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K a r o l  Ta r n o W s K I,  
J a K U b  G o m U ł K a

Wprowadzenie

Historia fenomenologii polskiej jest niemal tak długa jak historia samej fe-
nomenologii, rozpoczyna się bowiem wraz z wczesnym okresem twórczo-
ści Edmunda Husserla. Polska myśl fenomenologiczna pojawiła się w śro-
dowisku ściśle zracjonalizowanej „szkoły lwowsko-warszawskiej”, w której 
tacy filozofowie jak Kazimierz Twardowski, Tadeusz Kotarbiński, Kazi-
mierz Ajdukiewicz czy Alfred Tarski i ich uczniowie uprawiali filozofię lo-
giki, semantyki, ontologii i nauki, kładąc nacisk na systematyczną i rygory-
styczną metodologię. Dla tej szkoły pojawienie się fenomenologii nie było 
jednak całkowitą rewolucją, ponieważ Logische Untersuchungen1 – pierw-
sze ważne dzieło Husserla z lat 1900–1901 – wyrastały z refleksji dotyczącej 
uprawiania podobnych dziedzin. Husserl podjął się ich reformy w duchu 
co najmniej tak samo racjonalnym, przewalczającym pozytywistyczną po-
kusę psychologizmu dążącego do znaturalizowania idealnych struktur sta-
nowiących fundament obiektywnej racjonalności, w tym logiki i matema-
tyki. Fenomenologiczna zasada „powrotu do rzeczy samych” implikowała 
jednak również odrzucenie pokusy scjentyzmu i otwierała tym samym pole 
do nieuprzedzonych pytań i poszukiwań dotyczących sensu egzystencji (za-
równo indywidualnej, jak i zbiorowej), które symbolizują nazwiska Marti-
na Heideggera, Maksa Schelera, Jeana-Paula Sartre’a, Emmanuela Levinasa 
czy Jeana-Luca Mariona. Myśl polska szybko przyswoiła literaturę fenome-
nologiczną, nasycając ją własnymi intuicjami i własnym, polskim doświad-
czeniem, w którym chrześcijaństwo odgrywa ważną rolę. 

Nie ulega wątpliwości, że polską fenomenologię zainicjował Roman In-
garden – jeden z najlepiej rozpoznawanych na świecie filozofów polskich, 

1 Zob. E. Husserl, Badania logiczne, t. 1, tłum. J. Sidorek, Toruń 1996; tenże, Badania logiczne, 
t. 2, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2000.
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a zarazem jeden z najważniejszych kontynuatorów myśli Husserla. Trzeba 
jednak podkreślić, że dalszy rozwój tego nurtu w Polsce nie cechował się 
bynajmniej ślepym przywiązaniem do Ingardenowskiej perspektywy pro-
blemowej. Przeciwnie, późniejsi myśliciele zadawali zupełnie nowe pyta-
nia i formułowali własne oryginalne odpowiedzi. 

Roman Ingarden (1893–1970)  –  autor wybitny, niezwykle twórczy 
i  płodny  –  kształcił się najpierw we Lwowie pod kierunkiem Kazimie-
rza Twardowskiego (ucznia Franza Brentany, który był również mistrzem 
Husserla), w atmosferze wielkiego rygoryzmu metodologicznego i kultu-
ry logicznej cechującej wspomnianą wyżej szkołę lwowsko-warszawską. 
Po studiach we Lwowie wyjechał do Getyngi, a następnie Fryburga, pod 
skrzydła Edmunda Husserla, którego stał się wiernym, choć krytycznym, 
uczniem i partnerem: Medytacje kartezjańskie2 Husserla ukazały się ofi-
cjalnie z komentarzem Ingardena. 

Polski filozof związał się przyjaźnią z  wczesnymi uczniami Husser-
la, szczególnie (choć nie wyłącznie) z Edith Stein. Napisał pracę doktor-
ską o teorii intuicji i intelektu u Henriego Bergsona, zaznajamiając z nim 
Husserla, który odnalazłszy w myśli francuskiego autora liczne podobień-
stwa do własnych koncepcji, wykrzyknął kiedyś: „Ach, to tak, jakbym był 
Bergsonem!”. Wróciwszy do odrodzonej po zakończeniu I wojny świato-
wej Polski, Ingarden habilitował się na podstawie pracy Essentiale Fra-
gen (polski tytuł: O Pytaniach esencjalnych3), a w 1933 roku został profe-
sorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po II wojnie światowej 
wykładał filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (z kilkulet-
nią przerwą, był bowiem zbyt „idealistyczny” dla stalinowskich komuni-
stów), gdzie wychował rzeszę wybitnych uczniów, którzy utworzyli polską 
szkołę fenomenologiczną.

Ingarden przejął Husserlowską ideę redukcji, lecz zinterpretował ją po 
swojemu. Jej najważniejszymi i  bezdyskusyjnymi etapami były dla niego 
zaczerpnięte z tzw. Idei I4 (1913): redukcja fenomenologiczna, czyli „wzię-
cie w nawias” tezy o istnieniu świata, oraz redukcja ejdetyczna. Zgadzał się 

2 Zob. E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 2009. 
3 Zob. R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, [w:] tenże, Z teorii języka i filozoficznych pod-

staw logiki, Warszawa 1972.
4 Zob. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, 

Warszawa 1975.
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z niemożliwością utrzymania naiwnego realizmu, przesuwając cały ciężar 
myślenia na „idee”. Z ich pomocą postanowił polemizować z tym, co okre-
ślił jako „idealizm metafizyczny” Husserla – koncepcją, którą autor Idei wy-
prowadził z  krytyki realizmu naiwnego (obejmującej także bezdyskusyj-
nie przyjęte twierdzenia nauk szczegółowych). Jak wspomnieliśmy, Husserl 
rzucił słynne hasło „powrotu do rzeczy samych”, które pociągnęło za sobą 
otwarcie pola badań dotyczących powstawania wszelkich sensów dotyczą-
cych rzeczywistości – w tym sensu istnienia! – a odnajdywanych w „świa-
domości transcendentalnej”, w której owe sensy się „konstytuują”. Dla Ingar-
dena oznaczało to jednak metafizyczne przesądzenie o zależności lub nawet 
pochodności realnego świata od ludzkiej świadomości, co chciał podważyć, 
badając zawartości „idei” ściśle przedmiotowych, będących mapą katego-
rialną świata, a także możliwe powiązania i uzależnienia świata od świado-
mości. Jego zasadnicze pytanie brzmiało: czy do idei świata realnego nale-
ży pochodność i zależność od ludzkiej świadomości – stąd tytuł głównego 
dzieła Ingardena: Spór o istnienie świata5. W ten sposób budował on „on-
tologię” świata – nie bez analogii do ontologii Nikolaia Hartmanna – ro-
zumianą jako ejdetyczna sieć czystych możliwości, co do których faktycz-
nych odpowiedników musiałaby rozstrzygać dopiero metafizyka. Ontologia 
ta, ściśle przedmiotowa, obejmuje struktury egzystencjalne („momenty eg-
zystencjalne” takie jak pierwotność i pochodność, zależność i niezależność, 
samodzielność i niesamodzielność), formalne i materialne różnych „spo-
sobów istnienia”: realnego, idealnego, świadomościowego i intencjonalne-
go. Ingarden sądził, że idealizm Husserla ujmuje świat rzeczywisty na wzór 
tworów świadomości i wyobraźni, czyli takich, jakie krystalizują się w dzie-
łach sztuki, przede wszystkim w dziełach literackich. Dlatego autor Sporu 
o  istnienie świata poświęcił się także badaniu „przedmiotów intencjonal-
nych” w tym węższym sensie dzieł twórczości artystycznej. Doprowadziło 
go to do problematyki wartości jako takich, zwłaszcza w kontekście literatu-
ry i sztuki – a więc do estetyki, z której jest najbardziej znany – ale również 
do etyki i antropologii, a także teorii poznania oraz języka. 

Przy okazji badań ontologicznych zawartych w  Sporze o  istnienie 
świata Ingarden doszedł do wniosku, że choć realny świat nie może 
być pochodny ani zależny od ludzkiej świadomości, to jednak jawiąc 

5 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1987.
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się – dzięki strukturze czasowej – jako niepierwotny, może być pochod-
ny w stosunku do absolutnie pierwotnej, boskiej świadomości. W ten 
sposób nieoczekiwanie w  filozofii Ingardena pojawia się (rzadko za-
uważana) perspektywa metafizycznego deizmu. Filozofia Ingardena jest 
obiektywistyczna i  realistyczna, ale zarazem pluralistyczna i  w  swoich 
wielorakich fenomenologicznych analizach subtelna i  bynajmniej nie 
dogmatyczna.

Rys realizmu i orientacja na szeroko rozumianą metafizykę w połą-
czeniu z teorią wartości i filozofią człowieka daje się również odnaleźć 
u wielu uczniów Ingardena, spośród których należy wymienić Andrzeja 
Półtawskiego, Adama Węgrzeckiego, Danutę Gierulankę, a także bardzo 
oryginalną, lecz piszącą wyłącznie po angielsku i żyjącą w USA twórczy-
nię monumentalnego dzieła Logos and Life6 Annę-Teresę Tymieniecką. 
Miano najwybitniejszych uczniów Ingardena – w każdym razie w Pol-
sce – należy się jednak bez wątpienia Władysławowi Stróżewskiemu oraz 
Józefowi Tischnerowi. Ten pierwszy (urodzony w  1933 roku) otrzymał 
solidną formację tomistyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
skąd przeniósł się pod skrzydła Ingardena do Krakowa, gdzie objął ka-
tedrę ontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stróżewski, w  przeci-
wieństwie do Ingardena, otwarcie zadaje pytanie o samo istnienie, a nie 
tylko o  realny sposób istnienia  –  co zbliża go okrężną drogą do pro-
blematyki Heideggera. Jest – czerpiąc ze znakomitej znajomości filozo-
fii starożytnej i  średniowiecznej  –  głębokim analitykiem problematy-
ki metafizycznej w jej związku z zagadnieniami dialektyki, ale w duchu 
(rozbudzonej przez Ingardena) wrażliwości na wielorakie możliwości 
relacji ejdetyczno-ontologicznych. Zajmuje się także intensywnie pro-
blematyką dzieła sztuki i estetyki opierając się na teorii wartości, a osta-
tecznie na teorii transcendentaliów: prawdy, dobra, piękna – naturalnie 
głównie z perspektywy piękna. Stróżewskiego, podobnie jak Ingardena, 
fascynuje także temat człowieka-twórcy i  zagadnienie dialektyki twór-
czości, o której traktuje jego główna książka pod tym właśnie tytułem7. 
Fenomenologia (głównie fenomenologia wartości), metafizyka, dialek-
tyka – oto filozoficzna trójca Stróżewskiego. 

6 Zob. A. T. Tymieniecka, Logos and Life, Dordrecht & Boston 1987–2000 (4 tomy).
7 Zob. W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 2007.
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Na przecięciu problematyki wartości i  metafizyki zarówno Ingar-
den, jak i Stróżewski, choć każdy z nich inaczej, mówią o sacrum i „ja-
kościach metafizycznych”, które dopełniają i  przekraczają ściśle racjo-
nalny horyzont filozofii. Stróżewski ukuł termin „metaracjonalizm” na 
oznaczenie zdolności rozumu do przekraczania samego siebie w  kie-
runku tajemnicy i  sacrum  –  przekraczania, które jednak wciąż pozo-
staje racjonalne. Ta ważna myśl może stanowić iunctim między filozofią 
a chrześcijaństwem o tyle, o ile rozum nie zdradza siebie, otwierając się 
na to, co go przekracza, ponieważ dostrzega swoje własne granice, które 
nie ograniczają sfery myślenia.

Dopiero jednak drugi najwybitniejszy uczeń Ingardena, Józef Ti-
schner (1931–2000), wykładowca m.in. Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, dokonał 
prawdziwej rewolucji w polskiej fenomenologii. Tischner to niezwykła 
i  bogata postać: kapłan–duszpasterz, kaznodzieja, opiekun ludu gó-
ralskiego oraz ludzi teatru, myśliciel i  działacz społeczny. Wspania-
ły, wolny duch, bliski ludziom, otwarty, mądry. Nade wszystko jednak 
bardzo wybitny i nowatorski fenomenolog. Uczeń Ingardena, w trud-
nej rzeczywistości komunistycznej i w ramach intelektualnego konser-
watyzmu polskiego Kościoła przyswajał i propagował współczesną fe-
nomenologię pohusserlowską, którą przetwarzał we własną oryginalną 
wizję filozoficzną.

Tischner jako pierwszy w  Polsce zrozumiał, że Husserlowski ide-
alizm jest transcendentalny, a nie metafizyczny, i  że pytania Husserla 
prowadzą fenomenologię konsekwentnie ku filozofii Heideggera, a da-
lej ku hermeneutyce Paula Ricoeura, myśli Emmanuela Levinasa i filo-
zofii dialogu. Zrozumiał także, że „po Auschwitz i Kołymie” – fenome-
nie monstrualnego zła – filozofia chrześcijańska nie może już powrócić 
do swych tradycyjnych metafizycznych wykładni. Po znakomitych pra-
cach na temat „ja transcendentalnego” u  Husserla Tischner stworzył 
własną koncepcję „ja aksjologicznego” które walczy o „usprawiedliwie-
nie” swojego istnienia, zawsze w relacji do drugich i  zawsze zagrożo-
nego, nie tylko fizycznie, lecz także moralnie. Kluczowym terminem 
Tischnera jest „spotkanie” z drugim, któremu jak cień towarzyszy moż-
liwość tragedii, a więc zła, zrozumiałego jednak tylko w świetle abso-
lutnego Dobra. To dopiero spotkanie z drugim otwiera myślenie, a tak-
że uruchamia fenomenologię i metafizykę dobra i zła – w horyzoncie 
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Dobra, a nie Bytu. Spotkanie z drugim stanowi także jedyny rzeczywi-
sty dostęp do Boga. 

Tischner  –  w  słynnym eseju Schyłek chrześcijaństwa tomistyczne-
go8 – zerwał otwarcie z tomizmem jako całościową formułą chrześcijań-
skiego myślenia i  działania. Metafizyce bytu przeciwstawił, nawiązując 
do Platona i  Levinasa, metafizykę Dobra, rozumianego jednak zdecy-
dowanie dialogicznie: jako obecnego w  miłości między ludźmi i  przy-
noszącego zbawienie, a więc nie tylko jako źródła etycznych przykazań. 
W  swojej filozofii człowieka Tischner, polemizując z  Levinasem, poło-
żył bowiem nacisk na wzajemność relacji międzypodmiotowych („cię-
żary jedni drugich noście”), dla których niezbędna jest decyzja wolności 
i wierność w obliczu pokusy zdrady i kłamstwa.

Tischner nie uznawał sztywnych podziałów między dyscyplinami: 
mówił np. o  „myśleniu religijnym”, które może mieć różne perspekty-
wy i w którym to, co „filozoficzne”, przeplata się z tym, co „teologiczne”. 
Sam analizował je poprzez odmienne, lecz zawsze religijnie zorientowane 
hermeneutyki: podmiotowo-augustyńską, kosmologiczno-tomistyczną, 
wreszcie historyczno-dialogiczną. „Królewską drogą” zawsze jednak po-
zostawał dla niego dramat między wolnościami, dramat walki ze złą, sła-
bą wolą i rozpaczą, która znajduje oparcie w nadzieji i łasce dobrej wolno-
ści potężnego Innego.

Problematykę epoki Auschwitz i  Kołymy Tischner rozpracowywał 
zwłaszcza w swojej Filozofii dramatu9, będącej oryginalnym wkładem we 
współczesną filozofię zła, która w  jego ujęciu stanowi w  pewnej mierze 
wprowadzenie do filozofii dobra. I to właśnie w niej, a także w nawiązują-
cym tytułem do głównego dzieła Ingardena Sporze o istnienie człowieka10 
Tischner wprowadził wątki typowo chrześcijańskie, takie jak walka nadziei 
na zbawienie z pokusą zamknięcia się i rozpaczy, relacja wolności i łaski, 
wreszcie miłość. Ogólnie rzecz biorąc, ośrodkiem myśli Tischnera jest 
z jednej strony człowiek w dialogu – również dialogu społecznym – a tak-
że człowiek w zmaganiach z próbami egzystencji, z drugiej – otwieranie się 
na świat religijny widziany przez pryzmat wielkiej problematyki zła i do-
bra oraz metaforyki zbawienia i  przebóstwienia. Tischner czerpał nauki 

8 Zob. J. Tischner, Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego, „Znak” (1970), nr 187, s. 1–20.
9 Zob. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2002.
10 Zob. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.
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od Augustyna, Sørena Kierkegaarda, Georga Wilhelma Friedricha Hegla, 
Martina Heideggera, Emmanuela Levinasa, Paula Ricoeura, Gabriela Mar-
cela, Franza Rosenzweiga, a także polskiego filozofa-psychiatry Antoniego 
Kępińskiego. Pytał, uczył myślenia i czynnej nadziei.

Polska fenomenologia byłaby jednak nie do pomyślenia bez wielkiej po-
staci Karola Wojtyły –  Jana Pawła II. Ten niezwykle zdolny fenomenolog 
i filozof podmiotu etycznego – autor Osoby i czynu11 – musiał zmagać się 
z  jednej strony z potężniejącym powołaniem w ramach instytucji Kościo-
ła, z drugiej z konserwatywnym środowiskiem tomistycznym (został zresz-
tą profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), które cały czas pró-
bowało włączyć go w swoje ideowe szeregi, starając się minimalizować jego 
wkład w filozofię przeżywającego podmiotu. Tymczasem Wojtyła był nade 
wszystko samodzielnym i  oryginalnym filozofem człowieka, którego styl 
myślenia był wyraźnie „naturalnie fenomenologiczny”, mimo że myśleniu 
temu towarzyszyło obciążenie kategoriami języka arystotelesowsko-tomi-
stycznego, co wprowadziło niespójność do jego filozofii. Stawiana przez nie-
go teza – przełomowa z punktu widzenia „ortodoksji tomistycznej” – że me-
tafizyka kosmologiczna załamuje się (a nie tylko modyfikuje) dzięki temu, 
co „nieredukowalne w człowieku”, to jest dzięki sferze świadomych przeżyć, 
pozwoliła mu na swobodną penetrację sfery podmiotowej bez troszczenia 
się o „kosmologiczną” perspektywę metafizyczną. Perspektywa ta nie zosta-
ła też jednak odrzucona. Motyw metafizycznego realizmu powraca w posta-
ci powagi rzeczywistego czynu moralnego, do którego nie wystarczy ani in-
tencja, ani nawet orientacja aksjologiczna, albowiem przez odpowiedzialne 
działanie dokonuje się budowanie samego bytu działających moralnie ludzi. 

Wojtyła nie był filozofem dialogu  –  był filozofem świadomego pod-
miotu, który zasadniczo wie, co czyni, i dzięki temu jest zdolny do su-
miennej samooceny i do odpowiedzialności. Najsubtelniejsze analizy au-
tora Osoby i  czynu dotyczą różnych warstw przeżyciowych podmiotu, 
które tworzą jego dynamiczną, zorientowaną na działanie strukturę, a nie 
tylko zabudowują jego psychikę jako możliwe pole badań psychologicz-
nych. Mimo pewnych terminologicznych wahań Wojtyła de iure przewal-
czył grecki substancjalizm w  odniesieniu do człowieka. Był wnikliwym 

11 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 
Lublin 1994.
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czytelnikiem Sartre’a i tworzył „konkurencyjną” w stosunku do jego my-
śli bardzo przekonującą filozofię działającego, wolnego, ale rzeczywiście 
twórczego i odpowiedzialnego podmiotu. 

Postać i myśl Wojtyły – człowieka o szerokich horyzontach – otwar-
ła gościnną przestrzeń dla filozofii Tischnera i innych zainteresowanych 
filozofią człowieka i religii myślicieli. Pracę doktorską o filozofii Sartre’a 
pisał pod kierunkiem Wojtyły inny utalentowany fenomenolog, Stani-
sław Grygiel. Filozof ten, profesor Uniwersytetu Laterańskiego, będąc 
pod wyraźnym wpływem myśli egzystencjalnej (także Heideggera), bu-
duje oryginalną filozofię osoby-w-rodzinie w  horyzoncie chrześcijań-
skiego sacrum, które cywilizacja współczesna chce zdesakralizować, 
„odczarować”. Prezentowany w tym tomie tekst pokazuje jego ciekawą 
recepcję fenomenologicznej ontologii Sartre’a, lecz w gruncie rzeczy nie 
stanowi reprezentatywnej próbki myśli Grygla. Hasłem przewodnim tej 
ostatniej może być tytuł jednego z jego esejów: Profanacja albo kontem-
placja i sakrament12. 

Filozofia Wojtyły, a zwłaszcza Tischnera, w sposób bardzo zdecydowa-
ny uczyniła człowieka ośrodkiem i tematem fenomenologii. Myśl tych au-
torów mocno oddziaływała na średnie i młodsze pokolenie polskich feno-
menologów. Należą do niego m.in. Krzysztof Michalski (właściwy twórca 
Instytutu Nauk o Człowieku i przyjaciel Tischnera), Tadeusz Gadacz (wy-
chowanek i  asystent Tischnera), Jan Andrzej Kłoczowski (fenomenolog 
i  historyk mistyki), Karol Tarnowski (uczeń Tischnera i  Stróżewskiego, 
autor studiów z pogranicza filozofii wiary i filozofii Boga), Krzysztof Mech 
(filozof religii), Adam Workowski, Joanna Barcik, wreszcie fenomenolog 
człowieka Adam Hernas. Oddziaływanie to nie jest, rzecz jasna, przytła-
czające  –  przeciwnie, zaprasza do poruszania się w  obrębie szerokiego 
spektrum współczesnej fenomenologii i pobudza do pracy twórczą wy-
obraźnię. Do polskich fenomenologów zaliczają się więc zarówno myśli-
ciele zafascynowani w szczególności filozofią Heideggera, jak i ci, którzy 
idą śladami Levinasa, Marcela i Mariona. Nie wszystkich nurtują proble-
my myśli religijnej, w szczególności chrześcijańskiej. Wszyscy jednak pi-
szą ważkie, w pełni odpowiedzialne filozoficznie prace.

12 Zob. S. Grygiel, Profanacja albo kontemplacja i sakrament, „Znak” (1975), nr 253, s. 822–845. 



Wprowadzenie 13

*  *   *

Niniejszy tom został pomyślany jako przewodnik po polskiej filozofii 
chrześcijańskiej uprawianej metodą fenomenologiczną. Samo pojęcie fi-
lozofii chrześcijańskiej jest oczywiście kontrowersyjne, co zresztą od-
zwierciedla wielowiekowy i chyba nierozstrzygalny spór o istotę filozofii. 
Niektórzy – za Heideggerem – uważają, że badania filozoficzne dotyczą 
tego, co bardziej fundamentalne niż wiara religijna. Inni – za myśliciela-
mi ateistycznego Oświecenia i „mistrzami podejrzeń” – sądzą, że misją fi-
lozofii jest wyzwalanie ludzkiego myślenia z okowów mitu religijnego. Są 
również tacy autorzy, którzy omimo uznania wagi tradycji myśli religij-
nej odrzucają inspiracje chrześcijańskie jako niedojrzałe (Emmanuel Le-
vinas). Już samo podjęcie zadania, jakim było przygotowanie tej książ-
ki, wyraża nasz dystans do wymienionych stanowisk. Przedzałożeniem 
jest przekonanie, że myślenie inspirowane chrześcijańskim Objawieniem 
może dojrzale i owocnie podejmować egzystencjalne problemy współcze-
snego człowieka.

Ceną za to okazało się – być może dla niektórych nieuprawnione – po-
szerzenie zakresu pojęcia fenomenologii i włączenie w jej ramy filozofów, 
którzy posługują się również innymi metodami, przede wszystkim kla-
syczną metafizyką (np. Wojtyła, Grygiel, Stróżewski). W rezultacie nasza 
książka obejmuje także myślicieli, którzy fenomenologią się inspirują, ale 
stosują ją w swobodny sposób, co zresztą ma swoje precedensy także we 
Francji (np. Gabriel Marcel) czy w Niemczech (np. Edith Stein). Przy tej 
okazji uwydatniamy jednak ważny rys fenomenologii: niedogmatyczność, 
otwartość na inne metody, np. hermeneutykę, oraz inspiracje metafizycz-
ne (Levinas, Scheler, Stein, poniekąd również Heidegger).

Artykuły zebrane w tomie dzielą się w sposób naturalny na dwie zasad-
nicze części. Pierwsza z nich pomyślana jest jako antologia, w której zgro-
madziliśmy teksty głównie historyczne  –  jeden z  nich niemal w  całości 
został napisany przed wojną – będące naszym zdaniem najważniejsze i naj-
bardziej reprezentatywne dla tematu książki. Nie wszystkie dotyczą bez-
pośrednio problematyki religijnej, choć wszystkie uważamy  –  z  różnych 
względów – za nieodzowną część przedstawianej przez nas historii. Z  tej 
przyczyny antologia dzieli się na dwie sekcje: Fenomenologia ogólna i Feno-
menologia religii. Drugą częścią książki jest zbiór esejów, które fenomeno-
logię polską i jej związki z myślą chrześcijańską obrały sobie za przedmiot.
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Sekcja pierwsza antologii zawiera cztery artykuły: dwa autorstwa Ro-
mana Ingardena i  dwa napisane przez Karola Wojtyłę. Pierwszy z  tek-
stów Ingardena, Człowiek i  czas, którego początkowe fragmenty zostały 
napisane w  1937 roku, a  zakończenie powstało podczas II wojny świa-
towej (wszedł do znanego i  parokrotnie wznawianego zbioru Książecz-
ka o człowieku13) poświęcony jest analizie doświadczenia czasu, zwłaszcza 
jego negatywnej strony związanej z przemijaniem i niepewnością jutra. 
Znamienne jest, że gdy w  swoich fenomenologiczno-egzystencjalnych 
rozważaniach Ingarden dochodzi do punktu, który – jak się wydaje – wy-
maga sięgnięcia poza doczesność, nie powołuje się na nadzieję, której źró-
dłem jest ufność w Boską transcendencję, lecz proponuje poszukiwanie 
śladu bytu niepodlegającego czasowi w sobie samym.

Drugi z prezentowanych tu tekstów Romana Ingardena, noszący ty-
tuł O jakościach metafizycznych, to w istocie fragment jego książki O dzie-
le literackim14, wydanej pierwotnie po niemiecku w 1931 roku, poświęco-
ny fenomenologii pewnych specyficznych przeżyć, takich jak wzniosłość, 
tragiczność, demoniczność czy świętość. Autor określa je mianem prze-
żyć metafizycznych, co usprawiedliwia faktem, że – jak twierdzi – w nie-
częstym doświadczeniu tego rodzaju przeżyć odsłania się „głębszy sens” 
naszego życia i całego bytu, stanowią one przerwę w codzienności, coś, 
nad czym nie panujemy, co nas nieoczekiwanie spotyka. Choć perspek-
tywa rozważań Ingardena jest podporządkowana celom jego teorii sztuki, 
a więc badaniu, w jaki sposób jakości metafizyczne pojawiają się w dzie-
le literackim, to jednak podjęcie zagadnienia tego szczególnego rodzaju 
przeżyć znów prowadzi autora na próg rozważań o Transcendencji.

Trzeci rozdział antologii stanowi artykuł Karola Wojtyły Podmioto-
wość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, który pierwotnie został opu-
blikowany po angielsku w  1978 roku. Autor  –  przyjąwszy perspektywę 
fenomenologiczną – rozważa zagadnienie możliwości redukcji człowie-
ka do świata. Potrzebę takiej redukcji, wedle Wojtyły, wyraża już myśl 
Arystotelesa, dla którego istota człowieka wyrażona w  definicji animal 
rationale wpisuje się w  strukturę całości bytu. Równie stare jest jed-
nak, zdaniem autora, przeświadczenie o zasadniczej nieredukowalności 

13 Zob. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 2009.
14 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1988.
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podmiotowego charakteru człowieka, która wiąże się z kluczową dla fe-
nomenologii kategorią przeżycia. Tekst ten nie ma co prawda żadnego 
bezpośredniego związku z problematyką religijną, implicite zawiera jed-
nak afirmację fenomenologicznych analiz relacji człowiek–Bóg wycho-
dzących od innej dziedziny faktyczności niż analizy tomistyczne – niere-
dukowalnej dziedziny podmiotowych przeżyć.

Drugi z zamieszczonych w naszej antologii artykułów Wojtyły, Transcen-
dencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, stanowił pierwotnie treść 
wystąpienia wygłoszonego w 1976 roku na konferencji we włoskim Arezzo. 
Autor skupia się w nim na fenomenologii ludzkiego działania celowego oraz 
towarzyszących mu przeżyć wartości i dokonywania między nimi wyborów, 
odsłaniając istotną dla woli i  czynu osobową strukturę samostanowienia, 
a także ukazując dwuwymiarowy – horyzontalny i wertykalny – charakter 
transcendencji właściwej działaniu podmiotu. Ów drugi wymiar, związany 
z doświadczeniem sumienia i odniesieniem do absolutnych wartości praw-
dy i dobra – co autor wskazuje, lecz czego już nie rozwija – może stanowić 
grunt pod analizę stosunku człowieka do Boskiego Absolutu.

Druga, znacznie obszerniejsza sekcja antologii – Fenomenologia reli-
gii – zawiera dziewięć tekstów: po dwa autorstwa Józefa Tischnera i Ka-
rola Tarnowskiego oraz po jednym artykule Władysława Stróżewskie-
go, Stanisława Grygla, Tadeusza Gadacza, Jana Andrzeja Kłoczowskiego 
i Krzysztofa Mecha. Pierwszy, a zarazem najstarszy artykuł wybrany do 
tej sekcji – Człowiek i Bóg w metafizyce z roku 1965 – reprezentuje bogaty 
dorobek filozoficzny Stanisława Grygla. W artykule tym autor podejmu-
je dyskusję z tradycją tomistyczną, posiłkując się – rzecz jasna krytycz-
nie – myślą Sartre’a. Polski autor zadaje sobie pytanie o faktyczne źródła 
Sartre’owskiego ateizmu. Przeprowadza skrupulatną analizę stanowiska 
francuskiego egzystencjalisty, w  znacznej mierze aprobując fenomeno-
logiczne analizy tego ostatniego (zestawia je ze spostrzeżeniami Toma-
sza z Akwinu). Celem jest odsłonięcie i uwypuklenie możliwości dwo-
jakiej – teistycznej i ateistycznej – interpretacji tych samych źródłowych 
doświadczeń. Według autora możliwość tę warunkuje stojący przed czło-
wiekiem fundamentalny wybór wiary: w Boga bądź nie-Boga.

Drugi w  kolejności jest esej Tischnera zatytułowany Prolegomena 
chrześcijańskiej filozofii śmierci, który ukazał się po raz pierwszy w 1968 
roku. Jest to, jak wskazuje tytuł, analiza fenomenu umierania i  śmier-
ci – wraz z  towarzyszącymi jej fenomenem pustoszenia oraz nastrojem 
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trwogi, której kulminacją są rozważania dotyczące śmierci Jezusa Chry-
stusa. Można więc powiedzieć, że tematyka artykułu nie należy, ściśle 
rzecz biorąc, do filozofii religii, jest jednak silnie inspirowana chrześcijań-
stwem. Autor odwołuje się do myśli klasyków fenomenologii i egzysten-
cjalizmu  –  Martina Heideggera, Jeana-Paula Sartre’a, Gabriela Marcela 
i Alberta Camusa – podejmuje również polemikę z Friedrichem Nietz-
schem. Śmiałe rozważania dotyczące przeżyć umierającego Jezusa wy-
chodzą z założenia, że jest On filozofem, którego filozofią jest rewolucyj-
na koncepcja śmierci postrzeganej jako wartość. Ambiwalencja śmierci 
związana jest z paradoksalną kondycją samego Jezusa: jest on zarazem pa-
nem śmierci, jak i śmierci podległym – zdwojenie to ma oczywiście źró-
dło w podwójnej, bosko-ludzkiej naturze Zbawiciela.

Myślenie religijne  –  kolejny rozdział antologii  –  to tekst pochodzący 
z 1980 roku, poświęcony staremu, lecz wciąż nurtującemu problemowi re-
lacji wiary i myślenia. Tischner – uznając za nieadekwatny zarówno racjo-
nalistyczny teizm, jak i jego oświeceniową krytykę – prowadzi swoją ana-
lizę głęboko zakorzenioną w tradycji platońsko-augustyńskiej. Ważnymi 
składowymi tej analizy są: kwestia struktury podmiotu myślenia religijne-
go i wpisanego w nią „wewnętrznego nauczyciela”, zagadnienie dialogicz-
ności myślenia, ściśle wiążące się z pytaniem o wiarygodność świadectwa, 
na którym się ono opiera, a także intencjonalny wymiar myślenia, czyli 
jego skierowanie ku światu rozumianemu jako scena ludzkiego dramatu. 
W sytuacji współczesnego kryzysu i pozornego wyczerpania myślenia re-
ligijnego Tischner proponuje powrócić do starych symboli, takich jak me-
tafora światła, dziecięctwa, zrodzenia, i wzywa do podjęcia próby ich po-
nownego odczytania.

Tekst następny, O  możliwości „sacrum” w  sztuce Władysława Stró- 
żewskiego z 1989 roku, dotyczy analizy przeżycia świętości w kontekście 
dzieła sztuki. Autor rozpoczyna od rozważań na temat różnic między 
przeżyciami sacrum i  sanctum, starając się uzasadnić pierwotność tego 
drugiego. Na dalszym etapie uczeń Ingardena zadaje sobie pytanie o to, 
w jaki sposób dzieło sztuki może się stać miejscem realizacji sacrum, przy 
czym brane są pod uwagę aspekty ontologiczny, semiotyczny i  aksjolo-
giczny dzieła.

Dwa wybrane do antologii teksty Karola Tarnowskiego stanowią prób-
kę twórczości tego krakowskiego filozofa, twórczości obejmującej z  jed-
nej strony filozofię wiary, a z drugiej filozofię Boga. Oba te wielkie tematy 
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podejmowane są przez Tarnowskiego na sposób ściśle fenomenologicz-
ny. W eseju Wiara fundamentalna, którego pierwotna wersja ukazała się 
w roku 2002, autor dokonuje fenomenologicznej eksplikacji zapropono-
wanej przez siebie tytułowej kategorii, która opisuje podstawowy wymiar 
naszego nastawienia do świata związany z ufnością i otwartością na nie-
określone jeszcze na tym etapie dobro. Nastawienie to dotyczy w pierw-
szej kolejności relacji dialogicznych. Wiara fundamentalna nie ma bez-
pośrednio charakteru religijnego, może jednak być rozpatrywana jako 
nieusuwalna podstawa i źródło religijności w podmiocie. Dzieje się tak, 
ponieważ owa pierwotna akceptacja – pra-zaufanie – uwikłana jest za-
wsze w pra-zdradę, czyli równie pierwotne doświadczenie nieadekwat-
ności świata i  naszej własnej w  nim egzystencji. Przez doświadczenie 
prazdrady prześwituje jednak „pragnienie metafizyczne”, czyli otwarcie 
na ideę Nieskończoności i absolutnego Dobra. 

Drugi z  zawartych w  antologii tekstów Tarnowskiego  –  Paradoksal-
ność idei Boga z roku 2007 – podejmuje problematykę wykraczania czło-
wieka ku Nieskończoności. Podstawowym problemem tego wykraczania 
jest oczywiście zasadnicza niepojętość tego, ku czemu chcemy wykraczać, 
powodująca, że zarówno nasza postawa egzystencjalna opisywana kate-
gorią „pragnienia metafizycznego”, jak i każda próba poznawczego ujęcia 
Boga okazuje się naznaczona paradoksem. Paradoksalność ta jest wielo-
wymiarowa – Tarnowski podejmuje się skrupulatnej analizy jej poszcze-
gólnych aspektów – z których szczególnie doniosły dla chrześcijanina jest 
paradoks Wcielenia uwikłany w dychotomię transcendecja–immanencja. 
W kończących esej rozważaniach tego ostatniego paradoksu autor wpro-
wadza teologiczne pojęcie sakramentu.

Następny tekst, Rozumowe poznanie Boga z roku 2000, autorstwa Ta-
deusza Gadacza, po raz kolejny w tym tomie porusza niełatwą problema-
tykę poznania Boga. Gadacz stawia tezę, że wykładnia tego poznania za-
leży od sposobu, w  jaki pojmujemy rozum. Wyróżnia trzy podstawowe 
hermeneutyki rozumu: teomorficzną, naturalistyczną i transcendentalną. 
Pierwszą z nich wiąże z tradycją platońsko-kartezjańską, drugą z filozo-
fią Johna Locke’a i Paula d’Holbacha, trzecią, rzecz jasna, z Immanuelem 
Kantem. Wskazuje, że poznanie Boga ma sens właściwie tylko w  obrę-
bie hermeneutyki teomorficznej i taką też ostatecznie perspektywę obiera. 
Wedle niej rozum pochodzi od Boga, pozostaje w nim w pewnej jedności, 
choć jednocześnie jest od niego różny.
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Wybrany przez nas do antologii tekst Jana Andrzeja Kłoczowskiego 
Mistyka a etyka pochodzi z książki Drogi człowieka mistycznego15 z roku 
2001. Tytułowe mistyka i  etyka to dla krakowskiego dominikanina dwa 
bieguny religijności, między którymi trwa, jak się wydaje, nieusuwalne 
napięcie. Autor prezentuje przykłady nurtów mistyki odrzucającej etykę, 
a także takie stanowiska religijne, które w obronie etyki odcinają się od 
wymiaru mistycznego. Za najwłaściwszą postawę uważa jednak Kłoczow-
ski jednoczesną akceptację mistyki i etyki, czego przykładem są dlań myśl 
Mistrza Eckharta oraz buddyzm.

Naszą antologię zamyka tekst z 2007 roku zatytułowany Bóg bliski, Bóg 
obcy – między religią a filozofią, napisany przez Krzysztofa Mecha, który 
reprezentuje najmłodsze pokolenie polskich fenomenologów religii. Te-
matem jest napięcie między odczuwalną przez człowieka religijnego bli-
skością Boga (w liturgii, modlitwie, sakramentach) a  tym, co w samym 
doświadczeniu religijnym odsłania się jako Jego niedosiężność, co stano-
wi impuls do snucia filozoficznej refleksji nad Bogiem jako Innym. We-
dług Mecha niebezpieczeństwo filozofii Boga polega na tym, że „Inny” 
łatwo może stać się „Obcym”, a  więc takim, którego człowiek odrzuca 
i lekceważy. Z tego względu – przekonuje Mech – zadaniem fenomenolo-
gicznej filozofii religii jest takie ujęcie Boga, aby nieuniknione odsłonięcie 
Jego inności nie przekreśliło zarazem wymiaru bliskości.

Druga część naszej książki, czyli zbiór esejów o polskiej fenomeno-
logii i jej związkach z chrześcijaństwem, liczy osiem rozdziałów. Pierw-
szy z nich, Zagadnienie Boga w „Sporze o istnienie świata” Romana In-
gardena autorstwa Karola Tarnowskiego, dotyczy rzadko podejmowanej 
tematyki miejsca Boga w ontologii i metafizyce Ingardena. Dwa kolej-
ne – To, co nieredukowalne w człowieku Tarnowskiego i Od samostano-
wienia do daru z siebie i uczestnictwa. O koncepcji wolności Karola Woj-
tyły Andrzeja Szostka – poświęcone są myśli autora Osoby i czynu, przy 
czym pierwszy z  nich podkreśla jej zakorzenienie w  fenomenologii, 
drugi natomiast uwypukla jej związek z  tradycją tomistyczną. Następ-
ne dwa teksty: Dramat dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w fi-
lozofii ks. Józefa Tischnera Gadacza oraz Bóg u Levinasa i Tischnera Tar-
nowskiego dotyczą filozofii autora Sporu o istnienie człowieka. Tematem 

15 Zob. J. A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001.
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dwóch kolejnych artykułów jest filozofia Karola Tarnowskiego. Krzysz-
tof Mech w  tekście Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu od-
słania przede wszystkim antymetafizyczne nastawienie krakowskiego 
filozofa Boga, natomiast tekst Jakuba Gomułki Karol Tarnowski – od fe-
nomenologii do metafizyki nadziei stara się go ukazać przeciwnie – jako 
myśliciela metafizycznego. Ostatni tekst w tomie, napisany przez Joannę 
Barcik przy współpracy Grzegorza Chrzanowskiego i noszący tytuł Reli-
gia między niebem a ziemią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie 
o religii, omawia główne rysy filozofii religii uprawianej przez znanego 
krakowskiego dominikanina.

