozofii, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1996).
„Dopóki dzieje filozofii przeszukiwać będziemy na sposób historyczny, zawsze
odkryjemy, że Bóg w filozofii się pojawił. Przyjmując wszakże, że filozofia jako
myślenie jest wolnym samospełniającym się wdawaniem się w byt jako taki, Bóg
może tylko wówczas dotrzeć do filozofii, gdy ta z samej siebie, ze swej istoty dopuści do tego i określi, że i w jaki sposób Bóg się w niej pojawia” (M. Heidegger,
Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 173).
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Sformułowanie rozpoznania onto-teo-logicznego charakteru metafizyki idzie w parze z wypowiedziami o takimże charakterze filozofii.
Można tu przywołać np. zdania z komentarza do Schellingiańskiej
rozprawy o wolności:
Każda filozofia jest teologią w tym źródłowym i istotnym sensie, że
pojmowanie (lo/goj) całości bytu pyta o podstawę bycia, a ta podstawa
zwie się qeo/j, bogiem. Również np. filozofia Nietzschego, do której istotnych twierdzeń należy „bóg umarł”, właśnie dzięki temu twierdzeniu jest
„teologią”.

Nieco dalej, po bardzo ciekawych uwagach na temat teologii chrześcijańskiej, padają jeszcze mocniejsze słowa:
Filozoficzne zapytywanie jest w sobie zawsze onto-logiczne i jednocześnie teo-logiczne, w całkiem szerokim sensie. Filozofia to ontoteologia. Im bardziej źródłowo jest ona obiema tymi stronami w jednym, tym
autentyczniej jest filozofią7.

2. Na czym polega rozpoznanie istoty metafizyki jako ont-teo-logiki? Chciałbym krótko prześledzić, w jaki sposób Heidegger ideę
tę wypowiada w eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki. Ujmuje on mianowicie metafizykę jako pytanie o byt. Ale oczywiście nie
o byt ten czy tamten, taki czy inny, lecz o byt jako taki i w całości8.
Heidegger rozpoznaje w tym pytaniu rzeczywisty jego przedmiot,
mianowicie bycie bytu, i wskazuje, że pytanie to jest w sposób konieczny dwuznaczne. „Całościowość tej całości jest jednością bytu,
jednoczącą jako wydobywająca podstawa, jako grunt”9. Dwuznaczność ta, z jednej strony, dla samej metafizyki nie jest jawna, a ujawnia
7

8

9

M. Heidegger, Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności [1809], przeł.
R. Marszałek, Warszawa 2004, s. 82n.
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 172, por. M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, przeł. K. Pomian, w: idem, Znaki drogi, tłumacze
różni, Warszawa 1995, s. 9-24.
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 172.

10
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się dopiero w kroku wstecz, z drugiej zaś strony – włada dziejami
metafizyki. Na mocy tej dwuznaczności namysł nad bytem jako takim w całości przyjmuje dwie postaci: po pierwsze dopytuje się on
o byt jako taki w całości, to znaczy w ogólności, po drugie zaś o byt
jako taki w całości, to znaczy w jego jedności. Byt jako taki w całości, czyli bycie bytu, pojawia się ponadto w charakterze gruntu dla
bytu. I to nie byle jakiego gruntu, lecz gruntu pierwszego, to znaczy
takiego, który sam już nie musi w niczym się gruntować. Pierwszy
grunt to po grecku prote arche, a po łacinie causa sui. Dwuznaczność
pytania o byt jako taki w całości odsyła wobec tego raz do pytania
o ugruntowanie każdego bytu w tym, co wszystkim bytom wspólne, innym razem do pytania o ugruntowanie każdego bytu w tym,
co jedno, co spośród bytu najwyższe i dlatego ostateczne. Pierwszej
postaci odpowiada nazwa ontologii, drugiej zaś teologii, ponieważ
grunt, który gruntuje sam siebie, określa się mianem boga. Pojawiający się w obu tych nazwach logos jest źródłową nazwą dla gruntu
wszystko jednającego (gr. hen panta):
Metafizyka myśli byt jako taki, tzn. w ogólności. Metafizyka myśli byt
jako taki, tzn. w całości. Metafizyka myśli bycie bytu nie tylko w zgruntowującej jedności tego, co najbardziej ogólne, tzn. wszędzie równo-ważne, lecz także w ugruntowującej jedności wszystkości [Allheit], tzn. tego,
co najwyższe ponad wszystkim. Dlatego bycie bytu z góry już będzie myślane jako gruntujący grunt10.

W czym gruntuje gruntujący grunt, który pomyślany jest jako prote
arche czy też causa sui? Gruntujący grunt gruntuje w sobie samym:
jako wszystkość gruntuje się w jedności, jako jedność we wszystkości.
Dlatego metafizyka musi być zarazem ontologią i teologią – konieczność ta wypływa z podwójności gruntu.
Jedność obu postaci gruntowania i wpisana w nią zwrotność
funduje istotę metafizyki, choć sama nie może w jej ramach zostać
pomyślana. Tymczasem w perspektywie kroku wstecz, to znaczy
10

Ibidem, s. 174.
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innego początku, owo rozcięcie jedności, owo bycie istoczące jako
różnica pomiędzy obiema postaciami gruntowania, urasta do rangi zapomnianej istoty metafizyki. Heidegger nazywa ją w tym eseju
„wyróżnią”.
W rozpoznaniu onto-teo-logicznej konstytucji metafizyki czy filozofii nie chodzi o takie czy inne pojęcie boga, a nawet w ogóle o to,
czy filozofia musi, czy nie musi mówić o bogu. Używanie terminu
„bóg” nie jest warunkiem koniecznym tego, by jakiś sposób myślenia
był onto-teo-logiczny. Rozpoznanie onto-teo-logicznej struktury jest
w istocie rozpoznaniem podwójności gruntowania bytu.
3. W tym sensie również filozofia Nietzschego, która głosi „bóg
umarł”, jest onto-teo-logią. Niestety, brak tu miejsca na przedstawienie
wyczerpującej analizy, ale pokazywałaby ona, jak Heidegger wyświetla
Nietzscheańską wykładnię bytu. Byt w całości okazuje się określony
przez Nietzschego od dwóch różnych stron: po pierwsze jako wola
mocy (Heidegger nazywa ten wymiar „konstytucją bytu”) i po drugie
jako wieczny powrót tego samego („sposób bycia bytu”11). Onto-teo-logiczna struktura metafizyki Nietzschego przyjmuje zatem następującą schematyczną postać: onto (= wola mocy) – teo (= wieczny powrót
tego samego) – logia (nauka w znaczeniu przemiany w nadczłowieka).
Jedność obu wymiarów metafizyki w myśli Nietzschego nie dochodzi
do głosu:
A zatem w filozofii Nietzschego wola mocy i wieczny powrót tego samego wzajemnie do siebie należą. I dlatego jest to już z góry metafizyczne nieporozumienie – jeśli w ogóle można tu jeszcze mówić o jakimiś
rozumieniu – kiedy ktoś usiłuje wygrać wolę mocy przeciwko wiecznemu powrotowi tego samego i wyrugować go z metafizycznego określenia
bytu. W rzeczywistości trzeba właśnie pojąć ich wzajemną przynależność
do siebie!12

11
12

M. Heidegger, Nietzsche, t. I, tłumacze różni, Warszawa 1998, s. 463.
Ibidem, s. 464.
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Sam Nietzsche nie postawił nigdy pytania o ich relację, choć myśli
obie zawsze wespół13. Ich źródłowa jedność możliwa do uchwycenia
staje się dopiero w „kroku wstecz”, to znaczy z perspektywy innego
początku14.
4. W moim przekonaniu, pytanie o onto-teo-logiczny charakter
jakiejś filozofii jest pytaniem o wykładnię bytu w ramach tej filozofii
i pytaniem o ugruntowanie tego bytu, nie zaś pytaniem o boga. To niezwykle ważne dla mojej tezy. Oznacza to, że będę chciał postawić pytanie o byt w ramach Przyczynków do filozofii. Zanim to jednak zrobię,
chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden moment eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki. Otóż Heidegger przedstawia tu pewne
rozważania na temat bytu, które nie mogą być uznane za metafizyczną
koncepcję bytu, ponieważ wypowiedziane zostają z perspektywy kroku wstecz, a więc z perspektywy istoty metafizyki.
Po pierwsze, „bycie oznacza stale i wszędzie: bycie bytu”15. Dopełniacz, który wiąże bycie i byt, staje się przestrzenią myślenia w Przyczynkach. Nie mogę teraz zagłębiać się w ten temat. Powiedzieć jednak
wypada, że posiada on niezwykłą cechę, której nie ma żaden przypadek gramatyczny, mianowicie genetivus w Przyczynkach… jest zwrotny16. W tym miejscu eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki
13

14

15
16

Por. „Wola mocy – w istocie swojej i w zgodzie ze swoją wewnętrzną możliwością – jest wiecznym powrotem tego samego”. Ibidem, s. 467.
W 56 paragrafie Poza dobrem i złem Nietzsche nazywa swojego boga: „Ten, kto,
podobnie jak ja, przez długi czas usiłuje z jakąś zagadkową żądzą przemyśleć do
głębi pesymizm (…), ten, nie mając nawet takiego zamiaru i być może właśnie
dlatego, otworzył oczy na odwrócony ideał: najzuchwalszego, najżywotniejszego
i afirmującego świat człowieka, który nie tylko pogodził się ze sobą i nauczył
się znosić siebie, jakim był i jakim jest, ale takim, jakim był i jest, chce być znowu przez całą wieczność, nienasycenie wołając da capo, nie tyle do siebie, ale
do spektaklu i sztuki, i nie tylko do spektaklu, ale w istocie do Tego, kto tego
spektaklu potrzebuje – i czyni go koniecznym: bowiem wciąż siebie potrzebuje –
siebie koniecznym czyni – Co? Czyż nie byłby to – circulus vitiosus deus?” (por.
M. Heidegger, Nietzsche, op. cit., s. 318).
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 176.
To znaczy, że w ramach projektu innego początku przypadkowi temu przysługuje taka oto właściwość, że łączy dwa rzeczowniki, nie rozróżniając, który z nich
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obserwujemy konsekwencję owej zwrotności: „Byt zaś oznacza stale
i wszędzie: byt bycia” (ibidem). W obu syntagmach „chodzi za każdym
razem o różnicę”.
Po drugie, zarówno bycie bytu, jak i byt bycia pomyślane są na podstawie różnicy, jaka je rozdziela i zarazem łączy. To jest to miejsce eseju, które nie pozwala się zrozumieć bez Przyczynków. Różnicę między
byciem a bytem, z której oba te momenty się wyistaczają, Heidegger
nazywa tu Austrag, co tłumacz przełożył jako „wyróżnia” (ale może
lepiej byłoby powiedzieć: „rozejm”). Stajemy tu przed koniecznością
pomyślenia różnicy nie jako różnicy między czymś a czymś (byciem
a bytem), lecz różnicy samej w sobie, tak, że dopiero z tej różnicy wyłania się bycie i byt. Różnicy, która jest prymarna względem tego, co
oddziela. Heidegger w tym miejscu eseju wstawia myślnik w słowo
Unter-schied, a tłumacz zaznacza to, wstawiając w tekst obok słowa
„różnica” także słowo „roz-cięcie”. Tymczasem oba wymienione tu
słowa nawiązują do figury rozstrzygania – Entscheidung – z Przyczynków. Sądzę, że jest to jedna z najważniejszych figur w Beiträge, a z całą
pewnością kluczowa dla mojego wywodu.
5. Rozstrzyganie jest jednym ze sposobów mówienia o istoczeniu
Bycia (Seyn) (sposoby te układają się w fugę17). Bycie istoczy to znaczy –
zachowując zasady fugi – rozstrzyga. Co to znaczy? Rozstrzyga się
zawsze między dwiema stronami jakiejś alternatywy, między jakimś
albo–albo. Skoro jednak Bycie istoczy jako rozstrzyganie, to rozstrzyganie nie może oznaczać wyboru między jedną a drugą możliwością,
lecz rozcinanie, które dopiero funduje jakąkolwiek alternatywę. Idea

17

ma stać w mianowniku, a który w dopełniaczu. Widać to wyraźnie wtedy, gdy
prawda Bycia staje się Byciem prawdy, najbardziej precyzyjnie można zaś to pokazać, rozważając związek Bycia i Dasein, który artykułuje się za pomocą dość
licznej grupy słów zbudowanej w oparciu o słówko eigen – istotę dopełniacza.
Fugę jako – w pewnym sensie – gramatykę Przyczynków… omówiłem w: Ł. Kołoczek, Fuga jako sposób mówienia o tym, co skrywa się przed każdym mówieniem, w: Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Kraków 2011.
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rozcinania ukryta jest zarówno w słowie niemieckim, jak i polskim.
Heidegger wykorzystuje tu etymologię:
[Rozstrzyganie] (…) będzie znaczyło: rozstępowanie się, które dzieli
i w tym dzieleniu pozwala dopiero wejść do gry przy-swajaniu [wy-darzaniu – ŁK] właśnie tego w rozstępie Otwartego jako prześwitu na to, co
skrywające się i jeszcze nie-rozstrzygnięte18.

Co Bycie rozstrzyga, tj. rozcina i rozsuwa, gdy istoczy jako rozstrzyganie? Rozstrzyga samo siebie, Bycie jest rozstrzyganiem o sobie samym. Przyczynki powiadają: „die Entscheidung über die Entscheidung”19
(B102; por. P102); inaczej jeszcze tę figurę można wypowiedzieć w ten
sposób:
Die Entscheidung geht ursprünglich darüber, ob Entscheidung oder
Nichtentscheidung20.

Ta ostatnia formuła domaga się objaśnienia. Należy ją rozumieć
w ten sposób, że w Byciu wydarza się rozpękanie, rozpadanie, rozcinanie, rozdzielanie, czy jak to tam jeszcze inaczej nazwać, a wraz z tym
wydarza się jakaś źródłowa alternatywa, jakieś źródłowe czy–czy.
Problem polega jednak na tym, że ani Bycie, które rozdziela tę alternatywę, ani żaden z jej momentów nie są czymś innym niż samo
Bycie. Tłumacz chciałby, aby w rozstrzyganiu chodziło o to, czy rozstrzyganie, czy nierozstrzyganie. Czy jednak rzeczywiście chodzi tu
o nierozstrzyganie, o zaniechanie rozstrzygania? Chyba jednak nie,
skoro Nichtentscheidung wpisana jest w Bycie jako moment rozstrzygania. Źródłowe rozstrzyganie rozumiem jako źródłowe rozwarstwianie się rozstrzygania na warstwę jawną albo przynajmniej ujawnialną,
która każdorazowo przybiera postać jakiejś alternatywy, i na warstwę
18
19
20

M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 89.
M. Heidegger, Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 102.
Ibidem. „W sensie źródłowym w rozstrzyganiu chodzi o to, czy rozstrzyganie,
czy nierozstrzyganie”, idem, Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 102.
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głęboką, gruntową, która skrywa się wobec tej pierwszej i zawsze się
jej odmawia. Nichtentscheidung to skryty i stale odmawiający się grunt
rozstrzygania. Jest to jedna z wielu nazw na skryty charakter Bycia.
Wśród nich mamy także Abgrund – to znaczy gruntowanie się w odmowie gruntowania, Weg-sein – negację Da-sein, która oznacza, że
przychodzenie do siebie zawsze jest już przebywaniem z dala od siebie,
der letzte Gott – ów najbardziej wewnętrzny moment początku, w którym Bycie odmawia się samemu sobie. Te negatywne określenia, które negują tak radykalnie, że aż negują się, tworzą fugę samego Bycia,
o którym nie można nic powiedzieć, bowiem wszystko, co powiedzieć
można, chybia samego Bycia.
Rozstrzyganie, rozcinając Bycie, zarazem rozcięte strony sobie nawzajem przydziela. Aspekt ten wypowiada słowo Er-eignung21. Ent-scheidung i Er-eignung to dwie strony tego samego wydarzania się
Bycia, które zarazem się rozcina, jak i pojednuje.
Wspomnę tylko, że w ramach figury rozstrzygania Heidegger zdradza, co ma na myśli, gdy mówi o bogach (liczba mnoga). Nazywa ich
nierozstrzygalniętymi, wciąż jeszcze pozostającymi do rozstrzygnięcia (Zu-entscheidene)22. Brak rozstrzygnięcia odnosi się tu do tego, czy
bogowie są, czyli czy przysługuje im Bycie, czy nie, a jeśli przysługuje,
21

„(…) das Wesen des Seyns in der Er-eignung der Ent-scheidung west”, idem, Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 95; „istota Bycia istoczy w przy-swajaniu [wy-darzaniu – ŁK] roz-strzygania”, Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 95.
22
Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 437n; „Jednak ta nierozstrzygniętość nie zostaje jedynie przed-stawiona jako pusta możliwość rozstrzygnięć, lecz pojęta
jako takie rozstrzyganie, w którym coś rozstrzygniętego lub zupełny brak rozstrzygnięcia biorą swoje źródło. Wstępne myślenie jako wyrzut w rozstrzyganie
takiej nierozstrzygniętości [lub: jako wstępne utrzymywanie się w rozstrzyganiu
takiej nierozstrzygniętości] nie zakłada jakichś bogów jako istniejących, lecz
waży się na wejście w pewien rejon tego, co godne pytania, na co odpowiedź
może nadejść tylko od strony samego tego czegoś, nigdy wszelako od strony czegoś pytającego. Ponieważ w takim wstępnym myśleniu »bogom« z góry zostaje
od-mówione Bycie, oznacza to, że żadna wypowiedź o »byciu« i »istocie« bogów
nie tylko niczego nie mówi o nich, tzn. o owym do-rozstrzygnięcia, lecz pozoruje
coś przedmiotowego, na czym załamuje się wszelkie myślenie, ponieważ natychmiast zostaje zepchnięte na manowce”, por. Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 400
[podkreślenie moje, przekład zmieniony].
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to w jaki sposób. Rozumiem wobec tego ową nazwę bogów jako wskazanie na ten moment istoczenie Bycia, w którym rozstrzyganie, rozstrzygając samo o sobie, wciąż jeszcze nie wyczerpało wszystkich możliwych rozstrzygnięć, a więc jako wskazanie na bogactwo Bycia. Bycie
kryje w sobie niezmierzony rezerwuar rozstrzygnięć co do tego, co
może znaczyć „być”.
6. Decydujące z punktu widzenia obrony postawionej przeze mnie
tezy jest pytanie o byt. Jak należy rozumieć byt w ramach projektu Bycia? Wiadomo, że Heidegger próbuje pomyśleć Bycie na podstawie samego Bycia (Grundfrage), nie zaś czegoś względem Bycia innego. Bycie
(Seyn) nie może wobec tego zostać pojęte na podstawie bytu. Oznacza
to, że Bycie odmawia się bytowi, przed nim się skrywa, przed nim się
chroni, od niego stroni. Niektórzy komentatorzy pozwalają sobie nawet na używanie hasła „Bycie bez bytu”23. Nie jest ono bezpodstawne,
ale zaniedbuje inny wymiar tego projektu, ten mianowicie, który się
ujawnia w kilkukrotnych zapewnieniach Heideggera, że Bycie i byt są
równoczesne. Byt nie znika z projektu Bycia, jedynie nie może stanowić podstawy dla Bycia. Aby wobec tego moja teza nabrała odpowiedniego kształtu, należy zapytać: jak „wygląda” byt od strony Bycia i w
jaki sposób zostaje ugruntowany?
Na chwilę wrócę do eseju Onto-teo-logiczny charakter metafizyki.
Pojawia się tu określenie bytu, które – mam wrażenie – nie może uchodzić za zrozumiałe na gruncie metafizyki ani na gruncie wcześniejszej
myśli Heideggera. Jest ono jednak konsekwencją projektu Przyczynków. Heidegger w eseju pisze: „Byt jako taki zjawia się na sposób nadejścia skrywającego się w nieskrytości”24. O co Heideggerowi chodzi,
gdy powiada o „skrywającym się w nieskrytości”? Co może oznaczać
skrywanie się w nieskrytości?
Przyczynki… stawiają pytanie o prawdę Bycia, Wahrheit des Seyns.
Pytanie to jest oczywiście wieloznaczne i wielowymiarowe. Jednym
23

24

Por. np. C. Wodziński, Dlaczego jest raczej nic niż coś… Projekt ontologii apofatycznej, w: idem, Pan Sokrates. Eseje trzecie, Warszawa 2000, s. 39-80.
M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, op. cit., s. 178.
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z wymiarów tego pytania pozostaje kwestia gruntu. Wspomniałem
już, że pytanie o prawdę Bycia jest pytaniem podstawowym lub pytaniem o podstawę. Faktycznie, kiedy ujmuje się prawdę jako grunt,
oznacza ona w Przyczynkach… gruntowanie się w sobie jako we własnym gruncie. „Źródłowe gruntowanie gruntu jest istoczeniem prawdy
Bycia; prawda jest gruntem w źródłowym sensie”25.
Z tej perspektywy byt ugruntowany musi zostać w Byciu. Bycie –
powtórzę – gruntując się samo w sobie, stroni od bytu, odmawia się
mu. Byt zatem ugruntowany w Byciu ugruntowany jest w odmowie.
Byt – wtedy gdy uzyskuje swą podstawę w Byciu – staje się bezpodstawny. Znaczy to, że byt ugruntowany jest w braku gruntu26.
Z innej perspektywy jednak istoczenie prawdy Bycia nazwane zostaje słowem Bergung. Polski przekład mówi tu o chronieniu: „Chronienie należy do istoczenia prawdy. Ta zaś nie jest istoczeniem, jeśli
nigdy nie istoczy w chronieniu”27.
„Chronienie” jest złym przekładem w tym sensie, że zakrywa związek niemieckiego przekładu greckiej aletheia, to znaczy Unverborgenheit – nieskrytości, z Bergung. Niemniej jednak na potrzeby tego
tekstu mogę zgodzić się na to słowo, chociażby dlatego, że również
polskie słowo „prawda” zasłania wiele związków, które przechowuje w sobie niemieckie słowo Wahrheit, a które to związki (językowe,
25
26

27

Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 286.
Der abgründige Grund – gruntownie odmawiający się grunt – odniesiony jest
w tym zdaniu do dwóch genetiwów, tworząc w ten sposób pomiędzy między
oboma, czyli: Grund-losigkeit – bezpodstawność, bezgruntowność, boga i charakter człowieka polegający na tym, że jest on gruntownikiem (Grunderschaft).
Bycie stoi gruntowniej w swym Ab-grund niż byt i bogowie (por. Beiträge zur
Philosophie, op. cit., s. 471n). „Nieprzedmiotowa jest jedność tego istoczenia [wydarzania jako przy-swajania, roz-strzygania, od-przeciwniania, od-stręczania,
odsuwania, jedności, prostoty i samotności – ŁK], dostępna tylko takiemu myśleniu, które musi się odważyć na to, co niezwykłe, nie jak na osobliwość czegoś spektakularnego, lecz jak na konieczność czegoś najbardziej niepozornego,
w czym otwiera się gruntownie odmawiający się grunt bezgruntowności bogów
i strzeżeniowego charakteru człowieka, i to, czego nie mogła znać metafizyka,
Da-sein, zostaje Byciu przydzielone”, por. Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 432
[przekład zmieniony]).
Ibidem, s. 361.
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etymologiczne) tworzą „logikę” tego projektu. Polskie słowa (w tym
akurat fragmencie) zasłaniają konieczność, jaka rządzi Heideggerowskim namysłem. Pewne związki mogłyby na przykład ujawnić się
w następującym cytacie (gdyby został przytoczony po niemiecku):
Skąd chronienie [Bergung] ma swoją biedę i konieczność? Ze skrywania się [Aus dem Sichverbergen]. Aby go nie usunąć, lecz raczej strzec
[bewahren], potrzebne jest chronienie [Bergung] tego dziania się28.

Skrywanie się – jako jedno z kardynalnych określeń Bycia – skrywa się wobec bytu. Oznacza to oczywiście, że Bycia nie ma nigdzie pośród bytu, że byt pogrążony jest w braku bycia i to tak radykalnym, że
mówić wolno o braku tego braku. Jeśli Bycie skrywa się tak radykalnie wobec bytu, to byt można nazwać tym, co najbardziej jawne, tym,
co w sobie niczego już nie skrywa. W ten sposób wypowiedziałem to,
czym byt jest od strony Bycia: byt jest w taki sposób, że nie skrywa
w sobie niczego. Skrajna jawność naprzeciwko skrajnej skrytości. Aby
pośród bytu, jawnego i nic w sobie niekryjącego, strzec skrytości Bycia, potrzebne jest chronienie skrywania się (Bycia) w nieskrytości
(pośród bytów).
Dalszy fragment przytaczanego cytatu głosi:
Dzianie się ulega przemianie w spór Ziemi i Świata i jest w nim
utrzymywane (…) Rozwiązanie sporu wprowadza prawdę do dzieła, do
narzędzia, doświadcza jej jako rzecz, wypełnia ją w czynie i ofierze. Zawsze jednak musi istnieć strzeżenie skrywania się [die Bewahrung des
Sichverbergens]29.

Chronienie jest tym wymiarem istoczenia Bycia, który konstytuuje byt od strony Bycia. W tym momencie byt ten jest jeszcze
28

29

Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 362; („Woher hat die Bergung ihre Not und Notwendigkeit? Aus Dem Sichverbergen. Um dieses nicht zu beseitigen, vielmehr zu
bewahren, bedarf es der Bergung dieses Geschehens”, Beiträge zur Philosophie,
op. cit., s. 390n).
Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 362n.
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nierozstrzygnięty, to znaczy nie przyjął tej lub tamtej postaci. Jest bytem w ogólności, ponieważ każdy byt – zdaniem Heideggera – pojawia
się na gruncie Bycia, które istoczy w ten sposób, że chroni się w bycie.
Niebezpośrednio jednak, ale w ten sposób, że skrywanie się przemienia się w spór Ziemi i Świata, a każdorazowa postać bytu jest jakąś postacią rozwiązania tego sporu.
(Nie mogę wchodzić tu w szczegóły, ale motyw sporu Ziemi i Świata pojawia się u Heideggera w bardzo ważnym eseju, który stanowi
przejście od myślenia prawdy jako egzystencjału Dasein w kierunku
Przyczynków… – mianowicie w eseju O źródle dzieła sztuki; w tekście
tym widać pracę Heideggera nad słowami spokrewnionymi z Wahrheit i wahren30.)
W innym miejscu Heidegger jeszcze inaczej osadza byt w Byciu. Paragraf 267 zatytułowany Bycie (Wydarzanie), można przeczytać w taki
sposób, aby wyłowić z niego kwestię bytu. Zarysowana jest tu przestrzeń rozciągająca się pomiędzy bogami a człowiekiem. Opis tej przestrzeni wykorzystuje cały aparat pojęciowy wypracowany w Przyczynkach…. Nie sposób go tu zatem w całości przytoczyć. Niemniej można
powiedzieć, że przewodnim słowem, które nazywa przestrzeń pomiędzy bogami a człowiekiem, jest słowo Ent-gegnung – od-przeciwnienie,
a opis – pozostając wciąż opisem wydarzania się – skupia się nie na
tym, kim jest człowiek, ani nie na tym, kim są bogowie, ale na owej
przestrzeni pomiędzy. To ona jest tu pierwotna, jej dzianie się zostaje
opisane. Bycie istoczy jako ta przestrzeń, nazwane zostaje także das
Zwischen – Pomiędzy. Z dziania się owego Pomiędzy wyistaczają się
dopiero skrajne punkty tej przestrzeni: człowiek i bogowie. W innym
miejscu, ale w instruktywnym dla nas sensie Heidegger powie:
„Człowiek” i „bóg” są bezdziejowymi łupinami werbalnymi, gdy nie dochodzi w nich do głosu prawda Bycia. Bycie istoczy jako pomiędzy dla boga
30

behüten („strzec”, „chronić”, por. hüten – „pilnować”, die Hüte – „chata, chałupa”), zurückbringen, zurückstehen („wnosić z powrotem” i „odstawiać z powrotem”), verschließen („zamykać”), bergen („ratować, ocalać, chronić”, ale też
„zawierać się w sobie”), einrichten („urządzać”), setzen („odkładać”), bewahren
(„zachowywać”).
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i człowieka, tak jednak, że owa międzyprzestrzeń przyznaje dopiero bogu
i człowiekowi istotową możliwość, pomiędzy, które uderza w swoje brzegi i dopiero wskutek tego uderzenia pozwala im powstać jako brzegom31.

Bycia wydarza się jako odprzeciwnienie bogów i człowieka, to znaczy jako odstawienie ich na najbardziej skrajne względem siebie pozycje w ruchu rozstrzygania/przyswajania się sobie Bycia.
Owo odprzeciwnienie jest źródłem sporu32. Sporu Ziemi i Świata.
W ten sposób Heidegger opisuje figurę, którą znamy z powstających
w tym samym czasie, co Przyczynki…, komentarzy do poezji Hölderlina, jak i z późniejszych esejów Budować, mieszkać, myśleć czy Język,
mianowicie figurę czworokąta (das Geviert)33:
Rozsadzające pomiędzy skupia to, co samo wsuwa w otwarte swej spornej i odmawiającej przynależności, skupia w Abgrund, z którego wszystko
(bóg, człowiek, Świat, Ziemia) na powrót istoczy w sobie i w ten sposób pozwala Byciu na jedyne rozstrzygnięcie przy-swajania [wy-darzania – ŁK]34.

Pomijając szczegóły tej figury, chciałbym powiedzieć o niej dwie
rzeczy: po pierwsze, opis tej figury skupia się na „ruchach”, jakie dzieją
31

Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 436.
„4. Die Ent-gegnung ist der Ursprung des Streites, der west, indem er das Seiende seiner Verlorenheit in die bloße Seiendheit entsetzt”, Beiträge zur Philosophie,
op. cit., s. 470; („Od-przeciwnianie jest źródłem sporu, który istoczy, odstręczając [odsadzając – ŁK] byt od jego zatracenia w samej tylko bytości”, Przyczynki
do filozofii, op. cit., s. 430).
33
Dla porządku odnotować należy, że w eseju Budować, mieszkać, myśleć, nazwy
„wierzchołków” czworokąta nieco się różnią w stosunku do tekstów z lat trzydziestych i czterdziestych. Por. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, przeł.
K. Michalski, w: Budować, mieszkać, myśleć, wybrał, opracował i wstępem opatrzył K. Michalski, tłumacze różni, Warszawa 1977, s. 314-334 oraz idem, Język,
przeł. J. Mizera, w: idem, W drodze do języka, Kraków 2000, s. 7-26.
34
Beiträge zur Philosophie, op. cit., s. 485: „Das sprengende Zwischen versammelt,
was es ins Offene seiner strittigen und verweigernden Zugehörigkeit rückt, nach
dem Ab-grund zu, aus dem Jegliches (der Gott, der Mensch, die Welt, die Erde)
in sich zurückwest und so dem Seyn die einzige Entschiedenheit der Er-eignung
läßt”.
32
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się w owym „pomiędzy” (potrzebowanie, gruntowanie, wydarzanie,
odsadzanie, sporzenie itp., pojawia się również słowo gra w tym kontekście); i po drugie, że dopiero w tej przestrzeni może zjawić się byt.
Podobnie w eseju Budować, mieszkać, myśleć, tyle że tam w przestrzeni
Czworokąta stoi rzecz (Ding). Byt pomyślany jest tu jako przechowujący, kryjący w sobie czy też chroniący w sobie, tę wielowymiarową grę
wydarzania się Bycia. Chronienie to wszelako nie jest tego rodzaju, że
można byłoby je gdzieś pośród bytu zaobserwować35. Ujawnia się ono
tylko wtedy, gdy byt zostanie pomyślany w ramach innego początku:
samo Bycie otwiera inną czas–przestrzeń, wymagającą nowego budowania i gruntowania bytu. Nigdzie w bycie, a tylko raz w Byciu, w postaci
burzy zwraca się w kierunku człowieka i bogów, za każdym razem inaczej, łagodność grozy w harmonii wszystkich istot.

7. Jeśli twierdzę, że projekt zakreślony w Przyczynkach… – teraz
już powinno to stać się jasne – jest onto-teo-logią, to oczywiście nie
przypisuję temu sformułowaniu żadnej metafizycznej wykładni. Przynajmniej „metafizycznej” w znaczeniu Heideggera, to znaczy takiej,
w której podstawą jest zawsze byt. Zarazem jednak starałem się przekonać Czytelnika, że opis konstytucji onto-teo-logicznej nie jest opisem metafizyki, tej lub innej jej postaci, lecz opisem tego, jak ze swego
źródła wydarza się każda dowolna postać metafizyki. Im bardziej postać ta jest źródłowa, to znaczy im bardziej bezpośrednio odnosi się
do tego źródła, tym bardziej wyraźnie jest ona onto-teo-logią. Ale ten
każdorazowy kształt metafizyki przyjmuje taką postać, bowiem źródło metafizyki, jej istota, to umożliwia. Otóż twierdzę, że wydarzanie
się Bycia układa się w figurę źródłowo pojętej onto-teo-logii. Oznacza
to, że Bycie w grze rozstrzygania i przyswajania (odmawiania i obdarzania) wydarza się jako źródło dwuznaczności, którą obarczone jest
każde gruntowanie bytu. Zawsze – o ile oczywiście zdobędziemy się
35

Przyczynki do filozofii, op. cit., s. 434: „Odróżnienia tego [Bycia od bytu – ŁK] nie
można już wyczytać z bytu …”; ibidem, s. 436: „byt nigdy nie wystarczy do tego,
aby pozwolić Bycie choćby tylko przeczuć”.
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na wgląd z perspektywy istoty metafizyki – byt ugruntowany zostaje
w sporzeniu się Ziemi i Świata i w odprzeciwnianiu się bogów i człowieka. Sporzenie się Ziemi i Świata zapewnia bytowi gruntowanie
w ogólności, bowiem spór ten zakreśla każdorazowo wszystkie możliwości swojego rozwiązania, a więc wszystkie możliwe postaci bytu,
pod jakimi byt zjawia się w danej epoce. Odprzeciwnienie zawsze
gruntuje byt w jakimś rozstrzygnięciu co do tego, co właściwie oznacza „być”.

łukasz kołoczek – dr filozofii, pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikował książkę Bóg Heideggera.
Onto-teo-logiczny wymiar „Przyczynków do filozofii” (Kraków 2013). Badania
nad późną filozofią Heideggera tworzą perspektywę, z której śledzi współczesne
teorie i filozofie kultury. Jego zainteresowania sięgają także antropologii kulturowej i literatury. Ostatnio publikował w „Kwartalniku Filozoficznym” i „Czasie
Kultury”.
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Objawienie w filozofii
Franza Rosenzweiga i Józefa Tischnera

WSTĘP
Myśl dialogiczna jako odrębny nurt filozoficzny zaistniała w latach
dwudziestych XX wieku. Jej przedstawiciele reprezentowali różne poglądy religijne, chociaż wspólną inspirację dla myślenia filozoficznego
stanowi u nich Biblia. W sferze inspiracji istotne jest też ich krytyczne
stanowisko wobec idealizmu filozoficznego oraz wpływ doświadczenia
egzystencjalnego, w tym traumy pierwszej i drugiej wojny światowej,
jak też związanych z nimi doświadczeń totalitaryzmu, na formułowane tezy filozoficzne1. Oddziaływania między przedstawicielami dialogiki są przedmiotem odrębnych, szczegółowych analiz2. W moim artykule chcę skupić się wyłącznie na powiązaniu między koncepcjami
objawienia u Franza Rosenzweiga i Józefa Tischnera, gdyż pojęcie objawienia wydaje się kluczowe dla filozofii religii pierwszego, a zarazem

1

2

Por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009, s. 503.
Przeprowadził ją już T. Gadacz, por. ibidem, s. 503-638; szczegółowa analiza
w odniesieniu do relacji myśli Rosenzweiga i Lévinasa znajduje się w jego pracy pt. Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Lévinasa krytyka Heglowskiej
wolności ducha, Kraków 1990.
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należy do głównych kategorii filozofii dramatu drugiego z myślicieli.
Moim celem jest przede wszystkim zbadanie wpływu pism Rosenzweiga na rozumienie objawienia przez Tischnera3.

OBJAWIENIE W „NOWYM MYŚLENIU”
FRANZA ROSENZWEIGA
Chociaż myśl filozoficzna zazwyczaj bywa badana niezależnie od
dziejów życia jej autora, to w przypadku Franza Rosenzweiga, podobnie jak w przypadku wielu innych myślicieli podejmujących tematykę
egzystencjalną4, biografia ma znaczenie filozoficzne. Myśliciel wychowany w żydowskiej rodzinie, asymilowanej w kulturze niemieckiej
początku XX wieku, początkowo uważał religię jedynie za wartość
kulturową5. Dochodzi jednak stopniowo do uznania myślenia religijnego za równoprawne wobec myślenia historycznego i filozoficznego6. Tak kształtuje się to, co nazwał on „nowym myśleniem”7. To
stanowisko było możliwe dzięki zwrotowi, jaki dokonał się w filozofii
i w życiu Rosenzweiga8. Do tego zwrotu doprowadził kryzys, którego
3

4

5

6
7

8

Por. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990; por. T. Gadacz,
op. cit., s. 550 i 632.
Por. O. Leaman, Egzystencjalizm żydowski: Rosenzweig, Buber i Soloveitchik,
w: D.H. Frank, O. Leaman (red.), Historia filozofii żydowskiej, przeł. P. Sajdak,
Kraków 2009, s. 827, gdzie autor zalicza Rosenzweiga do przedstawicieli „żydowskiego egzystencjalizmu”.
Por. A. Żak, Punkt wyjścia filozofii Franza Rosenzweiga, w: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Kraków 1991, s. 467.
Por. J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, w: idem,
Myślenie w żywiole piękna, wybór i oprac. W. Bonowicz, Kraków 2004, s. 145,
s. 462-465; dalej w tekście skrót Zarys z podaniem strony.
Por. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność, op. cit., s. 119.
Por. F. Rosenzweig, Nowe myślenie. Kilka uwag „ex post” do „Gwiazdy Zbawienia”, w: idem, Gwiazda Zbawienia, przeł. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 676-679.
Dalej w tekście skrót GZ z podaniem strony.
Por. T. Gadacz, GZ, s. 121: „Fakt nawrócenia spowodował zasadniczy zwrot
nie tylko w życiu religijnym, ale i w filozofii Rosenzweiga”. Myśliciel, który zamierzał, pod wpływem przyjaciół, nawrócić się na chrześcijaństwo, ostatecznie

26

filozofiareligii.pl,
nr 1
tytuł pisma 2014,
1(1)/2014

OBJAWIENIE W FILOZOFII FRANZA ROSENZWEIGA I JÓZEFA TISCHNERA

stawką było pytanie o prawdę dziejów. Filozof stwierdza, iż na to pytanie należy dać odpowiedź rodzącą się nie z teoretycznych badań, lecz
z doświadczenia dialogu, i wyłaniającą się z realnego, osobistego a nie
metodycznego, wątpienia. Dialog – toczony głównie z Rosenstockiem9,
który jako myśliciel nie wahał się przyjąć stanowiska wiary, jak i później z Hermannem Cohenem, wyzwalającym się z więzów idealizmu,
by myśleć filozoficznie o religii objawienia – sprawił, iż Rosenzweig
stawia pytanie o możliwość objawienia10. Jest to pytanie kluczowe,
gdyż stanowi reakcję na myśl Hegla, w którego systemie nie ma miejsca na objawienie jako wydarzenie niezależne od dziejów wydarzenie11.
O ile dla Hegla objawienie Boga dokonywało się w obrębie historii,
to Rosenzweig pisze, iż „trzeba, by Bóg zbawił człowieka nie poprzez
historię, lecz rzeczywiście (…), jako «Bóg w religii»”12. Historia przestaje być miejscem objawienia Boga, który, mimo iż pozostaje w relacji
do świata i historii, nie jest tożsamy ani ze światem, ani z dziejami.
Boska Opatrzność nie jest więc, jak chciał Hegel, samorealizacją Boga
w historii, lecz Jego miłością do człowieka, którą wyraża objawienie13.
Idea ta została rozwinięta w Gwieździe Zbawienia, głównym dziele
Rosenzweiga, które powstawało w okopach pierwszej wojny światowej,
w odpowiedzi na doświadczenie przemocy wojny niosącej ze sobą grozę śmierci i czyniącej z jednostki efemeryczny element całości14. Traumatyczne doświadczenie wojny oraz krytyczna postawa wobec myśli

9
10

11
12

13
14

pozostał świadomym swej wiary („nawróconym” z laicyzmu) Żydem; por. T. Gadacz, GZ, s. 22; por. A. Żak, op. cit., s. 466; por. O. Leaman, op. cit., s. 828; por.
S. Mosès, L’Ange de l’Histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Gallimard, Paris
2006, s. 55-58.
Por. S. Mosès, op. cit., s. 55-58.
Por. A. Żak, op. cit., s. 464-467; por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty,
t. 2, op. cit., s. 518-519.
Por. O. Leaman, op. cit., s. 828.
Cyt. za: T. Gadacz, Wolność i odpowiedzialność, op. cit., s. 119. Ten sam cytat: GZ,
s. 20-21; por. S. Mosès, op. cit., s. 83.
Por. T. Gadacz, Wolność i odpowiedzialność, op. cit., s. 120.
Por. GZ, s. 267-336; por. S. Mosès, op. cit., s. 57; por. idem, Au-delà de la guerre.
Trois études sur Lévinas, Paris–Tel Aviv, 2004, s. 10, 20-21; por. T. Gadacz, Wstęp,
GZ, s. 24.
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Hegla, zwłaszcza w stosunku do idei zbawienia człowieka w świecie,
powodują, iż Rosenzweig opowiada się za przedstawioną przez Rosenstocka wiarą w objawienie rozumiane jako orientacja dla ludzkiego
„tu” i „teraz”, a zarazem dla świata15.
Objawienie jest odtąd centralną kategorią „nowego myślenia”16. Jednak nie może ono być zamknięte w immanencji świata, która jest zarazem immanencją historii. System totalności związany z Heglowską
ideą rozumnej historii nie pozwala, zdaniem Rosenzweiga, na objawienie, które wyzwoliłoby człowieka z lęku przed śmiercią, stanowiącego początek prawdziwego poznania17. Tylko objawienie – które przychodzi spoza historii, a zarazem spoza filozofii jako systemu wiedzy
absolutnej – może bowiem wyzwolić człowieka18 z jego zamknięcia we
własnej Sobości19. Jedynie objawienie Boga, wzywającego człowieka po
imieniu, może sprawić, że „monadycznie szczelna Sobość” stanie się
„otwartą i mówiącą duszą ludzką”20. Ta przemiana może dokonać się
wyłącznie w relacji objawienia tożsamej z miłością Boga do człowieka,
bowiem to w dialogu miłości z Bogiem Sobość może stać się „duszą
przebudzoną przez Boga i ukochaną” (GZ, s. 328).
Rosenzweig przedstawia miłość, odwołując się do biblijnej Pieśni
nad Pieśniami, którą uważa za centralną księgę Objawienia (GZ, s. 332).
Zaczerpnięty z Pieśni nad Pieśniami werset: „Potężna jak śmierć jest
miłość”21, stanowi dla filozofa figurę przejścia od Stworzenia (pierwszego objawienia) do Objawienia w sensie ścisłym22:
15
16
17

18
19
20

21

22

Por. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność, op. cit., s. 121.
Por. A. Żak, op. cit., s. 467.
GZ, s. 51: „Od śmierci, od trwogi śmierci rozpoczyna się wszelkie poznanie
Wszystkiego (…). Lecz filozofia przeczy tym lękom ziemi”; por. S. Mosès, L’Ange
de l’Histoire, op. cit., s. 57.
Por. T. Gadacz, Wolność a odpowiedzialność, op. cit., s. 123-124.
Por. GZ, s. 144: „Sobość jest całkowicie zamknięta w sobie”.
Por. M. Bardel, Mocna jak śmierć. Zagadnienie miłości w antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga, Kraków 2001, s. 66-67.
GZ, s. 267; por. Pnp 8,6 w przekładzie z Biblii Tysiąclecia: „bo jak śmierć potężna
jest miłość”.
Por. S. Mosès, Système et Révélation. La philosophie de Franz Rosenzweig, Paris
2003, s. 98-99.
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Dla Boga – pisze myśliciel – Stworzenie nie jest jedynie stworzeniem
świata, lecz także czymś, co dzieje się w nim samym jako ukrytym. Dlatego Stworzenie musieliśmy określić już jako objawienie się Boga. I rzeczywiście objawia się on w nim jak Stwórca, a więc w prawdziwych czynach, które już nie wzrastają, nie powiększają się, lecz są na początku
i raz na zawsze. Są zatem tym, co dotyczy Boga, nie czynami, lecz własnościami (GZ, s. 270-271).

Akt stwórczy Boga jest pierwszym objawieniem.
Jednak tego rodzaju objawienie nie jest pełnym objawieniem się
Boga. Domaga się ono dopełnienia, gdyż pierwsze objawienie, gdy
mówi o Bogu jako Stwórcy, ukrywa Go za Jego dziełami. Tym samym,
podkreśla myśliciel:
Bóg zdawał się stawać jedynie „źródłem” Stworzenia, a z tego powodu
ponownie Bogiem ukrytym, którym właśnie, poprzez Stworzenie, przestał być. Z ciemności jego ukrycia musi wynurzyć się coś innego niż jedynie moc stwórcza, coś, co rozległą nieskończoność czynów stwórczej
mocy utrzyma w widzialnym świetle, tak że Bóg nie będzie mógł ponownie ukryć się poza te czyny (GZ, s. 273).

Pierwsze objawienie, które dokonało się w Stworzeniu, domaga się
innego objawienia, które, zdaniem Rosenzweiga, „nie jest niczym innym niż Objawieniem, Objawieniem w ścisłym, nie, w najściślejszym
sensie słowa” (GZ, s. 273-274).
Objawienie spełniające powyższy warunek określone jest przez
otwarcie oraz przez dialog, a więc przez słowo wypowiadające to, co
ukryte. Tym objawieniem jest już w pewien sposób Stworzenie, określające każdą rzecz stworzoną. „Lecz ponieważ jest ona właśnie rzeczą
stworzoną od pra-dawna – czytamy – jako świadectwo dokonującego się Objawienia, pozostaje w ciemności pierwszego początku” (GZ,
s. 274). Pełne objawienie nie jest częścią przeszłości okrytej ciemnością,
nie należy ono do porządku tego, co już zaistniało i zarazem przeminęło, lecz dokonuje się zawsze w czasie teraźniejszym. Bowiem każda
rzecz stworzona może być „wyzwolona” ze swej „tylko stworzoności”,
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gdy zostanie „opromieniona przez błysk Objawienia, nie raz na zawsze
dokonanego, lecz dokonującego się w tej chwili” (GZ, s. 274). Jest to
jedyny sposób, by to, co stworzone, zostało przeniesione z przeszłości
w żywą teraźniejszość. Objawienie, które niczego nie „ustanawia” i nie
stwarza, musi dokonać się w teraźniejszości. „Bóg jest więc teraźniejszy – podkreśla Rosenzweig – teraźniejszy jak chwila, jak każda chwila” (GZ, s. 275). Ten, który staje się Stwórcą, nie jest jednak jeszcze
w pełni Tym, Kto się objawia. Jedynie objawienie, które jest miłością,
spełnia – zdaniem myśliciela – kryteria pełnego objawienia:
To miłość spełnia – czytamy w Gwieździe Zbawienia – wszystkie wymagania postawione tu pojęciu Objawiciela; miłość kochającego, a nie
ukochanej. Tylko miłość kochającego jest tym, wciąż odnawianym, samopoświęceniem. Jedynie on oddaje siebie w miłości. Ukochana przyjmuje podarunek. To przyjęcie jest jej własnym darem. Lecz przyjmując
go, pozostaje u siebie i staje się w pełni spokojną i szczęśliwą w sobie duszą (GZ, s. 275).

Objawienie ma więc dla filozofa strukturę relacji miłosnej, której opis czerpie on z Pieśni nad Pieśniami. Miłość jest dynamiczna.
Kochający codziennie kocha w nowej chwili i codziennie jego miłość
się przemienia. Jest ona z każdym dniem mocniejsza. Skoro musi kochać zawsze w teraźniejszości, miłość zmuszona jest wyrzec się każdej
chwili, oprócz tej aktualnej. Dlatego, pozornie, jest niewierna. Jej stałość polega bowiem na ciągłym wzroście:
Każdego dnia – czytamy – miłość nieco więcej kocha ukochaną. To
nieustanne wzmaganie się jest formą stałości w miłości, a to dlatego, że
jest ona najwyższą niestałością, a jej wierność poświęcona jest tylko jednostkowej teraźniejszej chwili. W ten sposób z najgłębszej niewierności,
i tylko począwszy od niej, może ona przejść w stałą wierność. Bo tylko niestałość chwili uzdalnia ją do przeżywania wciąż na nowo każdej
chwili, a więc do niesienia pochodni miłości przez całe królestwo nocy
i brzasku stworzonego świata. Miłość się wzmaga, ponieważ chce wciąż
być nową. Chce być wciąż nową, aby móc być stałą. Jedynie wówczas
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może być stałą, gdy całkowicie żyje w niestałości, w chwili. I musi być
stałą, aby kochający nie był jedynie pustym tragarzem przelotnego poruszenia, ale żywą duszą. W ten sposób kocha także Bóg (GZ, s. 276-277).

Miłość Boga do duszy, opisana przez myśliciela, nie jest jakąkolwiek własnością Boga. Taką na przykład, jak moc stwarzania. Miłość
jest wydarzeniem. Jest teraźniejszością:
Sama miłość – pisze filozof – nie wie, czy będzie kochać, a nawet, czy
kochała. Wystarczy, gdy wie to jedno, że kocha. (…) Miłość Boga jest
zawsze całkowicie obecna w chwili i w punkcie, w którym kocha; i tylko
w nieskończoności czasu, krok po kroku, osiąga ona jeden punkt po drugim i ożywia Wszystko. Miłość Boga kocha tego, którego kocha, i tam,
gdzie kocha (GZ, s. 278).

To właśnie taka miłość jest silniejsza niż śmierć, gdyż jako wieczna
zwycięża śmierć (GZ, s. 279). Jedynie miłość może stać się objawieniem Boga człowiekowi. Objawienie bowiem nie objawia żadnej prawdy o Bogu, nie przekazuje wiedzy o Nim, lecz jest doświadczeniem
Jego miłości. Nie jest ono tematem danym do myślenia i nie może tu
być mowy o poznaniu tematycznym czy przedmiotowym. Dlatego Rosenzweig, opisując ruch objawienia, zwrot Boga ku człowiekowi, posługuje się metaforą miłości23.
Filozofia objawienia przedstawiona przez myśliciela to „myślenie
mowy”, gdyż chodzi w niej o poznanie rodzące się w wydarzeniu dialogu, we wzajemnym otwarciu się Boga na człowieka i człowieka na
Boga, dokonującym się w teraźniejszości chwili. Objawienie ma charakter dramatycznego wydarzenia relacji między człowiekiem a Bogiem,
który objawia się człowiekowi w wezwaniu, w apelu przykazania: „Będziesz miłował…” Jest to przykazanie, które ma prawo wypowiedzieć
tylko kochający. Wskazuje ono na teraźniejszość odpowiedzi człowieka na miłość Boga. Relacja miłości między Bogiem a człowiekiem jest
bowiem relacją dialogu, ponieważ tak w przykazaniu kochającego, jak
23

Por. S. Mosès, Système et Revelation, op. cit., s. 102-103.
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i w jego pytaniu centralną rolę odgrywa mowa24. „Mowa jest przede
wszystkim rozmową – komentuje myśl Rosenzweiga Tadeusz Gadacz –
dlatego Ja dopóty nie istnieje, dopóki na wzywające słowo Ty nie da
odpowiedzi. Prawdą słowa [Wort] jest odpowiedź [Ant-wort]”25.
Bóg, pytający człowieka, zwracający się do niego z pytaniem, nie
pyta o ogólną istotę, lecz o jednostkowe ludzkie Ja. Pisze Rosenzweig:
„Gdzie Ty jesteś?” Jest to wprost pytanie o Ty. Nie o istotę Ty. W tej
chwili nie ma go jeszcze w polu widzenia. Na razie można pytać tylko
o „gdzie”. Gdzie w ogóle jest Ty? To pytanie jest jedynym, co o nim już
wiadomo. Ale Ja to pytanie wystarcza do odkrycia samego siebie. Ja nie
potrzebuje widzieć Ty. Pytając o nie i przez „gdzie” tego pytania poświadczając, że wierzy w istnienie Ty, nawet gdy Ty nie staje mu przed
oczyma, odzywa się ono i wypowiada jako Ja. Ja odkrywa siebie w chwili,
w której przez pytanie o „gdzie” tego Ty stwierdza istnienie Ty (GZ,
s. 293-294).