Mamy nadzieję, że ten dość obszerny zbiór tekstów umożliwi czytel-
nikom wgląd w ważną część polskiej filozofii, która zajmuje chyba tak-
że istotne miejsce we współczesnej myśli, dla której chrześcijaństwo nie 
przestaje być źródłem żywej inspiracji.

*  *  *

Polska fenomenologia – podobnie zresztą jak fenomenologia w ogóle – 
musi odnajdywać się w  dzisiejszej, niełatwej dla niej sytuacji. Musi się 
mierzyć nie tylko z bardzo rozpowszechnioną anglosaską filozofią języka, 
lecz także z wciąż odradzającym się scjentyzmem. Specyficznym wyzwa-
niem fenomenologii chrześcijańskiej jest obecność ateizmu, będącego dla 
niej przede wszystkim wielkim zadaniem do przemyślenia.

Fenomenologia z pewnością nigdy nie stanie się filozofią dominują-
cą. Ważne jest jednak, aby nie uwierzyła w śmierć filozofii w ogóle, która 
wydaje się zagrożeniem w świetle kryzysu humanistyki. Filozofia, w tym 
fenomenologia, domaga się bowiem wiary w  swoją wartość niezależnie 
od tendencji epoki i pragmatycznej orientacji cywilizacji. Nie można przy 
tym poprzestać na samej wierze – musi ona być jeszcze przekuta w odpo-
wiedzialne filozoficzne działanie.
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r o m a n  I n G a r d e n

człowiek i czas

Żyjemy wszyscy w czasie i wiemy o tym. Istnieją jednak dwa zasadniczo 
odmienne sposoby doświadczania czasu i nas samych w czasie. W  jed-
nym z nich wydaje się, że to, co „naprawdę” istnieje, to my sami, nato-
miast czas to jedynie coś pochodnego i tylko zjawiskowego; w drugim zaś 
przeciwnie, czas i dokonujące się w nim przemiany stanowią jedyną rze-
czywistość, my natomiast jakbyśmy zupełnie ulegali unicestwieniu w tych 
przemianach. W najlepszym wypadku utrzymujemy się w bycie jako czy-
ste zjawisko, jako pewnego rodzaju fantom wytworzony przez przemiany 
zachodzące w teraźniejszości.

Krańcowe przeciwieństwo tych doświadczeń i pozornie takie samo ich 
prawo do prawdziwości sprawia, że stanowią one ostateczne, nieraz nie-
uświadomione podłoże przeciwnych sobie stanowisk metafizycznych. Tak 
np. zaraz u początków filozofii europejskiej rodzi się z nich z jednej stro-
ny pogląd Heraklita, z drugiej metafizyka eleatów. Przejawem tego prze-
ciwieństwa jest w  nowożytnej filozofii spór między realizmem a  trans- 
cendentalnym idealizmem. Bliższe analizy historyczne mogłyby również 
pokazać, w  jaki sposób dwa różne doświadczenia czasu odgrywają rolę 
w poszczególnych poglądach na czas, które pojawiły się w toku dziejów fi-
lozofii europejskiej. Najdotkliwiej może jednak odbija się różnica między 
dwoma doświadczeniami czasu na zagadnieniu istoty naszej jaźni, na poj-
mowaniu człowieka w ogóle, i czyni jego istotę centralnym zagadnieniem 
filozofii. Zajmijmy się tym bliżej.

I

W stałym biegu i nieustannej nowości czasu czuję się wciąż tym samym 
człowiekiem i żyję w pierwotnym poczuciu, że i w przyszłości pozostanę 
sobą. Tożsamość „mnie” oznacza przy tym dwie różne sprawy: 1. że w ciągu 
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całego mego życia jestem jednym indywiduum; 2. że w ciągu tegoż życia 
pozostaję tym samym człowiekiem w pełnej swej jakościowo niezmiennie 
określonej naturze. Obie te sprawy są nierozłącznie z sobą związane. W ca-
łości, którą jestem, wyróżniają się w bezpośrednim doświadczeniu a) zmien-
ne, wciąż nowe przeżycia świadome; b) zmienne stany i procesy psychiczne, 
jako też własności psychiczne1 i fizyczne; c) pewna stała kwalifikacja, okre-
ślająca całość mnie jako człowieka, zupełnie niepowtarzalna i specyficzna. 
Tę to kwalifikację nazywam naturą moją – u  innych ludzi zaś naturą np. 
Adama Mickiewicza czy jakiegoś np. Franciszka Kapusty. Mimo wszelkich 
zmian, wciąż nowych przeżyć, stanów i procesów owa „natura” moja wyda-
je się niezmienna w ciągu całego mego życia i dzięki niej to czuję się wciąż 
sobą. Lub inaczej: to, że czuję się wciąż sobą, to nie znaczy nic innego, jak że 
czuję się osobą ukonstytuowaną tą specyficzną naturą. Z chwilą, gdyby owa 
natura uległa zmianie – np. w wypadkach tzw. rozszczepienia świadomo-
ści – przestałbym się czuć sobą, tym samym, co wczoraj. Nie mógłbym na-
wet rozpoznać samego siebie z wczoraj ani się z nim utożsamić. Czułbym się 
sobą z mojego aktualnego „teraz”, a siebie wczorajszego uważałbym za kogoś 
drugiego, który „mną” nigdy by nie mógł być.

W tym poczuciu bycia sobą w ciągu całego mego życia nie przeszkadza 
mi też wcale ani samo dokonywanie się nawet głębokich i wielostronnych 
przemian w mej strukturze psychicznej i w mym ciele ani też świadomość, 
że takie przemiany się dokonały. Czasem wprawdzie, gdy zaszłe i uświa-
domione zmiany są bardzo doniosłe i gdy zwłaszcza dokonały się w odle-
głej przeszłości, może się zdarzyć, że staję się sam sobie obcy, że przestaję 
się z sobą solidaryzować, że się sobie przeciwstawiam i ostro siebie sądzę, 
co więcej, że przestaję siebie z przeszłości rozumieć. Ale wszystkie te zja-
wiska nie naruszają w niczym mego mniej lub więcej wyraźnego poczucia 
bycia sobą, bycia tym samym, co niegdyś.

Po wtóre: ja, jako człowiek z wszystkimi mymi pierwotnymi i trwały-
mi, jak też ze zmieniającymi się własnościami i stanami, jestem i czuję się 

1 Wedle przyjętej u  nas terminologii używa się zamiennie wyrażeń „przeżycie świadome” 
i „stan psychiczny”. Jak widać ze sposobu, w  jaki się wyrażam, używam tu tych wyrażeń 
w takich znaczeniach, że ich zakresy się wykluczają: żaden stan lub proces psychiczny nie 
jest przeżyciem świadomym i odwrotnie. Przeżycia świadome (choć nie wszystkie) ujaw-
niają tylko stany i procesy psychiczne (np. stan rozbicia wewnętrznego czy skupienia, pro-
ces wzrostu sił wewnętrznych człowieka itp.). Niepodobna tego tu bliżej rozwijać.
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istotą realną i jakby w wyższym stopniu realną niż moje przeżycia. Ja je-
stem mianowicie wedle tego poczucia trwałym bytem, natomiast przeży-
cia moje są tylko przejściowymi uzewnętrznieniami, przejawami mnie 
samego. Ja sam stanowię źródło i  ostateczne podłoże przeżyć, które ze 
swej strony są czymś we mnie ugruntowanym, ode mnie pochodnym, 
które są – innymi słowy – „mymi” przeżyciami. Ich przebieg i ich treść nie 
pozostaje wprawdzie bez wpływu na mnie jako człowieka. I one są rze-
czywiste. Lecz jeżeli uświadamiam sobie siebie lub coś „we mnie” i przez 
to na siebie oddziałuję i kształtuję siebie tak lub inaczej, to dzieje się to 
nie dlatego, że dokonały się pewne przebiegi przeżyciowe, lecz że ja jako 
człowiek realnie działam. Zapewne fakt, że dokonują się we mnie pew-
ne przeżycia, nie jest bez realnego wpływu na mnie i na dalszy ciąg mego 
życia. W tym też przejawia się, że i przeżycia moje – choć pochodne – są 
czymś realnym. Ale działanie moje dokonuje się nie w  samym przeży-
waniu, lecz w  tym, że siły moje pewną rzeczywistość atakują. I podob-
nie, jeżeli w przeżyciach mych zdobywam wiedzę o innych ludziach, rze-
czach lub zdarzeniach, jeżeli ulegam ich działaniu lub też z nimi współżyję 
i we współżyciu się zmieniam, to dzieje się to znowu nie dlatego, a przy-
najmniej nie przede wszystkim dlatego, że dokonały się we mnie pewne 
przeżycia, lecz że w nich wyładowały się pewne realne siły. Moje przeży-
cia świadome tworzą tylko sposób mego życia, sposób zresztą, który nie 
zawiera wszystkiego, co się dzieje we mnie i w moim życiu. Ja jako czło-
wiek wydaję się też w  tym sensie niezależny od mych przeżyć świado-
mych, że mogę nawet wówczas być, gdy ich nie ma. Po okresie utraty przy-
tomności lub po śnie bez rojeń sennych budzę się nie tylko jako ten sam 
człowiek, którym byłem przed zaśnięciem, lecz także jako ktoś, kto ist-
niał podczas snu i nieprzytomności. Słowem, jako człowiek jestem w sto-
sunku do mych przeżyć transcendentny2. I to właśnie, co wobec nich jest 
transcendentne, stanowi mój rzeczywisty, „prawdziwy” byt.

W ścisłym związku z  tym stoi pewien specjalny typ doświadczenia 
czasu. A mianowicie: czując się wciąż tym samym człowiekiem, czuję się 

2 Termin ten wskutek różnych wpływów historycznych stał się wieloznaczny i może dać 
powód do nieporozumień. Tu używam go wyłącznie w tym znaczeniu, że to, co jest tran-
scendentne wobec przeżycia świadomego, nie stanowi żadnego elementu ani momentu 
tego przeżycia. Nie znaczy to jednak wcale – jak sądzi Kant – żeby to, co transcendentne 
wobec przeżycia, było dla poznania niedostępne.
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zarazem w najgłębszej mej istocie niezależny od czasu, nie czuję się przez 
jego upływ zagrożony, jak gdybym nie „przyjmował do wiadomości” cza-
su i nieustannego przemijania wszelkiej rzeczywistości. Nie biorę czasu 
„w rachubę”, nie troszczę się o niego. Wszelka abstrakcyjna wiedza o sta-
łym przemijaniu zdarzeń w otaczającym mnie świecie i we mnie samym 
nie może w niczym zmienić poczucia, że czas jest dla mnie samego zu-
pełnie bez znaczenia. Albowiem – w tej postawie – wydaje się, że przemi-
janie nie płynie z istoty czasu lub z istoty bytu, lecz tylko z natury dzia-
nia się (stawania się). Ja jednak, który nie jestem dzianiem się, lecz czymś 
istniejącym, pozostaję w czasie. I choć czas przez sam swój upływ wy-
piera z rzeczywistości wszystko, co jest samym dzianiem się, mnie same-
mu nie może nic zrobić: spływa jakby po mnie, pozostawia mnie niena-
ruszonym3.

I nie tylko ja sam pozostaję – jak mniemam – ten sam w czasie. Tak-
że co do innych ludzi wydaje mi się, że i oni pozostają, że i oni są wciąż ci 
i tacy sami, choć nie przeoczam przy tym wcale tego, co się z nimi dzie-
je, ani też tego, że się przy tym tak lub inaczej zmieniają. I rzeczy także: te 
same domy, ulice, miasta, wczoraj i dziś, i te same „stare” meble, te same, 
od lat dzieciństwa mnie otaczające, znane mi w swym milczeniu i bierno-
ści. Zżyty z nimi jestem tak samo jak ze starymi przyjaciółmi, których po-
starzenia się przez długi czas nie widzę, gdy co dzień się z nimi widuję. 
Mimo wszystkich zdarzeń, wypadków, zmian, których jestem świadkiem, 
świat wydaje mi się wciąż ten sam i tak samo pozostaje jak ja w tym świe-
cie. Jakby „spływały” po nim wszystkie zmiany, jakby czasu nie było, jak-
by to był tylko pewien fantom, tylko „zjawisko”.

Tak mi się wydaje. Więcej: takim percypuję siebie i me otoczenie w czasie.
W pierwotnym wyczuciu – w tym typie doświadczenia – czas nie jest 

dla mnie niczym takim, co by samo w sobie odrębnie istniało. W najlep-
szym razie jest pewnym pochodnym zjawiskiem, ponieważ istnieje coś 
innego – pewien realny byt – i ponieważ to coś jest w pewien specjal-
ny sposób jakieś, objawia się mi czas lub lepiej: upływ czasu. Ale zara-
zem on sam jest jakby „nijaki”, jakościowo nieokreślony, a zarazem za-
wsze jednaki. Jak jedno z drugim się godzi, nad tym się w pierwotnej 

3 Nasuwa się przypuszczenie, że w związku z tym rozróżniano w scholastyce od czasów św. 
Tomasza jakoby dwa różnego rodzaju czasy: czas procesów i trwanie substancji.
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postawie życiowej nie zastanawiam, wydaje mi się to naturalne, że jest 
tak właśnie.

Z takiego doświadczenia czasu płynie też pewien, przeżywany prze-
ze mnie, mój stosunek do czasu. Czuję się w pewnym sensie panem wo-
bec niego, przezwyciężam go. Przede wszystkim o tyle, że to, co minio-
ne, co wszak niegdyś istotnie się dokonało, nie wydaje się całkiem dla 
mnie umarłe, nie jest dla mnie całkiem unicestwione. Ma się także wra-
żenie, jakby było tylko nieobecne i jakby się coraz bardziej ode mnie od-
dalało. Mogę jednak je znowu ku sobie przywołać i do pewnego stopnia 
ożywić. Gdy, że tak powiem, „z boku” patrzę na całą sytuację, to owo ku 
„sobie” znaczy ściśle tyle, co ku sobie takiemu, jakim się czuję we właśnie 
przeżywanej teraźniejszości. Dopóki jednak jestem pod wrażeniem obec-
nie omawianego doświadczenia czasu i nie wydostaję się z jego nurtu (jak 
wtedy, gdy staram się nań „z boku” „reflektować”4), dopóty mówiąc i my-
śląc o sobie, czując się sobą, nie ujmuję swego „ja” w stosunku i zależności 
od upływającego czasu, lecz wydaję się sobie w upływie czasu wciąż takim 
samym, jak gdyby czasu nie było, jak gdyby on nie miał wpływu na mnie. 
Toteż „ja”, ku któremu przywołuję fakty minione i dawniej przeze mnie 
doświadczane, jest w bezpośrednim doznawaniu (na ogół, o ile tymcza-
sem nie zaszła jakaś katastrofa, która mnie zmieniła „nie do poznania”) 
nie tylko to samo, ale i w swej naturze takie samo, co owo „ja”, które nie-
gdyś było świadkiem faktów przypomnianych.

Żyję też pod wyraźnym ciężarem przeszłości, jestem przez nią związa-
ny w mniejszym lub większym stopniu. Naginam to, co „teraz” czynię, do 
zdarzeń i wypadków, które choć przeszły, to jednak były, a dokonawszy 
się raz i ożywione pamięcią, ciążą nad mą teraźniejszością. Dziś działam 
tak, jak to właśnie czynię, dlatego, że to a to niegdyś się stało, że np. roze-
grały się między mną a mymi przyjaciółmi lub znajomymi pewne okre-
ślone wypadki. Gdyby cała przeszłość zupełnie znikła dla mnie, byłbym 
wolny pod wieloma względami, co do których czuję się skrępowany, gdyż 
nie tylko to a to niegdyś się stało, ale jeszcze i dziś w jakiś przedziwny spo-
sób dla mnie istnieje, choć nie tak jak to, co się „teraz” dzieje, i choć nawet 
sobie tego specjalnie w osobnych aktach nie przypominam. Czuję się po 

4 To „patrzenie z boku” może też być wmieszaniem się w tok przeżyć drugiego i odmiennego 
sposobu doświadczania czasu.



Roman Ingarden30

prostu związany np. niegdyś danymi przyrzeczeniami i zobowiązaniami. 
Także dokonane przeze mnie niegdyś czyny (zwycięstwa czy klęski) zobo-
wiązują mnie wobec samego siebie. Istnieje pewna specjalna noblesse mej 
własnej przeszłości, qui m’oblige jeszcze dziś, jak też istnieje tzw. klątwa 
przeszłości, klątwa mych win, dawno dokonanych i minionych, jednak do 
dziś określających tok mego życia. Ja i  inni ludzie nie tylko przeto sami 
ostajemy się w  czasie, ale nadto jakby konserwujemy to, co dokonując 
się w czasie, przeminęło, a przeminąwszy, zostało wyparte z aktualności 
istnienia, a dzięki mnie jakoś w aktualność tę powraca. Przeszłość moja 
tak dalece jest w każdorazowej mej teraźniejszości, że potrzeba osobnego 
aktu, żeby się wyzwolić od jej ucisku. Jak gdyby nie minęło to, co przeszło, 
jak gdyby nie było czasu.

Równocześnie żyję też w  stałym prawie nastawieniu na przyszłość, 
niejako w nią się wciąż pogrążam, w nią się „wżywam”. Właśnie dlatego, 
że zamiary moje sięgają w przyszłość, że to, czego oczekuję, zapowiada się 
jako coś, co przyjdzie, co się stanie, i to często wbrew lub niezależnie od 
mej woli, teraźniejszość moja stoi pod wpływem zapowiadającej się w ja-
kikolwiek sposób przyszłości. To, co przyszłe, i to nieraz właśnie wtedy, 
kiedy nie zależy ode mnie, wpływa na mnie już teraz i może mnie prze-
kształcać. To, co przyszłe (lepiej: przyszłość moja), już jakby teraz jest, 
choć jeszcze nie jest samo obecne, lecz tylko „czeka” mnie lub na mnie. 
Zapewne: „teraz” istnieją actualiter z tego zakresu tylko moje oczekiwa-
nia, nadzieje, obawy czy lęki przed tym, czego się spodziewam; to, co bę-
dzie, jeszcze actualiter nie istnieje, ale mimo to, zapowiadając się jako coś, 
co albo z pewnością, albo tylko z mniejszą lub większą dozą prawdopo-
dobieństwa stanie się rzeczywistością, staje się czynnikiem wpływającym 
na moje życie, na stan mój aktualny, na moje plany i decyzje, a nawet na 
mnie samego.

Przezwyciężam więc czas przez to, że żyję w sposób naturalny i pier-
wotny, tak iż nie czuję się ograniczony przez granice teraźniejszości, że je 
stale przekraczam. Ja – ten, który jestem transcendentny w stosunku do 
ulotnych przeżyć świadomych – transcenduję stale to, co istnieje w każ-
dorazowej teraźniejszości, jak gdyby w jakiś sposób istniało nie tylko to, 
co teraźniejsze, ale i to, co przeszłe, i to, co przyszłe. W tym właśnie m.in. 
przejawia się zjawiskowy charakter czasu: jest on takim sposobem poja-
wiania się rzeczywistości, który umożliwia mi wędrówkę po jakby wszech-
stronniejszej rzeczywistości.
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Istnieje jednak i drugi sposób doświadczania czasu, w którym czas wyda-
je się czymś radykalnie odmiennym niż poprzednio. Prowadzi też on do 
zupełnie odmiennego ujęcia mnie samego. Dochodzi się zaś do tego do-
świadczenia na dwu drogach: 1. przez uświadomienie sobie niszczyciel-
skiej dla mego istnienia roli czasu; 2. przez dojście do przekonania, że ja 
jako osoba sam się dopiero konstytuuję w różnorodnych przeżyciowych 
perspektywach czasowych.

Pierwsza z tych dróg wiedzie przez uchwycenie kruchości wszelkiego 
bytu rzeczywistego, a więc przez uświadomienie sobie faktu, że wszystko, 
co rzeczywiste, skoro tylko jest, tym samym może w każdej chwili przestać 
istnieć. Albowiem istnienie tego, co rzeczywiste, nie płynie z jego istoty 
i nie jest konieczne. Istnienie tego, co rzeczywiste – a więc i mnie same-
go – wydaje się zawsze tylko jakby jakimś darem łaski, albowiem to, co re-
alne, jest zawsze uwarunkowane w swym bycie i uposażeniu przez coś in-
nego, bez względu na to, czym by było to, co je warunkuje. Tym samym 
zaś zawsze może być unicestwione przez usunięcie warunkującego przed-
miotu czy stanu rzeczy.

Nie każda epoka chwyta w bezpośrednim doświadczeniu uwarunko-
wanie i przypadkowość wszystkiego, co rzeczywiste. I nie każdy z nas i nie 
w ciągu całego swego życia zdaje sobie z tego sprawę. Dopiero gdy jesteśmy 
świadkami tego, jak w gruzy rozpadają się moce, które nam się wydawa-
ły niewzruszone, jak dzieła ludzkie, które objawiały geniusz ducha ludzkie-
go przez pokolenia całe, jednak z biegiem czasu starzeją się nieuchronnie 
i nie mogą na nowo ożyć, jak wartości, które przyświecały szeregowi po-
koleń, przecież pewnego dnia okazują się ułudą, jeżeli wreszcie w sobie sa-
mych odkrywamy możliwość nieistnienia – wówczas dopiero widzimy, że 
ów trwały byt, którym, jak się nam zdawało, sami jesteśmy, jest przecież 
przelotny i ułomny i domaga się w  swym najgłębszym rdzeniu jakiegoś 
oparcia, jakiejś podpory. Wówczas też odkrywamy, że wszystko, co rze-
czywiste (a wśród tego i  my sami), tylko jakby z  przypadku stanowi je-
dynie wypełnienie pewnej, wciąż nowej fazy czasowej i że tylko w ogra-
niczonym okresie czasu ma jakby miejsce do istnienia. Wówczas wiemy 
wreszcie, że nie my jesteśmy panami czasu, lecz że czas włada nad nami: 
ostatecznie nie ma żadnego znaczenia, co my robimy i jak staramy się sie-
bie ukształtować – czas upływa, a my starzejemy się w nim i przemijamy, 
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wydani bez ratunku jego upływowi. W  chwili bowiem, gdy odsłania się 
nam bezpośrednio możliwość nieistnienia tego, co rzeczywiste, jak też 
i fakt zniszczenia wielu realnych przedmiotów, pokazuje się nam też – jak 
się wydaje – istota czasu, który wszystko, co czasowe, ogranicza w bycie do 
teraźniejszości, a zarazem nie pozwala trwać temu, co teraźniejsze, gdyż 
wciąż nową teraźniejszością wypiera je z bytu w przeszłość i niebyt.

Bez względu więc na to, jak bardzo transcendujemy naszą każdorazo-
wą teraźniejszość i uważamy się za byt trwały i niezawisły od czasu, za-
wsze znajdujemy się jakby na ostrzu noża między dwiema otchłaniami 
niebytu: tego, czego już nie ma, i tego, co jeszcze istnieje. Zarazem i sama 
teraźniejszość zmienia radykalnie swe oblicze. Zamiast być fazą jedno-
znacznie jakościowo określoną przez swe wypełnienie, przekształca się 
ona w pozbawione wszelkiej jakości punktualne „teraz”, które nic w sobie 
zawrzeć nie może, albowiem nie ma żadnej rozpiętości.

Czymże jednak my sami jesteśmy w  tym coraz to nowym „teraz”, 
o którym niegdyś Henri Bergson powiedział, że nawet nie „jest”, albowiem 
wciąż się staje, a stawszy się, już przestaje istnieć? Czy w tym nieustannym 
upływie wciąż nowej teraźniejszości możemy jeszcze być czymś, co trwale 
istnieje, co w stosunku do przemijających przeżyć byłoby transcendent-
ne i co, jako stale przez swą naturę określone „ja”, stanowiłoby ostateczne 
podłoże tych przeżyć?

Przy obecnie rozważanym doświadczeniu czasu jest to (lub wydaje się) 
niemożliwe, gdyż nie może istnieć żaden byt realny, który byłby nieza-
leżny od czasu i przezwyciężał niebyt przeszłości i przyszłości. Gdyby to 
doświadczenie czasu miało swą pełną prawomocność, to  –  jak się zda-
je – musielibyśmy się utożsamić albo z coraz to nową fazą przeżyć świa-
domych, które w  tych warunkach zwykło się nazywać „czystymi”, albo 
też z tzw. czystym ja, którego istnienie i pełne uposażenie wyczerpuje się 
w posiadaniu przeżyć. (Por. np. E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänome-
nologie5). A i to czyste „transcendentalne «ja»” należałoby w tych warun-
kach pojąć jako wciąż na nowo powstające „ja” teraźniejsze.

Można się zgodzić, że w rozważaniach transcendentalnej teorii pozna-
nia jest może rzeczą konieczną uciec się do owego transcendentalnego, 

5 Wyd. polskie: E.  Husserl, Idee czystej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii, tłum. 
D. Gierulanka, Warszawa 1967 (przyp. red.).



Człowiek i czas 33

bezcechowego „ja” jako do bytu ostatecznego i niedającego się podać w wąt-
pliwość. Jest jednak w równej mierze pewne, że nie mogę siebie jako czło-
wieka utożsamić z owym czystym „ja” ani też nie można mnie do niego 
„sprowadzić” (na co zresztą godzą się i transcendentaliści). Ale w takim ra-
zie, gdyby naszkicowane przed chwilą doświadczenie czasu było w  pełni 
i ostatecznie prawomocne, trzeba by się zgodzić, że ja jako człowiek w ogó-
le nie istnieję, choć może i prawdą jest, że istnieje „czyste «ja»” (podmiot).

Ale nie tak łatwo gotów jestem przyznać, że mnie jako człowieka 
w ogóle nie ma. W obliczu wiecznie płynnego czasu, który ogranicza byt 
do aktualnej teraźniejszości, powołuję się przeto na niezmienną kwalifi-
kację mnie samego, na moją naturę, która stanowi podstawę mej tożsa-
mości w nieustannych zmianach. Z pewnością, ale czymże jest owo nie-
zmienne „ja”? W pierwotnym bezpośrednim wyczuciu wydawało się mi, 
że wiem, czym ono jest. Lecz to w tej chwili nie wystarcza. Teraz bowiem 
stoję wobec dwu różnych, niezgodnych z sobą doświadczeń czasu, a dru-
gie z nich podaje w wątpliwość także i sposób pojmowania naszego „ja”, 
który wydaje się naturalny na gruncie pierwszego z  odróżnionych do-
świadczeń czasu. Muszę więc teraz jasno i wyraźnie wiedzieć, czym jest 
moje „ja”, i muszę też na podstawie wyraźnego doświadczenia mnie sa-
mego umieć dokładnie określić, czym ono jest. W jaki jednak sposób do-
świadczam samego siebie, jaka jest ostateczna, niewzruszona podstawa 
uchwycenia mego jedynego, identycznego „ja”?

I oto, gdy się nad tym zastanawiam, uświadamiam sobie, że owo „ja” 
w swej kwalifikacji, a także i jego bezpośrednie poznanie, jest samo wple-
cione w czas. Czym teraz jestem, to jest – jak mniemam w bezpośrednim 
wyczuciu, nie pytając o uzasadnienie – jednoznacznie określone przez to 
wszystko, czym byłem przedtem i co na mnie dotychczas oddziaływało. Ale 
wiedzieć o tym, czym teraz jestem, będę dopiero wtedy, gdy obecne „teraz” 
będzie należało do przeszłości, gdy więc już nie będę więcej tym, czym te-
raz jestem. Jeżeli czuję się teraz jako „ja” wyposażone w swym osobowym 
bycie w określone własności, to dzieje się tak tylko dlatego, że zdobyłem so-
bie pewną wiedzę o sobie takim, jakim byłem w bliższej lub dalszej prze-
szłości i że ujmuję siebie w teraźniejszości pod aspektem przeszłego upo-
sażenia jakościowego mego „ja”. Ujmuję zaś siebie samego, jakim byłem 
w  przeszłości, albo w  przypomnieniu tego wszystkiego, w  czym przeja-
wia się moje „ja” w jego różnego rodzaju własnościach, albo też w pierwot-
nym żywym pamiętaniu („zachowaniu w pamięci”) bezpośredniej, jeszcze 
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nieobumarłej przeszłości. Obie odmiany wiedzy o przeszłości ukazują mi 
ją jednak – jak to starałem się gdzie indziej pokazać6 – „w skrótach” cza-
sowej perspektywy. To, co przeszłe, nabiera w niej oblicza, które je w spo-
sób konieczny i prawidłowy zniekształca: nie we wszystkich szczegółach 
pokazuje mi się to, co niegdyś było teraźniejsze, w bezpośredniej wiedzy 
o przeszłości pod tą postacią, którą niegdyś miało jako teraźniejszość, lecz 
w przemianach i wyglądach, które są zawisłe od typu wiedzy o przeszło-
ści i które tylko w jej obrębie mają swój walor. Idzie przy tym nie tylko 
o tego rodzaju „przesunięcia” jak skracanie się lub wydłużanie faz czaso-
wych i rozgrywających się w nich procesów i nie tylko o inny wygląd dyna-
micznych charakterów dziania się czegoś lub wreszcie o większy czy mniej-
szy dystans, w którym pozostaje „do mnie” to, co mi się przypomina, a tym 
samym o  większą lub mniejszą jego wyrazistość, lecz przede wszystkim 
idzie tu o to, że to, co było niegdyś teraźniejsze, pokazuje się jako minio-
ne w innych własnościach, ba, czasem w innej istocie niż ta, która była mu 
rzeczywiście właściwa i własna w minionej teraźniejszości. I to nie z przy-
padkowych względów jakichś pomyłek czy prostych złudzeń przypomnie-
niowych, które zresztą są także możliwe, lecz w następstwie koniecznych 
przemian perspektywy czasowej. Co w  dawniejszej teraźniejszości było 
miłością, może się w wiedzy o przeszłości z konieczności odsłonić jako za-
kapturzona miłość własna, jeżeli w okresie między jej istnieniem a chwi-
lą przypominania jej sobie dokonały się pewne fakty o tym świadczące; co 
było w minionej teraźniejszości klęską i ucieczką przed grożącymi niebez-
pieczeństwami, przybiera nieraz w przypomnianej przeszłości postać we-
wnętrznego zwycięstwa, co w ówczesnym naszym życiu było nadzwyczaj 
ważne i panujące nad nami, okazuje się w zestawieniu z późniejszym na-
szym życiem – również odsłoniętym w wiedzy o naszej przeszłości – zda-
rzeniem bez znaczenia itd. A  we wszystkich tych aspektach i  moje „ja” 
przybiera inne własności i rysy charakterystyczne niż te, które je w minio-
nej teraźniejszości odznaczały. I te inne, nowe rysy uchodzą teraz dla mnie 
za rzetelną rzeczywistość.

Krótko: ja, którym byłem niegdyś i o którym wierzę, że jeszcze nim je-
stem, przybiera postać zawisłą od zawartości mego każdorazowego „teraz” 

6 Zob. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, Warszawa 1976, rozdz. II.  Żywej pa-
mięci nie należy utożsamiać z tzw. retencją, o której mówi E. Husserl, lub też z tzw. souvenir 
du présent, które rozważa Bergson.



Człowiek i czas 35

i odpowiednio do niej dostosowaną. Pod tym to względnym aspektem cza-
sowej perspektywy ujmuję samego siebie jako jeszcze „w tej chwili” istnie-
jącego i odpowiednio ukwalifikowanego człowieka. Nawet gdy się swemu 
minionemu „ja” przeciwstawiam, potępiając np. siebie i  moją przeszłość, 
to i to przeciwstawienie nie jest bez wpływu na treść czucia się sobą w te-
raźniejszości – czuję się np. znacznie lepszym i  szlachetniejszym właśnie 
dlatego, że się sobie przeciwstawiam i „siebie” potępiam. Lecz i to, że sie-
bie minionego uchwytuję w wyglądach czasowej perspektywy, relatywnych 
na aktualną teraźniejszość, i że z drugiej strony i siebie w aktualnej teraź-
niejszości chwytam tylko w związku z tak perspektywicznie przekształco-
nym i za realność uważanym sobą – i to nawet wiem dopiero z perspekty-
wy późniejszej teraźniejszości, z  perspektywy, która znów jest względna 
na tę nową teraźniejszość. Kimże przeto jestem w  tych wszystkich prze-
mianach i zmiennych perspektywach czasowych? Czym jest owo „ja”, które 
mimo wszystko transcenduje te wszystkie przemiany i perspektywy i któ-
re mimo ciasnoty teraźniejszości i dwu otchłani niebytu wydaje się jednak 
trwać i istnieć? Czyż w ostatecznym obrachunku nie jest ono niczym innym 
jak tylko fantomem, zwidem wytworzonym przez moje życie w teraźniej-
szości i moją wiedzę o przeszłości i jej różnorodne wyglądy czasowej per-
spektywy? A choć te wyglądy odnoszą się swą zawartością wciąż do jedne-
go i tego samego „ja”, to czyż nie to właśnie jest tylko złudnym, choć może 
koniecznym pozorem? A może „ja” – to istotnie nic innego (jak głoszą tran-
scendentalni idealiści), jak tylko do teraźniejszości ograniczony przeżycio-
wy proces, fingujący nieustannie zwid samego siebie – owego drugiego „ja” 
transcendującego teraźniejszość, tą samą naturą określonego i trwającego 
mimo wszelkie zmiany i ograniczenia czasu?

I dziś przeto żywe i ważne są dawne słowa René Descartes’a: „Hoc pro-
nuntiatum, ego sum, ego existo, quoties a me profertur, vel mente conci-
pitur, necessario esse verum. Nondum vero satis intelligo, quis nam sim 
ego ille, qui iam necessario sum…”7. Tylko że zagadnienie istoty naszego 
„ja” jako żyjącego w czasie człowieka trzeba na nowo postawić na podsta-
wie różnych doświadczeń czasu i trzeba szukać nowych jego rozwiązań.

7 „Stwierdzenie: jestem, istnieję jest z koniecznością prawdziwe, ilekroć je wypowiadam lub 
pojmuję w duchu. Lecz będąc pewnym, że jestem, nie wiem jeszcze z dostateczną jasnością, 
jaki jestem” (Kartezjusz, Medytacje o  filozofii pierwszej, tłum. J.  Hartman, Kraków 2006, 
s. 35 – przyp. red.).
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Tak więc i powołanie się na sposób, w jaki – na tle drugiego doświadczenia 
czasu – dochodzi do ukonstytuowania się dla mnie mnie samego, nie po-
zwala nam na rozstrzygnięcie trudności, w które wprowadziło nas istnie-
nie dwu odmiennych a niezgodnych z sobą doświadczeń czasu. Albowiem 
zastanowienie się nad sposobem, w jaki konstytuuje się dla mnie moje „ja”, 
wprawdzie silnie podważa we mnie przeświadczenie, iż istnieję ja jako czło-
wiek transcendujący moje aktualne przeżycia i mą aktualną teraźniejszość, 
ale zarazem nie jest zdolne tego przeświadczenia zupełnie obalić ani też 
wyrobić we mnie przekonania, że ten sposób dowiadywania się o sobie sa-
mym i konstytuowaniu się mego „człowieczego «ja»” wyklucza, by to „ja” 
istniało samo w sobie i było takie, jakim mi się w doświadczeniu przedsta-
wia. Trzeba przeto skrupulatnie zbadać wszelkie źródła wiedzy o sobie sa-
mym i rozważyć, czy i w jakich granicach jej wyniki są zdolne nas upewnić 
o istnieniu i własnościach nas samych jako ludzi transcendujących przeży-
cie. Jest to zadanie, do którego rozwiązania nie jesteśmy dziś przygotowa-
ni. O ile bowiem w dziejach europejskiej teorii poznania poświęcono wiele 
wysiłków dla zbadania przebiegu spostrzegania zmysłowego i wyników po-
znawczych na jego podstawie uzyskiwanych, o tyle – dziwnym trafem – za-
gadnienie, jak poznajemy samych siebie, leżało wciąż odłogiem. Nie mamy 
dziś nawet istotnych początków teorii doświadczenia wewnętrznego, bo 
trudno za taki początek uważać pewną ilość niewiele mówiących ogólni-
ków na temat tzw. spostrzeżenia wewnętrznego, które można znaleźć w li-
teraturze. Nie zamierzam przeto tą sprawą tutaj się bliżej zajmować. Chcę 
natomiast wskazać jeszcze na niektóre następstwa drugiego z przedstawio-
nych tu doświadczeń czasu i już naszkicowanych poglądów, które nasuwa-
ją się nam na jego podstawie. Następstwa te bowiem mogą rzucić pewne 
światło na tak silnie z doświadczeniem czasu związane zagadnienie istnie-
nia i istoty mego człowieczego „ja”.

Jakżeż to jest właściwie? Doświadczenie czasu, w którym żyjąc, zaczy-
namy się sobie wydawać tylko intencjonalnym wytworem przeżyć w teraź-
niejszości, odsłania nam dwie pustki niebytu: unicestwienia tego, co nieg- 
dyś było, i  nieistnienia jeszcze tego, co będzie. Na granicy tych dwu pu-
stek jest teraźniejszość. Ale ta teraźniejszość  –  jak to już św. Augustyn 
podkreśla – jest nie tylko na ich granicy. Jest sama granicą. Nie fazą, lecz 
ostrym przekrojem. Przez co? Przez coś, czego nie ma. Ta i tylko ta granica, 
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ten „punktualny” przekrój ma być tym, co istnieje. A zarazem w tym oto 
ostrym przekroju ma się, że się tak wyrażę, zmieścić nie tylko nasze aktu-
alne życie, ale – co więcej – w nim ma się dokonać konstytuowanie się na-
szej jaźni człowieczej, owe wszystkie złożone i wzajemnie się warunkujące 
procesy, które wytwarzając wielorakie perspektywy, mają niejako fingować 
moje „ja”, które wykracza swym istnieniem i uposażeniem zarówno poza 
sam tok przeżyć świadomych, jak i poza moją aktualną teraźniejszość. Owo 
w granicznym przekroju teraźniejszości istniejące przeżywanie świadome 
musiałoby jednak – jak od czasu św. Augustyna aż po Edmunda Husserla 
niejednokrotnie głoszono – sprawić jeszcze więcej. W nim mianowicie le-
żałoby źródło konstytucji także samego czasu, a więc nie tylko teraźniejszo-
ści, ale i przeszłości, i przyszłości. Jeżeliby zaś prawdą miało być – o czym 
oczywista jeszcze nie jestem przekonany, lecz co tu trzeba dla dalszych wy-
wodów założyć – że moje „ja” człowiecze, pomyślane jako trwały byt tran-
scendujący teraźniejszość, który niejako unika unicestwienia w przeszłości, 
ma być jedynie pewnego rodzaju fictum procesów świadomościowych, to 
dlaczego takiego samego rodzaju fictum nie miałaby być i sama przeszłość, 
i przyszłość, a tym samym i owo przemijanie nieustanne, przemiana z nie-
bytu przyszłości w momentalną aktualność i  jej znowu w niebyt? Inaczej 
mówiąc, dlaczego by, w tych warunkach, sam czas nie miał być czysto in-
tencjonalnym wytworem szczególnych procesów świadomościowych, któ-
remu – jak się to mówi – „w rzeczywistości” nic nie odpowiada? Istotnie 
też w dziejach filozofii europejskiej nieraz próbowano myśl tę zrealizować, 
a nawet czyniono to na kilka różnych sposobów, już to tak, jak u Imma-
nuela Kanta, który, jak wiadomo, widział w czasie tylko formę naoczno-
ści lub, inaczej, pewien transcendentalny wytwór „zmysłu wewnętrznego”, 
już to w tej postaci, jak u Edmunda Husserla, wedle którego czas konstytu-
uje się w systemie retencji, już też w ten sposób, jak u Henri Bergsona, we-
dle którego czas jednorodny jest tylko pewnym formalnym schematem re-
latywnym na wymogi działania. Można by wreszcie powiedzieć, że opisana 
przeze mnie postać czasu jako odpowiednika pierwszego z odróżnionych tu 
doświadczeń nie jest także niczym innym jak takim tylko czysto intencjo-
nalnym wytworem tego doświadczenia.

Nie chcę tutaj zajmować się krytyką tych różnorodnych poglądów, wspo-
minam o nich tylko po to, by zaznaczyć, że w sytuacji teoretycznej, w ja-
kiej się znajdujemy, jest ostatecznie dość obojętne, jak będziemy pojmowali 
czas, który ma być takiego lub innego rodzaju wytworem-fictum przeżyć 
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zawartych w momentalnej teraźniejszości. Istotne jest tylko pytanie, jak by 
to było możliwe, żeby w ciasnocie momentalnej teraźniejszości dokonały się 
owe tak złożone przeżycia, prowadzące do ukonstytuowania się wielorakich 
transcendensów, a m.in. przeszłości i przyszłości? Czy można by tym prze-
życiom przyznać w tych warunkach istnienie? Czy nie trzeba by się zgodzić, 
że ich w ogóle nie ma? Bo czyż może w ogóle być coś – wszystko jedno, czy 
przeżycia, czy jakikolwiek transcendujący je przedmiot  –  co w  tej samej 
chwili, w której się staje, zarazem przestawałoby być – w tej samej chwili, 
która ma być jedynie punktualną granicą między dwoma niebytami? Jakże 
może być cokolwiek jakoś ukwalifikowane, jeżeli kwalifikacja ta „równo-
cześnie” powstaje i znika, jeżeli nie może jako ta sama trwać?

Jeżeli zaś, przeciwnie, mielibyśmy się zgodzić, że przeżycia istnieją i że 
czas, a w szczególności przeszłość, ma się dopiero w nich „konstytuować”, 
to czy zarazem nie musielibyśmy przyznać, że każde z tych przeżyć musi 
jako jedno i to samo sięgać poza owo „punktualne” „teraz”, że continuum 
takich punktualnych „teraz” musi się konserwować jako jedno i to samo, 
a  tym samym bytem swym przekraczać, transcendować każde z  owych 
punktualnych „teraz” i trwać niejako wbrew punktualnemu zjawianiu się 
i  znikaniu każdego z nich? Ale w  takim razie czy przede wszystkim nie 
należy raczej zrezygnować z pojmowania teraźniejszości jako „przekroju”, 
„granicy”, „punktu czasowego” i powiedzieć – jak to zresztą rzeczywiście 
nieraz starano się zrobić – że nie ma nic takiego? W konkretnym doświad-
czeniu w ogóle nie występuje takie punktualne „teraz”. Jest to raczej czy-
sto teoretyczna koncepcja, którą sugeruje nam z jednej strony drugi z omó-
wionych sposobów doświadczenia czasu, z drugiej zaś –  jak by Bergson 
powiedział – pojmowanie czasu jako continuum punktowego.

Lecz jeżeli się zgodzimy, że teraźniejszość nie jest punktualną granicą 
między niebytem przeszłości a niebytem przyszłości, to czy nie należy po-
dać w wątpliwość owego doświadczenia czasu, w którym ten niebyt nam 
się odsłania? Z pewnością nigdy nie zgodzimy się na to, jakoby „miniona 
teraźniejszość” nadal w ten sam sposób istniała, w jaki niegdyś była jako 
teraźniejszość (i podobnie w zastosowaniu do przyszłości). Ale czy musi-
my istotnie przyjąć tylko ten jeden sposób bytowania – i to ten, który jest 
właściwy bytowaniu w aktualnej teraźniejszości?

Nasuwa się jednak jeszcze inna możliwość. Jeżeli mianowicie zgo-
dzimy się, że same przeżycia, w których ma się dokonywać konstytucja 
czasu i  innych transcendensów, muszą same transcendować punktualną 
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teraźniejszość, to przyjąwszy zarazem, że teraźniejszość jest punktual-
ną granicą między przeszłością a  przyszłością, musielibyśmy uznać, że 
ta punktualność teraźniejszości wcale nie niweczy istnienia i tożsamości 
transcendujących teraźniejszość przeżyć. Lecz w takim razie czy nie trze-
ba by uznać, że podobnie „bezsilna” jest punktualność teraźniejszości wo-
bec bytu i kwalifikacji innych transcendensów, a w szczególności wobec 
mego człowieczego „ja”, które wedle pierwszego doświadczenia czasu ma 
przezwyciężać czas?

Nie rozstrzygajmy, jak się te sprawy ostatecznie mają, by nie zrobić żad-
nego kroku decydującego przedwcześnie. Zastanówmy się lepiej jeszcze nad 
inną sprawą. Jeżeli przeszłość i przyszłość to nic innego jak niebyt, to traci 
wszelki sens ujmować to, co jest, jako „teraźniejszość”. Mówić o „teraźniej-
szości” ma sens jedynie wtedy, kiedy zgodzimy się, że przeszłość i przyszłość 
nie jest prostym, zupełnym niebytem, lecz że raczej są one szczególnymi po-
staciami czy sposobami istnienia, specyficznie różnymi od bycia w aktual-
nej teraźniejszości. W przeciwnym razie należy mówić jedynie o bycie i nie-
bycie, a czas w ogóle znika z widowni rozważań.

Przypuśćmy jednak raz jeszcze, że przeszłość i przyszłość miałyby być 
tylko intencjonalnymi wytworami przeżyć teraźniejszych, a  zarazem że 
jedna i  druga jest czystym niebytem. Rodzi się wtedy pytanie, czemuż 
akurat temu wytworowi, w przeciwstawieniu do innych, rzekomo tylko 
intencjonalnych wytworów przeżyć teraźniejszych, mamy przypisać cha-
rakter absolutny, a więc twierdzić, że ten czysty niebyt stanowi stan rze-
czy niezależny od operacji świadomościowych? Czy nie należy w następ-
stwie raczej się zgodzić, że i ta pustka niebytu przeszłości i przyszłości jest 
jedynie pewnym intencjonalnym fictum, że zaś „naprawdę” nie ma owej 
pustki? I  czy wtedy cała sprawa się nie odwraca? Czy nie trzeba wów-
czas powiedzieć, że owo życie na ostrej krawędzi dwu niebytów to jedy-
nie szczególnego rodzaju iluzja płynąca ze specjalnego sposobu przeży-
wania, który zresztą nie jest ani konieczny, ani jedyny, że zaś „naprawdę” 
jest całkiem inaczej? Ale czy w takim razie nie należy z dwu różnych do-
świadczeń czasu przyznać większą wagę raczej pierwszemu z nich, a tym 
samym skłaniać się raczej do poglądu, że „ja” człowiecze to nie prosty wy-
twór intencjonalny pewnego sposobu przeżywania, lecz coś zasadniczo 
odmiennego od niego?

Nie chcę tych wszystkich pytań rozstrzygać. Ożywiwszy samo zagad-
nienie, sądzę, że trzeba wiele jeszcze różnych spraw przemyśleć i szcze- 
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gółowiej przeanalizować dane doświadczenia i przebieg samych doświad-
czeń, by się zbliżyć do rozstrzygnięcia zagadnienia. Tezą moją jest w tej 
chwili jedynie, że istnieją dwa różne, opisane przeze mnie doświadczenia 
czasu i że zachodzi ścisły związek między nimi a zagadnieniem istoty i ist-
nienia naszej osobowości.

IV

Istnieją jednak i pewne praktyczne następstwa życia w drugim doświad-
czeniu czasu. Najważniejsze z nich są następujące:

Pogrążony w  czasie, do siebie jako do istoty niepodległej czasowi 
wiecznie tęskniący, człowiek czuje się zagrożony przemijaniem i  nie-
wiadomą nicością jutra. Nie uświadamiając sobie tego, chce uciec od 
siebie, o sobie samym zapomnieć. Stara się nie wiedzieć, że nieuchron-
nie przemija, że z każdą chwilą kończy się jak wypalający się żar. „Za-
bija czas”: wynajduje zajęcia, którymi by „wypełnił” czas, i  całą uwa-
gę swą koncentruje na robocie, bez której mógłby się obejść. By nie 
czuć się osamotnionym i obcym na świecie, stwarza sobie fikcję obo-
wiązku wobec czegoś, czego właściwie nie ma, co jest nieważne, ale co 
sam sobie wytworzył i czemu – nie przyznając się do tego – nadaje po-
zór doniosłości i istnienia. Odłogiem pozostawia samego siebie, by słu-
żyć czemuś innemu. Zamiast być przez pozostanie przy sobie, przez 
uchwycenie siebie w każdym bólu i w każdej radości, i w każdym wysił-
ku i zwycięstwie, zatraca się bezpowrotnie. Nie wie, jak wiele traci. My-
śli, że buduje świat dokoła siebie i siebie w tym świecie, a tymczasem 
tłumi tylko własny lęk przed grożącą mu pustką. I przez to tym bardziej 
już dziś pustką się staje.

I gdy pewnego dnia okoliczności, w których się znalazł, domagają się 
odeń rozstrzygnięcia nie wedle gotowych wzorów, zewnętrznych przepi-
sów lub norm, lecz wedle własnego poznania, wyrosłego z własnego wy-
siłku woli, wówczas wraca nagle do siebie i czuje się jak dziecko – niedo-
łężne i głupie. Pustkę znajduje tam, gdzie spodziewał się zastać siebie, brak 
nie tylko mocy odporu, ale nawet zdolności porywu, możności wzru-
szenia się i zachwytu. I wówczas odkrywa też ze zdumieniem, że mimo 
wiecznego upływu czasu, mimo znajdowania się wciąż między tym, cze-
go już nie ma, a tym, co się jeszcze nie stało, mógłby był w toku przemian, 
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unicestwień i narodzeń pozostać sobą, gdyby był umiał stawić czoła cza-
sowi-niszczycielowi i nie był się zagubił w życiu „poza sobą”.

Niekiedy człowiek zagubiony w czasie stara się siebie przez to utrwalić, 
że usiłuje zamknąć siebie w swym dziele. Ulega złudnemu przeświadczeniu, 
zrodzonemu z tęsknoty za bytem trwałym, że jedynie on sam, na granicy 
dwu niebytów zawieszony, przemija i nie może naprawdę być, że natomiast 
świat go otaczający jest czasowi niepodległy, trwa, istnieje. Stara się tedy 
dzieło swoje – dzieło sztuki, nauki czy techniki – umieścić w tym rzekomo 
od czasu niezależnym świecie i w nim zawrzeć siebie lub to, co w sobie uwa-
ża za najlepsze: myśl swą najgłębszą, swe najczystsze uczucie, swoje ideały8. 
Dobrze jest jeszcze, dopóki nie przejrzy, że ani siebie w dziele zawrzeć nie 
zdoła, ani też dzieła trwałym uczynić nie potrafi. Wstawia je wszak w rze-
czywistości tylko w  tok czasu historycznego i poddaje biegowi przemian 
nieustannych i nieodwracalnych, w których ono wcześniej lub później sta-
rzeje się i niszczeje lub staje się niemym. Gdy to pewnego dnia pojmie, zro-
zumie też, że nadaremnie ofiarował życie uganianiu się za ułudą.

I jeszcze w inny sposób człowiek czasem usiłuje siebie utrwalić: żyje 
w przekonaniu, że on dzisiejszy i jego czyny i dzieła – kiedyś tak samo dla 
innych pozostaną w przyszłości, jak on mocą swego odczuwania i  spo-
sobu życia trwającą i  dzisiejszą czyni przeszłość już minioną. By ją zaś 
zrobić trwałą i uczynić ją swoją, sobie podobną, zapomina lub stara się 
zapomnieć o  jeszcze dawniejszej, bardziej odległej przeszłości, jakby jej 
w ogóle nie było. Wyjmuje przez to (na pozór) z potoku czasu to, co do 
swej teraźniejszości, do swego „dzisiaj” zalicza. Mówi wówczas: ludzie 
„dzisiejsi”, sztuka „dzisiejsza”, nauka „dzisiejsza”. Tamte, dawne, „zamierz-
chłe”, już do „nas” nienależące wieki, ludzie, dzieła, kultury, już się „dziś” 
dlań nie liczą. Ich nie ma. Nie czuje się ich potomkiem, następcą. Ceni 
tylko swój wiek, swoje zdobycze, swoje dzieła. Zapomina, że człowiek już 
wielokrotnie te same szczyty kulturalne zdobywał i zdobywszy je, znów 
się z nich staczał, przemijał. Żyje w towarzyszącym mu stale przeświad-
czeniu, że tam kiedyś w mroku przeszłości było najwyżej przygotowanie, 
tylko początek, a nie było jeszcze nikogo, kto by tak samo, jak on był (czy 

8 Z tego to podłoża wyrasta np. koncepcja sztuki u P. Valéry’ego lub Lavelle’a. Jest ona odpo-
wiednikiem zarysowanej postawy życiowej i  jednostronnego oddania się jednemu tylko 
doświadczeniu czasu. Wówczas sztuka wydaje się przezwyciężeniem czasu. Ale z tego nie 
wynika, żeby nim naprawdę była. Inna jest jej istota i jej sens w życiu człowieka.
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tylko czuł się?) zdobywcą, osiągnięciem, szczytem kultury, która już po-
zostanie. Żyje poza czasem. I zapomina, że na jego grobach, na prochach 
jego kultury, o  której kiedyś nikt już nic wiedzieć nie będzie, budować 
będą inni swe dzieła.

Ograniczoność czasu historycznego i rozpiętość „naszej” epoki, którą 
„dzisiejszą” robimy, przeświadczenie, że jedynie nasza kultura i my sami 
szczególną wartość, dojrzałość posiadamy – wszystko to rodzi się z tego 
samego źródła: z chęci ucieczki człowieka przed zagubieniem się w cza-
sie – wiecznym przemijaniu.

Ale wszystkie te próby: zabicia czasu, przezwyciężenia go lub przesło-
nięcia, nie są zdolne unicestwić w człowieku – na podłożu tego doświad-
czenia czasu żyjącym – tlącej w nim poza wszystkim wiedzy o zatracaniu 
się w  czasie. Przeciwnie. Ta wiedza, raczej poczucie tylko, jest źródłem 
wciąż nowego niepokoju i wciąż nowej próby ucieczki człowieka od sie-
bie. Niepokój ten usunie chyba ten, kto poczuje w samym sobie ślady bytu 
niepodległego czasowi-przemijaniu. By ślad ten w sobie odnaleźć, trze-
ba umieć przy sobie pozostać bez lęku zatraty siebie w czasie i bez ule-
gania pozorowi bycia rzeczą na świecie. Pozostać zaś przy sobie to znaczy 
nie tylko zwiększyć samowiedzę własnego „ja” w różnych jego kolejach, 
lecz nadto mieć się we władzy swojej i w starciu z przeciwnościami losu, 
z sobą, z zagadnieniami życia budować siebie samego jako wciąż wzma-
gającą się moc wewnętrzną. Zaufać sobie i swemu istnieniu.

Wówczas też zmienia się oblicze czasu. Staje się on tylko okazją pozwa-
lającą człowiekowi na ugruntowanie w sobie swego ducha.

V

Ale nasuwa się jeszcze myśl następująca, która może przyczynić się do wy-
jaśnienia sprawy:

Istnieją swobodne i  odpowiedzialne czyny moje, które spełniam 
w  ciężkich chwilach życia  –  czasem w  obliczu śmierci  –  a  które nieja-
ko biją z najgłębszego wnętrza mego „ja”, jakim się ono stało w przeszło-
ści i  do dziś, do chwili czynu się utrzymuje. Dokonać ich można tylko 
o tyle, o ile ja, który stałem się niegdyś takim, nim do dziś pozostaję. Z tej 
w przeszłości zrodzonej i nagromadzonej siły, z wiar, które żywiłem, uko-
chań, którymi żyłem, z pragnień, które starałem się urzeczywistnić, rodzi 
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się moc, która musi być we mnie żywa, jeżeli ma mi się udać dokonać czy-
nu. W  mej najgłębszej istocie, która mi się zresztą zwykle nie pojawia, 
a w tym czynie się wyładowuje, muszę pozostać takim, jakim się stałem 
w  przeszłości, a  czas, mimo wszelkich zmian, jakie we mnie wywołuje, 
nie może mi nic zrobić, jest wobec mej najgłębszej istoty bezsilny, spływa 
po mnie jak woda. Są takie czyny moje, których rzeczywistość świadczy 
o rzeczywistości mego trwałego „ja”.

Jakie są granice pozostawania sobą w czasie, jak długo mogę być „mło-
dy”? Czy jestem, czy mogę być całkiem niezależny od czasu, czy tylko do 
pewnych granic – i od czego to wszystko zależy – to już są inne, dalsze py-
tania. Ale zasadnicza możliwość przezwyciężenia czasu jest dana faktem 
takich swobodnych czynów moich, dokonywanych w  pełni świadomo-
ści ciążącej na mnie za nie odpowiedzialności, wbrew najwyższym nieraz 
oporom i pod grozą poniesienia wszelkich konsekwencji, a jednak spełnia-
nych z głębokiego przekonania, iż jedynie one mogą mnie uchronić przed 
zagładą wewnętrznej jedności, przed rozbiciem przez utratę wiary w siebie, 
w ostateczną podstawę wszelkiego życia. W czynach takich przejawia się 
moje „ja”, trwałość mego istnienia. Spełnienie ich zarazem wzmaga moje 
siły, buduje mnie na przyszłość, uniezależnia mnie od czasu. Upływ jego 
staje się w wyższym stopniu bez znaczenia dla mnie, niż był przed dokona-
niem czynu. (Są także inne czyny moje, również dodatnie, które mnie jed-
nak „wyczerpują”, które zużywają moje siły. Ale to nie czas, nie upływ dni 
mnie przy tym unicestwia, to ja sam się w nich „spalam”. To nowa perspek-
tywa zagadnień, której tu muszę poniechać).

Wprawdzie  –  i  tu z  pewnością źródło różnych nowych trudności  – 
otwiera się przez takie postawienie sprawy perspektywa na całą mnogość 
odmian mej postawy, stosunku mego „ja” do czasu. Mogę w życiu roz-
maicie się zachowywać, rozmaicie postępować. Między innymi tak, że 
„z czasem” ulegam działaniu czasu, że zostaję przez jego upływ zniszczo-
ny. Jeżeli jestem za słaby, jeżeli nie dorastam do tego, by umieć trafnie roz-
wiązywać zagadnienia, które mi życie stawia – zagadnienia praktyczne, 
które wymagają pewnych rozstrzygnięć i decyzji moralnych –  jeżeli nie 
umiem się „skupić”, jeżeli „gubię” się w bezznaczeniowości drobiazgów 
życia codziennego, jeżeli daję się „ścierać” przez różne drobne przeciwno-
ści życiowe, jeżeli „trwonię” me siły na sprawy bez wartości lub zużywam 
się w ułudnej pogoni za pozornymi wartościami, jeżeli jestem wewnętrz-
nie tchórzem lub leniuchem, któremu nie chce się dokonać żadnego 
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wysiłku, który woli w ociężałości leżeć, w gnuśności trwać, miast z tru-
dem iść przed siebie i narażać się na niebezpieczeństwa, znój, przetrwanie 
lęku i cierpienia, jeżeli wreszcie zdradzam siebie – wówczas powoli roz-
padam się w czasie. Wówczas sam jego upływ mnie niszczy, „z dnia na 
dzień” coraz bardziej staję się „niczym”.

Wszystko to może mieć różne stopnie i odmiany, tak że w następstwie 
tego istnieją nie tylko różne doświadczenia czasu, ale i – jeżeli tak można 
powiedzieć – różne odmiany samego czasu, odpowiednio do różnych spo-
sobów mojego życia i mego postępowania. I właśnie w związku z tym wy-
łaniają się nowe trudności i kłopoty teoretyczne. Trzeba by bowiem przy-
jąć różne czasy jako różne sposoby trwania podmiotów psychicznych lub 
też przynajmniej jako różne odpowiedniki sposobów trwania i zachowa-
nia się człowieka. A z drugiej strony nie wydaje się, żeby człowiek tak do-
niosłą rolę odgrywał w rzeczywistości i taką moc miał nad nią, żeby aż róż-
ne czasy mogły mu realiter odpowiadać. I tak by się bardzo prosiło, żeby 
przyjąć tylko jeden dla wszystkich i wszystkiego czas świata.

Być może, iż cała ta myśl ostatecznie pochodzi od Bergsona, choć przy-
szło mi to do głowy, dopiero gdy ją już pomyślałem. Przy tym odwrotny 
byłby kierunek rozwiązania niż u Bergsona: wolny czyn potwierdzałby ist-
nienie czasu wedle doświadczenia I, które Bergson uważałby raczej za pew-
nego rodzaju fictum, a nie za „realne trwanie”. Opis danych żadnego z obu 
doświadczeń czasu nie zgadza się zresztą u mnie z tym, co mówi Bergson 
o czasie i o trwaniu. Ale jeżeliby nawet było prawdą, że podana próba roz-
wiązania pochodzi od Bergsona, to musiałbym powiedzieć, że dopiero te-
raz zrozumiałem naprawdę myśl Bergsona (z Les données immédiates de la 
conscience9) i że doszło do tego nie przez analizę tekstów Bergsonowskich, 
nie przez teoretyczny namysł, lecz przez nagłe ujrzenie w mej własnej rze-
czywistości życiowej tego, co może tu służyć za klucz do rozwiązania za-
gadnienia. Tylko trzeba te pierwsze przebłyski dokładniej opracować.

Istotna w  tym wszystkim jest myśl, że czas jest zjawiskiem pochod-
nym, zależnym od sposobu zachowania się osoby ludzkiej, a ogólniej tego, 
co istnieje. Jego postać, odmiana, byłaby, gdyby to była prawda, przeja-
wem sposobu istnienia tego, co istnieje. Ale zarazem istniałby  –  gdyby 

9 Wyd. polskie: H. Bergson, O bezpośrednich danych świadomości, tłum. K. Bobrowska, War-
szawa 1913.
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myśli powyższe były słuszne – i wpływ czasu, jego upływu, na to, co ist-
nieje, w szczególności zaś na wewnętrzną zwartość i odrębność człowieka, 
na jego siłę wewnętrzną, na to, czym ostatecznie waży w rzeczywistości. 
Czas – będąc czymś pochodnym – byłby zarazem czymś, przed czym trze-
ba się bronić i przed czym nie zawsze obronić się można. Nie byłby wów-
czas na pewno – jak tego chce np. Kant – czystą formą doświadczenia, lecz 
jakby pewną realną siłą w obrębie tego, co rzeczywiste. Zarazem jednak nie 
byłby i nie mógłby być czymś osobnym, obok tego, co istnieje w świecie 
rzeczywistym, lecz musiałby być czymś, co osadza się na tym, co istnieje, 
a co je zarazem na pewien swoisty sposób obejmuje, tak iż to, co istnieje, 
jest w czasie. I że byłby inny w zależności od tego, jakim jest, jak się zacho-
wuje, jak żyje, jak samo w sobie się trwoni lub skupia i tężeje to, co istnieje. 
Jak inny, to już sprawa, którą osobno trzeba by rozważyć.

VI

Przy tym wszystkim całą tę myśl, że przez czyn mój swobodny pozosta-
ję w czasie jako ten sam, że więc upływ czasu nie unicestwia mnie, moż-
na o tyle tylko uznać, jeżeli „ja” – moja osoba – to nie to samo co strumień 
świadomości, co tok coraz to nowych przeżyć upływających nieustannie 
i ginących bez istotnego śladu, jeżeli więc świadomość to tylko wyłado-
wanie się mego „ja”, tylko przejaw mnie. Czymże jestem ja – raz jeszcze 
powraca pytanie Descartes’a! – który pozostaję w czasie, który się w nim 
dzięki mym czynom buduję lub też się rozpadam, gdy tylko zwolnię na-
pięcie wewnętrznego wysiłku, gdy zdam się choć na chwilę na bieg lo-
sów, nie usiłując utrzymać siebie w mej „dłoni”? Czymże jestem ja, który 
gdzieś kryję się „poza” mymi przeżyciami, a jednak w nich „żyję”, w nich 
się wyładowuję, w nich osiągam wyrazistość mego bytu, w nich docho-
dzę do zbudowania samego siebie? Czymże jestem ja, nie ów kawał mięsa 
i kości, lecz ja z krwi i kości mych wyrastający, człowiek działający?

Raz powstały, bez względu na to, z jakich sił i na jakim podłożu, jestem 
siłą, która sama siebie mnoży, sama siebie buduje i sama siebie przerasta, 
o ile zdoła się skupić, a nie rozproszy się na drobne chwile ulegania cier-
pieniu lub poddawania się przyjemności. Jestem siłą, która – w ciele żyjąca 
i ciałem się posługująca – ślady ciała na sobie nosi i jego działaniu nieraz 
podlega, ale zarazem, raz to ciało ujarzmiwszy, wszystkie jego możliwości 
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na wzmożenie samej siebie obraca. Jestem siłą, która raz w świat sobie obcy 
rzucona, świat ten sobie przyswaja i ponad to, co zastaje, nowe – dla swe-
go życia niezbędne – dzieła wytwarza. Jestem siłą, która się chce utrwa-
lić – w sobie, w swym dziele, we wszystkim, z czym się spotyka – czując, 
że wystarczy tylko jedna chwila odprężenia czy zapomnienia, a samą siebie 
rozbije, samą siebie zatraci, unicestwi. Jestem siłą, która największe skar-
by zachwytu i szczęścia w tęsknocie sobie uraja i do ich urzeczywistnienia 
dąży, ale wszystkich ich zrzec się gotowa za samą możność przetrwania. Je-
stem siłą, która się ostaje w przeciwnościach losu, gdy czuje i wie, że swo-
bodnym swym czynem z niebytu wywoła to, co po niej pozostanie, gdy 
sama się już w walce spali. Jestem siłą, co chce być wolna. I nawet trwanie 
swoje wolności poświęci. Ale zewsząd pod naporem sił innych żyjąca, nie-
woli zaródź sama w sobie znajduje, jeśli się odpręży, jeżeli wysiłku zanie-
dba. I wolność swoją utraci, jeżeli się sama do siebie przywiąże. Trwać i być 
wolna może tylko wtedy, jeżeli siebie samą dobrowolnie odda na wytwa-
rzanie dobra, piękna i prawdy. Wówczas dopiero istnieje10.
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r o m a n  I n G a r d e n

o jakościach metafizycznych

§ 48. Jakości metafizyczne

Istnieją szczególne proste lub pochodne jakości, takie jak np. wzniosłość 
(czyjejś ofiary) lub podłość (czyjejś zdrady), tragiczność (czyjejś klęski) lub 
straszliwość (czyjegoś losu), to, co wstrząsające, niepojęte lub tajemnicze, 
demoniczność (czyjegoś czynu lub pewnej osoby), świętość (czyjegoś życia) 
lub jej przeciwieństwo: grzeszność czy „piekielność” (np. czyjejś zemsty), 
ekstatyczność (najwyższego zachwytu) lub cisza (ostatecznego ukojenia) itp. 
Należą tutaj także tego rodzaju jakości jak groteskowość pewnego zjawiska 
lub postaci albo patetyczność czyjegoś zachowania się, uroczystość pewne-
go obrzędu albo np. wdzięk i lekkość dziewczęcego ruchu lub przeciwnie: 
powaga i pewnego rodzaju ciężkość czyjegoś usposobienia i sposobu bycia 
itp. Jakości te nie są właściwościami pewnych przedmiotów w normalnym 
tego słowa znaczeniu ani też cechami tych lub owych stanów psychicznych, 
lecz objawiają się zazwyczaj w  złożonych, a  często bardzo różniących się 
między sobą sytuacjach życiowych lub międzyludzkich zdarzeniach, jak-
by jakaś szczególna ich atmosfera, unosząca się nad nimi i otaczająca rzeczy 
i ludzi uczestniczących w tych sytuacjach, atmosfera, która wszystko przeni-
ka i światłem swym wszystko rozświetla1. W codziennym naszym życiu, na-
stawionym na drobne praktyczne cele i ich urzeczywistnianie, stosunkowo 
rzadko zdarzają się sytuacje, w których objawiają się tego rodzaju jakości. 
Życie nasze płynie – jeżeli tak można powiedzieć – bez sensu, w codziennej 
szarzyźnie i powszechności, bez względu na to, jak wielkie dzieła udaje się 
nam realizować w tym mrówczo czynnym i ruchliwym życiu. Aż wreszcie 

1 Zob. D. v. Hildebrand, Die Idee der sittlichen Handlung, „Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung”, Max Niemeyer, Halle, (1916) Band 3, s. 167.



Roman Ingarden48

pojawia się dzień – jak dar łaski – w którym z nic nieznaczących i niezau-
ważonych na razie przyczyn, z przyczyn zresztą zazwyczaj ukrytych, rodzi 
się „zdarzenie”, które spowija nas i świat dokoła nas się rozpościerający ja-
kąś przedziwną, niedającą się opisać atmosferą. Jakakolwiek mogłaby być 
jej szczególna jakość, straszliwa czy zachwycająca, aż do zupełnego urzecze-
nia i zapomnienia o sobie, ona to sprawia, że dane zdarzenie odcina się od 
powszedniej szarzyzny dni świetnym przepychem barw i staje się punktem 
szczytowym naszego życia. I nie ma przy tym znaczenia to, czy u jego pod-
łoża leży wstrząs nielitościwie zbrodniczego mordu, czy też duchowa eksta-
za w ujednieniu się z Bogiem. Te od czasu do czasu pojawiające się jakości 
„metafizyczne” – tak je bowiem pragnę nazywać – są tym, co nadaje życiu 
naszemu wartość „przeżycia”, i tym, za czego tajemniczym, konkretnym ob-
jawieniem się w naszym życiu żyje w nas utajona tęsknota, kryjąca się poza 
wszystkimi naszymi działaniami i czynami. Powoduje ona nami bez wzglę-
du na to, czy chcemy, czy nie. Ich objawienie się stanowi szczyt, a zarazem 
największą głębię naszego życia i wszystkiego tego, co istnieje. Bez względu 
na to, jakie byłoby ich stanowisko metafizyczne w świecie, jaka rola ich po-
jawiania się i realizacji w życiu człowieka i w życiu w ogóle – są to bowiem 
zagadnienia, które przekraczają nasze przygotowanie i nie należą do pod-
jętego przez nas węższego tematu – w każdym razie można o nich powie-
dzieć, że: 1. Objawienie się ich w naszym życiu stanowi zawsze pewną war-
tość w stosunku do szarej i pozbawionej wszelkiego wyrazu codzienności, 
niezależnie od tego, czy one same są czymś dodatnio czy też ujemnie warto-
ściowym. 2. W ich swoistej postaci nie dadzą się one określić w sposób czy-
sto rozumowy (jak np. pewne twierdzenie matematyczne lub jego dowód); 
można je jedynie zobaczyć wprost, chciałoby się powiedzieć, jakby w eks-
tazie, na podłożu określonych sytuacji, w których dochodzą do realizacji. 
Tylko wtedy udaje się uchwycić ich specyficzny, swoisty charakter, nieda-
jący się z niczym porównać ani całkowicie wiernie opisać, jeżeli pierwotnie 
i po prostu żyjemy w danej sytuacji lub przynajmniej jeżeli czujemy się cał-
kiem solidarni z kimś, kto w tego rodzaju sytuacji żyje i wcale nie poszuku-
je jakości metafizycznych. Są one nam właśnie wówczas najbardziej bliskie, 
najżywiej i najosobiściej dane, gdy się nimi pierwotnie wcale nie zajmuje-
my i jesteśmy jedynie przez nie poruszeni i opanowani. 3. Bez względu na 
szczególny rodzaj lub postać, jaką mogą przybierać, odznaczają się one jesz-
cze tym, że w nich – jeśli wolno użyć określenia często stosowanego, choć 
w  gruncie rzeczy niewiele mówiącego  –  odsłania się nam „głębszy sens” 
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życia i bytu w ogóle, więcej: że sam ten zazwyczaj ukryty „sens” one właśnie 
konstytuują2. Przy ich ujrzeniu odsłaniają się nam głębie i praźródła bytu, na 
które zwykle jesteśmy ślepi i których istnienie w codziennym życiu zaledwie 
przeczuwamy. Ale nie koniec na tym. W ich ujrzeniu i realizacji, w obcowa-
niu z nimi sami zstępujemy w praźródła bytu. Albowiem pokazuje się nam 
w nich nie tylko to, co w innych warunkach jest dla nas zakryte i tajemni-
cze, a w nich dopiero staje się jawne i widome, lecz one same są tym, co leży 
u źródeł bytu i stanowi jedną z jego postaci. W pełni mogą się nam one jed-
nak tylko wtedy objawić, jeżeli stają się rzeczywistością. W ten sposób sytu-
acje życiowe, w których realizują się i pokazują się nam jakości metafizycz-
ne, tworzą rzeczywiście punkty szczytowe stającego się bytu, a m.in. także 
tej duchowo-dusznej istoty, którą jesteśmy. Punkty te rzucają jakby cień na 
późniejsze nasze życie, wywołują w nim nieraz radykalne przemiany. Pozo-
stawiają ślad na wszystkim, co się w nie pogrąży, bez względu na to, czy wio-
dą one ze sobą zgubę i przekleństwo, czy wybawienie i zachwyt. 

Ich realizacja jest – jak się wyraziłem – jakby „łaską”, która nas spoty-
ka. Nie znaczy to, że bez przyczyny pojawiają się nagle w bycie i odsłania-
ją się nam w całej pełni ani też że są zależne od jakichś potęg nadludzkich 
(bóstwa, aniołów, demonów złych lub dobrych) i że są nam przez nie da-
rowywane lub też spadają na nas jako kara3. Chodzi tu jedynie o ten prosty 
fakt, że nie potrafimy w sposób dowolny wywoływać sytuacji lub zdarzeń, 
w których się jakości metafizyczne pojawiają. I że wówczas, gdy świado-
mie zmierzamy do ich zobaczenia lub przynajmniej biernie oczekujemy 
ich realizacji i oglądania, wtedy właśnie nie pojawiają się. 

W życiu realnym jednak  –  jak powiedziałem  –  sytuacje, w  których 
realizują się jakości metafizyczne, są stosunkowo bardzo rzadkie. Reali-
zacja ich zresztą zazwyczaj zbyt silnie nami wstrząsa, żebyśmy przy ich 
ujrzeniu potrafili nasycić się w  pełni tym wszystkim, co się w  nich za-
wiera. Żyje w nas jednakże tajemna tęsknota za ich realizacją i za ujrze-
niem ich w „przeżyciu” – nawet wówczas, gdyby chodziło o coś straszli-
wego. Gdy jednak nadchodzi moment, w którym stają się rzeczywistością, 

2 Naturalnie, słowo „sens” nie ma tu nic wspólnego z tym znaczeniem, jakie miałem na myśli, 
mówiąc o „sensie” zdania. Nie należy tych dwóch znaczeń z sobą mieszać, choćby dlatego, 
że „sens” w znaczeniu logicznym oznacza coś, co da się rozumowo pojąć, a to jest wyklu-
czone przy jakościach metafizycznych. Najchętniej więc unikałbym tu słowa „sens”.

3 Czy to jest możliwe, czy nie, nie będą tu rozstrzygał.
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to ich realizacja lub ściślej mówiąc, one same w swej realizacji są tak po-
tężne, że porywają nas w swoją moc i opanowują nas. Nie mamy siły ani 
czasu, żeby zatopić się w kontemplacji. A właśnie za tym kontemplacyj-
nym zatopieniem się w nich – z jakichkolwiek względów – tęsknimy i tej 
tęsknoty nie umiemy w sobie wygasić. Tęsknota ta jest utajonym źród- 
łem wielu naszych czynów. Ona też jest z jednej strony ostatecznym źró-
dłem poznania filozoficznego i  pędu do uzyskania poznania, z  drugiej 
zaś strony  –  źródłem twórczości artystycznej i  rozkoszowania się sztu-
ką, a więc dwu naszych duchowych aktów i czynności, różnych całkowi-
cie między sobą, a jednak ostatecznie zdążających do tego samego celu4. 
W szczególności sztuka może nam dać jakby w miniaturze i tylko w dale-
kim odblasku to, czego nie możemy, ściśle biorąc, osiągnąć w codziennym 
realnym życiu: spokojną kontemplację jakości metafizycznych.

§ 49. Jakości metafizyczne w dziele literackim

Powróćmy teraz do rozważań nad rolą warstwy przedmiotowej w dzie-
le sztuki literackiej. Najważniejsza funkcja, którą mogą spełniać przed-
stawione sytuacje przedmiotowe, polega na pokazywaniu i  objawianiu 
określonych jakości metafizycznych5. Że to jest możliwe, świadczy o tym 
najlepiej fakt, że jakości metafizyczne ukazują się nam w  wielu sytu-
acjach przedstawionych. Dzieło najgłębiej wstrząsa nami wtedy, gdy za-
chodzi właśnie ten wypadek. Dzieło sztuki literackiej osiąga swój szczyt 
w objawianiu jakości metafizycznych6. To, co swoiście artystyczne, polega 

4 Fryderyk Hebbel pisał niegdyś w  przedmowie do Marii Magdaleny: „Aber die Kunst ist 
nicht bloss unendlich viel mehr, sie ist etwas ganz anderes, sie ist die realisierte Philoso-
phie…” („Sztuka jest nie tylko czymś nieskończenie więcej, jest czymś całkowicie innym, 
jest zrealizowaną filozofią…”).

5 Słowa „objawianie się” nie należy tu oczywiście rozumieć w tym sensie, w jakim jest stoso-
wane w rozważaniach religijnych lub religijno-filozoficznych. Ma tu ono jedynie oznaczać 
przeciwieństwo „ukrywania się”, „bycia zasłoniętym”. Można by tu także, i może adekwat-
niej, mówić o „samoukazywaniu się”, gdyby to wyrażenie nie było zbyt sztuczne. Jak się 
zresztą okaże, owo „objawianie się” jest w samym dziele tylko potencjalne.

6 S. I. Witkiewicz twierdzi w swej książce pt. Teatr (Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 
1923), że źródłem sztuki są uczucia metafizyczne i że zwłaszcza dzieła dramatyczne winny 
budzić w nas takie uczucia. Przez „uczucia metafizyczne” rozumie Witkiewicz „doznanie 
tajemnicy bytu jako jedności w mnogości”, co z naszymi „jakościami metafizycznymi” nie 
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jednak na sposobie ich objawiania się w dziele sztuki. Właśnie to, co z on-
tologicznego punktu widzenia stanowi pewien brak w przedstawionych 
przedmiotach, że mianowicie nie posiadają one realnego, lecz tylko in-
tencjonalny, bytowo-heteronomiczny sposób istnienia i w swej zawartości 
noszą na sobie tylko pewnego rodzaju habitus rzeczywistości, umożliwia 
im objawienie jakości metafizycznych w sposób właściwy dla dzieła sztu-
ki. Jakości metafizyczne nie mogą tu naturalnie uzyskać realizacji, wyklu-
cza to właśnie heteronomia bytowa przedstawionych sytuacji; zostają one 
jednak odsłonięte, ukonkretnione, a swój sposób istnienia dzielą z przed-
miotami przedstawionymi: same w sobie heteronomiczne bytowo i czy-
sto intencjonalne, stwarzają pozory swej realizacji. To jednak nie naru-
sza ich konkretności i pełni jakościowego określenia. Pod tym względem 
nie różnią się od postaci, jaką osiągają w realnych sytuacjach. Ich hetero-
nomia bytowa umożliwia nam jednak stosunkowo spokojną ich kontem-
plację, gdyż pociąga za sobą, że w konkretyzacji nie mają one tej dyna-
miki i intensywności, jaką zyskują przy pełnej realizacji. Jakkolwiek przy 
estetycznie zmodyfikowanym widzeniu jakości metafizycznych jesteśmy 
w wysokim stopniu przez nie „porwani”, wstrząśnięci i ewentualnie wy-
niesieni ponad poziom naszego codziennego życia, to przecież ich fak-
tyczna nierealność, okoliczność, że są one tylko o tyle skonkretyzowane, 
jak tego wymaga ich objawienie się, pozwala na – spokojne do pewnego 
stopnia – uchwycenie ich i na zachowanie dystansu7 między czytelnikiem 

ma nic wspólnego, o ile w ogóle można przez „uczucia metafizyczne” rozumieć coś zupełnie 
określonego. To jednak, że w wypadku dzieła sztuki wchodzi w grę jakiś czynnik metafi-
zyczny – jest na pewno słuszne. Mimo różnych braków w wywodach Witkiewicza, należy 
podkreślić, że zawierają one coś interesującego i ważnego.