Miłość Boga do człowieka okazuje się więc wybraniem. Jest ona bowiem wyłączna, a zarazem jest aktem całkiem darmowym, jest łaską,
która nie odpowiada na żadne ludzkie potrzeby26.
Dialog człowieka i Boga jest więc tym, co wiąże ze sobą kochającego i ukochanego. To właśnie w tym dialogu człowiek, dzięki wezwaniu
ze strony Boga, staje się sobą, dojrzewa do bycia sobą. Wobec pytania Boga, wobec Jego wezwania człowiek pozostaje pierwotnie niemy,
ukrywa się. Jest wciąż, jak pisze Rosenzweig:
Sobością, taką, jaką znamy. Odpowiedzi, jakie zeń w końcu Bóg wydobywa, nie są żadnymi odpowiedziami. Żadne Ja, żadne „ja jestem”,
„ja to uczyniłem” nie odpowiada na Boskie pytanie o Ty, lecz zamiast Ja
z odpowiadających ust wydobywa się On–Ona–Ono. Człowiek uprzedmiotawia samego siebie w „mężczyznę”: kobieta to zrobiła, to ona, ta

24
25
26

Por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, op. cit., s. 548-549.
Ibidem, s. 549.
Por. S. Mosès, Système et Révélation, op. cit., s. 103.
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całkowicie uprzedmiotowiona w kobietę, „dana” mężczyźnie; ona zaś
zrzuca winę na ostateczne Ono, którym był wąż (GZ, s. 294).

Sobość nie chce odpowiedzieć, lecz wezwanie, które Bóg do niej
kieruje, nie pozwala jej ukryć się za kobietą czy za wężem. Żadne
uprzedmiotowienie, żadne ogólne pojęcie czy ogólna istota nie mogą
się ostać wobec wezwania po imieniu, przed którym nie można uciec.
Chodzi tu, jak pisze filozof, o „Imię własne, które jednak nie jest własne w tym znaczeniu, że nie jest imieniem, które sobie człowiek nadał
na zasadzie dowolności, lecz imieniem, które mu stworzył Bóg i które
dlatego tylko jako dzieło Stwórcy jest jego własnym” (GZ, s. 294). Człowiek milczący wobec Bożego pytania: „Gdzie ty jesteś?” – był upartą
i skrytą w sobie Sobością. Natomiast wezwany po imieniu, wezwany
jako konkretny, odpowiada: „Oto jestem”. Odpowiedź świadczy o tym,
że jest wypowiedziana z głębi duszy, z pełną otwartością i z pełną gotowością do słuchania (GZ, s. 295).
Człowiek odpowiadający na miłość Boga, której doświadcza w objawieniu, przyjmując ją, uznaje zależność od boskiego aktu stwórczego. Oznacza to pasywność, która nie jest bezczynnością, ale najgłębiej charakteryzuje to, co Rosenzweig nazywa duszą. To świadomość
zależności od tego, co wobec Sobości zewnętrzne i co jest w pewien
sposób w niej obecne. To chwila, w której człowiekowi zostaje powierzony własny byt. Gdy człowiek otwiera się na radykalną inność Boga,
kwestionuje swą niezależność i tożsamość. Zarazem Bóg wyrzeka się
swego bytu na rzecz człowieka. Dzieje się to tak, jakby byt Boga wynikał z potwierdzenia go w wierze przez człowieka. Nie chodzi tu o wiarę w istnienie Boga, lecz o wiarę sprawiającą, że Bóg istnieje27:
Wierna wiara ukochanej – pisze filozof – potwierdza uwięzioną
w chwili miłość kochającego i zespala ją w trwałą postać. Jest to odwzajemnienie miłości: wiara ukochanej w kochającego. Wiara duszy wyznaje
w swej wierności miłość Boga i nadaje jej trwały byt. Jeśli mnie wyznacie,
to będę Bogiem, i nie inaczej – tak mistrzowie Kabały pozwalają mówić
27

Por. ibidem, s. 103-104.
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Bogu miłości. Kochający, który oddaje się w swojej miłości, zostaje stworzony na nowo w wierności ukochanej i odtąd na zawsze (GZ, s. 287).

Taki Bóg jest jednak pierwotnie całkowicie oddzielony od człowieka. Wzajemne potwierdzanie się w istnieniu Boga oraz człowieka,
lub raczej kochającego i ukochanej, które ma tu miejsce, dokonuje
się w porządku egzystencji, a nie w totalizującym systemie pojęć.
Doświadczenie objawienia jest przeżywane jako dialog realizujący
się w języku. Słowo bowiem kieruje się zawsze do rozmówcy, czyli do absolutnie innego. Objawienie jest relacją, w której dwa byty
odseparowane otwierają się na siebie poprzez słowo. Powierzenie
się Boga człowiekowi dokonuje się w słowie przykazania: „Będziesz
miłował…” Z drugiej strony, słowo, które nie jest pojmowane jako
wytwór, lecz jako otwarcie się na to, co inne, określa człowieka
wchodzącego w stan egzystencji28. Wymiar egzystencji jest bowiem
nabudowany na źródłowym oddzieleniu Boga, człowieka i świata,
jako substancji elementarnych, które umożliwiają Stworzenie (relacja
Boga do świata), Objawienie (relacja Boga i człowieka) oraz Zbawienie (relacja człowieka do świata). Dialog między człowiekiem a Bogiem, jako relacja objawienia, jest tożsamy z egzystencją, o ile jest
ona pojmowana jako przejście od separacji substancji elementarnych
do świata relacji między nimi29.
„Zamknięty w sobie przed-świat – pisze Tadeusz Gadacz – spotyka
Objawienie. To, co dotychczas było rozdzielone, otwiera się i wchodzi
we wzajemne relacje”30. Relacja między niesprowadzalnymi do siebie elementami, niemającymi wspólnej podstawy, którą była tożsamość Bytu
i Myśli, nie może mieć charakteru partycypacji (jak w myśli klasycznej)
ani dialektyki (jak u Hegla). Może to być bowiem jedynie wydarzenie
dialogu. Jest nim wyłącznie relacja objawienia31. „Dzięki sile Objawienia
28
29

30
31

Por. ibidem, s. 104-105.
Por. GZ, s. 165: „Mityczny bóg, plastyczny świat, tragiczny człowiek – trzymamy
w ręce części. Rozbiliśmy doprawdy Wszystko”. Por. S. Mosès, Système et Révélation, op. cit., s. 97-98.
Por. T. Gadacz, Wstęp, GZ, s. 38.
Por. ibidem.
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to, co dotychczas było zamknięte – podkreśla Gadacz – otwiera się, rzeczywistość się dzieje; to, co się dzieje, jest doświadczane, a doświadczenie zostaje opowiedziane”32. W świecie objawienia wszystko musi stać
się słowem, gdyż to, co nie może nim być, znajduje się poza tym światem. Odpowiedź duszy na pytanie Boga („Gdzie Ty jesteś?”) również
wyraża się słowem. Jest to wyznanie miłości, które jest przyznaniem się,
iż w przeszłości się nie kochało (GZ, s. 298-300).
Tak więc dusza, którą Bóg przywołuje swym przykazaniem miłości –
pisze Rosenzweig – wstydzi się wyznać mu swoją miłość. Może ją bowiem wyznać tylko wówczas, kiedy jednocześnie wyznaje swoją słabość
i na Boże „będziesz miłował…” odpowiada: „zgrzeszyłam” (GZ, s. 300).

Wyznanie winy co do miłości może zaistnieć tylko wtedy, gdy dusza otworzyła się na wołanie Boga zawarte w paradoksie przykazania
miłości. „Gdzie jesteś?” to pytanie o odpowiedzialność za jedyny czyn,
zabroniony Adamowi, który wyraża tylko autonomiczny wymiar wolności. Jest to więc pytanie o miejsce narodzin człowieka, którym bardziej źródłowo jest odpowiedzialność niż wolność, wiązana z autonomią. Bowiem to poczucie winy popycha Adama do ukrycia się przed
Bogiem33. Ujawnienie się człowieka przed Bogiem jako ja, w odpowiedzi na Jego pytanie, jest związane z przyjęciem przykazania. Miłość
Boga, jako odpowiedź na boski apel, to przyjęcie przykazania, którego
istotą jest nakaz miłości34.
Objawienie – jako pojęcie określające teraźniejszość miłosnej relacji
człowieka i Boga – ma swoją widzialną formę we wspólnotach, w których przyjmuje ono kształt historyczny. Są nimi judaizm i chrześcijaństwo. Historyczne dzieje tych wspólnot wyznaczają zmierzanie
do chwili, w której nastanie ponad-świat Zbawienia, czyli nadejdzie
„nowe Wszystko” 35.
32
33
34
35

Ibidem.
Por. S. Mosès, Système et Révélation, op. cit., s. 111.
Por. ibidem, s. 113.
Por. T. Gadacz, Wstęp, GZ, s. 40.
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OBJAWIENIE W „FILOZOFII DRAMATU”
JÓZEFA TISCHNERA
Podczas gdy Franz Rosenzweig analizuje pojęcie objawienia, stając na
współrzędnej, jaką jest judaizm, to Józef Tischner, umiejscowiony także, we wspólnej obu filozofom tradycji judeochrześcijańskiej, ujmuje tę
kwestię z perspektywy chrystianizmu. Wpływ Gwiazdy Zbawienia na
refleksję krakowskiego fenomenologa nad objawieniem jest widoczny
tak w Filozofii dramatu36, jak i w Sporze o istnienie człowieka37. Istotne,
że refleksja Tischnera, jak sam uważał, nie wykracza poza pole filozofii.
Myślenie filozoficzne bowiem wiele zawdzięcza tradycji religijnej. Nie
opiera się ono na autorytecie Objawienia, lecz nie może go lekceważyć
ani być wobec niego obojętnym. Objawienie jest dla filozofii – zdaniem
myśliciela – rezerwuarem mądrości, z którym powinna ona utrzymywać
więź, gdyż jest to wyraz najgłębszych doświadczeń ludzkości. Cel refleksji filozoficznej to pogłębienie myślenia o człowieku przez sięgnięcie do
treści religijnych (Zarys, s. 146). Nie dziwi więc odwołanie Tischnera do
filozofii dialogu jako nurtu wspierającego się na inspiracjach biblijnych.
W tego typu refleksji widzi bowiem odnowienie myślenia filozoficznego,
w szczególności myśli chrześcijańskiej38.
„Punktem wyjścia naszego rozumienia człowieka – pisze myśliciel –
jest niewątpliwie chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie człowiek ukazuje się jako uczestnik dramatu zbawienia, którego uczestnikiem jest
również Bóg” (Zarys, s. 144). Jeśli Bóg i człowiek mają być uczestnikami dramatu, to nie można pojmować ich inaczej niż jako osoby. Dramatyczne dzieje relacji człowieka i Boga mają sens, w którym istotne
miejsce zajmuje, badane dotąd przez nas w myśli Rosenzweiga, pojęcie
objawienia39. Tischner pyta: „Po co Bóg stworzył człowieka? Stworzył
36
37

38

39

Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 79, 85-86.
Por. idem, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 173-174. Dalej w tekście
skrót Spór z podaniem strony.
Por. idem, Światło „Gwiazdy Zbawienia”, w: idem, Ksiądz na manowcach, Kraków 2001, s. 277-279.
Por. ibidem, s. 290; por. Zarys, s. 144.
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go po to, aby mu się objawić. Po co zechciał mu się objawić? Po to, by
móc go zbawić” (Zarys, s. 144). Objawienie jest jednym z aktów dramatu między Bogiem a człowiekiem.
Zdaniem krakowskiego myśliciela, dramat człowieka z Bogiem jest
podstawowym dramatem, w którym uczestniczy podmiot. Można powiedzieć, że
właściwie istnieje tylko jeden dramat – dramat z Bogiem. Każdy inny
dramat – pisze filozof – i inny wątek dramatyczny jest jedynie fragmentem tego dramatu. Jeśli tak, to ideałem dramatu w ogóle jest dramat religijny. Czy każdy dramat każdej religii? Nie, nie każdy – religią w pełnym
sensie tego słowa dramatyczną jest jedynie judeo-chrześcijaństwo40.

Dramat religijny, o który chodzi, jest przede wszystkim dramatem
wynikającym z usytuowania człowieka między zbawieniem (ocaleniem) a potępieniem (zgubą). „Biorąc udział w dramacie – podkreśla
Tischner – człowiek mniej lub bardziej jasno wie, że w jego ręku jest
zguba i ocalenie. Być osobą – istotą dramatyczną – to wierzyć, że ma
się w swym ręku swą zgubę i swe ocalenie” (Zarys, s. 149). Co więcej, człowiek może nie wiedzieć, na czym polega istota tej zguby lub
ocalenia, a jednak ma świadomość swego dramatycznego usytuowania, którą kieruje się w życiu (Zarys, s. 149). Dramat religijny jest ściśle
związany z dialogiem osobowym, a przede wszystkim z międzyludzkim spotkaniem, które jest początkiem dramatu realizującego się między ludźmi (Zarys, s. 146).
W refleksji nad dialogiem Tischner przywołuje trzy modele pytania:
filozofa, inkwizytora i Boga. Najbardziej interesujące jest to ostatnie,
bo ono określa model dialogu, który opisuje relację objawienia. Analizę pytania Boga skierowanego do człowieka opiera o znany fragment
Gwiazdy Zbawienia, w którym Rosenzweig przedstawia rajski dialog
Boga z Adamem. Pytanie Boga jest dla Tischnera odbiciem ujęcia dialogu, w którym nie przekreśla się różnic, lecz się je uznaje. „Kto pyta –
pisze filozof – pozwala być. Kto odpowiada, uznaje wartość tego, kto go
40

J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 22.
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zapytał. Tam gdzie dialektyka odkrywa uniwersalny charakter czystej
świadomości, dialogika widzi konkretne żywe osoby” (Zarys, s. 152).
Według Tischnera, dialog Boga z Adamem dotyczy przede wszystkim
natury Ja. Ale zarazem ukazuje sposób, w jaki ten dialog konstytuuje
Ja i Ty. „Moje Ja – pisze bowiem filozof – jest darem tego, który mówi
do mnie Ty, i na odwrót. Z dialogu wywodzi się nie tylko My dialogu,
ale również jego fundament – Ja i Ty” (Zarys, s. 153). Jednakże pytanie
„Gdzie jesteś?”, skierowane przez Boga do człowieka w raju, jest również wołaniem tęsknoty. W interpretacji Tischnera:
Adam wtrącił Boga w jedyną „niedolę”, jaka może dotknąć wszechmocną i doskonałą istotę – w niedolę odrzuconej miłości. Ten, kto wybrał – podkreśla filozof – został odrzucony. Mimo odrzucenia nie przestał jednak kochać. Miłość tęskni i szuka. Nie znajdując umiłowanego
obok siebie, woła: „gdzie jesteś?” Gdyby nie było „biedy” Boga, który
miłuje, nie byłoby pytania, wezwania, prośby. Właśnie dlatego, że wołanie Boga jest prośbą, w duszy Adama powstaje powinność przerwania
milczenia i udzielenia odpowiedzi41.

Pojęcie objawienie w koncepcji Tischnera ściśle wiąże się z pojęciem
wybrania, które wybrzmiewa w dialogu międzyosobowym, rozpoczynającym się od pytania. Pisze filozof: „U podstaw dialogu leży wybór.
Dialog Boga i Abrahama zaczyna się od wezwania Boga: «Abrahamie,
Abrahamie!» Wołanie oznacza, że Bóg wybrał. Co zrobi Abraham?
Czy odpowie wyborem, czy ucieknie jak Adam?” (Zarys, s. 151). Wybrać to być otwartym na to, co inny ma do powiedzenia. Dialog jest
więc warunkowany pytaniem, które wiąże się z wyborem i z otwartością na inność innego. Zakłada on różnicę poglądów i konieczność ich
wymiany. Tak rodzi się jaźń, która posiada swoistą wartość, czerpaną
ze spotkania, z dialogu z innym:
Wybranie oznacza, że wybierający gotów jest słuchać, a słuchać – to
przenieść się w sytuację, w której znajduje się mówiący. Dzięki takiej
41
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wymianie miejsc i punktów widzenia może zaistnieć rozumienie i porozumienie. Oczywiście, nie byłoby wyboru ani wymiany miejsc, gdyby
nie było wzajemnego uznania wartości: wybierając, uznaję, że drugi jest
dla mnie wartością; drugi, który daje odpowiedź, uznaje, że ja jestem dla
niego wartością (Zarys, s. 151).

Te istotne stwierdzenia zwracają uwagę na to, iż podmiot dialogu
jest zawsze równocześnie wartością i tym, kto realizuje wartości. Jako
taki, podmiot ten potwierdza się w każdym dokonywanym przez siebie wyborze, ale zarazem jest potwierdzany przez Innego, z którym
wchodzi w dialog (Zarys, s. 327).
Dramat człowieka z Bogiem ma podwójny sens: ontologiczny i agatologiczny. Sens bytowy dramatu zasadza się na posiadanej przez
podmiot dramatu świadomości bycia stworzonym. Fakt stworzenia
jest podstawą dla świadomości objawienia, tożsamego, jak zaznacza
Tischner, z faktem wybrania. Na podstawie wybrania buduje się świadomość zbawienia (Spór, s. 167). Dramat, o którym mowa, dokonuje
się zawsze w horyzoncie dobra i zła, jako wewnętrzny dramat świadomości. Ludzkie Ja jest związane z doświadczeniem dobra, które jest
podstawą świadomości człowieka uczestniczącego w dramacie.
Wewnętrzna przestrzeń świadomości – pisze Tischner – ma sens agatologiczny i porządkuje się wedle zasady ważności. Oznacza to przede
wszystkim, że jest wrażliwa na możliwość zła. (…) Wrażliwość na zło
i dobro oznacza, że wewnętrzna przestrzeń świadomości ma charakter
agatologiczny (Spór, s. 278).

Wymiar agatologiczny podmiotu daje możliwość odkrycia Dobra
absolutnego, czyli Boga. Analizując argument Anzelma, przekonujący
nas do istnienia bytu, ponad który nie można niczego większego pomyśleć, Tischner proponuje, aby mówić o absolutnym Dobru:
Czy absolutne Dobro – pyta filozof – może nie istnieć? Dobro niejako samo przez się „domaga się” zaistnienia. Absolutne Dobro domaga
się zaistnienia w sposób absolutny. To, co domaga się istnienia w sposób
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absolutny, nie może nie zaistnieć. Jego istnienie musi być takie, jakie jest
jego wymaganie istnienia. Bóg – jako Dobro absolutne – istnieje (Spór,
s. 270).

Wiedza o tym, że Dobro domaga się istnienia, jest nam dana w doświadczeniu wewnętrznym, które ma charakter agatologiczny. Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że dobro jest podstawą świadomości
uczestniczącej w dramacie.
Jestem bytem-dla-siebie. Jako bycie-dla-siebie chcę siebie. Nie byłbym
jednak byciem-dla-siebie i nie chciałbym siebie, gdyby nie intuicja tego
dobra, jakie może mnie stanowić. Chcę istnieć na miarę dobra, w którym mam lub mogę mieć udział (Spór, s. 271).

Podmiot dramatu jest więc tym, kto pragnie uczestnictwa w Dobru,
chociaż sam jeszcze nie jest dobrym.
Ontologia Boga i człowieka zostaje w myśli Tischnera poddana agatologii, a logika bytu logice dobra. Dlatego możemy stwierdzić, iż „Bóg
nadaje istnienie sobie i światu wedle praw «dramatu dobra»” (Spór,
s. 273). Jego istnienie przechodzi bowiem w absolutną dobroć. Dramatyczna „logika dobra” obejmuje też zagadnienie objawienia. Poszukując sensu agatologicznego ludzkiego dramatu, muszę zapytać: „po co,
dlaczego zostałem stworzony? Dlaczego zostałem wybrany? Dlaczego
zbawiony?” (Spór, s. 167). Dzięki odpowiedzi na to pytanie staje się jasne miejsce objawienia w naszym dramacie. „Bóg mnie stworzył – pisze filozof – aby mi się objawić; Bóg chce mi się objawić, aby mnie
zbawić. Wszystko dokonuje się w imię dobra i ze względu na dobro”
(Spór, s. 167). Tego typu struktura dramatu jest zależna od struktury
podmiotu dramatycznego. Człowiek, który nie byłby wolnym i rozumnym Ja, być może mógłby być zbawiony bez tego elementu dramatu,
którym jest objawienie. Jednak, jako istota dramatyczna, jako osoba,
poszukuje sensu swego istnienia, zwracając się ku dobru:
Nie wystarczy jej, że jest, lecz potrzebuje rozumu, by zrozumieć sens
swojego „jest”. Ale również sam rozum jej nie wystarczy ani rozumienie
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sensu swego bycia, lecz potrzebuje serca, by zjednoczyć się z tym, co jest
jej szczęściem. Osobie nie chodzi już o „byt” czy o „bycie”, lecz o jakość
bycia, które transcenduje „bycie”. Ontologia osoby zostaje poddana prawom agatologii. (…) W jej „byciu” nie chodzi jej już o „bycie”. Chodzi
o „usprawiedliwienie”, o „zbawienie”, w którym lub dzięki któremu byt
ludzki osiąga swą „prawdę” (Spór, s. 168).

Objawienie jest więc niezbędnym etapem dramatu zbawienia. Nie
można go ominąć, gdyż oznaczałoby to pominięcie możliwości uczestniczenia człowieka, jako osoby świadomej, wolnej i rozumnej, w dziele
jego własnego zbawienia. Objawienie kieruje się bowiem do bytu świadomego, do jego wolności i rozumności. Bóg, zbawiając człowieka bez
objawienia mu się, a więc nie wybierając go, nie wiązałby się z nim
przez rozum i wolny wybór, ale niejako od zewnętrz, poprzez działania,
które są stosowne wobec rzeczy. „Człowiek – pisze Tischner – «czciłby
Boga wargami», ale jego «serce byłoby daleko od Boga»” (Spór, s. 168).
Przyjęcie „konieczności” objawienia oznacza uznanie struktury podmiotu dramatu. „Projekt dramatu ludzkiego – pisze krakowski fenomenolog – jako następstwa stworzenia, objawienia i zbawienia zawiera
implicite projekt podmiotu tego dramatu – osoby, która nie tylko po
prostu jest, ale jest również swoją wolnością i rozumem” (Spór, s. 169).
W tym, co dotyczy objawienia, Tischnerowi chodzi bowiem o „pogłębienie rozumienia dobra jako łaski, poprzez fenomenologiczną analizę
doświadczenia objawienia i wybrania. Objawienie i wybranie są zapowiedzią zbawienia. Zbawienie jest czystym doświadczeniem Dobra”
(Spór, s. 170).

OBJAWIENIE W HORYZONCIE MIŁOŚCI I DOBRA
Porównanie koncepcji objawienia w „nowym myśleniu” Rosenzweiga i w „filozofii dramatu” Tischnera pozwala na dostrzeżenie ścisłych związków między tymi ujęciami. Sens objawienia jest bowiem
w nich wspólny. Polega ono na ujawnieniu tego, co ukryte. Odwołując się wprost do Rosenzweiga, Tischner skupia się na objawieniu
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dziejącym się między osobą a osobą. Dialogiczny paradygmat badań
pozwala właściwie zdać sprawę z objawienia zachodzącego między
Bogiem a człowiekiem. Bowiem, pisze krakowski myśliciel, „jedynie
osoba (człowiek, Bóg) może się «objawić». Tematem objawień mogą
być tylko takie treści, do których nie ma innego dostępu, jak poprzez
wyznanie, zwierzenie” (Spór, s. 171). Obiektywne poznanie skierowane z pozycji obserwatora na cudze wyznania wywołuje wrażenie ich
przypadkowości. Z pozycji zewnętrznych nie widać bowiem, dla jakich przyczyn ma miejsce tego rodzaju wyznanie. Nie wiemy, dlaczego
na powiernika wybrano tego a nie innego człowieka.
W obydwu ujęciach wspólne są warunki możliwości objawienia.
Zakłada ono bowiem, na początku, separację uczestników dialogu, na którą Rosenzweig kładł tak mocny nacisk w swojej koncepcji
substancji elementarnych. Potem musi nastąpić jakieś wydarzenie,
które jest początkiem spotkania osób. W końcu, warunkiem objawienia jako wybrania jest wolność, brak jakiegokolwiek przymusu
w relacji.
Osoba zwierza się, choć nie musi – pisze Tischner. Mimo to zwierzenie nie jest kaprysem. Ono nie tylko coś zakłada, ale również ku czemuś
zmierza. Trzy słowa układają się w logiczną całość: objawienie – zwierzenie – powierzenie. „Kto się zwierza, ten się powierza” (Spór, s. 172).

Powierzenie się Boga człowiekowi w chwili objawienia ma także
swoje istotne, jeśli nie kluczowe, miejsce u Rosenzweiga. To powierzenie, według Tischnera, stanowi wspólny rdzeń objawienia judeochrześcijańskiego42.
Separacja, warunkująca objawienie, polega na tym, że nie mogę od
innego wymagać tego samego, czego on ma prawo oczekiwać ode mnie.
Tischner wysnuwa taki wniosek, odwołując się do jednego z najbardziej twórczych kontynuatorów „nowego myślenia” Rosenzweiga, czyli
do Emmanuela Lévinasa (Spór, s. 172). Różnica między mną a innym
jest „różnicą etyczną”. Jestem zawsze spóźniony, odpowiadając na apel
42
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wdowy, sieroty i obcego. Jestem więc zły, gdyż nie odpowiadam na ich
apel całkowitym oddaniem się im. Ta sama różnica dzieli mnie, złego,
od Boga, który jest Dobrem. Dlatego Tischner pisze:
Separacja to sytuacja, w której niezbędne stają się: objawienie–zwierzenie–powierzenie. Separacja warunkuje objawienie; objawienie potwierdza i pogłębia świadomość separacji. Dopiero gdy mi się zwierzyłeś,
wiem, jak byliśmy daleko (Spór, s. 172).

Objawienie pogłębia świadomość oddzielenia, które jest między
człowiekiem a Bogiem, a zarazem stwarza relację między nimi. Jedyną możliwością pokonania dystansu separacji jest bowiem objawienie,
pojęte jako relacja między osobami. Tylko dialog, słowo wypowiadane
przez Boga i słowo jako odpowiedź człowieka może wiązać bez zamykania w całość biegunów relacji (Spór, s. 172-174).
Lekcja Rosenzweiga na temat międzyosobowego dialogu i roli, jaką
w nim odgrywa słowo – lekcja, która wpłynęła w zasadniczy sposób
na Lévinasa, pozostaje kluczowa również dla Tischnera:
W objawieniu – pisze polski filozof – wartością istotną jest nie tyle
to, co się mówi, ile to, że się mówi i jak się mówi. (…) To, co się mówi,
„oświetla” i ukazuje przedmiot; sposób mówienia wprowadza w uczestnictwo, pozwala odgadnąć tajemnicę tego, kto mówi i kto świeci. (…) Objawienie, w którym sposób mówienia dominuje nad wymawianą treścią,
ustanawia nowy porządek między osobami. Słowa mają tu raczej „wagę”
niż „znaczenie”. Słowa „ważą”. Odsłaniają wymiar dobroci. Zarazem jednak dają znać, że istnieje wymiar zła, w którym nie tylko nie ma już
światła, ale również nie ma tego, kto świeci (Spór, s. 173).

Słowa, które są wypowiadane przez uczestników dialogu, są zarazem świadectwem i potwierdzeniem osoby, która stoi naprzeciw,
jako partner dialogu. Tym słowem, które przekracza separację, jest
pytanie. Bóg bowiem zwraca się z pytaniem do człowieka, co wyraża uznanie, akceptację ludzkiej zdolności słuchania, przyjmowania
pytań:
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Pytanie – podkreśla Tischner – jest uznaniem wolności – wolności rozumnej, ponieważ drugą władzą przyjmowania pytań jest rozum.
Projekt rozumu i wolności pojawiał się w pytaniu jako takim, a więc
nie w jego „co”, lecz właśnie w jego „jak” – w jakości zapytywania (Spór,
s. 175).

Wpływ Rosenzweiga, który mowę uczynił nośnikiem miłosnej relacji między Bogiem a człowiekiem, nie podlega tu wątpliwości.
Dialog między Bogiem a człowiekiem przekształca także sens ludzkiej wolności, który zasadza się na jej ścisłym związku z odpowiedzialnością. „Jakość” bycia zapytywanym nie odnosi nas bowiem do
abstrakcyjnej wolności, lecz do wolności wybrania, która zawsze wiąże się z relacją dialogiczną. Wolność ta polega na tym, że w objawieniu
dokonuje się wybranie, które nie jest związane żadną koniecznością.
Objawienie – pisze Tischner – ma w sobie coś z przypadku, ale nie
jest to przypadek „bez sensu”. Jest to przypadek „z wyboru”. Aby powiedzieć: „Adamie” lub „Abrahamie”, trzeba wybrać. Jest tyle ziaren piasku
na pustyni, tyle imion pod słońcem… Dlaczego Ja? Dlaczego właśnie Ja?
(Spór, s. 175)

Odpowiedź na takie pytanie wiąże się z przeczuciem cudzej wolności,
która stoi za wyborem. Wybór oznacza bowiem, iż Inny, w swej wolności, zaakceptował pytanego, a nie odrzucił go. Nie wiadomo jednak: dlaczego wybrał i po co wybrał? Za wyborem nie stoi bowiem logika bytu
związana z koniecznością właściwą sferze przedmiotowej i istniejącym
w niej relacjom przyczynowo-skutkowym. Wybór jest wolny. Jego motywy nie są dostępne w świetle poznania jasnego i wyraźnego. Wybór to
istota objawienia, co potwierdza się w ujęciu obydwu filozofów. „Pierwotne, dramatyczne doświadczenie wolności – pisze Tischner – nie jest
doświadczeniem własnego «chcę – nie chcę» albo «mogę – nie mogę»,
lecz doświadczeniem wybrania poprzez pytanie” (Spór, s. 175).
Wybranie pochodzi od Innego. Nie ja wybieram, lecz jestem wybrany w skierowanym do mnie przez Innego pytaniu. Dlatego pierwotnym
doświadczeniem wolności, zarówno u Tischnera, jak i u Rosenzweiga,
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nie jest wolność Ja, autonomicznego podmiotu, lecz jest nim wolność
Innego. „Pierwszą wolnością – pisze krakowski filozof – jest wolność Innego, który pyta i aktem pytania «zwierza siebie». Co mam z tym zwierzeniem zrobić? To jest pytanie do mojej wolności – wolności «przebudzonej»” (Spór, s. 175). W tym sensie wolność budzi się we mnie dzięki
apelowi, który kieruje do mnie Inny. Dialogiczny wymiar objawienia
polega na tym, że wybierając w pytaniu człowieka, Bóg zarazem uznaje dobro, którym jest człowiek. „Bóg, który wzywa Abrahama, uznaje
tym samym, że Abraham jest jakimś «dobrem»” (Spór, s. 176). Dobro
ma charakter wyboru, który rodzi w człowieku dobro. „Dobro «rodzi»
dobro. Wybranie «izoluje» wezwanego od reszty świata. Czyni go dla
wybierającego «dobrem bezwzględnym», dobrem «bez względu na okoliczności». Jeśli wybiera i pyta, to wybiera i pyta «bez względu na wszystko»” (Spór, s. 176). Możemy powiedzieć, że relacja objawienia Boga wobec człowieka jest relacją, której nieodłącznym horyzontem jest miłość
i dobro. Rosenzweig kładzie akcent na pierwszą, natomiast Tischner na
drugie. Te dwa aspekty relacji objawienia są jednak w istocie jednym.

ZAKOŃCZENIE
Jakie znaczenie dla współczesnej kultury i filozofii w Polsce ma
spotkanie z myślą żydowską, której przykładem jest „nowe myślenie”
dialogików? Mimo iż w tym artykule badaniu zostały poddane jedynie związki między filozofią Rosenzweiga i Tischnera, to widać, iż tym,
co najistotniejsze w koncepcji objawienia, którą proponuje myśl dialogiczna, jest akcentowanie spotkania międzyosobowego. „Dziedzina osobowa – podkreśla Bernhard Welte – jest czymś najprostszym,
a zarazem najbogatszym”43. We współczesnej kulturze, zdominowanej
przez naukę i technikę, ludzkie rozumienie jest przedmiotowe i ma
postać funkcjonalnego odniesienia do rzeczywistości44. Natomiast to,
co w doświadczeniu człowieka najistotniejsze i najgłębsze, a więc jego
43
44

B. Welte, Filozofia religii, przeł. G. Sowinski, Kraków 1996, s. 128.
Por. ibidem.
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byt osobowy i relacja do osobowego Boga, bywają redukowane do
czysto przedmiotowych stosunków między rzeczami, które pozostają w relacjach przyczynowo-skutkowych, kierowanych koniecznością.
Człowiek zaś, przekonują liczni współcześni myśliciele, w tym filozofowie dialogu, nie może być sobą poza relacjami międzyosobowymi.
Dopiero w tych relacjach urzeczywistnia się jako osoba45. Z tego punktu widzenia koncepcje objawienia Rosenzweiga i Tischnera wnoszą
do współczesnej kultury nie tylko nową wizję relacji między Bogiem
a człowiekiem, ale zarazem stanowią wkład w rozwój i umocnienie
personalistycznej, osobowej, wizji człowieka.
Chociaż bowiem dla Tischnera człowiek nie jest w pełni dobrem,
dopóki nie odpowie na wybranie, to jednak już samo wybranie
uświadamia wybranemu, iż pozostając w separacji, nie może spełnić swego dążenia do zjednoczenia się z Dobrem absolutnym, które
zarazem jest odczuwane jako źródło Zbawienia. „Dobrem «pełnym»
można stać się dopiero wtedy – pisze krakowski filozof – gdy na wybór odpowie się wyborem, a na wezwanie – wyznaniem, że «oto jestem»” (Spór, s. 176). Dobro w nas samych może się bowiem narodzić
dopiero w spotkaniu z Dobrem absolutnym, które wzywa nas po
imieniu, respektując naszą wolność, lub raczej wzbudzając ją w nas.
Dlatego wolno powiedzieć, iż
Dobro ma na świecie swoje imię, a nie nazwę. Nie jest przedmiotem,
rzeczą, układem struktur. Jest: Adamem, Ewą, Abrahamem. Imię jest
„inne” – inne niż świat, po którym chodzi. Imiona mają na świecie swoje zadania określone przez wartości. Ale ich dobroć zawsze przekracza
i przewyższa zadania, jakie mają tu do spełnienia. Mniej ważne, co się
robi na tym świecie, ważne jest wezwanie, wybranie, przebudzona dobroć (Spór, s. 176-177).

Dobroć, a zarazem wolność, rodzi się w spotkaniu człowieka z Bogiem, który jest Dobrem absolutnym. Dlatego można twierdzić, iż osoba
rodzi się niejako poza tym światem. Chociaż jest w świecie, to jednak
45
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jest od niego radykalnie różna. Nie jest częścią świata przedmiotowego,
lecz wyłania się z uczestnictwa w relacji z osobowym Dobrem, relacji,
która „jest zapytywaniem, wybieraniem, uznaniem w dobru, ustanowieniem «nieprzedmiotowej» wspólnoty” (Spór, s. 177).
W tezach na temat narodzin osoby w relacji z Dobrem absolutnym,
Tischner jest zgodny z tym, co pisze Rosenzweig o duszy, która budzi
się w relacji do Boskiej miłości i osiąga swój byt, stając się ukochaną
Boga (GZ, s. 303). Kultura współczesna bardzo potrzebuje tej solidarności w obronie osoby ludzkiej, otwartej na Boga i na innych. Dzięki
wpływowi żydowskiej filozofii dialogu Rosenzweiga na chrześcijańską
dialogikę Tischnera otrzymaliśmy bowiem opis egzystencji człowieka
otwierający nowe horyzonty myślenia, podejmującego palącą w dzisiejszej kulturze problematykę dialogu: międzyosobowego, międzyreligijnego, międzykulturowego. Jednak pamiętajmy, że inspiracja myślenia dialogicznego jest w gruncie rzeczy dawna, bo pochodzi z jednego z najstarszych źródeł naszej kultury, czyli z Biblii.

andrzej gielarowski – dr filozofii; adiunkt Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedra Filozofii i Teorii Kultury Instytutu
Kulturoznawstwa. Zajmuje się filozofią kultury, filozofią religii i filozofią człowieka, badając głównie filozofię dialogu, fenomenologię i hermeneutykę. Publikował m.in. na temat myśli M. Bubera, G. Marcela, F. Rosenzweiga, E. Lévinasa,
M. Henry’ego, P. Ricoeura, J. Tischnera, R. Girarda i filmów K. Kieślowskiego.
Opublikował monografię pt. Tajemnica obecności. Bycie i intersubiektywność
w filozofii Gabriela Marcela (Kraków 2013). Wydał cztery prace zbiorowe: Odczarowania. Człowiek w społeczeństwie, Kraków 2008 (red. nauk. z T. Homą
i M. Urbanem); Michel Henry – fenomenolog życia, Kraków 2010 (red. nauk.
z R. Grzywaczem); Między przedmiotowością a podmiotowością: intencjonalność
w fenomenologii francuskiej / Entre l’objectivité et la subjectivité: l’intentionnalité
dans la phénoménologie française, Kraków 2011 (red. nauk. z R. Grzywaczem);
Wobec metafizyki. Filozofia-sztuka-film, Kraków 2012 (red. nauk. z U. Tes). Redaguje serie wydawnicze: Humanitas. Studia Kulturoznawcze (wydawana przez
Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie) i Universum
Philosophiae (współredaktor z P. Janikiem, wydawana przez Instytut Filozofii
Akademii Ignatianum w Krakowie). Członek-współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii. Należy do Stowarzyszenia Twórców Nauki i Kultury
„EPISTEME”.
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Mikołaj Bierdiajew. Cierpienie Hioba
i strategia pośmiertnego usprawiedliwienia

Doświadczenie zła i cierpienia jest według Mikołaja Bierdiajewa
związane nierozdzielnie z głębią bytu1. Istniejąc, doznajemy zła, gdyż
istnienie jest wolnością. A wolność zakłada możliwość wyboru między
dobrem a złem. Istniejąc, cierpimy:
Byt, który byłby tutaj doskonale szczęśliwy i zaspokojony, który nie
byłby doświadczony ani przez zło, ani przez cierpienie, i który nie doznałby żadnego bólu, byt doskonale atragiczny, nie byłby nigdy bytem
duchowym, nie byłby nigdy człowiekiem. Odczucie zła w świecie, zdolność cierpienia są istotnymi składnikami ludzkiej duchowości. Człowiek
jest bytem, który cierpi w tym świecie i który współczuje, bytem, który
doznaje przebaczenia; to wszystko czyni ludzką naturę wielką2.

Wszystko, co istnieje, nie tylko świat i człowiek, ale także Bóg, cierpi. Ludzie cierpią, gdyż żyją w upadłym i grzesznym świecie. Gdyby
jednak nie było w nim cierpienia, to ostatecznie byłby on oderwany

1

2

Część większej całości: Strategie cierpienia. Filozoficzne i literackie komentarze
do Księgi Hioba.
M. Bierdiajew, Esprit et réalite, Paris 1943, s. 129. Dalej w tekście skrót ER z podaniem strony.
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od bytu. „W cierpieniu ujawnia się tajemnica bytu”3. Bóg cierpi, gdyż
cierpienie Boga jest jedynym możliwym sposobem przezwyciężenia
cierpienia. Cierpienie jest zatem dla rosyjskiego egzystencjalisty ambiwalentne, jest złe jako skutek upadku i przestępstwa, lecz jednocześnie
dobre jako droga wiodąca do szczęśliwości.

ZŁO
Bierdiajew, podobnie jak Luigi Pareyson, łączy ze sobą nierozdzielnie wolność i zło. W swej koncepcji wolności pozostawał pod wpływem Boehmego, Hegla i Schellinga. Przyczyną zła jest wolność, natomiast zło jest warunkiem wolności. Wolność jest najcenniejszą wartością, jaką ma człowiek. Nie byłaby ona jednak możliwa bez zła.
Wolność jest w sobie ambiwalentna. „Pierwszy rodzaj irracjonalnej
wolności – pisze Bierdiajew – rodzi ze swego łona zło. Nie ma w niej
żadnych gwarancji, że stworzy dobro, że przywiedzie do Boga, że zachowa samą siebie”4. Drugi rodzaj wolności to wolność wyzwolona
przez Prawdę. Prawda nie oznacza jednak przymusu. Przyjęcie Prawdy musi zakładać wolność. Dlatego wolność jest zarówno celem, jak
i drogą do tego celu prowadzącą (GW, s. 49).
Jesteśmy dziećmi Boga i dziećmi wolnej nicości. (…) Pierwszy rodzaj wolności jest wolnością potencjalną, jest możliwością pojawienia
się przeciwieństwa, drugi zaś jest aktualny, jest zrealizowaniem Prawdy,
oświeceniem ciemności. Drugi rodzaj wolności nie istnieje bez pierwszego (GW, s. 55).

Zło, według Bierdiajewa, nie ma nic wspólnego z bytem. Powstało w sferze niebytu, nicości, z której Bóg stworzył świat. W bycie
3

4

M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2006, s. 197.
Dalej w tekście skrót OPC z podaniem strony.
M. Bierdiajew, Głoszę wolność, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1999, s. 48. Dalej
w tekście skrót GW z podaniem strony.
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zajmuje miejsce iluzoryczne, dlatego powinno na powrót zostać wyparte w sferę niebytu. Zasada zła nie znajduje się w Bogu. „Dlatego
Bóg nie jest odpowiedzialny za zło i nie ma żadnego innego boga,
prócz boga Dobra. Zło znajduje się poza sferą bytu, rodzi się z niebytu i w niebyt powraca”5. Zło jest nieporównywalne z Dobrem, gdyż
to, co względne, jest nieporównywalne z tym, co Absolutne. Dlatego
Boga i zła pod żadnym względem nie można porównywać i współodnosić” (FW, s. 105).
Nicość jest także źródłem wolności. Wolność poprzedza byt. Dostępna jest jedynie życiu duchowemu. „W duchowym doświadczeniu
ujawnia się, że jeżeli wolność jest w czymś zakorzeniona, to jest zakorzeniona w nicości poprzedzającej wszelki byt, poprzedzającej stworzenie świata” (GW, s. 54). Jest to Ungrund Boehmego.
Wolność rodzi zło, ale bez wolności nie ma również dobra. (…) Wolność rodzi tragedię życia i cierpienie życia. (…) Człowiek łatwo rezygnuje
z wolności w imię złagodzenia ciężarów życia, ale Bóg nie może zrezygnować z wolności człowieka, ponieważ wiąże się z tym Jego zamysł stworzenia świata (GW, s. 59).

Obrońcą wolności był według Bierdiajewa Dostojewski.
Świat jest rezultatem grzechu, upadłym bytem. Wszystko w nim stało się czasowe, to znaczy znikające i powstające, umierające i rodzące
się; wszystko stało się przestrzenne i odosobnione w swych częściach,
ciasne i dalekie, wymagające czasu dla objęcia pełni bytu; materialne,
to znaczy bezwładne, podporządkowane konieczności; wszystko stało się ograniczone i względne (FW, s. 100). Kluczem do doświadczenia zarówno zła, jak i cierpienia jest według Bierdiajewa świadomość.
Jest ona zawsze świadomością bólu, cierpienia, gdyż jest świadomością w upadłym świecie. Oddziela ona stan ją poprzedzający, którym
jest podświadomość, i następujący po nim, nadświadomość. Za Dostojewskim stwierdza Bierdiajew, że „cierpienie jest jedyną przyczyną
5

M. Bierdiajew, Filozofia wolności, przeł. E. Matuszczyk, Białystok 1995, s. 104.
Dalej w tekście skrót FW z podaniem strony.
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świadomości. Świadomość jest męczącym rozdwojeniem” (OPC,
s. 45-46). Zarówno przedświadomość, jak i nadświadomość są stanem
jedności. Pisze:
W genezie ducha są trzy stadia: początkowy żywioł, rajska całościowość, całościowość przedświadomościowa, nie doświadczająca wolności
i refleksji; rozdwojenie, refleksja, ocena, wolność wyboru; całościowość
i pełnia po wolności, refleksji i ocenie, nadświadoma całościowość i pełnia (OPC, s. 45).

Od początkowej jedności Raju człowiek zmierza poprzez rozdwojenie ponownie do utraconej jedności. Świadomość jest zatem w sobie dwuznaczna. Jest zawsze świadomością cierpienia. Z jednej strony,
chroni przed upadkiem w otchłań podświadomości, z drugiej jednak
zasłania człowiekowi nadświadomość:
Nieświadomość przestała być rajska, ukształtowało się w niej ciemne podziemie i świadomość uchroniła człowieka przed rozwierającą się
dolną bezdnią. Jednak świadomość zasłania przed człowiekiem także
nadświadomość, byt Boży, przeszkadza w intuicyjnej kontemplacji Boga.
Dlatego człowiek próbuje przebić się do nadświadomości, do bezdni górnej, nierzadko spadając w podświadomość, w bezdeń dolną (OPC, s. 45).

Świadomość zachowująca w sobie ślady rajskiego pochodzenia
i tęskniąca za utraconym Rajem jest świadomością nieszczęśliwą. Za
Heglem powtarza Bierdiajew, że każda świadomość jest świadomością nieszczęśliwą. Nieszczęście świadomości wyraża się w konieczności oceniania i rozróżniania dobra i zła. Dobro i zło są nieobecne
zarówno w pierwotnej jedności Raju utraconego, jak i w odzyskanej
jedności. Dobro i zło powiązane są dialektycznie. „Nie tylko dobro,
ale także zło znajduje się w ręku Boga i zależy od Boga. Jednak wynika stąd nieuchronnie ten wniosek, że zło jest potrzebne dla celów dobra” (OPC, s. 47). Zło jest złem, ma jednak jednocześnie znaczenie pozytywne, gdyż „wywołuje wyższą, twórczą siłę dobra dla
przezwyciężenia siebie. Wolność zła jest dobrem i bez wolności zła
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nie byłoby wolności dobra, tj. nie byłoby dobra. Możliwość zła jest
warunkiem dobra” (OPC, s. 47). Bierdiajew przeczy w ten sposób
swemu poprzedniemu stwierdzeniu, zgodnie z którym zło jest nieporównywalne z dobrem. Jeśli Dobro jest absolutne, to jak to, co nie
absolutne, czyli zło, może je warunkować?
Paradoks zła polega także na tym, że albo zło znajduje się w ręku
Boga i zależy od Boga, i wtedy jest ono potrzebne dla celów dobra,
albo zło nie zależy od Boga i Bóg jest bezsilny wobec zła – i wówczas
dobro nie jest ostateczną siłą ontologiczną. Paradoks ten jest według
Bierdiajewa zakorzeniony w tym, że o Bożym bycie, znajdującym się
po tamtej stronie dobra i zła, myślimy tutaj w kategoriach dobra i zła,
tj. w kategoriach zrodzonych przez grzeszny upadek (OPC, s. 46). Zapytajmy jednak: jeśli byt Boga znajduje się po „tamtej stronie dobra
i zła”, to jak Bóg może tolerować zło lub dopuszczać je w imię wolności? Pisze Bierdiajew:
Istnieje paradoks pobłażliwości Boga wobec zła, w który nie dość się
wnika. Bóg toleruje zło, dopuszcza zło w imię dobra wolności. Pobłażliwość wobec zła wchodzi w opatrznościowy plan Boży (OPC, s. 47).

Jeśli zło nie jest w ręku Boga, to jak Bóg może je tolerować lub pobłażliwie dopuszczać? Jeśli możliwość zła jest warunkiem wolności, to
jak można twierdzić, że Bóg jest poza dobrem i złem?
Dialektyczność dobra i zła stała się przedmiotem krytyki ze strony
Lwa Szestowa. Pisał w liście do Bierdiajewa:
Kiedy twierdzisz, w ślad za Boehmem, że bez „nie” nie może istnieć „tak” – tym samym na zawsze i ostatecznie przedkładasz prawdę
rozumu nad objawienie. (…) W stosunku do Boga nie należy zadawać
pytań, czy jest On dobry, albowiem wszystko, co dobre, pochodzi od
Niego. Tak uczy Pismo – my tego nie rozumiemy – lecz tego nie należy
rozumieć6.
6

L. Szestow, Gnoza a filozofia egzystencjalna, przeł. C. Wodziński, Warszawa
1990, s. 77.
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CIERPIENIE
Bierdiajew odróżnia cierpienie pasywne od aktywnego. Cierpienie
pasywne jest cierpieniem jedynie doznawanym. Cierpienie aktywne
jest natomiast cierpieniem dobrowolnie podjętym i zaakceptowanym,
jednak nie dla niego samego, ale celem jego przezwyciężenia. „Ubóstwienie cierpienia pasywnego jest ubóstwieniem niebytu, jest pokusą
rozkoszy śmierci. Cierpienie aktywne dąży do odważnego wykorzenienia cierpienia, wyzwolenia od cierpienia przez zwycięstwo nad złem”
(FW, s. 146). To nie pasywne cierpienie nadaje człowiekowi godność,
lecz aktywne i twórcze dążenie do usunięcia zła, właściwej przyczyny
cierpienia. „Wycierpieć wszystko do końca znaczy właśnie wywalczyć
życie, nie zginąć z cierpienia” (FW, s. 146). Rozdzieleniu cierpienia
pasywnego i aktywnego odpowiada u Bierdiajewa także rozdzielenie
cierpienia ciemnego, które określa on mianem cierpienia w stronę
śmierci, i cierpienia jasnego, cierpienia w stronę życia.
Źródło zarówno pierwszego, jak i drugiego cierpienia jest to samo.
Człowiek cierpi „z powodu zesłanych doświadczeń, z powodu ciosów,
które przynosi mu życie, z powodu śmierci, choroby, potrzeby, zdrady, samotności, rozczarowania do ludzi itp.” (FW, s. 125). Życie jest
pełne cierpienia nie dlatego, że podlega konieczności, niezmiennym
prawom natury, lecz dlatego, ponieważ podlega przypadkowi. Przypadek odgrywa niezmiernie ważną rolę w ludzkim losie. Większość
zdarzeń, zarówno dobrych, jak i złych, jest skutkiem przypadku, czyli
irracjonalności. Nie możemy jednak patrzeć na przypadek w perspektywie pesymizmu bądź optymizmu. Aktywna i twórcza koncepcja życia przezwycięża te dwie perspektywy. Pesymizm i optymizm opisują
ten sam skończony świat. Według pierwszego, życie jest pozbawione nadziei i definitywnie złe, według drugiego – wszystko jest dobre
i zmierza ku postępowi. Bierdiajew przekracza tę opozycję, gdyż sens
cierpienia nie może pochodzić z tego świata (ER, s. 130).
Bierdiajew nie dokonuje apoteozy cierpienia. Nie należy pragnąć
i poszukiwać ciosów losu:
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Idealizowanie cierpienia jako takiego, jako celu, jako wyższej zasługi,
jako wyższego piękna, jest wielką pokusą i z tą pokusą wiąże się fałszywe rozumienie ofiary Golgoty. Sens Golgoty polega nie na ubóstwieniu
cierpienia, lecz na zwycięstwie nad cierpieniem (ER, s. 145).

Bóg w akcie stworzenia nie zamierzył cierpienia. Świat został stworzony nie dla cierpienia, lecz dla szczęścia. Cierpienie nie jest podstawą stworzenia. Świat nie jest oparty na cierpieniu. Cierpienie jest
rezultatem świadomie uczynionego zła i grzechu:
Cierpienie dlatego jest tak straszne, bo zawsze jest znakiem tego, że
w świecie dokonano przestępstwa. Nie można odpowiedzialnością za
cierpienie i zło obarczać innych, zewnętrzne moce, władzę, nierówności
społeczne, te lub inne klasy: sami jesteśmy odpowiedzialni, jako wolni
synowie (ER, s. 148).

Bierdiajew, podobnie jak Dostojewski, poszukuje przyczyn cierpienia w zbiorowej winie. Nie ma więc niewinnego cierpienia. Można zatem ironicznie stwierdzić: dziecko chore na chorobę genetyczną i jego
rodzice cierpią, gdyż ktoś popełnił przestępstwo, gdyby ironia była tu
na miejscu. Bierdiajew jest świadom tego paradoksu, gdyż w tekście
Le mal et la souffrance comme problème spirituels stwierdził, że człowiek często doświadcza cierpienia jako niesprawiedliwego. Nie rozumie, dlaczego zachorował, dlaczego spotkało go nieszczęście, dlaczego
cierpi bardziej niż inni?
Wyjaśnienie nieszczęścia ludzi przez grzech pierworodny nie wyjaśnia niczego, ponieważ kieruje się ku temu, co ogólne, a nie partykularne.
Ludzie bardziej szczęśliwi, bardziej obdarzeni przez los, którzy cierpią
mniej od innych, nie są w mniejszym stopniu naznaczeni grzechem pierworodnym niż nieszczęśnicy, których druzgocze cierpienie. (…) Daremne jest racjonalizowanie ludzkiego losu (ER, s. 146).