7 Dystans, który naturalnie nie ma nic wspólnego z tym „dystansem”, który zachodzi przy 
czysto poznawczym, przedmiotowym ujęciu. Istnieje z  pewnością i  w  naszym wypadku 
pewnego rodzaju ujrzenie, a  tym samym poznawanie. Ale jest to tylko czyste oglądanie 
szczególnych jakości, bez żadnej pretensji do prawdziwości, a w szczególności bez żadnego 
stwierdzenia istnienia, a zarazem bez „obiektywizacji” – momenty, które obydwa są cha-
rakterystyczne dla czysto poznawczej operacji. „Dystans”, o którym mówimy, polega tylko 
na swoistym zjawisku „nienależenia do tego samego świata” i wiedzie z sobą niemożliwość 
naprawdę rzeczywistego uczestniczenia w przedstawionej sytuacji, autentycznego przerzu-
cenia się z naszej życiowej sytuacji do przedstawionej w dziele sztuki literackiej. Gdy np. 
widzę w teatrze sytuację tragiczną, to nie należę do niej, pozostaję zawsze – bez względu 
na to, do jakiego stopnia się nią przejmuję, „poza” nią samą, a zatem nie mogę odnaleźć tej 
tragiczności w pełni zrealizowanej w moim życiu. Jest ona tylko jak tchnienie przychodzące 
do mnie z innego świata, które strząsam z siebie natychmiast, gdy tylko moje rzeczywiste 
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a skonkretyzowanymi jakościami metafizycznymi. Pozwala ona na oglą-
danie, które nie jest zarazem prawdziwym percypowaniem jakości jako 
przytłaczającej nas rzeczywistości. Dzięki temu konkretyzacje jakości me-
tafizycznych zyskują specyficzną wartość estetyczną. Możemy je oglądać, 
pozwolić im się porwać, poznać smak wszystkiego, co nam jakościowo 
ofiarowują, nie będąc przez nie w ścisłym sensie dotknięci, przytłoczeni 
czy wyniesieni8. W związku z tym ujrzenie ich nie wywołuje tego rodza-
ju zmian, jakie zachodzą przy prawdziwej ich realizacji9. Ani po przeżyciu 
rzeczywiście tragicznej sytuacji, ani po osiągnięciu prawdziwego szczęścia 
nie możemy w swej istocie pozostać całkowicie tymi samymi co przed-
tem i nie możemy później się zachowywać całkiem dowolnie. Natomiast 
po ujrzeniu wystawienia dramatu wstrząsającego nami – jak nieraz mó-
wimy  –  „do głębi”, możemy stosunkowo w  spokoju pójść do domu lub 
na dobrą kolację, w każdym razie zająć się przy całkowitym zaangażowa-
niu tymi lub innymi sprawami życiowymi. Niewątpliwie pozostaje w nas 
pewien pogłos wstrząsu doznanego podczas przedstawienia w  teatrze 

życie dochodzi do głosu, gdy np. przez oklaski widzów zostaję „obudzony” lub gdy wybuch-
nie w teatrze pożar. Jest rzeczą niewątpliwą, że doznania rozgrywające się w nas podczas 
czytania dzieła są realne i że pod wpływem lektury mogą w nas zachodzić rozmaite zmiany. 
Mimo ich rzeczywistości, wywołane w nas doznania i zjawiska następcze nie są autentycz-
ne, są tylko zmyślonymi doznaniami, które w dość osobliwy sposób ingerują w nasze życie 
realne, wplatają się w nie, nie będąc we właściwym sensie „moimi” (zob. interesujące roz-
ważania A. Pfändera w Zur Psychologie der Gesinnungen, „Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung”, Max Niemeyer, Halle (1913) Band 1; (1916), Band 3).

8 Zob. R. Lehmann, Deutsche Poëtik (Beck, Münich 1908 – przyp. red.), s. 246: „Hier (scil. 
im Leben) Freilich ist die Grenze, wo die Leidenschaft nur noch ein Leiden bringt, schnell 
erreicht; andres in der Kunst, wo die im Unterbewusstsein schummernde Gewissheit, dass 
das Gesehene und Gehörte nur Illusion ist, auch die stärksten Erschütterungen begleitet 
und dadurch soweit mildert, dass się zur Lust werden können”. („Tu [scil. w życiu] szybko 
wprawdzie osiągnięta zostaje granica, gdzie namiętność tylko już samo cierpienie przynosi; 
inaczej w sztuce, gdzie podświadomie drzemiąca (w nas) pewność, iż to, co widzimy i sły-
szymy, jest tylko iluzją, towarzyszy nawet najsilniejszym wzruszeniom i przez to o tyle je 
łagodzi, iż mogą stać się przyjemnością”).

9 W ścisłym związku z tym estetycznym sposobem oglądania jakości metafizycznych pozo-
staje to, co Arystoteles zapewne miał na myśli, gdy mówił o κάϑαρσις: według niego oglą-
danie w postawie estetycznej napełnia nas nie tylko rozkoszą i upojeniem, lecz daje nam 
zarazem ową specyficzną ulgę, jakiej doznajemy po ciężkich zdarzeniach, wymagających 
napięcia wszystkich sił. Właśnie owa ulga i wewnętrzne uciszenie nastające po estetycznym 
obcowaniu z metafizycznymi jakościami jest tym, co – jak się zdaje – rozumiał Arystoteles 
pod słowem κάϑαρσις.
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i można go przez pewien czas w sobie odczuwać, ale realne życie jest sil-
niejsze i domaga się swych praw.

Należy jeszcze zauważyć, że pojawianie się jakości metafizycznych 
w dziele sztuki literackiej dopuszcza różne rodzaje i stopnie. Są fazy przy-
gotowawcze, w których określona jakość metafizyczna zaledwie się zazna-
cza, niejako zapowiada swe zbliżanie się, aż przychodzi moment, punkt 
kulminacyjny, w którym się w pełni rozwinie. Może się także zdarzyć, że 
dzięki nieprzewidzianemu zwrotowi w ostatnim momencie, nie docho-
dzi w ogóle do punktu kulminacyjnego, tak że dana jakość wyłania się tyl-
ko połowicznie i czasem jak zagrożenie, czasem jak niespełniona nadzie-
ja znika z  widnokręgu. Dokładniejsze wypracowanie tych spraw trzeba 
przekazać specjalnym badaniom.

§ 50. czy odsłanianie jakości metafizycznych  
rzeczywiście jest funkcją warstwy przedmiotowej?

W jaki sposób przedstawione sytuacje przedmiotowe mogą doprowa-
dzić do odsłonięcia jakości metafizycznych, jak muszą być zbudowane, by 
w ogóle do tego doszło, i w jakich sytuacjach może się jawić określona ja-
kość metafizyczna, to są – rzecz jasna – problemy odrębne, tematy dla ba-
dań szczegółowych, których tu przeprowadzać nie mogę. Ważne jest dla 
nas tylko to, że jakości metafizyczne w dziełach sztuki literackiej w ogó-
le objawiają się i że wskutek tego warstwa przedmiotowa dzieła może peł-
nić funkcję ich odsłaniania. Nie jest ona zatem czystym celem dla siebie, 
a przynajmniej nie jest nim we wszystkich dziełach, w których występują 
jakości metafizyczne. Przeciw naszemu ujęciu można by wysunąć wątpli-
wość, czy jakości metafizyczne nie są po prostu momentami świata przed-
stawionego, określonymi przez sens zdań i przedstawionymi przez inten-
cjonalne korelaty zdań, tak jak same przedmioty przedstawione. Gdyby 
rzeczywiście tak było, wówczas nie można by oczywiście mówić o szcze-
gólnej funkcji warstwy przedmiotowej.

Niewątpliwie słuszne jest, że jakości metafizyczne pojawiają się na pod-
łożu przedstawionych sytuacji przedmiotowych i przedmiotów i nie stano-
wią odrębnej warstwy dzieła sztuki literackiej. Nie jest to jednak sprzecz-
ne z  tym, że noszą je na sobie przedmioty przedstawione i  stanowią dla 
nich podstawę ich występowania. Na tym właśnie polega w stosunku do 
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nich funkcja przedmiotów przedstawionych. Nie są one bowiem określo-
ne wprost przez sens zdań. Osobliwe jest właśnie to, że jakkolwiek jakości 
metafizyczne mogą być wyznaczone wprost przez sens jednostek znacze-
niowych, to jednak samo nazwanie ich nie pociąga za sobą ich konkretne-
go zjawiskowego pojawienia się w dziele. Natomiast choć niewspomniane 
w tekście, jawią się w całej swej krasie, gdy odpowiednia sytuacja przedmio-
towa zostaje określona i wystąpią naocznie we właściwych jej wyglądach. 
Aby więc w  dziele sztuki literackiej do tego dojść mogło, obok warstwy 
przedmiotowej muszą współdziałać te warstwy dzieła, których następ-
stwem jest przede wszystkim przedstawienie i  fenomenalne przejawianie 
się świata przedstawionego, a więc zarówno warstwa tworów brzmieniowo
-językowych, jak i warstwa jednostek znaczeniowych, jak i wreszcie war-
stwa wyglądów. Dopiero gdy przez ich współdziałanie świat przedstawiony 
zostanie ukonstytuowany i pojawi się przed nami w żywym swym kształcie, 
wówczas odsłaniają się i odpowiednie jakości metafizyczne. Słusznie więc 
twierdzimy, że dopiero warstwa przedmiotowa spełnia funkcję odsłaniania 
jakości metafizycznych. Należy tylko dodać, że funkcja ta może być speł-
niana tylko przez przedmioty przedstawione już ukonstytuowane i dopro-
wadzone do naocznego przejawienia się. Bo pojawienie się jakości metafi-
zycznych zależy, rzecz jasna, nie tylko od czysto przedmiotowych własności 
przedstawionych przedmiotów i sytuacji, lecz także od sposobu, w jaki są 
przedstawione i doprowadzone do przejawienia się, a więc, inaczej mówiąc, 
od budowy i od współdziałania wszystkich wymienionych warstw dzieła 
sztuki literackiej. Jeśli np. z raportu policyjnego w gazecie porannej dowia-
dujemy się o jakimś wydarzeniu, które w swej istocie jest tragiczne, to do sy-
tuacji tej wprawdzie przynależy jakość metafizyczna czegoś tragicznego, ale 
urzędowy ton i styl raportu sprawia, że owa tragiczność nie może się nam 
naocznie objawić. Możemy wówczas przy lekturze tylko myśleć, że podane 
do wiadomości zdarzenie jest rzeczywiście tragiczne, ale nie możemy tego 
zobaczyć, jak długo nie wykraczamy poza prosty komunikat policyjny. Czy-
sto obiektywnie rzecz biorąc, to samo wydarzenie może być w dziele sztu-
ki literackiej tak przedstawione, naturalnie w innych stanach rzeczy i w in-
nych wyglądach (a zatem, dokładnie mówiąc, nie pod każdym względem 
„to samo”), że tragiczność zdarzenia nam się naocznie objawi. W pierw-
szym wypadku czytamy raport w zupełnym spokoju przy kawie, w ostatnim 
zaś dzięki temu, co przedstawione, doznajemy głębokiego wstrząsu, choćby 
chodziło o coś, co w rzeczywistości nigdy nie zaszło.
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Jeśli jednak przy objawianiu się jakości metafizycznej nie tylko war-
stwa przedmiotowa, lecz pośrednio wszystkie pozostałe warstwy dzieła 
sztuki literackiej muszą współdziałać, to świadczy to ponownie o tym, że 
dzieło sztuki literackiej, mimo budowy warstwowej, stanowi organiczną 
jedność. I odwrotnie: jeśli ma dojść do objawienia jakości metafizycznej, 
to warstwy muszą w specjalny sposób harmonijnie z sobą współdziałać, 
a tym samym spełniać określone warunki. W szczególności polifonia ja-
kości wartościowych musi nie tylko wykazywać harmonię, która dopusz-
cza do ukazania się jakości metafizycznej, lecz nadto z nią harmonicznie 
współbrzmieć, tak by harmonia owa domagała się danej jakości metafi-
zycznej jako swego elementu uzupełniającego10. Jeśli jednak objawienie 
się jakości metafizycznej jest m.in. zależne od warstwy wyglądów utrzy-
mywanych w samym dziele jedynie w pogotowiu, to trzeba powiedzieć, 
że jakości metafizyczne w  samym dziele nie zostają doprowadzone do 
aktualnego objawienia się, lecz są tylko z góry określone przez sytuacje 
przedmiotowe i dzięki wymienionym elementom trzymane w pogotowiu. 
A objawić się w całej swej pełni mogą dopiero w sytuacji przedmiotowej 
rzeczywiście naocznie się przejawiającej przez ukonkretyzowane wyglą-
dy, a więc dopiero w konkretyzacji dzieła podczas lektury. W samym dzie-
le stanowią one tylko pewien z góry wyznaczony element, którego obja-
wienie się wykazuje podobną potencjalność, jak to zachodzi w wypadku 
wyglądów utrzymywanych w pogotowiu.

Zarówno objawiająca się jakość metafizyczna, jak i poprzednio wspo-
mniany sposób jej objawiania się w konkretyzacji dzieła sztuki literackiej 
tworzy pewną wartość estetyczną. O ile objawienie nie dochodzi do skut-
ku lub gdy objawiająca się jakość pozostaje w niezgodzie z innymi jako-
ściami objawiającymi się we wcześniejszych lub późniejszych sytuacjach, 
tak że w  toku dzieła nie dochodzi nawet do dysonującej polifonicznej 
harmonii, wówczas takie dzieło sztuki mogłoby, być może, posiadać jesz-
cze inne, w  innych warstwach konstytuujące się wartości, a zatem mo-
głoby być czymś wtórnie wartościowym, ale jako całość nie może osią-
gnąć doskonałości.

10 Tu otwierają się znów nader ważne problemy dotyczące w szczególności istoty formy ar-
tystycznej i  jej związku z – używając terminu O. Walzla – „zawartością”. Dla właściwego 
ich sformułowania należałoby jednak, na podstawie naszych wyników, uprzednio ustalić 
właściwe pojęcie formy dzieła sztuki literackiej. Przekracza to już jednak temat tej książki.
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§ 51. Funkcja symbolizowania warstwy przedmiotowej

Jeszcze jedna dość ważna uwaga: Nie należy wspomnianej funkcji war-
stwy przedmiotowej mieszać z funkcją symbolizowania, którą warstwa ta 
w niektórych dziełach spełnia. Nie należy ona jednak bynajmniej do isto-
ty każdego dzieła sztuki literackiej (typowy przykład: dramaty Maurice’a 
Maeterlincka). Funkcja symbolizowania ma niewątpliwie źródło swego 
istnienia w przedstawiających stanach rzeczy resp. w sensach zdań. Inny-
mi słowy: sensy zdań, resp. ich intencjonalne odpowiedniki, muszą być 
określone w  odpowiedni sposób, by przedmioty przedstawione mogły 
być symbolami. Jeśli jednak już raz zostaną ukonstytuowane jako sym-
bol, to one są tym, co tę funkcję spełnia.

Odmienność obu wymienionych funkcji można krótko określić w spo-
sób następujący: objawiające się jakości metafizyczne dochodzą do sa-
moodsłonięcia się na podłożu przedstawionych sytuacji i jako odsłonięte 
(w konkretyzacji) w ten sam sposób się naocznie ukazują jak świat przed-
miotów. W  istocie funkcji symbolizowania natomiast leży: 1) że to, co 
usymbolizowane, należy – jeśli wolno tak powiedzieć – do innego świa-
ta niż to, co symbolizuje (przynajmniej jest to jakiś inny przedmiot, stan 
rzeczy czy sytuacja niż sam symbol); 2) że to, co usymbolizowane, jest tyl-
ko „usymbolizowane” i nie może dojść do samoprezentacji. Jako usymbo-
lizowane – zgodnie z  istotą –  jest bezpośrednio niedostępne, jest czymś, 
co z istoty swej nie pokazuje się w swej własnej postaci. Naturalnie przed-
miot, którego symbol dotyczy, przez co czyni go „czymś usymbolizowa-
nym”, może być sam dany bezpośrednio w pewnych okolicznościach; ale 
wtedy przestaje być czymś usymbolizowanym. Symbol resp. symbolizowa-
nie jest niezbędne tam, gdzie z tych lub owych względów nie można uzy-
skać doświadczenia symbolizowanego przedmiotu w oryginale lub przy-
najmniej gdzie w danej chwili nie jesteśmy zdolni dotrzeć do przedmiotu. 
Dlatego symbole najczęściej są stosowane w  życiu religijnym, lecz także 
i we wszystkim, co tajemnicze, niedostępne. 3) Gdy określona realna lub 
jedynie przedstawiona sytuacja wiedzie do pojawienia się jakości meta-
fizycznej, to podstawy tego tkwią w samej sytuacji, a obie: i  jakość, i sy-
tuacja, która ją ugruntowuje, odgrywają w dziele sztuki literackiej ważną 
rolę. Zupełnie inaczej jest w  wypadku symbolu: symbol jest tylko środ-
kiem. Nie o niego samego tu chodzi, lecz o to jedynie, co usymbolizowa-
ne; dopiero pochodnie także symbol może zyskać pewne znaczenie, jeżeli 
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to, co usymbolizowane, jest bardzo doniosłe. Rola symbolu wyczerpuje się 
jednak w jego funkcji, a wszystko, co poza tym może w nim występować, 
a nie odgrywa roli przy symbolizowaniu – jest całkowicie obojętne, w prze-
ciwieństwie do sytuacji, jaką znajdujemy w warstwie przedmiotowej i w jej 
funkcji odsłaniania jakości metafizycznych.

Inną, pokrewną funkcją, którą może spełniać składnik warstwy przed-
miotowej, jest już omówiona funkcja odtwarzania resp. reprezentowania. 
Lecz nie ma potrzeby do tego powracać.
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K a r o l  W o J T y ł a

Podmiotowość  
i „to, co nieredukowalne” w człowieku

1. Status questionis

Wydaje się, że problem podmiotowości człowieka znajduje się współ-
cześnie w centrum wielorakich zainteresowań. Trudno byłoby w sposób 
zwięzły wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób doszło – i stale dochodzi – do 
tej sytuacji. Przyczyn jest chyba bardzo wiele, nie wszystkich należy szu-
kać na terenie filozofii czy nauki. Niemniej filozofia – a nade wszystko fi-
lozoficzna antropologia i etyka – jest miejscem szczególnym, gdy chodzi 
o ujawnianie się tego problemu, o  jego obiektywizację. Istota zagadnie-
nia leży bowiem właśnie w tym punkcie: odczuwamy silniejszą niż kiedy-
kolwiek potrzebę – a także widzimy większą możliwość – obiektywizacji 
problemu podmiotowości człowieka.

Pod tym względem myśl współczesna zdaje się niejako pozostawiać 
na boku dawne antynomie, które wyrosły przede wszystkim na grun-
cie teorii poznania (epistemologii) i  które stanowiły nienaruszalną jak-
by linię podziału między podstawowymi orientacjami w filozofii. Anty-
nomia: subiektywizm – obiektywizm oraz kryjąca się za nią antynomia: 
idealizm – realizm stwarzały warunki niesprzyjające zajmowaniu się pod-
miotowością człowieka, lękano się bowiem, że prowadzi to nieuchronnie 
do subiektywizmu. Obawy te zaś pośród myślicieli stojących na gruncie 
realizmu i obiektywizmu epistemologicznego były poniekąd uzasadnio-
ne charakterem czy choćby „wydźwiękiem” subiektywistycznym oraz ide-
alistycznym analiz przeprowadzanych na gruncie „czystej świadomości”. 
W rezultacie utrwalała się w filozofii linia podziału i przeciwieństwa po-
między ujęciem „obiektywnym” człowieka, które było zarazem ujęciem 
ontologicznym (człowiek jako byt), a ujęciem „subiektywnym”, które od 
tej rzeczywistości człowieka zdawało się nieuchronnie odcinać.
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Jesteśmy jednak świadkami załamywania się owej linii podziału, i  to 
poniekąd z tych samych powodów, które przyczyniły się do jej powstania. 
Z tych samych powodów – to znaczy: także pod wpływem analiz fenome-
nologicznych prowadzonych na gruncie „czystej świadomości” przy za-
stosowaniu husserliańskiej epoché, a więc przy wzięciu w nawias istnienia, 
czyli rzeczywistości podmiotu świadomego. W  przekonaniu piszącego 
te słowa owa linia demarkacyjna między ujęciem subiektywistycznym 
(idealistycznym) a  obiektywistycznym (realistycznym) w  antropologii 
i etyce musi się załamać i faktycznie się załamuje na gruncie doświadcze-
nia człowieka. Doświadczenie to wyzwala nas siłą faktu od czystej świa-
domości jako podmiotu pomyślanego i  założonego a priori, a wprowa-
dza nas w cały konkret istnienia człowieka, tj. w rzeczywistość podmiotu 
świadomego. Mając jednakże w swoim dorobku wszystkie analizy feno-
menologiczne przeprowadzone na gruncie owego założonego podmiotu, 
tzn. czystej świadomości, nie możemy już odtąd zajmować się człowie-
kiem tylko jako bytem obiektywnym – ale niejako musimy zajmować się 
nim jako podmiotem w takim wymiarze, w jakim o tej specyficznie czło-
wieczej podmiotowości człowieka stanowi świadomość.

Wydaje się, że jest to właśnie podmiotowość osobowa.

2. Historyczne tło zagadnienia

Ta sprawa domaga się obszerniejszego naświetlenia, w  ramach którego 
musimy dotknąć problemu „tego, co nieredukowalne” (l’irréductible, the 
irreducible) w człowieku – tego, co pierwotne, czyli zasadniczo ludzkie, co 
stanowi o całkowitej oryginalności człowieka w świecie.

Tradycyjna arystotelesowska antropologia opierała się, jak wiadomo, 
na definicji ó ἂνθροπος ζώον νοήτικον – homo est animal rationale. Defi-
nicja ta nie tylko odpowiada arystotelesowskim wymogom określania ga-
tunku (człowiek) poprzez rodzaj najbliższy (istota żyjąca) oraz czynnik 
wyróżniający dany gatunek w tym rodzaju (obdarzona rozumem). Defini-
cja ta zbudowana jest równocześnie w taki sposób, że wyklucza – przynaj-
mniej gdy ją bierzemy bezpośrednio i wprost – możliwość uwydatnienia 
tego, co jest „nieredukowalne” w człowieku. Zawiera ona w sobie – przy-
najmniej na pierwszym planie  –  przeświadczenie o  redukowalności 
(sprowadzalności) człowieka do świata. Racją tej sprowadzalności była 
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i pozostaje potrzeba zrozumienia człowieka. Można by ten typ zrozumie-
nia określić jako kosmologiczny.

Nie sposób zakwestionować przydatności definicji Arystotelesow-
skiej, która utrwaliła swoje panowanie na gruncie metafizycznej antro-
pologii i patronowała powstaniu wielu nauk szczegółowych o człowieku 
rozumianym właśnie jako animal, z wyróżniającą go cechą rozumności. 
Cała tradycja nauki o złożoności natury ludzkiej, o duchowo-cielesnym 
compositum humanum, która od Greków poprzez scholastykę przeszła do 
Kartezjusza, porusza się w obrębie tej definicji – a więc na gruncie prze-
świadczenia o zasadniczej redukowalności (= sprowadzalności) tego, co 
istotowo ludzkie, do „świata”. Nie sposób zaprzeczyć, że ogromne obsza-
ry doświadczenia i wiedzy szczegółowej na nim opartej idą za tym prze-
świadczeniem i pracują dla jego ugruntowania.

Z drugiej strony wydaje się jednak, że przeświadczenie o  pierwot-
nej oryginalności istoty ludzkiej, jej – wobec tego – zasadniczej niespro-
wadzalności do „świata”, do przyrody, jest równie dawne jak potrzeba 
redukcji wyrażona definicją Arystotelesa. Przeświadczenie to stoi u pod-
staw rozumienia człowieka jako „osoby”, co w dziejach filozofii ma rów-
nież swą długą historię – współcześnie zaś stoi ono u podstaw narastające-
go uwydatniania osoby jako podmiotu oraz wielu wysiłków zmierzających 
do interpretacji osobowej podmiotowości człowieka1.

W tradycji filozoficznej i naukowej, wyrastającej z definicji: „homo – 
animal rationale”, człowiek był nade wszystko przedmiotem, jednym 
z przedmiotów świata, do którego widzialnie i fizycznie przynależy. Tak 
rozumiana przedmiotowość wiązała się z ogólnym założeniem reduko-
walności człowieka. Podmiotowość natomiast jest jak gdyby terminem 
wywoławczym tego, że człowiek nie pozwala się w swej właściwej isto-
cie zredukować oraz wyjaśnić bez reszty przez rodzaj najbliższy i różni-
cę gatunkową.

Podmiotowość jest więc poniekąd synonimem „tego, co nieredu-
kowalne” w  człowieku. Jeżeli w  tym kontekście dokonujemy przeciw-
stawienia, to nie jest to jednak przeciwstawienie obiektywizmu i subiek-
tywizmu, ale tylko przeciwstawienie dwóch sposobów filozoficznego 

1 Jednym z takich wysiłków jest studium autora noszące tytuł Osoba i czyn (Kraków 1969) 
oraz bardziej dotycząca tego tematu praca zatytułowana: Osoba: podmiot i  wspólnota 
(„Roczniki Filozoficzne” (1976), nr 24, z. 2, s. 6–38).
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(a także potocznego i praktycznego) traktowania człowieka: jako przed-
miotu i jako podmiotu. Nie można wszakże zapominać, że podmiotowość 
człowieka-osoby jest również czymś przedmiotowym2.

Trzeba też stwierdzić, że sposób traktowania człowieka jako przedmio-
tu nie wynika wprost z samej definicji Arystotelesowskiej, a zwłaszcza nie 
należy do metafizycznej koncepcji człowieka w tym nurcie filozoficznym. 
Wiadomo, że sama przedmiotowość koncepcji człowieka jako bytu doma-
gała się po pierwsze – stwierdzenia, że człowiek stanowi odrębne suppo-
situm (= podmiot istnienia i działania), po drugie – afirmacji tego, że jest 
on osobą (persona). Jednakże tradycyjna nauka o człowieku jako osobie, 
której wyrazem stała się definicja Boecjusza: „rationalis naturae individua 
substantia”, raczej wyrażała jednostkowość człowieka jako bytu substan-
cjalnego, który posiada naturę rozumną, czyli duchową – niż całą specy-
fikę podmiotowości istotną dla człowieka jako osoby. W ten sposób de-
finicja Boecjańska przede wszystkim określa niejako „teren metafizyczny”, 
czyli wymiar bytu, w którym urzeczywistnia się osobowa podmiotowość 
człowieka, stwarzając jakby warunek „zabudowy” tego terenu na podsta-
wie doświadczenia.

3. Przeżycie jako element interpretacji

Wydaje się, iż kategorią, do jakiej celem tej „zabudowy” musimy sięgnąć, 
jest kategoria przeżycia. Nie jest ona znana w metafizyce Arystotelesa. Ka-
tegorie, które mogłyby się zdawać stosunkowo najbliższe przeżyciu, mia-
nowicie kategorie agere i pati, nie mogą być z nią utożsamiane. Kategorie 
te służą do określenia dynamiki bytu, doskonale różnicują także i to, co 
w człowieku tylko „się dzieje”, od tego, co człowiek „działa”, czyli „czyni”3. 
Jednakże na drodze dokonywanego w ten sposób tłumaczenia dynamicz-
nej rzeczywistości człowieka pozostaje za każdym razem (i w wypadku 
agere, i pati) odnośne przeżycie jako aspekt nieujęty wprost takim meta-
fizycznym tłumaczeniem czy „redukcją” – jako „to, co nieredukowalne”: 
element nieredukowalny. Z punktu widzenia metafizycznej struktury bytu 

2 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., rozdz. I: Subiektywność a subiektywizm, s. 56–60.
3 Studium Osoba i czyn jest w dużej mierze zbudowane na tej podstawie.
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i działania, a więc z punktu widzenia dynamizmu człowieka rozumianego 
metafizycznie, ujęcie tego elementu może się zdawać niekonieczne. Uzy-
skujemy również i bez niego wystarczające zrozumienie człowieka, tego, 
że człowiek „działa”, oraz tego, że coś w nim „się dzieje”. Na takim zrozu-
mieniu opiera się cały gmach antropologii i etyki poprzez wiele stuleci.

Jednakże w miarę jak narasta potrzeba zrozumienia człowieka jako je-
dynej w sobie i niepowtarzalnej osoby, zwłaszcza zaś – w całym tym wła-
ściwym człowiekowi dynamizmie działania (czynu) i dziania się – potrze-
ba zrozumienia osobowej podmiotowości człowieka, kategoria przeżycia 
uzyskuje swoje znaczenie, i  to znaczenie kluczowe. Chodzi bowiem nie 
tylko o metafizyczną obiektywizację człowieka jako podmiotu działają-
cego, czyli sprawcy swoich czynów, ale chodzi o ukazanie osoby jako pod-
miotu przeżywającego swoje czyny, swoje doznania, a w tym wszystkim 
swoją podmiotowość. Z chwilą zgłoszenia takiego zapotrzebowania w in-
terpretacji człowieka działającego (l’homme agissant) kategoria przeżycia 
musi odnaleźć swoje miejsce w antropologii i w etyce, co więcej – musi do 
pewnego stopnia stanąć w centrum odnośnych interpretacji4.

Może zaraz zrodzić się pytanie, czy przez nadanie takiej kluczowej 
funkcji przeżyciu w interpretacji człowieka jako podmiotu osobowego nie 
skazujemy się nieuchronnie na subiektywizm. Pomijając zbyt szczegóło-
we rozważania tego problemu, możemy krótko stwierdzić, że wiążąc się 
w owej interpretacji dostatecznie mocno z integralnym doświadczeniem 
człowieka, nie skazujemy się na subiektywizm ujęcia, zabezpieczamy na-
tomiast autentyczną subiektywność człowieka, tzn. jego osobową pod-
miotowość, w realistycznej interpretacji jego bytu.

4. Konieczność zatrzymania się przy „tym, co nieredukowalne”

Interpretacja człowieka na gruncie przeżycia domaga się wprowadzenia 
do analizy bytu ludzkiego aspektu świadomości. W taki sposób jest nam 
dany człowiek nie tylko jako byt określony gatunkowo, ale człowiek jako 
konkretne „ja”, jako przeżywający siebie podmiot. Byt podmiotowy wraz 

4 Można to zauważyć porównując Osobę i  czyn z pracą M. A. Krąpca Ja – człowiek. Zarys 
antropologii filozoficznej (Lublin 1974).
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z właściwym mu istnieniem (suppositum) jawi się nam w doświadczeniu 
właśnie jako ów przeżywający siebie podmiot. Jeżeli zatrzymamy się przy 
nim, odsłoni on przed nami struktury, które stanowią o nim jako o kon-
kretnym „ja”. Odsłanianie tych struktur konstytuujących ludzkie „ja” nie 
musi bynajmniej oznaczać skądinąd zrywania z redukcją i definicją ga-
tunkową człowieka – oznacza natomiast samo w sobie taki zabieg meto-
dologiczny, który można by określić jako zatrzymanie się przy „tym, co 
nieredukowalne”. Trzeba zatrzymać się w procesie redukcji, która prowa-
dzi nas w kierunku zrozumienia człowieka w świecie (typ kosmologicz-
ny zrozumienia), aby zrozumieć człowieka w  samym sobie. Ten drugi 
typ zrozumienia można by nazwać personalistycznym. Typ personali-
styczny zrozumienia człowieka nie jest antynomią w stosunku do typu 
kosmologicznego – jest jego dopełnieniem. Powiedziano już uprzednio, 
że również definicja osoby sformułowana przez Boecjusza określiła tyl-
ko niejako „teren metafizyczny” dla interpretacji osobowej podmiotowo-
ści człowieka.

Doświadczenia człowieka nie można wyczerpać na drodze redukcji 
„kosmologicznej”, trzeba zatrzymać się przy tym, co jest jego „nieredu-
kowalnym”, przy tym, co w każdym człowieku jest jedyne i niepowtarzal-
ne, poprzez co on jest nie tylko „tym właśnie” człowiekiem – jednostką 
gatunku, ale przez co jest osobą  –  podmiotem: dopiero wówczas obraz 
człowieka jest prawidłowy i  kompletny. Nie ma możliwości skompleto-
wania go na drodze samej redukcji, nie można też pozostawać w obrębie 
samego „tego, co nieredukowalne” (bo to oznaczałoby niezdolność wyj-
ścia z  czystego „ja”)  –  trzeba poznawczo dopełniać jedno drugim. Bio-
rąc jednak pod uwagę różne okoliczności realnego bytowania ludzi, trze-
ba stale pozostawiać w tym wysiłku poznawczym więcej miejsca dla „tego, 
co nieredukowalne”, trzeba mu dawać jakby pewną przewagę w myśle-
niu o człowieku, w teorii i w praktyce. L’irréductible oznacza bowiem tak-
że to wszystko, co w człowieku niewidzialne, co całkowicie wewnętrzne, 
a przez co każdy człowiek jest jakby naocznym świadkiem siebie same-
go, swojego człowieczeństwa i swojej osoby.

W przeżyciu odsłaniają się nie tylko czyny i doznania w swoich naj-
głębszych zależnościach od własnego „ja”. Odsłania się również cała oso-
bowa struktura samostanowienia, w  którym człowiek odnajduje swo-
je „ja” jako tego, który siebie posiada i sobie panuje – a w każdym razie 
może i powinien siebie posiadać i sobie panować. Dynamiczna struktura 
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samostanowienia mówi człowiekowi za każdym razem o tym, że jest so-
bie samemu dany i zadany równocześnie. Właśnie w ten sposób człowiek 
jawi się sobie samemu w swoich czynach, w wewnętrznych rozstrzygnię-
ciach sumienia: jako ten, który stale sobie samemu jest zadawany, który 
musi stale potwierdzać, sprawdzać, a przez to samo niejako stale „zdoby-
wać” dynamiczną strukturę swego „ja”, daną mu jako „samo-posiadanie” 
i samo-panowanie. Równocześnie bowiem struktura ta jest całkowicie we-
wnętrzna, immanentna, stanowi rzeczywiste wyposażenie podmiotu oso-
bowego, poniekąd jest nim samym. W przeżyciu samo-posiadania i samo
-panowania człowiek przeżywa to, że jest osobą, i to, że jest podmiotem.

Struktury samo-posiadania i  samo-panowania jako istotnej dla oso-
bowego „ja”, jako kształtującej osobową podmiotowość człowieka każdy 
z nas doświadcza w przeżyciu wartości moralnej, dobra lub zła. I może nie-
raz jeszcze intensywniej jawi się mu ta rzeczywistość, gdy jest zagrożona 
poprzez zło, niż wówczas, gdy – bodaj doraźnie – nic jej nie grozi. W każ-
dym razie doświadczenie uczy, że morale jest bardzo gruntownie zakorze-
nione w humanum, a ściślej jeszcze w tym, co należy określić jako perso-
nale. Moralność w sposób podstawowy określa personalistyczny wymiar 
człowieka, w nim jest zapodmiotowana i w tym też tylko wymiarze może 
być właściwie rozumiana. Równocześnie zaś morale jest podstawowym 
wyrazem transcendencji właściwej osobowemu „ja”. Rozstrzygnięcia su-
mienia co krok ukazują, że człowiek jako osoba spełnia się przerastając sa-
mego siebie ku wartościom akceptowanym w prawdzie i urzeczywistnia-
nym dlatego z głębokim poczuciem odpowiedzialności.

5. Perspektywa

To wszystko zasłużyło na wiele wnikliwych analiz, których już dokonano 
i które stale bywają kontynuowane. Nie podejmując owych analiz w dal-
szym ciągu, pragniemy tylko stwierdzić, że cała owa bogata i wieloraka 
rzeczywistość przeżycia stanowi w naszym poznaniu człowieka nie tyle 
element czy aspekt, ile swoisty wymiar. I właśnie przy tym wymiarze trze-
ba koniecznie się zatrzymać, jeżeli struktura podmiotowa i w tym sensie 
również osobowa człowieka ma zarysować się w całej pełni.

Co oznacza owo zatrzymanie się poznawcze przy przeżyciu? Trzeba je 
rozumieć w relacji do „tego, co nieredukowalne”. Tradycje filozoficznej 
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antropologii uczą wszakże, iż można niejako przejść poprzez ten wymiar, 
można go poznawczo ominąć na drodze abstrakcji zmierzającej do ga-
tunkowego określenia człowieka-bytu, czyli do redukcji typu kosmolo-
gicznego (homo – animal rationale). Powstaje jednak pytanie, czy wów-
czas – określając istotę człowieka – nie gubimy zarazem poniekąd tego, 
co najbardziej ludzkie, skoro humanum wyraża się i urzeczywistnia jako 
personale. W takim razie „to, co nieredukowalne” wskazywałoby na to, 
że nie można tak tylko poznawać człowieka, tak tylko go rozumieć. To 
też zdaje się mówić współczesna filozofia podmiotu tradycyjnej filozofii 
przedmiotu.

Jednakże nie tylko to. „To, co nieredukowalne” oznacza to, co z isto-
ty swojej nie może podlegać redukcji, co nie może być „redukowane”, ale 
tylko ukazywane: ujawniane. Z istoty swojej przeżycie opiera się reduk-
cji, nie znaczy to jednak, że wyłamuje się z naszego poznania. Domaga się 
ono tylko, aby było poznawane inaczej, taką mianowicie metodą, na dro-
dze takiej analizy, która tylko ujawnia i ukazuje jego istotę. Metoda ana-
lizy fenomenologicznej pozwala nam zatrzymać się przy przeżyciu jako 
l’irréductible. Metoda ta bynajmniej nie jest tylko opisem rejestrującym 
jednostkowo zjawiska (= fenomeny w znaczeniu Kantowskim: jako treści 
podpadające pod zmysły). Zatrzymując się przy przeżyciu „tego, co nie-
redukowalne”, staramy się poznawczo przeniknąć całą jego istotę. W ten 
sposób ujmujemy też nie tylko podmiotową ze swej istoty strukturę prze-
życia, ale także jego strukturalną więź z podmiotowością człowieka. Ana-
liza fenomenologiczna służy więc zrozumieniu transfenomenalnemu, 
służy zarazem ujawnieniu tego bogactwa, jakie właściwe jest bytowi ludz-
kiemu w całej złożoności compositum humanum.

I otóż takie ukazanie – ukazanie możliwie dogłębne – wydaje się drogą 
nieodzowną w poznawaniu człowieka z uwagi na jego osobową podmio-
towość. Podmiotowość ta jest równocześnie określoną rzeczywistością, 
jest rzeczywistością, gdy staramy się ją zrozumieć w przedmiotowym ca-
łokształcie, któremu na imię człowiek. To wyznacza zarazem charakter 
całej drogi zrozumienia. Przecież przeżycie także – i nade wszystko – jest 
rzeczywistością. Prawidłowa metoda jej ukazania może przyczynić się tyl-
ko do wzbogacenia i pogłębienia całego realizmu koncepcji człowieka. 
Osobowy profil człowieka wchodzi wówczas w sferę poznawczego oglądu, 
złożoność jego natury nie zaciera się, lecz precyzyjniej zarysowuje. Myśli-
ciel szukający ostatecznej w znaczeniu filozoficznym prawdy o człowieku 
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porusza się już nie po „czysto metafizycznym terenie”, ale znajduje pod 
dostatkiem elementów świadczących zarówno o cielesności, jak i ducho-
wości człowieka, jedną i drugą lepiej unaoczniających. Są to właśnie ele-
menty dalszej filozoficznej zabudowy.

Pozostaje jednak zawsze pytanie: w jakim miejscu i czy w ogóle spoty-
kają się z sobą redukcja i ukazywanie tego, co l’irréductible w człowieku? 
W jaki sposób filozofia podmiotu ma ukazywać przedmiotowość człowie-
ka w  samej jego osobowej podmiotowości? Zdaje się, że są to pytania, 
które dzisiaj wyznaczają perspektywę myślenia o człowieku, perspekty-
wę współczesnej antropologii i etyki. Są to pytania istotne i gorące. Antro-
pologia i etyka muszą być dziś uprawiane w takiej niełatwej, lecz obiecu-
jącej perspektywie.
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K a r o l  W o J T y ł a

Transcendencja osoby w czynie 
a autoteleologia człowieka

1. nawiązanie historyczne

Pragnę na tle bogatego programu Konferencji w Sienie i Arezzo, poświę-
conej zagadnieniu teleologii w wielorakich aspektach i znaczeniach, po-
stawić problem autoteleologii człowieka1. Stawiając ten problem, na-
wiązuję do kilku moich poprzednich wypowiedzi2, a  nade wszystko 
podejmuję jeszcze jedną próbę pogłębiającego rozwinięcia koncepcji za-
wartych w moim studium pt. Osoba i czyn3. Stąd też pełny tytuł niniejszej 

1 L’autoteleologia dell’uomo e  la transcendenza della persona nell’atto  –  referat przesłany na 
VI Międzynarodowy Kongres Filozoficzny, zorganizowany przez Facoltà di Lettere – Siena 
i Facoltà di Magistri – Arezzo, Arezzo 1–5 VI 1976; tenże referat wygłoszony w języku an-
gielskim na Catholic University of America, Washington 29 VII 1976 (przyp. red.).

2 Stoję na stanowisku, że autoteleologię człowieka odkrywamy poprzez analizę samostano-
wienia. Na tym przeświadczeniu zbudowane były moje prace, m.in. Miłość i odpowiedzial-
ność. Studium etyczne, Lublin 1960 (wyd. II: Kraków 1962); Osoba i czyn w aspekcie świa-
domości, [w:] Pastori et Magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia 
kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy, Profesora i  Wielkiego 
Kanclerza KUL, red. A. L. Krupa, Lublin 1966, s. 293–304; Problem teorii moralności, [w:] 
W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, red. B. Bejze, Warszawa 1969, s. 217–250.

3 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969. Zob. również: Dyskusja nad dziełem Kardyna-
ła Karola Wojtyły „Osoba i czyn”, „Analecta Cracoviensia” (1973–1974), nr 5–6, s. 49–272: 
M.  A.  Krąpiec, Książka Kardynała Karola Wojtyły monografią osoby jako podmiotu mo-
ralności; J. Kalinowski, Metafizyka i fenomenologia osoby ludzkiej. Pytania wywołane przez 
„Osobę i czyn”; S. Kamiński, Jak filozofować o człowieku?; K. Kłósak, Teoria doświadczenia 
człowieka w  ujęciu Kardynała Karola Wojtyły; J.  Tischner, Metodologiczna strona dzieła 
„Osoba i czyn”; M. Jaworski, Koncepcja antropologii filozoficznej w ujęciu Kardynała Karola 
Wojtyły (Próba odczytania w oparciu o studium „Osoba i czyn”); T. Styczeń, Metoda antro-
pologii filozoficznej w „Osobie i czynie” Kardynała Karola Wojtyły; R. Fordycki, Antropologia 
w  ujęciu Kardynała Karola Wojtyły (na podstawie książki „Osoba i  czyn”, Kraków 1969); 
M.  Gogacz, Hermeneutyka „Osoby i  czynu” (Recenzja książki Księdza Kardynała Karola 
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wypowiedzi brzmi: Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia czło-
wieka. W  ramach tak postawionego zagadnienia widzę możliwość no-
wej interpretacji odwiecznego tematu filozofii człowieka i  moralności. 
Chodzi o  antropologię i  etykę budowaną jeszcze na gruncie arystotele-
sowskiej filozofii bytu, w ramach której τέλος stanowił jedną z czterech 
przyczyn, tj. źródeł rozumienia rzeczywistości, i  jedną z zasad jej meta-
fizycznego tłumaczenia4. Na tym to gruncie teleologia, czyli zasada celo-
wości (nb. τέλος znaczy nie tylko „cel”, ale także „kres”!), weszła do in-
terpretacji ludzkiego działania, ludzkiej πράξις, a także do interpretacji 
moralności, ludzkiego etosu – ήθος.

Zdaje się, że nie sposób zakwestionować słuszności zasady: „omnis 
agens (nie tylko «omne agens») agit propter finem”. I dlatego teleologicz-
na interpretacja ludzkiego działania utrzymuje się w filozofii i nauce bez 
przerwy. Współczesnym potwierdzeniem tego może być tzw. prakseolo-
gia, czyli nauki o celowym działaniu („o dobrej robocie”, jak zatytułował 
swój traktat Tadeusz Kotarbiński5). Z  punktu widzenia analizy ludzkiej 

Wojtyły „Osoba i czyn”, Kraków 1969); S. Grygiel, Hermeneutyka czynu oraz nowy model 
świadomości; A. B. Stępień, Fenomenologia tomizująca w książce „Osoba i czyn”; A. Półtaw-
ski, Człowiek a świadomość (W związku z książką Kardynała Karola Wojtyły „Osoba i czyn”); 
J. W. Gałkowski, Natura, osoba, wolność; L. Kuc, Uczestnictwo w człowieczeństwie „innych”?; 
T. Wojciechowski, Jedność duchowo-cielesna człowieka w książce „Osoba i czyn”; Z. J. Zdy-
bicka, Praktyczne aspekty dociekań przedstawionych w dziele „Osoba i czyn”; J. Stroba, Re-
fleksje duszpasterskie; T. Kukołowicz, „Osoba i czyn” a wychowanie w rodzinie; W. Półtawska, 
Koncepcja samoposiadania – podstawą psychoterapii obiektywizującej (w świetle książki Kar-
dynała Karola Wojtyły „Osoba i czyn”).

4 Arystoteles, Metafizyka, I, 3, 983a 24–33; tenże, Fizyka, II, 3, 195a – zob. paralelnie ten-
że, Metafizyka, V, 2, 1013a–1014a (oznaczenia według paginacji w dziele: Aristotelis opera 
t. I–V, Berlin 1831–1870; przekład polski w: Wybrane teksty z historii filozofii. Filozofia sta-
rożytna Grecji i Rzymu, teksty wybrał i wstępem poprzedził J. Legowicz, Warszawa 1971, 
s. 190–191).

5 T. Kotarbiński, Traktat o  dobrej robocie, Ossolineum, Łódź 1955 (wyd. VI: Ossolineum, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975; wydanie to zawiera obszerną bibliografię pu-
blikacji polskich i obcojęzycznych dotyczącą prakseologii, s. 515–529). Z  licznych publi-
kacji T. Kotarbińskiego wymieniamy tutaj tylko niektóre: La notion de l’action, [w:] Actes 
du Xlème Congrès International de Philosophie, Bruxelles, 20–26 août, t. 7, Amsterdam 1953, 
s. 169–174; Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968; Praxiology and Eco-
nomies, [w:] On Political Economy and Econometrics. Essays in Honour of Oskar Lange, red. 
P.  A.  Baran, Warszawa 1964, s.  303–312; Les origines de la praxéologie, Warszawa 1965; 
L’évolution de la praxéologie en Pologne, [w:] La philosophie contemporaine. Chroniques, 
t. 2, ed. R. Klibansky, Firenze 1968, s. 438–450; Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robo-
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praxis nie widać, zdaje się, powodów do kwestionowania teleologii jako 
zasady interpretacyjnej, natomiast już od dwóch wieków została ona za-
kwestionowana w  etyce jako wystarczająca zasada interpretacji moral-
ności ludzkiego etosu. Krytyki dokonał Kant, a  bezpośredniej podsta-
wy do niej dostarczył anglosaski (i nie tylko anglosaski) utylitaryzm XVII 
i XVIII stulecia6.

Krytyka Kanta w  tym wypadku była  –  zdaje się  –  słuszna i  płodna7. 
Kant wziął w  obronę samą istotę ludzkiej moralności, którą utylitaryzm 
starał się zredukować do poziomu czystej użyteczności. Równocześnie 
Kant wziął także w obronę transcendencję osoby ludzkiej, która na grun-
cie moralności nie tylko się urzeczywistnia, ale także – w sposób, zdaje się, 
najbardziej bezpośredni – ujawnia się i unaocznia. Jednakże klucza do sa-
mego poznawczego unaoczniania transcendencji człowieka w etycznym 
wymiarze jego działania i bytowania nie zawdzięczamy Kantowi. Na prze-
szkodzie stanęło tutaj radykalne rozbicie ludzkiego poznania na dwie nie-
zależne od siebie sfery, na zmysłowe phaenomena i umysłowe noumena. Je-
śli krytyka Kanta w stosunku do teleologii typu utylitarystycznego w etyce 
była – jak powiedziałem – płodna dla dostrzeżenia na nowo oraz dla wyra-
żenia w kategoriach filozoficznych transcendencji osoby ludzkiej, to samo 
owo dostrzeżenie i wyrażenie zawdzięczamy Kantowi w sposób tylko po-
średni. Bezpośrednio zawdzięczamy to o wiele bardziej fenomenologii8. 
Chodzi w tym wypadku o fenomenologię nie tylko jako filozofię „czystej 

cie nauczyciela), Warszawa 1970; Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych, Wro-
cław 1970; Teleologia a  prakseologia, „Prakseologia” (1973), nr 3–4, s.  7–13. Zob. także: 
H. Duméry, Philosophie de l’action et praxéologie, [w:] Fragmenty filozoficzne, seria III: Księ-
ga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, 
red. T. Czeżowski i in., Warszawa 1967, s. 301–316.

6 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M.  Wartenberg, Kraków 1953; tenże, 
Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1972. Zob. Kant, red. T. Kroński, 
Warszawa 1966.

7 Zwłaszcza teorie T. Hobbesa i J. Benthama. Zob. M. Ossowska, Myśl moralna Oświecenia 
angielskiego, Warszawa 1966. Zob. także: ks. T. Styczeń, Zarys etyki, cz. 1, Metaetyka, Lublin 
1974, s. 66n.

8 M. Scheler, Formalismus in der Ethik un die materiale Wertethik, Bern 1954; K.  Wojty-
ła, O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce. Na tle poglądów Tomasza z Akwinu, 
Hume’a i Kanta, „Roczniki Filozoficzne” (1958), nr 6, z. 2, s. 13–31; tenże, Miłość i odpowie-
dzialność, rozdz. 1; T. Styczeń, Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej 
i ogólnie ważnej teorii moralności. Studium metaetyczne, Lublin 1972, rozdz. 3; tenże, Zarys 
etyki, cz. 1, s. 67–71.
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świadomości”, ale jako o  metodę, która wielu współczesnym umożliwia 
nowe i pogłębione wejście w odwieczne i nigdy się nieprzedawniające te-
maty filozoficzne, zwłaszcza w dziedzinie antropologii oraz etyki.

2. odkrywanie autoteleologii człowieka poprzez analizę 
samostanowienia

Takie wejście oraz związana z nim próba odnowionej interpretacji tego 
podstawowego faktu naszego doświadczenia, jakim jest fakt „ja dzia-
łam – człowiek działa”, dopomagają nam w ujęciu i zrozumieniu, a zara-
zem w swoistym unaocznieniu transcendencji człowieka (osoby) w czynie. 
Wydaje się, że tradycyjna interpretacja czynu, działania ludzkiego (actus 
humanus), nie ujawniała owej transcendencji w  jej właściwym znacze-
niu. Interpretacja tradycyjna actus humanus była ściśle związana z ana-
lizą voluntarium, czyli aktu woli, rozumianej – i zapewne słusznie – jako 
czynna podstawa i  źródło (potentia) dążenia człowieka do celu. Odpo-
wiada to z  pewnością charakterystyce ludzkich chceń, które pojawiają 
się w polu naszej świadomości zawsze jako dążenie „do czegoś”. Dążenie 
owo wyzwala się samorzutnie (spontanicznie) w podmiocie. Aby wyja-
śnić jego spontaniczne pojawianie się, trzeba z jednej strony uwzględnić tę 
potencjalność podmiotu, którą nazywamy wolą (w szerokim znaczeniu), 
z drugiej strony trzeba przyjąć aksjologiczną naturę celu, czyli tego, do 
czego owo chcenie-dążenie spontanicznie się zwraca. W tym ujęciu chce-
nie to nic innego jak spontaniczny zwrot ku wartości.

Nie wystarcza jednakże stwierdzenie samej spontaniczności chcenia 
w  relacji do wartości, aby wyjaśnić naturę woli, a  także aby podać ade-
kwatną interpretację faktu „ja działam – człowiek działa”. Sam ten fakt nie-
wątpliwie tłumaczy się dynamizmem woli, owszem działanie ludzkie (age-
re humanum) wyrasta ze spontanicznego odniesienia do wartości jakby 
z  bogatego podłoża. Jednakże w  obrębie owego działania (agere huma-
num), czynu ludzkiego stwierdzamy nie tylko samą spontaniczność chceń. 
Spontaniczny zwrot do wartości zostaje poddany w procesie woli – jeśli nie 
zawsze, to w każdym razie bardzo często – swoistej „konieczności” wybo-
ru, która ostatecznie nadaje ludzkiemu voluntarium charakter rozstrzyga-
nia. I w takiej postaci owo voluntarium zawiera się w doświadczeniu czy-
nu, w faktach typu „ja działam – człowiek działa”.
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Jeśli mówimy o „konieczności” wyboru, to konieczność owa nie sprze-
ciwia się wolności, wręcz przeciwnie – o niej właśnie stanowi. Wolność 
woli ujawnia się w  człowieku jako „konieczność” wybierania wśród 
wartości i  rozstrzygania. Konieczność wybierania i  rozstrzygania nie 
niszczy owej pierwotnej (czy podstawowej) spontaniczności ludzkich 
chceń i związanego z nimi zwrotu ku wartościom, lecz – wręcz przeciw-
nie – czerpie z niego i „w nim” się niejako dokonuje. Spontaniczne chce-
nia oraz wartości, które intencjonalnie im odpowiadają, stanowią swoiste 
tworzywo wyboru i rozstrzygania charakterystycznego dla woli, a kształ-
tującego zarazem ów specyficzny dynamizm czynów, który odnajdujemy 
w faktach typu „ja działam – człowiek działa”.

Należy dodać, że owe spontanicznie zwrócone ku różnym wartościom 
chcenia (bardzo często jeszcze w biernej raczej postaci zachceń: „chce mi 
się”), pojawiając się w świadomości, mają charakter swoistych aktów in-
tencjonalnych: wyłaniając się z podmiotu, z różnych warstw i ośrodków 
jego potencjalności, skierowują się ku przedmiotowi, któremu na imię 
„wartość”. Przedmiot ów jest zróżnicowany treściowo, ale przede wszyst-
kim jakościowo, jednakże przy tym zróżnicowaniu w  każdym poszcze-
gólnym wypadku może, a nawet musi być zidentyfikowany jako wartość. 
Wartość jest – jak z tego widać – przedmiotową racją bytu każdego chce-
nia. Chcenie z natury swej odnosi się do wartości i poza tym odniesieniem 
nie konstytuuje się w podmiocie ani też – co za tym idzie – nie pojawia 
się w świadomości. Nic też nie stoi na przeszkodzie, ażeby wartość jako 
przedmiot i  rację bytu ludzkich chceń (przy całym ich zróżnicowaniu 
oraz nieodzownym zhierarchizowaniu) uznać za cel. W ten sposób obraz 
aksjologiczny zróżnicowanego i uhierarchizowanego dynamizmu (a także 
potencjalności) człowieka staje się obrazem teleologicznym. Oczywiście, 
że nie dotykamy tutaj całej bogatej specyfiki poznania wartości, przyjmu-
jemy tylko intencjonalność chceń, która polega na odniesieniu do warto-
ści jakoś już poznanych.

Owej szeroko ujmowanej tutaj intencjonalności chceń nie utożsamia-
my jednak – i nie możemy utożsamiać – z wolą, z voluntarium jako dy-
namicznym constitutivum czynu. Istotna dla woli jest nie sama intencjo-
nalność chceń, ale osobowa struktura samostanowienia. Ona też dopiero 
tłumaczy właściwy dynamizm czynów, tego, co zawiera się w doświad-
czeniu faktów typu „ja działam  –  człowiek działa”. Dynamicznej isto-
ty czynu nie konstytuuje samo chcenie jako intencjonalny zwrot ku 
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wartości, ale związane z tymże zwrotem – i w sobie właściwy sposób an-
gażujące podmiot osobowy – stanowienie o sobie, czyli samostanowie-
nie. Tak więc właściwe voluntarium nie zawiera się w samym przeżyciu 
chcenia czegoś, ale w  przenikającym to chcenie przeżyciu stanowienia 
o sobie, samostanowienia.

Należy zauważyć, iż termin „samostanowienie” wskazuje równocze-
śnie na to, że stanowiącym (i działającym) jest sam tylko podmiot, czyli 
osobowe „ja” – oraz na to, iż to osobowe „ja” jako podmiot stanowi o sobie 
samym. W tej więc dynamicznej relacji owo „ja” staje się przedmiotem dla 
siebie samego – przedmiotem woli jako władzy stanowiącego podmiotu. 
I otóż w tej właśnie relacji zawiera się jakby nucleus autoteleologii czło-
wieka. Powiedziano już, iż τέλος oznacza nie tylko „cel”, ale także i „kres”. 
Analiza samostanowienia wskazuje na to, że voluntarium jako wewnętrz-
na struktura dynamiczna osoby, konstytuująca czyn, znajduje swój właści-
wy kres nie w owych wartościach, do których intencjonalnie zwracają się 
ludzkie chcenia, ale w samym podmiotowym „ja”, które poprzez chcenie 
jakichkolwiek wartości, poprzez określony ich wybór, stanowi zarazem 
o sobie i siebie samego w pewien sposób chce i wybiera.

W tym pierwszym ujęciu autoteleologia człowieka rysuje się nam 
jakby cykl zamknięty i stale się zamykający w obrębie człowieka – pod-
miotu, który staje się w działaniu dla siebie nie tylko przedmiotem, ale 
także kresem i celem. Obraz ten na pierwszy rzut oka może razić klima-
tem jakiegoś solipsyzmu, przywodząc na myśl wspomnienie zamknię-
tej w sobie monady. Gruntowniejsza jednak refleksja nad tym choćby, 
co powiedziano dotąd, musi prowadzić do wniosków, które radykal-
nie zmieniają ten pierwszy, samorzutny obraz. Autoteleologia zakła-
da teleologię: człowiek nie staje się kresem samostanowienia, kre-
sem dla swoich wyborów i chceń, niezależnie od wszystkich wartości, 
ku którym te wybory i  chcenia się zwracają. Autoteleologia człowie-
ka nie oznacza przede wszystkim zamknięcia się w  sobie, lecz właści-
wy strukturze samostanowienia żywotny kontakt z całą rzeczywistością 
i dynamiczną wymianę ze zróżnicowanym w sobie i uhierarchizowanym 
światem wartości. Autoteleologia człowieka wskazuje tylko na to, iż ów 
kontakt oraz życiodajna wymiana dokonują się na poziomie i na mia-
rę osobowego „ja”, w nim znajdują swój punkt wyjścia i dojścia, z niego 
biorą poniekąd i w nim ostatecznie się gruntują, od niego czerpią swój 
kształt i jemu też kształt nadają.
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3. Transcendencja osoby w czynie a sens ludzkiej autoteleologii

Ażeby powyższemu twierdzeniu – a zarazem zawartemu w nim odkryciu 
tego, co stanowi sam rdzeń (nucleus) autoteleologii człowieka – nadać peł-
ną wyrazistość na gruncie samego doświadczenia, musimy pełniej una-
ocznić, na czym polega transcendencja osoby w czynie. Transcendencję 
taką zawierają w sobie fakty typu „ja działam – człowiek działa”, ujawnia-
nie jej dokonuje się przez dogłębne wniknięcie w  wewnętrzną struktu-
rę tych faktów – a więc na gruncie doświadczenia. Jest rzeczą oczywistą, 
iż człowiek jako podmiot działania w tymże działaniu przekracza siebie, 
zwracając się w stronę przedmiotów, czyli chcąc różnych wartości i wy-
bierając je. Jednakże – jak wykazaliśmy już uprzednio – istotny dla czy-
nu nie jest sam ów intencjonalny dynamizm woli, dynamizm chceń i wy-
borów zwróconych do wartości jako przedmiotu i celu. Istotna dla woli 
i  czynu jest osobowa struktura samostanowienia. I dlatego też, mówiąc 
o transcendencji osoby w czynie, ją zasadniczo mamy na myśli. Transcen-
dentny w  stosunku do działającego podmiotu jest przedmiot działania, 
transcendentna jest wartość jako cel chcenia lub wyboru. Jednakże wła-
ściwa czynowi ludzkiemu, związana z osobową strukturą samostanowie-
nia transcendencja nie wyczerpuje się w tym – powiedzmy: poziomym, 
horyzontalnym kierunku.

Gruntowna analiza woli jako osobowej struktury samostanowienia 
wskazuje na to, że każde pełnowartościowe jej rozstrzygnięcie, wybór czy 
dojrzałe chcenie określonej wartości zakłada podmiotowe odniesienie do 
prawdy. Najprostsze i zarazem najprzejrzystsze potwierdzenie tego faktu 
znajdujemy w analizie sumienia, na gruncie doświadczenia ludzkiej mo-
ralności. Jest to potwierdzenie najprostsze, ale nie jedyne. Sumienie wyro-
kuje o wartości moralnej – czyli podmiotowej i osobowej – naszych czy-
nów, a więc zarazem naszych chceń i wyborów skierowanych do różnych 
wartości przedmiotowych, określa je jako moralnie dobre lub moralnie złe. 
Odniesienie do prawdy, która w wypadku sumienia jest przede wszystkim 
prawdą dobra (czy też prawdą o dobru), wskazuje na inny wymiar trans- 
cendencji właściwej osobie niż ta, która wyraża się w samym przekracza-
niu horyzontalnej granicy podmiotu, gdy zwraca się on ku przedmiotowej 
wartości niezależnie od sądu sumienia. Można by ją określić jako transcen-
dencję „pionową” (wertykalną), gdyż właśnie mocą odniesienia do praw-
dy, mocą sumienia, w  którym odniesienie to się wyraża i  konkretyzuje, 
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człowiek-osoba zdobywa swoiste panowanie nad swoim działaniem, wy-
bieraniem, chceniem. Staje jak gdyby „ponad nim”.

Ów wymiar transcendencji właściwej osobie ludzkiej konstytuuje się 
poprzez odniesienie do prawdy, do dobra, do piękna w znaczeniu trans- 
cendentnym, a zarazem poniekąd absolutnym. Odniesienie owo nie po-
zostaje oderwanym wymiarem ducha ludzkiego, ale wchodzi w realne 
struktury działania i bytowania osoby. Wchodzi w szczególności w oso-
bową strukturę samostanowienia, na swój sposób konstytuuje tę struktu-
rę, zwłaszcza poprzez sądy sumienia, w których wyraża się prawda o war-
tości moralnej działania – ale również (choć na inny sposób) poprzez sądy, 
w których wyraża się prawda o wartości logicznej myślenia czy o wartości 
estetycznej wytwarzania, twórczości itp.

Pozostaniemy w  tych rozważaniach (brevitatis causa) przy samym 
działaniu, uwydatniając transcendencję osoby w czynie płynącą z mo-
mentu sumienia, który to moment dla ukonstytuowania się czynu osoby 
w relacji do prawdy jest centralny i decydujący. Moment ów jako real-
ny wyraz transcendencji osoby w czynie wystarcza, aby uzyskać grun-
towniejsze spojrzenie na sprawę autoteleologii człowieka. Samo wyraże-
nie τέλος oznacza zarówno „cel”, jak i „kres”. Autoteleologia człowieka 
wskazuje więc także na to, że człowiek jest sam dla siebie celem. Prze-
świadczenie to znajduje pokrycie i  podstawę w  analizie czynów ludz-
kich, a  nade wszystko rdzennego dynamizmu tychże czynów, którym 
jest voluntarium jako osobowa struktura samostanowienia. Precyzyjna 
analiza tej struktury pozwala nam autoteleologii człowieka nadać taki 
sens, który wynika z  doświadczenia oraz interpretacji transcendencji 
osoby w czynie.

Człowiek na tyle i w taki sposób jest dla siebie celem, na ile jego czy-
ny – oraz zawarte w tych czynach chcenia, wybory, rozstrzygnięcia – znaj-
dują w  samym człowieku swój kres. Kres ten znajdują zaś na gruncie 
transcendentnego odniesienia do prawdy (a wraz z tym również do dobra 
czy piękna, czego tutaj jednakże nie poddajemy odrębnym analizom).

W odniesieniu do prawdy zawiera się poniekąd „kres” osobowej 
struktury samostanowienia. Gdy człowiek jako podmiot działania osią-
ga ten „kres”, wówczas w jakiejś mierze spełnia siebie samego. Osobowa 
struktura tego spełnienia odpowiada na gruncie doświadczenia autotele-
ologii człowieka. Nie jest to spełnienie absolutne, chociaż ma ono w so-
bie coś z absolutu, dokonuje się bowiem na zasadzie „bezwzględności 
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dobra”9. Może się dokonywać na tej zasadzie właśnie dlatego, że wyra-
sta w czynie osoby na gruncie transcendentnego stosunku do prawdy, 
w profilu „pionowej” transcendencji podmiotu. Na tym polega istotna 
wielkość sumienia, gdy jest ono prawe i  mówi prawdę. Jeżeli nazywa 
się sumienie takie głosem Boga, to dlatego, że ujawnia ono to, w czym 
człowiek nie tylko „przekracza” poziome granice swojego podmiotu, 
ale także „przerasta siebie”, osiągając w tym równocześnie gruntowną 
zgodność z sobą. I właśnie ta zgodność z sobą, która urzeczywistnia się 
na gruncie transcendencji osoby, transcendentnego stosunku do praw-
dy, wchodzi jak gdyby w definicję samospełnienia, czyli autoteleologii 
człowieka10.

W spełnieniu siebie, którego niejako domaga się cała osobowa struk-
tura samostanowienia, zawiera się „moment absolutu” (z pewnością to 
także kazało Immanuelowi Kantowi mówić o absolutnym imperatywie): 
spełnienie siebie w  czynie dokonuje się na gruncie bezwzględności do-
bra. Równocześnie jednak podmiot owego spełnienia zachowuje pełną 
świadomość swojej własnej nieabsolutności, czyli przygodności, ogra-
niczenia i względności bytowej. Nie staje bowiem mocą właściwej sobie 
transcendencji „poza dobrem i złem”, ale tylko –  i  to bardzo wyraziście 

9 Wymienić tu należy zwłaszcza M. Schelera. Wykorzystując pewne idee Husserla i Nietz-
schego, stworzył tzw. materialną etykę wartości, stanowiącą najbardziej rozwiniętą postać 
etyki, jaką przedstawili fenomenologowie. Poglądy Schelera rozwija następnie Hartmann, 
a dla etyki chrześcijańskiej twórczo je asymilują i korzystają z nich w duchu realizmu v. Hil-
debrand i in. Zob. K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy za-
łożeniach systemu Maksa Schelera, Lublin 1959; tenże, O metafizycznej i fenomenologicznej 
podstawie normy moralnej. (W oparciu o koncepcję św. Tomasza z Akwinu oraz Maksa Sche-
lera), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” (1959), nr 6, z. 1/2, s. 99–124; T. Styczeń, O pew-
nej koncepcji etyki. Na marginesie „Badań etycznych” Husserla, „Zeszyty Naukowe KUL” 
(1968), nr 11, z. 1, s. 59–65; tenże, Problem możliwości etyki…, dz. cyt., rozdz. X, 3: Czy 
empiryczność i apodyktyczność (s. 91–126); tenże, Zarys etyki, cz. 1, s. 78–80; J. Tischner, 
Wartości etyczne i ich poznanie, „Znak” (1972), nr 215, s. 629–646; J. Trębicki, Etyka Maxa 
Schelera, Warszawa 1973. W Polsce etykę w duchu fenomenologicznym uprawiał R. Ingar-
den (Książeczka o człowieku, Kraków 1972; Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966). Zob. 
M. Gołaszewska, Romana Ingardena filozofia moralności, „Etyka” (1971), nr 9, s. 113–144.

10 Na tym właśnie przeświadczeniu zbudowane jest moje studium Osoba i  czyn. Por. także 
Dyskusję nad tym studium, drukowaną w „Analecta Cracoviensia” (zob. przyp. 3 niniej- 
szego tekstu). Zob. także: K. Wojtyła, The Personal Structure of Self-Determination, tłum. 
A. Potocki, [w:] Tommaso d’Aquino nel suo VII centenario. Congresso Internazionale Roma–
Napoli, 17–24 aprile 1974, Roma–Napoli 1974, s. 379–390.
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potwierdza doświadczenie – „przerasta siebie”, aby poprzez stosunek do 
prawdy  –  a  więc duchowo  –  posiąść siebie w  dziedzinie swoich chceń 
i w ten sposób też siebie spełnić. Wciąż stanowi dla siebie zadanie: jest so-
bie samemu zadany i za każdym razem – w każdym działaniu, chceniu, 
wyborze, rozstrzygnięciu – na nowo zadawany. Na gruncie całego ludz-
kiego doświadczenia, a zwłaszcza podstawowych zawartości faktu działa-
nia („ja działam – człowiek działa”) dochodzimy do przeświadczenia, że 
człowiekowi właściwa jest przede wszystkim „autoteleologia kresu”, któ-
ra warunkuje całą „autoteleologię celu”11.

4. autoteleologia w wymiarze „kresu” i „celu”

Powiedziano już na poprzednim etapie niniejszej analizy (w kon-
tekście rozważania osobowej struktury samostanowienia), że autotele-
ologia człowieka zakłada całą teleologię chceń i wyborów, poprzez któ-
rą człowiek stale jest włączany w aksjologiczną (a z kolei teleologiczną) 
strukturę rzeczywistości, w obrębie której bytuje i działa. Powiedziano 
również, że autoteleologia człowieka nie oznacza solipsystycznego za-
mknięcia na podobieństwo nieprzekraczalnej monady, lecz wręcz prze-
ciwnie – otwarcie ku wartościom, potencjalnie ku wszystkim. Autotele-
ologia oznacza tylko osobowy modus tego otwarcia. Modus ten musi być 
wieloraki, tak np. inny w stosunku do rzeczy, inny w stosunku do osób. 
W stosunku do rzeczy chodzi np. o całą olbrzymią dziedzinę ludzkiej 
pracy, produkcji, techniki, ekonomii, cywilizacji – w każdej trzeba nie-
jako założyć i zarazem postulować autoteleologię człowieka, a tym bar-
dziej trzeba ją zakładać, im bardziej te dziedziny, rozrastając się przed-
miotowo, mogą nie tylko służyć spełnianiu człowieka w nim samym, ale 
także jego alienacji.

Stosunek do osób jest w  pewnej mierze splątany ze stosunkiem 
do rzeczy, ma jednak nade wszystko swój własny wymiar w  bytowa-
niu i  działaniu każdego człowieka. Autoteleologia osoby ludzkiej sta-
nowi jak gdyby próg odniesienia, który zasadniczo warunkuje prawi-
dłowe tworzenie wszelkiej wspólnoty  –  czy to między-osobowej, czy 

11 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, cz. 2: Transcendencja osoby w czynie.
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społecznej. Jeżeli człowiek spontanicznie „przekracza” siebie ku dru-
giemu, ku innym, ku wspólnocie (a w  tym „przekraczaniu” jest także 
„przerastanie siebie”) – to sprawdzian, że samospełnianie, czyli autote-
leologia, niesie w sobie otwarcie podmiotu. Człowiek spełnia się „po-
przez drugich”, urzeczywistnia siebie, żyjąc „dla drugich”  –  w  czym 
właśnie najbardziej dochodzi do głosu nie tylko przekraczanie siebie 
ku innym, ale także przerastanie siebie. Sprawy te wielokrotnie były 
analizowane i stale są przedmiotem analiz, nad wyraz wskazanych w ta-
kiej epoce jak nasza, w której trzeba równoważyć procesy socjalizacji 
wysiłkiem personalizacji12.

Kończąc niniejsze rozważanie na temat autoteleologii człowieka, trud-
no się oprzeć jednej jeszcze refleksji, która chyba pozostaje w dość ści-
słym związku z ową dwoistością znaczenia greckiego τέλος, wskazującego 
na „cel” i „kres”. Wiadomo, że w długiej tradycji filozoficznej starożytno-
ści i średniowiecza antropologia i etyka, budowana wedle koncepcji tele-
ologicznej, związała się bardzo ściśle z kategorią szczęścia (εὐδαιμονία) 
jako celu, ku któremu ostatecznie zdąża człowiek poprzez wszystko, co 
czyni i przedsiębierze13. Na tej samej przesłance zbudowało swą teologicz-
ną syntezę chrześcijaństwo14. Kant zakwestionował, jak już wspomniano 
na początku, zasadność wprowadzenia eudajmonizmu do etyki (chodzi-
ło bezpośrednio o  tę wersję eudajmonizmu, jaką reprezentował utylita-
ryzm). Przez to samo, zdaje się, autoteleologia człowieka została poniekąd 
bardziej związana z transcendencją osoby w czynie.

Dokonując w  niniejszym rozważaniu analizy autoteleologii człowie-
ka właśnie na gruncie transcendencji osoby w czynie, możemy dojść do 
wniosku (poprzednio już wyrażonego), iż egzystencjalnie właściwa czło-
wiekowi bytującemu i działającemu w świecie jest nade wszystko „au-
toteleologia kresu”. Kresem owym jest prawda czynów ludzkich. Sumie-
nie stanowi podstawowy warunek spełniania siebie. „Świat” oznacza dla 

12 Zob. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, Gebethner i Wolff, Warszawa 1919; tenże, 
Four Types of Ethical Judgment, [w:] Proceedings of the Seventh International Congress of 
Philosophy, held at Oxford, England, September 1–6, 1930, ed. Gilbert Ryle, H. Milford, 
London 1931.

13 Arystoteles, Metafizyka, I, 6, 1097 a 15 – 1097 b 5 (przekład polski: Wybrane teksty z historii 
filozofii, s. 220–221).

14 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I–II.
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każdego człowieka konieczność sądu, idącą z samej głębi jego bytu oso-
bowego. Jednakże pod tą koniecznością, rzec by można pod całym wspa-
niałym wymiarem „autoteleologii kresu”, związanej z egzystencjalną sytu-
acją człowieka bytującego i działającego w świecie, odsłania się stale jakby 
drugi wymiar  –  owa „autoteleologia celu”, którą myśliciele starożytni 
i średniowieczni związali z pojęciem szczęścia15 – a teologowie nadali jej 
konkretny kształt: czerpiąc z  Objawienia, ze Słowa Bożego. Bez wzglę-
du na to, jak w różnych aspektach oceniamy krytykę Kanta skierowaną 
w stronę teleologicznych założeń w etyce, nie można wykluczyć, że przez 
tę krytykę zostaliśmy pośrednio lepiej przygotowani także do zrozumie-
nia ludzkiej „autoteleologii celu” właśnie jako ostatecznego zwieńczenia 
transcendencji osoby w czynie.
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człowiek i bóg w metafizyce

Noverim me, noverim te. 
św. Augustyn, Soliloquia, II, 1, 1

Ściśle mówiąc, metafizyka konkretnej rzeczywistości, czyli prawdziwa 
„pierwsza filozofia”, o niczym innym nie mówi, jak tylko o Bogu – przyj-
mując Go albo negując. Mówi o Nim nie bezpośrednio, ale poprzez rozwa-
żanie świata, który usiłuje poznać „do końca”. Bóg bowiem, jak wiadomo, 
nie jest przedmiotem naszego poznania danym nam tak, jak dany nam 
jest świat, w którym nabijamy sobie guzy, biegamy, pracujemy i jemy. Dla-
tego nie posiadamy pojęcia Boga – nie znamy treści, która by nam wyjawi-
ła, kim On jest. Ale to i dobrze, że tak, a nie inaczej przedstawia się sytu-
acja. Gdybyśmy znali Jego imię, gdybyśmy umieli Boga nazwać, wówczas 
byłby On poddany nam jak każda inna rzecz, której znamy istotę (essen-
tia). Bardzo dawno temu ludzie nie ośmielali się wymówić imienia Boga, 
ponieważ byli przekonani, że w ten sposób mogliby zawładnąć Najwyż-
szym; Bóg przestałby być tym, kim jest. Nie można uzurpować sobie wła-
dzy nad kimś, kto jest ponad wszelką władzą.

Nie mamy pojęcia Boga z dwóch powodów: nie posiadamy środków, 
aby je sobie utworzyć, i – co ważniejsze – Bóg sam w sobie nie jest niczym, 
co można by spojęciować. Właściwie mówiąc, Bóg nawet nie jest esencją, 
która utożsamia się z Jego istnieniem. Nie dochodzimy do żadnej esencji 
boskiej, dochodzimy natomiast do Istnienia stanowiącego swoje własne 
esse subsistens1. Właśnie z takiego istnienia, a nie z jakiejś Bożej istoty, wy-
prowadzamy atrybuty boskie.

Jeżeli więc poznanie nasze miałoby charakter wyłącznie pojęciowy, 
a zatem dokonywałoby się jedynie w obrębie pojęć, a wykraczając poza 

1 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 12, a. 4, c. 
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nie przestałoby być poznaniem – to wówczas z góry skazani bylibyśmy na 
agnostycyzm.

Że rzecz przedstawia się inaczej, dowodzą np. analizy Étienne’a Gil-
sona i Mieczysława Alberta Krąpca odnoszące się do zdań egzystencjal-
nych, stanowiących odbicie naszego rzeczywistego poznania, chociaż by-
najmniej nie pojęciowego. Poznajemy, że świat istnieje, czyli poznajemy 
coś najważniejszego, coś, co leży u  samego „początku” rzeczywistości. 
I właśnie to najważniejsze poznajemy w procesie poznania bezpojęcio-
wego. Istnienie jawi się nam („objawia”) w akcie intuicji intelektualnej. 
Akt ten jest aktem intelektu, dokonującym się jednak przy współudzia-
le zmysłów2.

Mielibyśmy zatem dwa procesy poznawcze  –  pojęciowy, odnoszący 
się do treściowej strony rzeczywistości, oraz drugi –  intuicyjny, związa-
ny z poznaniem istnienia, a także konkretnych jego sposobów „jawienia 
się” w świecie pozaświadomościowym, to znaczy konkretnie istniejących 
treści. Intuicja istniejących treści (esencji) nie byłaby jeszcze tworzeniem 
pojęcia ogólnego (lub quidditas) –  jednoznacznego zespołu ściśle okre-
ślonych cech obejmującego swoim zakresem ściśle określoną klasę. Była-
by jedynie kontaktem poznawczym z konkretnym bytem złożonym z isto-
ty i istnienia. Tak zwana redukcja fenomenologiczna nie miałaby w niej 
miejsca. Nie potrzeba chyba dodawać, że obydwa procesy poznawcze są 
rozumne, racjonalne. Do zagadnienia tego powrócimy jeszcze niżej.