Sens, który nadajemy cierpieniu, nie ma zatem racjonalnego charakteru, dlatego Bierdiajew łączy cierpienie z życiem duchowym. Istotą
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życia duchowego jest nadanie sensu przypadkom. Chodzi tu o sens
subiektywny, a nie obiektywny. „Obiektywnie tutaj w życiu króluje
bezsens, lecz powołanie duchowe polega na nadaniu mu sensu” (ER,
s. 131). Cierpienie, gdy staje się sensowne, staje się jasne. „Żyć swym
cierpieniem, dostrzegając jego prawdziwe znaczenie, na tym polega
droga uduchowienia i oświecenia; chodzi o doświadczenie duchowe
osoby, nie o racjonalne usprawiedliwienie cierpienia” (ER, s. 148). Jeśli
natomiast ktoś nie akceptuje cierpienia i przeklina je, cierpi podwójnie. Ciemne cierpienie jest tym, którego człowiek nie przyjmuje i w
którym złorzeczy. „Unikanie cierpień i ucieczka przed cierpieniami
jest największą iluzją życia, oszukiwaniem samego siebie” – pisze (ER,
s. 148).
Cierpienie jest tragiczne, szczególnie cierpienie niewinnych. Tragiczną była śmierć Sokratesa. Znała cierpienie niewinnych tragedia
grecka. Bohater tragiczny, jak Edyp, był jednocześnie człowiekiem
nieszczęśliwym i niewinnym. Jednak, według Bierdiajewa, tragedia
antyczna odmienna jest od tragedii chrześcijańskiej. Tragedia antyczna jest tragedią fatum, natomiast tragedia chrześcijańska tragedią
wolności (OPC, s. 37). W uniwersum tragedii greckiej brakuje Boga,
którego można wzywać. Tragedia grecka znajduje wyjście jedynie
w estetycznej rezygnacji wobec losu (ER, s. 132-133). „Chrześcijaństwo
nie zna fatum, któremu poddane jest życie człowieka, gdyż ujawnia
ono sens przewyższający świat i kierujący światem, do którego można
apelować w sprawie cierpień, nieszczęść i fatum w życiu” (OPC, s. 38).
Nie oznacza to, że los i fatum nie działają w świecie. Są one skutkiem
„stwardniałego osadu ciemnej wolności” (OPC, s. 38). Chrześcijaństwo, wykluczając fatum, nie usuwa jednak tragiczności. Odrzucenie
tragiczności musiałoby skutkować odrzuceniem wolności (ER, s. 149).
I tu się Bierdiajew myli, gdyż tylko zło moralne jest skutkiem wolności.
Bierdiajew nie rozróżnia rodzajów zła jako przyczyn cierpienia. Nie
oddziela zła moralnego, którego sprawcą może być sam cierpiący lub
ktoś, kto przyczynił się do jego cierpienia, od zła fizycznego czy metafizycznego, gdzie nie da się jednoznacznie wskazać przyczyny cierpienia. Gdyby jednak nie tragiczne sprzeczności, człowiek utraciłby dar
przekraczania siebie, wznoszenia się ku Transcendencji (ER, s. 130).
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Stosunek chrześcijaństwa do cierpienia jest zatem dwojaki. Z jednej strony, cierpienie jest uznawane za skutek grzechu i zła. Nie jest
dobre. Nie jest ani celem, ani zasługą. Jeśli nie jest dobre, to czy jest
złe? Jak mogłoby być złe, skoro ma pozytywną wartość? Tę wartość
nadała mu odkupieńcza męka Chrystusa. Cierpienie jest drogą ku
szczęśliwości (FW, s. 145). „Mogę wiedzieć, że życie jest cierpieniem,
i jednocześnie przyjąć życie, przyjąć cierpienie życia, zrozumieć sens
cierpienia. I czyni to jedynie chrześcijaństwo” (OPC, s. 124). Bierdiajew wikła się w paradoksach, stwierdzając ostatecznie, że cierpienie
nie jest ani dobrem, ani złem, lecz rezultatem zła. Natomiast cierpienie Chrystusa jest zwycięskie, gdyż przezwyciężył On zło. Wziął na
siebie wszystkie cierpienia. Nie wyjaśnia jednak, co to bliżej znaczy.
Można za kogoś przyjąć karę. Można solidaryzować się z cierpiącymi. Nie można jednak za nikogo cierpieć, tak jak nie można za nikogo umrzeć.
W cierpieniu obecne jest szczególne napięcie między relacją do cierpiących a relacją do Boga. Widoczne jest to szczególnie w doświadczeniu współczucia. Naturalnym odruchem człowieka wobec cierpienia innych jest współczucie. Doświadczenie współczucia obecne jest
szczególnie w myśli i literaturze rosyjskiej:
Wstrząsające współcierpienie i litość ujawniły się w literaturze i myśli
rosyjskiej – pisał. – Misją twórczości i myśli rosyjskiej było ujawnienie
nadzwyczajnej miłości do człowieka, nadzwyczajnego współcierpienia
i litości. Właśnie Rosjanie na swoich szczytach duchowych nie mogli
znieść szczęścia wobec nieszczęścia innych. Izolacja i samozadowolenie
indywiduów, rodzin, profesji, klas, narodów jest obce rosyjskiej świadomości moralnej, i w tym ujawnia się rosyjskie posłannictwo etyczne
(OPC, s. 198-199).

Litość i współczucie mają jednak swe granice i mogą rodzić zło.
Dlatego Bierdiajew ma ambiwalentny stosunek do współczucia:
Z powodu współczucia i współcierpienia ze stworzeniem człowiek
może odrzucić Stwórcę. Ateizm może mieć bardzo wzniosłą przyczynę
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(…) współcierpienie jest przeżyciem opuszczenia stworzenia przez Boga.
I właśnie to poczucie opuszczenia przez Boga (..) może zamienić się
w poczucie odrzucenia Boga (OPC, s. 126).

Taki przypadek miał miejsce u Iwana Karamazowa:
Przeżycie współczucia, współcierpienia, jest jednym z najbardziej
transcendentnych i wstrząsających ludzkich przeżyć. Może ono ogarnąć
całą istotę ludzką do głębi, może doprowadzić do śmierci, może doprowadzić do odrzucenia Boga, i świata, i człowieka (OPC, s. 126).

Współczucie może być zatem negatywne. „Trzeba współczuć bliźniemu i współcierpieć z bliźnim, ulżyć jego cierpieniom i zarazem
uznać, że cierpienia te są rezultatem grzechu” (OPC, s. 126). Przyjdzie nam jeszcze skomentować to stwierdzenie Bierdiajewa. Jedno
jest jednak pewne: w doświadczeniu cierpienia konkurują ze sobą
cierpiący człowiek i Bóg, lament opuszczonego w cierpieniu przez
Boga i teodycea. To samo doświadczenie konkurencji obecne jest także u Lévinasa. Kiedy jednak Lévinas opowiada się za współczuciem,
za relacją wobec bliźniego, Bierdiajew, pomimo deklaracji, w większym stopniu kładzie nacisk na relację z Bogiem. Zmienia wręcz sens
pojęcia teodycei:
Teodyceą nazywa się problem usprawiedliwienia Boga, jednak samo
to zestawienie słów wywołuje sprzeciw. W istocie nie Bóg jest usprawiedliwiany w teodycei, a świat jest usprawiedliwiany przez Boga, nasza świadomość godzi się ze światem (FW, s. 99).

HIOB
Los człowieka, pełen cierpienia i męki, niezrozumiały i nieusprawiedliwiony w granicach krótkotrwałego życia, mierzonego czasem od chwili
urodzin do chwili śmierci, w innym życiu zostaje rozwiązany w sposób
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przekraczający logikę sprawiedliwości małego rozumu ludzkiego i małej
ludzkiej świadomości moralnej7.

Według Bierdiajewa, Księga Hioba ukazuje beznadziejny ludzki los.
Beznadzieja tego losu ujawnia się jednak tylko w horyzoncie skończonego i czasowego świata, w którym tu i teraz domagamy się sprawiedliwości:
Księga Hioba jest jedną z najbardziej wstrząsających ksiąg Biblii.
Wewnętrzna dialektyka moralna, która ujawnia się w Biblii, wychodzi
z założenia, że człowiek sprawiedliwy powinien mieć szczęśliwe życie na
ziemi i dlatego niezasłużone cierpienia, które spadają na sprawiedliwego
Hioba, wywołują w nim głęboki kryzys moralno-religijny. Sam problem
losu Hioba jest postawiony bez jakiegokolwiek odniesienia do istnienia życia wiecznego i nieśmiertelności, gdzie cierpienia znajdują swoje
usprawiedliwienie8.

Według Bierdiajewa, wynika to z faktu, że Żydzi nie postawili sprawy
swego losu w perspektywie życia wiecznego. Dlaczego jednak człowiek
sprawiedliwy nie ma prawa domagać się szczęśliwego życia na ziemi?
Bierdiajew porównał tragedię Hioba z tragedią Edypa (Sofokles). Te
dwie tragedie różni doświadczenie Bogobórstwa. Edyp poddany był
losowi i pogodzony z nim poprzez doświadczenie piękna:
W tragedii Edyp zdumiewa pokora wobec przeznaczenia. Słowa i gest
Edypa są przepiękne w swym umiarze i pokorze, zawarte jest w nich estetyczne przemienienie cierpień. Edyp nie ma do kogo apelować w swych
niewinnych cierpieniach, nie ma z kim walczyć. Edyp żyje w immanentnie zamkniętym świecie i nie ma żadnej potęgi, na którą może liczyć
w walce ze światem. Świat pełen jest bogów, ale bogowie są immanentni
światu, nimi także rządzi przeznaczenie, które zesłało na Edypa tragiczne cierpienia, niewinne i nie do rozwiązania (GW, s. 119).
7
8

M. Bierdiajew, Sens historii, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 65.
Ibidem.
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Hiob natomiast walczy z Bogiem (Bogobórstwo):
Zupełnie inaczej przeżywa swoją tragedię Hiob. Hiob nie jest pokorny i nie godzi się z losem. Hiob woła i jego krzyk napełnia historię świata, do dzisiaj dźwięczy w naszych uszach. W krzyku Hioba czujemy los
człowieka. Dla Hioba nie istnieje los, jak dla Edypa. On zna moc, która
przewyższa świat, przewyższa los, do której można apelować w sprawie
cierpień świata, więc krzyczy do Boga i ten krzyk przechodzi w Bogobórstwo (GW, s. 119).

Tylko Biblia zna Bogobórstwo. Nietzscheańskie amor fati (miłość
fatum) nie zna Bogobórstwa, gdyż nawiązuje do ducha antycznej Grecji. Natomiast Biblia pełna jest przykładów Bogobórstwa – to walka
Jakuba z Bogiem, walka Izraela.
Także tragedia rosyjska, szczególnie tragedia Dostojewskiego, tkwi
według Bierdiajewa bardziej w duchu Hioba niż w antycznej tragedii:
W powieściach Dostojewskiego spotykamy ten sam motyw Bogobórczy, ten sam płacz, tę samą niepokorność i brak zgody, ale również brak
przezwyciężenia tragizmu przez estetyczną katharsis. Jest godne uwagi,
że w utworach Dostojewskiego nie spotykamy smutku i melancholii, tak
typowych dla romantycznego Zachodu. (…) Cała wielka literatura rosyjska XIX wieku była ze swego ducha bardziej biblijna niż grecka. W literaturze tej słyszymy ten sam płacz nad tragicznym losem człowieka na
ziemi, wyzwanie rzucone Bogu i poszukiwanie Królestwa Bożego, w którym zostanie otarta łza dziecka (GW, s. 119-120).
Cała rosyjska kultura XIX i XX wieku boleśnie przeżywała problem
osoby, losu osobowego, podobnie jak Księga Hioba (GW, s. 121).

Cierpienie Hioba jest cierpieniem niewinnego. Jego los, podobnie
jak los Sokratesa stały się zapowiedzią losu Jezusa Chrystusa, który
o tyle był bardziej niewinny niż wszyscy, że wolny był od pierworodnego grzechu. Jego cierpienie jako cierpienie niewinnego, najsprawiedliwszego ze wszystkich, przemienia się w tajemnicę zbawienia:
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Odkrywamy w ten sposób inną twarz niezasłużonego cierpienia.
(…) Cierpienie niezasłużone jest cierpieniem boskim. A cierpienie niewinnego Boga przynosi zbawienie wszystkim cierpiącym ludziom. Świat
pogrążony jest w złu. Świat, w którym żyjemy, nie uszanował najsprawiedliwszego i Go ukrzyżował, ukrzyżował Syna Bożego, to znaczy samego Boga. Ukrzyżowanie Syna Bożego jest jedyną odpowiedzią na cierpienia ludzkie i zło, które króluje w świecie (ER, s. 133-134).

Nie ma innej odpowiedzi niż cierpienie niewinnego i ukrzyżowanego Chrystusa. Odpowiedź ta jest jednak tajemnicą. Bierdiajew
odrzuca jakąkolwiek racjonalną teodyceę. Pisze: „Teodycea racjonalistyczna w rodzaju teodycei Leibniza prowadzi do powstania ateizmu,
do negacji Boga” (ER, s. 134). Podobnie pojęcie Opatrzności zostało
zracjonalizowane. Pytanie: „Czy Opatrzność działa tu w świecie?” –
pozbawione jest sensu w obliczu tajemnicy miłości (ER, s. 135). Tu,
w cierpiącym i ukrzyżowanym tkwi źródło sensu. Dlatego, pisze Bierdiajew, „trzeba nieść swój krzyż w życiu i pomagać bliźniemu nieść
jego krzyż” (ER, s. 147).

KONKLUZJA
Nie daj, Boże, żeby podobnym być do pocieszycieli Hioba, którzy zamiast tego, żeby współczuć, pomagać i współcierpieć z Hiobem, piętnowali jego grzechy jako przypuszczalne źródło jego cierpień. Oni zostali
osądzeni przez Boga, a walczący z Bogiem Hiob został usprawiedliwiony
(OPC, s. 197).

Jeśli zatem nie Hiob zgrzeszył, to dlaczego on właśnie tak bardzo
cierpi? Bierdiajew nie odpowiada na to pytanie. Rysuje jedynie perspektywę nadziei wiecznej, ale nie doczesnej.
Ta interpretacja Księgi Hioba doczekała się polemiki ze strony Lwa
Szestowa. Zarzucił Bierdiajewowi, że podobnie jak Kant, zredukował
los Hioba i jego postawę do sensu moralnego:
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Podobnie jak Kant w słynnym tekście O niepowodzeniu wszelkich
prób filozoficznych w przedmiocie teodycei widzi w Księdze Hioba jedynie spór między dotkniętym cierpieniem starcem a jego przyjaciółmi.
Przyjaciele twierdzą, że Hiob zawinił i zasłużył na wszystkie nieszczęścia, jakie na niego spadły – Hiob protestuje i mówi o swojej niewinności.
Wszystko kończy się zaś ingerencją Boga, który staje w tym sporze po
stronie Hioba i oskarża jego przyjaciół: ale przecież ten spór jest tylko
epizodem, wprowadzonym do Księgi Hioba. Sens całej opowieści polega
na tym, że wbrew nakazom mądrości, Hiob nie chce i nie może pogodzić
się z potwornościami swojego nowego położenia i nie tyle spiera się ze
swymi przyjaciółmi, ile apeluje do Stwórcy. (…) Bóg przyznał rację Hiobowi – i to nie w słowach, ale zwracając mu wszystko, co ów utracił. Na
ten temat Bierdiajew milczy, tak jak milczy Kant we wspomnianym artykule: rola Boga sprowadza się wyłącznie do etycznego usprawiedliwienia Hioba. Dlaczego Bierdiajew i Kant przemilczają fakt, że Bóg zwrócił
wszystko Hiobowi? Dlaczego ograniczają rolę Boga do oddziaływania
czysto moralnego? Nasuwa się tylko jedna odpowiedź: gnoza domaga się
swoich praw – obaj wiedzą, że Bóg może oczyścić Hioba wobec moralności, ale nie jest w stanie uchronić go przed nieszczęściem. Zgodnie z tym,
są przekonani, że okroiwszy [poprawiwszy] biblijną opowieść, zinterpretowali ją w duchu i prawdzie, i że w ogóle tylko takie rozumienie Pisma
Świętego, które nie zawiera niczego poniżającego dla naszego poznania,
jest rozumieniem w duchu i prawdzie9.

Bierdiajew wpisuje głęboko ludzki los w ideę Bogoczłowieczeństwa.
Bóg stał się człowiekiem nie tylko po to, by otworzyć przed ludźmi
świat wieczny, lecz by uświęcić wszystko, co światowe i ludzkie. Idea
Bogoczłowieczeństwa daje nam prawo pytać o niezasłużone cierpienie nie ze względu na wieczność, lecz na teraźniejsze życie. Jednak
Bierdiajew wydaje się przyjmować inną strategię – strategię wieczności. Strategia wieczności w większym stopniu zdaje się wpisywać los
człowieka w los Boga niż na odwrót, los Boga w los człowieka. Podobną trudność w Bierdiajewowskiej idei Bogoczłowieczeństwa dostrzegł
9

L. Szestow, Gnoza a filozofia egzystencjalna, s. 60-61.
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Szestow. Jednak według niego Bierdiajew w dwuczłonowej formule
„bogoczłowiek” kładzie nacisk na człowieka. Nie jest to słuszne stwierdzenie, chyba że uwzględni się to, co Szestow mógł prawdopodobnie
mieć tu na myśli: Bierdiajew uprzywilejował racjonalną wiedzę kosztem Boskiego Objawienia, gnostyczne spekulacje zaczerpnięte z niemieckiego idealizmu kosztem Pisma Świętego.
Trudno jednak nie zgodzić się z Szestowowską ogólną oceną sposobu myślenia Bierdiajewa:
W przeciwieństwie do Dostojewskiego, Kierkegaarda i Nietzschego
(by wspomnieć tylko współczesnych) nie lubi zbyt długo zatrzymywać
się – tudzież czytelników – na pytaniach – zawsze rwie się ku odpowiedziom, które przychodzą do niego jak gdyby same z siebie. Mimochodem
napomyka o „genialnej dialektyce Iwana Karamazowa” (tj. o zadręczonych dzieciach), jest jednak niezastąpiony, kiedy trzeba mówić o sposobach przezwyciężenia trudności i potworności życia. Unika nawet słów
„potworności życia” i nigdy nie wspomina o sytuacji bez wyjścia. Dlatego
jego pisma noszą w dużym stopniu charakter dydaktyczny, moralizatorski i, trzeba przyznać, że dochodzi on tutaj, umiejętnie wykorzystując
właściwy mu żywioł, do godnego podziwu patosu10.

Bierdiajew, według Szestowa, jest w stanie np. uczynić wszystko,
by obronić swą dialektykę wolności:
Trzeba posyłać dzieci na tortury, aby nie odebrać dorosłym możliwości wyboru między dobrem a złem i nie pozbawić ich przedwiecznej
wolności. (…) zagryziony na oczach matki przez generalskie psy chłopiec – to „fakt”, bezskutecznie wzywająca „Bozię” dziewczynka – to również „fakt”. Bozia nie może pomóc dziewczynce, tak jak i On nie może
odpędzić od chłopca generalskich psów. To „święta konieczność”: nie
wolno targnąć się na „wolność wyboru między dobrem a złem”, największy dar losu dla człowieka11.
10
11

Ibidem, s. 56.
Ibidem, s. 59.
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Do zastrzeżeń Szestowa należy dodać jeszcze jedno. Jeśli nawet
cierpienie jest skutkiem zła, grzechu i upadku, to jest ono nierówno
rozłożone. Nie każde źródło zła ma charakter moralny. Nie zawsze
można wskazać jego sprawcę. Bierdiajew wprowadza trudną do
przyjęcia ideę zbiorowej odpowiedzialności. Co decyduje o tym, kto
i w jakiej mierze cierpi? Jeśli nie Bóg, czy decyduje o tym przypadek?
Pomimo deklaracji, że literatura rosyjska wyczulona jest na los jednostki, Bierdiajew wpisuje te losy w anonimową i ślepą odpowiedzialność za mityczny upadek. A proponowana przez niego strategia odkrycia tajemnicy cierpienia dopiero w wieczności często prowadzi do
Heglowskiej świadomości nieszczęśliwej. Świadomy sensu cierpienia
żyje na granicy melancholii.
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Kilka słów o nadziei

Nadzieja wydaje się w naszych czasach szczególnie – choć była
zawsze – zagrożona. Najpierw dlatego, że przyszłość – a „schematem” (w sensie, w jakim używał tego słowa Kant) nadziei jest z całą
pewnością przyszłość – rysuje się szczególnie niepokojąco w świetle
rozmaitych groźnych kryzysów i katastrof: demograficznych, ekonomicznych, obyczajowych, militarnych, ekologicznych itp. I wprawdzie
Paul Ricoeur za jednym z poetów powiada, że „najgorsze nie zawsze
jest pewne”, to jednak nie ma żadnej gwarancji, że to najgorsze mimo
wszystko się nie przydarzy.
Z drugiej strony, współczesność krajów Zachodu pozbawiła się
sama horyzontu Boga czy Transcendencji, która zawsze była najmocniejszym dla nadziei wsparciem – o związku między nadzieją a transcendencją będzie jeszcze z konieczności mowa. Wiara w Boga jest
wprawdzie z pewnością obecna na Wschodzie (i naturalnie miejscami
także na Zachodzie), zwłaszcza w krajach islamu, ale agresywno-wojownicza postać, jaką czasem ta wiara przybiera – i niektóre ostre różnice obyczajowe – czyni ją bezpłodną dla rozważań o nadziei z ducha
chrześcijaństwa. Podobnie zresztą wydają się bezpłodne sekciarsko-fanatyczne odłamy samego chrześcijaństwa.
W sumie wydaje się zatem, że o nadzieję trzeba walczyć, ale równocześnie trzeba nad nią myśleć, dokonywać na jej temat refleksji, ponieważ za nadzieję uważa się często coś, co nią wcale nie jest; stanie
się to jaśniejsze w dalszym ciągu tego wywodu. Spróbujmy zrobić parę
kroków w tym kierunku.
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CO TO JEST NADZIEJA?
Wstęp metodologiczny
Nadzieja jest przeżyciem dla człowieka tak podstawowym, że z najwyższym trudem może stać się przedmiotem namysłu, tak jak nasze
własne istnienie, w którym uczestniczymy. Ponieważ nadzieja jest
przeżyciem – a w każdym razie przeżycie odgrywa w niej zasadniczą
rolę – to można się zastanawiać, czy analiza nadziei nie przynależy
bez reszty do psychologii i filozofia nie ma tu wiele do powiedzenia.
Tak byłoby z pewnością, gdyby jedynym modelem filozofii była filozofia nauki albo pozytywistycznie nastawiona filozofia języka, interesująca się jedynie zdaniami dotyczącymi empirycznych faktów, których
sensowność polega na ich sprawdzalności. Lecz to, co ważne dla życia
ludzkiego, to, czym człowiek żyje, znajduje się poza zasięgiem tej filozofii; nie jest jednak poza zasięgiem filozofii w ogóle, o ile filozofia
ma mówić także – a raczej głównie – o tym, co człowieka najgłębiej
obchodzi. Nadzieja jest zatem nie tylko tematem par excellence filozoficznym, ale jest tematem podwójnie ważnym. Po pierwsze dlatego, że nadzieja jest istotnie w ludzkim życiu sprawą zasadniczą, jest
w pewnym sensie być lub nie być człowieka: człowiek pozbawiony
nadziei jest bliski duchowej śmierci. Po drugie – powtórzmy – ponieważ pokazuje ona czarno na białym niewystarczalność modelu świata
i człowieka opartego jedynie na naukach szczegółowych, stanowi więc
zakwestionowanie całościowego paradygmatu myśli, na którym opiera się współczesna cywilizacja, a który jest zasadniczo paradygmatem
naturalistycznym. Sama nadzieja może być tematem psychologii, ale
człowiek nadziei nie daje się „znaturalizować”, to znaczy nie może być
określany wyłącznie w terminach nauk, którymi rządzą żelazne, immanentne światu prawa.
„Świat życia ludzkiego” (Husserl nazywał go Lebenswelt), ludzki
świat, musi mieć zatem swoje własne sposoby filozoficznego dojścia
i badania. Filozofia ta powinna analizować to, co w życiu ludzkim
się zjawia, tak jak się zjawia, a nie jak sądzą o tym nauki – i to zjawia jako dla życia ważne. „Zjawiać się” to w języku filozoficznym być
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„fenomenem”. Filozofia, która bada, czym są dane fenomeny ważne
dla ludzkiego życia, tak by nie sprowadzać ich jedynie do obiektów
nauk ścisłych, nazywa się fenomenologią. Skoro tak, to można by
się po fenomenologii spodziewać porządnych analiz tak ważnej dla
człowieka nadziei. Tymczasem analiz takich jest niezwykle mało –
na uwagę zasługuje przede wszystkim dłuższy tekst o nadziei Gabriela Marcela, a także eseje Józefa Tischnera. Jest też sławna książka
Ernsta Blocha: Zasada nadziei, która nie przynależy do fenomenologii i do której nie będziemy się tu odwoływali, podobnie jak do
rozprawki tomisty Josefa Piepera. Ale może w ogóle nadzieja rozbija
odziedziczone modele racjonalnej, uporządkowanej filozofii? Nadzieja wymyka się próbom ujmowania jej jako jasnego i wyraźnego
przedmiotu. Tymczasem w gruncie rzeczy jesteśmy skazani na myślenie o wszystkich rzeczach jako o – mówiąc językiem wczesnej fenomenologii – „intencjonalnych przedmiotach”, czyli przedmiotach
po prostu. Co z tym zrobić?
Dwie płaszczyzny nadziei
W moim przekonaniu, filozofia nadziei powinna rozważyć dwie
płaszczyzny nadziei.
(A) Pierwszą z nich nazwałbym „nadzieją fundamentalną”. Leży
ona – podobnie jak „wiara fundamentalna” – na płaszczyźnie samego
przeżywanego życia, życia po prostu. Nie można w ogóle żyć, nie mając nadziei, tak jak nie można żyć, nie mając elementarnego zaufania.
Kiedy żyjemy, otwieramy się na rzeczywistość i płynący czas z minimum akceptacji, zgody i zarazem oczekiwania. To oczekiwanie zawiera w sobie zapewne dwie sprawy: (a) coś, co polski fenomenolog Adam
Hernas określił jako poczucie, że przyszłość zasadniczo „nie będzie
przeciwko mnie”, (b) poczucie, że płynący czas jest „obiecujący”, że
zawiera możliwości, dla których warto żyć, które niosą w sobie pozytywną przygodę i którym będę w stanie sprostać. Mam nadzieję – to
niekoniecznie znaczy: oczekuję; o różnicy między tymi pojęciami powiemy za chwilę więcej. Wydaje się, że nadzieja jest, głębiej niż oczekiwanie, podstawową postacią otwarcia na czas o tyle, o ile czas kryje
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w sobie i zarazem odsłania pozytywne możliwości, to znaczy jakieś
„dobro”, które – czujemy to – jest wraz z samym faktem życia jakby
przyobiecane; tak właśnie czują życie dzieci, które się niczego złego
nie spodziewają i dlatego spotykające ich zło jest dla nich tak straszną krzywdą, powoduje głębokie rozczarowanie. Dobro1 apeluje do nas
pod różnymi postaciami jako możliwość szczęśliwego wydarzenia, ale
także oczywiście czegoś do wypracowania.
(B) Lecz właściwa problematyka nadziei zaczyna się powyżej tej
płaszczyzny, płaszczyzny nadziei fundamentalnej. Najpierw dlatego,
że nadzieja się jednak uszczegóławia: wkracza w życie ludzi pod postacią oczekiwań. Otóż oczekiwania są z reguły mniej lub bardziej
konkretne. Można by powiedzieć, że żyjemy od oczekiwania do
oczekiwania i w tym sensie od nadziei do nadziei: nadziei na długie
i dobre życie, na skończone studia, oby ciekawą pracę, wygrane zawody sportowe, udane małżeństwo. Nadzieja na dobro krystalizuje
się zatem najpierw w oczekiwaniach na określone wartości. Pojęcie
wartości – tak we współczesnej filozofii krytykowane – jest moim
zdaniem niezbędne i zgadzam się w tym punkcie całkowicie z Józefem Tischnerem. Zdaniem Tischnera, człowiek odczuwa siebie
przede wszystkim jako „podstawową wartość”, o którą się troszczy.
„Podstawowa wartość” to nie to samo, co „podstawowe dobro”; gdyż
człowiek się troszczy o siebie właśnie dlatego, że nie jest do końca
dobry, ale do Dobra dąży poprzez odniesienie do różnych innych niż
on sam wartości – przede wszystkim do wartości drugiego człowieka jako takiego – do których stosunek jego życie, jak pisze Tischner,
„usprawiedliwia”. Lecz „podstawową wartość” musimy pisać w cudzysłowie, gdyż jest ona zarazem poniekąd warunkiem możliwości
wszelkich w ogóle wartości, o ile jawią się one człowiekowi i go obchodzą; gdyż to człowiek – ja – jest odbiorcą wszystkiego, co się jawi,
a więc przede wszystkim wartości; w tym sensie bez człowieka nie
byłoby w ogóle żadnych wartości.

1

Będę odtąd pisał Dobro – zgodnie z tradycją platońską – dużą literą, aby je odróżnić od poszczególnych dóbr czyli obdarzonych wartością rzeczy, „bytów”.
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Ale oczekiwania na konkretne wartości nie tylko nie oddają sprawiedliwości nadziei, ale ją nawet zasłaniają. Dlaczego? W tym punkcie
zaczyna się cała trudność problematyki nadziei i odróżniania jej od
oczekiwań.

NADZIEJA A ZŁO
Aby uchwycić specyfikę nadziei, trzeba ją zobaczyć na tle zagadnienia zła pod różnymi postaciami. Właściwa nadzieja zaczyna się tam,
gdzie wkracza zło, które podcina skrzydła nie tylko naszym oczekiwaniom, ale przede wszystkim nam samym jako oczekującym. Nasza
epoka zaznała zła w sposób wyjątkowo okrutny. Jej piętnem jest najpierw przeszłość Holokaustu i Kołymy, prawdopodobnie największego
zła, jakie dokonało się w historii w ogóle, zło, które nas pod różnymi
postaciami wciąż prześladuje – gdyż małe holokausty dzieją się wszędzie. Ponadto zło to miało miejsce właśnie u nas, wewnątrz cywilizacji
europejskiej i chrześcijańskiej, co nie może nie wpływać na perspektywy samej tej cywilizacji i wszystkiego, co ją ożywiało i wciąż jeszcze
ożywia. Owoce tej cywilizacji są dwuznaczne: technika z jednej strony
poprawia i uatrakcyjnia życie ludzkie, ale z drugiej strony grozi nadużyciami w sferach militarnej, ekonomicznej i biologicznej. Z projektu
tej cywilizacji znikła też – jak była mowa – ożywiająca ją perspektywa
nadziei eschatologicznej, związanej z judaizmem i chrześcijaństwem.
Żyjemy w epoce, kiedy nastąpiło „zaćmienie Boga” – jak pisał filozof
żydowski Martin Buber – a nawet „śmierć Boga”, którą głosił Fryderyk
Nietzsche. Co prawda na miejsce nadziei na Królestwo Boże pojawiły
się i pojawiają rozmaite utopie, jak wizja komunizmu. Ale komunizm
przecież także pokazał swoje prawdziwe oblicze i upadł jako atrakcyjna idea. W tej sytuacji co pozostaje? Czy jest jeszcze miejsce na jakąkolwiek nadzieję?
Przede wszystkim spróbujmy odróżnić sferę indywidualnej egzystencji i sferę życia społecznego, które to rozróżnienie ma oczywiście
znaczenie dla filozofii. Znaczenie to jest podwójne. Po pierwsze, indywidualna egzystencja jako taka jest całkowicie odrębna od innych
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indywidualnych egzystencji, ale także od życia zbiorowości wraz z kulturą, która określa, jak w danej epoce „się myśli”. Indywidualna egzystencja – to po prostu indywidualny, żyjący człowiek w stopniu, w jakim swoją egzystencję przeżywa, w stopniu, w jakim jest podmiotem.
W tym sensie filozofia dotycząca egzystencji nie tylko powinna być
inna niż dotycząca życia społecznego, ale ma ona także prawo (i może
obowiązek) nie ulegać „duchowi czasu”, który traktuje egzystencję
jako element historii; to właśnie historii „duch” ma przepisywać, co
wolno albo czego nie wolno w danej epoce – w tym wypadku epoce
„śmierci Boga” – myśleć i mówić. Nie wynika z tego, że egzystencja jest
z życia kultury wyizolowana i że nie powinna w nim uczestniczyć. Powinna jednak zdobywać się na niezależność i zdawać się na osobisty
wgląd w rzeczywistość, ponieważ i tak jest niezastępowalna: nikt nie
może jej zastąpić zarówno w jej sądach na temat świata, jak zwłaszcza – na co dogłębnie zwraca uwagę Lévinas – jej odpowiedzialności
za los drugiego. Powiedzmy wyraźnie: indywidualna egzystencja jako
taka przekracza historię i powinna to w swoim myśleniu uwzględniać.
Nawet więc jeśli myśl dotycząca historii jako całości dziania się ludzkiego świata zagubiła nadzieję, to nie musi to dotyczyć indywidualnej
egzystencji. Po drugie, życie społeczne, historia, a także ów „duch czasu” to osobna rzeczywistość i w związku z tym osobny, bardzo trudny
temat do namysłu. Istnieje coś takiego, jak nadzieja jakiegoś narodu,
nadzieja pewnej epoki, wreszcie i przede wszystkim nadzieja dotycząca historii jako całości. Czy istotnie nadzieja ta została całkowicie zagubiona? To w tej perspektywie uzyskują sens takie pojęcia, jak
mesjanizm (i jego utopijne karykatury), czy odwrotnie – jako wyraz
beznadziejności – katastrofizm.
Lecz aby przybliżyć pytanie o związek nadziei i zła, musimy znów
nawiązać do filozofii indywidualnej egzystencji, ponieważ tylko w tej
sferze pewne problemy stają się wyraźnymi fenomenami, są materią
doświadczenia. Wprowadźmy więc na początek, znane z filozofii Heideggera, Tillicha, Foucaulta, a także Tischnera, pojęcie „troski”. Jeżeli
„mam nadzieję”, to dlatego, że o coś się troszczę. O coś? Przede wszystkim o kogoś: to znaczy w sposób niezbywalny – o siebie, ale także
przecież o innych, bliskich, o których mogę się troszczyć bardziej niż
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o siebie. Jeżeli coś zagraża mnie, to w równym stopniu może zagrozić
komuś bliskiemu. Tischner uważa, że nasze myślenie rodzi się dopiero od rzeczywistego spotkania z drugim, które rozpoznaje w twarzy
drugiego zagrożenie możliwą tragedią. Tragedia jest tu nazwą na zło
w szerokim sensie, które obejmuje zarówno fizyczne nieszczęście, jak
wewnętrzną klęskę np. odmowy czyjejś miłości albo zostania zwyciężonym przez złe, czasem podłe, mordercze, skłonności we mnie samym. Spotkanie wywołuje zatem niepokój: egzystencja jest byciem-w-świecie, gdzie może się wszystko wydarzyć; jest sferą możliwości
zarówno dobrych, jak złych. Możliwościowość jest ściśle związana
z czasową strukturą życia, które się nie tylko dzieje, ale w którym my
działamy, spełniając nasze rozmaite potencjalności.
Konkretne możliwości – zarówno te, jakim podlegamy, jak te,
w których działamy – bywają poddawane próbom: możliwość przejścia
na drugi rok studiów wymaga próby egzaminów, możliwość znalezienia pracy wymaga próby rozmowy kwalifikacyjnej itp. Ale, w znacznie
głębszym rejestrze, także próbą jest czekanie na czyjś powrót czy na
wyzdrowienie, na co nie mamy ostatecznie wpływu. Próba to sytuacja
dramatyczna, kiedy coś się waży, ale nic nie jest przesądzone, ponieważ obejmuje zarówno moją (czy twoją) wolność, jak moc, wytrzymałość, jak wreszcie coś, co od nas całkowicie nie zależy. Ale w próbie
chodzi zawsze o to, w co jesteśmy najgłębiej uwikłani, co nas dotyczy.
A więc: czy stanę na wysokości zadania, czy próbę wytrzymam, czy się
nie załamię. Ale nie jest to wcale pytanie jedyne, bowiem próba może
dotyczyć także zewnętrznej wartości, na którą ewentualnie postawiłem i o którą walczę: czy okaże się ona „warta świeczki” – czy „ostanie
się na dnie tygla”, który wartości przetapia, jak pisał Gabriel Marcel.
Czyli: czy wartości, na które stawiam, są tego właśnie warte, czy nie
trzeba ich zmienić, z jakimi wartościami związałem się na śmierć i życie i w jakim stopniu są one – a wraz z nimi ja sam – zagrożone? Nie
oznacza to, że wartości jako takie trzeba koniecznie zmieniać i tworzyć nowe, jak sądził Nietzsche: są pewne wartości, które rozpoznaję
jako wartości prawdziwe i chcę im być wierny. Są wartości naprawdę
ważne, które powodują, że „warto żyć”: coś, co życie „usprawiedliwia”,
co powoduje, że nie uznaję mojego (czy twojego) życia za przegrane, za
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„nic niewarte”. Ważny jest dla mnie przede wszystkim drugi człowiek,
którego kocham dlatego, że po prostu jest, ale który przecież może
zniknąć: umrzeć, porzucić mnie, zdradzić. Ludzkie życie stale zmaga się z wartościami i o nie, dlatego można śmiało uznać za stoikami
(o czym przypomina Michel Foucault), że całe życie jest jedną wielką
próbą.
W jakim jednak sensie próby i życie jako próba mają związek z nadzieją? I w jakim sensie można w tym kontekście mówić o związku
nadziei i zła?

NADZIEJA JAKO WYZWOLENIE
W każdej próbie mamy poczucie sytuacji, z której chcemy się wyzwolić, i walcząc o to wyzwolenie, mamy nadzieję, że wyzwolenie
to nastąpi. Wyzwolenie – oto sens nadziei jako uprzednio zagrożonej przez jakąś postać tego, co egzystencjalnie negatywne, a więc zła
w szerokim sensie. Wyzwolenie – to przekroczenie próby jako takiej,
rozwiązanie jej. Jeśli próba dotyczy konkretnej sytuacji i wartości,
ma ona sens oczekiwania na coś: na wyzdrowienie, zdanie egzaminu. Ale oczekiwanie może pozostać niespełnione. Może się nie tylko
okazać, że próby nie wytrzymamy, ale że nawet po zdobyciu określonych wartości pozostaje w nas uczucie nieokreślonej pustki, która nie
będąc złem, podważa aksjologiczny sens określonych oczekiwań jako
takich, ponieważ każe podejrzewać, że żadne z oczekiwań tej pustki
nie wypełni. Innymi słowy, nadzieja wpisuje się w szczelinę między
wartościami jako takimi, to znaczy tym, co skończone, a nieokreśloną
co do treści pełnią, która jednak „zniża się” w pewien sposób do określonych wartości, które zaczynają ją w ten sposób jedynie symbolizować czy zapowiadać. W ten sposób daje o sobie znać szczególny „głód
aksjologiczny”, odsłaniający dopiero miejsce nadziei – o ile, jak zobaczymy – wyrazimy na nią zgodę. Zobaczmy to na przykładzie dwóch
pokus, które pojawiają się w związku z życiem jako próbą i które odsłaniają właściwą stawkę próby.
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Pokusa rozpaczy
Pierwsza z nich to pokusa rozpaczy. Bywają tak zwane sytuacje bez
wyjścia, kiedy czujemy się uwięzieni jak w pokoju, którego ściany zbliżają się do nas nieuchronnie, żeby nas przygnieść. Marcel, używając
tego porównania, przytacza przykład – skądinąd najbardziej typowy –
konkretnego zagrożenia śmiercią. Co prawda śmierć możemy, a nawet
zapewne powinniśmy wyobraźniowo – jak pisali stoicy czy Heidegger – wyprzedzać, ale inaczej jest, gdy śmierć zaczyna nam albo naszym bliskim konkretnie zagrażać jako nasze, właśnie w nas celujące,
nieszczęście. W tym sensie śmierci wyczekujemy, ale dokładnie w tym
znaczeniu, w jakim wyczekujemy nieszczęścia jako nieuchronnego.
Marcel daje przykład kogoś, kto ma nadzieję na uzdrowienie ze śmiertelnej choroby, ale wyzdrowienie to nie nadchodzi. Otóż cały problem
polega na tym, czy załamie się on w obliczu tej sytuacji, czy nie. Pisze
Marcel:
Jest jednak rzeczą oczywistą, że z chwilą, gdy uzna on nie tylko abstrakcyjnie, ale zrozumie do głębi, czyli zobaczy, że wszystko może nie
być stracone, nawet jeśli wyzdrowienie nie nastąpi, wówczas jego postawa wewnętrzna w odniesieniu do wyzdrowienia czy niewyzdrowienia
ulegnie całkowitej przemianie; zdobędzie on wolność, zdolność odprężenia…2

Nadzieja jest tu utożsamiona ze zdolnością przekraczania kolejnych
przeszkód, transcendowania ich – jest samym ruchem transcendencji.
Marcel dodaje w tym miejscu: „Wierzący to ten, kto nie natrafi na
żadną niepokonalną przeszkodę na tej drodze transcendencji”. Gdyż
terminus ad quem tego transcendowania to ostateczne ocalenie czy –
mówiąc językiem religijnym – zbawienie, którego nie da się z definicji
ani wyobrazić, ani pomyśleć, dlatego nie jest ono określone i w tym
sensie oczekiwane.

2

G. Marcel, Homo viator, Paris 1944, s. 59.
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Inny – w gruncie rzeczy dużo groźniejszy – przykład pokusy rozpaczy to sytuacja, jaką opisuje z kolei Józef Tischner: sytuacja samopotępienia, poczucia, że cokolwiek robię, zawsze kończę na złu, ponieważ
po prostu jestem zły3. Człowiek, który się potępia, ma poczucie, że nic
mu nie pomoże i że życie „mojego Ja”, który nie jestem warty miłości,
traci jakikolwiek sens. Tischner samo pojęcie zła ogranicza w ogóle do
tego, co dzieje się między ludźmi i w samym człowieku i które karmi
się właśnie pokusą, pokusy zdrady i rozpaczy. Czym innym w oczach
Tischnera jest tak rozumiane zło, a czym innym płynące z zewnątrz,
ze strony świata, nieszczęście. Czy jednak nieszczęście nie jest, jeszcze
częściej, pokusą do rozpaczy?
Gdyby teraz uogólnić różne przypadki rozpaczy, to zbiegają się
one bodaj w poczuciu bezwyjściowego uwikłania w szerzej rozumiane zło – nieszczęście i zło moralne – w całym swoim spektrum, które
piętnuje rzeczywistość jako taką i rzutuje na wszystkie segmenty tej
rzeczywistości ze mną w jej centrum. W ten sposób rozpacz zamyka,
zamyka czas, który jest zawsze czaso-przestrzenią możliwości. Ale
znaczy to, że rozpacz utrąca od wewnątrz sensowność oczekiwań, ponieważ z góry pozbawia wartościowości wszystko, co może być oczekiwane i w tym oczekiwaniu pozytywnie antycypowane. Pretekstem do
rozpaczy jest nieuleczalna kruchość i skończoność wszystkich naszych
możliwości i naszych wysiłków. Symbolem tej kruchości jest śmierć.
Śmierć w dostępnym nam horyzoncie stanowi ostatnie słowo życia, bez
którego nic nie ma sensu, ponieważ stanowi ono ostateczny warunek
możliwości jakichkolwiek wartości, ale które jako skończone wartości
te z góry unicestwia. W perspektywie „nadziei fundamentalnej” oznacza to, że rozpacz otwiera się de facto na aksjologiczną nicość, która
zamraża czas jako pole pozytywnych możliwości. Ponieważ rozpacz
jest swoiście pewna tej bezwartościowości, dlatego dąży do przekształcenia się w nicestwiącą praktykę, która z jednej strony ma pozbawić
złudzeń wszelką nadzieję, z drugiej – za tę beznadziejność chce się na

3

J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, passim, szczeg. s. 142-143.
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rzeczywistości zemścić. Dlatego dotyka ona samego bytu: nihilistyczne niszczenie, samobójstwo, odwet na świecie i na sobie samym4.
Każe się to z kolei domyślać, że nadzieja – o ile się pojawia – musi
przekraczać określoność oczekiwań i oznaczać ów ruch bezwarunkowego transcendowania – ku „Dobru” i „Bytowi” – do czego czyni aluzję Marcel. Jest tak dlatego, że to, co rozpacz na swój sposób
odsłania, to absolutna skończoność oczekiwań jako takich: zarówno
wtedy, kiedy nasze oczekiwania są spełnione, jak wtedy, gdy są zawiedzione – to, co oczekiwane, jest jako takie nieuleczalnie skończone.
Kiedy umieramy, niczego już nie możemy oczekiwać – o ile słowo
„oczekiwanie” ma mieć swój zrozumiały sens. Natomiast nadzieja
jako nadzieja religijna rysuje horyzont „ponadśmiertelności”, horyzont zmartwychwstania.
Ale czy zarówno brak oczekiwań, jak protest przeciwko temu w rozpaczy mają swoją jedyną alternatywę w postaci nadziei? Czy jednak
zawsze chcemy czas świata i naszego życia przekroczyć? Oto pytanie.
Pokusa bez-nadziei
Istnieje bowiem jeszcze inna pokusa niż pokusa rozpaczy: pokusa
braku nadziei w postaci świadomego minimalizmu. Rozpacz z istoty
zamyka, jest ruchem zamykania – nie tyle transcendencji, ile „descendencji”. Zamyka ona czas w tej mierze, w jakiej czas ten zamyka się sam – a śmierć jest tego triumfalnym dowodem – i wolność
w rozpaczy to akceptuje, utwierdzając się w swojej skończoności, jak
w rzeźbie w swojej ostatecznej formie. Nadzieja mówi, że forma życia jest otwarta, ale nie że życie rozpuszcza każdą formę w materii,
w „chaosie, tak jak może uważać pewnego rodzaju materializm”. Ale
o ile prawdą jest, że jesteśmy bytem-ku-śmierci, to prawdą jest także –
jak pisał Lévinas – że „póki żyjemy mamy czas”. Możemy zatem ten
4

W ten sposób rozpacz sprzymierza się z demonizmem, o ile, jak sądzi Goethe
w Fauście, demon jest synem Nicości i dąży bezskutecznie do unicestwienia samego Bytu. Także Nietzsche uważał, że nihilizm jako taki dąży do niszczenia
praktycznego, a nie tylko teoretycznego.
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czas wyzyskać dla coraz to nowych oczekiwań, których skończoność
możemy akceptować. W ten sposób nasza uwaga koncentruje się na
teraźniejszości i stawką naszego życia staje się stosunek do niej. Może
to być jednak albo proces kolejnych oczekiwań na kolejne obiecujące
„teraz” jako pewnej, by tak rzec, skończonej ostateczności w jakiejś
wersji carpe diem – albo uwaga skierowana na wagę wyborów, które
mogą się „ostać” albo nie, w ogniu eschatologicznej próby. W tej koncentracji na teraźniejszości paradoksalnie spotyka się bowiem życie
w bez-nadziei z życiem pełnym nadziei, które nie zamykając oczu na
złudną trwałość wartości, każe postawiać za sobą wszystkie „ziemskie troski”, otwierając na szczelinę, przez która przeziera wieczność
jako Kairos – gdyż ani nasza nadzieja, ani jej brak nie zwalniają nas
z ludzkiej odpowiedzialności za tę-oto chwilę, szczególnie w spotkaniu z drugim. Lecz jakże inaczej jawi się teraźniejszość przeżyć
i wyborów ciężarna nadzieją przyszłości od tej, która wyrywa teraźniejsze przeżycie nadchodzącej absolutnej nicości! Bez-nadzieja jest
pokusą ślepoty na głębię, która może przynosić obietnicę życia, przekraczającego bramy śmierci.
Dlatego wolno postawić pytanie: czy zgoda na zamkniętość czasu i nicestwiącą kruchość tego, co dobre (podobnie zresztą jak tego,
co złe), nie jest jakąś aksjologiczną i ontologiczną zdradą w stosunku
do otwartości nadziei fundamentalnej i pragnienia Dobra jako takiego? Wydaje się, że to zamknięcie się w skończoności jest inną wersją
tej samej pokusy, która prowadzi do rozpaczy. Nie jest to już jednak
pokusa rozpaczy, ale minimalizmu i obojętności, która chce stłumić
w człowieku pragnienie nieskończoności Dobra jako rzeczywistego
zwycięstwa nad cierpieniem i śmiercią. Współcześnie pokusa tego minimalizmu, dla którego to, co „metafizyczne” i ponad śmiercionośnym
czasem, wydaje się, jak pisał Nietzsche, „hipotezą zbyt mocną” – jest
wszechobecna. Horyzont minimalizmu nie przekracza immanencji
świata przygód codzienności i materii badanej przez nauki fizyczne
i biologiczne; dlatego chce pozbywać się złudzeń co do możliwości innej – jakkolwiek by rozumianej – rzeczywistości.
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Rozpacz i bez-nadzieja a wolność
Nikt nie może na nikim wymusić nadziei. Można się zadowolić
skończonością i zdobywaniem maksimum – także maksimum autentycznych wartości – w jej ramach. Bez-nadzieja nie musi oznaczać beznadziejności; są to dwa różne pojęcia. Lecz nadzieja, która nie przekracza wszelkich barier i wszelkich oczekiwań i nie przekracza śmierci,
nie jest naprawdę nadzieją.
Pokusa rozpaczy stawia nas jednak przed wyborem – dlatego jest
ona pokusą. Gdyż co prawda „stan” rozpaczy jako pewna emocja opada nas bez naszej woli, ale stan ten będący zagrożeniem mobilizuje
naszą wolność w tym sensie, że rysuje przed nami alternatywę: albo
pogrążenie się w rozpaczy lub zdanie na bez-nadziejność, albo wyjście
ku jakiejś nadziei. Oznaczałoby to jednak „przewartościowanie wartości”: trzeba by wyjść z tego, co sądziłem jako ostateczne i nieprzekraczalne: wartość pozytywna mojego zdrowia, wartość negatywna mojej
„duszy”, utożsamiana z czynami, które popełniłem. Modelowymi sytuacjami, kiedy wybieram wartość wyższą niż moje życie po prostu, to
odmowa kłamstwa czy innego upodlenia w obliczu skrajnego terroru,
a przede wszystkim ofiara życia za drugiego. W sytuacjach tych – czy
wiem o tym, czy nie – wspieram się na czymś, co już nie podlega zagrożeniu. Dlatego ostatecznie wybrać trzeba między minimalizmem
a maksymalizmem, między zgodą na skończoność jako ostateczną
a zawierzeniem metafizycznemu pragnieniu.
Człowiek musi jednak przeżyć – a nie tylko wyobrazić sobie – zło,
czyli być poddanym próbie, aby otworzyć się na nadzieję rozumianą jako radykalne przezwyciężenie zła, jako „zbawienie”. Nadzieja
ta zjawia się „pomimo wszystko”, pomimo sytuacji, kiedy wydaje się
nie być żadnego uchwytnego wyjścia i gdy czujemy naszą bezradność. A jednak trzeba owo „pomimo” jeszcze zaakceptować. Człowiek bowiem wpada w rozpacz lub w bez-nadzieję, o ile się na nią
ostatecznie godzi i nie stawia jej oporu. Ale wydaje się, że na to, by
stawić jej opór, wolność musi mieć w sobie otwartą realną perspektywę nadziei, do czego nie jest zdolna w oparciu o samą siebie. Dlatego Tischner mówi w tym kontekście o „łasce”, o czym za chwilę
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powiemy nieco więcej. Wydaje się, że nadzieja musi przyjść do mnie
z „zewnątrz”, gdyż wolność, która próbuje się sama wyzwalać, nieuchronnie napotyka na swoje granice.
Dodajmy tu jeszcze jedno. Tischner i Marcel piszą, że nadzieja
przekształca podmiot. Z jednej strony, „jaka nadzieja, taki podmiot”;
nadzieja bowiem pierwotnie „wciela się” w różne oczekiwania, które są – by tak rzec – szkołą nadziei. Podmiot jest na miarę tej „nadziei” (to znaczy oczekiwania), jaką posiada: naukowiec (czy filozof)
„jest” na miarę nadziei na poznawanie, ideowy polityk na miarę wizji np. sprawiedliwego ustroju itp. Oczekiwania zawierają w sobie
wewnętrzną teleologię czasu jako dynamiki konkretnych możliwości, która niesie w sobie spodziewanie się realizacji tych możliwości
i która buduje w człowieku – jak pisze Tischner – określone, na miarę tych oczekiwań, „heroizmy”. Sytuacje graniczne stawiają nas wobec ostatecznego heroizmu zawierzenia możliwości zbawienia, czyli
wyjścia poza uchwytne możliwości, które bylibyśmy w stanie sami
zrealizować.
Nadzieja, która nie jest tylko „nadzieją, że”, wydaje się ostatecznie
zakładać jakąś wiarę w to, co niezniszczalne; a konkretnie: w niezniszczalność Dobra, które może ocalić i być może pozwolić przetrwać
i ocaleć temu, co „ma” być ocalone z czasu. Dobro to musi zwyciężać „na gruzach” tego, czego konkretnie oczekiwaliśmy, a co niosło
w sobie skrycie pewną nadwyżkę sensu czy raczej zapowiedź Dobra
w każdym konkretnym dobru. Zakłada to być może – jak to widział
Kant – wiarę w „nieśmiertelność duszy”, a przede wszystkim – w Boga,
który może przynieść to ocalenie, może zbawić. Lecz sytuacja próby
powoduje – jak była mowa – że nadwyżka ta musi zostać zaakceptowana. Oznacza to, że trzeba zrezygnować z oczekiwania jako takiego
i otworzyć się na to, co już od nas nie zależy, a skąd może przyjść ocalenie. Mówiąc po prostu, trzeba w pewnym sensie postawić na Dobro
jako zwycięskie i co może się nam udzielić w sposób, którego jednak
nie możemy wyprzedzić.
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NADZIEJA A CZASOWOŚĆ
Zanim pójdziemy dalej, ryzykując powtórzenia, zapytajmy: w jaki
sposób to otwarcie jest w niektórych „sytuacjach granicznych” w ogóle możliwe? Po pierwsze, dzięki temu, że czas jest sam ze siebie otwarty.
Emmanuel Lévinas pisał, jak wiemy, że „póki nie umieramy, zawsze
mamy czas”. Po drugie, ponieważ sam ruch czasu ludzkiego nastawiony jest subiektywnie na dobro, a nie na zło, bez względu na to, jak
człowiek rozumie dobro oraz jakie (i czy) człowiek podejmuje decyzje
co do globalnej wartości życia. Mówi nam o tym „nadzieja fundamentalna”, która pomimo wszelkich dementi – także w nas samych – chce
dobra. Nadzieja jako otwartość czasu wypełnia aksjologicznie pole
możliwości jako takich, orientując działanie na realizację tych możliwości, lecz jednocześnie „idąc dalej”, przeskakując poniekąd wszystkie realizacje jakie by one były. Nadzieja zatem jest podstawowym
horyzontem życia bez względu na to, jakie wydarzenia i realizacje ten
horyzont wypełniają. W tym sensie nadzieja jest – mówiąc językiem
Karla Jaspersa – naszym Wszechogarniającym. Ale zarazem nadzieja
się różnicuje, staje się moją i naszą nadzieją na miarę moich i naszych
wymagań, które wypełniają nadzieję płytszą lub głębszą aksjologiczną
treścią. Bowiem „wola życia” jako fundamentalnego, „ontologicznego”
dobra zbyt łatwo redukuje się po prostu do instynktu życia i przestaje
mieć związek z drugim człowiekiem i z dobrem moralnym czy, szerzej,
duchowym. Lecz nadzieja – jak mówiliśmy – towarzyszy przemianom
podmiotu, jego rośnięciu lub maleniu i może wraz z nim dojrzewać.
Jej konkretny kształt ujawnia się i uwyraźnia w trakcie prób, kiedy
konkretne wartości są zagrożone. W tym sensie nadzieja jest w sposób zasadniczy dialektyczna. Jest nie tylko nadzieją „pomimo”, jest
nadzieją „właśnie dlatego, że”. Zagrożenia wyzwalają nadzieję, która
te zagrożenia w siebie przejmuje, by je przezwyciężyć w modus owego
„pomimo”.
Nadzieja zatem jest sposobem bycia czasowości, przeżywania czasu,
który jako taki objawia nam naszą kruchość. Czas spełnia możliwości życia, ale w modus przemijania. Właśnie przemijanie jest największym wyzwaniem dla nadziei – przemijanie dobra w życiu i życia jako
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dobra. Dlatego nadzieja objawia się – nie gwałcąc wolności – najpełniej w fakcie śmiertelności i w chwili śmierci5. Lecz przecież kruchość
i przemijanie to nie tylko śmiertelność, lecz także słabość bycia nie
na miarę wymagań dobra, które właśnie teraz jest do spełnienia. Jest
ona wychyleniem ku „możliwemu”, nadchodzącemu z przyszłości, ale
może już także obecnemu absolutnemu Dobru, które „wymaga”, ale
zarazem „obiecuje” definitywne uwolnienie i wypełnienie. Lecz obecność przyszłości nadziei jako takiej rzutuje na sposób rozumienia przeszłości przez podmiot nadziei – na „skąd i dokąd” życia jako takiego,
jego „sens” – a przede wszystkim na sposób bycia teraźniejszości. Podmiot nadziei żyje w teraźniejszości w sposób „nieostateczny”, sposób
„Pawłowy” (tak wnikliwie analizowany przez Giorgio Agambena), tak
jakby to, co czynimy i do czego dążymy, nie było czymś ostatecznym
(„hos me”), lecz raczej – jak mówił Bonhoeffer – „przedostatecznym”.
Teraźniejszość nadziei różni się w ten sposób fundamentalnie od teraźniejszości bez-nadziei o nawet wysokiej jakości etycznej, chociaż owa
jakość etyczna może pozostać taka sama. Człowiek nadziei i człowiek
jej pozbawiony mogą z równym poświęceniem ratować życie drugiego,
ale tylko ten pierwszy ma nadzieję, że śmierć nie jest czymś ostatecznym, gdyż ostateczne jest pośmiertne spotkanie z Niewypowiedzianym. Święty Paweł sformułował sposób przeżywania teraźniejszości
jako sposobu nadziei, która ma się ziścić jako „dzień Pana”, jako Kairos. Gdyż nadzieja oczekuje ziszczenia. Ten moment jest tu kluczowy.
Choć z drugiej strony nadzieja nie jest po prostu oczekiwaniem, jest
stawką wyboru między wszystkimi oczekiwaniami, a aksjologicznym
nadmiarem, który niesie ze sobą możliwościowość czasu jako otwartego. Ale wybór nadziei nie jest jednorazowym wydarzeniem, zrywem,
lecz raczej – jak sugerowaliśmy – twórczością, procesem, który potrzebuje wzrostu i cierpliwości, a bywa, że „nadzieja po prostu” odsłania się
dopiero na końcu tego procesu. Nadzieja jest drogą. Jest ona przeżywaniem czasu ze wszystkim, co niesie on przypadkowego, nieprzewidywalnego, ale zarazem przeżywaniem go jako czasu „zorientowanego”,
5

Na związek nadziei i kruchości, przemijania, a zwłaszcza śmierci zwrócił uwagę
Krzysztof Michalski, por. Eseje o Bogu i śmierci, Warszawa 2014.
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skierowanego – jakkolwiek by to trudno zrozumieć – poza czasowość
jako taką, a nie tylko poza oczekiwaną przyszłość. „Zachodzi głęboki związek pomiędzy drogą a nadzieją. Kiedy człowiek ma nadzieję,
powstaje droga – objaśnia Tischner. – Kiedy człowiek traci nadzieję,
wtedy ziemia pod nogami zamienia mu się w grób”6. Dlatego nadzieja
pozwala wzrastać i przyczyniać się do siebie samej, ponieważ motywuje do pracy nad jej przybliżaniem. Pisał Norwid w Promethidionie
o pięknie:
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.