Dwa rodzaje poznania, a może lepiej: dwie strony tego samego pozna-
nia stanowią, wydaje się, korelat dwóch stron samej rzeczywistości – jej 
złożenia z  istnienia oraz istoty. Jeżeli prawdą jest (a przyjmujemy tu, że 
jest), iż rzeczywistość w  ostatecznej swojej strukturze konstytuują dwa 
pierwiastki, istnienie i istota, to jest zarazem rzeczą słuszną, aby i w po-
rządku noetycznym miało miejsce odpowiednie złożenie. Intuicja odnosi-
łaby się do istnienia oraz do wszystkiego, co się z nim wiąże (np. essentia), 
natomiast pojęciowanie do czystych treści, wyabstrahowanych z istnieją-
cego konkretu. Współodpowiedność ta musi zachodzić dlatego, że pomię-
dzy rzeczywistością a umysłem ludzkim istnieje ścisły związek, chciałoby 
się powiedzieć – związek transcendentalny, polegający na tym, że rzeczy-
wistość istnieje dla człowieka, dla jego umysłu i dla jego serca.

2 Zob. M. A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959, passim. 
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Umysł ludzki lubi rzeczy proste. Rzeczywistość jest złożona. Dlatego 
umysł ludzki daje się bardzo łatwo urzec jej „fragmentowi”, biorąc go za 
całość. Filozofii, której przedmiotem jest rzeczywistość złożona z istnie-
nia oraz istoty (filozofia może sobie tego nawet nie uświadamiać), grożą 
dwie możliwości popełnienia w większym lub mniejszym stopniu błędu 
zwanego pars pro toto, błędu, który zawsze prowadzi myśl do idealizmu 
różniącego się jedynie odcieniem. Historia myśli filozoficznej powinna by 
pokazać te dwie drogi wychodzące z jednego z dwóch „fragmentów” rze-
czywistości lub przynajmniej ze zbytniego podkreślenia jednego ze szko-
dą dla drugiego, a wiodące do idealizmu.

Rzeczywiście, filozofia raz szła w  stronę jednego krańca, dru-
gi raz – w stronę przeciwną. Kiedy dała się zwieść treści – swoim poję-
ciom – wszystko starała się ująć w jednoznaczne klasy. W relacjach po-
między nimi widziała ordo, rzekomo mającą panować we wszechświecie. 
Marzyły się jej jakieś naczelne pojęcia, z których wszystkie inne wynikały-
by niemal automatycznie. Scientia universalis, tabliczka, w której wszyst-
ko, co jest, zmieściłoby się w jednym z okienek.

Rzecz jasna, poznanie przemieniało się tutaj w  myślenie (nierzadko 
„stwórcze”) i tym gorzej dla rzeczywistości, jeśli się z nim nie chciała zgadzać.

Jednoznaczność ogólnych pojęć tyranizuje konkret, czyli rzeczywi-
stość. Kiedy ta ostatnia zaczyna się buntować, myśl filozoficzna może 
iść – i szła – na drugi kraniec. Na nim kwestionuje się i przekreśla po-
wszechność wyników poznawczych, jakimi są ogólne pojęcia. Zostają 
wyłącznie nazwy. Pojawiają się natomiast takie czy inne intuicjonizmy, 
roszczące sobie pretensje do miana jedynie prawdziwego poznania świa-
ta. Obie tendencje mijają się z rzeczywistością, uwzględniają bowiem nie 
ją, ale jej „części”  –  zasady ją konstytuujące. I  obie się schodzą w  ide-
alizmie, jak już zaznaczyliśmy. Obydwie mówią o  konstrukcji umysło-
wej a nie o rzeczywistości. Biorąc konstrukcję za rzeczywistość, popeł-
nia się błąd.

Error circa creaturas redundet in falsam de Deo sententiam, et hominum 
mentes a Deo abducit3. Błąd w poznaniu rzeczywistości stworzonej prowa-
dzi do fałszywego twierdzenia w odniesieniu do Boga i odwodzi umysły 
ludzi od Niego.

3 Tomasz z Akwinu, Contra Gentes, II, 3. 
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Od naszych pojęć w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz od treści na-
wet istniejącej, ale tak podkreślonej, że aż oderwanej od istnienia, nie 
ma przejścia do przyjęcia istnienia Boga. Z  tego, że mam np. poję-
cie bytu skończonego, nie wynika wcale, że istnieje byt nieskończony. 
Gdyby było inaczej, przyjęcie istnienia Boga byłoby wynikiem operacji 
logicznej, opartej na logice formalnej4. Wówczas mielibyśmy ścisły do-
wód na istnienie Boga. Mielibyśmy także Jego pojęcie, a niewiara w Nie-
go mogłaby być wyłącznie owocem nieuctwa. Tymczasem w życiu czę-
sto jest inaczej.

Z samego pojęcia rzeczy nawet istniejącej a także z tego, że ona jest 
taka, a nie inna, nie wynika istnienie rzeczy drugiej. Starając się o argu-
ment przemawiający za istnieniem Boga na tej drodze, tak czy owak bę-
dziemy mieli do czynienia z odmianą dowodu anzelmiańskiego. Wszel-
kie pojęcie samo w sobie mówi nam przede wszystkim o  tym zespole 
treści, który je stanowi, tak że kiedy chcemy je zastosować do kon-
kretnych desygnatów, musimy je „zmodyfikować”, uegzystencjalnić, to 
znaczy związać z  konkretnym istnieniem. Wówczas dana treść, przy-
równana do wielu konkretów, traci swoją jednoznaczność, a umysł po-
znający nawiązuje kontakt bezpośrednio z  rzeczywistością, a  nie po-
przez swoje konstrukcje zakresowe. Jeśli gdzieś, to chyba tu można 
i trzeba mówić o analogii.

Gdybyśmy do zagadnienia istnienia Boga chcieli podejść od strony 
istoty, w znaczeniu treści naszych pojęć, doszlibyśmy najwyżej do jakiejś 
nieokreślonej treści, pustej treści (przynajmniej dla nas) i przekreśliliby-
śmy transcendencję Boga.

Z powyższych uwag wynika, że mówienie o Bogu w systemach ze-
sencjalizowanych albo przynajmniej bardziej podkreślających esencję 
(essentia praecedit existentiam) jest mówieniem nie na temat. Wykracza 
poza dozwolone granice, przekreśla, jak powiedzieliśmy, transcenden-
cję Boga, robi z Niego kopyto, na które naciąga się takie lub inne ludz-
kie buty. Wyszedłszy od treści, nigdy od nich się nie uwolnimy. Świat 
utożsami się z nimi. Bóg w takim jednorodnym świecie będzie niczym 
więcej jak tylko fikcją na ludzką miarę, bardziej lub mniej udolnie skle-
coną przez umysł ograniczony i skończony. Mówi się wówczas o bycie 

4 Zob. E. L. Mascall, Istnienie i analogia, tłum. J. W. Zielińska, Warszawa 1961, s. 115n.
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posiadającym doskonałości w  stopniu naj…  –  doskonałości rozdmu-
chane w jakąś nieskończoność. Lecz mowa ta albo nic nie znaczy, albo 
„stwarza” potwora pełnego sprzeczności, z którym nie mogą sobie po-
radzić podręczniki, a którego wyśmiał już stary Ksenofanes. Wtedy wła-
śnie mówi się o „dowodach” na istnienie Boga. Ubiera się „pięć dróg” 
św. Tomasza w szatę sylogistycznych, formalnych powiązań dedukcyj-
nych. Szaty tej, jak wiadomo, św. Tomasz nie dał swojej intuicji. Zabie-
gi zmierzające do „unaukowienia” pięciu dróg nie zrobiły z nich dowo-
dów, lecz tylko naraziły je na krytykę, zupełnie zresztą słuszną5. Error 
circa creaturas… polegający na przyjęciu, że pojęciowy proces poznaw-
czy, tzw. abstrahowanie, pozwala nam uchwycić całą rzeczywistość, ze-
mścił się fatalnie. Dochodzono do pięciu istot, do jakichś Wesenheiten 
czy też platońskich idei, i dokonywano karkołomnych intelektualnych 
sztuczek, żeby je scalić w jeden byt, „o którym wszyscy ludzie mają prze-
konanie, że jest Bogiem”6.

W ten sposób wytworzony Bóg stanowi chorobę teizmu, jest jego 
nowotworem, jest alienacją człowieka. Pod tym względem Jean-Paul 
Sartre ma rację, kiedy odrzuca Go, idąc zresztą poprzez Ludwiga Feu-
erbacha śladem Heglowskim7. Teiści dokonali tutaj operacji polegającej 
na sztucznym rozdmuchaniu pojęć, z czego nie wynika absolutnie nic. 
W odniesieniu do pytania zasadniczego, czy Bóg jest, na tej drodze na-
dal nie mamy żadnych podstaw do takiej lub innej odpowiedzi. Na tej 
drodze najsłuszniejszym rozwiązaniem byłby agnostycyzm. Lecz ludzie 
wierzą „mędrcom”. Kiedy się zatem przekonają, że mędrcy wprowadza-
ją ich w błąd (choćby nieświadomie i w dobrej wierze), z kąpielą wyle-
wają i dziecko.

…Et hominum mentes a Deo abducit – błąd w poznaniu stworzeń od-
wodzi ludzi od Boga. Jeśli się powie, że taka jest droga do poznania ist-
nienia Boga i że taki jest Bóg, wówczas człowiek w  imię rzeczywistości 
uprawniony jest do odrzucenia tej drogi razem ze znajdą ubóstwionym. 

5 Zob. niektóre prace powstałe w środowisku KUL-u (np. S. Kamiński, Z. Zdybicka, O spo-
sobie poznania istnienia Boga, „Znak” (1964), nr 120, s. 635–661; M. A. Krąpiec, Niektóre 
uwagi na temat uwarunkowań poznawalności Boga, „Znak” (1964), nr 120, s. 662–666).

6 Zob. E.  L.  Mascall, Istnienie i  analogia, dz. cyt., s.  106n.; tenże, Ten, który jest, tłum. 
J. W. Zielińska, Warszawa 1958, s. 157n.

7 Zob. J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris 1960, s. 247n.
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Bardzo łatwo ta postawa, słuszna w pewnym zakresie, przeradza się w ate-
izm egzystencjalny, negujący w ogóle istnienie Boga, Boga żywych – Abra-
hama, Jakuba…

Ateizm tego rodzaju zrodził się jednak ze zdrowego odruchu, jakim jest 
reakcja obronna człowieka na niezdrowy teizm. Walczy on bowiem nie 
z prawdą ontologiczną o Bogu, lecz z prawdą „ludzką” – logiczną o Nim, 
z prawdą, która pozostaje w niezgodzie z rzeczywistością, a przez to nisz-
czy człowieka. Bogu prawdziwemu za ten odruch dzięki! Nie jest to w żad-
nym razie reakcja negatywna na Boga, ale na pewną myśl o Bogu, na pew-
ną Jego koncepcję. Reakcję tę miałbym ochotę nazwać czymś w rodzaju 
sprzężenia zwrotnego, alarmującego teizm o ukrytym w nim niekiedy błę-
dzie lub co najmniej o możliwości popełnienia go. Ateizm ten broni nas 
przed fatalną w skutkach półwiedzą o świecie, nie chce, byśmy się stali po-
dobni do kochanka, któremu jest wszystko jedno, czy obok niego znajduje 
się umiłowana osoba, czy też zrobiona przez niego jej karykatura.

* * *

Zwrot w naszym poznaniu w stronę istnienia stanowi zwrot w stronę Boga, 
a ateizm jest tutaj czymś innym aniżeli w poprzednim wypadku – jest ja-
kimś bolesnym przeżyciem świata metafizycznie osamotnionego w swojej 
egzystencji, to znaczy świata niezwiązanego z nikim ani z niczym, wbrew 
temu, że świat w swojej strukturze jest niemal potrzebą takiego związku 
bardziej niż czymkolwiek innym. Nie chodzi tu (zarówno w ateizmie, jak 
i w  teizmie) o  związki formalno-logiczne wynikania, ale o metafizyczną 
więź bytu z innym Bytem, płynącą stąd, że existere znaczy sistere ex…

Oczywiście można i  tu zapomnieć o złożeniu rzeczywistości. Można 
i tu idealizować, czyli snuć „czyste” myśli na temat istnienia jako jednej 
z  wielu treści (wbrew pozorom). Z  drugiej jednak strony filozof, który 
choćby po części trzyma się konkretu, nie może na pewnym odcinku swo-
jej drogi do rzeczywistości – wtedy, kiedy staje w obliczu prawdy o świe-
cie, prawdy ostatecznej – nie zająć wobec tej prawdy postawy angażującej 
całe życie, będącej wyrazem całej osoby – świadomego i wolnego podmio-
tu. Wtedy wybiera on wiarę – w Boga albo w nie-Boga.

Aby lepiej zrozumieć obydwa człony powyższej alternatywy, jaką na-
rzuca zwrot do konkretnej rzeczywistości – przyjrzyjmy się myśli Sartre’a. 
Potem spróbujemy odczytać myśl Akwinaty.



Człowiek i Bóg w metafizyce 91

Sartre rozpatruje świadomość od dwóch stron; raz jako wolność, któ-
ra stwarza „świat przedmiotów” czyli świat treści8 – w świecie tym świa-
domość później żyje – a po wtóre jako wolność – przeżycie siebie samej. 
Przeżycie nie poznaje siebie samego drogą uprzedmiotowienia, lecz dro-
gą właśnie przeżywania siebie samego: świadomość „czuje” siebie. Jest to 
bezpośredni kontakt z rzeczywistością istniejącą i właściwie kontakt jedyny 
(u Sartre’a). Rzecz jasna, każdy akt świadomości skierowany jest poza siebie 
w stronę przedmiotu (przez podmiot stworzonego) oraz równocześnie sta-
nowi przeżycie siebie samego. Każdy akt opalizuje tymi dwiema stronami9.

Konsekwentnie zagadnienie istnienia Boga będzie można rozpatrywać 
u Sartre’a na dwóch płaszczyznach – od strony świadomości jako wolno-
ści stwarzającej treść oraz od strony świadomości przeżywającej samą sie-
bie, swoje istnienie.

W pierwszym wypadku człowiek  –  jako wolny stwórca całego „świa-
ta przedmiotów”, wszystkich treści – poznaje tylko to, co sam do istnienia 
powołał. Poznaje tylko to, co aktualnie przed nim teraz się jawi. Nic wię-
cej. Poznaje jedynie zjawiska przez siebie powołane do zjawienia się, owe 
il y a przez siebie stworzone, aktualnie istniejące i stanowiące jego własność. 
Lecz świat treści, świat il y a, odcina świadomość od „bytu transfenomenal-
nego”, kryjącego się za danym zjawiskiem. Świadomość, chociaż chce do-
trzeć do samego bytu, to jednak, mówiąc słowami Sartre’a, znajduje tylko 
siebie. Widzi jedynie to, co sama oświetla, co „oczy jej zapalają”. Z zamknię-
ciem oczu konkretnych następuje koniec jednego, konkretnego świata.

Że istnieje byt poza zjawiskiem, Sartre dowodzi na sposób anzelmiań-
ski10. Z faktu, iż świadomość w konkretnym zjawisku stanowi intencję cze-
goś innego od świadomości, wyciąga wniosek, że musi to coś innego ist-
nieć odrębnie, niezależnie od niej. Czy przejście to jest zasadne? Wydaje 
się, że nie. Pomijam już to, że zjawisko w pełni tłumaczy się przez świa-
domość (u Sartre’a). Istotne jest, że mamy tu do czynienia z klasycznym 

8 Treść – istota sartre’owska – tym się różni od quidditas w znaczeniu tomistycznym, że całko-
wicie zależy od świadomości, podczas gdy quidditas stanowi niejako wypadkową zetknięcia 
się umysłu ludzkiego z rzeczywistością. Essentia natomiast nie posiadałaby swojego odpo-
wiednika w filozofii Sartre’a. 

9 Zob. S. Grygiel, „Muchy” – dramat o ludzkim istnieniu, „Znak” (1963), nr 106, s. 421–438; 
tenże, Inez zabija miłość, „Znak” (1963), nr 111, s. 984–1001.

10 Zob. J.-P. Sartre, L’être et le néant, Paris 1957, s. 16.
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przejściem z porządku noetycznego w ontologiczny. Na pytanie, czy ist-
nieje byt transfenomenalny, odpowiedź prawidłowa winna brzmieć: nie 
wiemy. A  więc już tu, odnośnie do bytu transfenomenalnego, świado-
mość (człowiek) skazana jest na agnostycyzm. Świadomość myśli stwór-
czo pewną treść i tej treści jest intencją, podtrzymującą ją przy istnieniu. 
Świadomość zatem nie poznaje rzeczywistości, lecz myśli coś nowego, in-
nego od niej. Wszelkie pytania muszą się sprowadzić do pytań o to, co ona 
myśli, ewentualnie – jak myśli. Inne pytania są nieuzasadnione i nie ma 
możliwości znalezienia na nie odpowiedzi.

Jeśli tak się przedstawia sprawa z istnieniem bytu transfenomenalne-
go, danego nam w zjawisku, a  fortiori teza o agnostycyzmie musi objąć 
i zagadnienie istnienia Boga. Wilfrid Desan twierdzi, że Sartre powinien 
przyjąć istnienie Absolutu na tej samej podstawie, na jakiej przyjął istnie-
nie bytu transfenomenalnego11. Nie jestem przekonany, aby Desan miał 
rację. Świadomość bowiem nie posiada fenomenu Boga, a  jeżeli nie ma 
fenomenu, to nie może być i tego, czego ewentualny fenomen byłby feno-
menem, a przynajmniej (taka jest właśnie nasza teza) nie można niczego 
w tym wypadku o istnieniu Boga powiedzieć. Jeżeliby nawet Bóg istniał, 
to byłby absolutnie poza nami, nieosiągalny, bez żadnej z nami więzi po-
zwalającej na poznanie Jego istnienia. Nie ma żadnego śladu Jego istnie-
nia w tym, co zwie się treścią lub „światem” (przedmioty), a to właśnie są 
fenomeny. W ich świecie odbija się wyłącznie człowiek.

Świadomość „myśli” treści – o bycie natomiast transfenomenalnym nie 
można myśleć, ponieważ nie jest on treścią. Transponując na język tradycyj-
ny, powiedzielibyśmy, że nie można myśleć istnienia rzeczywistości a parte 
rei. Istnienia nie można poznać myślą! Jeżeli się usiłuje tego dokonać, zamie-
nia się całą rzeczywistość na treść i wówczas „stwarza się” zarówno rzeczy-
wistość, jak i Boga, który wtedy nie jest niczym innym jak tylko alienacją 
niszczącą człowieka. Słusznie zwrócili na to uwagę Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, a za nim Ludwig Feuerbach i ostatnimi czasy Jean-Paul Sartre. Tego 
„Boga” odrzucają ci ostatni bez pardonu, zupełnie zresztą słusznie.

Sartre jednak (on nas teraz interesuje) wykracza poza dozwolone me-
todycznie granice, kiedy mówiąc o tym „Bogu”, utożsamia go z Bogiem 

11 Zob. W. Desan, The Tragic Finale. An Essay on the Philosophy of Jean-Paul Sartre, Harvard 
1954, s. 177. 
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transcendentnym, którego „myśleć” nie można. O tym Bogu nie może on 
nic wiedzieć na podstawie świata przedmiotów poznawanych, czyli stwa-
rzanych lub jeszcze lepiej – myślanych przez siebie samego.

Dlaczego jednak Sartre „dopuszcza się” odrzucenia Boga transcen-
dentnego? W pracach o filozofii Sartre’a, między innymi w artykule jed-
nego z polskich uczonych12, znajdujemy próbę wytłumaczenia tego faktu. 
Nie zadowala ona nas jednak. Sartre nie odrzuca istnienia Boga dlate-
go,  że istnienie wyprzedza istotę-naturę. Tej ostatniej nie ma właśnie 
dlatego, że nie ma Boga, który by ją stwórczo pomyślał13. Czytamy dalej 
w tychże pracach, że ateizm Sartre’a płynie z jego koncepcji wolności jako 
czegoś absolutnego i niezrelatywizowanego wewnętrznie do żadnej nor-
my (przez normę rozumiem tutaj nie nakazy konkretne, ale coś jeszcze 
bardziej pierwotnego, stanowiącego element formalny samej moralności). 
Także to nie wydaje się przekonujące. Dla Sartre’a bowiem nawet gdyby 
Bóg był, człowiek i tak pozostałby „samotny”. Natury, jaką mógłby wtedy 
ewentualnie posiadać (i niewątpliwie posiadałby), nie byłby w stanie w ża-
den sposób poznać z przyczyn już nam znanych. Zawsze na przeszkodzie 
stanęłyby fenomeny. Wówczas byłoby dwóch „samotnych”  –  człowiek 
oraz Bóg. Przepływaliby obok siebie jak dwa okręty, nie dotykając się na-
wzajem14. Człowiek byłby nadal wolny, musiałby postępować tak, jak gdy-
by Boga nie było. Sartre pojmuje stwarzanie na sposób platoński jako ro-
bienie czegoś tym lub owym. Dlatego skutek „odrywa się” od przyczyny 
i nie ma z nią już nic wspólnego.

Nieporozumieniem wydaje mi się twierdzenie, iż Sartre argumentuje 
na rzecz ateizmu faktem niemożliwości urzeczywistnienia syntezy świa-
domości z bytem (tzw. Soi albo l’en-soi-pour-soi). Przecież synteza ta sta-
nowi idealny cel, idealną granicę czynów człowieka i dlatego niemożliwą 
do osiągnięcia. Do niej zmierza człowiek. Jak widać, chociaż Sartre nazy-
wa ją Bogiem, to nie jest ona jednak Bogiem transcendentnym w stosun-
ku do świata, ale zamyka się w obrębie świata. Nazwałbym ją Bogiem hu-
manistycznym w odróżnieniu od Boga, o którego naprawdę chodzi.

12 Zob. W. Granat, Antyteistyczny humanizm J.-P. Sartre’a, „Zeszyty Naukowe KUL” (1958), 
nr 1, s. 21–31.

13 Zob. J.-P. Sartre, L’existentialisme est un humanisme?, Paris 1960, s. 22.
14 Zob. J.-P. Sartre, Muchy, [w:] tenże, Dramaty, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1956; tenże, 

L’être et le néant, dz. cyt., s. 287.
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Niewątpliwie Sartre uważa, że Bóg, jeśliby istniał, musiałby być taką 
samą syntezą. Postępuje w tym jak każdy esencjalista. Pojmuje Go jak zwy-
czajną treść, tylko nam bliżej nieznaną. Rzecz jasna Bóg-treść jest synte-
zą, zestawem sprzecznych cech. Lecz któryż Bóg esencjalistów nie stanowi 
sprzeczności? Zawsze znajdą się w nim cechy wykluczające się nawzajem. 
Lecz nie trzeba pokazywać, że sprzeczność ta odnosi się do zestawu cech, 
do zbioru treści; co najwyżej moglibyśmy powiedzieć, że niemożliwy jest 
byt, który by urzeczywistniał w sobie tego rodzaju sprzeczny zestaw. Na 
jakiej jednak podstawie moglibyśmy twierdzić, że takim jest prawdziwy 
Bóg? Przecież każdy ubóstwiony zestaw treści nie przedstawia nic inne-
go jak tylko mniej lub bardziej zakamuflowaną antropomorfizację. Jest 
tym potworem stworzonym przez esencjalny teizm, z góry skazanym na 
sprzeczności i odrzucenie… Różnica pomiędzy Sartre’em a podobnie do 
niego myślącymi teistami polegałaby na tym, że on miał odwagę odrzucić 
sprzeczność, a oni – nie. Tutaj Sartre był wierny światu treści.

Ale nie o  tego Boga chodzi. Świat treści, widzieliśmy, wystarcza sam 
sobie, sam w sobie jest zrozumiały, ponadto ma swój fundament „bytowy” 
w  świadomości ludzkiej, powołującej go do istnienia, czy pojawienia 
się. W  świadomości ma, a  przynajmniej może mieć, swoje ostateczne 
wytłumaczenie siebie jako treści zależnej od umysłu. Do niczego poza 
sobą, oprócz świadomości ludzkiej, nie „odsyła”. Wydaje mi się, że tego 
rodzaju świat, wyprany z  wszelkiego cienia egzystencjalizmu, doskonale 
obrazuje niemożliwość wyjścia poza granice nakreślone przez esencjalizm, 
doskonale obrazuje zamknięcie człowieka w  jego własnych, skończonych 
myślach. Esencjalizm nieuchronnie skazany jest na ślizganie się niczym 
światło po powierzchni wody – bez możności zaczepienia o twardy, grunt 
rzeczywistości15. Zarówno esencjalny teizm, jak i esencjalny ateizm nie są 
niczym innym jak tylko agnostycyzmem. Error circa creaturas… Obydwa 
chciały mieć Boga na swoją własną, ludzką miarę. Ułożywszy cały świat jak 
zabawkę z klocków, chciały znaleźć i taki klocek, który by stanowił gwarancję 
ich własnego porządku, który by był żandarmem strzegącym ich własnej 
wygody. Ani jeden, ani drugi nie mają „zmysłu” religijnego (mówiąc w ten 
sposób o teistach nie mam na myśli ich osobistego życia religijnego).

15 Zob. J.-P. Sartre, Muchy, dz. cyt., s. 102; tenże, Drogi wolności, t. 2, tłum. J. Rogoziński, 
Warszawa 1957, s. 397. 
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„Zmysł” ten posiadają jedynie ci, którzy nawiązują kontakt poznaw-
czy z konkretem, którzy konkret „czują” i przenikają go umysłem i sercem, 
przeżywają jego istnienie przemijające i nieposiadające w sobie fundamen-
tu. Tak czuli konkret św. Tomasz i… Sartre. Nic nie szkodzi, że ten ostatni 
ograniczył swoją refleksję do egzystencji ludzkiej, do świadomości. Trzeba 
dobrze zwrócić uwagę na rzeczywistość, którą usiłował wyrazić. A ponad-
to kto wie, czy Boga nie znajduje się w poznawczym przeżyciu swojej egzy-
stencji? Jesteśmy przekonani, że Akwinata zgodziłby się w tym ze św. Au-
gustynem i…. Sartre’em. Do zagadnienia tego jeszcze powrócimy.

Dla Sartre’a jak już wspominaliśmy, człowiek prócz tego, że jest świado-
mością stwarzającą i tym samym poznającą treści (wyznacza to jeden tor 
dla jego myśli filozoficznej), człowiek istnieje jeszcze jako konkretna świa-
domość przeżywająca siebie samą (conscience non positionnelle de soi). 
Kiedy świadomość poznaje, to znaczy kiedy myśli (conscience positionnel-
le), tworzy swój przedmiot poznania, daje temu przedmiotowi fundament: 
sama nim jest. Dlatego świat przedmiotów jest uzasadniony – wiadomo 
skąd „przyszedł” i dokąd „idzie”: świadomość o tym decyduje.

Sytuacja przedstawia się z  gruntu inaczej, kiedy świadomość zwróci 
uwagę na siebie samą. Przeżywa wówczas siebie jako ten konkretny fakt, 
konkretne être-au-monde. Fakt ten nie jest „tematem” myślanym przez 
świadomość –  jest tylko jej przeżyciem, jest przez nią przeżywany. Ina-
czej świadomość nie może zetknąć się poznawczo z samą sobą. Gdzie za-
tem znajduje się jej fundament? Czyim jest ona sama „tematem”? Nie 
jest nim sama sobie. Nie chodzi tu już o „temat” o treściowym charakte-
rze – chodzi o fakt egzystencjalny. I jego fundament powinien zatem mieć 
odpowiednio inny charakter. Świadomość nie jest causa sui – przyczyną 
siebie-faktu. Wiadomo, pojawia się jak bańka na powierzchni wody i nik-
nie jak błysk w ciemności. Świadomość nie jest treścią (nie posiada w so-
bie natury), ponieważ nie ma Boga. Wszystko w porządku. Ale pozostaje 
jeszcze ona sama, właśnie jako ten fakt światła w ciemności, domagający 
się także swojego fundamentu, podobnie jak domaga się go treść. Treść go 
posiada, dlaczego świadomość nie może go także posiadać?

Znamy rozwiązanie Sartre’a: człowiek jest fundamentem (świata 
przedmiotów-treści) bez fundamentu, to znaczy: nie ma takiej analogicz-
nie drugiej Egzystencji jak on sam, dla której, człowiek byłby „światem”. 
Świat stworzony przez człowieka nie jest absurdalny, ale człowiek stwarza-
jący ten świat jest absurdalny sam w swoim istnieniu. „Byt” przedmiotów 
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nie domaga się istnienia Boga, wystarczy mu istnienie człowieka. Ale ist-
nienie człowieka domaga się istnienia Boga, domaga się go gwałtownie, 
całym sobą. Przedmioty mają człowieka, ale człowiek nie ma nikogo, po-
mimo że potrzebuje kogoś, kim sam nie jest. 

Bóg umarł, ale człowiek przez to nie stał się ateistyczny. Milczenie tego, co tran-
scendentne, oraz ustawiczna potrzeba religijna współczesnego człowieka, oto 
wielka sprawa zarówno dzisiaj, jak i wczoraj16. 

Bóg milczy, ale bez względu na to milczenie wszystko we mnie żąda Boga, nie mo-
gąc o Nim zapomnieć17. 

Kiedy Bóg istniał, człowiek żył spokojnie, czuł, że ktoś go ogląda. Dzisiaj, kiedy 
sam został Bogiem i kiedy jego spojrzenie powoduje rozkwitnięcie wszelkiej rze-
czy, wykręca szyję próbując dojrzeć siebie samego18.

„Rozkwitnięcie” świata przedmiotów jest wytłumaczone – widać w nim 
człowieka. Jedynie w  „rozkwitnięciu” samego człowieka nie widać ni-
kogo… nawet samego człowieka. Zwróćmy uwagę, że w  wypadku świa-
ta przedmiotów zadawane pytania i odpowiedzi miały charakter esencjal-
ny – możliwa zatem była filozofia opisowa posługująca się mniej lub więcej 
udatnie metodą fenomenologiczną. W wypadku jednak człowieka, tej kon-
kretnej świadomości, konkretnego faktu, tego rodzaju pytań już się nie za-
daje – nie mają tu bowiem sensu. Pytania, jakie Sartre zadaje, gdy chodzi 
o świadomość, mają wbrew pozorom charakter egzystencjalny. Wbrew po-
zorom, ponieważ pytając w ten sam sposób o fundament dla świadomości, 
jak pytał o fundament dla przedmiotów, robi wrażenie, że pojęcie to traktuje 
jednoznacznie. Być może, że on sam nie widział tak ostro niejednoznaczno-
ści pojęcia fundamentu. Ale rzeczywistość, jakiej tutaj można i jakiej trzeba 
się dopatrywać, pozwala mówić o dwóch różnych fundamentach – funda-
mencie dla treści oraz fundamencie dla egzystencji, jaką jest człowiek. Ten 

16 J.-P. Sartre, Situations, t. 1, Paris 1947, s. 153 (tłumaczenie tego oraz pozostałych fragmen-
tów – S. G.). 

17 Tamże, s. 154.
18 Tamże, s. 289 (przypis).
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drugi fundament musiałby być jakąś inną świadomością, inaczej (bo egzy-
stencjalnie) myślącą stwórczo człowieka – egzystencję ludzką.

Sartre przeżywa siebie jako świadomość-egzystencję, której esse nie 
stanowi zarazem jej esse subsistens. Wydaje mi się, że właśnie o to mu cho-
dzi, kiedy mówi o braku fundamentu w świadomości, braku powodują-
cym, iż jest ona egzystencją absurdalną. Ponieważ nie chodzi tu, jak po-
wiedzieliśmy, o fundament dla treści, ale dla egzystencji, fundament ten 
musiałby być natury egzystencjalnej; taki tylko fundament tłumaczyłby 
ten fakt egzystencjalny, jakim jest świadomość.

Jeżeli tak postawimy zagadnienie, wtedy stanie się jasne, iż metoda opi-
su nie dysponuje środkami pozwalającymi tu poruszać się sensownie. Esej 
ontologii fenomenologicznej, jakim chce być L’être et le néant, z koniecz-
ności musi się w tym miejscu zatrzymać, a odpowiedź na pytanie o istnie-
nie Boga, zadane w ramach wyznaczonych przez tenże esej, wydawałoby 
się, znajduje się w Situations: „Istnienie Boga przekracza nasze doświad-
czenie”19. Sartre jednak poszedł dalej i dał odpowiedź negatywną, wkra-
czając tym samym na teren metafizyki, od której się odżegnuje. Dlacze-
go? Z pewnością nie skłoniły go do tego argumenty typu anzelmiańskiego. 

Nie wyobrażam sobie, aby choć jeden współczesny człowiek wierzący został do-
prowadzony do chrześcijaństwa argumentem świętego Bonawentury albo święte-
go Anzelma; lecz sądzę także, że ani jeden niewierzący nie został odciągnięty od 
wiary argumentami przeciwnymi20. 

Sartre widzi doskonale, że nie można podać dowodu operującego treścia-
mi (w którym jedną treść wyciągnęłoby się z drugiej) na coś, co treścią nie 
jest – na jakiś egzystencjalny fakt. „Dowód” na egzystencjalny fakt wymaga 
innej postawy wobec rzeczywistości aniżeli postawa opisująca treści.

Zagadnienie Boga, czytamy w  tymże samym artykule21, jest zagad-
nieniem całościowym, którego rozwiązaniem jest nasza postawa życio-
wa wobec siebie oraz innych. Całe nasze życie stanowi jego rozwiązanie, 
odbijając w sobie wybraną przez nas postawę wobec innych ludzi oraz 
wobec siebie samych. „My Go odrzucamy, inni Go przyjmują. Ich wiara 

19 J.-P. Sartre, Situations, t. 3, Paris 1949, s. 139.
20 J.-P. Sartre, Gide vivant, „Les Temps Modernes” (1951), nr 66, s. 1540. 
21 Zob. tamże.
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łączy się z uczuciem frustracji, trwogi, z potrzebą rekompensaty za ziem-
ską egzystencję”22. Sartre’owi dany był ogląd istnienia ludzkiego w  jego 
immanentnym braku domagającym się transcendentnego w stosunku do 
niego bytu. Ogląd ten przekracza metodę fenomenologiczną (do jakiej 
Sartre rościł sobie pretensje). Był „oglądem metafizycznym” esse ludzkie-
go w  jego prawdzie. Dostrzeżenie braku w  świadomości-istnieniu, po-
wodującego, iż świadomość nie jest własnym fundamentem, jest niczym 
innym jak dostrzeżeniem przygodności człowieka, faktu, że nie jest on 
Ens causa sui, czyli – Bogiem23. A ponieważ „brak” domaga się tego, cze-
go jest „brakiem”, więc Sartre wymyślił „Boga humanistycznego”, jakąś 
„stematyzowaną świadomość”, do której człowiek dąży daremnie, jako 
do swojej wartości, niszcząc siebie jako człowieka. Ale to już jest „Bóg
-treść” –  temat świadomości. Tymczasem nie o  takiego Boga chodziło, 
kiedy Sartre dotknął przygodności istnienia-świadomości. Taki Bóg jest 
wyłącznie tematem świadomości, w niej posiadającym swój fundament. 
A przecież pytaliśmy się o fundament dla samej świadomości? Wydawa-
łoby się, że trzeba było tylko dobrze „rozumować”, aby zrobić ostatni, po-
zytywny krok w stronę Boga fundamentu istnienia-świadomości. A jed-
nak? Pozostał samotny człowiek, który „robi się człowiekiem, aby być 
Bogiem”24. Pozostał także 

Bóg najpierw „odczuwalny w sercu” człowieka jako ten, który go oznajmia i defi-
niuje w jego zasadniczym i pierwotnym projekcie… Bóg – wartość i najwyższy cel 
transcendencji przedstawia stałą granicę, którą biorąc pod uwagę, człowiek robi 
się tym, czym jest. Być człowiekiem znaczy dążyć do stania się Bogiem albo, jeśli 
ktoś woli, człowiek jest zasadniczo pragnieniem bycia Bogiem25.

Niewątpliwie jest to wynik „postawy całościowej”, angażującej całe ży-
cie. Czym ona jest?

22 J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, dz. cyt., s. 724. 
23 Zob. J.-P. Sartre, L’être et le néant, dz. cyt., s. 708 (zob. również tamże, s. 133). Przez przy-

godność bytu en-soi (a więc nie człowieka) rozumie Sartre niemożliwość wydedukowania 
jednej rzeczy zjawiskowej istniejącej z drugiej istniejącej jako istniejącej (zob. tamże, s. 34). 
Jest to brak związku koniecznego. 

24 Tamże, s. 720.
25 Tamże, s. 653n.
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* * *

Akt, którym człowiek przyjmuje istnienie Boga, nie jest aktem rozumo-
wania dokonywanego na treściach. Co więcej, wydaje się, że nie jest tak-
że aktem, którym oglądamy byt w jego ontycznej prawdzie, w jego imma-
nentnym braku odsyłającym do jakiegoś bytu transcendentnego. Sartre 
przecież widział ten brak tkwiący w istnieniu człowieka, widział go w całej, 
jeśli wolno tak powiedzieć, okazałości, a jednak Boga nie przyjął. Chciało-
by się powiedzieć, że widział Go, a jednak jak gdyby nie zobaczył… Kiedy 
mówi o absurdalności istnienia, to wyraża tę samą prawdę, co i św. Tomasz, 
kiedy mówi o przygodności bytu, tylko odmiennym językiem. 

Być może, jest na ogół zjawiskiem zdrowszym to, że ateista stwierdza, iż świat jest 
bezsensowny, niż gdyby trwał w złudzeniu, że świat jest zamkniętym w sobie ra-
cjonalnym układem. Doktryna absurdalności świata jest, być może, tym, czym sta-
je się doktryna przygodności świata, gdy przeniesie się ją z gruntu teistycznego na 
ateistyczny26. 

Nieważne jest w tej chwili dla nas, że istnienie – absurdalny fakt – urosło 
siłą rzeczy w  filozofii Sartre’a do rangi poronionego Boga  –  absolutnie 
wolnego stwórcy treści. Nie jest to właściwy Bóg i sam Sartre go za takiego 
nie uważał; widział w nim jedynie bezużyteczną pasję usiłującą się stać 
Bogiem. Nic więcej27.

„Odsyłanie” mieszczące się w przygodnym bycie albo w bycie z brakiem, 
„odsyłanie” do Absolutu nie stanowi związku formalnego. Jest natomiast 
związkiem istnienia z Istnieniem, związkiem metafizycznym bytu z Bytem, 
jest związkiem bytowym. Dlatego, jak powiada Mascall, niekoniecznie 
trzeba być znawcą logiki, aby dostrzec i przyjąć istnienie Boga28.

Znamienne jest, że Sartre, wymieniając św. Anzelma oraz św. Bona-
wenturę jako autorów dowodów na istnienie Boga, nie czyni nawet naj-
mniejszej aluzji do św. Tomasza. Prawdopodobnie się z nim nie zetknął. 
Możliwe jednak, że powód leży głębiej.

26 E. L. Mascall, Istnienie i analogia, dz. cyt., s. 173. 
27 Zob. J.-P. Sartre, L’être et le néant, dz. cyt., s. 703.
28 Zob. E. L. Mascall, Ten, który jest, dz. cyt., s. 148. 
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Quinque viae św. Tomasza wbrew temu, co sugerują podręczniki poda-
jące je w formie rozumowań sylogistycznych, nie są dowodami, jeśli przez 
dowody rozumiemy rozumowanie oparte na formalnym wynikaniu, pły-
nącym z formy zdań czy ze stosunków pomiędzy zakresami treści. W ten 
sposób udowodnić istnienia Boga nie można – żadnego innego zresztą 
istnienia nie da się wyprowadzić z podobnych podstaw.