Ale co to znaczy? I czy nadzieję da się mimo wszystko wypracować?
Czy nadzieja jest triumfem pelagianizmu, który zakłada, że zbawienie
jest kwestią mojego moralnego wysiłku, a nie darmowej łaski? Lecz
przecież orientacja na to, co poza czasem, czyni nadzieję z istoty pasywną, gdyż w końcu nie od niej zależy spełnienie tej nadziei. Jak się
ma zatem nadzieja do łaski?

NADZIEJA A INTERSUBIEKTYWNOŚĆ
Co to jest łaska? Wolno powiedzieć: jakaś postać wyzwolenia, która
nie płynie z nas samych. Jeżeli nadzieja jest silna, to – paradoksalnie –
swoją bezsiłą, swoją pokorą, swoją nieagresywnością. Sama z siebie
nadzieja „nie może niczego”, nie jest ona organem woli. Dlatego właśnie nadzieja jest całkowicie nieoczywista i dlatego można ją odrzucić,
popaść w zwątpienie i w beznadziejność, a nawet jej świadomie nie
chcieć, ponieważ stanowi ona wyzwanie dla wszelkiej „woli mocy”,
która chce wszystko uzyskać od siebie samej. Mimo to – i to jest właśnie paradoks – w tej bezsile jest jakaś moc otwarcia się na po-moc ze
strony całkowicie bezinteresownej ludzkiej i boskiej dobroci. Nadzieja
6

T. Ponikło, Józef Tischner, Myślenie według miłości, Ostatnie słowa, Kraków 2013,
s. 118.
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jest kredytem udzielonym cudzej wolności w stopniu, w jakim jest ona,
jak wierzymy, zawsze możliwą „dobrą wolą”. Dlatego właśnie nadzieja
jest z istoty intersubiektywna: dąży ona do spełnienia, które nie jest
możliwe bez cudzej bezinteresownej dobroci, bez pomocy ze strony
drugiego. Jest tak dlatego, że jesteśmy na wskroś skończeni i zarazem
na wskroś relacyjni względem innych – jesteśmy istotami „w relacji”.
Lecz owa relacja oznacza najpierw – jak pisze Lévinas – odpowiedzialność za drugiego, czyli bycie samemu dla drugich, wymóg i zdolność
do poświęcenia się dla nich. W głębi nadziei tkwi zatem – tak trudny do pomyślenia – paradoks gotowości do bezinteresownej ofiary dla drugich, a zarazem otwartość i wiara, że to, co przyjdzie, nie
będzie ostatecznie przeciwko mnie i że może być zarówno dla ciebie,
jak dla mnie. Jak pisał Ricoeur: „jak dawniej, ale lepiej niż dawniej”.
Nadzieja otwiera na wyzwolenie, które jest ostatecznie wyzwoleniem
definitywnym, choć uczymy się nadziei poprzez wyzwolenia cząstkowe. Przychodzi ono zarówno od innych, jak od Innego: „łaska” może
przyjść przez ręce drugiego człowieka. Przed rozpaczą może uratować
jakiś gest dobroci skierowany do mnie bezpośrednio, tak, że wiem, iż
ktoś mnie zauważył i docenił. Inny przychodzi do mnie i mówi mi,
że jestem – pomimo mojej ułomności – cenny. W tej postaci nadzieja
staje się „pokładaniem mojej nadziei w kimś”; dlatego dla wierzącego
„w Tobie pokładam moją nadzieję” – jak pisze Marcel mając na myśli ostatecznie Ty Absolutne. Ale zawsze ktoś inny może mi otworzyć
i podarować moją drogę do nadziei; nie tylko moją, także twoją – i w
tej nadziei możemy być razem. Podobnie ja mogę komuś otworzyć
jego drogę do nadziei.
Bowiem „moja nadzieja” jest „naszą nadzieją” w stopniu, w jakim jestem związany z innymi, którzy mogą być równie zagrożeni, jak ja: moje
wyzwolenie może zacząć się od zrozumienia, że inni też cierpią lub są
poddawani różnym ciężkim próbom. Stąd, jak przypomniał Tischner,
ewangeliczne „jedni drugich ciężary noście” (pisze o tym św. Piotr:
„wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia w świecie”, 1 P 5, 9).
Jak wiadomo, dla chrześcijan nadzieja przychodzi wraz z cierpiącym
i zmartwychwstałym Chrystusem – Mesjaszem, którego „głos” daje
się tajemniczo słyszeć przez różne wydarzenia, przez lekturę Biblii itp.,
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a przede wszystkim – jak pisał Jean Nabert – przez świadków Absolutu. Tylko jednak wówczas, gdy wierzy się w mesjańską rzeczywistość
jako rzeczywistość, nadzieja ma ostatecznie sens. Jest ona obiecanym
naddatkiem przychodzącego z przyszłości Dobra jako ostatecznego;
mówi: zwycięży pomimo wszystko nie zło, a dobro.
Istnieje głęboki związek – na który słusznie zwrócił uwagę w swej
ostatniej książce Krzysztof Michalski – między sposobem przeżywania śmierci a miłością. Zarówno śmierć, jak miłość są „porzucaniem
siebie”, wychodzeniem z siebie ku… – ku temu, co nieprzewidywalne,
ku „innemu”. Ale związek ten nie jest, mówiąc językiem Kanta, „analityczny”, lecz „syntetyczny”. Nie każda śmierć jest przeżywana jako
wychodzenie ku drugiemu, ku „Absolutnemu Ty”; nie każda miłość
jest absolutnym porzucaniem siebie. Tak dzieje się dopiero wówczas,
gdy śmierć jest „śmiercią za”, ofiarą, której przykładem i paradygmatem jest Chrystus, który „umarł za nas”. W świetle Chrystusa rozumiemy gest ojca Kolbego, rozumiemy także jednak lepiej gest Antygony. Ale czy Antygonę ożywia nadzieja? W pewnym sensie tak; mówi,
że w podziemnym królestwie Persefony
gdy tam przyjdę – o, wierzę w to mocno! –
przyjmą mnie wszyscy jako swą najdroższą:
ojciec i matka, i brat mój kochany,
jam to po śmierci wam ciało obmyła,
ubrałam, bogom złożyłam obiaty.
I teraz biorę te zapłatę za to,
żem pogrzebała ciebie, Polinejku7.

Więź z kochanymi poza grób, zwłaszcza w perspektywie ofiary
z życia, wydaje się jedną z najtrwalszych intuicji religijnych. Chrześcijaństwo poszerzyło tę więź na wszystkich ludzi, a zarazem przez
zmartwychwstanie Chrystusa stworzyło dla nadziei we wierze „gwarancję”, „porękę dóbr, których się spodziewamy”, jak czytamy w Liście do Hebrajczyków (Hbr, 11, 1)? Wydaje się, że nadzieja jest możliwa
7

Sofokles, Antygona, przeł. M. Brożek, Wrocław 1965, s. 89.
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pod warunkiem jakiejś obietnicy, że nadzieja może być zrealizowana.
Obietnica musi być jakoś oznajmiona – w szerokim tego słowa znaczeniu, które obejmuje także gesty, świadectwa. Istota obietnicy polega jednak nie na przyobiecaniu jakiegoś, z definicji nieuchwytnego,
stanu rzeczy, lecz na byciu bezwarunkowo zaakceptowanym i dzięki temu godnym ostatecznego wyzwolenia. Domaga się to, jak pisał
Paul Tillich, męstwa „akceptacji bycia zaakceptowanym”8; można bowiem tej akceptacji nie chcieć, o ile otwarcie się na drugiego w mojej
słabości domaga się rezygnacji z pełnej autonomii i pewnej pokory.
Akceptacja i obietnica streszcza się w perspektywie wyzwolenia od
zła i możliwości wsparcia się na Mocy. Kierkegaard, a także Tillich
piszą Moc przez duże M, ponieważ ostatecznie „wszyscy jesteśmy
słabi” i ratunek może przyjść tylko spoza nas. W tym sensie „religia
(…) jest depozytariuszką nadziei”9.
Trzeba jednak zapytać; czy w perspektywie międzyludzkich relacji
nie można pomyśleć zbawienia poza horyzontem mesjańskim i metafizycznym, jako przetrwania w myśli innych? Starożytni pisali: non omnis moriar, „nie wszystek umrę”, o ile pozostaną po mnie dzieła warte
przetrwania. W innym duchu pisał Ricoeur w swoich przejmujących
notatkach o śmierci: przetrwać to przetrwać w miłości innych i w miłości dla innych – jak Chrystus na krzyżu – zabraniając sobie myślenia o własnym metafizycznym przetrwaniu i nie wierząc w niego. Co
jednak, jeśli umrze ostatni człowiek?10 Ziemska nieśmiertelność ludzkości nie jest wcale zagwarantowana. Czy miałoby wtedy sens zdanie
Marcela „Powiedzieć drugiemu «kocham cię», to powiedzieć mu:« ty
nie umrzesz»!”? Słowa Marcela nie odnoszą się do „nie umrzesz w mojej myśli”, lecz „nie umrzesz po prostu”, staniesz się nieśmiertelny. Jest
z całą pewnością głęboki paradoks w ewangelicznym: „jeśli kto straci
życie, zachowa je, a jeśli chce je zyskać, straci je”. Jest to tajemnica konieczności przechodzenia nieraz przez najcięższe próby i poświęcenia,
8

9
10

P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Paryż 1983, cz. VI: Męstwo i Transcendencja, s. 151-181.
K. Michalski, Eseje o życiu i śmierci, s. 179.
Pisał o tym Adam Hernas w recenzji z książki Paula Ricoeura Żyć aż do śmierci.
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które jednak nie unicestwiają, a właśnie rodzą życie. Co więcej, na
tym wydaje się polegać fenomen prawdziwie bezinteresownej miłości.
Lecz nie należy mylić problemu indywidualnego przetrwania z problemem zbawienia, którego dotyczy nadzieja. Zbawienie – to coś więcej
niż indywidualne przetrwanie; o nim nic nie wiemy, choć to ono zdaje
się czynić sensownym „sąd ostateczny”, owo „nareszcie wiem”. To także nie nowy „stan rzeczy”. Zbawienie to wejście w mesjańską, boską,
rzeczywistość, kiedy Bóg „otrze wszelką łzę”.
Dlatego nadzieja ma także kluczowe znaczenie dla myśli o historii,
o której powiedzmy na zakończenie parę zdań. Dla nadziei zasadnicza jest wiara w ludzką wolność – może ona coś realnie zmienić, a jej
owoce bywają jak ziarna rzucone w przyszłość, która nie jest nigdy
zamknięta. Dlatego wszelkie determinizmy – czy to tak zwanych żelaznych praw, czy predestynacji – są wrogiem wolności. Ale równocześnie nadzieja implikuje w samym swoim porywie teleologię – ową
Tischnerowską „drogę” – która nie przywiązuje się zbytnio do konkretnych oczekiwań. Teleologia ta daje o sobie znać także w projektach
wszelkich utopii dziejów, które jednak są utopijne właśnie dlatego, że
przyjmują kształt określonych oczekiwań wewnątrz świata, skazując
się na nieuchronną porażkę. Dla nadziei właściwe jest otwarcie się na
nadmiar – symbolizowany przez wieczność – który charakteryzuje
czas mesjański, ów Pawłowy „dzień Pański”. „Dzień Pański” to równocześnie oczekiwanie na ponowne przyjście Mesjasza w przyszłości
i czujność na już obecny w każdej teraźniejszości osąd ponaddziejowego Kairosu, co trzeźwo relatywizuje ziemskie troski, za to wymaga od nas czujnej miłości bliźniego, w którym spotykamy Chrystusa.
Mesjanizm jest usunięciem fatalizmu zła jako ostatecznego i obciążającego przeszłość ciężarem niemożliwej do udźwignięcia, a jednak
realnej odpowiedzialności, ponieważ lokuje nadzieję ponad historią,
w osądzającym, lecz nade wszystko także miłosiernym Bogu. Myśl
św. Pawła o „skreśleniu dłużnego zapisu” i o przemianie koncepcji etyki z legalistycznej na „agapeiczną”, etykę miłości, nie jest otwarciem
nowego determinizmu, lecz przetarciem drogi do wolności od determinizmów. Wolność ta ma nakreślony mesjaniczny telos, ale może ona
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zawsze, jako taka, działać wbrew niemu, nie chcieć reorientacji swojego
życia i dlatego pchać historię do katastrofy.
Ale nadzieja łatwo nie umiera: niesie w sobie uporczywe pragnienie
Dobra, które może pozwolić mu zwyciężyć w sobie i w innych nawet
na dnie największego zagubienia i rozpaczy. Nadzieja wprowadza filozofię „ostatniej chwili”, zawsze możliwego nawrócenia i nadmiaru
Dobra w stosunku do tego, co da się zmierzyć i wycenić.

karol tarnowski – krakowski filozof, profesor Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II, członek redakcji miesięcznika „Znak”. Autor wielu publikacji
z dziedziny filozofii wiary i filozofii Boga. Zagadnieniom tym poświęcił wiele
książek i artykułów, m.in. Usłyszeć Niewidzialne, Tropy myślenia religijnego.
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Filozoficzna a teologiczna „mowa o Bogu”

W eseju Horror metaphysicus Leszek Kołakowski stwierdza: „W pewnym momencie filozofowie musieli uświadomić sobie prosty, boleśnie
niezaprzeczalny fakt (...) pośród pytań podtrzymujących europejską
filozofię przy życiu przez dwa i pół tysiąclecia ani jedno nie zostało
rozstrzygnięte”1. Wciąż jednak (jak wynika również z powyższej wypowiedzi), nawet jeśli pełna zwątpienia w samą siebie i świadoma, jak
nieudane i bezowocne może się wydać samo przedsięwzięcie, filozofia
nie ustaje w zadawaniu pytań. W filozofii religii jedno z takich pytań
dotyczy niewątpliwie boskiej transcendencji i immanencji. Dotyka
ono problemu obecności Boga w świecie, sposobu, w jaki Absolut istnieje w relacji do tego, co nie-absolutne. Tak jak przedstawia losy tego
pytania Kołakowski, wpisuje się ono doskonale w klimat typowego
dla filozoficznej debaty – horror metaphysicus. Kołakowski przywołuje
między innymi następujące metafizyczne kwestie: czy Jednia może być
twórcza?2 W jaki sposób Absolut, mający wyjaśniać istnienie, redukuje się do nieistnienia?3 Jak – radykalnie różny od skończonych stworzeń – Bóg staje się ich nieogarnionym Niczym?4 Wynika przy tym
z jego prezentacji, iż bez względu na to, w jaki sposób sformułowany
został dany problem, Absolut wcześniej czy później okazuje się w tej
1
2
3
4

L. Kołakowski, Horror metaphysicus, przeł. M. Panufnik, Kraków 2012, s. 5.
Ibidem, s. 50.
Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 62.
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samej mierze nieusuwalny z horyzontu ludzkiej myśli, co odporny na
wszelkie próby zmierzenia się z jego tajemnicą. Powód jest zasadniczo jeden: w obliczu tego, co decydujemy się nazwać Bogiem, język się
„załamuje”5.
Można jednak do pytań o naturę Absolutu odnieść się w jeszcze
inny sposób. Pytania te, jak powiedzieliśmy, nawiązują do relacji
między światem a tegoż świata Ultimum. Jest więc być może słuszne,
aby jednocześnie już niejako w perspektywie meta- dociekać: czemu
w istocie służy pytanie o boską transcendencję i immanencję? Czy
liczy się ono samo, czy dopiero udzielona nań odpowiedź? Czy odpowiedź taka ma wartość jedynie spekulatywną, czy sięga konkretu
ludzkiej egzystencji? Poza takimi poniekąd oczywistymi, jak powiedziałby Kołakowski, niepokojami filozofii religii pojawia się również
mniej oczywisty problem: na ile ważny jest sam fakt, że filozofia zadaje pytania, w szczególności pytania dotyczące natury Absolutu, w tym
pytania dotyczące Boga chrześcijan? Ta ostatnia seria pytań otwiera
właściwe pole refleksji niniejszego artykułu. Rozróżniamy bowiem,
jak widać, między pytaniem, pytaniem o naturę Absolutu i pytaniem
o Boga chrześcijan. Jednocześnie – w moim odczuciu – w ostatnim
wypadku, to znaczy, kiedy zadane pytanie dotyczy Boga biblijnego,
różnica jest więcej niż formalna. Będę więc starała się przeciwstawić
w tym właśnie wymiarze – wymiarze biblijnym – pytania filozoficzne
innemu rodzajowi metafizycznie zorientowanej refleksji, a mianowicie
teologii.
Wrażenie, które może się nasunąć się po lekturze klasycznych tekstów filozofii religii i współczesnych tekstów teologicznych, jest następujące: filozofia zamyka Boga w pytaniach, podczas gdy teologia
wchodzi z tymże Bogiem w egzystencjalny dialog. Wrażenia nie stanowią jednak podstawy argumentu, a określenia „klasyczne teksty filozofii religii” oraz „współczesne teksty teologiczne” uderzają brakiem
precyzji. Niemniej jednak to także sposób, w jaki teologia sama się
definiuje (a nie tylko wrażenia czytelnika), uprawnia powyżej przedstawioną myśl. Pisze Robert Spaemann:
5

Por. ibidem.
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To, czy Bóg istnieje, jest kontrowersyjne. Prawdopodobnie tak (...)
Prawdopodobnie nie (...). Dla tego, kto wierzy w Boga, w sposób nieunikniony prawdopodobna hipoteza przemienia się w pewność (...). Nie
można przez dłuższy czas i w coraz większej intymności słuchać kogoś
i rozmawiać z kimś, kogo istnienie ma status hipotezy6.

Podobnie, ale w odniesieniu nie tyle do istnienia Boga jako życiowej hipotezy, co konkretnie już do samej substancji formułowanych
przez teologa myśli, wyraża zasadę egzystencjalnej relacyjności Jerzy
Szymik. Stwierdza, iż w teologii chodzi o „«myślenie (...) ze źródła»,
którym jest wiara, myśleniem w jej perspektywie, z jej punktu widzenia i rozumienia rzeczywistości”7. To między innymi na tej podstawie
twierdzę, iż pojęcia transcendencji i immanencji mają sens raczej w filozofii, a nie – w teologii. Temu zagadnieniu chcę też poświęcić więcej miejsca. Przy czym, jeśli istotnie teologia zakłada obecność Tego,
o którym opowiada, to nie ma większego znaczenia, czy pojmować
będziemy transcendencję i immanencję w sensie przestrzennym, czasowym czy stricte językowym. Tak czy inaczej w ujęciu filozoficznym
chodzić będzie o Boga jako autonomicznego lub heteronomicznego
wobec człowieka snującego refleksje nad Jego istotą. A w teologicznym –
o relację czy, jak ujął to filozoficznie Jean-Luc Marion, o przekonanie,
iż „Ciało tekstu [teologicznego – MZ] nie należy do tekstu, lecz do
Tego, który się tam ucieleśnia”8.
Przechodząc już do właściwego argumentu, podkreślić trzeba, że
Theologia benedicta, Szymika refleksja nad teologiczną myślą Benedykta XVI, nie pojawiła się we wstępie przypadkowo. To we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo Josepha Ratzingera czytamy bowiem: „W filozofii myśl wyprzedza słowo (...), wiara (...) jest tym, co (...) nie zostało
ani nie mogło być przeze mnie wymyślone”. Wiara przy tym, przypomnijmy, łączy się ściśle w przekonaniu Ratzingera z rozumieniem,
6

7
8

R. Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności,
przeł. J. Merecki, Warszawa 2009, s. 33-34.
J. Szymik, Theologia benedicta, t. 1, Katowice 2010, s. 61.
J.-L. Marion, Bóg bez bycia, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1996, s. 21.
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a rozumienie z wiarą. Punktem ich przecięcia jest wprawdzie tajemnica, taka jednak, która rozum pobudza i wyostrza, nie usypia. Spójrzmy jednak uważniej na sposób, w jaki tajemnicę ową wyraża Ratzinger w swoim wywodzie:
Jest właściwością rozumienia, że ciągle (...) przekracza nasze pojęciowanie, aż do poznania naszego bytu jako pojętego z zewnątrz. Skoro
jednak rozumienie jest pojęciem naszego bytu jako pojętego z zewnątrz,
znaczy to, że znowu tego pojęcia nas z zewnątrz nie możemy pojąć. Nadaje nam ono sens właśnie przez to, że jest pojęciem nas z zewnątrz.
W tym znaczeniu mówimy słusznie o tajemnicy jako o podstawie, która
nas wyprzedza i zawsze przekracza (...). Ale na tym byciu naszym jako
pojętym z zewnątrz przez to, co znowu niepojęte, zasadza się odpowiedzialność rozumienia, bez której wiara nie miałaby wartości9.

Tę samą myśl – z jedną tylko różnicą: abstrakcję zastępuje liryka –
odnajdujemy w tak sformułowanym przez współczesną teologię (a konkretnie również Ratzingera) pytaniu o Boga: „Czy to naprawdę Ty
jesteś?”10 Jest to pytanie otwarte, w tym otwarciu relacyjne, skierowane ku prawdzie, która człowieka przekracza, ale też i ogarnia, podtrzymując jego istnienie. Nuta liryczna wiele przy tym rozjaśnia. Bo
słusznie można by wcześniej zapytać: jeśli tajemnica ma służyć jako
podstawa, to czy nie jest to podstawa nader chwiejna? A czy z kolei
tajemnica, którą da się zrozumieć, jest jeszcze tajemnicą? Powiedzenie,
iż jest ona podstawą naszego rozumienia, wydaje się przecież dawać
do owej tajemnicy jakiś dostęp. Jeśli podobne wątpliwości sformułujemy jednak w odniesieniu do pytania: „Czy to naprawdę Ty jesteś?”,
to tracą one swoją ostrze. Bez wątpienia Ty Boga jest tegoż pytania
zarówno wnętrzem, jak i zewnętrzem, warunkuje jego pojawienie się,
ale i podtrzymuje ciągłość, przez co ostatecznie tworzy pomost relacji.

9

10

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, przeł. Z. Włodkowa, Kraków
2007, s. 77.
Ibidem, s. 79.
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Twierdzę jednocześnie w szerszej już perspektywie, że skomplikowanie nakreślonej powyżej epistemologicznej kondycji jest logicznym
następstwem koncepcji, która w myśleniu chrześcijańskim ma znaczenie fundamentalne, czyli idei stworzenia. To w ramach idei stworzenia
człowiek pozostaje w takiej relacji do Absolutu (tutaj: Stwórcy), która
nie domaga się kategorii boskiej immanencji i transcendencji, zasadnych w innych metafizykach. Dlatego właśnie, powołując się na naturę
relacji wniesionych przez biblijny akt stworzenia, Romano Guardini
podkreśla:
Stwarzanie nie jest ani „transcendentne”, ani „immanentne”. Nie
można go w ogóle za pomocą tych pojęć ujmować (...) Bóg nie jest „Innym”, lecz jest Bogiem. (...) twierdzenie: jeśli ktoś nie jest mną, jest
„innym” (...) w stosunku do Boga (...) nie ma sensu: i to, że nie ma ono
sensu, wyraża zarazem istotę Boga11.

W wypowiedzi Guardiniego zauważamy przy tym już kolejną możliwość przekroczenia kategorii immanencji i transcendencji – poprzez
formułę inności, a ściślej nie-inności Boga. Guardini snuje refleksję
o Bogu, włącza Go z konieczności w swój pojęciowy aparat i przestrzeń języka. Jeśli kieruje jednak myśl ku idei stworzenia i twierdzi, że
jedynie na jej gruncie możliwe są jakiekolwiek sensowne wypowiedzi
o Bogu biblijnym, to – siłą rzeczy samego siebie włącza on w tajemnicę
Boskiej nie-inności i tej tajemnicy (jako nie-współistotne Bogu Jego
stworzenie) podporządkowuje swoje rozumowanie.
Chcę zwrócić uwagę, że pierwszym, który zamknął Boga w pytaniu i jednocześnie uczynił wszechpotężnym Innym, był biblijny
wąż. „Czy rzeczywiście Bóg powiedział (...)?” – w takiej to językowej
formule Bóg po raz pierwszy z podmiotu mowy zamienia się w jej
przedmiot. A wąż, który ogarnął Boga swoją mową, bez trudu sięga
11

R. Guardini, Świat i osoba. Próby ujęcia chrześcijańskiej nauki o człowieku, przeł.
M. Turowicz, w: R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, przeł. Z. Włodkowa, M. Turowicz, J. Bronowicz, Kraków 1969,
s. 106.
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kolejnego poziom quasi-kompetencji. Słyszymy przecież: „Na pewno
nie umrzesz” i dalej: „A wie Bóg”. Komentując tę konkretnie scenę,
Zdzisław Pawłowski stwierdza, że wiedza węża, jej imponująco obiektywny ton i dalekosiężny zakres, mają swoje źródło w jednym prostym
fakcie: wąż jest pusty, pozbawiony wnętrza czyli subiektywności12.
Wąż przybył ze swoistego nikąd, z pogranicza świata ludzkiego i zwierzęcego, oba przekracza, z żadnym się nie utożsamia. Wąż jest a-relacyjny. Wąż zachowuje dystans. Wąż konstruuje dystans. Wąż nie ma
relacji i relacje niszczy. Wyklucza Boga z rzeczywistości dla człowieka
bezpośredniej i umieszcza Go w formule zdania, którego pogmatwana struktura pozwala o Bogu ostatecznie zapomnieć. Boga zastępują
wówczas dotyczące Go pytania, wątpliwości, retoryczne strategie. Ten
być może anegdotyczny komentarz ma w ramach podjętej tu refleksji
swoje uzasadnienie.
Ratzinger, skupiony na już wspomnianym połączeniu rozumu i wiary, pisze: „wiara jest znalezieniem jakiegoś «Ty», które jest dla mnie
oparciem (...) żyje tym, że nie daje sensu obiektywnego (...) ów Sens
zna mnie i kocha”13. Z tych słów wyłania się, po pierwsze, konieczność
włączenia w jakąkolwiek skupioną na Sensie, a nie sobie samej myśl
wymiaru egzystencjalnego; po drugie, takie rozumienie oparcia, które
nie tyle podkreśla stabilność tegoż oparcia, co trwałość relacji, jaka
wywiązuje się między poszukującym sensu człowiekiem a wychodzącą naprzeciw jego poszukiwaniom tajemnicą. Pewne konkretne wyobrażenie tak rozumianego oparcia i wpisanej w wiarę egzystencjalnej
przygody znajdujemy w biblijnej scenie chodzenia po wodzie. Bliżej
przygląda się jej Hans Urs von Balthasar w studium Chrześcijanin i lęk.
Balthasar, rozważając konieczny w chrześcijaństwie „skok wiary”,
posługuje się następującym obrazem:
Przekroczenie burty łodzi i chodzenie po wodzie. Przekroczenie oparte
wyłącznie na zaufaniu wobec tego, co znajduje się po drugiej stronie i skąd

12

13

Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3,
Warszawa 2003, s. 389.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo…, op. cit., s. 78.
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przychodzi siła, możność (...). Zastanawiając się nad swoją wiarą („jak ja to
robię?”), Piotr znowu staje się człowiekiem niewierzącym i tonie14.

Zauważmy, że Piotr przekracza burtę i znajduje się po drugiej stronie dzięki sile i możności, która właśnie z tej pozornie drugiej strony
do niego przychodzi. Na tym polega „oparcie”, które daje wiara. Tym
jest Bóg wobec człowieka jako „podstawa jego istnienia”15, w sensie
dynamicznym jednak, nie statycznym, jako jedyne źródło jego istnienia, jego ruchu, jego wolności. Stając się „niewierzącym”, to znaczy
odcięty od boskiego Ty, Piotr traci również zakotwiczenie w ja i tonie
w głębinach nieistnienia. Burta łodzi znaczy różnicę między Bogiem
a człowiekiem, między Stwórcą a stworzeniem, ale różnica ta nie unieważnia relacji Boskiego Ty i ludzkiego ja, nie odgradza od siebie Boga
i człowieka. Pozostając w łodzi, Piotr zachowałby swoją autonomię.
Przekroczenie burty bez wiary w ochraniające i podtrzymujące jego
ja Boskie Ty oznaczałoby ostateczne zanurzenie w zagrażającą inność
(heteronomię). W chwili, gdy Piotr porzuca skończoność własnego istnienia, nie po to jednak, aby siebie samego postawić w miejscu Boga
i uczynić nieskończonym, ale zwracając się ku Temu, który otwiera
Piotrową skończoność na swoje własne, nieskończone, istnienie, scena ta unieważnia filozoficzne kategorie immanencji i transcendencji.
Piotr nie pyta, czym jest jego relacja do Boga, ale w nią wkracza. Kiedy
zaczyna pytać, „tonie”, kiedy zaczyna pytać, zostaje bowiem sam, bo
zamiast na Bogu skupia się na pytaniu tegoż Boga dotyczącym. Dlatego też to powierzchnia wody staje się właściwym obrazem oparcia,
jakie stanowi relacja, a nie obiektywny, i w związku z tym z gruntu
a-relacyjny, sens. Twierdzę jednak, że pewność zyskuje tak trudny do
przyjęcia wyraz (pewność obrazuje przecież wzburzona toń jeziora) jedynie w perspektywie „tej” strony, tam gdzie my widzimy świat i niechętnie doświadczamy jego ograniczeń. Obraz ów odzwierciedla trudne doświadczenie wewnętrznego „pomieszania”, jakiego doświadcza
skończony człowiek w obliczu porządku właściwego stronie „drugiej”.
14
15

H. Urs von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, przeł. A. i A. Klubowie, Kraków 1999, s. 87.
R. Guardini, Świat i osoba…, op. cit., s. 106.
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Rozwijając podobną myśl, Guardini twierdzi, że Bóg jest inny nawet
od Innego, a stwarzanie nie jest ani transcendentne, ani immanentne.
Według niego, na tym polega zarówno owa przekreślona wewnętrzność, jak i zewnętrzność biblijnego Stwórcy:
Gdy Bóg stwarza istotę skończoną, nie ustawia obok siebie kogoś „innego” (...) [nie] osadza j[ej] w bycie poza sobą, tak że odtąd istnieją obok
siebie (...) Bóg jest mu [człowiekowi – MZ] bliższy niż on sam sobie16.

Ważne jest przy tym, że dla Guardiniego właściwe rozumienie pozycji Boga wobec świata i w świecie nie jest czysto teoretycznym zabiegiem. Ma ono daleko idące konsekwencje w życiu społecznym. Twierdzi on, że nowoczesna koncepcja podmiotu osadzonego pomiędzy naturą i kulturą wiąże się z przyjęciem formuły zasadniczej inności Boga
i jest wyrazem wobec tej inności – buntu. Bóg w jakimś punkcie wydał
się przeciwny człowiekowi, a idea takiego przeciwstawnego człowiekowi Boga wywołuje głęboki (i, jak twierdzi Guardini, u swych podstaw
zrozumiały i uzasadniony) sprzeciw. Bóg nie jest już „tym, którego istnienie sprawia, że [ja] mogę istnieć”, ale zamienia się w „pojęcie kogoś
stojącego obok lub ponad”17. Guardini dodaje jednak, że same pojęcia natury i kultury w ich nowożytnym rozumieniu wniosły też wiele
pożytecznego. Po odkryciu na nowo natury skończony świat zyskał
realność („świat musi (...) zachować całą właściwą sobie realność”18,
pisze Guardini i zauważa krytycznie, iż średniowiecze w imię prawdy
„ostatecznej” przeoczyło „przedostatnią”19); słusznie również, zauważa dalej, dowartościowując kulturę, podkreśla się, iż świat został powierzony „rękom człowieka”, który choć skończony, jest „rzeczywisty
i potężny”20. To, czego nie można jednak w myśleniu chrześcijańskim
gubić sprzed oczu, konkluduje Guardini, to fakt, że realność i powaga tak pojmowanej natury i kultury nie oznaczają autonomii tychże.
16
17
18
19
20

Ibidem, s. 106-107.
Ibidem, s. 108.
Ibidem, s. 99.
Ibidem, s. 93.
Ibidem, s. 101.
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Więcej, złudne wrażenie takiej autonomii jest możliwe jedynie dlatego,
że człowiek żyje „w zasięgu aktu stworzenia”21. Ów zasięg aktu stworzenia to przestrzeń ludzkiej wolności, ale i odpowiedzialności rozumianej przede wszystkim jako odpowiedź Temu, który będąc inny od
Innego, nie jest wobec człowieka ani immanentny, ani transcendentny.
Przekracza On również w ten sposób każde ludzkie pytanie, wymyka
się z oplatających Jego istotę filozoficznych dociekań.
Oczywiście, w tym artykule nie chodziło o stwierdzenie, iż biblijny
wąż był – filozofem. (Nie zapominajmy, że w scenie kuszenia Jezusa
na pustyni diabeł występuje jako „teolog”22.) W konfrontacji filozofii
z teologią ważne było zamiast tego przypomnienie, iż włączenie myśli
o biblijnym Bogu w szeroki nurt europejskiej refleksji nad Absolutem
ma swoje punkty graniczne. Jednym z nich jest niewątpliwie biblijna
koncepcja stworzenia. Modyfikując zatem ogólnoreligijne kategorie
boskiej transcendencji i immanencji w kontekście stricte chrześcijańskim, można by na przykład, jak czyni to Jerzy Szymik w Theologia
benedicta, przypomnieć, iż „Bóg miłosnego nadmiaru (...) jest zarazem
kimś głęboko wewnętrznym”, lub wyraźniej jeszcze akcentując przemienione pojęcia transcendencji i immanencji, wspomnieć o kenotycznej obecności boskiej wszechmocy23. Immanencja, Boża obecność przy
człowieku, nie jawi się wówczas jako przypadłość czy atrybut wpisany
w samą naturę Absolutu, ale naturę tę niejako przekracza, przywołując
niepojęty z punktu widzenia każdej innej metafizyki – zstępujący, jak
pisze Balthasar, „ruch Stwórcy ku stworzeniu”.

21
22
23

Por. ibidem, s. 102.
Cyt. za: J. Szymik, Theologia benedicta…, op. cit., s. 148.
Cyt. za: ibidem, s. 223.
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marta zając – od 1991 roku zatrudniona w Instytucie Filologii Angielskiej
(obecnie Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych) Uniwersytetu Śląskiego,
gdzie w roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, a w roku
2013 – doktora habilitowanego. Jej wczesne zainteresowania badawcze teorią
znaku (w tym triadą Ch.S. Peirce’a), poszerzone o refleksję nad krytyką feministyczną i retoryką postmodernizmu, znalazły wyraz w krajowych i zagranicznych publikacjach, a w szczególności w monografii The Feminine of Difference.
Gilles Deleuze, Hélène Cixous and Contemporary Critique of the Marquis de
Sade (Peter Lang 2002). Kolejna istotna pozycja to Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu
(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013), która (obok takich publikacji jak
Teologia czy teologia feministyczna? Mary Daly, Beyond God the Father, 2007;
Derridy krytyka metafizyki. Logos grecki, Logos chrześcijański, 2010; Metafizyka
biblijna jako „metafizyka imienia”. Szkic, 2010; Czym (nie) jest teologia feministyczna?, 2013) stanowi polemikę z feministyczną krytyką chrześcijaństwa.
Wykładane obecnie przedmioty dotyczą przede wszystkim zagadnień teoretycznoliterackich, problematyki gender oraz obecności koncepcji teologicznych
w kulturze.
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O możliwości poznania Innego

W STRONĘ INNEGO1 – DOMKNIĘCIE W OTWARCIU
Spotkanie z innym człowiekiem, którego inność jest innością innych kultur, stało się faktem. Nasza niepohamowana ciekawość tego,
co inne, połączona z niespotykaną dotąd łatwością przemieszczania
powoduje, że wiemy dzisiaj o innych tradycjach znacznie więcej niż
kiedykolwiek wcześniej. Ostatnie dwa stulecia są świadectwem szczególnego otwarcia naszej kultury na to, co inne. Ogromny wysiłek badaczy, antropologów, etnologów, religioznawców itd. spowodował, że
z punktu widzenia nagromadzonej wiedzy w myśleniu nad tym, co
inne, dokonał się „antropologiczny przełom”. Nigdy dotąd nie byliśmy
w takim stopniu świadomi inności innych kultur, owej różnorodności, którą odsłaniają zarówno badania nad kulturami współczesnymi,
jak również nad tymi tradycjami kulturowymi, które nie przetrwały
do naszych czasów. Wszystkie zgromadzone świadectwa duchowego/
religijnego bogactwa ludzkości stanowią bezprecedensowe wyzwanie
dla myślenia, któremu nieobca jest nadzieja na to, iż namysł nad religijnym sposobem bycia poszerzy naszą wiedzę o człowieku jako takim.
Filozofia religii otwarta na religijną inność – oto wyzwanie naszego czasu. „Antropologiczny przełom” stanowi dla filozofii religii
1

Używając wielkiej litery, nawiązujemy do obecnej już w języku polskim, prawdopodobnie za sprawą filozofii Emmanuela Lévinasa, tradycji, której intencją jest wyrażenie jedynej w swoim rodzaju inności, a zarazem godności drugiego człowieka.
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„antropologiczne wyzwanie”, domaga się od niej „antropologicznego
zwrotu”. Proponowany tutaj projekt filozofii religii wyrasta z przekonania o konieczności coraz szerszego otwarcia się na inne tradycje
religijne, niezależnie od tego, jak trudne czy wręcz niemożliwe jest to
zadanie. Jednocześnie pragnie być wyrazem poznawczego szacunku
dla tego, co inne. Czas, aby Inny, którego inność jest innością innej
kultury, wkroczył wraz z tym, co my, spadkobiercy tego, co łacińskie,
zwykliśmy nazywać religią, w obszar filozofii religii; aby świat jego
religijnego doświadczenia i powiązanych z nim znaczeń stał się wyzwaniem dla filozoficznego myślenia.
Zarazem chodzi tu o taką filozofię religii, która uważnie wsłuchując się w cały ten, wciąż powiększający się obszar religioznawczych
badań2, posiada zdolność postawienia pytania o podstawę prawomocności takich badań, o ich miejsce w strukturze religijnego wydarzenia (na które składa się doświadczenie, jego wysłowienie oraz religijny punkt odniesienia). Filozofia religii, podejmując „antropologiczne
wyzwanie”, stawia pytanie o różnicę między mną a Innym, o samą
możliwość dotarcia do religijności Innego, o ograniczenia, o nadzieje
i zagrożenia, które mogą się pojawić na drodze w stronę Innego.
Mówiąc o filozoficznym myśleniu, mamy tu na myśli taką filozofię
religii, która żywi się nadzieją na to, że radykalna inność człowieka
innej kultury nie musi oznaczać braku duchowej wspólnoty, że różnica pomiędzy mną a Innym nie unicestwia możliwości podobieństwa.
Albo mówiąc inaczej, chodzi tu o taką filozofię religii, dla której pytanie o to, co łączy mnie z Innym, co wspólne rodzajowi ludzkiemu,
nie jest pytaniem całkowicie źle postawionym. Dostępne współczesnemu badaczowi duchowe dziedzictwo ludzkości jest więc szczególnym
wyzwaniem dla filozofii religii, która staje przed szansą wyniesienia
2

Warto w tej kwestii przywołać słowa Louisa Dupré: „W czasie, gdy nowe nauki:
antropologia, etnologia i religioznawstwo porównawcze, zalewają nas mnóstwem
informacji, fi lozof nie może sobie dłużej pozwalać na zamykanie się w swej małej pracowni alchemicznej. Musi otworzyć drzwi i okna i powitać świeży powiew
doświadczenia. Powinien jeszcze raz stać się wrażliwym na wszystkie wymiary
egzystencji i gotowym do słuchania tych, którzy je zbadali” (L. Dupré, Inny wymiar, przeł. S. Lewandowska-Głuszyńska, Kraków 2003, s. 113).
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swej refleksji nad człowiekiem religijnym do poziomu nieosiągalnego
wcześniej uniwersalizmu.
To, co inne, domaga się fi lozoficznego namysłu. Inność, która
jest innością innej kultury, wciąż wzywa do myślenia. Jednak droga
w stronę Innego nie jest usłana różami. Niewątpliwie Inny skrywa
się za „zasłoną” swojego języka, tradycji, religii, środowiska; miejsca i czasu, w którym przyszło mu żyć. W stronę tego, co wspólne
ludziom odmiennych kultur wiedzie jedynie okrężna droga, która
prowadzi przez to, co ich różni. Innymi słowy, jeśli religijność Innego stanowi dla nas swoisty „punkt dojścia”, to do celu podróży może
nas przybliżyć tylko taka, wyboista droga, która prowadzi poprzez
wielorakie figury inności. Ta kwestia będzie nieustannie powracać
w toku dalszych analiz – wytyczenie tej drogi stanowi główne zadanie tych rozważań.
Użyta tutaj metafora drogi, którą przemierza nasze myślenie kierujące się w stronę innych tradycji kulturowych, nieustannie stawia nas
wobec pytania o to, skąd ono wychodzi. Dla filozofii religii zmierzającej w stronę Innego ważna jest nie tylko sama ta droga, która prowadzi
do celu, ale również to, jaki jest jej punkt wyjścia. A punkt wyjścia dla
myślenia o Innym nie jest ani neutralny, ani dowolny.
Wielokrotnie ponawiane próby wyzwolenia myślenia z kontekstu,
w którym się ono rodzi, dotarcia do bezwzględnego punktu wyjścia,
który mógłby być podstawą bezzałożeniowej filozofii, nie skończyły się
sukcesem. Refleksja nie przychodzi znikąd; zawsze jest już zanurzona
w jakimś świecie znaczeń. Punkt wyjścia każdej refleksji filozoficznej
jest nieuchronnie konkretny i przypadkowy zarazem, stanowi „głęboki, niedokonany wybór”3; filozofia nie może być uprawiana „z punktu
widzenia pana Boga”. Każde pytanie o inną tradycję kulturową wyrasta z wnętrza własnej tradycji, tę tradycję nieuchronnie zakłada; ma
swoje „tu i teraz”. Innymi słowy, nasze rozumienie jest warunkowane
nie tylko tym, o co pytamy, ale także przez to, w jaki sposób to pytanie

3

P. Ricoeur, Pomiędzy filozofią a teologią: nazywanie Boga, w: Nazwać Boga. Teksty Paula Ricoeura, przeł. J. Grzywacz, Kraków 2011, s. 61.
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stawiamy4. Tylko wychodząc od tego, co własne, możemy podążać
w stronę tego, co inne. Zarazem to właśnie za sprawą inności Innego,
która prowokuje moje myślenie, mogę odkryć jednostronność własnego punktu widzenia, perspektywiczny charakter mojego spojrzenia.
Inne, które prowokuje myślenie, nieustannie odsyła do tego, co bliskie,
do miejsca i czasu5, w którym nasze myślenie jest zakorzenione.
Badacz zawsze zanurzony jest w konkretnej historii, pewnej kulturze, jej praktykach i wartościach, w określonym języku wraz z jego obszarem znaczeń. To wszystko stanowi jakieś domknięcie w otwarciu,
które nieuchronnie wyznacza sposób otwarcia na świat tego, co inne.
Otwarcie ma zawsze perspektywiczny charakter, nosi w sobie wielorakie figury domknięcia, które tworzą nasz wyjściowy paradygmat myślenia. Wszystkim możliwym sposobom naszego otwarcia na inność
„od początku” towarzyszą odpowiadające im źródłowe zawężenia, które Ricoeur określa jako „zawłaszczający skurcz”6. Krótko mówiąc, figury domknięcia mają niejedno oblicze. Ten związek kolejnych otwarć
i związanych z nimi domknięć będziemy odkrywali na różnych poziomach naszego myślenia o tym, co inne.
Poszukując poznawczej drogi, prowadzącej w stronę Innego, natrafiamy na ograniczenia, które mają swą podstawę nie tylko w inności Innego, ale także w naszej własnej tradycji myślenia. Stwierdzenie,
że początek myślenia nie jest wolny od założeń, prowokuje do postawienia kilku pytań. Oto one: czy myślenie fi lozoficzne, które zawsze
rodzi się w łonie jakiejś tradycji religijnej/kulturowej, może wykroczyć poza własne, uwarunkowane tą tradycją ograniczenia, uwolnić
się spod ich panowania? Czy fi lozofia jest skazana na pozostawanie
4

5

6

„wszelkie rozumienie wychodzi od struktury antycypującej, w której podmiot
jest zrazu ujmowany (…) i która jest konsekwencją uczestniczenia w historycznej tradycji językowej” (P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff,
K. Rosner, Warszawa 1989, s. 14).
„Nawet najbardziej krytyczne myślenie o człowieku nie jest w stanie oderwać się
od dziedzictwa przeszłości” (J. Tischner, Sprawa osoby – wstępne przybliżenie,
„Logos i Ethos” 1992, nr 2, s. 6).
P. Ricoeur, Trudne drogi religijności, w: Człowiek wobec religii. Filozoficzne aspekty religijnego sensu, red. K. Mech, przeł. E. Mukoid, Kraków 1999, s. 62.
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w więziennej celi swych kulturowych domknięć? Jak możliwa jest
fi lozofia religii – świadoma swego punktu wyjścia, zakorzenienia we
własnej kulturze – która wyrusza na spotkanie innych kultur w nadziei na to, co wspólne? Jak uprawiać filozofię, która otwierając się
na inność, nie traci świadomości nieuniknionego domknięcia zawartego w każdym otwarciu na to, co inne? Chodzi tu o refleksję,
która nie bojąc się kulturowej odmienności, byłaby zdolna pojąć to,
co kulturowo inne, w taki sposób, by nie sprowadzać inności innego
do tego, co nasze, i która mimo tego nie wyrzekłaby się pragnienia
odsłaniania tego, co w człowieku uniwersalne. Pytania, które tu stawiamy, sprowadzają się do następującej kwestii: jak w badaniach nad
innymi tradycjami kulturowymi możliwe jest przejście (o ile w ogóle
jest możliwe) tej drogi, która prowadzi od naszego, zawsze konkretnego punktu wyjścia, przez nieprzebrane bogactwo i różnorodność
tego, co inne, aż do uniwersalnych prawd od człowieku jako takim?
Innymi słowy, jak możliwe jest przejście od tego, co nasze, poprzez
to, co inne, do tego, co wspólne?
Dzieje europejskiej filozofii dają świadectwo wysiłkowi myślenia,
które wykracza poza swoje własne ograniczenia. Czy już w pytaniu
o ἁρχή nie pobrzmiewa otwartość na to, co odmienne, i czy samo to
pytanie nie przyświadcza zdolności wyjścia poza zastany świat? Czyż
więc nie ma racji Emmanuel Lévinas, twierdząc, że filozofia (metafizyka) jest ruchem, który zwraca się „ku innemu”7, ruchem transcendującym zastany świat, pozwalającym myśleniu wykroczyć poza
swoje własne ograniczenia w nadziei dotarcia do tego, co inne? Wyboista droga w stronę inności Innego nie jest jednak bezpośrednia, lecz
w nieunikniony sposób zapośredniczona; prowadzi nie tylko przez
nieprzebraną ilość figur odmienności Innego, ale również przez wielorakie figury domknięcia, w które uwikłane jest nasze, wychodzące ku
Innemu myślenie. Niniejszym badaniom przyświeca nadzieja, że na tej
7

Przyjmujemy Lévinasowskie pojmowanie metafizyki jako ruchu w stronę Innego, ale – jak pokażą to dalsze analizy – nie akceptujemy redukcji tego ruchu do
odpowiedzi na wezwanie Innego, redukcji, która zakazuje mi mówienia o nim
w formie pewnego tematu.
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drodze w stronę Innego ostatnim słowem nie jest różnica, lecz podobieństwo, że po jej przejściu będziemy bliżej niezgłębionej, a zarazem
uniwersalnej prawdy o człowieku, który niezależnie od miejsca i czasu
zmaga się z pytaniem o sens swojego życia. Mamy nadzieję, że spoza
niekończącej się gry wszystkich możliwych różnic między kulturami
wyziera to, co im wszystkim wspólne8, że filozofia Innego nie skończy
się filozofią Obcego, że Inny nie pozostanie na zawsze przysłonięty
nieprzenikalną zasłoną inności innej kultury.
Nasz program nie jest poznawczym maksymalizmem. Trzeba brać
pod uwagę także taką możliwość, którą rozważa sofista Protagoras:
niejasność samej rzeczy i krótkość ludzkiego życia powoduje, że droga,
która prowadzi do Innego, wiedzie nas w stronę tajemnicy, w stronę
czegoś źródłowo niedostępnego. Albo mówiąc inaczej, że radykalizm
inności Innego tworzy barierę, której nie sforsuje żaden poznawczy
optymizm. Jednak nawet wtedy nie wpadamy w obłok niewiedzy.
Między nicością poznania a jego pełnią rozciąga się bogata przestrzeń,
której przemierzanie oznacza nieskończone zbliżanie się do prawdy
o człowieku jako takim – aproksymacja. Być może to aproksymacja
pozostaje ostatecznie jedynym sposobem dochodzenia do prawdy
o Innym przez badacza, którego zdolność poznania pozostaje nieuchronnie ograniczona. To idea poznania, pojmowanego jako proces
aproksymacji, wypowiada samą istotę związku zachodzącego między
nieograniczonym pragnieniem a ograniczoną zdolnością poznania,
przyswojenia tego, co inne.

8

„mimo wszelkich różnic dzielących ludzi i narody istnieje między nimi pewna
podstawowa wspólnota, jako że różne kultury nie są w istocie niczym innym jak
różnymi sposobami podejścia do pytania o sens istnienia człowieka. Właśnie
tutaj możemy znaleźć uzasadnienie dla szacunku, jaki należy się każdej kulturze
i każdemu narodowi: każda kultura jest próbą refleksji nad tajemnicą świata, a w
szczególności człowieka” (Jan Paweł II, Od praw osoby ludzkiej do praw narodów,
Przemówienie w ONZ, Nowy Jork, 5 października 1995).
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ZACZNIJMY OD NAS SAMYCH
Pierwszym krokiem na naszej drodze w stronę Innego będzie więc
namysł nad tym, co nazwaliśmy wyjściowym paradygmatem myślenia.
Filozofia religii stoi przed zadaniem nieustannego i nigdy niedokończonego rozpoznawania w swym spojrzeniu na inne kultury zawężającej to
spojrzenie perspektywy. Rozpoznawanie perspektywiczności własnego
spojrzenia to odkrywanie, że nasze widzenie tego, co inne, jest tylko
i wyłącznie punktem widzenia, który wciąż domaga się przekroczenia.
W ten sposób filozofia religii w swej próbie zbliżania się do inności Innego zdana jest na pastwę nieustannej gry kolejnych otwarć i związanych
z nimi domknięć. Filozofia religii jest niekończącą się grą, dialektyką,
której efektem mogą być kolejne „przybliżenia” Innego. Na różnych poziomach naszego myślenia otwierającego się na inność będziemy tropić
wielorakie figury domknięcia w przekonaniu, że tylko uświadamiając
sobie ich istnienie, możemy je przekroczyć. Stajemy przed zadaniem
wytropienia wielorakich figur domknięcia w nadziei, że ich przekroczenie pozwoli zbliżyć się do celu, podążać dalej na niekończącej się drodze prowadzącej ku Innemu. Naszym pragnieniem jest niekończące się
poszerzanie otwartości myślenia. Nie chodzi jednak o to, aby wyrzec
się swego punktu widzenia, lecz jedynie o to, by dostrzec jego perspektywiczny charakter. Dążenie do uwolnienia myślenia spod panowania
kulturowych ograniczeń nie może oznaczać zerwania więzi z własną
tradycją. Chodzi tu o takie wyzwolone myślenie, które nie jest wykorzenieniem. Nie trzeba chyba dodawać, że własna tradycja nie jest przekleństwem, lecz dobrodziejstwem. Zbliżać się do Innego nie oznacza –
wyrzec się własnego dziedzictwa kulturowego, własnej tożsamości9.
9

„Jeżeli (…) pomiędzy społecznościami ludzkimi istnieje pewne optimum zróżnicowania, którego nie mogą one przekroczyć, ale też poniżej którego nie mogą
zejść, nie narażając swego istnienia, trzeba stwierdzić, że zróżnicowanie to wynika w dużej mierze z pragnienia każdej kultury, by przeciwstawić się kulturom
otaczającym, by odróżnić się od nich, jednym słowem, by być sobą; nie jest tak,
by kultury się ignorowały, niekiedy biorą coś od siebie, jednakże, by nie zginąć, muszą być jedna dla drugiej nieprzenikalne” (C. Lévi-Strauss, Spojrzenie
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Tylko ten, kto pozostaje niezagrożony we własnej tożsamości, ma dość
odwagi, by przełamać lęk przed odmiennością Innego.
Pierwszym wyzwaniem dla filozofii religii otwartej na inność Innego jest sama filozofia. Filozofia jest namysłem nad tym, co jest, dokonującym się wraz z tymi, którzy byli w dialogu z tym, co zostało już
powiedziane. A to, co jest, ze względu na swój wydarzeniowy charakter nieustannie wzywa, by w spotkaniu z tradycją europejskiej filozofii
stać się „rzeczą myślenia”. Jaki jest więc ten nasz współczesny filozoficzny punkt wyjścia dla myślenia nad innością Innego? Wyznaczają go
zarówno duchowe rozterki wyrastające z wydarzeń fundujących naszą
europejską „nowoczesność”, jak również powiązany z tą nowoczesnością jej „filozoficzny klimat”. Mówiąc o duchowych rozterkach, mamy
na uwadze wewnętrzne napięcia, którym podlega myślenie o inności
Innego. Przyczyn owych napięć należy szukać w przeciwstawnych tendencjach, które kształtują naszą postawę wobec niego. Pierwsze napięcie określmy jako napięcie między otwartością a lękiem, drugie jako
napięcie pomiędzy dumą a winą.
Świadectwem naszej niepohamowanej ciekawości jest nagromadzona wiedza; nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy o inności innych kultur
tak wiele. Zarazem życzliwej otwartości przeciwstawia się lęk, który
wybucha wtedy, kiedy Inny zostaje rozpoznany jako ten, kto na różne sposoby nam zagraża. Pojawia się niepozbawiona podstaw, pełna
lęku obawa, że Inny ukaże nam swą podstępną twarz wroga – terrorysty, burzyciela naszych wartości, kogoś, kto odbiera nam pracę itp.
Odwrotną stroną tego lęku jest mniej lub bardziej skrywana niechęć,
której nieustannie grozi to, że może przerodzić się w jawną wrogość.
Pozostaje sprawą otwartą, w jakim stopniu źródeł naszego lęku powinniśmy szukać w nas samych, w naszych obawach o utratę swej kulturowej tożsamości, w zaniku wiary we własne wartości.
Drugie napięcie pojawia się między dumą z własnych osiągnięć kulturowych – graniczącą z zarozumiałością i poczuciem wyższości wobec Innych – a poczuciem winy za krzywdy, których od nas doznali.
z oddali, przeł. W. Grajewski, L. Kolankiewicz, M. Kolankiewicz, J. Kordys, Warszawa 1993, s. 15).
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Trwający nieprzerwanie od kilku stuleci nieustanny rozwój europejskiej cywilizacji (oraz jej eksportowej wersji na kontynencie amerykańskim), rozwój nauki i będącej jej przedłużeniem techniki, która
odmieniła „oblicze tej ziemi”, dawał nam nie tylko przekonanie o sile
i wartości własnej kultury, jako najbardziej racjonalnej i technologicznie „wyższej”, ale także wiarę w konieczność jej krzewienia w „świecie
Innego”. Ta wiara, która stała u podstaw idei panowania nad światem
i zaskutkowała kolonizacją, przyniosła ze sobą nieoczekiwane konsekwencje. Z niepokojem odkryliśmy, że nasze nawet najbardziej bezinteresowne próby eksportu tego, co europejskie, w obszary innych
kultur, nie oznaczały stworzenia tam „wyższej” kultury, nie spowodowały ukulturalnienia dzikich (jak w znanej opowieści o Piętaszku), lecz raczej destrukcję ich świata; zamiast oświecenia pojawiło się
spustoszenie. Obraz naszych kolonizacyjnych „osiągnięć” dopełniają
liczne akty terroru, których dopuściliśmy się w imię „wyższej” cywilizacji rozumu. Dodatkowo nasze poczucie winy ze szczególną mocą
spotęgowało doświadczenie Holokaustu – hekatomba, którą urządziliśmy sobie w obrębie własnej kultury, mordując Innych, mieszkających
obok nas. Być może w tych napięciach można dopatrzyć się schyłku
europocentryzmu, tej pewności, że to, co powszechne i rozumne zarazem, urzeczywistniło się w obrębie kultury europejskiej10. Upadek
europocentryzmu to upadek wiary w to, że dzieje wszystkich kultur
zmierzają do tego samego celu, że ludzkość podąża w swych dziejach
w stronę cywilizacji rozumu, którą najpełniej zrealizował europejski
racjonalizm. Innymi słowy, kres europocentryzmu to kres wiary w to,
że nasza kultura z jej ideą racjonalności, jej wartościami, jest najwyższym celem człowieka, wypełnieniem przeznaczenia ludzkości.
Duchowe rozterki naszych czasów określają filozoficzny klimat
współczesności, wyznaczają współczesny kształt namysłu nad tym, co
inne. Filozofia religii musi zmierzyć się z wyzwaniami, które stawia
przed nią współczesna filozofia Innego, a w szczególności z tymi jej
10

„europocentryzm żywi się oczekiwaniem, że własne w konfrontacji z obcym
samo okaże się stopniowo całością i tym, co powszechne” (B. Wandenfels, Topografia obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa 2002, s. 146).
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wątkami, które stawiają pod znakiem zapytania samą możliwość poznawczego dotarcia do Innego. Pierwsze wyzwanie stanowi filozofia
Emmanuela Lévinasa, który przypominając nam o naszych powinnościach wobec Innego, zakwestionował zarazem prawo od budowania o nim jakiejkolwiek prawomocnej wiedzy; w imię etyki odrzucił
epistemologię. Drugie wyzwanie stanowi problem wielości religijnych
światów znaczeń i związane z tym pytanie o możliwość odnalezienia tego, co wspólne w obszarze różnych kultur i związanych z nimi
odmiennych tradycji językowych. Czy to, co wspólne różnym tradycjom religijnym, nie rozpuszcza się w różnicach tkwiących w języku?
Poddamy pod rozwagę koncepcje głoszące, że Inny skrywa się za nieprzenikalną zasłoną swego języka, że inność Innego pozostaje dla nas
niedostępna, zamknięta w obrębie struktury znaczeń możliwych do
wypowiedzenia wyłącznie za pomocą języka wspólnoty, w której on
żyje. Taka ewentualna wzajemna nieprzekładalność języków oznaczałaby nie tylko niezdolność pojmowania odmiennych światów znaczeń,
tych struktur znaczeniowych, które są ufundowane na innym języku,
ale także niemożność odnalezienia jakiejś ogólnoludzkiej wspólnoty
doświadczenia i możliwej bliskości myślenia, której nie niszczyłyby
różnice zachodzące pomiędzy językami.

INNY, KTÓRA ODMAWIA WIEDZY O SOBIE
Myśl filozoficzna Emmanuela Lévinasa stanowi reakcję na barbarzyństwo czasów minionych. Jest filozofią pisaną w cieniu Auschwitz,
której siła oddziaływania może być mierzona jej prowokującym radykalizmem. Wiek XX, objawiając faktyczną zdolność naszej kultury
i stojącego u jej podstaw myślenia, do urzeczywistnienia niewyobrażalnego, metodycznie zaplanowanego barbarzyństwa, postawił nas wobec
zasadniczej kwestii – jak było to możliwe? Lévinas podejmuje to wezwanie, pytając o to, jaki kształt myślenia skrywa się za dwudziestowieczną traumą, którą zafundowała sobie europejska cywilizacja. Odwrotną
stroną tego pytania jest obecna w jego filozofii nadzieja na ustanowienie
innego porządku myślenia; takiego porządku, który pozwoli odmienić
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nasz stosunek do tego, co inne, ustrzec duchowe losy Zachodu przed
myśleniem fundującym to, co w nas barbarzyńskie.
Odpowiedź Lévinasa na potworności XX wieku opiera się na dwóch
kluczowych diagnozach, pozostających ze sobą w nierozerwalnym
uścisku, z których pierwsza ma etyczny, a druga, by tak rzec, epistemologiczny charakter. Diagnozy te dotyczą samej istoty mojego związku
z Innym; pierwsza wyraża wezwanie płynące w moim kierunku ze
strony Innego, druga opisuje ruch przeciwny, dotyczy nie tylko moich powinności, ale także możliwości poznawczego odnoszenia się do
niego. Obydwie wskazują na niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju inność Innego. Pierwsza diagnoza – etyczna, odsyła do fenomenu
twarzy drugiego człowieka. Głębokie i wnikliwe analizy Lévinasa odnajdują w twarzy Innego, skierowane w moją stronę etyczne wezwanie,
które zobowiązuje. „Epifania twarzy jest etyką”11. Wezwanie obecne
w twarzy drugiego człowieka, który pozywa mnie do odpowiedzialności, pozostaje niewzruszone i nieredukowalne za pomocą żadnej myślowej operacji. Z twarzy Innego, którego spotykam; z tej konkretnej,
niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju twarzy drugiego człowieka wychodzi skierowany w moją stronę etyczny nakaz – Nie zabijesz
mnie! – który jest źródłową „ekspresją i pierwszym słowem”. Zarazem w spojrzeniu drugiego „obecny” jest trzeci (rozumiany jako cała
patrząca na mnie i osądzająca mnie ludzkość), który mówi – Oddaj
mu sprawiedliwość! Inny nawiedza mnie i wzywa do odpowiedzialności – zakazuje zbrodni i domaga się sprawiedliwości. Pogłębiający
się radykalizm Lévinasowskiej filozofii Innego polega na tym, że Inny,
który początkowo jest pouczającym mnie mistrzem sprawiedliwości12,
staje się moim prześladowcą13, tym, który mnie krzywdzi, a mimo to
domaga się przebaczenia i modlitwy.
Jednostronność relacji z Innym sprawia, że Inny, czyniąc mnie
swoim zakładnikiem, całkowicie odbiera mi inicjatywę, domaga się
11
12
13

E. Lévinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 234.
Ibidem, s. 253.
E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa
2000, s. 31, 165nn.
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bezwzględnej bierności, która jest odpowiedzialnością za niego, „odpowiedzialnością, do której zostałem wyznaczony jako ktoś niezastępowalny”14. Inny wskazuje na mnie – jego cierpienie, jego bieda to właśnie mnie przywołuje. Radykalizm bycia niezastąpionym polega na
tym, że zostałem wyznaczony, zawezwany do niczym nieograniczonej
odpowiedzialności za Innego15, wskazany jako ten jeden jedyny. Moje
bycie sobą w obliczu Innego to rezygnacja z siebie, to bezgraniczne
i bezwarunkowe ofiarowanie się drugiemu człowiekowi, „niemożliwość ucieczki i zastępstwa”16 tego, który został wezwany17. Być sobą
to służyć Innemu, „stosunek z Innym spełnia się jako służba i jako
gościnność”18. Odwrotną stronę etycznej diagnozy Lévinasa stanowi
stwierdzenie, że nawet najbardziej radykalne zło, które uczyniliśmy
Innemu, nie posiada dość mocy, aby unicestwić obecne w jego twarzy
wezwanie do nieograniczonej odpowiedzialności za niego. Mogę nie
podjąć odpowiedzialności za Innego, nie wziąć jej „na siebie”, ale nie
mogę jej zignorować, unicestwić jakimś aktem myślenia lub działania.
Etyczny nakaz, który przychodzi od Innego, domaga się mojej
odpowiedzi. „Ruch” wychodzący od niego domaga się mojego „ruchu” skierowanego w jego stronę. Jaki jest kształt tej odpowiedzi?
Z punktu widzenia rozwijanych tutaj badań nad możliwością poznania Innego interesuje nas przede wszystkim odpowiedź na takie oto
pytanie – czy podjęcie odpowiedzialności za Innego pozwala mi go
poznać? Czy moja intencja poznawcza towarzysząca temu „ruchowi”
jest uprawniona w tym sensie, że prowadzi do jakiejś wiedzy o Innym? Za sprawą tych pytań dochodzimy do drugiej, epistemologicznej
14
15

16
17

18

Ibidem, s. 192.
„niemożliwa obojętność – niemożliwa bez uchybienia obowiązkowi – wobec
nieszczęść i win bliźniego, jako nieodparta za niego odpowiedzialność. Odpowiedzialność, której granic nie sposób zakreślić, skrajnie nagląca i w skrajności
tej niedająca się zmierzyć” (E. Lévinas, O Bogu, który na wiedza myśl, przeł.
M. Kowalska, Kraków 1994, s. 133).
E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 100.
„Jest on jednym [l’un] pozbawionym tożsamości, ale zarazem jedynym [l’unique],
do którego kieruje się nieodparte żądanie odpowiedzialności” (E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 94).
E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 360.
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diagnozy Lévinasa, która dotyka rozważanej przez nas kwestii możliwości poznania Innego. Etyczne wezwanie, które płynie w moją stronę
z twarzy Innego, z łatwością pokonuje dystans, który oddziela mnie
od niego. „Inny wzywa byt odseparowany”19 – mnie stojącego naprzeciw niego. Jednak czy w moją odpowiedź na wezwanie wychodzące
od Innego może być wpisana intencja poznawcza? Asymetryczność
relacji z Innym polega na tym, że każdy mój akt poznania skierowany
w jego stronę napotyka na dystans nie do pokonania. Niepowtarzalna inność Innego wyrażająca się w wezwaniu do odpowiedzialności
stawia pod znakiem zapytania każdą intencję poznawczą, skierowaną
w jego stronę20; tak jakby wezwaniu – Nie zabijaj! – towarzyszyło inne,
które brzmi tak – Pozwól mi pozostać Innym innością radykalnie zewnętrzną wobec wszelkiej wiedzy, którą na mój temat mógłbyś sobie
utworzyć! Stając się zakładnikiem Innego, mogę odpowiadać na jego
wezwanie, ale nie mogę tworzyć na jego temat żadnej narracji – odpowiadać nie znaczy opowiadać. Mówienie do drugiego, które ochroni jego inność, nie może przerodzić się w to, co o nim powiedziane,
w zbiór prawd wypowiedzianych na jego temat, jakąś teorię Innego –
w tym, co powiedziane, skrywa się zdrada Innego.
Można zapytać – dlaczego Inny, wzywając do odpowiedzialności,
zabrania mi opowiadania o nim? Inność innego kwestionuje samą
możliwość mówienia o nim z co najmniej dwóch powodów: pierwszy
wynika ze szczególnego statusu Innego jako partnera rozmowy, drugi ze „struktury” każdego aktu poznawczego. Ten szczególny status
Innego polega na tym, że skierowany w moją stronę etyczny nakaz
płynie spoza horyzontu wyznaczonego przez to, co mógłbym o nim
powiedzieć (co u Lévinasa oznacza zarazem – spoza horyzontu tego,
co mógłbym o nim pomyśleć); innymi słowy, „spoza mojej wolności”.
Abym mógł usłyszeć skierowane w moją stronę wezwanie, Inny musi

19
20

Ibidem, s. 257.
„Drugi człowiek, do którego zwrócona zostaje zawarta w pytaniu prośba, nie
należy do inteligibilnej sfery, którą na leży zbadać. Pozostaje on w bliskości”
(E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 46).
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pozostać radykalnie zewnętrzny21. „Zewnętrzność jest na wskroś nakazem i autorytetem, absolutną wyższością”22. To właśnie zewnętrzność
drugiego człowieka, jego oddalenie stawia tamę każdej mojej intencji
poznawczej, powoduje, że nie mogę umieścić go „w intymności swojego wnętrza”, przyswoić sobie jego inności. Inności Innego nie mogę
objąć żadną opowieścią, poddać konceptualizacji, zamknąć w obrębie
pewnej całości23, na którą składałby się on jako przedmiot mojego poznania i ja jako poznający. Być zewnętrznym to znaczy wymykać się
każdej próbie ujęcia w formie jakiegoś tematu, nieustannie wykraczać
ponad to, co powiedziane24.
Nietematyzowalność drugiego człowieka oznacza niemożność wypowiedzenia o nim jakiejkolwiek prawdy, której on nie zdołałby się wymknąć25. Nie posiadam tej mocy, aby umieścić inność Innego w ramach
jakieś teorii; zamknąć go w obszarze tego, co można by nazwać światem wiedzy, światem przeze mnie oswojonym, w którym drugi zawierałby się jako jej przedmiot. Inny, pozostając radykalnie zewnętrznym,
może nauczać, lecz nie może być przedmiotem nauki, jego inności nie
dosięga żadne pojęcie; on wymyka się szeroko rozumianej antropologii.
21

22
23

24

25

„Zewnętrzność bytu opisaliśmy nie jako prowizoryczną formę, jaką byt przyjmowałby ewentualnie czy tymczasowo w stadium rozproszenia i upadku, lecz
jako samo jego istnienie – jako zewnętrzność niewyczerpaną, nieskończoną.
Taka zewnętrzność otwiera się w innym człowieku i oddala od tematyzacji. Nie
poddaje się tematyzacji właśnie dlatego, że wydarza się pozytywnie w bycie, który się wyraża” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 355nn).
Ibidem, s. 348.
„Stosunek między odseparowanymi bytami nie łączy ich w całość, jest «stosunkiem bez stosunku», którego nikt nie może objąć ani stematyzować. Albo, ściślej
mówiąc, ktoś, kto by ów stosunek pomyślał, tworząc całość, wnosiłby przez «refleksję» nowe pęknięcie do bytu, ponieważ tę całość wypowiadałby przed kimś
innym. Stosunek między «kawałkami» podzielonego bytu jest spotkaniem twarzą w twarz, relacją nieredukowalną i ostateczną” (ibidem, s. 354nn).
„Twarzą w twarz – ostateczna i nieredukowalna relacja, której nie może objąć
żadne pojęcie, bo myślący to pojęcie myśliciel natychmiast staje w obliczu nowego rozmówcy” (ibidem, s. 349).
„Słowa, które dotyczą innego człowieka jako tematu, zdają się go zawierać. Ale
nawet wtedy zwracają się do innego człowieka, który jako rozmówca wymyka się
z obejmującego go tematu i nieuchronnie wyłania się poza tym, co powiedziane”
(ibidem, s. 228).
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Mówiąc o antropologii, mamy na myśli te wszystkie możliwe odmiany
nauk o człowieku, w których pojmowanie istoty ludzkiej skutkuje powstaniem jakiejś formy wiedzy. Tak pojmowana antropologia – wraz
z jej nieustanną grą analogii, z jej pojęciowością: kategoriami26, klasyfikacjami, typologiami27, z jej gatunkami i rodzajami28 itp. – nie wie nic
o inności Innego. Napięcie między Innym a antropologią pojmowaną
jako nauka o Innym jest nieuniknione, ponieważ antropologia, chcąc
ująć konkretną jednostkę za pomocą pojęć, ujmuje ją nie w jej jedyności, lecz w ogólności. Nie możemy jednak pominąć faktu, że Lévinas
kwestionuje antropologię, nie jako naukę o człowieku w jego ogólności,
lecz jako naukę o inności Innego człowieka; innymi słowy, nie kwestionuje prawomocności wiedzy o człowieku, ale jej zdolność od odkrycia
inności Innego29. Krótko mówiąc, jedyna i niepowtarzalna inność In26

27

28

29

„Byt, który wzywam, nie jest bytem, który rozumiem: nie podpada pod żadną
kategorię. Jest tym, do kogo mówię – nie ma atrybutów i jakości, odnosi się tylko
do siebie” (ibidem, s. 66).
„tylko człowiek może być dla mnie absolutnie obcy – odporny na wszelką typologię, wszelkie zaszeregowanie rodzajowe, wszelką charakterystykę, wszelką klasyfi kację, to znaczy tylko człowiek może być członem «poznania», które w końcu wznosi się ponad przedmiot. Obcość Innego, sama jego wolność! Tylko byty
wolne mogą być dla siebie obce. Wolność, choć jest im «wspólna», jest właśnie
tym, co je dzieli. «Czyste poznanie», język, polega na takim stosunku z bytem,
że w pewnym sensie jest on poza tym stosunkiem, albo, inaczej mówiąc, jest
w relacji ze mną tylko w tej mierze, w jakiej istnieje wyłącznie w stosunku do
siebie jako κατα αυτο bytu leżącego poza wszelkim atrybutem mogącym go jakoś zakwalifi kować, to znaczy sprowadzić do tego, co jest mu wspólne z innymi
bytami; jest zatem bytem, który jest absolutnie nagi” (ibidem, s. 73).
„Inny człowiek nie jest inny innością względną jak porównywane gatunki, które
nawet kiedy się radykalnie różnią i wzajem wykluczają, należą jeszcze do wspólnoty rodzaju, to znaczy wykluczają się na mocy definicji, ale zakładają się wzajemnie za sprawą samego tego wykluczenia w ramach wspólnoty rodzaju. Inność
innego człowieka nie zależy od jakiejś cechy, która odróżniałaby go ode mnie, bo
odróżnienie tego typu zakładałoby właśnie wspólnotę rodzaju, która przekreśla
prawdziwą odmienność” (ibidem, s. 227).
„Fakt, że bycie i byty naprawdę prawdziwie należą do Powiedzianego lub że dają
się wyrazić i zapisać, w niczym nie ujmuje im prawdziwości, podkreślając tylko
rangę i wagę języka. Wkraczać w bycie i w prawdę to wkraczać w Powiedziane.
Bycie nie daje się oddzielić od swojego sensu! Jest wysławialne. Jest w logosie. Oto
jednak redukcja Powiedzianego do Mówienia, ponad Logosem, ponad byciem
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nego wymyka się poznaniu zmierzającemu do wiedzy, kwestionuje jej
prawomocność. Każda postać mówienia o Innym, ujęcia go w formie
tematu oznacza zdradę jego inności.
Odmawia się nam wiedzy o Innym także z powodu szczególnej
„struktury” każdego aktu poznania. Lévinasowskiej apologii inności
Innego nieodmiennie towarzyszy krytyczna diagnoza aktu poznania
tego, co inne. Co zawiera w sobie intencja poznawcza, kierująca się
w stronę Innego? Myśl Lévinasa nieustannie krąży wokół tej kwestii, co pokazują wielokrotnie ponawiane analizy postrzeżenia, pojmowalności, świadomości, obecności, zainteresowania, wiedzy itp.
Przywołamy je tylko w takim zakresie, w jakim prowadzą do tezy, iż
w każdym akcie poznania Innego zmierzającym do wiedzy ujawnia się
wola panowania i, co więcej, że właśnie z tego powodu każda intencja
poznawcza nosi w sobie zalążki możliwej przemocy, takiego kształtu
myślenia, który stanowi podstawę metodycznie zaplanowanego barbarzyństwa dokonanego w Auschwitz.
Poznanie poszukujące wiedzy o Innym jest „pracą myśli”, szczególną aktywnością podmiotu, który, jak wiemy, nosi w sobie źródłowe
i nieredukowalne wezwanie do odpowiedzialności za Innego. Co więc
oznacza taka odpowiedź na wezwanie, która ma charakter poznawczej
aktywności? Podejmując tę kwestię, stajemy wraz z Lévinasem wobec
napięcia zachodzącego pomiędzy dwiema wzajemnie wykluczającymi się postawami wobec Innego. To napięcie pojawia się pomiędzy,
z jednej strony, biernością mojej bezinteresownej odpowiedzialności
za niego30, biernością wsłuchiwania się w skierowany do mnie nakaz,
a z drugiej strony – aktywnością zawartą w każdej mojej intencji poznawczej, której celem jest Inny. Moc tego przeciwieństwa zostanie wyrażona za pomocą dwóch metafor: metaforze posłusznego słuchania

30

i niebyciem – ponad istotą – prawdą i nieprawdą – redukcja do znaczenia, do
jeden-za-drugiego odpowiedzialności (lub dokładniej, do substytucji) – miejsce
lub bez-miejsce, miejsce i bez-miejsce, czyli utopia tego, co ludzkie” (E. Lévinas,
Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 79).
„Odpowiedź, która jest odpowiedzialnością – przytłaczającą odpowiedzialnością
za bliźniego – rozbrzmiewa w tej bierności, w tej bezinteresowności podmiotu,
w tej wrażliwości” (ibidem, s. 31).
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Lévinas przeciwstawia metaforę widzenia, wyrażającą to, czym w swej
istocie jest poznanie31. Jeśli wierzyć Heideggerowi, ten związek poznania i widzenia ujawnia się już w sposobie używania przez Heraklita
pojęcia prawdy, ἁλεθεια zawiera w sobie prześwit, świecenie, a więc
to, co odsyła do zmysłu wzroku. Metafora wzroku wyraża aktywność
ludzkiego poznania poszukującego wiedzy. Jak uczył św. Augustyn,
rozum to „wzrok duszy”, a poznanie, ten ruch myśli poszukującej
prawdy, to „wodzenie wzrokiem” po przedmiocie poznania, którego
zwieńczeniem jest „wgląd” w to, czym przedmiot jest jako taki. Poznanie to taki wgląd w przedmiot poznania, który daje się stematyzować,
wyrazić w formie pewnej wiedzy.
Cóż więc oznacza owa wyrażana za pomocą metafory widzenia aktywność myślenia poszukująca wiedzy o Innym? Na czym polega ta
„praca myśli”32 skierowana w stronę inności Innego i co jest jej efektem? Dla wyrażenia tego, czym jest „myślenie jako wiedza”, Lévinas
dodaje do metafory widzenia metaforę brania np. do ręki (fr. prendre),
a także metafory jej pokrewne, takie jak ujmowanie33, wzięcie w posiadanie, zagarnianie (fr. prise)34, chwytanie (fr. préhension), przyswajanie,
zawłaszczanie (fr. appropriation), gromadzenie (fr. rassemblement)35.
Ich użycie służy temu, by odsłonić to, czym w istocie jest aktywność
myślenia o Innym zmierzająca do wiedzy. Teza Lévinasa jest taka: poznawać to znaczy to, co inne, uczynić tym, co moje36; albo, wyrażając
31

32

33

34

35

36

„podważamy tezę, zgodnie z którą pierwszeństwo w bycie ma widzenie” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s 364).
„Praca myśli kładzie kres odmienności rzeczy i ludzi, i to właśnie ma być racjonalnością” (E. Lévinas, Transcendencja i pojmowalność, przeł. B. Baran,
w: Transcendencje. Teksty filozoficzne, Kraków 1986, s. 119).
„Jako pojmowanie, myśl zawiera ujmowanie, uchwytywanie; włada tym, czego
się dowiaduje, i je posiada” (E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit.,
s. 218).
„Widzenie przekształca się w ujmowanie, w zagarnianie” (Całość i nieskończoność, op. cit., s. 223nn).
„Synteza jako zawłaszczenie i gromadzenie. Metafory, które trzeba brać poważnie i dosłownie. Należą one do fenomenologii immanencji” (Transcendencja
i pojmowalność, op. cit., s. 118)
„myśl odnosi się do tego, co inne, ale tak, że inne nie jest już inne jako takie, lecz
jest już własne, już moje. Odtąd nie ma ono tajemnic, otwiera się dla badania,
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tę myśl w odmienny sposób: poznawać znaczy to, co zewnętrzne, czynić wewnętrznym37 przedmiotem moich myśli38.
Poznawanie – proces przyswajania inności polega na wchłanianiu
tego, co zewnętrzne, w obszar mojej egotycznej, zapanowującej nad
innością wewnętrzności39. Myślenie, które prowadzi do wiedzy, to
proces, w którym radykalna zewnętrzność Innego zostaje umieszczona wewnątrz mojej świadomości; w owej „wewnętrzności myśli”.
W ten sposób Inny staje się przedstawieniem (Vorstellung), intencjonalnym przedmiotem uobecniającym się w świadomości, na który
świadomość rzuca swoje światło40. Proces uprzedmiotowienia dokonuje się w taki sposób, że to, co inne, co jako zewnętrzne pozostawało dla świadomości nieznane, zostaje sprowadzone do tego, co
już wcześniej poznane, oswojone. Poznawać to znaczy poszukiwać
podobieństw zachodzących między nieznanym a tym, co już poznane. Upodobnianie nie jest przypadkowym dodatkiem do ludzkiego
myślenia, lecz wyraża istotę myślenia jako przedstawiania. Intencjonalność ludzkiego myślenia polega na redukcji tego, co inne, do tego,
co podobne, „noemat jest u-podobniony do noezy i odpowiada jej
intencji”41.
Jednak cała ta praca świadomości, której celem jest upodobnienie
Innego do tego, co już przeze mnie poznane, nie oddaje sprawiedliwości
jego inności. Lévinas, mówiąc o inności Innego, ma na myśli radykalną

37

38

39

40

41

to znaczy jest światem, immanencją” (Transcendencja i pojmowalność, op. cit.,
s. 117).
Trzeba uznać, wbrew temu, co twierdzi Derrida, że Lévinasowi, w jego próbach
wyrażenia tego, czym jest myślenie, nigdy nie udało się zrezygnować z przestrzennej metafory odsyłającej do rozróżnienia pomiędzy wewnętrznością a tym,
co zewnętrzne. Pojawia się ona nie tylko w Całości i nieskończoności, ale także
w późniejszych jego pracach.
„Wewnętrzność jest istotowo związana z pierwszą osobą Ja” (E. Lévinas, Całość
i nieskończoność, op. cit., s. 50).
„W zrozumiałości przedstawienia zaciera się różnica między Ja i przedmiotem –
między wewnętrznym i zewnętrznym” (ibidem, s. 136).
„świadomość (…) jest (…) światłem, które oświetla świat od początku do końca”
(E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 120).
E. Lévinas, Transcendencja i pojmowalność, op. cit., s. 119.
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i nieredukowalną różnicę42 między mną a Innym, która oddzielając
mnie od niego, unicestwia wszelkie podobieństwo między nami. Dlatego proces poznania Innego, którego celem jest pokonanie dystansu,
zniesienie nieredukowalnej różnicy oddzielającej mnie od Innego po
to, by utworzyć domniemaną wspólnotę podobieństw, faktycznie unicestwia jego inność43. Przyswajanie to nieuprawnione44 upodobnianie
Innego do nabytej wcześniej przeze mnie wiedzy, które dokonuje się
kosztem jego odmienności. Chcąc zaspokoić swoją potrzebę wiedzy45,
zapanowuję nad Innym za pomocą pojęć. Nie oddaję sprawiedliwości
jego inności, temu, co stanowi o jego jedyności. W ten sposób struktura
poznania staje się strukturą panowania, strukturą nieusprawiedliwionego władania Innym za pomocą pojęć. Poznanie – proces nieusprawiedliwionego zapanowywania nad innością Innego – oznacza przemoc.
Przemoc myślenia, źródło „stałej możliwości wojny”, stoi u podstaw
przemocy działania, które ujawniło się pod postacią dwudziestowiecznego barbarzyństwa. „Poznanie, czyli przemoc”46 objawia swą niszczycielską moc wtedy, gdy niepowtarzalna inność Innego, jego jedyność –
„a tylko ona istnieje” – zostaje podporządkowana jakiejś ogólnej regule, a więc wtedy, gdy za pomocą kategorii, klas, rodzajów, grup itp.
rozpoznaję w nim przedstawiciela jakiejś powszechności, jakiejś dającej się wydzielić całości. Zapanowanie nad Innym za pomocą pojęć oznacza unicestwienie jedynej w swoim rodzaju inności Innego47,
42

43

44

45

46
47

„Między mną a Innym zieje różnica, której nie może pokonać żadna jedność
transcendentalnej apercepcji” (E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit.,
s. 134).
„Aktywność myślenia odnosi zwycięstwo nad (a raison de) wszelką innością i na
tym, koniec końców, polega sama jego rozumność. Pojęciowa synteza i synopsja
są silniejsze od dyspersji i niezgodności tego, co ukazuje się jako inne” (E. Lévinas, Sens bycia, w: idem, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 220).
„Twarz nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 232).
„poznawanie, które jest zaspokajaniem, jakby usuwaniem potrzeby” (Sens bycia,
op. cit., s. 219).
E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 364.
„Poznanie znosi Innego, ponieważ ujmuje go, zagarnia lub widzi, to znaczy
chwyta przed właściwym uchwyceniem” (ibidem, s, 364).
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stałą możliwość przysłonienia etycznego nakazu (nie zabijesz!) obecnego w jego twarzy. Owa „zasłona” zbudowana z pojęć48, które zagłuszają etyczne wezwanie, przynosi ze sobą możliwość zbrodni. W efekcie przemoc myślenia może przerodzić się w przemoc działania. Inny
może zostać zgładzony wyłącznie z tego powodu, że zostanie uznany
za reprezentanta jakiejś całości, ze względu na przynależność do pewnej grupy, która z jakichś powodów podlega eksterminacji – np. wystarczy być Żydem, aby zginąć w komorze gazowej. Proces „zaskarżania” stanowi czyste przeciwieństwo sprawiedliwego procesu sądowego
i polega wyłącznie na przyporządkowywaniu ofiary do stygmatyzowanej wspólnoty. Uzasadnienie zbrodni – przysłanianie etycznego nakazu niezmiennie obecnego w twarzy drugiego człowieka – oznacza rozpuszczanie jedyności Innego w ogólności jakiejś całości, rozpoznanie
w nim wyłącznie exemplum eksterminowanej grupy.
Lévinasowska filozofia Innego jest więc protestem przeciwko takiemu poznaniu, które chciałoby podporządkować drugiego człowieka
jakiejś ogólnej, totalizującej zasadzie. Asymetryczność relacji z Innym
polega na tym, że to on panuje nade mną, a nie ja nad nim; pełnia odpowiedzialności za niego zostaje złączona z nicością wiedzy. Inności Innego nie dosięga moja aktywność poznawcza rozgrywająca się w obrębie
intencjonalnej struktury noezy i noematu, lecz aktywność mojej posługi
wobec tego, kto jest w potrzebie. Droga, która prowadzi w stronę metafizycznej zewnętrzności Innego, wiedzie nie przez epistemologię, lecz
przez etykę. Lévinas podkreśla, że przejście tej drogi stało się możliwe
dzięki fenomenologii Husserla49. Nie powinno ujść naszej uwadze to,
że autor Całości i nieskończoności również swą metodę „poszanowania
metafizycznej zewnętrzności” nazwie „dedukcją fenomenologiczną”50.
48

49

50

„możliwość dominacji i podstępu: poznanie Innego jako przedmiotu przed
wejściem w jakąkolwiek społeczną z nim relację, a zatem również władza nad
nim jak nad rzeczą i, za pośrednictwem języka, który winien prowadzić do jedynego rozumu – wszystkie pokusy zwodniczej retoryki, reklamy i propagandy”
(E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, op. cit., s. 222nn).
„Takie przejście od etyki do metafizycznej zewnętrzności umożliwiła Husserlowska fenomenologia” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 15).
Ibidem, s. 14.
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Jednak metoda dedukcyjna Lévinasa nie prowadzi do jakiejś wiedzy
o Innym, ale pozwala rozpoznać, że spotkanie z twarzą Innego stanowi „źródłowe wydarzenie sensu”51, takie wydarzenie, które poprzedza rozdział na noezę i noemat. Jednak, jeżeli celem fenomenologii
jest odnalezienie źródłowych fenomenów, by następnie odsłonić ich
istotę, która dałaby się stematyzować w formie jakiejś wiedzy, to fenomenologia Lévinasa zatrzymuje się połowie drogi. Źródłowe wydarzenie sensu to pojawienie się Innego52, bezpośredniość spotkania twarzą
w twarz. „Twarz przynosi pierwsze znaczenie”53, jej znaczenie/sens nie
jest uwarunkowane miejscem i czasem spotkania z Innym. Twarz Innego „znaczy bez kontekstu”54 – pierwotne znaczenie55, które odsłania
twarz Innego, wykracza poza kontekstualność i nieuchronną przypadkowość każdej kultury, poza wszystkie możliwe kulturowe domknięcia.
Ale odkrycie w epifanii twarzy źródłowego znaczenia uwolnionego od
kontekstu nie oznacza odsłonięcia istoty Innego. Pytanie o istotę fenomenu twarzy Innego jest pytaniem źle postawionym. Inny nie ma swojego eidosu, „znaczenie poprzedza istotę”56. Źródłowa, nieredukowalna
epifania twarzy pozostaje poza obszarem poznania rozumianego jako
poszukiwanie istoty Innego, wyrażalnej w formie wiedzy. Chciałoby się
rzec: oto fenomenologia Innego pozbawiona ejdetyki.
Co to oznacza dla filozofii religii, która potęgowana niepohamowaną ciekawością Innego chciałaby pozostać na poznawczej drodze
prowadzącej w jego stronę? Odpowiedź na to pytanie stanowi prosty
51
52

53
54
55

56

Ibidem, s. 96.
„źródłowa sensowność. Struktura sensowności rysuje się w etycznym «jeden za
drugiego», tworząc znaczenie wcześniejsze od znaczenia wszystkich terminów
powiązanych w ramach systemu” (E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl,
op. cit., s. 141).
E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 260.
Ibidem, s. 6.
„Pierwotny fakt znaczenia wydarza się w twarzy. Nie dlatego, że twarz nabiera
znaczenia w stosunku do czegoś. Twarz znaczy sama z siebie, jej znaczenie poprzedza wszelką Sinngebung, sensowne zachowanie jest możliwe dopiero w jej
świetle, albowiem roztacza on światło, które dopiero pozwala widzieć samo
światło” (ibidem, s. 315).
E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, op. cit., s. 28.
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wniosek z powyższych rozważań, którego nie chcemy jednak pominąć.
Zewnętrzność Innego, nieredukowalna obecność w jego twarzy etycznego nakazu57, będącego „źródłową ekspresją i pierwszym słowem: Nie
zabijesz”58 albo mówiąc inaczej będącego owym „właściwym znaczeniem twarzy”59 – ustanawia przepaść między mną a Innym, której nie
pokonuje żadna moja intencja poznawcza. Radykalna zewnętrzność
Innego oznacza, że Inny staje się Obcym60. Poznawcza droga w stronę
Innego jest nie do przejścia. Absolutna inność Innego, wymykając się
każdej próbie tematyzacji, unicestwia filozofię religii, która chciałaby
być teorią człowieka religijnego, kwestionuje wszelką możliwą wiedzę
na temat jego religijnej odmienności. Religia oznacza taką więź, która
nie daje się ująć za pomocą pojęć61. Dlatego w świetle rozstrzygnięć
Lévinasa filozofia religii poszukująca wiedzy o religijnym sposobie bycia Innego jest uzurpacją, zdradą jego inności62, sprzeniewierzeniem
się etycznemu nakazowi, który wzywa do odpowiedzialności za niego,
zakazując jednocześnie tworzenia o nim jakiejkolwiek wiedzy63.
57

58
59
60
61

62

63

„Pierwotny fenomen znaczenia jest tym samym, co zewnętrzność. Ze wnętrzność jest tym, co w znaczeniu znaczy. A tylko twarz jest w swojej moralności
zewnętrzna. Twarz nie jaśnieje w tej epifanii jak forma oblekająca treść, jak
obraz, ale jak nagość zasady, za którą nie ma już nic” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 316).
Ibidem, s. 234.
Ibidem, s. 316.
„Brak wspólnej ojczyzny sprawia, że Inny jest Obcym” (ibidem, s. 26).
„otóż taką relację między bytem ziemskim, bytem stąd, a bytem transcendentnym, która nie prowadzi do żadnej wspólnoty, pojęcia ani do żadnej całości,
nazywamy religią” (ibidem, s. 81).
„Aby zewnętrzny i obcy byt mógł poddać się mediacjom, musi gdzieś dojść do
wielkiej «zdrady». Rzeczy poddają się, gdy je konceptualizujemy. Człowiek może
się poddać wskutek terroru, który wolną jednostkę skazuje na dominację innego
człowieka. W przypadku rzeczy dzieło ontologii polega na ujmowaniu jednostki
(a tylko ona istnieje) nie w jej jednostkowości, ale w jej ogólności (bo tylko o niej
może traktować nauka). Relacja z Innym zachodzi tu za pośrednictwem trzeciego terminu, który znajduję w sobie. Ideał prawdy sokratejskiej opiera się więc na
istotowej samowystarczalności Toż-Samego, na jego identyfi kującej się sobości,
na egoizmie. Filozofia jest egologią” (ibidem, s. 33).
„Poznanie znosi Innego, ponieważ ujmuje go, zagarnia lub widzi, to znaczy
chwyta przed właściwym uchwyceniem” (ibidem, s. 364).
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PIERWSZY KROK W STRONĘ WIEDZY
Jak możliwa jest filozofia religii po Lévinasie? Poszukując poznawczej drogi w stronę Innego, stajemy wobec takiego oto pytania: jak
możliwa jest taka filozofia religii, która nie kwestionując istnienia skierowanego w moją stronę nieusuwalnego wezwania obecnego w twarzy drugiego człowieka, nie rezygnowałaby z możliwości mówienia
o Innym? Chodzi tu o filozofię religii, która uznaje za Lévinasem, że
etyczny nakaz – Nie zabijaj! – stanowi źródłowe, nieuwikłane w żaden
kulturowy kontekst „wydarzenie” sensu, że nakaz ten znaczy znaczeniem pierwotnym, jedynym w swoim rodzaju, zakreślającym horyzont
moich relacji z drugim człowiekiem, ale zarazem o taką filozofię, która
podejmuje próbę tematyzacji Innego, a więc poznania prowadzącego
do wiedzy; takiego poznania, które nie jest przemocą; albo przynajmniej, jak pokazywał to Derrida, jest przemocą najmniejszą z możliwych64; przemocą, która z jednej strony unika mowy będącej ideologizacją Innego, manipulacją i propagandą, z drugiej zaś – unika groźby
milczenia skłonnego do zastępowania mowy orężem.
Pytanie to, a także następne dotykają kluczowej dla problematyki
poznania Innego kwestii, mianowicie możliwości przejścia od pierwotnego „wydarzenia” sensu obecnego w twarzy Innego, od tego źródłowego znaczenia, które przynosi ze sobą Inny, do znaczenia zawartego w mojej mowie o nim. Jak mówić o Innym w taki sposób, by nie
uronić nic z pierwotnego znaczenia obecnego w jego twarzy, mówić,
chroniąc etyczne znaczenie, które jest wezwaniem do odpowiedzialności? Zadanie, przed jakim staje filozofia religii, która pragnie pozostawać w wyznaczonym przez Lévinasa horyzoncie relacji z Innym,
sprowadza się więc do następującego pytania: jak zasypać przepaść
oddzielającą mnie od Innego, rozbić asymetryczność relacji z Innym,
nie naruszając etycznego nakazu, nie dokonując aktu epistemologicznej przemocy? Uprawomocnienie tego przejścia, pokonanie dystansu
64

Zob. J. Derrida, Przemoc i metafizyka. Esej o myśli Emmanuela Lévinasa, w: idem,
Pismo filozofii, przeł. B. Banasiak, Kraków 1993.
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ustanowionego pomiędzy mną a Innym stanowi warunek możliwości
uprawiania filozofii religii jako hermeneutyki Innego.
Dla Lévinasa, jak wiemy, to przejście jest nieuprawnione. Nietematyzowalność Innego – efekt rozdźwięku zachodzącego pomiędzy Innym jako moim rozmówcą, który wzywa do odpowiedzialności, a Innym jako tematem moich wypowiedzi – oznacza, że Inny–rozmówca
oraz Inny–temat nie mają ze sobą nic wspólnego. Tematyzacja – próba
pokonania tego absolutnego dystansu oddzielającego mnie od źródłowego żądania obecnego w twarzy Innego, próba przerzucenia mostu,
dotarcia do radykalnie zewnętrznej inności Innego – zakłada możliwość utożsamienia Innego–rozmówcy z Innym–tematem, a to właśnie jest zdradą, sprzeniewierzeniem się jego inności. Relacja z Innym –
myślenie, które „jest uwagą skierowaną na słowo, przyjmuje twarz, jest
gościnnością, a nie tematyzacją”65.
Czy jednak ten brak adekwacji mówienia o Innym w stosunku do
źródłowego wezwania obecnego w jego twarzy jest do utrzymania?
Czy inność Innego oznacza wyłącznie „absolutne oddzielenie”, radykalną różnicę pomiędzy mną a Innym, która unicestwia jakiekolwiek podobieństwo? Obok absolutnie zewnętrznej inności etycznego
nakazu obecnego w twarzy Innego, która wymyka się zmierzającej
do panowania i manipulacji „przemocy pojęć”, będziemy chcieli dostrzec także inność nieabsolutną; inność, która uzewnętrzniając się,
„wystawia” się na pojmowanie, tematyzację i ostatecznie wiedzę; inność drugiego człowieka, która nie tylko nie kwestionuje radykalnej
zewnętrzności wezwania, ale stanowi jego istotne dopełnienie; taka
inność, która powoduje, że dialektyczna gra różnic i podobieństw zachodzących pomiędzy mną a Innym tworzy między nami duchową
więź66. Inny mówi, a to, co mówi, nie jest bez znaczenia. Etyczny fundament relacji z Innym pozostaje nienaruszony, ale nie mogę podjąć

65
66

E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 360.
Krótko mówiąc, wbrew Lévinasowi chcemy „wprowadzić” tę nieabsolutną inność w obszar związków łączących mnie z Innym, w ramach którego zostaje ona
wydana tej nigdy nieskończonej grze różnic i podobieństw. Tę grę nazwaliśmy
gdzie indziej aproksymacją. Te rozważania na s. 6 niniejszej rozprawy.