Dany nam jest świat istniejący obok nas i w nas, albo w nim dostrze-
gamy Boga i przyjmujemy Go, albo nie. Ani istnienia świata, ani istnienia 
Boga nie „udowadniamy”.

Postawa Akwinaty w tym względzie była bliska, jestem przekonany, po-
stawie Sartre’a. Święty Tomasz nie dochodził do przyjęcia istnienia Abso-
lutu, trzymając się łańcucha formalnych związków. Nie, on oglądał kon-
kret – etre-au-monde, przy czym rozumie on inaczej monde, a i konkretu 
nie zacieśnia do samej świadomości, chociaż nie ma powodów, żeby nie 
przyjąć, iż refleksja i zaduma nad człowiekiem, nad sobą samym, przemi-
jającym, stanowiła punkt wyjścia na „drogach” do Boga. Chyba tak nawet 
musiało być. Filozofia bowiem zaczyna się z chwilą, kiedy człowiek spotka 
się ze samym sobą, kiedy zostanie sam na sam ze swoim istnieniem. Pierw-
szą reakcją jest wówczas zdziwienie, że coś takiego jak moje „ja” pojawiło 
się, chociaż go nie było, i że nieuchronnie zmierza „ku śmierci” (por. Sein
-zum-Tode Heideggera). Stanowi to „materię” trzeciej drogi Tomaszowej. 
Jeśli bowiem coś naprawdę przychodzi na ten świat i odchodzi, jeśli coś rze-
czywiście pojawia się i ginie, to chyba człowiek. Nic więcej, a przynajmniej 
my więcej nie widzimy. „W przyrodzie nic nie ginie” – jedynie człowiek na-
gle się w niej pojawia i nagle, a zarazem powoli z niej odchodzi… Wszystko 
inne zastajemy i chociaż później widzimy następujące po sobie zmiany, to 
jednak zawsze w obrębie tych samych elementów z tego świata. Nic w nim 
na naszych oczach nie zaczyna istnieć. Wszystko prócz człowieka ma tu 
stałe swoje miejsce, swój dom, jedynie człowiek jest tu bezdomny, obcy. Być 
może wszystko tak samo kiedyś pojawiło się i tak samo kiedyś zniknie, ale 
nam nie dano tego „przeżyć”. Przygodności świata „nie-ludzkiego” domy-
ślamy się, przeżywamy natomiast przygodność swoją własną.

Z powyższej racji trzecia droga (a nie refleksja nad ruchem) – wbrew 
temu, co mówi sam Akwinata – wydaje się via manifestior29.

29 Zob. F. Copleston, A History of Philosophy, vol. 2, p. II, New York 1962, s. 65. 
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Człowiek z kolei przeżywa-ogląda i niepokoi się swoim własnym ru-
chem, czyli stawaniem się, albo jeszcze inaczej – przemijaniem dokonu-
jącym się pomiędzy dwoma krańcami: pojawieniem się i odejściem. I ten 
„ruch”, to ustawiczne stawanie się, będące formą bytowania jego egzysten-
cji, to ciągłe sistere ex causa, jest przedmiotem oglądu stanowiącego, wy-
daje się, pierwszą drogę.

Czwarta droga otwiera się, kiedy człowieka zaczyna niepokoić jego 
własne odchodzenie, kiedy mu żal siebie. Czuje on, że odchodzi dla nie-
go i z nim jakaś wartość, może nawet nie bardzo uświadamia sobie, na 
czym ona polega. Istnienie jest wartością – fakt ten dany jest człowiekowi 
w przeżyciu jako coś niezależnego od niego samego, jako coś z góry nieja-
ko ustanowionego przez kogoś innego, bliżej nieznanego.

Cała tego rodzaju rzeczywistość ludzka domaga się przyczyny, oczywi-
ście nie w znaczeniu przyczyn mechanicznych. Mamy bowiem do czynie-
nia z rzeczywistością ludzką, osobową i dlatego powinno się przyjąć od-
powiednią teorię przyczynowości, aby można się było nią posłużyć. Ale 
to już wymaga osobnego potraktowania. Wystarczy nam tu stwierdze-
nie, że „drogi” zaczynają się od przeżycia tej rzeczywistości, jaką jest czło-
wiek, od przeżycia rzeczywistości specyficznej, o której nie można mówić 
tymi samymi kategoriami, jakich używamy na określenie świata. Człowie-
ka niewątpliwie można zrozumieć tylko w świecie na tle świata, ale same-
go świata nie ma w człowieku. Człowiek nie jest jego częścią, nie jest jedną 
z rzeczy w nim umieszczonych. Właśnie przychodzi i odchodzi…

Tymczasem Akwinata jak gdyby nie dostrzegał tej odrębności świata od 
człowieka. Wyraża się o człowieku tak, jakby on był jednym z elementów 
konstytuujących świat, a  nie kimś pojawiającym się i  odchodzącym. 
Podobnie jak dla Arystotelesa, tak i dla niego człowiek ma własne miejsce 
na ziemi, nie jest gościem ani „obcym”, nad którym tak dumał św. Augustyn 
i wszyscy idący tą samą drogą. Wyraża się o nim zawsze przez „on” a nie 
„ja” lub „ty”30.

Często przytacza się słowa Akwinaty, że „osoba oznacza to, co 
jest najdoskonalsze w  całej naturze, a  więc byt istniejący samoistnie 

30 Zob. refleksje Martina Bubera a zwłaszcza esej What is Man?, [w:] tenże, Between Man 
and Man, London 1963, s. 159–161.
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w  naturze rozumnej”31. Przytacza się je na poparcie tzw. personalizmu 
Tomaszowego. Owszem, lecz właśnie te słowa, bardziej niż jakiekolwiek 
inne, jaskrawo pokazują, w jakich wymiarach bytowych widział Akwinata 
człowieka. Człowiek jest wprawdzie dla Tomasza czymś najdoskonalszym 
w całej naturze, ale właśnie tylko czymś najdoskonalszym (dzięki swojej 
rozumnej naturze) i niczym innym; jakby człowieka dało się zrozumieć 
przy zastosowaniu tych samych kategorii, którymi ujmujemy świat.

Z drugiej jednak strony, wziąwszy pod uwagę całość Tomaszowej dok-
tryny o człowieku, trudno nie dostrzec, że człowiek u niego stoi na grani-
cy dwóch światów (i dlatego w obydwóch jest „obcy”), że różni się radykal-
nie od reszty stworzeń na świecie, a zatem – że jest miejsce w Tomaszowej 
doktrynie na właściwą antropologię uwzględniającą „inność” ludzkiej egzy-
stencji od wszelkiej innej egzystencji – od świata. Jest miejsce w antropolo-
gii Akwinaty na różnicę pomiędzy rzeczywistością świata a rzeczywistością 
człowieka w świecie. Dlaczego jednak św. Tomasz jakby o tym zapominał, 
kiedy przychodziło wyrazić swoją myśl w zakresie „filozofii pierwszej” w od-
niesieniu do człowieka? Dlaczego zobiektywizował go, sprowadzając go tym 
samym do rzędu przedmiotu (rzeczy)  –  jednego z  wielu na świecie? Być 
może, że bał się „nienaukowości”, ale być też może, że po prostu nie uświada-
miał sobie zagadnienia a jedynie przyjęciu dualizmu chrześcijańskiego (zło-
żenie z ciała i duszy) zawdzięcza uratowanie w swojej filozofii miejsca dla 
antropologii uwzględniającej całą odmienną specyfikę świata w człowieku.

Zobiektywizowanie rzeczywistości ludzkiej (mówienie o  niej jak 
o  przedmiocie) doprowadziło do traktowania człowieka na równi z  in-
nymi bytami stworzonymi, tzn. złożonymi z istnienia oraz istoty. Jest to 
słuszne, ale na „drugim” etapie. Filozofowanie jednak, a więc i filozofowa-
nie o Bogu, zaczyna się od spotkania z samym sobą. Pierwszych obser-
wacji prowadzących do Boga człowiek dokonuje, analizując siebie – swo-
je nagłe pojawienie się i „zmierzanie do śmierci”, swoje istnienie, którym 
nie dysponuje całkowicie, które go niepokoi i zmusza do szukania opar-
cia. Dostrzega z kolei, że inni znajdują się w tej samej sytuacji i „domyśla 
się”, że i świat, którego początku ani końca nie widzi, podobnie nie decy-
duje o swoim istnieniu, a zatem że i on staje się od… do…

31 „Persona significat id quod est perfectissimus in tota natura, scilicet subsistens in rationali 
natura” (Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 29, a. 3, c). 
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Ale najważniejszy dla tej filozofii jest człowiek, jego zaduma nad sa-
mym sobą. Jego należy poznać, chcąc zbliżyć się intelektem do Boga.

Według Sartre’a jedynie intuicja zasługuje na miano poznania, wszyst-
kie inne procesy poznawcze mają za zadanie do niej doprowadzić. U Akwi-
naty podobnie: zawsze punktem wyjścia i dojścia dla rozumowania jest 
aliquid intellectum, coś ujętego aktem intuicji intelektualnej. Czytając jego 
teksty odnoszące się do poznania faktów konkretnych oraz Pierwszego 
Faktu, spotykamy wyłącznie takie określenia jak: intellectus, intelligere, vi-
sio, videre, intuitio, intueri. Żadne inne się nie pojawia.

Wyrażenie intelligere etymologicznie wywodzi się od quasi intus 
legere32. Intelekt czyta wewnątrz danej rzeczy w  odróżnieniu od władz 
poznawczych zmysłowych, które czytają „na zewnątrz”. Wewnątrz danej 
rzeczy mieści się to, czym ona jest – istota. Wewnątrz symbolu kryje się 
to, czego symbol jest symbolem, wewnątrz przyczyny kryje się skutek 
i odwrotnie, w słowie kryje się jego sens. Im silniejszym światłem intelektu 
dysponuje człowiek, tym głębiej może wniknąć w  każdy poszczególny 
napotkany przez siebie fakt.

„Byt zaś i  istota stanowią to, co pierwsze zostaje uchwycone przez 
intelekt”33. Aby lepiej zrozumieć, jaką funkcję św. Tomasz przypisywał 
intelektowi, warto przypomnieć sobie, co rozumiał on pod słowem 
essentia (istota). Wtedy lepiej zrozumie się przedmiot poznania intelektu, 
lepiej zrozumie się byt, który, poznany, prowadzi do poznania istnienia 
Boga.

Akwinata odróżnia tzw. quidditas od tego, co określa słowem essentia. 
Pierwsze pojęcie oznacza zespół treści wyrażonych przez definicję, drugie 
natomiast  –  to, dzięki czemu i  w  czym byt posiada esse34. W  drugim 
wypadku chodzi więc o  konkretną istotę, tu i  teraz istniejącą, a  nie 
o  zespół treści stanowiących definicję danej klasy. Oczywiście możemy 
mieć ogląd intelektualny czystych treści, ale nie będzie to jeszcze poznanie 
samej rzeczywistości, tej istniejącej. A o tę nam chodzi.

32 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-IIae, q. 8, a. 1, c. 
33 „Ens autem et essentia sunt quae primo intellectu concipiuntur” (Tomasz z Akwinu, De 

ente et essentia, Proemium). 
34 W tym samym kierunku idą intuicje Edith Stein, kiedy utożsamia ona esencję z tym, co 

nazywa individuelles Wesen (Zob. E. Stein, Endliches und ewiges Sein, Louvain-Freiburg 
1950, rozdz. IV, s. 117–256; Tomasz z Akwinu, De ente et essentia, cap. 1). 
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Przedmiotem naszego poznania są byty, które mają esse (w odróżnieniu 
od bytu, który jest swoim własnym esse subsistens), i to w dodatku mają 
to esse „in materia individuali”35. Istota więc (w znaczeniu essentia), którą 
poznaje nasz intelekt, obejmuje nie tylko formę (jak w wypadku czystych 
inteligencji), ale także materię. A esse przynależne substancji złożonej jest 
to zarówno esse formy, jak i materii – jest to esse całości. W konsekwencji 
essentia stanowi to, „według czego rzecz istnieje”, chociaż rolę przyczyny 
aktu istnienia odgrywa sama forma36.

Ponieważ esencja obejmuje materię – zasadę jednostkowienia – może 
być ona jedynie esencją jednostkową, a  nigdy ogólną37. Płynie stąd 
wniosek, iż uniwersalia nie mają istoty w  znaczeniu esencji. Wyrażają 
one wyłącznie zespół treści, dzięki którym rzecz dana ma to, że jest sobą, 
to znaczy czymś ściśle określonym. Treści te same z siebie zatem nie są 
uniwersaliami. Stają się nimi dopiero wtedy, kiedy umysł ludzki zacznie je 
„przyrównywać” do konkretnych rzeczy. Chcąc jednak poznać konkretną 
rzecz, a nie tylko oznaczyć ją pojęciem wytworzonym przez siebie, musi 
na nowo w rzeczy odczytać jej istotę (esencję). Aby bowiem dana treść 
mogła orzekać o konkretnym bycie, musi jakoś zawierać w sobie materię. 
Jeżeli jej nie zawiera, jeżeli od niej abstrahuje całkowicie, nie może orzekać 
„ani o człowieku, ani o Sokratesie”. Stanowi właśnie ową quidditas, którą 
nie jest konkretny np. człowiek – konkretna esencja38. O człowieku nie 
orzeka to, co nazywamy humanitas, nie zawiera bowiem w sobie materii. 
Kiedy humanitas zawierać będzie w sobie materię, oczywiście indistincte, 
zamieni się niejako w homo, które to pojęcie może już orzekać o człowieku. 
Ale jeszcze i ono nie oznacza esencji. Wszystko zależy od tego, z  jakim 
esse się je łączy39. Esse może być intencjonalne (in intellectu) albo realne 
(in singulari). W  pierwszym wypadku mamy nadal treść, którą umysł 
przyrównuje do konkretów, ściśle rzecz biorąc, poznajemy nasz własny 
świat intencjonalny – obraz świata, któryśmy sami uzyskali „wczorajszym” 
działaniem albo któryśmy przejęli od innych. Ale przyrównując tę treść 
do konkretnej esencji, możemy z jej pomocą wejść w kontakt z konkretem 

35 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 12, a. 4, c. 
36 Zob. Tomasz z Akwinu, De ente et essentia, cap. 2. 
37 Zob. tamże.
38 Zob. tamże.
39 Zob. tamże, cap. 3.
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i wtedy poznajemy rzeczywisty świat, a nie tylko nasze intencje (choćby 
najprawdziwsze, ale jednak tylko intencje); poznajemy, czym ta rzecz, ona 
sama, a nie inna podobna, jest. Tę istotę św. Tomasz nazywał w ścisłym 
tego słowa znaczeniu esencją. Poznać rzeczywistość naprawdę znaczy 
odczytać w  niej (z racji oczywistych przy współudziale także zmysłów) 
esencję konkretną, niepowtarzalną, „wewnątrz” danej rzeczy, istniejącej 
tu i  teraz. Esencję tę nazwałbym za Edith Stein individuelles Wesen, 
w odróżnieniu od Wesenheit będącej bliżej quidditas40.

Fakt, że podobna istota wiąże się z innymi esse, umożliwia przyrówny-
wanie jej do innych desygnatów w obrębie danej klasy. Chcąc jednak trzy-
mać się rzeczywistości, nie chcąc nigdy od niej odejść, trzeba język, którym 
się posługujemy, stale łączyć z tymi treściami, które znajdują się w konkre-
tach związane z realnym esse. Wówczas dopiero jesteśmy na płaszczyźnie 
metafizycznej, w sercu samej rzeczywistości. Język metafizyki jest językiem 
rzeczy (w przeciwieństwie do języka innych nauk), językiem, który cho-
ciaż posługuje się pojęciami ogólnymi, to jednak nie o nie mu chodzi, lecz 
o konkretną rzecz kryjącą się za nimi. Wówczas też ważniejsze są związki 
zachodzące w samych rzeczach aniżeli pomiędzy pojęciami.

Dlatego też, jeśli metafizyk chce dojść do poznania największej 
Rzeczywistości, Istnienia, musi być naprawdę metafizykiem, to znaczy 
musi trzymać się konkretu; musi „zapomnieć” o  abstrakcjach i  zejść 
z  chmur na ziemię. Na ziemi metafizyk musi stale pamiętać o  analogii 
i nigdy raz „odczytanego” nie przykładać bez poprawki płynącej z nowego 
odczytania do nowo spotykanych faktów. Jemu bowiem nie chodzi o treść 
jako taką, ale o treść istniejącą jako istniejącą. Co więcej, chcąc pozostawać 
stale w rzeczywistości musi raz poznanego np. człowieka stale poznawać na 
nowo, bo rzeczywistość jest w ruchu, rzeczywistość się staje, czyli zmienia. 
Poznanie metafizyczne musi być żywym kontaktem z  konkretami. 
Analogia nie jest cudownym środkiem ani przepisem umożliwiającym 
„odczytane” w przeszłości (choćby przed chwilą choćby w tym samym bycie) 
przykładać do stającej się rzeczywistości. Analogia nie jest mechanizmem. 
Jest natomiast ustawicznym czytaniem na nowo w napotkanym świecie, 
trwającym i  zmieniającym się. Aby być metafizykiem, trzeba żyć, trzeba 
umieć żyć. Warto przypomnieć słowa św. Tomasza, że cel filozofowania nie 

40 Zob. przypis 34. 
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polega na dowiedzeniu się, co inni myśleli („czuli”), ale jak się przedstawia 
prawda rzeczy41. Metafizyk musi widzieć rzeczywistość w tym jej momencie, 
w  którym ona istnieje, czyli w  którym ona sistit ex causa… Sistere ex 
causa nie dokonuje się w pojęciach, zatem trzeba wyjść poza nie. I w tym 
właśnie momencie metafizyk powinien dostrzec (a nie dowodzić!), że jest 
Byt o absolutnie innej strukturze, o  innych wymiarach bytowych, tak że 
stosowanie do Niego pojęć nawet „z poprawką” (do czego, jak niektórzy 
sądzą, uprawnia analogia), pojęć zaczerpniętych ze świata esencji, stanowi 
fałsz i  przekreśla Boską transcendencję. „Inność” Boga staje się wtedy 
innością w  obrębie świata, z  którego czerpiemy pojęcia. Dlatego Boga 
o tyle znamy, o ile nie chcemy o Nim nic wiedzieć z pomocą pojęć. Wniosek 
ten jest owocem nauki o… analogii (w odniesieniu do poznania Boga). 
Kiedy wyliczam: stołek jest, kwiat jest, kot jest, człowiek jest, nie mogę 
niejako tym samym tchem wypowiedzieć, że Bóg jest. Już przy człowieku 
zatrzymujemy się na chwilę, by porobić niezbędne zastrzeżenia, przy Bogu 
musimy się w ogóle zatrzymać. Wyliczając takie rzeczy jak stołek, kot itp., 
„powiększaliśmy” zawartość świata, mówiliśmy coś o  nim, że składa się 
on z  tych a  tych rzeczy, że status ontologiczny tych rzeczy (z wyjątkiem 
człowieka) mieści się całkowicie w  tym świecie. Gdyby wypowiedź 
„Bóg jest” spełniała tę samą funkcję, gdyby „powiększała” zawartość świata, 
Bóg w swojej bytowej strukturze nie różniłby się zasadniczo od pozostałych, 
bezsprzecznych elementów świata. Tymczasem osoba jako osoba (a więc 
Bóg i  człowiek, o  ile jest osobą) jest nie czymś najdoskonalszym w całej 
naturze, lecz czymś całkowicie innym od niej. I dlatego stanowi tajemnicę 
dla naszego umysłu poznającego esencje.

Musimy jednak posługiwać się tego rodzaju wypowiedziami, ponie-
waż nie znamy innych… Brak ten uświadamia nam i sygnalizuje właśnie 
teoria analogii. Przypomina nam ona, że język nasz wywodzi się tylko 
z  tej rzeczywistości, która stanowi przedmiot naszego poznania, przed-
miot właściwy.

Jak daleko sięga nasze poznanie intelektualne, owo intus legere? Tak 
daleko, jak daleko „prowadzą nas za rękę” sensibilia42. Bóg zatem nie 
stanowi przedmiotu naszego poznania. Nie posiadamy oglądu Jego istoty, 

41 Zob. Tomasz z Akwinu, In Coelum, 1, 22. 
42 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 12, a. 12, c. 
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a raczej Jego bytu utożsamiającego się z Jego własnym esse subsistens. Bóg 
nie może też być nam dany jako wynik operacji logicznych dokonanych 
na pojęciach, wtedy bowiem byłby jedną z abstrakcji – nie moglibyśmy 
nic powiedzieć o Jego istnieniu. Jak zatem nam jest dany? W jakim akcie 
poznawczym, skoro nie ma takiego aktu, w którym by Bóg pozwalał nam 
„czytać” w samym sobie jak w każdej innej esencji? W Summie czytamy, 
że „Deum esse… demonstrabile est per effectum”43. Boga można „pokazać” 
za pomocą skutku. Co to znaczy?

Rozwiązanie, wydaje się, jest jedno. Skoro nie ma osobnego aktu po-
znawczego dla uchwycenia Boga, skoro niemożliwe jest uprzedmiotowienie 
Boga, można Go uchwycić jedynie w tym samym akcie, w którym chwyta-
my najpierw swoją własną przygodność, a później poszczególnych sensibi-
liów, czyli konkretnych, materialnych bytów. Tym samym aktem, którym 
poznaję np. ten oto liść albo poznaję, że Bóg jest, albo nie. Jeżeli pozna-
ję, jest oczywiste, że poznaję inaczej, aniżeli poznaję liść. Liść dany mi jest 
od strony swojej treści (esencji) oraz istnienia z nią związanego. Metafizyk 
wiąże wszystko z istnieniem – dlatego poznaje esencję, a nie abstrakt. Lecz 
to istnienie, odwrotnie niż treść, nie tłumaczy się samo przez się. Posiada 
strukturę „odsyłającą” do czegoś poza sobą, jest aktem sistendi ex causa (eg-
zystencja). Nie odsyła do esencji, ponieważ ta sama w sobie nie posiada cha-
rakteru egzystencjalnego. A zatem trzeba iść dalej, poza byt… aż do Istnie-
nia, które już „nie odsyła”, która nie existit (sistit ex causa), ale subsistit.

Akt poznawania liścia przez metafizyka powinien niejako opalizować: 
powinien mówić o samym liściu oraz równocześnie o kimś „innym”, tran-
scendentnym. Powinien niejako być przypowieścią, metaforą. Chyba to 
miał na myśli Goethe, mówiąc, że alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, 
odmiennymi słowami wyrażając zawartość jednej z tercyn Dantego.

Dwojaka jest wizja Boga: jedna doskonała, dzięki której widzi się istotę Boga; dru-
ga natomiast niedoskonała, dzięki której chociaż nie widzimy, czym Bóg jest, to 
jednak widzimy, czym nie jest; w tym życiu poznajemy Boga tym głębiej, im le-
piej rozumiemy, że przekracza On wszystko, cokolwiek obejmuje intelekt. Oby-
dwie wizje należą do daru rozumienia44.

43 Tamże, 1, q. 2, a. 2 c. 
44 „Duplex est Dei visio: una quidem perfecta, per quam videtur Dei essentia; alia vero 

imperfecta, per quam etsi non videamus de Deo quid est, videmus tamen quid non est, et 
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Bóg przekracza istnienie i związaną z nim istotę (esencję). Ale w tej 
całości złożonej poznajemy Go jako Innego od niej. Tym samym aktem, 
którym poznajemy ją, poznajemy i Jego. A więc poznajemy Go nie jako 
przedmiot: naprzeciwko poznającego człowieka stoi stworzony świat, 
a nie Bóg. Dopiero w stworzonym świecie…

Jeśli tak, to nie można uważać religijnego widzenia świata za jakieś od-
rębne widzenie rzeczywistości. Raczej stanowi ono jakąś właściwość po-
znawczego widzenia świata. To samo widzenie u jednego człowieka może 
być zarazem religijne, u  drugiego  –  nie. Widzenie pierwszego przenika 
wówczas jakaś siła pozwalająca widzieć dalej  –  nie horyzontalnie, lecz 
pionowo. Widzenie to jest wtedy czymś więcej aniżeli tylko widzeniem 
naturalnym, albo może lepiej – zwyczajnym.

Nasuwa się pytanie, czy widzenie konkretnego bytu, konkretnego sensi-
bile w jego ontycznej prawdzie, a więc w tym jego momencie, w którym oka-
zuje się, że nie daje on sam sobie fundamentu bytowania, staje się od razu 
widzeniem Innego? Odpowiedź brzmi: Tak. Nie znaczy to jednak, że widzą-
cy rzeczywistość w jej prawdziwej sytuacji musi Boga przyjąć. Człowiek to 
zbyt skomplikowany byt – osoba – aby problem mógł być taki prosty.

Dotykamy w tym miejscu tajemnicy osobowej człowieka. Zanim spró-
bujemy głębiej uświadomić sobie, na czym problem polega, przyjrzyjmy 
się jeszcze samemu aktowi poznawczemu.

Do oglądu zarówno zmysłowego, jak i intelektualnego potrzebna jest 
odpowiednia zdolność. Umożliwia ona zjednoczenie (unio) oglądanego 
z oglądającym45. Ogląd aktualizuje się dzięki temu, że oglądane jakoś łączy 
się poprzez swoją „podobiznę” z oglądającym46. Jeśli chodzi o poznanie 
Boga, zjednoczenie takie nie jest możliwe, ponieważ nie posiadamy 
„podobizny” Boga. „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1, 18).

Oglądamy konkret, jednocząc się z jego konkretną istotą, esencją zin-
dywidualizowaną. Oglądamy prawdziwego człowieka, jeśli oglądamy 
konkretną istotę, tę oto tu, która sistit ex causa, tzn. która jest egzystencją. 
W przeciwnym razie znajdujemy się daleko od rzeczywistości – w świecie 

tanto in hoc vita Deum perfectius cognoscimus, quanto magis intelligimus eum excedere 
quidquid intellectu comprehenditur. Et utraque Dei visio pertinent ad donum intellectus” 
(Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-IIae, q. 8, a. 7, c). 

45 Zob. tamże, I, q. 12, a 2c. 
46 Zob. tamże. 
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własnych treści, zamknięci w ich obrębie bez możności wydostania się na 
zewnątrz. Ogląd konkretnych, materialnych bytów w ich egzystencji – oto 
jedyna droga wiodąca do poznania istnienia Boga. Ciekawą jest rzeczą, że 
Akwinata właśnie w De ente et essentia przedstawia drogę poznania Boga, 
do której musimy sprowadzić pięć dróg z Summy, jeśli chcemy, aby speł-
niały wiązaną z nimi funkcję. Droga podana w jednej z pierwszych prac 
Akwinaty prowadzi wyraźnie poprzez „egzystencjalne myślenie”, czyli 
poprzez ogląd istniejącej esencji. Wydaje się, że De ente et essentia daje 
nam najwłaściwsze przedstawienie drogi poznania istnienia Boga47. Drogi 
z Summy oraz z Contra Gentes, jeżeli się ich nie pojmie jako oglądu esen-
cji istniejącej – prowadzą do pięciu różnych istot, pięciu różnych ideal-
nych quidditates, stojących na szczycie poszczególnych szeregów. Niczym 
Deus ex machina jawi się później Byt, „o którym wszyscy ludzie są prze-
konani, że jest Bogiem”.

Że tak należy interpretować quinquae viae – jako widzenie sensibiliów, 
czyli konkretnych bytów materialnych – dowodzą wyrażenia użyte przez 
św. Tomasza. „Certum est et sensu constat aliqua moveri in hoc mundo”. 
„Jest rzeczą pewną i ze świadectwa zmysłów wiadomo, że niektóre rzeczy 
w tym świecie znajdują się w ruchu”. „Videmus in rebus,… invenimus in 
rebus,…” „Widzimy w rzeczach… znajdujemy w rzeczach”. Intelekt przy 
współudziale zmysłów poznaje właśnie konkrety materialne, jednostko-
we. Jestem przekonany, że drogi te są tylko ogromnym skrótem przedsta-
wiającym ogląd i zarazem przeżycie niektórych bytów – egzystencji. Nie-
których – być może, że przede wszystkim, jeśli nie tylko człowieka. W De 
ente et essentia znajdowałaby się już ostateczna interpretacja, bez której, 

47 Zob. Tomasz z Akwinu, De ente et essentia, cap. 4. Warto ten tekst przytoczyć w całości: 
„Omne autem quod convenit alicui, vel est causatum ex principiis naturae suae sicut visi-
bile in homine vel advenit ab aliquo principio extrinseco, sicut lumen in aere ex influentia 
solis. Non autem potest esse quod ipsum esse sit causatum ab ipsa forma vel quidditate rei, 
dico sicut a causa efficiente, quia sit aliqua res esset causa sui ipsius, et aliqua res seipsam 
in esse produceret, quod est impossibilie. Ergo oportet quod omnis talis res, cuius esse est 
aliud quam natura sua, habeat esse ab alio. Et quia omne quod est per aliud reducitur ad id 
quod est per se, sicut ad causam primam, oportet quod sit aliqua res, quae sit causa essendi 
omnibus rebus, eo quod ipsa est esse tantum; alias iretur in infinitum in causis cum omnis 
res quae non est esse tantum, habeat causam sui esse, ut dictum est. Patet ergo quod intel-
ligentia est forma esse; et quod esse habet a primo ente quod esse tantum; et hoc est causa 
prima, quae Deus est”. 
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jak powiedzieliśmy, pięć dróg przestaje mieć wartość. Zarówno bowiem 
ogląd ruchu, jak i przygodności, wartości, działania celowego (rozpatru-
je się tu istnienie w jego dynamizmie zdeterminowanym do działania) czy 
związku przyczyny ze skutkiem musi się pojąć jako ogląd tej samej egzy-
stencji (czy esencji istniejącej) tylko od różnej strony. I  to tylko niektó-
rych egzystencji. Mówiliśmy już, że chyba to człowiek jest tym bytem, któ-
ry przeżywamy jako pojawiający się i ginący, stający się itp.

Jeżeliby nasza interpretacja była prawdziwa, świadczyłoby to o  tym, 
że Akwinacie nieobce były rozważania, jakie dziś przypisujemy jedynie 
św. Augustynowi, Blaise’owi Pascalowi czy Sørenowi Kierkegaardowi.

Tkwi w człowieku naturalne pragnienie poznania przyczyny, kiedy ogląda skutek; 
i  stąd powstaje w  ludziach podziw. Gdyby więc intelekt rozumnego stworzenia 
nie mógł dojść do pierwszej przyczyny, pragnienie natury pozostałoby daremne48.

Dziwi nas świat, a  nade wszystko człowiek od strony egzystencjal-
nej – nie jego jest ta jego strona, najważniejsza skądinąd. A kiedy stajemy 
wobec właściciela, wobec Boga, dziwi nas z kolei druga strona – esencjal-
na – nie Jego jest ona. Dziwi nas rzeczywistość świata, a w samej Rzeczy-
wistości dziwi nas, jeśli znajdujemy w Niej jakąkolwiek treść. Świat urze-
czywistnić mógł Bóg, bo sam jest tylko Rzeczywistością, lecz Bogu dać 
treść mógł tylko człowiek. Co kto ma, to daje. Im więcej rzeczywistości, 
tym więcej Boga i odwrotnie – im więcej treści, tym więcej człowieka, tym 
więcej antropomorfizacji.

Mówienie o dostrzeżonej, konkretnej rzeczywistości sprawia ogrom-
ne trudności. Funkcja języka metafizyki polega na pokazywaniu tego, co 
się dostrzegło, a metafizyk dostrzega zawsze konkret. Język jego powinien 
poddać swoją stronę zakresową stronie intensjonalnej. Ma przecież pro-
wadzić poznającego w głąb bytu jednego, konkretnego, a nie w obręb da-
nej klasy odpowiednich desygnatów. Dlatego przypomina on język poezji, 
a kto wie, czy się z nim nawet nie utożsamia! Nie wolno tylko mylić języ-
ka poezji z rymami!

* * *

48 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 12, a. 1, c. Zob. również tamże, I-IIae, q. 3, a. 8, c. 
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Doszliśmy do nurtującego nas zagadnienia: jak się to dzieje, że dwu ludzi 
ogląda rzeczywistość w tej samej prawdzie, np. Akwinata i Sartre, i jeden 
przyjmuje istnienie Boga, a drugi – nie. Widzą w niej ten sam brak funda-
mentalny. Widzą to samo sistere ex causa… i jeden „mówi” to drugie słowo, 
tę inną rzeczywistość, a drugi – nie. Jeden przyjmuje przyczynę transcen-
dentną, a drugi przyjmuje jej brak, przyjmuje absurd, gnębiący i przera-
żający umysł. Znał ten ucisk św. Tomasz, kiedy mówił o  Arystotelesie, 
Aleksandrze i  Awerroesie niemogących się wydostać z  krainy własnych, 
ludzkich myśli śmiertelnych: „in quo satis apparet quantam angustiam pa-
tiebantur hinc eorum praeclara ingenia”49. Dostatecznie widać, jaką trwogę 
cierpiały z tego powodu ich wspaniałe umysły. W słowach Akwinaty drga 
miłość i zrozumienie dla człowieka, który znajduje się w sytuacji, w któ-
rej musi wybierać całym sobą, a nie tylko przy pomocy rozumowania. An-
gustia tak bliska jest l’angoisse! A właśnie l’angoisse powstaje wtedy, kiedy 
człowiek uświadamia sobie, że musi wybierać w absolutnej wolności, bez 
możliwości powołania się na cokolwiek; że musi istnieć sam, chociaż nie 
może istnieć sam. Dlatego człowiek jest „poszkodowanym zwierzęciem”. 
Na pytanie, co zbawia człowieka, Sartre odpowiada: 

Nic. Nigdzie nie ma zbawienia. Idea zbawienia zakłada ideę Absolutu. Przez czter-
dzieści lat mobilizował mnie Absolut… Absolut odszedł. Zostały wyłącznie nie-
zliczone zadania do zrobienia… Świat pozostał czarny. Jesteśmy poszkodowany-
mi zwierzętami50.

Sartre mówi o  postawie całościowej, na mocy której ktoś przyjmuje 
Boga, ktoś inny – nie. Akwinata mówiąc o zdolności „odczytania” (intelli-
gendi) i ukochania (amandi) Boga – znamienne połączenie – wskazuje na 
ich źródło znajdujące się w tym, co nazywa mens. Wiadomo zaś, że pod 
słowem tym rozumie osobę ludzką, świadomą i wolną istotę wyrażającą się 
w poznaniu i miłości. „Homo habet aptitudinem naturalem ad intelligen-
dum et amandum Deum; et haec aptitudo consistit in ipsa natura mentis”51. 
Cały człowiek stoi przed światem i cały wybiera wobec niego swoją posta-
wę. Dla jednego wszystko się rozgrywa w widzianym świecie, dla drugiego 

49 Tomasz z Akwinu, Contra Gentes, III, 48. 
50 J.-P. Sartre, wywiad w „Le Monde” z dnia 18.04.1964.
51 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 93, a. 4. 
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świat przedstawia jedynie olbrzymią metaforę. Co decyduje o takiej a nie in-
nej postawie? Pewno, że łaska pomaga, lecz gdyby od człowieka nie zależał 
istotny moment wyboru, wybór przestałby być wyborem ludzkim – mia-
łoby miejsce przeznaczenie i determinizm. I kto wie, czy wtedy nie można 
by nie tylko zrozumieć człowieka w świecie, ale i „świat” – w człowieku. Co 
znaczą słowa Ewangelii: „Wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bo-
żego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko się dzieje w przypowie-
ściach, aby widząc widzieli a nie ujrzeli i słysząc słyszeli, a nie pojęli” (Mk 
4, 11–12). Dlaczego jednym jest dane, a drugim nie?

Obydwie postawy, wybrane u końca drogi przez całego człowieka, są 
wiarą: w Boga albo w nie-Boga. „Właściwym owocem daru rozumienia 
(intellectus) jest wiara”52. Gustaw Weigel SJ pisze: 

Pod słowem wiara nie rozumiemy tylko wiary religijnej, która stanowi zaangażo-
wanie się w to, co święte. Każda wizja świata połączona z doktryną o naturze tego, 
co ostateczne, jest konstrukcją wiary, jest zgodą umysłu na zdania, których nie na-
rzuca niedwuznaczna oczywistość53.

Wiara nie jest jakąś wypowiedzią o charakterze zdaniowym, lecz ży-
wym stanem, w jakim znajduje się z konieczności świadomy i wolny czło-
wiek. Wiara w  Boga jest stanem, w  którym człowiek ogląda-przeżywa 
siebie jako związanego z Bytem, w Nim uczestniczącego i dlatego rzeczy-
wiście, nieabsurdalnie istniejącego. Wiara w nie-Boga natomiast jest sta-
nem, w którym człowiek ogląda-przeżywa siebie związanego z nie-by-
tem (Nicością), w nim uczestniczącego i dlatego absurdalnie istniejącego.

* * *

Osoba ludzka jest tajemnicą, nie przenikniemy jej. Ale może pewne świa-
tło na całe zagadnienie rzucą poniższe uwagi.

Rozumowanie dokonuje się w  ten sposób, że od jednych treści zro-
zumianych (ab uno intellectu) z pomocą odpowiednich operacji logicz-
nych dochodzimy do treści następnych (ad alterum intellectum). Tak się 

52 „Dono intellectus respondet pro proprio fructu fides, scilicet fidei certitudo” (Tomasz z Ak-
winu, Summa Theologiae, II-IIae, q. 8, a. 8, c). 

53 G. Weigel, The Modern God. Faith in a Secular Culture, New York–London 1963, s. 21. 
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dokonuje proces poznawania treści. Prawdziwy stosunek do treści już po-
znanych warunkuje poznanie następnych. Prawdziwy stosunek polega na 
prawdzie, prawdzie nazwanej logiczną.

A jak przedstawia się sytuacja od strony egzystencjalnej, skoro w in-
teresującym nas wypadku mamy do czynienia z przejściem od istnienia 
związanego z esencją do Istnienia czystego? W wypadku poznawania tre-
ści przejście warunkowała prawda polegająca na zgodności treści w umy-
śle z treścią w rzeczy. Co jest tą prawdą odnośnie do istnienia? Treść doma-
ga się od umysłu zgodności z nią logicznej. A istnienie? Istnienie domaga 
się miłości. Miłość stanowi właściwy, osobowy stosunek do rzeczywisto-
ści istniejącej jako istniejącej. Wyraża się ona w świadomym i wolnym wy-
borze, w zgodzie na fakt. „Amor est nomen personae”54. „Miłość jest imie-
niem osoby”. Aby zatem przejść od istnienia do Istnienia, trzeba najpierw 
umiłować to, co pojawia się i ginie, co staje się na pewnym odcinku cza-
sowym – trzeba umiłować człowieka – siebie, innych i cały świat. Wiara 
w Boga, mówi Sartre, odzwierciedla w sobie naszą postawę wobec siebie, 
innych i wobec świata. Właśnie o to chodzi.

W postawie tej także może mieć miejsce błąd – którym jest brak miłości. 
Przekreśliwszy istnienie, zamykamy sobie drogę dalej… odrzucamy ją. 
„Error circa creaturas redundet in falsam de Deo sententiam, et hominum 
mentes a  Deo abducit”. W  odpowiednim miejscu u  Mateusza czytamy 
(przy słowach, które wyżej przytoczyliśmy za Markiem): „Albowiem 
stwardniało serce ludu tego i  uszami z  wysiłkiem słyszeli i  oczy swe 
przymknęli. Aby przypadkiem oczami nie dostrzec i uszami nie posłyszeć 
a  sercem nie zrozumieć, a  tak nawrócić się, ażbym ich uzdrowił” 
(Mt 13, 15). Jak długo zatem człowiek zwraca się do drugiego człowieka 
(i do siebie) z osobowym apelem, wyrażającym się w pełnym miłości „Ty” 
a nie bezosobowym „on”, to chociażby „Bóg odszedł”, chociażby „umarł”, 
apel ten skierowuje się także do żyjącego Boga55. Dlatego niewierzący 
w Boga dopiero wtedy prawdziwie w Niego nie wierzy, kiedy przekreśli 
człowieka, kiedy przekreśli świat…

Sartre zanegował człowieka tego oto tu.