filozofiareligii.pl, 2014, nr 1

125

KRZYSZTOF MECH

odpowiedzialności za niego, nie wiedząc, czego pragnie, co myśli, czego się obawia, i wreszcie jakie znaczenie nadaje swojemu życiu i swojemu światu.
Zmagamy się z kwestią możliwości zbudowania mostu łączącego
mnie z Innym na tyle trwałego, aby możliwe było uznanie, iż mówienie o Innym, które prowadzi do wiedzy, nie musi oznaczać zdrady.
Zbudowanie takiego mostu oznacza zakwestionowanie tezy Lévinasa,
że zdrada Innego pojawia się wraz z próbą jego tematyzacji. Chcemy
pokazać, że zdrada nie dochodzi do głosu tam, gdzie mówienie do
drugiego przeradza się w mówienie o nim, na granicy mówienia i powiedzianego, ale ujawnia się w samym centrum tego, co powiedziane.
Chcemy uzasadnić, że to, co powiedziane, nie niesie ze sobą konieczności zdrady, ale jedynie jej możliwość. Droga, którą chcemy podążać,
będzie wymagała nie tylko ponownego przemyślenia kwestii inności
Innego, ale także wykroczenia poza Lévinasowską koncepcję tego, co
inne. Chcemy pokazać inność, której tematyzacja nie jest zdradą.
Całość i nieskończoność – książka, którą można nazwać metafizyką inności – stawia sobie za cel opisanie tego ruchu, który prowadzi
od ja w stronę inności Innego67. Jego paradoksalność polega na tym,
że nie jest on możliwy bez „przemiany” ja; bez tego procesu, którego źródłem nie jest owo ja, lecz właśnie Inny. Radykalnie zewnętrzna
inność Innego „przebudowuje” ja – rozbija wewnętrzność, tożsamość
i egoizm ja – stawia ja pod znakiem zapytania, czyniąc z niego swego
zakładnika. Odseparowane ja napotyka na obecne w twarzy Innego
źródłowe znaczenie, które go „odmienia” i wzywa do odpowiedzialności. Twarz, która mówi, przynosi ze sobą „samą możliwość znaczenia”,
stanowi „podstawę języka”. Ale to oznacza, że ruch owego ja w stronę
Innego jest już odpowiedzią. Pierwotny ruch znaczenia, który sprowadza się do „źródłowej ekspresji i pierwszego słowa: Nie zabijesz”, nie
powstaje na skutek jakiejś poznawczej aktywności ja, ale wychodzi od
67

„Metafizyka ma w tej pracy całkowicie inny sens. Jej ruch prowadzi do bytu
transcendentnego jako takiego, a transcendencja nie oznacza przywłaszczenia
tego, co jest, lecz jego poszanowanie” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit.,
s. 364).
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Innego i znaczy znaczeniem wcześniejszym niż wszystkie znaczenia,
które owo ja mogłoby przypisać Innemu68. To „wydarzenie” sensu jest
nie tylko bardziej pierwotne niż jakakolwiek poznawcza aktywność
ja skierowana w stronę Innego, ale zarazem tej aktywności zakazuje. Pytając o możliwość przejścia od źródłowego znaczenia obecnego
w twarzy drugiego człowieka do znaczenia moich wypowiedzi na jego
temat, napotykamy granicę nie do przekroczenia – ruch znaczenia
wychodzący od Innego, który wzywając do odpowiedzialności za niego, zakazuje zarazem jego tematyzacji. Tak twierdzi Lévinas.
Zatrzymajmy się dłużej nad kwestią znaczenia, które przychodzi
do mnie ze strony Innego. Dzięki badaniom Lévinasa możliwe stało
się dostrzeżenie jedynej w swoim rodzaju źródłowej „mowy” Innego,
której znaczenie wyraża jego twarz. Zwróćmy zarazem uwagę na paradoksalny charakter rozwiązania zaproponowanego przez Lévinasa.
Z jednej strony, inność Innego odsłania się przede mną za sprawą znaczenia, które przynosi ze sobą jego twarz. Twarz Innego „znaczy siebie”, ale nie powinno umknąć naszej uwagi to, że jej znaczenie „rodzi
się” poza intencją Innego. Nie bojąc się przesady, możemy powiedzieć,
że tam gdzie mamy do czynienia z ruchem źródłowego znaczenia, tam
gdzie ujawnia się radykalnie zewnętrzna, nietematyzowalna inność
Innego, to nie Inny ją wypowiada, ale jego twarz69. Ekspresja twarzy – mimowolny „wybuch” znaczenia odsłania szczególną bierność
Innego. Pierwotna „mowa” jego twarzy, „mowa” kierującego w moją
stronę etycznego wezwania, której Inny nie może zawiesić, wskazuje na „mówienie” poprzedzające każdą mowę70 będącą wyrazem jego
aktywności. Lévinas wielokrotnie podkreśla, że zawarte w twarzy
68

69

70

„Ruch pochodzi tu od myślanego bytu, nie od myślącego podmiotu” (ibidem,
s. 56).
„«Nie zabijaj!» (…) wypowiadane jest przez samo milczenie twarzy” (E. Lévinas,
Czas i to, co inne, przeł. J. Margański, Warszawa 1999, s. 17).
„Znaczenie twarzy: przebudzenie się ku innemu człowiekowi, który w swej
identyczności jest nierozróżnialny dla wiedzy (…). Coś, co wyprzedza wszelką
poszczególną ekspresję drugiego – i jest w każdej ekspresji, która, osiągnąwszy
już pewność siebie, osłania nagość i ubóstwo ekspresji jako takiej” (E. Lévinas,
Filozoficzne określenie idei kultury, przeł. B. Skarga, „Studia Filozoficzne” 1984,
nr 9 (226), s. 33).
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Innego wezwanie do odpowiedzialności przychodzi do mnie „spoza
mojej wolności”, dodajmy jednak, że paradoksalnie, wychodzi ono
od Innego również „spoza jego wolności”. Tak jakby nieredukowalne
wezwanie obecne w jego twarzy nie tylko wymykało się aktywności
poznawczej mojego ja, ale także pozostawało radykalnie zewnętrzne,
bez związku z aktywnością Innego, który mówi.
Analizy Lévinasa odsłaniające pierwotny ruch znaczenia nie kwestionują oczywistego faktu, że Inny mówi, a jego mowa również nieustannie przynosi ze sobą bogaty „świat znaczeń”, który odsłaniają
jego wypowiedzi. Ruch znaczenia wychodzącego od Innego nie jest
więc wyłącznie źródłową ekspresją, którą przynosi jego twarz, ale także aktywnością bytu kierującego w moją stronę swoje słowo. Mowa
Innego – ekspresja, która na różne sposoby go odsłania – stanowi
z etycznym wezwaniem nierozdzielną całość.
Co przynosi ze sobą mowa Innego ponad to, że jest jednocześnie
zakazem zabijania i nakazem „bycia dla Innego”? Lévinas, analizując fenomen mowy Innego, podkreśla dwa jej aspekty. Po pierwsze –
Inny mówi mi, czego potrzebuje; jego mowa konkretyzuje skierowane
w moją stronę etyczne wezwanie; pozwala wsłuchać się w jego biedę, być blisko jego obaw i pragnień. Po wtóre, mowa Innego ustanawia mój świat, ukazuje mi przedmioty; jak mówi Lévinas: „jeden byt
[Inny – przyp. KM] daje drugiemu [mnie – przyp. KM] świat”71. Objawicielski charakter mowy Innego72, która jest nauczaniem, polega na
tym, że świat przedmiotów, które mnie otaczają, „zaczyna się” wraz
z jego mową73, świat zostaje ustanowiony dzięki znaczeniom, które
niosą ze sobą jego słowa i zdania74. Mój świat, w którym przedmioty
71
72

73
74

E. Lévinas, Całość i nieskończoność, dz. cyt., s. 303.
„Słowo prześwitujące już w twarzy, która patrzy na mnie, gdy ja patrzę – wprowadza pierwotną szczerość objawienia. To ze względu na nie świat się zaczyna,
co nie równa się stwierdzeniu, że na nim się kończy. Jest wypowiadany, a tym
samym może być tematem, może być zdaniem” (ibidem, s. 105).
„Przedmiot wyłania się, gdy przyjęliśmy rozmówcę” (ibidem, s. 67).
„Obecność Innego zdejmuje z faktów anarchiczny urok: świat staje się przedmiotem. Być przedmiotem, być tematem, to być czymś, o czym mogę rozmawiać
z drugim człowiekiem, który przebił zasłonę zjawiska i wszedł ze mną w stosunek społeczny” (ibidem, s. 106).
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i zdarzenia mają swoje znaczenie, jest możliwy właśnie dlatego, że jest
przez Innego tematyzowany i interpretowany75. Do kwestii wspólnego
świata znaczeń konstytuującego się w języku w toku dalszych rozważań jeszcze powrócimy.
Pojawia się jednak zasadnicze pytanie – czy do świata „podarowanego” mi przez Innego przynależy jego życie wewnętrzne, ten wewnętrzny świat, który Lévinas nazywa psychiką (pogląd, że tylko ja
a nie Inny posiadam swój wewnętrzny oddzielony świat, wydaje się
niedorzeczny – zresztą Lévinas tak nie twierdzi76)? Mamy tu na myśli
odseparowaną sferę „egoistycznego i zmysłowego odnoszenia się do
samego siebie”, w której Inny, pozostając u siebie, rozkoszuje się treściami swojego życia. Tę zdolność do wycofania się, oderwania, Lévinas nazywa także zasadą indywiduacji. Wraz z wewnętrznym światem Innego stajemy wobec kwestii inności, lecz w zupełnie nowym
sensie. Obok pierwszego wymiaru inności: etycznego nakazu, którego
znaczenie ujawnia twarz Innego, nazywam go jedynością (l’unique)77,
dochodzi do głosu drugi wymiar: inność wewnętrznego życia Innego,
którą określam jako jednostkowość.
75

76

77

„Znaczenie wywodzi się od Innego, który wypowiada, czyli rozumie świat, i którego język, czyli rozumienie, pozwala ten świat stematyzować. Znaczenie wychodzi od słowa, w którym świat jest jednocześnie tematyzowany i interpretowany,
w którym znaczący nigdy nie rozstaje się z wysyłanym znakiem, ale podejmuje
go i wyjaśnia wciąż na nowo. Albowiem właściwą istotę mowy stanowi to nieustanne przychodzenie w sukurs słowu, które ustanawia rzeczy” (ibidem, s. 103).
„Wielość, jakiej wymaga rozmowa, wynika z wewnętrzności, którą «obdarzony»
jest każdy z członów, z psychiki egoistycznego i zmysłowego odnoszenia się do
siebie samego” (ibidem, s. 53).
Osobną kwestią, której nie będziemy tutaj szerzej rozwijać, jest pytanie, na jakiej
podstawie Lévinas utożsamia źródło etycznego nakazu z tym, co tutaj nazywamy radykalną jedynością. Teza Lévinasa nie jest oczywista. Dzieje filozofii
dają wiele przykładów na to, iż myślano właśnie odwrotnie, uznając, że etyczny
nakaz powiązany jest nie z tym, co jednostkowe, ale właśnie z tym, co ogólne
w człowieku, albo mówiąc inaczej, tylko dlatego, że człowiek partycypuje w człowieczeństwie jako takim, nosi w sobie wezwanie skierowane do innych – nie
zabijaj! Ten spór przeniesiony na grunt teologii stworzenia sprowadza się do pytania, czy Bóg, stwarzając człowieka, zostawił swój ślad w tym, co jednostkowe,
czy też w tym, co ogólne, a to, co jednostkowe, pochodzi z materii.
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Pytamy więc: czy Inny obdarza mnie swoim wewnętrznym światem? Czy Inny, z własnej inicjatywy, odsłania przede mną inność swego wewnętrznego życia, kiedy czyni go tematem swoich wypowiedzi?
Stanowisko Lévinasa w tej kwestii jest jednoznaczne. Inny, mój mistrz
lub prześladowca, nie poucza mnie o swojej wewnętrzności, nie odsłania przede mną takiej inności, która nie byłaby etycznym wezwaniem78.
Mowa Innego – aktywność bytu skierowującego w moją stronę swoje
słowo – nie ujawnia inności jego psychiki, życie wewnętrzne Innego nie
dochodzi „do głosu” w jego aktach mowy79. Jedyny i niepowtarzalny
świat Innego, jego wewnętrzność, pozostaje zakryty, po pierwsze dlatego, że może on skłamać80, po wtóre dlatego, że moja mowa „nie dotyka
Innego choćby muśnięciem”. Ale kluczowe jest tu przede wszystkim to,
że mowa Innego nie objawia jego wewnętrzności ze względu na szczególny charakter mowy jako takiej. Tak jakby mowa Innego, która jest
ruchem znaczenia skierowanym w moją stronę, nie zawierała nic z tego,
co przynależy do jego wewnętrznego życia81. W efekcie oba wymiary
inności – jedyność i jednostkowość Innego – pozostają z różnych powodów, radykalnie zewnętrzne (poznawczo niedostępne); pierwszy, ponieważ nakazując mi służyć Innemu, zakazuje jednocześnie jego poznania, zastępuje poznanie posługą; drugi, ponieważ nie objawia się, lecz
skrywa się „pod” mową Innego. Krótko mówiąc, w moim spotkaniu
z Innym odsłania się tylko taka jego inność, która zostaje „zamknięta”
78

79

80

81

„inny człowiek wchodzi ze mną w relację, pozostając καθ ἁυτο, wyraża się, a nie
odsłania z pewnego «punktu widzenia» w pożyczonym świetle” (ibidem, s. 64).
„Pozapojęciowość, odrzucenie pojęcia, nie jest po prostu jednym z aspektów bycia Ja, lecz całą jego treścią – wewnętrznością. Właśnie przez takie odrzucenie
pojęcia, byt, który je odrzuca, wkracza w wymiar wewnętrzności. Jest u siebie”
(ibidem, s. 128).
„Ekspresja nie daje wewnętrzności Innego. Inny, który się wyraża, właśnie się
nie wydaje, a tym samym zachowuje swobodę kłamania. Ale kłamstwo i prawdomówność zakładają już absolutną autentyczność twarzy – jedyny w swoim
rodzaju fakt uobecniania się bytu, któremu obca jest alternatywa prawdy i nieprawdy” (ibidem, s. 238).
„Uobecnienie się twarzy – ekspresja – nie odsłania wewnętrznego, zamkniętego
uprzednio świata, nie odkrywa nowego obszaru, który można byłoby zrozumieć
i zawłaszczyć. Przeciwnie wzywa mnie ponad tym, co dane i co mowa czyni nam
wspólnym” (ibidem, s. 252).
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w jego twarzy i zredukowana do etycznego nakazu. Znaczenie twarzy
zostaje odseparowane od znaczenia mowy.
Czy po dokonanej przez Lévinasa dekonstrukcji poznania inności
Innego można jeszcze dalej stawiać pytanie o możliwość filozofii religii Innego, która nie zrezygnowała z nadziei na poznanie? To pytanie
trzeba skonfrontować z innym pytaniem. Czy nie trzeba uznać – nie
kwestionując radykalnej zewnętrzności etycznego nakazu – że Inny
odsłania przede mną swoje życie wewnętrzne wystawiając się niejako
na pojmowalność? Będziemy chcieli pokazać, że życie wewnętrzne Innego nie skrywa się pod jego mową, ale właśnie dzięki mowie może się
objawić, odsłaniając nieabsolutną inność Innego, która nie tylko nie
jest radykalnie zewnętrzna, ale pozwala na przejście od źródłowej ekspresji zawartej w twarzy Innego, do mojej mowy o nim, do tematyzacji
prowadzącej ostatecznie do wiedzy. Chcąc podążać tą drogą, stajemy
wobec co najmniej dwóch wyzwań. Po pierwsze, trzeba będzie pokazać,
że mowa Innego nie skrywa inności wewnętrznego życia Innego, ale
właśnie je objawia. Po wtóre, konieczne będzie również pokazanie, że
objawione w mowie znaczenie inności Innego nie tylko nie zatraca się
w moim pojmowaniu, ale może zostać stematyzowane i ujęte w formie
wiedzy. Innymi słowy, szukamy związku i podobieństwa tam, gdzie
„rządzą” dwie różnice: 1. różnica między życiem wewnętrznym a jego
objawieniem w mowie, 2. różnica między znaczeniem komunikatu
a sposobem jego odbioru.

NIEABSOLUTNA INNOŚĆ INNEGO
Zacznijmy od tej pierwszej kwestii, od pytania o możliwość istnienia związku pomiędzy życiem wewnętrznym Innego a jego eksterioryzacją dokonującą się za pośrednictwem mowy. Stanowisko
Lévinasa jest jasne: między wewnętrznym światem rozkoszowania się
zmysłowością własnych doznań a ich eksterioryzacją nie ma ciągłości, lecz zieje przepaść, która oznacza, że Inny nie może (nawet jeśli
chce) wyrazić siebie. Mowa Innego pozostaje bez związku z tą przestrzenią, gdzie pozostaje on „w swoim” świecie, z owym wewnętrznym
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i niepowtarzalnym światem jego przeżyć, który nazwaliśmy jednostkowością. Na jakiej podstawie Lévinas oddziela inność wewnętrznego
życia Innego od znaczeń zawartych w jego mowie, pomimo faktu, że
Inny mówi, a jego mowa wciąż na nowo otwiera „świat znaczeń” niedających się sprowadzić do etycznego nakazu? Skąd ta dysproporcja
zachodząca pomiędzy zmysłowością a ekspresją, która – by użyć metafory Heideggera – nie dotrzymując zmysłowości kroku, zdradza ją?
Odpowiedź leży w sposobie, w jaki Lévinas pojmuje zmysłowość. Żywioł zmysłowości – „jakość bez substancji”, „nie jest ślepym rozumem
i szaleństwem”, lecz „jest przed rozumem”82; tak jakby psychiczność
rozkoszująca się swą zmysłowością była jakąś przytomnością, która
nie jest jeszcze myśleniem, lecz przeżyciem żywiołu mającym miejsce
przed myśleniem i związanym z nim językiem83. Żywioł zmysłowości,
który Lévinas sytuuje u podstaw życia wewnętrznego, nie odnajduje
siebie w mowie sprawiającej, że rzeczy nabierają stałości i tożsamości84, lecz pozostaje jak ἁπείρον, „niezidentyfikowaną jakością”. Wraz
z mową żywioł kostnieje w słowach, zostaje zamknięty w pojęciach,
które odbierają mu jego „nietrwałość i kruchość”, przydając zarazem
rzeczom ich tożsamość, pozwalają trwać im w czasie.
Zanim jednak podejmiemy kwestię możliwości objawienia nieabsolutnej inności Innego, przemyślimy zwrócony w moją stronę ruch
znaczenia, będący eksterioryzacją jego życia wewnętrznego za pośrednictwem mowy, musimy wziąć pod rozwagę ruch znaczenia skierowany w przeciwną stronę, przychodzący do Innego ze strony wspólnoty,
82
83

84

Ibidem, s. 156.
„Lévinas uważa, że nie istnieje myśl przed i poza językiem” (J. Derrida, Pismo
filozofii, op. cit., s. 192).
„Rzeczy zestalają się dzięki słowom, które je ukazują, komunikują i tematyzują. I ta nowa stałość, jakiej rzeczy nabierają dzięki językowi, zakłada o wiele
więcej niż samo tylko powiązanie rzeczy z dźwiękiem. (…) Rzeczy mają nazwę
i tożsamość – przekształcenia dotyczą rzeczy, które pozostają te same (…). Świat
percepcji jest więc światem, w którym rzeczy mają tożsamość i łatwo zauważyć,
iż trwałość tego świata jest możliwa tylko dzięki pamięci. Tożsamość osób i ciągłość ich prac narzucają na rzeczy siatkę, w której one także stają się tożsame.
Ziemia zamieszkana przez ludzi zdolnych do mówienia zapełnia się rzeczami
stałymi” (ibidem, s. 158).
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w której przyszło mu żyć. Analiza tego ruchu pozwoli nam zarzucić tę
wciąż jeszcze obecną w myśleniu Lévinasa dychotomię żywiołu zmysłowości i mowy, która daje się ostatecznie sprowadzić do dychotomii
bytu i znaczenia85 albo mówiąc inaczej, do różnicy między zmysłowością a tym, co nadzmysłowe – różnicy, którą z taką pasją atakował
Heidegger. Różnica ta nie jest żadną różnicą. Dlaczego?
Odpowiedź na to pytanie skrywa się w sposobie, w jaki mowa
ujawnia się w psychice Innego. Nie istnieje wewnętrzne życie psychiki,
które poprzedzałoby mowę. Logos nie jest zewnętrznym czynnikiem
wkradającym się w obszar wewnętrznego życia psychiki wcześniejszego niż mowa, gotowego na przyjęcie zawartego w mowie znaczenia.
Psychika nie daje się pojąć jako opanowana przez żywioł zmysłowości
uprzednia względem mowy odseparowana wewnętrzność, dla której
mowa byłaby wyłącznie dodatkiem służącym mniej lub bardziej adekwatnej eksterioryzacji. Mowa nie jest narzędziem monady zdolnej do
uzewnętrzniania siebie. Wewnętrzność nie jest, ale budzi się do bycia
sobą w procesie interioryzacji mowy. Przyswajanie mowy nie polega
na tym, że mowa zostaje umieszczona w obszarze wewnętrznego życia psychiki, lecz jest procesem, w którym psychika zostaje powołana do życia, jej wewnętrzny świat dopiero się rodzi. Życie psychiki
poprzedzające mowę można nazwać psychiką w możności86. Stwórca,
jeśli jest, nie stwarza psychiki, która byłaby gotową odseparowaną wewnętrznością, ale psychikę w możności, zdolną do bycia sobą. Separacja – pozostawanie w swoim wewnętrznym świecie, w którym panuje
żywioł zmysłowości – staje się faktem dopiero wtedy, gdy wewnętrzne
życie zostanie rozświetlone przez światło logosu. Mowa objawia psychikę jej samej, jest zdolnością ujmowania zmysłowości w znaczące
struktury, bez których psychika skrywałaby się przed sobą. Czyż nie
85
86

J. Tischner, Sprawa osoby – wstępne przybliżenie, op. cit.
Ewentualne pytanie o możliwość tej możności bycia psychiką, o jej transcendentalny warunek, zdolność do przyswojenia znaczenia zawartego w mowie – pozostawiamy poza obszarem naszych badań. Filozofia współczesna wypracowała
w tej kwestii cały szereg odpowiedzi, począwszy od samodonacji życia autorstwa
Michela Henry aż po koncepcje szukające podstaw możliwości bycia psychiką
w fizjologii ludzkiego mózgu.
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potwierdzają tego losy tych jednostek ludzkich, które w początkowym
okresie swojego życia wychowywały się poza społecznościami ludzkimi? Dorastanie wśród zwierząt, np. wilków, powoduje, że psychika
ludzka nie może się ukonstytuować87. Mowa przywołująca psychikę
do jej bycia sobą jest darem wspólnoty, w której Inny przychodzi na
świat. Wewnętrzność Innego ustanawia siebie, odseparowaną psychikę, uwewnętrzniając mowę, która jest mu podarowana. Proces, w którym psychika dochodzi do siebie, wsłuchując się w podarowaną jej
mowę, nie przypomina w niczym sposobu, w jaki ustanawia siebie
Kartezjańskie ego, cogito, które w samym sobie odnajduje podstawę
swoich cogitationes.
Mowa – dar otrzymywany od innych, z którymi Inny jest złączony
więzami krwi, wspólnotą języka itp. – od bliskich bliskością miejsca
i czasu. Inny, przyswajając sobie mowę, wprowadza innych w obszar
swej rodzącej się wewnętrzności. Mowa to najpierw inni w Innym.
Inni Innego, którzy pozwalają mu być sobą, ukonstytuować się jego
wewnętrzności, nie są dodatkową figurą potęgującą problem inności.
Wręcz odwrotnie! Znaczenie, które mowa innych wnosi w wewnętrzny
świat Innego, włącza go we wspólnotę języka. Tę pierwotną więź Innego z innymi, która kwestionuje każdą postać solipsyzmu, trzeba uznać
za nieredukowalny punkt wyjścia filozofii Innego. Jedynym w swoim
rodzaju innym Innego jest jego matka, która, jak nikt inny na świecie, mówiąc, daruje mu jego wewnętrzny świat. Narodziny sobości nie
kończą się wraz z wyjściem z łona matki, ale dopiero wtedy się rozpoczynają. Inny zostaje włączony we wspólnotę języka, w której każdy z uczestników wspólnotowej „wymiany znaczeń” jest obdarowany
i obdarowuje zarazem. Nie powinno ujść naszej uwagi to, że innym
Innego mogę stać się również ja. W fakcie bycia Innego we wspólnocie
ludzi darujących sobie mowę trzeba poszukiwać możliwości mówienia

87

Szczególne istotne są przypadki tych osobników, które dorastały w zwierzęcych
społecznościach w okresie uczenia się mowy (między pierwszym a drugim rokiem życia). Próba ich socjalizacji zawsze kończyła się niepowodzeniem. W tej
kwestii zob. A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 26nn.
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o nieabsolutnej inności Innego, którą Inny rozpoznaje jako swoją inność przyswajając sobie mowę, która jest mu podarowana88.
Znaczenie, które mowa wnosi w wewnętrzne życie psychiki, zamienia żywioł zmysłowości w ludzki wewnętrzny świat. Obecność logosu
w wewnętrznym świecie powoduje, że psychika nie traci swej jednostkowości, ale ją dopiero odkrywa. Jednostkowość – nieabsolutna inność Innego – odsłania się przed sobą za pośrednictwem mowy, która
zawsze jest już obecna w jego wewnętrznym świecie. Inny jest, a raczej
staje się nieredukowalną, niepowtarzalną sobością, uwewnętrzniając
mowę innych, którzy w ten sposób zostawiają w nim swój ślad. Ślad
innych w tym, co jednostkowe! Jeśli jednostkowość budzi się do życia
dzięki mowie, która przynosi ze sobą to, co wspólne, wewnętrzność
Innego ustanawia siebie, przyswajając sobie mowę, która jest darem
wspólnoty, to nieabsolutna inność Innego, jego jednostkowość, nie
może być pojmowana jako wewnętrzny żywioł zmysłowości, wobec
którego mowa dokonuje aktu zdrady, ale powinna być ujmowana jako
zmysłowość ujarzmiona/oswojona przez mowę. Tak pojmowana jednostkowość rozbija napięcie między Kierkegaardowską jednostkowością egzystencji a ogólnością zawartą w języku. Chciałoby się nazwać
nieabsolutną inność Innego syntezą, ale synteza zakłada przeciwieństwo dwóch poprzedzających ją elementów. Tymczasem dla jednostkowości pierwsza jest sama jednostkowość.
Jednostkowość rodzi się i dojrzewa wraz z niekończącą się grą,
w której żywioł zmysłowości i żywioł logosu przenikają się nawzajem,
nigdy nie dając się ostatecznie od siebie oddzielić; współprzynależą do
siebie. Jednostkowość jest źródłowo fenomenologią w etymologicznym
sensie tego słowa – jest wzajemnym przenikaniem się, φαινομενον
i λόγοσ, współprzynależnością słowa i tego, co się pokazuje. Zarazem
88

Inność Innego została tutaj „zamknięta” w obrębie wspólnoty języka, do której
przynależę razem z nim. Dokonująca się w ten sposób redukcja problemu inności Innego do Innego spotkanego w ramach tej samej wspólnoty znaczeń nie
jest jednak próbą ucieczki przed radykalizacją problemu inności, lecz pierwszym
krokiem w kierunku takiej radykalizacji. Przez radykalizację problemu inności
rozumiemy próbę rozważenia takiej inności Innego, która jest innością wspólnoty radykalnie odmiennej niż moja.
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ich przenikanie i powierzanie się sobie nie jest jednością bez pęknięć,
ale raczej wciąż rodzącym się na nowo i wciąż zanikającym przeciwieństwem między nimi. Nieustanne wzajemne oddziaływanie na siebie zmysłowości i mowy, ich nigdy niekończące się od-przeciwnianie
(Ent-gegnung)89 i powrót do siebie, określają jakość wewnętrznego życia człowieka, jego szczególny ludzki status. Wzajemne oddziaływanie,
oscylacja, nieustanne rozkołysanie (oscillare) rozpostarte pomiędzy
dwiema skrajnymi możliwościami, z których pierwsza jest możliwością napięcia, rozdźwięku zmysłowości i mowy, druga zaś możliwością
ich pojednania, pozostawania przy sobie.
Tę grę zmysłowości i mowy chciałbym nazwać doświadczeniem.
Od-przeciwnianie staje się możliwe ze względu na opór, jaki żywioł
zmysłowości stawia mowie. Opór, który rodzi napięcie między zmysłowością a mową, powoduje, że doświadczenie może sytuować się
w pobliżu chaosu sensu. Na granicy pojmowalności sytuują się te
wszystkie doświadczenia, które dekonstruują naszą codzienność, nasze zwyczajne nastawienie (np. doświadczenie mistyczne90). Mamy tu
na myśli takie doświadczenia, które powodują, że tworzące ludzką codzienność struktury sensu ulegają osłabieniu lub zawieszeniu; ulegają zawieszeniu uzyskujące w codzienności względną trwałość zwykłe
znaczenia zdarzeń i rzeczy. Takie doświadczenia podważają zwyczajny
porządek ludzkiego świata, burzą reguły jego sensu, stając się wyzwaniem dla ludzkiej zdolności pojmowania.
Niepokój braku sensu, którego granicznym przypadkiem jest
„szaleństwo niepojmowalności”, jakaś ostateczna nieprzyswajalność
żywiołu zmysłowości, nie oznacza jednak, że to, co rozgrywa się
89

90

Stosuję tu Heideggerowski termin Ent-gegnung w przekonaniu, że dobrze oddaje
on owo stawanie naprzeciw siebie dwóch wymiarów psychiki, które jednak ze
względu na ich wzajemną współprzynależność nie powinny być pojmowane jako
odróżnione od siebie.
„Pewnego razu miałam takie jasne światło obecności Trzech Osób, które noszę
w duszy, tak że niemożliwe jest, bym zwątpiła w to, że prawdziwy i żywy Bóg był
obecny, a następnie zdołałam zrozumieć rzeczy, których nigdy nie będę w stanie
opisać [podkr. KM]” (św. Teresa, cyt. za: L. Dupré, Głębsze życie, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1994, s. 79nn).
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w wewnętrznym świecie, jest obcym żywiołem, który wprowadza różnicę między psychiką a jej zmysłowością. Żywioł zmysłowości, wymiar wewnętrzności, który Kierkegaard nazywał egzystencją, wymyka
się mowie, sytuując się poza granicą tego, co wyrażalne, wciąż pozostając najbardziej własnym doświadczeniem pojmującego, jego życiem
wewnętrznym. Zarazem opór, jaki stawia zmysłowość, nie kwestionuje
pragnienia, aby objąć mową to, co nie zostało przez nią przyswojone. Pośród możliwych doświadczeń religijnych trzeba wskazać również na takie, w których ujmowanie żywiołu zmysłowości przez mowę
jest „prowadzone” przez jakąś świętą księgę, wewnętrzna mowa jest
„instruowana” przez poprzedzającą ją mowę/pismo91 wyrosłą w łonie
jakiejś religijnej wspólnoty.
Drugą skrajną możliwość wyznacza wzajemne przenikanie się
zmysłowości i wewnętrznej mowy, tworzące jedność bez niepokojów
i napięć; możliwość, która jest przeznaczeniem codzienności, jej przywilejem i udręką zarazem. Doświadczenie codzienności – zmysłowość
„przeorana” przez logos skłania do utożsamienia myślenia i mowy. Ale
fakt, że mowa zawładnęła żywiołem zmysłowości, nie oznacza, że zapanowała nad nim ostatecznie. Jego podziemny nurt pozostaje w nieustannej gotowości do stawiania oporu, do od-przeciwnienia się mowie włącznie z możliwością zawładnięcia psychiką.
Gra zmysłowości i mowy, która pozostaje rozpostarta pomiędzy
dwiema skrajnościami – przenikaniem się i od-przeciwnianiem – tworzy wielość możliwych doświadczeń przynależnych do wewnętrznego
życia psychiki. Nieustanna wzajemna oscylacja zmysłowości i mowy
funduje szerokie spektrum doświadczeń, którego bieguny są wyznaczone, z jednej strony, przez wielorakie doświadczenia tego, co nienazwane, co niepojęte zarazem, a drugiej strony – przez takie doświadczenia, w których zmysłowość i mowa pozostają w nierozerwalnym
uścisku.
91

„doświadczenie religijne, czy to rozumiane w sensie poznawczym, praktycznym
czy emocjonalnym, wyraża się zawsze w języku. A dokładniej zakłada się to, że
wiara jako przeżyte doświadczenie jest poinstruowana – w sensie bycia uformowaną, oświeconą, wykształconą – w sieci tekstów, które głoszenie każdorazowo
przywraca żywej mowie” (P. Ricoeur, Nazwać Boga…, op. cit., s. 63).
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Współprzynależność mowy i żywiołu zmysłowości, ich wzajemne przenikanie się i od-przeciwnianie, rzuca także światło na sposób,
w jaki powinna być ujmowana relacja myślenia i mowy, na kwestię
możliwości pomyślenia zmysłowości poza mową. Jakże często chcąc
wyrazić grę zmysłowości i mowy, zapominano o jednej z dwóch skrajnych możliwości. Kładąc nacisk na mowę jako warunek możliwości
myślenia, zapominano o oporze żywiołu zmysłowości nieustannie
przeciwstawiającego się pragnieniu ujęcia go w słowa. Z drugiej strony, pod wpływem wciąż pojawiającego się rozdźwięku między zmysłowością a mową, zapoznawano fakt, że życie wewnętrzne psychiki
może ujawnić się sobie (dojść do siebie) tylko w procesie jego rozjaśniania przez mowę.
Przyswajanie mowy będącej darem wspólnoty jest warunkiem koniecznym narodzin psychiki, ale nie jest warunkiem wystarczającym.
Psychika nie stałaby się sobą, odniesioną do siebie wewnętrznością,
gdyby przyswajaniu mowy nie towarzyszył ruch znaczenia skierowany ostatecznie w przeciwną stronę, to znaczy gdyby życie wewnętrzne psychiki, dochodząc do siebie, nie wyrażało się w mowie. Chcąc
uchwycić narodziny psychiki, nie powinniśmy rozdzielać przyswajania od wyrażania. Związek narodzin życia wewnętrznego z ekspresją
jego znaczenia jest nierozerwalny. Przez ekspresję psychiki rozumiemy nie tylko jej eksterioryzację, ale także mowę wewnętrzną. Trzeba podkreślić, że dla ukonstytuowania się psychiki kluczowe jest to
„ciążenie” mowy na zewnątrz. Mowa wewnętrzna – ekspresja, która
nie jest eksterioryzacją, przynależy psychice już odniesionej do siebie;
jest przywilejem jej wewnętrznego życia. Aby psychika mogła ujawnić
się sobie, musi „wypowiedzieć” siebie wobec innych, uzewnętrznić się
w mowie skierowanej do drugiego człowieka. Przypomina nam o tym
każdy kontakt z noworodkiem, który nie będąc jeszcze ukonstytuowaną psychiką, wyraża siebie wobec najbliższych.
Narodziny wewnętrznego świata psychiki współgrają z procesem
ustanawiania różnicy między wewnętrznością a tym, co zewnętrzne.
Zarazem owo „na zewnątrz” jest o tyle problematyczne, że psychika rozpoznaje granicę między wewnętrznością a tym, co zewnętrzne, przekraczając ją w mowie. Granica ta nie jest czymś stałym; lecz
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nieustannie się przesuwa, poszerzając lub zawężając obszar wewnętrznego życia psychiki. Przyswajanie i eksterioryzacja współgrają ze
sobą – znaczenie mowy przebiega granicę między wewnętrznością
a zewnętrznością w obu kierunkach, wiążąc je ze sobą, a zarazem oddzielając od siebie. Innymi słowy, aby życie wewnętrzne Innego stało
się możliwe, Inny musi je dla siebie wypowiedzieć, to znaczy jak mówi
Taylor – musi stać się swoim wyrazem. Stawać się swoim wyrazem
to odkrywać siebie w procesie eksterioryzacji, uzewnętrzniać siebie
we wspólnocie z innymi, w świecie znaczeń wykraczających poza wewnętrzny świat psychiki. Inny, stając się swoim wyrazem, powołując
do życia swój wewnętrzny niepowtarzalny świat92, wypowiada siebie
dla siebie, a zarazem wobec innych.
Eksterioryzacja – wyraz wolności bycia wobec samego siebie i wobec innych – oznacza, że Inny może uzewnętrznić swą jednostkowość,
wyrazić siebie wobec mnie. Ekspresja Innego nie jest wyłącznie źródłową ekspresją etycznego nakazu, ale dawaniem znaku, treścią, przesłaniem – mową, która objawia Innego. To, czego doświadcza Inny, przychodzi do mnie dzięki jego autoekspresji, w formie uzewnętrznionej
mowy, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej; mowy, która nieustannie wskazując na mówiącego jako na swoje źródło, niesie ze sobą znaczenie tego, co powiedziane. Przez mowę, która jest zdolnością tworzenia znaczeń, rozumiemy więc nie tylko wspomnianą wyżej mowę
wewnętrzną, ale także każdą eksterioryzację, która przynosi ze sobą
znaczenie, niezależnie od tego, czy ujawnia się ona w mowie werbalnej,
w piśmie, w rytualnym tańcu czy też dziele sztuki itd. W pewnym sensie mową Innego jest także jego milczenie „brzemienne” znaczeniem.
Heidegger mówi, że „wypowiadająca się mowa jest komunikatem”93,
ujawnia świat doświadczeń Innego za pośrednictwem ich znaczenia.
Mowa ujawnia Innego, który nie jest absolutnie ode mnie oddzielony,
ale na różny sposób się przejawia, wyraża siebie w medium swej cielesności i języka.
92

93

„Życie wewnętrzne jest jedynym sposobem, w jaki rzeczywistość może istnieć
jako wielość” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 52).
M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 238.
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Lévinas, chcąc uchronić inność Innego, nieustannie powtarza, iż
poznanie jest aktywnością, która z Innego czyni wewnętrzny przedmiot myśli, redukuje inność Innego do przedmiotowości. Tymczasem
teza, która próbowaliśmy uzasadnić, odwraca ostrze „redukcji inności”. Etyczne wezwanie – inność, która czyni mnie zakładnikiem
Innego – nie wyraża pełni inności, którą on może mnie obdarować.
Sprowadzenie inności Innego do znaczenia, które przynosi ze sobą
jego twarz, nie oddaje sprawiedliwości spontanicznej aktywności Innego ujawniającego siebie w mowie. Lévinas, redukując znaczenie inności Innego do niewyrażalnego w żadnym języku wezwania, nie pozostawia miejsca dla ekspresji znaczenia, która jest wyrazem wolności
mówienia o sobie. Derrida sugeruje, iż inność Innego, pomyślana jako
radykalna zewnętrzność, jako transcendencja, jeśli cokolwiek wyraża,
to nie Innego człowieka, ale Innego Boga94. Broniąc nieabsolutnej inności Innego, przeciwstawiamy się zbyt łatwemu utożsamieniu teologii negatywnej z negatywną antropologią.
Inność Innego to nie tylko mimowolność wezwania, które nosi on
w swojej twarzy niezależnie od tego, co mówi i co czyni. Asymetria
wezwania obecnego w twarzy Innego, radykalne i nieprzezwyciężalne
oddzielenie między mną a Innym, między poznającym a poznawanym; asymetria unicestwiająca możliwość jego poznania, tematyzacji, nie wyraża pełni pozbawionej przemocy relacji z Innym. Mowa
Innego przyświadcza jego inności, odsłania przede mną taki jej wymiar, który nie mieści się po stronie inności radykalnie zewnętrznej.
Ekspresja, która dokonuje się za pośrednictwem mowy, nie oznacza
rozpuszczania inności Innego, którą nazwaliśmy jednostkowością,
w ogólności świata podzielanego przez niego wraz z innymi ludźmi95,
lecz jest jej wniesieniem w obszar życia wspólnoty. Inny pozostawia
ślad, naznacza swą jednostkowością wspólny z innymi świat znaczeń.

94

95

J. Derrida, Przemoc i metafizyka. Esej o myśli Emmanuela Lévinasa, w: idem,
Pismo filozofii, op. cit., s. 199nn. Do zawartych tam analiz będziemy powracali
w toku dalszych badań poświęconych możliwości mówienia o Innym.
„Mowa (…) świat, który był mój, czyni światem wspólnym” (E. Lévinas, Całość
i nieskończoność, op. cit., s. 202).
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Aktywność Innego, która ujawnia się wraz z jego wolą mówienia
i działania, odsłania jego nieabsolutną inność. Nieabsolutna inność
Innego – nadwyżka znaczenia, bez której znaczenie inności zostałoby zredukowane do relacji etycznej, do etycznego nakazu, którego
Inny jest mimowolnym nosicielem – nie zatraca się w słowie, które
jej przyświadcza. Ale to oznacza, że myślenie o Innym nie rozpoczyna się tam, gdzie aktywny podmiot znosi różnicę oddzielającą go od
Innego, unicestwiając zarazem jego inność, lecz tam, gdzie Inny „daje
znać” o sobie. Punktem wyjścia dla myślenia o inności Innego nie jest
aktywność moja, ale jego. Mowa Innego przynosi tę nadwyżkę znaczenia inności, która nie wzywa do odpowiedzi, ale odsłania inność
wewnętrznego świata Innego.
Przedstawione wyżej badania poświęcone możliwości uzewnętrzniania się w mowie nieabsolutnej inności Innego nie zapominają
o dwuznacznej dialektyce jawności i skrywania, towarzyszącej procesowi eksterioryzacji. Fakt, że Inny mówi, nie oznacza, że mam bezpośredni dostęp do jego wewnętrznego świata; relacja z nim pozostaje
relacją z tajemnicą, Inny, objawiając swą nieabsolutną inność, skrywa
ją zarazem. Jednostkowość Innego – niepowtarzalność jego zawsze
własnych doświadczeń96; wewnętrzny świat jego myśli, doznań, przeżyć i wspomnień – będąc dla niego czymś nieodwołalnie własnym,
pozostaje dla mnie bezpośrednio niedostępna. Nieabsolutna inność
Innego uzewnętrznia się w mowie, ale jego mowa nie jest bezpośrednią transmisją doświadczeń97. Życie wewnętrzne Innego ujawnia się
96

97

Lévinas pojmuje doświadczenie w następujący sposób: „ludzkie przeżywanie,
które rozpoznaje siebie i siebie ustanawia jako doświadczenie, to znaczy daje się
w sposób uprawniony przekształcić w wypowiedzi informujące i stwierdzenia
o rzeczach w ich od-krytości, czy też w ich obecności” (Transcendencja i pojmowalność, op. cit., s. 116). W swoich analizach używam pojęcie doświadczenia w odmiennym znaczeniu, nie w sensie przeżycia, które wyraża się w formie wiedzy, ale
w sensie wzajemnej gry zachodzącej pomiędzy zmysłowością a językiem, która
jednak nie ma nic wspólnego z wiedzą. Wewnętrzny logos doświadczenia to nie
wiedza, choć droga od doświadczenia do jego tematyzacji nie jest zamknięta.
„Komunikat nigdy nie jest czymś w rodzaju transmisji przeżyć, np. poglądów
i życzeń, z wnętrza jednego podmiotu do wnętrza innego” (M. Heidegger, Bycie
i czas, op. cit., s. 230).
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w jego mowie, która mediatyzując nieabsolutną inność Innego, nie
prowadzi do pełnej transparencji wewnętrzności.
Brak adekwacji pomiędzy życiem wewnętrznym a jego eksterioryzacją w mowie zawsze jest możliwy. Stałe zagrożenie nieadekwacją
między psychiką a jej wyrazem wynika nie tylko z możliwości pewnej gry prowadzonej przez nadawcę (Innego) z odbiorcą (mną): różne rodzaje fałszu, również samooszustwa itd., ale przede wszystkim
ze względu na ograniczoną zdolność uzewnętrznienia wewnętrznego
świata w mowie. Inny w samym sobie odnajduje granicę możliwości
eksterioryzacji, nieustannie wymykając się sobie. Mowa dochodząca
do głosu w wewnętrznym świecie Innego nieustannie natrafia na opór
żywiołu zmysłowości, który sprawia, że w psychice wciąż na nowo pojawia się to, co niewypowiadalne. Rozdźwięk zmysłowości i mowy na
skutek oporu, jaki zmysłowość stawia mowie, wpisany w nieustanną
grę między nimi, stanowiąc skrajną możliwość wewnętrznego życia
psychiki, powoduje, że żywioł zmysłowości nie dochodzi do poziomu
adekwatnej eksterioryzacji.
W dialektyce jawności i skrywania szczególne miejsce zajmuje absolutnie nieprzechodni związek Innego z jego własnym istnieniem,
ustanawiający nieusuwalną samotność98 istnienia Innego i czyniący
go bytem odizolowanym99. Wewnętrzne poświadczenie istnienia wymyka się według Lévinasa mowie Innego. Niemożność wypowiedzenia intuicji istnienia (jak powiedziałaby pewna tradycja filozoficzna)
oznacza, że związek Innego z jego istnieniem pozostaje dla mnie niedostępny. Jednak zanim Inny stanie się hipostazą, to znaczy rozpozna istnienie jako swoje własne istnienie, zawsze już wcześniej musi
98

99

„każdy zanosi samotność w swą ostatnią godzinę” (M. Heidegger, Przyczynki do
filozofii. (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Kraków 1996, s. 20).
„nie jestem Innym. Jestem całkowicie sam. To zatem bycie we mnie, fakt, że istnieję, moje istnienie [mon exister] stanowi element absolutnie nieprzechodni, coś
bez intencjonalności, bez odniesień. Wszystko można między bytami wymienić
oprócz istnienia. W tym sensie być to izolować się poprzez istnienie. O ile jestem,
jestem monadą. Jestem bez drzwi i okien właśnie przez istnienie, a nie dzięki
jakiejkolwiek treści, która byłaby we mnie niekomunikowalna. Jeśli jest niekomunikowalna, to dlatego, że jest zakorzeniona w moim byciu, które jest tym, co
najbardziej prywatne we mnie” (E. Lévinas, Czas i to, co inne, op. cit., s. 24).
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wsłuchać się w mowę innych, w mowę matki, która pozwala mu rozświetlić i okiełznać żywioł zmysłowości, stać się wewnętrznością. Psychika rodzi się dzięki matce, która karmi mlekiem i mową. Dlatego
bycie hipostazą, odkrycie przez psychikę jej związku z istnieniem jest
w świetle tego daru zawsze spóźnionym świadectwem ukonstytuowania się wewnętrzności. Stwierdzenie jestem, w którym wyraża się związek istniejącego ze swoim istnieniem, nie jest jakąś pierwszą prawdą.
Eksterioryzacja poprzedza bycie hipostazą. Dodatkowo, jak pokazał
Ricoeur, ta prawda stanowiąca punkt wyjścia kartezjańskiej wizji podmiotu, oczyszczona z treści istnienia, pozostaje „próżną abstrakcją”100.
Inny ustanawia siebie, konkretną hipostazę, przyswajając sobie mowę
innych i za pośrednictwem mowy uzewnętrzniając się we wspólnocie,
sytuując siebie pośród znaczeń już zastanych. Wysiłek eksterioryzacji
treści istnienia za pomocą znaczenia zawartego w mowie, pragnienie
jego zakomunikowania sobie i innym stanowi warunek bycia hipostazą, rozpoznania nieprzechodniości swego istnienia.

OD ZA-IMKA DO PRZY-SŁÓWKA
Odkrycie nieabsolutnej inności Innego oznacza stępienie radykalnej różnicy pomiędzy jego życiem wewnętrznym a objawieniem
w słowie. Inny daruje siebie w mowie, która przyświadcza jego inności.
Jeśli jednak uznamy, że jego nieabsolutna inność objawia się w mowie
(zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej), to stajemy wobec kolejnego
wyzwania101 – co wydarza się między jego mową a moją zdolnością
przyswojenia? Fakt, że Inny za pośrednictwem mowy uzewnętrznia
swą nieabsolutną inność, nie narusza tej oczywistej prawdy, że jestem
100

„Jestem, myślę – pozostaje równie abstrakcyjna i próżna jak nieodparta. Musi
być «zapośredniczona» przez przedstawienia, działania, wytwory, instytucje,
pomniki, które ją obiektywizują, uprzedmiotawiają; w tych właśnie przedmiotach – w najszerszym sensie słowa – Ego ma się zagubić i odnaleźć” ( P. Ricoeur,
Interpretacja a refleksja: konflikt hermeneutyczny, przeł. S. Cichowicz, „Studia
Filozoficzne” 1986, nr 9, s. 152nn).
101
Zob. s. 30.
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zakładnikiem tego, co w formie znaczenia był skłonny „z siebie” uzewnętrznić, biernym odbiorcą wyczekującym jego aktywności. Czyż
metafora człowieka o „kamiennej twarzy” nie oznacza między innymi tego, że taki człowiek, jak kamień, nic z siebie nie ujawnia, może
„milczeć jak grób”?
Na jakiej podstawie mogę uznać, że moja mowa odsłania nieabsolutną inność Innego, że cokolwiek z jego objawiającej się inności
ujawnia się jako temat mojej wypowiedzi? Czy w ogóle możliwie jest
uchylenie różnicy między znaczeniem komunikatu a sposobem jego
odbioru, między znaczeniem wysłanym a znaczeniem odebranym?
Jeśli zgodzimy się, że Inny powierza się swojemu językowi, jest wyrazem samego siebie, to czy jego inność nie grzęźnie w różnicy, która jest
różnicą języków i stojących za nimi tradycji kulturowych? Ponownie
pojawia się pytanie: czy możliwe jest „dotrzymywanie kroku”102 objawiającej się inności Innego, która jest innością innej kultury?
Wszystkie dotychczasowe analizy poświęcone nieabsolutnej inności
Innego, możliwości jej wysłowienia, próby odsłonięcia dialektyki inności oscylującej między tajemnicą a objawieniem – byłyby całkowicie
bezzasadne, gdyby nie istniało jakieś podobieństwo zachodzące między mną a Innym, które stępiając radykalizm różnicy między nami,
może być podstawą mówienia o nim, jego tematyzacji. Uzasadnić, że
różnica między mną a Innym nie jest absolutna, to pokazać, na jakiej
podstawie podobieństwo między nami jest możliwe, pokazać, że istnieje nieredukowalna więź łącząca mnie z Innym, która nie tylko nie
niszczy jego inności, ale stanowi niewzruszony fundament naszego
współbycia w mowie prowadzącego do poznania.
Gdzie szukać podstaw takiej więzi? Skierujmy nasze pierwsze kroki
w stronę intuicji zawartych w języku polskim, w którym Innego określamy słówkiem bliźni. Bliźni ma w polszczyźnie ten sam rdzeń znaczeniowy, co pojęcia bliźniak, zabliźnianie (np. ran), bliski itp. Pojęcia
te wskazują na więź, którą odnajdujemy tam, gdzie dwoje ludzi łączy
„wspólnota poczęcia”, również tam, gdzie zabliźnia się rana, ponownie
łączą się ze sobą dwa rozcięte fragmenty ciała; także tam, gdzie ludzie
102

M. Heidegger, Bycie i czas, op. cit., s. 230.
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są sobie bliscy ze względu na więzi krwi, przyjaźni, miejsce zamieszkiwania itd. Wreszcie pojęcie bliźniego wskazuje na jakieś obowiązki,
które mam wobec drugiego człowieka. W najszerszym sensie, w bliźnim rozpoznajemy kogoś, kto jest mi w pewnym szczególnym sensie
bliższy niż wszystkie inne pozaludzkie byty tego świata, do kogo mi
„bliżej” niż do rzeczy i innych istot żywych. Inny to nie inne w ogóle
(jakikolwiek przedmiot dany jako inny niż ja), ale inny człowiek. Tylko drugi człowiek może być moim bliźnim. Bliźni to inny człowiek –
jednak zawarte w tym zwrocie słówko „człowiek” nie jest neutralnym
orzeczeniem imiennym, tworzącym twierdzenie analityczne w sensie
Kanta, ale taką częścią orzeczenia, w której bliskość bliźniego się zakorzenia. Pojęcie bliźniego – bliskiego, którego bliskość jest bliskością
drugiego człowieka – wyraża więź, która łączy mnie z innym niż ja,
ale zarazem człowiekiem jak ja.
Jednak mądrość języka polskiego, który za pomocą słówka „bliźni” wskazuje na więź łączącą mnie z innym człowiekiem, nie może
być rozstrzygającym argumentem. Trzeba wskazać podstawę, która
pozwala nazywać Innego bliźnim. Inny jest moim bliźnim na mocy
współprzynależenia do jednej wspólnoty; jesteśmy włączeni („zbliźnieni”) w ogólnoludzką wspólnotę103. Jednak wbrew Lévinasowi,
wspólnota ta nie stanowi zagrożenia dla inności Innego; nie rozpuszcza jego inności, lecz ją uzasadnia. Jej szczególny status polega na tym,
że łącząc mnie z Innym, nie podporządkowuje Innego jakiejś ogólnej,
totalizującej zasadzie, która byłaby podstawą ewentualnej przemocy.
Ogólnoludzka wspólnota wymyka się ontologii „wielkich rodzajów”
(jak trafnie wyraził to Ricoeur104), ponieważ stawia pod znakiem zapytania taką postać różnicy między Toż-samym (ja) a Innym, która
mogłaby prowadzić do przeciwstawienia Toż-samego Innemu. Oto całość, która nie jest totalnością rozpuszczającą inność. Jej uniwersalny

103

Na to nie chce zgodzić się Lévinas, twierdząc, że „ludzka wspólnota, którą ustanawia język i w której rozmówcy pozostają odseparowani, nie jest jednością rodzaju” (E. Lévinas, Całość i nieskończoność, op. cit., s. 254).
104
Zob. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa
2003, s. 557.
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charakter polega na tym, że jest wspólnotą bliźnich, którzy różnią się
między sobą.
Różnice w ramach ogólnoludzkiej wspólnoty pozwalają dostrzec
niepowtarzalność każdego, kto mówi ja, nie stając się jednak podstawą tworzenia jakiejś wspólnoty rodzaju (np. narodu), zdolnej przeciwstawić się innej ludzkiej wspólnocie (innemu narodowi), podstawą
jakiegoś my w oddzieleniu od oni. Faktem jest, że ludzkie pragnienie
tożsamości, odwołując się do idei wspólnoty rodzaju, wciąż daje o sobie znać, dzieląc ludzi na grupy, powołuje do życia plemiona, narody,
wspólnoty języka, wyznania itd. Jednak kiedy ja rozpoznaje w Innym
wyłącznie exemplum jakieś grupy, rozpuszcza jego inność, umożliwiając eksterminację, to czyniąc tak, kwestionuje więź ufundowaną na
współprzynależności do ogólnoludzkiej wspólnoty. Właśnie dlatego,
że istnieje ogólnoludzka wspólnota, różnice rodzajowe są różnicami
między ludźmi, między bliźnimi105. Myślenie podług logiki ogólnoludzkiej wspólnoty zakłada, że Inny nie musi być obcy.
Ogólnoludzka wspólnota nie tylko nie rozpuszcza inności Innego,
ale co więcej, ona ją umożliwia. Nie możemy pomyśleć jego inności
105

Fakt istnienia ogólnoludzkiej wspólnoty różnych jednostek Alain Badiou podnosi do rangi argumentu, który ma podważać znaczenie różnic kulturowych. Powie
on: „Współczesna etyka robi wiele szumu wokół różnic «kulturowych». Jej koncepcja «innego» dotyczy w istocie tego rodzaju różnic. Spokojne współistnienie
«wspólnot» kulturowych, religijnych narodowych itd., odmowa «wykluczenia» –
oto jej wielki ideał. Należy jednak stwierdzić, że różnice te nie mają żadnego
znaczenia dla myśli, są jedynie oczywistą nieskończoną wielością rodzaju ludzkiego, która jest tak samo widoczna między mną a moim kuzynem z Lyonu, jak
między szyickimi wspólnotami w Iraku a tłustymi kowbojami z Teksasu” (A. Badiou, Etyka, przeł. P. Mościcki, Warszawa 2009, s. 44). Krótko mówiąc, ponieważ
różnice pomiędzy nawet najbliższymi sobie ludźmi są nieskończone, to różnice
kulturowe (rodzajowe) nie mają żadnego znaczenia. Oto postać uniwersalizmu
Badiou. W naszym przekonaniu jego uniwersalizm zakładający możliwość pominięcia wielorakich figur inności jest wysublimowaną wersją europocentryzmu, u podstaw którego wciąż pobrzmiewa echo dawnego kolonializmu; jest
uniwersalizmem, któremu nie tylko brak kulturowej wrażliwości, ale przede
wszystkim, który zapoznaje fakt, że myślenie zawsze skądś wychodzi, zapomina o nieuchronnym zakorzenieniu każdego myślenia w jakiejś tradycji. Inność,
która zabija uniwersalną więź, i uniwersalna więź, która zabija inność – to dwie
skrajności, których chcieliśmy uniknąć w naszej hermeneutyce Innego.
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bez odwoływania się do tej więzi między ludźmi. Nasze współbycie w mowie prowadzące do poznania nie byłoby możliwe, gdybym
wcześniej nie rozpoznał w Innym innego człowieka – bliźniego. Co to
jednak znaczy: „rozpoznać w Innym bliźniego”? To znaczy uznać, że
stwierdzenie – „Oto Inny!”, sprowadza się do stwierdzenia – „Taki jak
ja, a zarazem Inny!” Problem nieabsolutnej inności Innego to problem analogii. Wszystkie nasze dotychczasowe analizy nieabsolutnej
inności Innego tę analogię już zakładały. Analogia łączy w sobie podobieństwo i różnicę. W miejsce twierdzenia – Inny, czyli różny, proponujemy – Inny, czyli podobny i różny zarazem. Tę jedność różnicy
i podobieństwa Ricoeur nazywa cudem analogii. Możliwość pomyślenia inności Innego odsyła do źródłowej analogii, która sprowadza się
do stwierdzenia: Inny, czyli jakieś ja, pod pewnym względem takie jak
moje ja. W tej źródłowej prawdzie – człowiek, czyli taki jak ja – kryje
się moc nieredukowalnego podobieństwa, która oddziałując na moc
różnicy, pozwala rozpoznać w Innym bliźniego.
Jeśli Inny jest moim bliźnim, to różnica między nami nie jest absolutna, nie daje się zredukować do inności radykalnie zewnętrznej.
Absolutna zewnętrzność Innego, która według Lévinasa wzywa do
odpowiedzialności i nakazuje, mimowolnie odwołuje się do jakiegoś
nieusuwalnego podobieństwa zachodzącego pomiędzy mną a Innym,
podobieństwa, w którym przejawia się moc pierwotnej analogii, powodującej, że Inny, zanim stanie się przedmiotem jakiekolwiek mojej
operacji myślenia, jest mi już dany jako inna sobość, to znaczy Inny,
czyli ktoś, kto jak ja mówi ja106. Oto podobieństwo, które warunkuje
106

„ruch od ego do alter ego zachowuje pierwszeństwo w wymiarze gnoseologicznym. W tym wymiarze analogiczne przeniesienie, na jakie wskazuje Husserl, jest
operacją autentycznie twórczą, w tej mierze, w jakiej przekracza sam program
fenomenologii, przekraczając doświadczenie ciała własnego. Chociaż nie tworzy ona inności – którą zawsze już zakłada – nadaje jej swoiste znaczenie, mianowicie pozwala uznać, że inny nie jest skazany na pozostawanie obcym, lecz
może stać się do mnie podobnym (moim bliźnim), kimś, kto, jak ja, mówi «ja».
Podobieństwo oparte na łączeniu w parę jednego żywego ciała z innym zmniejsza oddalenie, zaciera różnicę, właśnie tam, gdzie tworzy asymetrię. Tyle znaczy
przysłówek jak: jak ja, inny myśli, chce, raduje się, cierpi. Jeżeli ktoś postawi
zarzut, że przeniesienie sensu w przypadku alter ego nie tworzy sensu alter, lecz

148

filozofiareligii.pl,
nr 1
tytuł pisma 2014,
1(1)/2014

O MOŻLIWOŚCI POZNANIA INNEGO

różnicę, umożliwia rozpoznanie etycznego wezwania, powoduje, że
bliźni może domagać się szczególnego szacunku dla swej inności.
Inny nie byłby Innym–bliźnim, gdyby nie był do mnie podobny. Bez
tego podobieństwa moja odpowiedź na wezwanie obecne w twarzy
Innego nie byłaby możliwa. To powoduje, że Innego, o jakim pisze
Lévinas, odnajdujemy pośród ludzi, a nie np. zwierząt. Odpowiedź na
etyczne wezwanie skierowane w moją stronę jest możliwa tylko dlatego, że rozpoznaję w Innym człowieka, którego twarz przynosi ze
sobą wezwanie do odpowiedzialności – nakaz płynie tylko z twarzy
człowieka.
Dyskusja nad możliwością tematyzacji Innego, możliwością jego
poznania, sprowadza się ostatecznie do dyskusji nad prawomocnością
stosowania wobec Innego analogii, która jest możliwością przeniesienia na Innego znaczenia zawartego w mojej mowie. Obrona prawa do
tematyzacji jest obroną tej analogii przeniesienia – Inny, a zarazem
pod pewnym względem taki jak ja. Tak twierdził Husserl, a za nim
Ricoeur i Henry, którzy uznawali, że źródłem owej pierwotnej analogiczności jest doświadczenie własnej cielesności, szczególny nieintencjonalny stosunek do własnego ciała, danego „od środka” jako ciała
żywego, które otwiera mnie na świat. Pierwotna analogia jest według
nich analogią cielesności – polega na tym, że Inny, tak jak ja, jest obdarzony żywym ciałem, którego potencjalności doświadcza „od środka”. Ale jeśli zgodzić się, że pierwotna analogia zawiera się w stwierdzeniu: Inny, czyli ten, który mówi ja, tak jak ja, to nie w cielesności,
ale w mowie należy szukać postaw analogii wiążącej mnie z Innym.
Inny, czyli ten, kto tak jak ja przyswoił sobie mowę, stał się psychiką, ma swój, ufundowany na mowie wewnętrzny świat, ten, któremu
sens ego, należy odpowiedzieć, że istotnie tak jest w wymiarze gnoseologicznym.
Sens ego w alter ego to sens, który założyliśmy we wszystkich naszych badaniach
dotyczących samooznaczania się każdej osoby innej niż ja w języku, działaniu,
opowieści i przysądzeniu moralnym. W punkcie granicznym to przeniesienie
sensu może przybrać postać zgodną z treścią stwierdzenia, według którego «on
myśli», «ona myśli» znaczy: «on/ona mówi w głębi duszy: ja myślę». Oto cud
analogicznego przeniesienia” (P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, op. cit.,
s. 557).
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mowa została podarowana, a zarazem ten, kto jest zdolny do podjęcia
daru; włączony we wspólnotę języka budującą pierwotną więź łączącą
jej członków.
Fakt, że Inny mówi o sobie, wyraża siebie, oznacza, że jego inność
objawia się jako swobodna aktywność, która wyznacza granice mojej poznawczej aktywności. Moja zdolność pojmowania napotyka na
aktywność Innego, któremu pozostawiam swobodę mówienia o sobie. Jeśli być noematem oznacza degradację do poziomu bycia biernym przedmiotem, który pozostawia mojemu ja swobodę nadawania
znaczenia, to Inny nie daje się przekształcić w noemat. Być Innym to
znaczy być wolnym. Inny, który mówi, nieustannie rozbija integralność noezy. Pojmowanie inności Innego, który mówi, nie jest intencjonalnym aktem zmierzającym do wchłonięcia radykalnej zewnętrzności Innego w obszar egotycznej wewnętrzności ja, dla której wszystko
sprowadza się do bycia przedmiotem myślenia, przekształceniem jego
zewnętrzności w dany mi noemat, przed-stawieniem, reprezentacją
Innego, ale jest nieustannym wsłuchiwaniem się w to, co Inny ma do
powiedzenia, biernością wobec aktywności Innego, który odsłania
swą wewnętrzność, jest „trzymaniem się” jego bycia-wyrazem, byciem
przy-słówkiem (sic!). Pojmować to znaczy być przy słowie Innego, który mówi. Lévinasowskie wezwanie do bycia za-imkiem107, które oznacza substytucję Innego, zastąpienie Innego w jego cierpieniu i biedzie,
oddanie się Innemu, który zakazuje mówienia o sobie, „powiedzianego”, chcemy poszerzyć o wezwanie do bycia przy-słówkiem, do bycia
przy słowie Innego, wsłuchiwaniem się w jego mowę, która odsłania
nieabsolutną inność. Stosujemy tutaj metaforę bycia przysłówkiem,
107

„W książce tej, która nie usiłuje przywrócić żadnego obalonego pojęcia, destytucja i wykorzenienie podmiotu nie pozostają bez znaczenia: po śmierci pewnego
boga zamieszkującego zaświaty substytucja zakładnika odkrywa ślad – niewypowiadalne pismo – pozostawiony przez to, co, ponieważ jest zawsze minione,
zawsze w trzeciej osobie, nie staje się częścią żadnej teraźniejszości i nie daje
się opisać ani przez rzeczowniki nadające imiona bytom, ani przez czasowniki, w których rozbrzmiewa istota bytów, lecz jako Za-imek, znaczy swoim piętnem wszystko, co może nosić imię” (E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą,
op. cit., s. 304).
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nawiązując do idei Mistrza Eckharta108, a zarazem dokonujemy w jej
ramach przesunięcia z bycia przy-słówkiem Innego, który jest Bogiem,
na bycie przy-słówkiem Innego, który jest człowiekiem.
Metafora bycia przy-słówkiem łączy w sobie dwa wymiary. Po
pierwsze, być przy słowie Innego to znaczy nasłuchiwać tego, co Inny
ma do powiedzenia, pozwolić Innemu przemówić, pozwolić mu się
objawić, uznać, że uzewnętrznienie, które dokonuje się w mowie, odsłania jego wewnętrzność, jego intymny, wewnętrzny świat, którym
pragnie się dzielić. Być przy-słówkiem to znaczy być blisko jego świata, być przy słowie, które ten świat objawia w nadziei, że coś z niego
zdołało przeniknąć do mowy Innego. Bycie przy-słówkiem oznacza
takie pojmowanie, które jest jednocześnie słuchaniem i patrzeniem.
Pojmowanie, któremu – tu znów odzywają się intuicje języka polskiego – przyświeca metafora posłuchu, takiego posłuszeństwa, które
nie jest jednak poddaniem się woli Innego, ale, jak mówił Heidegger,
„kroczeniem jego śladem”109. Po drugie, być przy-słówkiem to znaczy
także mówić o Innym, używając słówka „jak”, zgodnie z konstrukcją
mowy: „ten jak tamten”, identyfikując Innego z pewnymi treściami;
innymi słowy, używać analogii, której analogonem głównym jest Inny.
To także znaczy uznać, że ponieważ Inny mówi, daje znaki, to analogia przeniesienia jest uprawniona. Bycie przy-słówkiem – mówienie,
które pragnie być korelatem logosu wypowiadanego przez Innego, takie mówienie, które nie boi się przyjąć, że znaczenie zawarte w mowie
Innego ujawnia się w moim „przy-słowie”.
Jeśli bycie przy-słówkiem jest możliwe, to zdrada Innego nie pojawia się tam, gdzie mówienie do Innego przekształca się w mówienie
o nim; w to, co powiedziane. Granica oddzielająca prawdę o Innym
od zdrady Innego jest dużo trudniejsza do wyznaczenia. Trzeba
108

„Św. Jan powiedział: «Na początku było Słowo» (J 1, 1) i wskazuje przez to, że
powinniśmy być «przysłówkami» przy tym Słowie. (…) Człowiek, który pragnie
dojść do tego (…) musi być jak gwiazda zaranna: zawsze obecny przed Bogiem,
zawsze «przy» Nim, jednakowo Mu bliski, wyższy ponad wszystkie rzeczy ziemskie. Musi być «przysłówkiem» przy Słowie” (Mistrz Eckhart, Kazania, przeł.
W. Szymona OP, Poznań 1986, s. 124).
109
M. Heidegger, Bycie i czas, op. cit., s. 232.
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jej poszukiwać pośrodku powiedzianego, między prawdą o Innym
a ideologią. To jednak oznacza, że barbarzyństwo Auschwitz nie
było skutkiem zdrady Innego, ufundowanej na możliwości tematyzacji w ramach ontologii wielkich rodzajów, zabijającej przychodzącą
z wysoka transcendencję Innego, lecz skutkiem nieustannie powracającego myślenia plemiennego, za które europejska fi lozofia nie jest
odpowiedzialna. Oznacza to z jednej strony, że przemoc myślenia
skutkująca przemocą działania jest starsza niż najstarsza ontologia;
z drugiej strony, że możliwe jest myślenie prowadzące do wiedzy,
które nie kwestionując znaczenia etycznego nakazu wychodzącego
z twarzy Innego, odkrywa to, co w Innym podobne i różne zarazem.
Krótko mówiąc, możliwa jest wiedza, która nie jest władzą, przemocą prowadzącą ostatecznie do zbrodni. Relacja z Innym, który mówi,
nie sprowadza się do nieczystej intencji zapanowania nad Innym, ale
jest życiem jego sprawami, prowadzącym do wiedzy. Jakże często
świadomi jesteśmy niepowtarzalnej jedyności swoich bliskich, osób,
które kochamy, a zarazem o których w nieskończoność możemy
snuć opowieści, nie rozpuszczając ich niepowtarzalnej inności, ale
jej przyświadczając.
Zarazem fakt, że jestem skazany na ruch znaczenia wychodzący
od Innego, nie oznacza, że bierności oczekiwania na znaczenie, które
się objawia, nie towarzyszy moja aktywność pojmowania. W procesie przyswajania znaczenia zawartego w jego mowie nieuchronnie dochodzi do głosu moja aktywność, która oznacza mimowolne wniesienie w otwartość na Innego wielorakich figur domknięcia, zawężających perspektywę pojmowania, odsyłających do kontekstu, w którym pojmowanie się rodzi. W ten sposób odkrywamy fundamentalną
sprzeczność, którą naznaczona jest mowa Innego. Inny przynależy do
ogólnoludzkiej wspólnoty, a zarazem mówi językiem wspólnoty rodzaju, jego mowa nieuchronnie zakorzeniona jest w jakiejś wspólnocie języka. Ale to oznacza zarazem, że możliwość pierwszej nieadekwacji pomiędzy życiem wewnętrznym a jego eksterioryzacją może być
wzmocniona przez drugą, zachodzącą pomiędzy znaczeniem wyrażonym przez Innego (nadawcę komunikatu) a znaczeniem pojętym
przez odbiorcę. Poszukując źródłowej nieadekwacji, natrafiamy na całe
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bogactwo możliwości: różnice kulturowe, językowe, zwykła pomyłka
itd. Tym samym stajemy wobec następnego wyzwania: w jaki sposób,
mówiąc, mogę wkroczyć w wewnętrzną logikę mowy Innego, we wzajemny związek zawartych w niej znaczeń, skoro moja mowa wydarza
się w ramach radykalnie odmiennego kontekstu niż jego? Kwestia ta
otwiera przed nami nowy obszar badań.

krzysztof mech – dr hab., filozof i religioznawca, kierownik Zakładu Filozofii
Religii w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował
m.in. w „Znaku”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Logosie i Ethosie”, „Nomosie”.
Autor książek Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha, Logos
wiary. Między boskością a racjonalnością. Ostatnio opublikował Człowiek – natura – Transcendencja. Redaktor naczelny pisma „Filozofia religii”. Zajmuje się
filozofią religii, filozofią Boga, współczesną hermeneutyką, problematyką wiary.
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TRANSCENDENCJA I POJMOWALNOŚĆ

I NSPI R ACJ E

Emmanuel Lévinas

Transcendencja i pojmowalność

DUCH JAKO WIEDZA
Wedle dziedziczonej przez nas tradycji filozoficznej, naturalnym
miejscem odczuwania, a także źródłem filozofii, jest ludzka psychiczność pojęta jako wiedza (aż po samowiedzę): to właśnie w wiedzy
i świadomości filozofia poszukuje ducha.
Uwaga filozofii kieruje się na ludzkie przeżywanie, które rozpoznaje
siebie i siebie ustanawia jako doświadczenie, to znaczy daje się w sposób uprawniony przekształcić w wypowiedzi informujące i stwierdzenia o rzeczach w ich od-krytości czy też w ich obecności. Jednakże
nawet w naszych kontaktach z innymi ludźmi czy też z grupą społeczną, a również w tym, co zwie się „odniesieniem do Boga” lub „objawieniem Boga”, usiłuje się widzieć – czy też zakładać – doświadczenia,
zwane tu zbiorowymi lub religijnymi. Panuje pogląd, że dla filozofii
pozostaje sprawą oczywistą, iż wszelka pojmowalność – nawet i „sens”
Boga – wymaga wiedzy, iż ponadto pojmowalność ta poszukuje oparcia w czymś uobecnionym, i wreszcie, iż poszukuje ona dla siebie jakiejś podstawy. Kartezjusz rozciąga na całą duszę zakres terminu cogito, w Medytacjach... wywiedzionego przezeń z czynności myślowej
wątpienia – to jest z postępowania zajętego przede wszystkim kwestią
prawdy. Przypominamy sobie zdanie z Medytacji drugiej: „Czym jest
rzecz, która myśli, to znaczy rzecz, która wątpi, pojmuje, twierdzi,
przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje?” Zakładam, że
czucie oznacza tu zarówno wrażenie, jak i uczucie. Przyjmuję też, że
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wymienione wyżej postaci myśli nie oznaczają tylko odmian gatunkowych, lecz rozmaite momenty, artykulacje struktury czy też wielorakie
wymiary tego samego faktu świadomości, tożsamego z faktem wiedzy.

NAUKA I OBECNOŚĆ
Jako wiedza myśl jest sposobem, w jaki zewnętrzność odnajduje siebie wewnątrz świadomości, która nie odwołując się do żadnego wyróżnika, nieustannie siebie identyfikuje i jest Mną: Tym-samym. Wiedza
jest relacją Te g o-s a m e g o do I n n e g o, w której Inne redukuje się
do Tego-samego i traci swą obcość oraz w której myśl odnosi się do
tego, co inne, ale tak że inne nie jest już inne jako takie, lecz jest już
własne, już m o j e. Odtąd nie ma ono tajemnic, otwiera się dla badania, to znaczy jest ś w i a t e m. Immanencją. Immanencją, która także stanowi modus czasowy. Jest to modus uprzywilejowany: obecność,
która jest również faktem bycia. Obecność jako ekspozycja w absolutnej
otwartości b y c i a oznacza też podobieństwo i synchronię bez pęknięć, bez odpływu, bez cienia. P r z e j a w i s a m o o d d a n i e. Poza
diachronią i stawaniem się doświadczeń, poza dysymilacją momentów
„przed” i „po”, przeszłości i przyszłości – czasowych uchyleń obecności1, pozwalających jednak w postaci myślowej odzyskać tę obecność,
pozwalających więc na – we wszelkich możliwych znaczeniach tego terminu – re-prezentację, wiedza ustala obecność w wieczności obecności
idealnej. Przypomnienie i wyobraźnia zapewniają rozumieniu synchronię obecności idealnej i utrzymują razem to, co w doświadczeniu bycia
„poddanym czasowi” gubi się lub czego jeszcze brak. Być może właśnie
ta adekwatność wiedzy do bycia każe powiedzieć, że uczymy się tylko
tego, co już wiemy, że nic absolutnie nowego, nic innego, nic obcego,
nic transcendentnego nie pobudza ani nie rozszerza prawdziwie ducha,
który ma wszystko poddać rozważeniu, i że, jak to czytamy w Timajosie,

1

Termin présence występuje w niniejszym tekście także w znaczeniu „teraźniejszości” – tu i dalej przypisy tłumacza.
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„krąg Tego-samego otacza krąg Innego”2. Rozmowa potrafi zespolić
w postaci „ducha obiektywnego” myśli sprzeczne z sobą, nawet jeśli są
niespójne i wykluczają się nawzajem. A cogito, czasownik w pierwszej
osobie czasu teraźniejszego, oznacza już – i może przede wszystkim –
a p e r c e p c j ę t r a n s c e n d e n t a l n ą, która to, co do pomyślenia,
obejmuje w jego totalności i w ten sposób konstytuuje autonomię wiedzy; wiedza ta wystarcza sobie samej i gromadzi się w systematyczną
jedność, której wychodzi naprzeciw świadomość „j a”. Stąd integracja
do postaci systemu: równoczesność tego, co występuje po kolei, tego
wszystkiego, co w owej kolejności może się ukazać jako i n n e.

BYĆ I ODDAWAĆ SIĘ
W swej ekspozycji, w swej otwartości bycia obecność jest jednakże
ipso facto oddawaniem się, pozwalaniem na to, by być braną, i stąd,
w swej konkretności, ofiarowywaniem się dłoni, która bierze, a w konsekwencji, za pośrednictwem kontrakcji mięśni w momencie ujmowania – za pośrednictwem tego, co Edmund Husserl nazywa kinestezą – o d n o s z e n i e m s i ę do czegoś namacalnego, wokół czego
zaciska się dłoń lub na co wskazuje palec; jest odnoszeniem się – na
podstawie postrzeżenia, które było wcześniej intencją, a przez to czymś
celowościowym, wolą lub pragnieniem – odnoszeniem się do c z e g o ś,
do jakiegoś celu, jakiegoś bytu. Uważamy więc, że w ten sposób b y t
należy do konkretu rozumienia b y c i a. Postrzeganie i ujmowanie
wychodzące od obecności, od bycia danym i – z tej racji – n a b y t e k,
zdeponowanie u siebie i – z tej racji – przyswojenie jako obietnica z as p o k o j e n i a, uczyniona memu chciwemu i hegemonicznemu „ja”.
Satysfakcja jako emfaza immanencji; pełnia adekwatności w owym

2

Platon, Timajos, 36 C; por. też odmiennie brzmiący przekład W. Witwickiego
(Warszawa 1960, s. 45–46): „Jedną obręcz umieścił na zewnątrz, a drugą na wewnątrz. Nacechował ruch zewnętrzny naturą tożsamości, a ruch wewnętrzny
naturą tego drugiego” (to jest nietożsamościowego, podzielnego na ciała).
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satis, implikującym także niepojmowalność tego, co przekracza miarę,
nieustanna pokusa ateizmu.
Obecność jako pozwalanie na to, by być braną, szansa rozumienia:
poznanie pozostanie przywiązane do postrzegania, aprehensji i ujmowania, aż po p o j ę c i e czy też Begriff, jako że zachowuje się tu,
czy też przywołuje, konkret uchwytywania; w pojęciowych syntezach
naśladuje się go, i to niezależnie od stopnia idealizacji, do jakiej wiedza jako ogląd jest zdolna. Synteza jako zawłaszczenie i zgromadzenie.
M e t a f o r y, k t ó r e t r z e b a b r a ć p o w a ż n i e i d o s ł o wn i e.
Należą one do fenomenologii immanencji.

FENOMENOLOGIA IMMANENCJI
Już przed pojawieniem się techniki, możliwym dzięki wiedzy ery
przemysłowej, a także w okresie poprzedzającym współczesny rozwój
technologii wiedza była sama z siebie zarysem cielesnej praktyki zagarniania, przyswajania sobie i uzyskiwania zaspokojenia. Nawet najbardziej abstrakcyjne teorie przyszłej nauki opierają się na tej zażyłości
ze światem, który my, pośród rzeczy w zasięgu ręki, zamieszkujemy.
O b e c n o ś ć, sama z s i e b i e, staje się tym, co „teraz” pod-ręczne3.
Wiedza opiera się na rzeczach danych w świecie, również danym,
który Husserl nazwie światem przeżywanym, owym słynnym Lebenswelt, w którym jednakże nie znajdzie on okazji do krytyki, nie
potępi dewiacji w społeczeństwie pod – by tak rzec – władzą techniki. U podstawy naszych ścisłych nauk – czy to humanistycznych,
czy fizykomatematycznych – dostrzega Husserl świat, który jest dany
i przez to gotowy do tego, by być uchwytywanym i przekształcanym.
Husserl stawia zarzut n i e d o c e n i a n i a tego świata przez epistemologiczną refleksję nad nauką, refleksję, która stała się zbyt abstrakcyjna; to niedocenianie jest dlań zagrożeniem dla prawdy, której

3

Gra słów: „to, co w zasięgu ręki” (à la portée de la main), staje się main-tenant,
a więc tym, co „trzymane ręką”; równocześnie maintenant znaczy „teraz”.
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poszukiwanie jest przeznaczeniem ludzkiej aktywności naukowej, a ta,
w swej istocie, nie płynie z jakiejś perswazji umysłu.
W ten sposób potwierdza się też, że filozofia europejska uznaje
w i e d z ę za wydarzenie ludzkie, dla którego nic nie pozostaje absolutnie inne. Doktryna wiedzy absolutnej, wolności człowieka zaspokojonego, heglizm, do którego – jak w przypadku fenomenologii Husserlowskiej – zmierzają rozmaite nurty myśli zachodniej, poparcie dla
myśli, której ambicją nie jest bynajmniej zainteresowanie innym jako
innym, mogącym ewentualnie – nawet jeśli nie wchodzi on w obręb
noematu jakiejś noezy – mieć znaczenie dla tego, co ludzkie. Praca
myśli kładzie kres odmienności rzeczy i ludzi, i to właśnie ma być
racjonalnością. Synopsja pojęciowa jest silniejsza niż jakakolwiek odmienność czy niezgodność niedających się połączyć członów, silniejsza niż wszelka diachronia, która chciałaby być radykalna i nieredukowalna. Podobnie w fenomenologii Husserla, dla której świadomość
to intencjonalność: kogitacja wychodzi z samej siebie, ale cogitatu jest
w niej obecne, n o e m a t jest u-podobniony do n o e z y i odpowiada
jej intencjom. Husserlowskiej fenomenologii wystarcza zapytać o intencje myśli, by wiedzieć, dokąd chce zmierzać (worauf sie eigentlich
hinaus will). Nic nie zakłóca tej intencjonalnej woli myśli, nic nie pojawia się nie wedle jej miary.

POJĘCIE TRANSCENDENCJI
I KRES METAFIZYKI
Czy jednakże pojęcie transcendencji, odmienności, absolutnej nowości – pojęcie absolutu – można jeszcze zaliczyć do tego, co pojmowalne, skoro pojęcie innego, transcendencji, absolutu musi być oddzielane od wiedzy, która ją zagarnia i wchłania, i od świata, w którym
może się pojawić już tylko jako immanencja? Czy wystarczy trzymanie się tej pojmowalności czysto negatywnej poprzez odniesienie do
wiedzy, przejawu i obecności? O ile ma to tu sens, że pojmowalność
odmienności innego, transcendencji, wymaga innej fenomenologii, to
jest destrukcji fenomenologii przejawu i wiedzy.
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Dzieło Krytyka czystego rozumu, motywowane w szczególności –
jeśli chodzi o faktyczną historię rozumu – tym, iż załamało się filozoficzne użycie tego ostatniego, popadając w sprzeczności formalne,
pośród których zakończyło się długie błądzenie rozumu w p o s z uk i w a n i u p r a w d y a b s o l u t n e j poza tym, co dane, i poza zasięgiem krytyki apercepcji transcendentalnej, otóż dzieło to nie uznało za bez-sens sensu meta metafizyki. Ogłaszało ono kres metafizyki
jako poszukującej poza doświadczeniem tożsamości uchwytywalnych
w wiekuistej obecności, które w związku z tym mogły się przejawiać
poza światem tylko na gruncie iluzji za-światów. Kantowska krytyka metafizyki, bez wątpienia niosąca tezy zgodne z nauką (jakże antykantowską) głoszoną przez wielkiego filozofa (Henriego Bergsona),
który zresztą ciągle jeszcze czeka na rzeczywiste odkrycie i dla którego wędrówka zachodniej filozofii w poszukiwaniu absolutnego – czy
też transcendentnego – porządku tego, co Wieczne, nie była niczym
innym jak deformacją umysłu technicznego zainteresowanego oddziaływaniem na materię i przestrzeń. (Przygotowanie zapoznawane
przez Heideggerowską krytykę metafizyki wychodzącej od woli mocy.)
Istotny moment tej krytyki, zgodnej także, przynajmniej co do ducha,
ze słynną tezą Martina Heideggera o kresie metafizyki, tezą, w której
Heidegger odrzuca tę metafizykę jako zapoznającą różnicę ontologiczną między b y c i e m a b y t e m, i zgodnej także z Heideggera uznawaniem tylko takiej spekulacji, która myśli bycie, wychodząc od bytu.
Czyż od Kanta do Heideggera prawdziwe znaczenie kresu metafizyki
nie polega na uznaniu, że myślenie poza to, co dane, nie wyłania już
o b e c n o ś c i lub w i e c z n o ś c i wszechświata bytów, tajnych praw
lub sacrum, ukrytych w obrębie tego, co się ujawnia i co jest do odkrycia przez spekulację metafizyczną? Czy wystarcza to do odrzucenia jako bez-sensu transcendencji jako takiej, owego meta metafizyki?
Może jej odmienność, jej własne „poza”, nie jest prostym zakryciem,
do odsłonięcia przez spojrzenie, lecz pewną nie-in-dyferentnością, pojętą wedle i n t r y g i d u c h o w e j c a ł k o w i c i e o d m i e n n e j od
gnozy!
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INACZEJ NIŻ WEDLE WIEDZY
Chciałbym tu wypowiedzieć pogląd, iż w nowożytnej filozofii ta
nowa intryga przejawia się – niezależnie od tego, jakie byłyby, i na ile
notoryczne, jej powroty do ontologii bądź do wiedzy – w całej historii naszej filozofii: począwszy od samego Kanta, głównie w jego nauce
o prymacie rozumu praktycznego. Dwa słowa także o Bergsonie, którego nie zamierzam na darmo niepokoić w jego czyśćcu. Bergson to
istotny etap ruchu kwestionującego perspektywę duchową skierowaną
na wiedzę, a stąd na kluczowość obecności, bycia i ontologii. Dziś chyba już jest zbędne przywoływanie przed wykształconą publicznością,
która jednak ma skłonność do zapominania tego, co nie do zapomnienia, Bergsonowskich rozróżnień między czasem życia codziennego
a czasem życia wewnętrznego, trwaniem? Z jednej strony, czas zdrowego rozsądku – obejmujący zasadniczo także czas nauki – do wymierzenia czas naszych zegarków, czas Arystotelesa pojęty jako ilość ruchu,
to znaczy czas osiągalny na podstawie jego wyrazu i jego miary przestrzennej chronometrów, czy to zegarków, czy klepsydr. A z drugiej
strony – trwanie będące czystą zmianą, pod którą nie można się już
doszukiwać żadnego tożsamego substratu. Wytryskiwanie, w obrębie
siebie samej, nieustającej nowości. Absolutnej nowości tego, co nowe.
Duchowość transcendencji, która nie stanowi asymilującego aktu świadomości. Nieprzerwane wytryskiwanie nowości, które poprzez swą
absolutną i nieprzewidywalną nowość tworzy sens, ale poza wiedzą.
„Większość filozofów – pisze Bergson – traktuje następowanie po sobie jako brak współistnienia, a trwanie jako postać niepełną”, ruchomy
obraz nieruchomej wieczności. „Dlatego nie są w stanie, cokolwiek by
robili, przedstawić sobie radykalnej nowości i nieprzewidywalności”.
Nowa postać pojmowalności, przeciwstawna świadomości ogarniającej
i, za pośrednictwem wiedzy, organizującej system, przeciwstawna tendencji upodobniania i redukowania. Wytrysk trwania zarysowuje, wyprzedzając logikę, horyzont pojmowalności. Czyż czasowość jako taka
nie daje tu znać o sobie jako transcendencja, jako myśl, pod którą pulsuje, w sposób niezależny od wszelkiego doświadczenia, odmienność
absolutnej nowości, absolutu w etymologicznym sensie tego słowa?
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Czy Bergson dochodzi do tego punktu? Ale czy poza pojęciem
trwania nie wprowadza pojęcia wiedzy? Czy używając pojęcia „intuicja trwania”, nie mówi raczej o trwaniu doświadczanym niż o trwaniu,
które pojawiałoby się w miejsce aktu doświadczenia? Być może.

MYŚL JAKO RELIGIA
Czegóż jednakże innego można poszukiwać pod postacią myśli4,
jeśli nie świadomości? Czym w końcu jest ta badana myśl – bo przecież ani nie dostosowaniem Innego do Tego-samego, ani nie włączeniem Innego w obręb Tego-samego – która ponadto nie sprowadza
do immanencji wszystkiego, co transcendentne, i nie zagraża temuż
kompromisem rozumienia5? Potrzebna być może jest myśl, która nie
byłaby już budowana jako relacja: myślącego do tego, co myślane, przy
dominacji tego ostatniego, myśl niepodpadająca pod rygorystyczną
odpowiedniość między noezą a noematem, pod adekwatność tego, co
widzialne (visible), u-podabniającego się do intencji widzenia (visée),
której ma ono odpowiadać w intuicji prawdy; potrzebna jest myśl,
w obrębie której metafora w i d z e n i a i i n t e n c j i w i d z e n i a już
nie byłaby uprawniona.
Postulat nie do spełnienia! W tego typu postulatach pobrzmiewa
jednak echo tego, co Kartezjusz nazywał ideą nieskończoności w nas –
ideą, która myśli poza to, co wobec skończoności cogito może ona zawierać.
Idea Nieskończoności, nawet jeśli jej nazwa, określenie i, w pewien
sposób, podatność na operowanie nią mają źródło tylko w jej sensie
i zastosowaniu matematycznym – zachowuje w obliczu refleksji swój
paradoksalny węzeł, zaplątywany w objawieniu religijnym. Ono zaś,
już z góry w swej k o n k r e t n o ś c i związane z obowiązkami wobec
tego, co ludzkie – ideą Boga jako miłości bliźniego – jest „poznaniem”
4

5

Sous la pensée; zwrot ten ma tu dosłowne znaczenie: „pod myślą”, pod tą „postacią”, jaką stanowi myśl; por. zakończenie poprzedniego rozdziału.
„[...] et ne compromettrait pas la transcendance en la comprenant”.
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Boga, który dając siebie w tej „otwartości”, pozostaje zarazem absolutnie inny, transcendentny.
Czy religia nie jest źródłowym w swym charakterze współwystąpieniem pewnych warunków – co wcale nie musi oznaczać: czymś przypadkowym – w których nieskończoność przychodzi na myśl6 w swej
wieloznaczności prawdy i tajemnicy? Czy jednak rzeczywiście wynika stąd, że przychodzenie nieskończoności na myśl jest faktem p o z n a n i a, manifestacją, której istota polegałaby na ustalaniu – bądź
przywracaniu – porządku i m m a n e n c j i? A przede wszystkim, czy
rzeczywiście – jak to chce przyjmować pewien konsens i pewna ciesząca się szacunkiem tradycja – immanencja jest n a j w y ż s z ą ł as k ą e n e r g i i d u c h o w e j, objawienie Boga jest o ds ł o n i ę c i e m,
dokonującym się w a d e k w a t n o ś c i p r a w d y, w uchwytywaniu
przedmiotu myśli przez myślącego, sens zaś lub pojmowalność jest,
w etymologicznym znaczeniu tego słowa, ekonomią, ekonomią domu,
bycia „u siebie”, ekonomią swego rodzaju zagarniania, uchwytywania,
posiadania, zaspokajania siebie i używania?

IDEA NIESKOŃCZONOŚCI W NAS
Idea Nieskończoności – idea wyjątkowa, jedyna i, dla Kartezjusza,
myślenie o Bogu. Myślenie, które w swej fenomenologii nie daje się bez
reszty zredukować do aktu świadomości podmiotu, do czystej intencjonalności tematyzującej. W przeciwieństwie do idei, które, zawsze na poziomie „przedmiotu intencjonalnego” i swego ideatum, panują nad nim,
w przeciwieństwie do idei, poprzez które myśl sukcesywnie uchwytuje
świat, idea Nieskończoności zawiera więcej, niż może zawierać, więcej,
niż pozwala na to pojemność jej cogito. Myśli ona w pewien sposób poza
to, co sama myśli. W swym odniesieniu do tego, co ma być jej „korelatem intencjonalnym”, jest stale prze-noszona, nie dociera do celu, do
6

Vient à l’idée; idiom: venir à l’idée, oznaczający wpadanie na pomysł, przychodzenie komuś do głowy, Lévinas wykorzystuje do wyrażenia sytuacji, w której
Bóg, nieskończoność, „zstępuje do idei”, napełnia sobą skończoność.
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końca, do tego, co skończone, do kresu. Trzeba oczywiście zwykłe niepowodzenie wypełnienia nakierowania intencjonalnego, pozostającego jeszcze po stronie finalności, odróżniać od prze-niesienia lub transcendencji poza wszelki kres i wszelką finalność: myślenie absolutu, ale
nie tak, iżby absolut był osiągany jak każdy cel, co oznaczałoby nadal
jeszcze finalność i skończoność. Idea Nieskończoności – myśl odebrana
świadomości, jednak nie w sensie negatywnego pojęcia nieświadomości, lecz w sensie myśli, być może najgłębszej ze wszystkich, jako niezaangażowania względem bycia, jako dés-inter-essement: relacja wolna
od panowania nad byciem, od służby na rzecz conatus essendi, a więc
przeciwnie niż w przypadku wiedzy i postrzegania. Coś, co – poprzez
czystą abstrakcyjną negację – nie staje się k o n k r e t n i e jakąś modyfikacją widzenia, ale realizuje się etycznie jako relacja z innym człowiekiem.
Skończona myśl człowieka nie mogłaby sama z siebie wydobyć idei
Nieskończoności, powiada Kartezjusz, identyfikując tę ideę z ideą tego,
co doskonałe, i z ideą Boga. To sam Bóg włożył ją w nas. I cała uwaga
Kartezjusza skupia się na problemie istnienia Boga. Nieustający powrót
metafizyki! Jak ta idea nieskończoności może się utrzymać w myśli będącej przecież myślą skończoną? Pojawienie się, obumarcie lub kurczenie się nieskończoności w myśli skończonej oznacza zawsze zdarzenie,
które opisuje sens czegoś, co określa się raczej pojęciem Boga niż pojęciem wewnątrzświatowo bezpośrednio danego przedmiotu, adekwatnego do intencji wiedzy lub do tej intencji u-podobnialnego.

LOGOS NIESKOŃCZONOŚCI
Wyjątkowość idei nieskończoności implikuje jednak przebudzenie
się psychiczności, która nie redukuje się do samej tylko korelacji ani
paralelizmu noetyczno-noematycznego, a zatem do tego, co mniej wnikliwa analiza zwykła odnajdywać w myśli ludzkiej, rozważanej przez
nią z pozycji wiedzy. Wyjątkowość obalająca Arystotelesowską tezę
o teologii zastrzeżonej dla Boga, tezę, że tylko On jest swym właściwym teologiem, tylko On może myśleć siebie – jak to z całą mocą
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podkreśla Pierre Aubenque. Wyjątkowość dowodząca, że myśl ludzka myśli właśnie teologicznie! Jednakże logos tej teologii różni się od
intencjonalności teoretycznej i od zgodności myśli z tym, co myślane,
zgodności, która uzyskuje pewność co do siebie, opierając się na jedności apercepcji transcendentalnej suwerennego „ja” w jego wyłącznej
izolacji cogito i jego gromadzącym i syntetyzującym panowaniu. Wyjątkowość na tle rozpowszechnionego rozumienia fenomenologii myśli,
która w istotowym sensie jest ateiczna jako myśl u-podobniająca się do
tego, co myślane, a co ją napełnia i dostarcza satis-fakcji; jest ateiczna jako uchwytująca swoje dane w obrębie nieuniknionego obracania
się wszelkiej pasywności doświadczenia w aktywność świadomości,
która przyjmuje to, co ją uderza, i nigdy nie doznaje przemocy. A tu
myśl, która nie jest już a n i n a k i e r o w a n i e m w i d z e n i a, a n i
w i d z e n i e m, a n i w o l ą, a n i i n t e n c j ą.
W obrębie idei Nieskończoności, która jest ideą Boga, ma miejsce
pobudzenie (affection) tego, co skończone, przez to, co nieskończone,
i to nie w sensie prostej negacji jednego przez drugie, nie w sensie samej tylko sprzeczności, która by je sobie przeciwstawiała i je separowała lub poddawała to, „co inne”, hegemonii Jednego, pojętego jako
„ja myślę”. Pobudzenie, które trzeba by opisać jako coś innego niż
przejawianie się, udział w zawartości, rozumienie. Nieodwracalne pobudzenie skończonego przez nieskończone. Pasywność i cierpliwość,
których nie odzyskuje się poprzez tematyzację, lecz w których miłość Boga i bojaźń Boża (albo uwielbienie i zachwyt, o których mówi
Kartezjusz w ostatniej części trzeciej „medytacji metafizycznej”), idea
Boga jest od góry do dołu pobudliwością (affectivité), niesprowadzającą się jednak do pobudliwości Befindlichkeit [nastrojenia] z Bycia
i czasu, gdzie trwoga Jemeinigkeit [mojości] o jej skończoność bycia-ku-śmierci zawsze wyprzedza intencjonalność uczucia wywołanego
przez jakiś należący do świata byt. Pobudzenie skończonego przez nieskończone, które jest nieredukowalne! Wyjście w ideę nieskończoności,
w pobudzenie teologiczne, poza Jemeinigkeit cogito i jego immanencji
uznanej za autentyczność ku myśli, która myśli więcej, niż myśli –
albo też czyni coś l e p s z e g o, niż gdyby myślała. Zmierza ku Dobru.
Pobudliwość – albo Pragnienie – o charakterze dés-inter-essement,
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pobudliwość, w obrębie której wielość w postaci bliskości społecznej
nie zbiera się w jedność Jednego, nie oznacza już prostej prywacji
współwystępowania, zwykłego tylko braku jedności. Godność miłości,
socjalności, „lęku o innych” i odpowiedzialności za nich, która nie jest
moją trwogą przed własną śmiercią, m o j ą śmiercią. Transcendencja
nie jest już chybioną immanencją. W obrębie socjalności – która nie
jest samą tylko intencją, lecz odpowiedzialnością za bliźniego – cechuje ją szczególna godność duchowa, doskonałość lub Dobro. Socjalność, która w opozycji do wszelkiej wiedzy i wszelkiej immanencji jest
r e l a c j ą z i n n y m j a k o t a k i m, a nie z innym w sensie zwykłego
tylko fragmentu świata.

UPRAWIAĆ FENOMENOLOGIĘ
Tę pobudliwość uwielbienia i pasywność zachwytu można zapewne poddać dalej idącej interpretacji fenomenologicznej, a także ustalić
odnośne związki poprzez analizę umieszczającą się już z góry przed
interpersonalnym porządkiem odmienności innego człowieka, mojego bliźniego i mojej zań odpowiedzialności. Wszystko to jednak już
nie mieści się w polu Kartezjańskich tekstów i nie możemy tego tu
rozwijać.
Jednak uprawianie fenomenologii nie oznacza tylko zabezpieczania –
wobec spłyceń, przesunięć i zmian sensu – znaczenia języka, któremu
zagrażają abstrakcja i izolacja; nie oznacza to tylko sprawowania kontroli
nad językiem, a mianowicie na drodze zapytywania o pojęcia, które on
zakrywa i usuwa nam z pamięci. Jest to natomiast w pierwszym rzędzie
poszukiwanie i przypominanie, w horyzontach otwierających się wokół pierwszych „intencji” abstrakcyjnych danych, intrygi ludzkiej – lub
międzyludzkiej – która jest konkretem swego nie-pomyślanego (ono zaś
nie jest tylko negatywne!), przy czym konkret ten to konieczna „inscenizacja”, od której abstrakcje oderwały się w w y m ó w i o n y m, w obszarze słów i zdań. Jest to poszukiwanie intrygi ludzkiej – bądź międzyludzkiej – jako tkanki ostatecznej pojmowalności. I być może jest to też
droga powrotu mądrości z nieba na ziemię.
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POJMOWALNOŚĆ TEGO, CO TRANSCENDENTNE
Fakt, że idea nieskończoności w jej pasywności staje się dziedziną
niepewności dla człowieczeństwa zajętego samym sobą, niezdolnego objąć nieskończonego, dziedziną, w której bycie spotkanym przez
Boga stanowi tylko jakby plamę na skończoności, otóż fakt ten oznacza
prawdopodobnie zapoznanie nieredukowalnej źródłowości odmienności i transcendencji, interpretację czysto negatywną bliskości etycznej
i miłości, uparte mówienie o nich w kategoriach immanencji, jak gdyby
posiadanie i stapianie się – ideał świadomości intencjonalnej – mogły
wyczerpać energię duchową. To, że bliskość Nieskończoności i związki
międzyludzkie, które bliskość ta ustanawia i którymi kieruje, mogą być
czymś lepszym niż k o i n c y d e n c j a j e d n o ś c i, to, że związki międzyludzkie są na mocy samej tylko swej wielości godnością nieredukowalną, nawet jeśli nie można jej wypowiedzieć w terminach bogactwa, nie popadając w język ubóstwa, to, że relacja do Innego, czy też
nie-indyferentność wobec niego, nie polega, dla tego Innego, na przekształcaniu się w Tego-samego, to, że religia nie jest momentem „ekonomii” bycia i że miłość nie jest tylko półbogiem – otóż także wszystko to zawiera bez wątpienia idea tego, co Nieskończone w nas, czy też
człowieczeństwo pojęte jako teologia, czy wreszcie pojmowalność tego,
co transcendentne.
Być może jednak teologia ta daje o sobie znać już w przebudzeniu
do bezsenności, do czuwania i do niepokoju stróżowania psychiczności, nim jeszcze skończoność bycia, naruszana przez nieskończoność,
nie zostanie doprowadzona do gromadzenia się w Ja wiedzy, hegemonicznym i ateicznym.
przełożył Bogdan Baran
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F I L OZ OF ICZ N E

PRÓBY

Urszula Rędziniak

Medytacja na Zachodzie.
Szkic historii pojęcia

W poniższym artykule postaram się uchwycić zmiany znaczenia
pojęcia meditatio w tradycji zachodniej. Posłużę się metodą Reinharta
Kosellecka, którą nakreślił w książce Dzieje pojęć. Studia z semantyki
i pragmatyki języka społeczno-politycznego. Jej celem jest opisywanie
i zanalizowanie „historycznej zmienności zarówno pojęć, jak i ujmowanej przez nie rzeczywistości”1. Autor śledzi relacje między pojęciami a wyrażanymi przez nie stanami rzeczy. Wymienia ich cztery
rodzaje, a ostatnią relację postaram się przedstawić w tej pracy:
Pierwsza odmiana polega na tym, że zarówno stan rzeczy, jak i pojęcie pozostają przez dłuższy czas stabilne. Druga odmiana opiera się
na supozycji, że jednocześnie zmieniają się stan rzeczy i pojęcie: pojęcie
i stan rzeczy zmieniają się harmonijnie lub rozchodzą się. Trzecia odmiana przyjmuje, że pojęcia zmieniają się, chociaż nie towarzyszy im zmiana
rzeczywistości. W tym przypadku rzeczywistość zostaje skonceptualizowana w nowy sposób. Czwarta i ostatnia odmiana jest prostym przeciwieństwem trzeciej: rzeczywistość zmienia się, podczas gdy pojęcie
pozostaje stabilne2.

1

2

R. Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, przeł. J. Marecki, Warszawa 2009, s. 62.
Ibidem, s. 92.
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Każde przeżyte doświadczenie opisujemy za pomocą pojęć, które
zastaliśmy w określonym kontekście społeczno-kulturowym. „Możemy odczuwać potrzebę rozpoczęcia opowiadania historii, ponieważ coś się zmieniło. Ale zmianę możemy pojąć tylko wówczas, gdy
powtarzają się ogólne, strukturalne warunki tej zmiany”3. Jak pisze
Koselleck, ową strukturę „przyjmujemy niejako bezrefleksyjnie, jest
prawie niezauważalna”4. W analizach pojęć tego „myślącego historyka” istotne jest wskazanie kontekstu społecznego, religijnego i kulturowego oraz rozpisanie ich w długich odcinkach czasu. „Historia pojęć
pokazuje, że zawarty jest w niej językowy wysiłek, na który musi się
zdobyć każdy, kto chce poznać swój świat lub mieć na niego wpływ”5.
Dociekania nad zmianą znaczenia medytacji rozpoczynam od
pierwszego jej rozumienia, które pojawiło się w Starym Testamencie,
a później wraz z przekładem Pisma Świętego na łacinę (Wulgatą). Następnie przejdę do wieku XII, zatrzymam się nad zachodnią tradycją
monastyczną, opiszę sposób pojmowania medytacji przez kartuza Guigona II na podstawie jego Listu o życiu kontemplacyjnym. Kolejnym
istotnym momentem związanym ze zmianą „stanu rzeczy” w pojęciu
medytacji będą Ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli z XVI wieku.
Ostatnim autorem, u którego uchwycę kolejny ruch pojęcia, będzie
Kartezjusz i Medytacje o pierwszej filozofii. Wybrałam tych trzech
myślicieli, ponieważ uważam, że ich dzieła zawierają kluczowe zmiany znaczenia pojęcia meditatio, które wywarły wpływ na późniejsze
jej rozumienie wśród wspólnot mniszych, księży, świeckich oraz filozofów. W opracowaniu tematu celowo pomijam tradycję antyczną,
wczesnochrześcijańską oraz średniowieczną, ponieważ zostało to już
dość dobrze zbadane i omówione6.
3
4
5
6

Ibidem, s. 59-60.
Ibidem, s. 60.
Ibidem, s. 57.
Mam świadomość, że pomijam Marka Aureliusza, Jana Kasjana i św. Augustyna,
którzy znacznie wpłynęli na zmianę rozumienia medytacji na Zachodzie.
Zainteresowanego Czytelnika odsyłam do znanej książki P. Hadot, Filozofia
jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 1992, oraz do krótkiego
opracowania benedyktynów, Lectio Divina: Boże czytanie, Kraków 2013.
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W Starym Testamencie hāgâ (heb.  )הגהznaczy: wzdychać, westchnąć, szeptać, ale też rozmyślać. Kiedy Biblia hebrajska była tłumaczona na grekę, słowo hāgâ zastąpiono greckim odpowiednikiem
melétē (μελέτη), a przy przekładzie na łacinę użyto meditatio, od czasownika meditari: rozmyślać, rozważać, opracować coś, zastanawiać
się, ale też – dumać7. „Hāgâ była sposobem na uzyskanie dostępu do
Boga, który objawił się w Prawie”8. Greckie melétē 9 oznacza „ćwiczenie” i podkreśla ruch do głębi ludzkiego serca10, co zostało przyswojone i rozwinięte przez Ojców Pustyni.
W Psalmie 1 czytamy: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą”. Zatem hāgâ to roztrząsanie, wymawianie, szeptanie
i – co się z tym wiąże – zapamiętywanie Prawa. Podkreśla to jeszcze
Księga Jozuego: „niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach; rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co
w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja
roztropność” (Joz 1, 8). Za sumienną recytacją idzie działanie, znać
Prawo to nie tylko pamiętać o nim i rozważać je, ale zgodnie z tym,
co zostało przepracowane – działać; co więcej, ta czynność jest warunkiem wszelkiej pomyślności i roztropności. Jeszcze inne znaczenie
odsłania się w Psalmie 77 (76):
Jęczę, im bardziej wspominam Boga,
duch mój słabnie, im więcej rozmyślam.
17

18

19

10

A. Filmer-Lorch, Inside Meditation: In Search of the Unchanging Nature within,
Leicester 2012, s. 8.
L. Cunningham, K.J. Egan, Christian Spirituality: Themes from the Tradition,
New York–Mahwah NJ 1996, s. 87.
Warto wspomnieć podaną przez Michela Foucault genezę epimeleisthai heautou – zajmować się samym sobą, dbać, troszczyć się o siebie. Co ciekawe, jego
etymologia odsyła do serii słów: meletan, melete, meletai itd. „Meletan, często
używane w połączeniu z czasownikiem gymnadzein, to ‘ćwiczyć się’, ‘wprawiać’.
Meletai to ćwiczenia – ćwiczenia gimnastyczne bądź wojskowe”. M. Foucault,
Hermeneutyka podmiotu, przeł. M. Herrer, Warszawa 2012, s. 96.
L. Cunningham, Christian Spirituality..., op. cit., s. 88.
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Ty przytrzymujesz powieki mych oczu,
jestem wzburzony i mówić nie mogę.
Rozważam dni starodawne
i lata minione wspominam.
Rozmyślam nocą w sercu,
roztrząsam i duch mój docieka:
Czy Bóg odrzuca na wieki
i nie jest już łaskawy?

Psalmista rozważa swoją grzeszną przeszłość, która powoduje udrękę, osłabienie oraz onieśmielenie. Podkreśla małość i słabość człowieka względem doskonałości Stwórcy. Są to wzorcowe rozmyślania nad
ułomnością człowieka, wielkimi czynami oraz łaskawością, litością
i miłosierdziem Boga.
W XII wieku kartuz Guigo II podejmuje refleksję nad życiem duchowym mnicha; jej efekty odnajdziemy w „liście z ok. 1150 roku, jest
on skierowany do brata Gerwazego, przeora kartuzji Mont-Dieu koło
Reims”11. Czytelnik zwraca uwagę na porządek listu. Mnich definiuje pojęcia, szczegółowo je analizuje, zbiera najważniejsze punkty, na
nowo podejmuje punkty sporne i niejasne oraz wyciąga wnioski z całego listu. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, jak Guigo rozumie medytację.
Podczas pracy ręcznej mnich myśli o życiu wewnętrznym i przychodzą mu do głowy jego cztery stopnie; są to: „czytanie (lectio), rozmyślanie (meditatio), modlitwa (oratio), kontemplacja (contemplatio). Po
tej drabinie mnisi wznoszą się z ziemi do nieba”12. Wymienione etapy
różnią się nie tylko nazwą i kolejnością, ale też wartością dla życia wewnętrznego, w którym liczy się „zasada”: „tym bliżej Boga, im dalej od
pierwszego stopnia”13:

11

12
13

Guigo II, List o życiu kontemplacyjnym, przeł. R. Witkowski, E. Skibiński, Tyniec
2001, s. 255.
Ibidem, s. 258.
Ibidem, s. 273.
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Czytanie jest to pilne wnikanie skupionym duchem w Święte Pisma.
Rozmyślanie jest wnikliwym działaniem ducha, badającym treść ukrytej prawdy przy pomocy własnego rozumu. Modlitwa jest skierowaniem
ku Bogu oddanego serca celem oddalenia zła lub uzyskania dobra. Kontemplacja jest jakimś uniesieniem ponad siebie ducha zakotwiczonego
w Bogu, jest zakosztowaniem radości wiekuistej słodyczy14.

Guigo umieszcza meditatio pomiędzy czytaniem a modlitwą oraz
podkreśla aktywność rozumu podczas jej trwania. Pisze też, że „czytanie i rozmyślanie należy zarówno do dobrych i złych”15. Czytanie
i rozmyślanie wzajemnie się warunkują i dopełniają, zła Księga powoduje błędne rozmyślania oraz odwrotnie – właściwe słowa przyczynią
się do dobrego rozważania. Kto jest uprawniony do podjęcia stopni
wymienionych przez Guigo? Słowa listu kierowane są do mnichów, od
których oczekuje się na pierwszym stopniu aktywności, na drugim –
spostrzegawczości, a trzecim – pełnego oddania. Wspomniani są też
filozofowie pogańscy; kierowani rozumem, przy jego pomocy doszli
do tego, na czym polega najwyższa prawda i dobro, ale mnich zarzuca
im wyniosłość i zarozumiałość. Oddanie się lekturze i poświęcenie jej
czasu ma określony cel; ma „wyciągnąć sok”, to znaczy rozważyć swój
własny stan i czynić tak, jak w opisanych historiach, aby zbliżyć się do
Boga. Nie chodzi tutaj o rozmyślanie dla niego samego i dla siebie, ale
jest ono wstępnym etapem do modlitwy i kontemplacji.
Jak Guigon opisuje szczebel meditatio? Posługuje się paletą różnorodnych metafor: rozmyślanie znajduje słodycz życia szczęśliwego, „żuje i rozdrabnia”16, jest miąższem17 (podczas gdy czytanie łupiną), przypomina woń olejku z rozbitego alabastrowego flakonu. Dalej
przytoczę dłuższy, istotny fragment:

14
15
16
17

Ibidem, s. 258.
Ibidem, s. 261.
Ibidem.
Ibidem, s. 259.
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Czytanie niby fundament występuje pierwsze. Ono podsunąwszy
temat, prowadzi nas do rozmyślania. Rozmyślanie z większą pilnością
bada to, czego należy pragnąć; i jakby kopiąc, poszukuje i znajduje skarb,
i ukazuje go. Ale nie mogąc samo z siebie tego osiągnąć, prowadzi nas
do modlitwy18.

Stosowane powyżej metafory odnoszą nas „do porządku wewnętrznego rozpoznania”19. Wskazują na doświadczanie i przeżywanie rozmyślania, na wewnętrzne roztrząsanie, drobienie, przeżuwanie, które
są nieustanną i mozolną pracą, czekającą na spełnienie. Można powiedzieć, że są etapem dojrzewania dobrze znanego owocu, którego nie
można zjeść.
Guigo udziela szczegółowych rad, jak rozważać Pismo, cytuje: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
Następnie pokazuje, jak rozwijać i prowadzić myśl, która „zagłębia stopę, wchodzi do wnętrza, jedno po drugim bada dokładnie”20. „Pragnąc zatem pełniejszego wyjaśnienia, zaczyna ona żuć i rozdrabniać to
winogrono, umieszcza je niby w tłoczni, a potem pobudza umysł do
badania tego, czym jest owa cenna czystość i jak ją można posiąść”21.
Wybrany wers czy temat z Pisma Świętego mnich rozwija, opowiada
tę samą historię na różne sposoby, analizuje słowo po słowie, odnosi
każde z nich do swojego wnętrzna, rozszerza znaczenie. Całą „drogę”
Guigo tak podsumowuje: „Widzisz jak wiele soku wypłynęło z tego
małego winogrona, jak wielki ogień powstał z tej iskry? (...) A jakże
jeszcze mogłaby się rozszerzyć, gdyby do tego zabrał się ktoś biegły?”22
W medytację wpisana jest nieustanna aktywność, doskonalenie się,
wprawianie, ulepszanie, poświęcenie, których cel stanowi uzyskanie
sprawności w odczytywaniu Pisma. Ten mozolny wysiłek nieustannie
wspomaga modlitwa.

18
19
20
21
22

Ibidem, s. 269.
Ibidem, s. 269.
Ibidem, s. 259.
Ibidem, s. 259.
Ibidem, s. 261.
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Meditatio u Guigona jest dokładnym analizowaniem, rozdrabnianiem słów Pisma Świętego, odnoszeniem ich do życia ascetycznego,
sprawnością przeznaczoną dla mnichów oraz szczeblem prowadzącym
do modlitwy i kontemplacji. W tej wizji „czytanie bez medytacji jest
jałowe, rozmyślanie bez czytania – narażone na błędy, modlitwa bez
rozmyślania – oziębła, rozmyślanie bez modlitwy –bezowocne”23.
W renesansie – epoce reformacji, humanizmu i druku – pojęcie medytacji znów zmienia znaczenie. W XVI wieku Ignacy Loyola dokonuje uporządkowania, ułożenia i uściślenia jej reguł. Zgodnie z uwagą 1:
„Pod nazwą ćwiczenia duchowne rozumiemy każdy rachunek sumienia, rozmyślanie, kontemplację, modlitwę ustną i myślną oraz wszystkie inne czynności duchowe (...), ćwiczenia duchowne to przygotowywanie i usposobienie duszy po to, żeby się pozbyć nieuporządkowanych
przywiązań [podkr. UR]”24. Medytacje trwają trzydzieści dni i składają
się z czterech części; pierwsza z nich zajmuje się rozważaniem i kontemplowaniem grzechów. Medytacja ignacjańska jest traktowana jako
część modlitwy, a jej pierwszy etap to „rachunek sumienia”. Ignacy
Loyola rozszerza grono osób mogących ją praktykować, są to nie tylko mnisi i kapłani, ale wszyscy chrześcijanie, prości i wykształceni.
Ćwiczenia należy dobierać odpowiednio do usposobienia człowieka,
jego wieku, wykształcenia i uzdolnień. Jednak podstawowym rozróżnieniem w przydzielaniu zadań i rozmyślań jest podział na tych, którzy zajmują się jedynie medytacją, oraz na pochłoniętych sprawami
publicznymi. Przytoczę ćwiczenia dla tych drugich:
Niech przez trzy dni każdego ranka odprawia godzinne rozmyślanie o pierwszym, drugim i trzecim grzechu [45-53], przez następne trzy
dni o tej samej porze rozmyślanie o grzechach własnych [55-61], wreszcie przez następne trzy dni ciągle o tej samej porze, takie samo godzinne rozmyślanie o karach odpowiadających grzechom [65-72]. Do tych
trzech rozmyślań trzeba mu podać dziesięć uwag dodatkowych [73-90].

23
24

Ibidem, s. 271.
I. Loyola, Ćwiczenia duchowne, przeł. J. Ożóg, Kraków 1996, s. 2.
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Podobnie trzeba postąpić z tajemnicami z życia Chrystusa, naszego Pana,
co szeroko wyjaśnimy w dalszym ciągu tych ćwiczeń25.

Loyola pisze, że większy pożytek z ćwiczeń będzie wówczas, kiedy
odbędą się w odosobnieniu. Dodatkowym elementem wspierającym
medytację jest regularny udział we mszy świętej i nieszporach. Każde rozmyślanie zaczyna się modlitwą przygotowawczą, później są dwa
wprowadzenia:
[47] Wprowadzenie 1. Polega na wyobrażeniu sobie miejsca. Mówię
o miejscu materialnym, na przykład o świątyni lub o górze, gdzie się
znajduje Jezus Chrystus lub Nasza Pani [Maryja], odpowiednio do tego,
co chcę kontemplować. [Jeżeli przedmiot kontemplacji lub rozmyślania
jest] niewidzialny – tak jak tutaj: o grzechach – wyobrażenie miejsca będzie polegało na popatrzeniu na moją duszę, jakby była uwięziona w tym
mogącym się zepsuć ciele.
[48] Wprowadzenie 2. Prosić Boga, naszego Pana, o to, czego chcę
i czego pragnę.

Kolejnym etapem rozważań są główne punkty; jest ich zazwyczaj
kilka. Można je nazwać medytacją właściwą: punkty są poprowadzeniem myśli, roztrząsają grzechy, wady czy tematy z Pisma Świętego. Zgodnie z uwagą 3, „posługujemy się rozumem, kiedy [treść]
roztrząsamy”26, a „wolą, kiedy wyraża się uczucia i rozmawia ustnie
bądź myślnie z Bogiem”. Każde rozważanie wieńczy rozmowa z Chrystusem jak z przyjacielem.
Medytacje ignacjańskie poszerzają paletę tematów do roztrząsania: są nimi słowa Pisma, ale też własne grzechy, rozmyślania o piekle, stanach życia, rozważania nad pychą i wyniosłością, podejmowaniem wyborów, o poprawie i reformie własnej egzystencji. Na uwagę
zasługuje czwarte ćwiczenie [64]: to zebranie tego, co było w trzecim,
„mówię o zebraniu, ponieważ rozum, nie błąkając się po bezdrożach,
25
26

Ibidem, s. 5.
Ibidem.
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rozważa starannie przez wspominanie tego, co kontemplował w minionych ćwiczeniach”.
Rygoryzm, dyscyplina i skrupulatność przekładają się na uporządkowany, powoli i stopniowo zmieniany dobór tematów do medytacji:
W całym tym tygodniu i w pozostałych powinienem czytać to, co dotyczy tajemnicy (...), aby rozmyślanie nad jedną tajemnicą nie zakłócało
rozważania nad inną27.

W addycjach czyli uwagach dodatkowych Loyola podaje szereg
szczegółowych zasad, których należy przestrzegać podczas rekolekcji.
Są nimi: unikanie myślenia o tym, co przyjemne, lepiej dla duszy odczuwać żal. Loyola zaleca zamknięcie okien i drzwi, aby nie wpuszczać
żadnego światła. Jezuita pisze też, że nie wolno się śmiać, a wzrok należy mieć spuszczony. Wspomnę jeszcze o drugim sposobie modlitwy
[249], który polega na tym, że człowiek, klęcząc bądź siedząc, z oczyma zamkniętymi bądź wzrokiem utkwionym w jednym punkcie, wypowiada słowo „Ojcze” i rozważa je tak długo, aż odnajdzie znaczenie, smak bądź pociechę. Tutaj medytacja jest jednocześnie modlitwą
i kontemplacją; widzimy, że Loyola inspirował się hezychazmem.
Na zakończenie nasuwa się pytanie: jaka jest różnica pomiędzy
medytacją a kontemplacją w Ćwiczeniach? Wydaje się, że kontemplacja będzie braniem z roztrząsanej treści (z medytacji) tego, co najbardziej istotne. Zaznaczę, że w czwartym tygodniu rekolekcji w miejsce
medytacji pojawia się i przeważa kontemplacja, np. [230] kontemplacja
dla uzyskania miłości. Zatem, chodzi w niej o wewnętrzne przyswojenie i odczucie treści, „przecież nie ogrom wiedzy napełnia i nasyca duszę, lecz raczej wewnętrzne rozumienie rzeczy i smakowanie w nich”28.
Reasumując, medytacja ignacjańska jest dostępna dla wszystkich,
to istotna część modlitwy i rekolekcji. Jej reguły są szczegółowo określone – Ignacy „włożył w gorset” nie tylko sposób czytania Pisma, ale
też porządek dnia, sposób myślenia i prowadzenia życia.
27
28

Ibidem, s. 20.
Ibidem.
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Kartezjusz był wychowankiem jezuitów: „od 1613 zaczął pogardzać
książkami (...). Jego nauczyciele obiecali mu zbyt wiele. Zapewniali, że
Pismo da mu jasną i pewną znajomość wszystkiego, co jest potrzebne
w życiu”29. Zdobywszy wiedzę uniwersytecką, porzucił studiowanie
i wziął udział w wojnie trzydziestoletniej. Jako żołnierz odstawał od
innych, bowiem w wolnej chwili, jak pisze:
Siedziałem przez cały dzień zamknięty sam w ciepłej izbie, mając pełną swobodę zajmowania się swoimi myślami. Wśród nich jedną z najdonioślejszych był pomysł, aby rozważyć fakt, że często dzieła poskładane z wielu osobno powstałych części i wykonywane ręką rozmaitych
mistrzów mniej są doskonałe niż te, nad którymi pracował tylko jeden
człowiek30.

Można powiedzieć, że od samotnych rozmyślań jednego człowieka
zaczęła się zmiana rozumienia medytacji na Zachodzie. Na dodatek,
w XVII wieku „filozofia odrywa się od religii. Zmierza ona do laicyzacji dawnych zagadnień, nad którymi rozmyśla w dalszym ciągu”31.
Znajomi Kartezjusza – jezuici – w jego Medytacjach widzieli „przejawy niebezpiecznego nowatorstwa”32. Rozważanie u Kartejusza uwalnia się od teologii i staje się, przede wszystkim, rozmyślaniem człowieka nad sobą oraz wszystkim, co go otacza. Należy też wspomnieć, że
„pierwszymi kartezjańczykami stali się przedstawiciele wykształconego mieszczaństwa”33.
Zwrotem w życiu Kartezjusza było opracowanie metody, która
ściśle łączyła się z medytacją. Nie chodziło w niej o poznanie, które dokona się dzięki modlitwie i interwencji Boga, ale o takie, które zależy od obranej metody prowadzenia myśli i badań. W dużym
29
30

31
32

33

H. Lefebvre, Kartezjusz, Warszawa 1950, s. 35-36.
Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, cz. II.45, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rozprawa-o-metodzie.html, [25.06.2014].
H. Lefebvre, Kartezjusz, op. cit., s. 23.
Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie, Kęty
2001, s. 13.
H. Lefebvre, Kartezjusz, op. cit., s. 35.
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skrócie, Rozprawa o metodzie miała ścisły plan: jej część pierwsza
przedstawiała dzieje myśli oraz krótką biografię autora. Druga była
wyłożeniem czterech reguł metody: mówią one, że każdą rzecz trzeba badać w całości, unikać pośpiechu i uprzedzeń, aż rzecz pojawi
się umysłowi jasno i wyraźnie34. Podejmowane zagadnienie należy dzielić na części, porządkować myśli, zaczynając od przedmiotów najprostszych po trudniejsze. Kartezjusz zaleca robić dokładne
wyszczególnienia i przeglądy ogólne, aby niczego nie pominąć. Podejmuje tutaj odważny postulat, że nauka powinna być przebudowana. W trzeciej części Rozprawy omawia moralność tymczasową,
a w czwartej zakreśla podstawę nauki: cogito ergo sum35. Jak pisze,
dzięki tak prowadzonym badaniom:
oswobadzałem się pomału z wielu błędów, które mogą zaciemniać nasze
światło przyrodzone i osłabiać naszą zdolność pojmowania36.
Co więcej, ćwiczyłem się wciąż w metodzie, jaką sobie przypisałem;
poza tym bowiem, iż starałem się na ogół prowadzić wszystkie moje
myśli wedle jej reguł37.

Od tego momentu medytacja to tyle, co metodyczne, wątpiące myślenie podmiotu o sobie, Bogu oraz świecie.
Ważnym momentem jest wydanie Meditationes de prima philosophia, czyli medytacji metafizycznych lub rozważań nad filozofią pierwszą. Autor tak pisze o celu, który sobie stawia w tej rozprawie:

34

Kartezjusz w Medytacji IV precyzuje rozumienie poznania jasnego i wyraźnego:
„Ponieważ każde jasne i wyraźne ujęcie jest bez wątpienia czymś (rzeczywistym
i pozytywnym), a zatem nie może powstać z niczego, lecz Bóg musi być jego
twórcą, ów Bóg najdoskonalszy – powiadam – którego istota wyklucza, by był
zwodzicielem; dlatego każde jasne i wyraźne pojęcie jest niewątpliwie prawdziwe”. Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej, op. cit., s. 80.
35
H. Lefebvre, Kartezjusz, op. cit., s. 57.
36
Kartezjusz, Rozprawa..., cz. I.44.
37
Ibidem, cz. III.63.
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przytaczam je nie dlatego, żebym je uważał za bardzo pożyteczne dla
udowodnienia tego właśnie, czego one dowodzą (że mianowicie rzeczywiście istnieje jakiś świat i że ludzie posiadają ciało itp.; o czym nikt
o zdrowych zmysłach nigdy na serio nie wątpił), lecz dlatego, że rozważając owe racje, poznaje się, że nie są one ani tak silne, ani tak oczywiste
jak te, dzięki którym dochodzimy do poznania naszego umysłu i Boga.
W ten sposób staje się widoczne, że te są najpewniejsze i najoczywistsze
ze wszystkich, jakie może znać duch ludzki. Udowodnienie tego właśnie
postawiłem sobie za cel niniejszych Medytacji38.

Zawierają one sześć medytacji, podejmujących następujące tematy:
medytacja I – O czym można wątpić, medytacja II – O naturze umysłu
ludzkiego, że jest on bardziej znany niż ciało, III – O Bogu, że istnieje,
IV – O prawdzie i fałszu, V – O istocie rzeczy materialnych i raz jeszcze
o Bogu, że istnieje, VI – O istnieniu rzeczy materialnych i o realnej różnicy między umysłem a ciałem. Najprawdopodobniej treść Medytacji
została napisana przed Rozprawą o metodzie, ale napięta sytuacja religijna i spory teologiczne uniemożliwiały wydanie rozprawy. „Mersenne zarzuca ze swej strony Medytacjom niezgodność pomiędzy treścią
i tytułem, zaznaczając, że tekst Medytacji nie zawiera zapowiedzianych
w tytule rozważań na temat nieśmiertelności duszy”39.
Przyjrzyjmy się trudowi pracy myśli, konsekwentnie podążającej
za wybraną metodą. W medytacji II czytamy:
Wczorajsze rozważania pogrążyły mnie w takich wątpliwościach, że
nie mogę już o nich zapomnieć ani nie widzę, jakby je należało rozwiązać, lecz tak dalece straciłem równowagę, jak ktoś, co wpadłszy nagle
w głęboki wir, ani dna dosięgnąć, ani też na powierzchnię wypłynąć nie
może. Chcę jednak wydobyć się z tego i spróbuję ponownie iść tą samą
drogą, na którą wczoraj wkroczyłem40.

38
39
40

Kartezjusz, Medytacje..., op. cit., s. 41.
Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 48.
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Droga do uzyskanie jasnego i pewnego sądu jest niezwykle uciążliwa, medytacja jako wątpienie, rozsadzanie własnych myśli, podkopywanie, wymaga ryzyka, wysiłku, odwagi oraz uporu. Pomimo oporu
przedmiotu, należy na nowo podejmować tę samą, zdyscyplinowaną
drogę myślenia. W końcu Kartezjusz dochodzi do stwierdzenia:
Czymże więc jestem? Rzeczą myślącą; ale co to jest? Jest to rzecz,
która wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża
sobie i czuje41.
Tymczasem aż dziwi mnie, że umysł mój tak bardzo skłonny jest do
błędu, bo chociaż rozważania me prowadzę w milczeniu, nie wydając
głosu, to jednak nie mogę się uwolnić z więzów samych słów i niewiele
brakuje, żebym się dał uwieść przez zwykły sposób mówienia: mówimy
bowiem, że widzimy sam wosk; gdy jest on przed nami, a nie, że sądzimy na podstawie barwy i kształtu, że jest on obecny. A z tego skłonny
byłbym zaraz wyprowadzić wniosek, że poznaję wosk przez działanie
wzroku, a nie przez wgląd samego umysłu42.

Oderwanie się od poznania zmysłowego sprawia filozofowi wiele
trudności, pomimo tego nie rezygnuje. Zdaje się na umysł, którego
jasne poznanie jest szczytem i spełnieniem medytacji.
Od Kartezjusza medytacja została włączona do filozofii jako metodyczne rozważania podmiotu. W medytacjach kartezjańskich główną
rolę odgrywa umysł ludzki, to on przeprowadza dowodzenie na istnienie Boga.
Warto wspomnieć, że od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XIX wieku medytacja na Zachodzie została ponownie odkryta w dwóch
formach: po pierwsze, jako praktyka religijna pochodząca ze Wschodu i kojarząca się z jogą oraz szeregiem buddyjskich praktyk opierających się na niej. Po drugie, jako „świecka medytacja”, której celem są
41
42

Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 54.
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terapeutyczne właściwości, tj. redukcja stresu, odprężenie, samodoskonalenie; w takiej formie jest poddawana badaniom naukowym43.
Powyższe rozumienie przysłoniło bogatą historię i oryginalność zachodniej meditatio. Wiedząc o tym problemie, Hans Waldenfels pisał:
Medytacja jest magicznym słowem naszych dni; „magicznym”, ponieważ człowiek rozgląda się za uzdrawiającymi mocami, które uwolniłyby
od zagrożenia jego ludzką egzystencję i świat, do którego należy44.

Mam nadzieję, że to zaciemnione znaczenie pojęcia „medytacja” na
Zachodzie zdołałam choć trochę „odczarować”, oczyścić, pokazać, jak
wiele różnych doświadczeń konceptualizuje i opisuje.
W tym artykule została pokazana zmiana znaczenia pojęcia medytacja – od szeptania, zapamiętywania i rozważania Prawa w Starym
Testamencie, po przeżuwanie słów Pisma Świętego, traktowanych jako
wprowadzenie do modlitwy u Guigona II, poprzez medytację jako
część modlitwy oraz szczegółową i wymagającą praktykę religijną ujętą przez Ignacego Loyolę, aż po medytację Kartezjusza, pojmowaną
jako wątpiące i metodyczne myślenie podmiotu, zmierzające do jasnego i precyzyjnego poznania naturalnego.
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Tomasz Niezgoda

Teologia polityczna 2
Carl Schmitt, Teologia polityczna, w: Teologia polityczna
i inne pisma, przeł. Bogdan Baran, Warszawa 2012

Niemal wszystkie książki mają swoją historię. Są jednak takie, których historia jest dłuższa od pozostałych. Z pewnością taką książką jest
Teologia polityczna 2 Carla Schmitta, niemieckiego jurysty i filozofa,
wydana w tłumaczeniu Bogdana Barana w 2014 roku nakładem wydawnictwa Aletheia. Jak wskazuje tytuł, jest to druga część rozprawy,
co więcej w istocie rzeczy jest ona nie tyle prostą kontynuacją wątków
z Teologii politycznej (która ukazała się w 1922 roku), lecz polemiką
z tezami słynnego niemieckiego teologa, Erika Petersona, który przez
pewien czas był przyjacielem Schmitta (podobno Schmitt przyczynił
się do konwersji Petersona z protestantyzmu na katolicyzm).
Ażeby więc w pełni uchwycić sens Teologii politycznej 2, trzeba znać
przynajmniej zarys konfliktu pomiędzy Schmittem a Petersonem. Teologia polityczna była dziełem z zakresu filozofii politycznej, a jej główna
zasługa polega na wskrzeszeniu pojęcia teologii politycznej – u podstaw
tego wskrzeszenia leży przekonanie, że „Wszystkie istotne pojęcia z zakresu współczesnej nauki o państwie to zsekularyzowane pojęcia teologiczne” (s. 77). Schmitt proponuje więc socjologię pojęcia, której celem
byłoby wyszukiwanie zależności i przeniesień pojęć i wyobrażeń między
dwiema dziedzinami: teologią i polityką. Zdaniem niemieckiego filozofa, sfera polityczno-prawna pozostaje w konstytutywnej dla niej zależności ze sferą teologiczno-metafizyczną. Przykładem tego związku jest
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chociażby nowożytna doktryna suwerena, którego najwyższą prerogatywą jest możliwość zawieszenia dotychczasowego prawa mocą swojej
decyzji i wprowadzenia stanu wyjątkowego. Wedle Schmitta, taka wizja
suwerena musi zakładać koncepcję transcendentnego Boga, który na
mocy swojej decyzji poprzez cud przełamuje porządek naturalnego, immanentnego świata. Peterson napisał swoją rozprawę Monoteizm jako
problem polityczny w 1935 z jednej strony jako teologiczną polemikę
z tezami Schmitta, z drugiej zaś – jako definitywne odrzucenie doczesnej religii nazistów. Jej teologiczny sens sprowadza się do tezy: z powodu dogmatu Trójcy Świętej oraz charakteru chrześcijańskiej eschatologii (tj. oczekiwania na Paruzję Mesjasza) nie jest możliwe zbudowanie
porządku politycznego analogicznego do porządku Bożego. Transcendencja i tajemnica Boga nie pozwalają na ich przełożenie na żadne polityczne kategorie. Inaczej jest z pozostałymi formami monoteizmu –
żydowskiego i pogańskiego – w których nic nie stoi na przeszkodzie,
aby uznać, że tak jak jest jeden Bóg/zasada w niebiosach, tak na ziemi
odpowiada mu jeden władca (król lub cesarz). W skrócie tak wygląda
horyzont hermeneutyczny wydanej w 1969 Teologii politycznej 2.
W pierwszym rozdziale książki niemiecki filozof wprowadza w to,
co opisuje jako „legendarne odrzucenie teologii politycznej”. Zdaniem Schmitta, rozprawa Petersona, jak każda legenda, nie podlega
już ani krytyce, ani lekturze – przytacza się jedynie jej końcową tezę.
Dlatego też niemiecki jurysta zamierza poddać krytyce tezy Petersona
i tym samym obronić swoje stanowisko zaproponowane w „pierwszej”
Teologii politycznej. Jednak powstaje pytanie: na jakim poziomie ma
się odbyć ta krytyka teologii, filozofii, antropologii? Schmitt obiera coś, co można by nazwać drogą krytyki metodologicznej. Jakim
bowiem sposobem, opierając się na analizie sporów w łonie chrześcijaństwa IV wieku, można przejść od argumentów historycznych do
wniosków ahistorycznych? Innymi słowy, Schmitt pyta: czy analiza
różnych stanowisk starożytnych autorów – św. Augustyna i Euzebiusza z Cezarei – może prowadzić do absolutnego, pozahistorycznego
odrzucenia wszelkiej teologii politycznej?
W drugim rozdziale książki Schmitt przechodzi do szczegółowej analizy traktatu Petersona. Schmitt stawia tu sprawę w swoim stylu, krótko
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i z mocą: „jest wiele politycznych teologii, gdyż z jednej strony istnieje wiele religii, a z drugiej wiele rodzajów i metod polityki” (s. 61). Tak
niewielki materiał dowodowy, jaki zgromadził Peterson, nie dowodzi
bowiem, że teologia polityczna nie jest możliwa. Peterson zostaje w tej
części ukazany jako autor, który nieświadomie bądź celowo omija subtelności związane z relacjami sfer polityki i religii, aby za wszelką cenę
przejść do tezy końcowej. Po stronie polityczności adwersarz Schmitta
rozważa nie polityczność jako taką, lecz monarchię starożytną. Po stronie teologicznej zaś wcale nie omawia teologii, lecz monoteizm. Monoteizm, który niemiecki teolog bierze pod uwagę, to monoteizm pogański uosobiony przez Arystotelesa, monoteizm żydowski w postaci Filona
z Aleksandrii oraz monoteizm Trójjedynego Boga chrześcijan. Monoteizmy żydowski i pogański noszą w sobie możliwość teologii politycznej: tak jak bowiem w niebiosach zasiada jeden Pan (lub jedna zasada),
tak w ludzkim świecie na straży ładu stoi jeden władca. Peterson nie
może jednak zaprzeczyć istnieniu w chrześcijaństwie tendencji ku teologii politycznej – cóż bowiem począć z chrześcijańskimi cesarzami?
Jednak dla niemieckiego teologa istotowo chrześcijaństwo nie pozwala na takie myślenie, a każda próba takiego myślenia jest reminiscencją
pogańskich (= greckich) koncepcji.
Schmitt jednak pyta: ale co pozwala Petersonowi na odrzucenie
wszelkiej teologii politycznej? Pytanie to ciągnie się przez resztę rozdziału, w którym Schmitt krok po kroku idzie za rozprawą niemieckiego teologa aż do momentu, kiedy to Peterson dochodzi do postaci Euzebiusza z Cezarei, który wedle Schmitta jest „negatywnie ocenianym modelem” (s. 80). Schmitt w tym momencie niejako staje w obronie biskupa
z Cezarei: oskarżenie o upolitycznienie chrześcijaństwa oraz o arianizm
są tendencyjne, a Peterson tylko powtarza za liberalnymi, protestanckimi teologami czarną legendę o Euzebiuszu. W tym momencie Schmitt
najmocniej staje w obronie swojego stanowiska i poniekąd osoby biskupa z Cezarei: niemożliwym jest, aby oddzielić politykę od religii, stworzyć sferę „czystej religii”. Cała historia Kościoła jest uwikłana w sferę
polityczności, polityczność określa bowiem charakter ludzkiej egzystencji. Zdaniem Schmitta, Peterson jedynie podtrzymuje iluzję czystego,
dogmatycznego chrześcijaństwa (s. 99). Te rozważania Schmitt snuje
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dalej w trzecim rozdziale swojej pracy, gdzie ostatecznie dochodzi do
wydawałoby się paradoksalnego wniosku: teolog odrzucający związki
religii z polityką sam wikła się w kwestie polityczne, „staje się polityczną
jednostką z politycznymi roszczeniami” (s. 121). Zdaniem Schmitta, nie
ma ucieczki od polityczności.
Jakie jest znaczenie oraz ocena książki Schmitta, ostatecznie niemniej
legendarnej niż rozprawy Petersona? Teologia polityczna 2 jest na pewno
ciekawym tekstem z punktu widzenia metodologii teologii politycznej.
Ale ostatecznie wymowa samej pracy wydaje się równie absolutna, co
wymowa twierdzeń Petersona – człowiek na zawsze pozostaje uwikłany
w wiele sfer ducha. Człowiek jest istotą wieloaspektową i jeśli nauka ma
coś mówić o człowieku, to musi ujmować człowieka w całej zawiłości
jego egzystencji. Oddzielanie tych sfer prowadzi do wypaczeń pojmowania ludzkiego bycia w świecie. Ale sądzę, że przynajmniej z perspektywy posłowia książki Schmitta, posłowia enigmatycznego i niełatwego
w odbiorze, prześwituje Schmitt jako katolik i teolog. Kluczem do zrozumienia posłowia wydaje się greckie pojęcie stasis, przytaczane przez
Schmitta, a opisujące naturę danego bytu w aspekcie ruchu, niepokoju
lub spokoju, ładu. Stasis orzekane o Trójcy Świętej oznacza ład i harmonię, orzekane o rzeczywistości ziemskiej niepokój, także niepokój
polityczny. Wydaje się, że dla Schmitta stasis jest kategorią teologiczno-polityczną: teologia polityczna nie musi więc wcale oznaczać analogii
obu porządków, ale świadomość ludzka musi ujmować te dwie dziedziny jako nie-odseparowane. Nie można wykluczyć perspektywy boskiej
z polityczności, tak samo jak nie można oddzielić czystej religii od zanieczyszczającej jej polityczności. Świadomość istnienia tych dwóch sfer
pozwalałaby zawsze ujmować je w ich naturze – boskości jako sfery ładu
i szczęśliwości, a sfery ludzkiej polityki jako naznaczonej konfliktami,
nieustanną możliwością śmierci. Być może Schmitt chce powiedzieć,
że zapoznanie teologii politycznej kończy się zapoznaniem rozumienia
natury politycznej egzystencji. Odteologicznienie polityki prowadzi do
możliwości jej przebóstwienia, niepokój zostaje pomylony z pokojem.
Innymi słowy, być może Schmitt chce powiedzieć, że polityka potrzebuje teologii, ponieważ tylko w jej odbiciu rozpoznaje swe własne oblicze.
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tomasz niezgoda – mgr, doktorant w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu
Religioznawstwa. Pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Mecha pisze pracę doktorską poświęconą teologii politycznej Erica Voegelina w perspektywie fenomenologicznej i hermeneutycznej. Oprócz wspomnianych interesuje się także
problematyką negacji i nicości, mistyki chrześcijańskiej oraz polskiego romantyzmu.
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Genealogia nowoczesnego podmiotu
Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu,
przeł. Michał Herer, PWN, Warszawa 2012

Hermeneutyka podmiotu stanowi zapis wykładów Michela Foucault, które w latach 1981–1982 wygłosił w Collège de France. Głównym pojęciem, które analizuje on od czasu Platona aż po początki
chrześcijaństwa, jest „troska o siebie” (gr. epimeleia heautou). Reguła
ta, współcześnie niemal zupełnie zapomniana, stanowi, jak czytamy
w tekście: „podstawę dla uzasadnień imperatywu «poznaj samego siebie»” (s. 28) (gr. gnothi seauton). W ten sposób, co Foucault stara się
udowodnić w toku swoich wykładów, „troszcząc się o siebie”, „poznaję
siebie” i kształtuję siebie jako podmiot.
Foucault stara się tu rzucić wyzwanie nowożytnej filozofii zachodniej, która niejako „zafałszowuje podmiot”. Zafałszowuje go w takim
stopniu, w jakim nie dostrzega w nim nierozerwalnego związku pomiędzy prawdą a etyką. A przecież wszystkie sposoby „troski o siebie”
(tj. np. „zajmowanie się samym sobą”, „opiekowanie się sobą”, „skrywanie się w samym sobie”, „przyjaźnienie się z sobą”, „szanowanie siebie samego” etc.) są dla starożytnych podstawą moralności (s. 33).
Od czasów Kartezjusza, w momencie wykrystalizowania się figury res cogitans, zdolność poznania prawdy stała się domeną myślenia,
a nie, jak u starożytnych, pracy etycznej (tj. asceza, oczyszczenie, medytacja). Wtedy to „definitywnie została zerwana więź między dostępem do prawdy, zależnym odtąd wyłącznie od autonomicznego
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procesu poznania, a wymogiem przemiany podmiotu, przemiany
jego bytu przez samego siebie” (s. 41). Michel Foucault stwierdza, że
na gruncie starożytnej duchowości podmiot ma możliwość poznania
prawdy, a szczególnie prawdy o sobie, tylko na mocy przekształcenia
swojego bytu. Pyta on również, czy możliwy jest zwrot od współczesnego podmiotu „prawdziwego poznania” do starożytnego podmiotu
„prawdziwych działań”. Aby jednak możliwa była odpowiedź na to
pytanie, należy dogłębnie prześledzić, co dla starożytnych oznaczało
„poznanie samego siebie”. I to właśnie czyni Foucault w swoich wykładach. Dokonując swoistej „archeologii podmiotu”, rzuca wyzwanie filozofii, która zapomniała o „trosce o siebie”, „praktyce siebie” i o „zbawieniu” podmiotu. Nowożytny podmiot jest wprawdzie zdolny do tak
zwanej „prawdy obiektywnej”, jednak ona jako taka nie jest zdolna go
zbawić. Innymi słowy, prawda dziś daje wiedzę i (być może) władzę,
ale nie wyzwala, nie przemienia podmiotu.
Foucault wychodzi od stwierdzenia, że dzisiejsza, zachodnia filozofia zatraciła swój właściwy cel, a przecież filozofować znaczy „przygotowywać się” czyli przyjmować postawę polegającą na traktowaniu
całego życia jako próby, próby, która może nas wyzwolić albo zniszczyć. Celem badań francuskiego filozofa, który zdaje się on narzucać
filozofii współczesnej, jest hermeneutyka Siebie, Siebie rozumianego nie jako byt indywidualny, ale jako Podmiot, którego jednostka
„w żadnym momencie swej egzystencji nie miała” (s. 135). Albo może,
który zagubiła, nie praktykując epimeleia heautou. Tę zasadę „zajmowania się sobą”, „troszczenia się o siebie” we współczesnej filozofii
niewątpliwie, zdaniem autora, przyćmiła zasada „poznania samego
siebie” (gnothi seauton). W całej kulturze greckiej odnaleźć można
jednak rozliczne świadectwa potwierdzające wagę, jaką przywiązywano do „troski o siebie”. Za jej sprawą bowiem możliwe jest prawdziwe
„poznanie siebie”.
Epimeleia heautou to forma działania. Jego celem jest takie przekształcenie siebie, które odkrywa prawdę o podmiocie. Autor przedstawia – odwołując się głównie do Alkibiadesa Platona, szkoły epikurejskiej, Plutarcha, Seneki, Filona z Aleksandrii, Marka Aureliusza
czy wczesnego chrześcijaństwa – zespół technik, mających na celu

192

filozofiareligii.pl,
nr 1
tytuł pisma 2014,
1(1)/2014

GENEALOGIA NOWOCZESNEGO PODMIOTU

zbudowanie więzi między podmiotem a prawdą. Nie chodzi mu jednak o odkrycie prawdy w samym podmiocie bądź w jego duszy. Chodzi o to, by pokazać podmiotowi tę prawdę, której wcześniej nie znał,
a do której musi dążyć, gdyż ona nad nim panuje.
Foucault, niczym lekarz, podaje nam szereg recept i zaleceń, jak
„zajmować się sobą”, aby „poznać siebie”. Najbardziej znaczącymi pośród owych „ćwiczeń siebie” są medytacja, wyrzeczenia, wstrzemięźliwość i wytrzymałość fizyczna. Wszystkie jednak te praktyki kumulują
się w melete thanotou – „medytacji nad śmiercią” lub raczej w „ćwiczeniu się w śmierci”. Ten bowiem, kto „oswoił” śmierć, ten w pełni
panuje nad sobą i jest w „prawdziwej relacji ze sobą”.
Wykłady Michela Foucault z pewnością stanowią pewne novum
w rozważaniach nad podmiotem oraz jego dostępem do prawdy,
a szczególnie do prawdy o samym sobie. Od czasów filozofii średniowiecznej i nowożytnej podmiot kształtowany zostaje przez jakąś prawdę, która jest mu dana a priori; w starożytności natomiast człowiek
może dojść do prawdy, tylko przekształcając siebie. Foucault próbuje
również znaleźć rozwiązanie problemu, który dziś potocznie nazywamy „kryzysem wartości”. Stara się on dowieść, że poza tak zwaną
„uświęconą moralnością” człowiek jest w stanie sam etycznie kształtować siebie. Kształtowanie to jest właśnie praktycznym zastosowaniem się do epimeleia heautou i polega na poddawaniu się takim ćwiczeniom, których celem jest wytworzenie „stosunku Siebie do Siebie”
(s. 247). Autor przedstawia w swoich wykładach tematy i wątki, które
do tej pory w filozofii nie doczekały się należytego opracowania. Dlatego właśnie lektura Hermeneutyki podmiotu otwiera kolejna „okno”
w poznaniu Siebie.
Jedynym mankamentem, który można zarzucić francuskiemu filozofowi, jest nienależyte i subiektywne potraktowanie filozofii chrześcijańskiej. I tak, jak doskonale porusza się on na gruncie filozofii i terminologii starożytnej, tak religijne pojęcia, jak chociażby zbawienie
czy nawrócenie, wydają się nie do końca przepracowanie. Nawiązując
do myśli stoickiej, Foucault podkreśla nieistotność trwania duszy po
śmierci. Troska o Siebie i poznanie Siebie nie są zakorzenione w żadnej transcendencji. Co więcej, samo „nawrócenie na Siebie” powinno
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odbywać się jedynie na poziomie immanencji. Według niego, chrześcijaństwo, przynosząc „nowe” rozumienie kategorii nawrócenia i zbawienia, zatraca klasyczne rozumienie epimeleia heautou. Zdaniem Foucault, w chrześcijaństwie „troska o Siebie” zmienia się w rezygnację
z Siebie, zerwanie i walkę z Sobą na rzecz odnowy Siebie w transcendencji. W ten sposób pojęcie epimeleia heautou zastąpione zostaje pojęciem metanoei (nawrócenia rozumianego tu jako „rezygnacja Siebie
z siebie”). Jednak pojęcie to Foucault niesłusznie odrywa od starożytnego rozumienia nawrócenia jako epistrophe (powrotu). Metanoei bowiem również jest powrotem duszy do jej źródła – doskonałości bytu
(s. 219), odnalezieniem Boga w głębi ludzkiej natury1. I w obu przypadkach, starożytnym i chrześcijańskim, źródło to jest „czymś więcej”,
czymś, co jest zarówno immanentne, jak i i transcendentne.

dorota grabiec – mgr, doktorantka w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ. Pisze rozprawę doktorską
dotyczącą problematyki metafor zła w filozofii Józefa Tischnera. Interesuje się
głównie problematyką zła w filozofii i religioznawstwie, problematyką podmiotu i gender studies.

1

Por. Pseudo-Dionizy Aeropagita, Pisma teologiczne I. Imiona Boskie, przeł. M. Dzielska, Kraków 1997.
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Jak uprawiać naukę?
Duhema spór z neoscholastykami
Martin Hilbert, Pierre Duhem and Neo-Thomist Interpretation
of Physical Science, Ph.D. Thesis, 2000, Institute for the History
and Philosophy of Science and Technology, University of Toronto

Pracujący w Toronto ksiądz katolicki Martin Hilbert w swojej pracy doktorskiej podjął się bardzo trudnego zadania, polegającego na
historycznym zestawieniu poglądów Pierre’a Duhema, francuskiego
historyka nauki i jednocześnie fizyka-teoretyka z przełomu XIX i XX
wieku, z odradzającą się wówczas scholastyką. Dotychczasowe opracowania dorobku naukowego Duhema wskazywały na silne przywiązanie autora do wyznawanej wiary katolickiej, co w zasadniczy sposób
miało wpływać na wartość merytoryczną jego badań. Nowatorstwo
w podejściu Hilberta polega na tym, że w drobiazgowy sposób odtworzył przebieg wewnętrznych debat w katolickich środowiskach akademickich, które zgodnie z życzeniem papieża Leona XIII skupiły się na
restauracji metody scholastycznej. Neotomizm miał być skutecznym
orężem w walce z tymi prądami, które w naukach humanistycznych
oraz przyrodniczych eliminowały światopogląd religijny, uznany za
nieadekwatny do opisu świata. Zadaniem autora było wskazanie różnic i podobieństw myśli wielkiego historyka nauki, jakim był Duhem,
oraz wskrzesicieli scholastyki, którym niejednokrotnie wykazywał
błędy w argumentacji. Duhem bronił katolicyzmu, ale był świadom,
że neoscholastyka i metafizyka, którą ona głosiła, nie obronią światopoglądu religijnego wobec dynamicznie rozwijających się nauk przyrodniczych.
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Praca Hilberta składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym autor
sięgnął do źródeł restauracji tomizmu z końca XIX wieku, opisując
warunki, w których metoda scholastyczna powróciła do łask jako
uznany sposób prowadzenia badań akademickich na uczelniach katolickich w Europie. W tamtym czasie brakowało spójnych podstaw do
budowy teologii chrześcijańskiej, a kolejne lata przynosiły narodziny
coraz to nowych prądów filozoficznych i naukowych. Przez gros przedstawicieli Kościoła katolickiego były one odbierane jako zagrożenie
dla istniejących dogmatów wiary i ustalonego porządku, a silne prądy
laickie niejako w naturalny sposób wymuszały poszukiwanie nowych
i skutecznych środków apologetycznych. Hilbert dość szczegółowo
opisał genezę encykliki Aeterni Patris. O przywróceniu w szkołach katolickich chrześcijańskiej filozofii w duchu doktora anielskiego św. Tomasza z Akwinu oraz sposób rozpowszechniania zawartych w niej zaleceń dla szkół katolickich. Autor ukazał, jak różnorodnie wyglądała
reakcja środowisk akademickich we Francji i Belgii w odpowiedzi na
model nauczania narzucony z Watykanu. Środowiska te nie były jednolite i wśród ich przedstawicieli nie brakowało przeciwników nowej
metody. Wśród nich Duhem wcale nie był odosobnionym naukowcem.
Wręcz przeciwnie: sam prężnie działał, będąc jedną z najważniejszych
postaci w jednym z towarzystw naukowych, a w wydawanym przez
nie czasopiśmie „Revue des Questions scientificues” publikował swoje
pierwsze artykuły naukowe z zakresu filozofii fizyki. To one stały się
zaczątkiem długiej polemiki z neoscholastykami.
W kolejnych rozdziałach Hilbert opisał recepcję neotomizmu w środowiskach akademicki we Francji i Belgii, następnie Duhemowską krytykę współczesnej mu fizyki; relację fizyki oraz metafizyki w kontekście
wolnej woli, stworzenia w czasie oraz istnienia Boga, kończąc na recepcji
oraz wpływie myśli Duhema na późniejsze środowiska katolickie.
Hilbert głównie skupił się na poglądach dotyczących wzajemnego
powiązania fizyki i metafizyki. Neoscholastycy byli zagorzałymi zwolennikami teorii hylemorfizmu, która miała znaleźć nowe zastosowanie w naukach przyrodniczych, głównie w interpretacji praw fizyki.
Duhem był nowatorem i jako fizyk-teoretyk podkreślał, że w przypadku nauk przyrodniczych kierowanie się regułami określonego systemu
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metafizycznego nie jest możliwe z uwagi na ich odmienny charakter
oraz metody prowadzonych badań. Był on przeciwnikiem programowego łączenia fizyki teoretycznej z systemami metafizycznymi, ponieważ uważał, że takie połączenie szkodzi postępowi badawczemu. Dlatego też charakteryzował metafizykę jako odrębną dziedzinę, której
zasadnicze dążenie kieruje się w stronę ustalenia ostatecznej charakterystyki natury rzeczywistości. Teoria fizyczna była według niego konstrukcją symboliczną, a jej celem przedstawienie w niewielkiej liczbie
definicji oraz zasad zespołu praw eksperymentalnych. Odrzucał on
możliwość łączenia teorii fizycznej z metafizyką, ponieważ podawane
przez tę teorię wyjaśnienia nabrałyby charakteru absolutnego. Duhem
twierdził, że rolą metafizyka jest umiejętność oddzielenia stwierdzenia
doświadczalnego, obdarzonego obiektywnym odniesieniem, od symbolu matematycznego, który takiego odniesienia nie posiada.
Znając historię nauki oraz przemiany, jakie dokonywały się w naukach przyrodniczych we współczesnych mu czasach, był świadom, że
era uprawiania nauki w oparciu o pewien skończony system metafizyczny, który dawałby odpowiedzi na fundamentalne pytania o pierwotne zasady, nie była możliwa na gruncie fizyki, ponieważ ta kierowała się autonomicznymi zasadami. Duhem zastosował podejście
quasi-tomistyczne: nie zanegował ani istnienia, ani stopnia ważności
metafizyki, ale uznał tę dziedzinę za jeszcze wspanialszą formę wiedzy.
Fakt, iż jakaś teoria fizyczna nie stanowi wyjaśnienia świata, był dla
niektórych neoscholastyków nie do przyjęcia. Jednak był to swoisty
paradoks, bo teorie ultymatywne, które dawałyby całościowe wytłumaczenie świata (jak choćby popularny wówczas mechanicyzm, atomizm), stanowiły zagrożenie dla fundamentów wiary, których chcieli
bronić katolicy: wolnej woli, stworzenia świata oraz Boga. Pomysł Duhema, aby zunifikować wszystkie działy fizyki, okazał się kompletnie
nietrafiony. Duhem wierzył głęboko, że metoda naukowa przybliża
naukowców do odkrywania prawdy, mimo przyjmowania konwencjonalnego języka, ale jej skuteczność zależała od pełnej niezależności nauki. Patrząc z perspektywy relacji nauki i wiary, upór w konsekwentnym oddzielaniu fizyki i metafizyki był wówczas zjawiskiem nowym
i niepowszechnym.
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Książka Martina Hilberta jest pełna historycznych analiz. Stanowi ona obszerne źródło wiedzy na temat neoscholastyki, a zwłaszcza
pewnych rozwiązań wypracowanych w celach zasadniczo apologetycznych. Tekst jest niekiedy gęsty, a dłuższe cytaty są przywołane
w języku francuskim. Ta pozycja może być dobrą lekturą dla zainteresowanych rozwojem wzajemnych relacji nauki i wiary na przełomie
XIX i XX wieku w Europie, bowiem pokazuje w szerokim kontekście
historycznym ewolucję wzajemnych, a czasami naprawdę niełatwych
stosunków. Co więcej, uwzględnia inne publikacje naukowe, których
autorzy próbowali się mierzyć z interpretacją Duhema. Nowatorskie
podejście Hilberta ukazuje jednostronność w ocenie dorobku Duhema, charakteryzującą wcześniejsze analizy. Dużą zaletą tej rozprawy
jest fakt, że bazuje głównie na oryginalnych tekstach źródłowych,
w szczególności czasopismach z końca XIX wieku. Opracowanie to
jest bardzo skrupulatne, zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawienie historycznego tła ówczesnych debat naukowych oraz światopoglądowych.

eleonora magierowska – mgr, doktorantka na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zajmuje się filozofią religii, a zwłaszcza problematyką relacji nauki i wiary. Ponadto interesuje się literaturą oraz
estetyką, w tym szczególnie sztuką chrześcijańską.
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