54 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 37, a. 1, c. 
55 Zob. M. Buber, dz. cyt., s. 205. 
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Sartre zanegował człowieka (siebie), a na to miejsce przyjął fikcję przy-
szłości – Soi, syntezę świadomości i bytu, czyli człowieka bez braku funda-
mentalnego, to znaczy Boga, którym człowiek chce się stać, a którym ni-
gdy nie będzie. Dlatego człowiek jest bezużyteczną pasją.

W miejsce przekreślonego istnienia pojawia się trwoga  –  angustiae, 
o których mówi św. Tomasz, l’angoisse, o której mówi Sartre – pojawia się 
nuda i rozpacz.

Miłujący natomiast świat ogląda rzeczywistość, a  przede wszystkim 
człowieka, w jego pierwszym momencie, o którym powiedziano, że „na 
początku Bóg stworzył…”, w tym momencie, w którym człowiek sistit ex…, 
w którym ustawicznie jest stwarzany, czyli podtrzymywany w egzystencji. 
Rodzi się w nim podziw dla faktu, który jak ten piach w wierszu Leśmiana 
(Pan Błyszczyński): tyleż istnieje, ile istnieć zaprzestaje. Rodzi się w nim 
podziw dla faktu, że akt stwórczy rozciągający się w czas wlewa istnienie 
w człowieka i w świat jak słońce wlewa światło w powietrze. I chociaż to 
światło-istnienie nie jest zakorzenione w powietrzu56, to jednak

Wzdłuż drogi ciągle świecą kamienie 
Istniejąc, choć istnieć nie mogą
(Chesterton, Drugie dzieciństwo)

Człowiek chce poznać „oczy”, które „zapaliły go” i których zamknię-
cie pogrążyłoby go w  nicość. Człowiek chce poznać słowo, które wy-
wołało go z nicości do istnienia, czyli do stawania się na odcinku cza-
sowym, i  chce także poznać, dlaczego go wywołało  –  dlaczego raczej 
istnieje, niż by miał nigdy nie „zaświecić” na drodze, wzdłuż której świe-
cą kamienie.

Zamiast podsumowania pozwolę sobie przytoczyć jeszcze słowa św. Jana: 
„Miłujmy jedni drugich, bo miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje… zna 
Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, albowiem Bóg jest miłością” (1 J 4, 7).

56 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, q. 104, a. 1.
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J ó z e F  T I s c H n e r

Prolegomena  
chrześcijańskiej filozofii śmierci 

G. M. – za Twoją walkę o życie ludzi 

Często mówi się o filozofii czynu, ale rzadziej mówi się o czynie jako wy-
razie filozofii. Tymczasem nie ma w tym żadnej wewnętrznej sprzeczno-
ści, by filozofię wyrażać nie tylko poprzez słowa, lecz także logicznie upo-
rządkowane czyny. Może się zatem zdarzyć taka sytuacja, w której filozof 
świadomy ścisłego zespolenia własnego życia z własną filozofią w pew-
nym momencie przestaje rozprawiać na temat wybranego zagadnienia, 
a decyduje się po prostu działać według logiki własnej filozofii. My zaś, 
chcąc wniknąć w jej tajemnice, musimy z równą uwagą pochylić się nad 
słowem, jak i nad życiem filozofa. 

Ścisła korelacja między myślą a czynem filozofa nie zawsze jest – rzecz 
jasna – możliwa. Niemniej w przypadku, który nas za chwilę będzie inte-
resował, możemy tę korelację założyć bez żadnych zastrzeżeń. Mamy bo-
wiem na myśli Jezusa i Jego „filozofię” śmierci. Natrafiamy tutaj na dwa 
momenty usprawiedliwiające zajęcie takiej właśnie, a nie innej postawy 
badawczej: logicznie uporządkowany czyn umierania i  niemal zupełne 
milczenie na temat jego znaczenia czy sensu. Może jednak zaskakujące 
wydaje się Czytelnikowi to, że mówię o filozofii właśnie w przypadku Je-
zusa, którego trudno przecież zaliczyć do grona filozofów. Nie sądzę jed-
nak, aby pojęcie to było tutaj bezpodstawne, a  tym bardziej krzywdzą-
ce. Każdy człowiek ma jakąś ogólną koncepcję rzeczywistości i własnej 
sytuacji w tej rzeczywistości, miał ją zatem także Jezus. Gdy potraktuje-
my ją w oderwaniu od uzasadnień, na których subiektywnie spoczywa-
ła, i w oderwaniu od praktycznych wskazań, jakie wysuwała w kierunku 
innych ludzi, znikną wszelkie rzeczowe powody traktowania jej jako afi-
lozoficznej. Wtedy też natrafimy na takie jej rozdziały, których wyrazem 
będzie w pierwszym rzędzie czyn Jezusa, a słowo – tylko drugorzędnie. 
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Dotyczy to właśnie koncepcji śmierci. Powiedział Albert Camus: „Je-
zus przyszedł, aby rozwiązać dwa podstawowe problemy człowieka – zła 
i śmierci”1. Rozwiązanie problemu śmierci miało się między innymi do-
pełnić przez akt śmierci przyjętej dobrowolnie. Ale akt taki nie byłby mo-
żliwy, gdyby Jezus nie dysponował jakąś mniej lub bardziej jednoznaczną 
koncepcją śmierci w  ogóle, a  koncepcją własnej śmierci w  szczególno-
ści, koncepcją, która mogłaby usprawiedliwiać podjęty wybór. W niniej-
szym eseju podejmuję próbę wyeksplikowania i sprecyzowania momen-
tów najbardziej charakterystycznych dla tej właśnie koncepcji śmierci. 
Nie chodzi zatem o interpretację całego czynu, rozwiązującego problem 
zła i śmierci, lecz o samą koncepcję śmierci, stanowiącą jeden z korzeni 
owego czynu. Zjawia się ona jako intencjonalne założenie faktu śmierci 
Jezusa, stawiając nas tym samym w obliczu szczególnego przypadku filo-
zofii śmierci samą śmiercią pisanej. 

Zanim jednak będę mógł dotknąć tego zagadnienia, trzeba mi przed-
stawić w  ogólnym zarysie wiele spraw związanych z  filozofią śmierci 
w ogóle. Najpierw kilka uwag porządkujących terminologię. 

W przypadku ludzkiego umierania natrafiamy na charakterystyczne 
przeciwstawienie dwu istotowo ze śmiercią człowieka związanych mo-
mentów  –  sensu (niem. Sinn) i  znaczenia (niem. Bedeutung) śmierci. 
Śmierć może dla człowieka przybierać różne znaczenia, np. znaczenie he-
roiczne, gdy człowiek umiera za ojczyznę, znaczenie męczeńskie, gdy daje 
świadectwo prawdzie, może stanowić proste odejście od kłopotów tego 
życia – niemniej w doborze znaczeń własnej lub cudzej śmierci nie jeste-
śmy całkowicie swobodni. Pewne znaczenia są z góry wykluczone przez 
fakt, czym śmierć jest. „Odejście jednych może być uznane za lepsze, dru-
gich za gorsze – pisze Seneka – ale sam skon jest jednaki dla wszystkich. 
To, przez co kończą, przedstawia się różnie; to, na czym kończą, jest jed-
no”2. Chciałoby się poprawić Senekę: to, że kończą, jest jedno, to, jak koń-
czą, jest różne. Oznacza to, że u podstaw wielorakich, choć nie dowolnych 
znaczeń śmierci leży jej obiektywny sens, sens wspólny wszystkim umie-
rającym ludziom, który wyznacza zobowiązująco obszar możliwych do 
nadania znaczeń. To, że śmierć jest np. zjawiskiem samym w sobie tragicz-

1 A. Camus, L’homme révolté, Paris 1951, s. 50 (tłum. J. T.). 
2 Seneka, Listy 66,  42–44, cytuję za: Wybrane teksty z  historii filozofii. Filozofia starożytna 

Grecji i Rzymu, oprac. J. Legowicz, Warszawa 1968, s. 319.
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nym, przynależy do jej sensu, a to, że może ona niekiedy sprawić komuś 
radość, wynika z jej szczególnego znaczenia. 

Pojęcie śmierci jest jednak co najmniej dwuznaczne. Podpada pod nie 
zarówno pojęcie umierania, jak pojęcie skonania, czyli śmierci właści-
wej. Umieranie jest procesem rozciągniętym w czasie, który towarzyszy 
być może człowiekowi od pierwszych chwil życia, natomiast skonanie jest 
zdarzeniem kończącym ten proces, obejmującym prawdopodobnie jedną 
chwilę czasowego trwania. (Niekiedy używamy wprawdzie tego terminu 
na określenie końcowego odcinka procesu umierania, ale jest to znacze-
nie, które pragnę wykluczyć). Różnica między umieraniem a skonaniem 
obejmuje także sposób doświadczania jednego i drugiego. Własne umie-
ranie nie odsłania mi się wprost samo w sobie, lecz stanowi rodzaj wspól-
nego tła takich doznań i  przeżyć, jak starzenie się, groźba postępującej 
choroby, stany omdlenia, poczucie niebezpieczeństwa itd. Nie znaczy to 
jednak, by wymienione zjawiska i zjawiska do nich podobne odsłaniały 
nam proces własnego umierania w sposób jednoznaczny, a nade wszystko 
pewny. Sądzę, że gdyby nie „zewnętrzne” doświadczenie cudzej śmierci, 
byłyby one bezsilne. Dopiero dzięki zespoleniu z zewnętrznym doświad-
czeniem śmierci, z tym, że ktoś umarł, zdolne są odsłonić prawdę, że ja 
właściwie także umieram. Tak zatem fenomen mojego umierania dany 
mi jest jako transcendentny poza wymienionymi wyżej, a  danymi bez-
pośrednio (oczywiście w szerokim znaczeniu) fenomenami starzenia się, 
zagrożeniem chorobą, poczuciem niebezpieczeństwa itp., natomiast fe-
nomen mojego skonania odsłania się jako umiejscowiony jeszcze głę-
biej, poza umieraniem, stanowiąc kres, a może nawet cel umierania. Do-
konując pewnych uproszczeń, powiem, że sposób pierwotnej prezentacji 
fenomenu umierania odznacza się transcendencją pierwszego stopnia, 
natomiast sposób prezentacji fenomenu skonania odznacza się transcen-
dencją drugiego stopnia. 

Podmiot poznający spogląda we własne umieranie i własne skonanie 
z perspektywy transcendencji pierwszego i drugiego stopnia. Jeszcze dal-
szymi stopniami transcendencji odznacza się umieranie kogoś drugie-
go, zwłaszcza postaci historycznej, do której mamy dostęp tylko poprzez 
dokumenty, jak np. Jezusa. Bez wątpienia deprecjonuje to wartość wy-
ników poznawczych uzyskiwanych z tak odległych perspektyw. Ideałem 
jest zawsze bezpośrednie doświadczenie opisywanego faktu. Jest to jed-
nak z wiadomych każdemu względów niemożliwe. Trzeba zatem uznać za 
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zadowalającą sytuację, w której faktycznie jesteśmy, a to z tego tylko po-
wodu, że jest ona jedynie możliwa. 

Człowiek jest jedyną istotą na świecie, która nie tylko po prostu umie-
ra, ale która wie o tym, że umiera, i dlatego może zająć jakąś postawę wo-
bec śmierci. Człowiek może zamykać oczy na własną śmierć, może śmierci 
wybiegać naprzeciw, może nadawać jej wybrane znaczenie i może wreszcie 
dokonywać „metafizycznego rozstrzygnięcia” odnośnie do tego, co go cze-
ka po śmierci. Metafizycznemu rozstrzygnięciu nigdy na ogół nie przysłu-
guje absolutna pewność, stąd, nawet w przypadku przeświadczenia o nie-
śmiertelności, śmierć człowieka jest pełna tragizmu i grozy. 

Centralnym tematem niniejszego eseju jest koncepcja śmierci Jezusa3. 
Niemniej jako przygotowanie do rozważenia tej koncepcji stają przed nami 
zagadnienia sensu i  znaczenia śmierci w ogóle. Sprawy uprawnień takie-
go czy innego metafizycznego rozstrzygnięcia tutaj nie dotykamy. I jeszcze 
jedna istotna uwaga: ściśle ujmując naszą tematykę, wolałbym mówić raczej 
o fenomenie Jezusa i fenomenalnym znaczeniu Jego śmierci, tak jak wyzna-
cza je intencjonalnie tekst Ewangelii, aby w ten sposób stanąć ponad nie-
kończącymi się sporami egzegetów i historyków na temat dokumentalnej 
wartości jej opisów. Dla uznających historyczną wartość przekazów ewan-
gelicznych opisy moje będą jednak, rzecz jasna, opisami realnego Jezusa. 

Umieranie i jego sens 

Śmierć jest przeciwieństwem życia. Umierają ludzie, w których kiedyś, nie-
kiedy jeszcze przed chwilą, pulsowało życie. Są to inni ludzie, mogę jednak 
umrzeć ja sam. Gdy umierającym jest ktoś szczególnie mi bliski i gdy w ja-
kimś momencie sam odczuwam własne umieranie, wtedy doświadczenie 
śmierci mimo jej transcendencji ma charakter uprzywilejowany, jest do-
świadczeniem osobistym, doskonałym, jeżeli raz jeszcze zgodzimy się, że 
doskonałe jest to, co dla podmiotu poznającego jest jedynie możliwe. 

Spójrzmy na fenomenalną istotę śmierci w perspektywie dwóch takich 
„uprzywilejowanych” doświadczeń, gdy umierającym lub umarłym jest 

3 Na temat Jezusa pisałem, [w:] Filozofia czeka na wcielenie, „Znak” (1966), nr 139–140 
i Jezus egzystencjalizmu, „Znak” (1966), nr 144. Por. także: Noc zdziwienia, „Tygodnik Po-
wszechny” (1967), nr 52/3.
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ktoś mi bliski i gdy tym, któremu śmierć zagraża, jestem ja sam, np. w sta-
nie choroby. 

Rainer Maria Rilke ujawnia to trafnie: 

O śmierci wiedział, co wszystkim wiadomo: 
że nas zabiera i wtrąca w milczenie, 
lecz kiedy ona, nie wydarta z domu, 
nie, z jego oczu zdjęta cichym cieniem, 
odeszła między nieznajome mary 
i kiedy czuł, że tam w umarłych kraju 
dziewczęcy uśmiech jej jak księżyc mają 
i z jej dobroci biorą miary,
wtedy mu bliskie stały się mogiły…4 

„Śmierć ukochanej” doprowadza w podmiocie poznającym do zmia-
ny obiegowej wiedzy o  śmierci w  osobistą, opartą na niepowtarzalnym 
doświadczeniu, świadomość śmierci. W  momencie śmierci bliskie-
go uderza człowieka świadomość niczym niedającej się zapełnić pustki. 
„Pojęcie pustki – pisze Henri Bergson – rodzi się tutaj, gdy świadomo-
ść, opóźniając się w stosunku do samej siebie, pozostaje przywiązana do 
wspomnienia stanu dawnego, chociaż już inny stan jest obecny. Jest ono 
porównaniem między tym, co jest, a tym, co mogłoby być lub powinno 
być, słowem, między pełnią a pełnią”5. Znów jednak uwaga Bergsona wy-
maga korekty. Między dwiema „pełniami” zachodzi dysonans, zgrzyt. Jed-
na z pełni prezentuje mi to, że „go nie ma”, druga, że „właśnie był”. Między 
pełną obecnością człowieka obok nas a pełną obecnością ścian, powietrza, 
jego mebli, bez człowieka, zjawia się bolesna sprzeczność. Bodaj najtraf-
niej wyrażają ten stan słowa „jego nie ma”. Słówko „nie ma” ma tutaj nieco 
inne znaczenie, niż mogłoby mieć słówko „nie istnieje”. Jest w nim ukryty 
jakiś subtelny ładunek emocjonalny, ono jest pełne tragedii, którą wszyst-
kie inne słowa raczej fałszują, niż odsłaniają. Kojarzy się z  bezradnym 
rozłożeniem rąk, niesie z sobą także doświadczenie szybko upływającego 
czasu, niespotykane w innych sytuacjach. Słowa „nie istnieje” oznaczają 

4 R. M. Rilke, Poezje wybrane, tłum. M. Jastrun, Kraków 1964, s. 108.
5 H. Bergson, Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Warszawa 1957, s. 248.
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nicość – nieobecność obecności, natomiast słowa „nie ma go” oznaczają 
próżnię – żywą obecność nieobecności6. Z doświadczenia „próżni”, a ści-
ślej z doświadczenia pustoszenia wyłania się jak ostrze w moją stronę po-
winność: jego już nie ma, więc i we mnie nie powinno już być wszystkich 
przeżyć, poprzez które osiągałem go i był mi bliski. Nie wolno oczekiwać 
spotkań, odpowiedzi na zadane pytania, nie wolno nawet pytań zadawać. 
I tak cudza śmierć sprowadza jako następstwo pojawienia się we mnie cią-
gu dalszego tamtego „pustoszenia”, które idzie niekiedy tak daleko, że aż 
domaga się podzielenia z przyjacielem jego losu. 

Podobne doświadczenie pustoszenia pojawia się także w  przypadku 
świadomości własnego umierania. Przypuśćmy, że stoi ono w  związku 
z postępującą chorobą. Wyobraźmy sobie „od wewnątrz” etapy tej cho-
roby, idąc za nicią przewodnią opisu umierania Sokratesa z Platońskie-
go Fedona. 

On [Sokrates] chodził po sali, a potem powiedział, że mu już członki ciążą i po-
łożył się na wznak. Bo tak przykazał dozorca. 
Zaraz się go dotknął ten, co mu podał truciznę, i co jakiś czas patrzył mu na sto-
py i golenie, a potem mocno go uszczypnął w stopę i zapytał, czy by co czuł. A on 
powiada, że nie. Potem znowu w golenie. A idąc tak coraz wyżej, pokazywał nam, 
jak stygnie i sztywnieje. I znowu go dotknął i powiedział, że jak mu to dojdzie do 
serca, wtedy skończy7. 

Istota zarysowanego tutaj doświadczenia daje się wyrazić krótko: pu-
stoszenie życia. Leśmian pisze: 

Z resztek życia śmierć swawolna po ciemku 
Wydmuchuje bańkę trudną i złotą…8 

Umieranie raz jeszcze odsłania się nam jako pustoszenie. Pustka po-
stępująca w  pustoszeniu jest aktywna, agresywna nawet. To nie „czysta 

6 Na temat różnych odmian pojęcia nicości por. W. Stróżewski, Z historii problematyki nega-
cji – Część 1. Ontologiczna problematyka negacji w „De Quatuor Oppositis” Tomasza z Akwi-
nu, „Studia Mediewistyczne” (1967), t. 8, s. 210–215.

7 Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 148n.
8 B. Leśmian, Poezje zebrane, Warszawa 1957, s. 461.
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nicość” przychodzi do człowieka, ponieważ nicość w ogóle nie może przy-
chodzić. I kryje się w tym niewątpliwie paradoks: czy się bierze pod uwagę 
pustkę czy próżnię, niezrozumiałe jest, jak mogą one być agresywne. Stąd 
spotykane choćby u Leśmiana nieustanne substancjalizowanie śmierci. 

Zogniskujemy obecnie naszą uwagę na samej „pustoszącej pustce”. 
Przedstawiając poglądy Martina Heideggera na fenomenalną istotę 

śmierci, pisze Alphons de Waelhens: „Umieranie przynależy do Dasein 
jako niemożliwa do przezwyciężenia (bo nieunikniona), jako najbardziej 
osobista (bo stawiająca mnie wobec samego siebie w całkowitym ogoło-
ceniu), jako najbardziej irracjonalna (bo zrywająca wszelkie związki z in-
nymi możliwościami) możliwość”9. Podobnie sam Heidegger: „Śmierć 
jako kres Dasein jest najbardziej własną, najbardziej bezwzględną, pew-
ną i przy tym nieokreśloną, niemożliwą do uniknięcia możliwością Da-
sein”10. Akcent w  obydwu przypadkach pada na słowo „możliwość”. 
„Śmierć – kontynuuje Heidegger – jest możliwością niemożliwości wszel-
kiego ustosunkowania się, wszelkiego egzystowania”11. 

Zestawiając z  sobą przeprowadzone dotąd analizy doświadczenia 
cudzej śmierci i  własnego umierania oraz niewątpliwie trafne intuicje 
Heideggera, powiemy: umieranie odsłania mi się w sprzecznych katego-
riach. W granicznej sytuacji śmierci staję sam na sam z nadciągającą ku 
mnie aktywnością pustki, pustoszeniem. Szczególnym rysem tego pu-
stoszenia jest jego osobisty charakter: ono jest ku mnie skierowane, ono 
„mówi ty”. Ale umieranie kryje sprzeczności, jest „uaktywnioną pust-
ką”, pustoszeniem „mnie tykającym”, ja zaś nie rozumiem, jak może pust-
ka działać. Pustka przybrała pozór mocy zwyciężającej pełnię, którą je-
stem, a która jest bezsilna. Zbliżając się ku mnie, wchodząc coraz głębiej 
i bezwzględniej we wszystko, co jest najgłębiej moje, umieranie odsłania 
mi możliwość zrealizowania się drugiej sprzeczności: ogołocenia mnie 
ze mnie samego, którego ostatecznym wyrazem będą moje zwłoki. Tego 
także nie rozumiem. Na pierwotnym przeżyciu irracjonalności śmierci 
wyrasta trwoga. Wyrasta także protest przeciwko śmierci. Zarówno trwo-
ga, jak protest należą do szczególnych „śmiertelnych nastrojów”, przeni-
kających świadomość umierającego. 

9 A. de Waelhens, La philosophie de Martin Heidegger, Louvain 1948, s. 144 (tłum. J. T.).
10 M. Heidegger, Sein und Zeit, Pfullingen 1965, s. 258 (tłum. J. T.).
11 Tamże, s. 262 (tłum. J. T.).
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Okoliczność, że istotą umierania jest irracjonalne pustoszenie, które-
go ostateczny kres działania nie jest mi wiadomy, stanowi, jak zauważy-
łem, podstawę trwogi i nastrojów jej pokrewnych oraz podstawę protestu, 
którego jądrem jest metafizyczne rozstrzygnięcie, podjęte w takim lub in-
nym kierunku. Sprawami tymi będziemy się musieli pokrótce zająć. 

Fenomen aktywnego pustoszenia jest z góry zadany i nie jest też ufun-
dowany na jakimś bardziej podstawowym przeżyciu. Na nim dopiero 
mogą się nadbudowywać przeżycia reaktywne, będące spontaniczną od-
powiedzią świadomości na fakt umierania. Przeżycia te są dwojakiego 
rodzaju: odpowiedzią na umieranie jest trwoga i męstwo, rozpacz i na-
dzieja, samotność i poszukiwanie komunii z drugim. Poprzez nie odsła-
nia się do końca ambiwalentny charakter śmierci. Śmierć jest możliwo-
ścią niemożliwości, a umieranie utajoną walką. Ale nie to wysuwa się na 
pierwszy plan. 

W przytoczonym wyżej tekście Heideggera znajdujemy uwagę, że 
śmierć stawia człowieka w obliczu jego ogołoconego „ja”. Oznacza to, że fe-
nomen umierania dany nam jest jako fenomen „zewnętrzny” w odniesie-
niu do naszej głębi, naszego „ja”. Widzi to także Jean-Paul Sartre: „Śmierć 
jest czystym faktem, jak urodziny; przychodzi ku nam od zewnątrz i prze-
mienia nas od zewnątrz”12. Zazwyczaj proces umierania rozpoczyna się 
od ciała. Możemy wtedy zaobserwować, jak znikają pierwotne więzy soli-
darności między ludzkim „ja”, czyli tym, kim człowiek jest, a jego ciałem, 
czyli tym, co człowiek „ma”. Gdy narasta choroba i ból, człowiek godzi 
się nawet na amputację części swego ciała, wierząc, że zabieg nie naru-
szy w  niczym jego bezwzględnie własnej osobowości. Fenomen zmien-
nej solidarności z własnym ciałem i fenomen „zewnętrzności” umierania 
dostarczyły prawdopodobnie podstaw jednej z  metafizyk śmierci, która 
przyjmuje, że śmierć polega na odłączeniu duszy od ciała. Ostatecznie 
odłączenie duszy od ciała byłoby w tej perspektywie końcowym aktem ze-
rwania więzów solidarności z tym, co się zbuntowało przeciwko pragnie-
niom „ja”. Rys zewnętrzności umierania możemy uchwycić, porównując 
z sobą zjawiska „ja chcę” i „ja umieram”. „Chcę” wytryska z głębi mojej ja-
źni, tymczasem „ja umieram” znaczy, że pustoszenie przychodzi do mnie. 
Nawet w przypadkach samobójstwa umieranie nie wyłania się z „ja” jako 

12 J.-P. Sartre, L’être et le néant, Paris 1943, s. 630 (tłum. J. T.).
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jego naturalny owoc, lecz trzeba człowiekowi sprowokować do działania 
zewnętrzne w stosunku do niego siły. 

Umieranie ogołaca „ja” stopniowo i  konsekwentnie. Umiejscawia je 
w kręgu śmiertelnych nastrojów towarzyszących wewnętrznej walce. Wal-
ka jest walką „ja” i walką o „ja”. Będąc walką „ja”, wciąga ona to „ja” pozy-
tywnie w swe wiry. Będąc walką o „ja”, wyłącza to „ja” z akcji, osamotnia-
jąc je tym samym i stawiając w obliczu samego siebie. Wśród śmiertelnych 
nastrojów towarzyszących umieraniu spotykamy na pierwszym miejscu 
trwogę i jej przeciwieństwo – męstwo. 

Trwogę odróżnia od strachu to, że jej przedmiot jest nieokreślony, 
absurdalny, w wyniku czego samo jej pojawienie się nosi piętno absur-
du. W  trwodze zagrażającą jest próżnia, pustka. „Nie wiem, czym jest 
to, przed czym się trwożę”13. Tym nadciągającym jest „rzeczywistość” 
utworzona ze sprzeczności. Nie widzę też żadnego miejsca, w  którym 
mógłbym się schronić. Ponieważ to, co nadciąga, jest tak inne, nic, co 
znam, nie może być dla niego barierą. Czuję tylko wewnętrzny skurcz, 
jakąś próbę ucieczki donikąd, hamowaną przeświadczeniem, że przecież 
ucieczka nie ma sensu. Jeżeli ma odejść trwoga, musi odejść pustoszenie. 
Trwoga jest, że użyjemy ulubionego powiedzenia Heideggera, „sposo-
bem istnienia” pustoszenia w świadomości. Ale granice trwogi, podob-
nie jak granice pustoszenia, nie są nam ostatecznie znane, ponieważ nie 
potrafimy nawet wyobrazić sobie sytuacji, w której my cali bylibyśmy na-
szą trwogą. Ostatecznie jest to tylko doznanie, a wszelkie doznania opi-
sują nas od zewnątrz. 

Męstwo różni się od odwagi tym, czym trwoga od strachu, poniewa-
ż przedmiot męstwa jest podobnie nieokreślony. O ile przedmiotem trwo-
gi – ściśle mówiąc – jest uaktywnione pustoszenie, które „mówi ty”, o tyle 
przedmiotem męstwa jest każda możliwa przygoda. Cokolwiek może się 
zdarzyć, jestem gotowy przyjąć próbę. Gotowość ta jest pozytywną ekspresją 
mojego jestestwa, chociaż jej siła działania nie sięga tak daleko, aby wyklu-
czyć wszelki niepokój. Niekiedy gotowość przyjęcia każdej próby jest zara-
zem gotowością przyjęcia nawet beznadziejnej walki, w której nie może już 
chodzić o zwycięstwo, lecz tylko o wierność samemu sobie, zatem o utrzy-
manie wewnętrznej tożsamości „ja” w zmiennym strumieniu zdarzeń. 

13 M. Heidegger, Sein und Zeit, s. 186 (tłum. J. T.).
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Krzyczę wtedy – pisze Camus – że w nic nie wierzę i że wszystko jest absurdem, 
lecz nie potrafię wątpić w mój krzyk i trzeba mi wierzyć przynajmniej w mój pro-
test. Pierwszą i  jedyną oczywistością, która mi jest w  ten sposób dana we wnę-
trzu doświadczenia absurdu, jest bunt. Ogołocony z wszelkiej wiedzy, zmuszony 
zabijać lub godzić się na zabijanie, dysponuję tylko tą jedną oczywistością, która 
wzmaga się wraz z rozdarciem, w jakim się znajduję. Bunt rodzi się z przedstawie-
nia absurdu, w obliczu kondycji niesprawiedliwej i niezrozumiałej14. 

Ale bunt różni się przecież od desperacji. W buncie zawarta jest przede 
wszystkim subtelna i mocna miłość do samego siebie, powiedziałbym na-
wet: miłość do samego siebie pojęta najuczciwiej, jak tylko może być po-
jęta i przeżyta w sytuacji, gdy wszystkie wiary zawiodły. Trwoga jest sta-
nem świadomości, męstwo i miłość są aktami świadomości. Ostatecznie 
nie jestem odpowiedzialny za żadną nachodzącą mnie trwogę. Jestem od-
powiedzialny za odpowiedź trwodze, którą przynosi męstwo i miłość do 
samego siebie. 

I jeszcze krótko, rozpacz jako ogarniający świadomość człowieka stan, 
resp. nastrój, różni się od wewnętrznej zgody na rozpacz, która to zgoda 
zdolna jest dopełnić rozpacz w jej funkcji niszczenia, niemniej jest w sto-
sunku do samej rozpaczy czymś nowym. Rozpacz jest ściśle spleciona 
z trwogą. Nadaje ona trwodze zmysłowy, niemal zwierzęcy wyraz. Roz-
pacz oznacza utratę sensu wszystkiego, co człowieka otacza. Nie znaczy to, 
by w sytuacji rozpaczy uderzała człowieka niemożliwa do poskromienia 
pokusa czynienia zła i tylko zła. Jest raczej tak, że skoro nic nie ma sen-
su, nie ma też sensu żadne chcenie, żadne działanie, żadna różnica mię-
dzy dobrem i złem i człowiek staje w martwym punkcie absolutnej inercji, 
w środku ogarniającego go osaczenia. Przez rozpacz człowiek zrywa ko-
munię z istnieniem… „jest to – jak pisze Marcel – załamanie się w obliczu 
wyroku, w obliczu nieuniknionego; jest to w istocie zrezygnowanie z po-
zostania sobą samym, zafascynowanie ideą własnego niszczenia do tego 
stopnia, że się je wyprzedza”15. Szczytowym momentem rozpaczy, a jedno-
cześnie momentem wykroczenia poza nią w stronę tego, co nakazuje, jest 
chwila wewnętrznej zgody na rozpacz, w której to zgodzie pozytywny akt 

14 A. Camus, L’homme révolté, dz. cyt., s. 21 (tłum. J. T.).
15 G. Marcel, Homo viator, Paris 1945, s. 47 (tłum. J. T.).



Prolegomena chrześcijańskiej filozofii śmierci  127

uznania prawomocności jej nakazu jest identyczny z negatywnym aktem 
rezygnacji z wszelkiej nadziei. W tym centralnym punkcie rozpacz prze-
kształca się w  imperatyw samobójstwa. Niemniej zgoda na rozpacz nie 
jest już rozpaczą, ponieważ jest aktem, a nie stanem człowieka. 

Nie umiem powiedzieć, czy rozpacz absolutna jest dla człowieka mo-
żliwa do przeżycia. Jest, jak się zdaje, taki moment, w  którym rozpacz 
przekształca się w  pewne novum, mianowicie aktywnie sprowokowane 
umieranie. Wraz z postępującą śmiercią kończy się zdolność przeżywania 
rozpaczy. Tak czy inaczej, rozpacz zmusza do czynu. Będzie to albo spro-
wokowane umieranie, albo protest wyrażający się ożywieniem nadziei. 
Nadzieja jest spontaniczną odpowiedzią człowieka na rozpacz; „… praw-
dą jest, że o nadziei można mówić tylko tam, gdzie wchodzi w grę poku-
sa rozpaczy; nadzieja jest aktem, dzięki któremu pokusę tę aktywnie czy 
zwycięsko zwalczamy, choć zwycięstwu temu może nie zawsze towarzy-
szyć uczucie wysiłku”16. O ile jednak rozpacz była pokusą rezygnowania 
z pozostawania sobą, to nadzieja jest zgodą na samego siebie. Zgoda na 
samego siebie jest zawsze poprzedzona odczuciem siebie jako wartości. 
Jedno i drugie stanowi zaś rdzeń autentycznej miłości do samego siebie, 
o której wspomnieliśmy wyżej. Podobnie zatem jak męstwo, także nadzie-
ja jest ostatecznie umożliwiona przez pierwotne, intymne i subtelne od-
czucie samego siebie jako wartości, którą jest miłość. 

To oczywiście nie wyczerpuje wszystkich śmiertelnych nastrojów czło-
wieka postawionego w obliczu śmierci. Można by wskazać jeszcze na na-
strój samotności i  wywołany przezeń irracjonalny, lecz pozytywny akt 
szukania intymnej komunii z kimś, kto mógłby człowieka poratować, co 
przejawia się gwałtownymi wzlotami uczuć wiary i zaufania do lekarza, 
do znachora czy do modlitwy bliskiego człowieka, jakie obserwujemy nie-
kiedy u chorych. Wreszcie można by wymienić nienawiść i miłość: niena-
wiść do tych, którzy zawinili, i miłość ku tym, którzy pomogli lub przynaj-
mniej podzielają racje umierającego, który nie chce umierać. U podstaw 
wszystkich tych i innych zjawisk łatwo daje się wykryć zjawisko podsta-
wowe  –  wspomniana, najbardziej pierwotna, miłosna aprobata samego 
siebie jako wartości jedynej w swoim rodzaju. O tym wszystkim powiemy 
jednak przy innej okazji. 

16 Tamże, s. 45 (tłum. J. T.).
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Spróbujmy dokonać krótkiego rzutu oka na całość zarysowanego sen-
su umierania. 

Podstawowym elementem umierania jest świadomość nadciągające-
go ku nam osobiście i bezpośrednio („mówiącego ty”), całkowicie irra-
cjonalnego pustoszenia. Pustoszenie przychodzi do nas z  zewnątrz, jest 
obce egotycznie. Świadomość reaguje na nie spontanicznie całym ze-
społem „śmiertelnych nastrojów”, które układają się w  splot wewnętrz-
nie zantagonizowany. W ten sposób powstaje wewnętrzna sytuacja walki. 
W centrum tej walki stoi postawione w obliczu samego siebie „ja”, o które 
toczy się walka i które pozytywnie jest w nią wmieszane. Wspólnym mia-
nownikiem stanów nachodzących człowieka od zewnątrz: rozpaczy, trwo-
gi, samotności, jest rys niszczenia. Wspólnym mianownikiem aktów po-
chodzących od „ja” jest pierwotna miłość do samego siebie, warunkująca 
protest i walkę. Stąd radykalna ambiwalencja umierania – ono jest jedno-
cześnie graniczną sytuacją niszczenia i wytwarzania. Nie wiemy, do czego 
będzie należeć ostatni moment. Dlatego śmierć, jak słusznie powiedział 
Heidegger, jest tylko możliwością niemożliwości. 

Wolność i znaczenia 

Powiedziałem wyżej, że śmierć jest irracjonalna i dlatego, jak wszystko, co 
irracjonalne, domaga się racjonalizacji. Pierwotnej racjonalizacji śmierci 
może człowiek dokonać przez rozstrzygnięcie metafizyczne. Wtórnej ra-
cjonalizacji dokonuje poprzez nadanie śmierci znaczenia. Niemniej swo-
boda w nadawaniu znaczeń nie jest nieograniczona. Pewne znaczenia są 
z góry wykluczone przez sens śmierci. My jednak zajmiemy się tylko tymi 
dopuszczonymi, w dodatku najczęściej spotykanymi. 

Przede wszystkim znaczenie heroiczne. 
Przez śmierć heroiczną rozumiem śmierć poniesioną przy okazji speł-

niania jakiegoś czynu o szczególnym znaczeniu dla ludzkości, narodu czy 
drugiego człowieka. Dla przykładu weźmy Listy rozstrzelanych, pisane 
przez członków francuskiego ruchu oporu pomiędzy wyrokiem śmierci 
a wykonaniem wyroku: „Donosiłem Wam w poprzednim liście o moim 
skazaniu. Pomimo wszystko miałem nadzieję, że zostanę ułaskawiony. 
Teraz nie ma już żadnej nadziei. Chcę umrzeć jako bohater, jako patrio-
ta, jako żołnierz Francji, która jutro będzie wyzwolona, silna, szczęśliwa”; 
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„…umieram z przekonaniem, że spełniłem obowiązek wobec Francji, że 
nie będę zaliczony do tchórzów. Wiem także, że pozostanie dosyć przy-
jaciół, aby kontynuować walkę aż do zwycięstwa”17. Człowiek, jak wi-
dać, podejmuje heroiczny czyn, narażając się przy tym na śmierć. Gdy 
śmierć przychodzi, spełniony lub choćby tylko podjęty czyn nadaje śmier-
ci szczególną godność. Śmierć nabiera znaczenia heroicznego dzięki rela-
cji do heroicznego czynu. 

Inaczej nieco jest w przypadku śmierci męczeńskiej. Tutaj sama śmierć 
jest heroicznym czynem, o który chodzi, aczkolwiek rzecz nie zamyka się 
w  samej śmierci. Oto opis śmierci tego typu: „Wietnamski mnich  –  pi-
sze Nhat Hanh na temat aktów samospalenia, podejmowanych przez jego 
współbraci przeciwko wojnie w Wietnamie – kiedy dokonuje samospale-
nia, wyraża z całą mocą i zdecydowaniem, na jakie go tylko stać, że potra-
fi znieść największe nawet cierpienie, ażeby za tę cenę uchronić swój naród 
od zła […]. Celem spalenia jest chęć wyrażenia swej nieugiętości i woli, nie 
jest tu celem śmierć […]. W naszej nieszczęśliwej ojczyźnie rozpaczliwie 
staramy się błagać: nie zabijajcie człowieka, nawet w imię człowieczeństwa. 
Błagam, zabijcie prawdziwego nieprzyjaciela człowieka, tego, który jest 
obecny wszędzie, a tkwi w głębi naszych umysłów i serc”18. W śmierci mę-
czeńskiej dwa momenty znaczeniowe są istotne: odsłonięcie treści żywio-
nej wiary i poręczenie wiary i jej treści w obliczu społeczeństwa. Niekiedy, 
jak to ma miejsce w przytoczonym przypadku, występuje także moment 
trzeci: apel o  powstrzymanie zbrodni. Męczennik jest przede wszystkim 
świadkiem. Świadek ujawnia coś i coś poręcza. Męczennikiem świadek sta-
je się wtedy, gdy jedno i drugie dopełnia aktem poniesionej śmierci. 

Śmierć może być także potraktowana jako proste odejście ze świa-
ta. Może ona wiązać się ze słynnym postulatem Nietzschego: „umieraj 
w porę”. Pisze Nietzsche: 

[…] wielu umiera za późno, niektórzy umierają zbyt wcześnie. Obco brzmi jeszcze 
nauka «umieraj w porę». Umieraj w porę, tak poucza Zaratustra […]. Ja wam naka-
zuję śmierć dokonania, skon, który dla żywych bodźcem i ślubowaniem się staje. 
Własną śmiercią umiera dokonywający, umiera zwycięski w otoczeniu ślubujących 

17 Lettres de fusillés, red. L. Scheler, Paris 1946, s. 116 (tłum. J. T.).
18 N. Hanh, Dlaczego się palą. List do Martin Luther Kinga, „Tygodnik Powszechny” (1966), nr 41.



Józef Tischner130

i nadziei pełnych […]. Moją śmierć sławię wam, śmierć wolnych, która po mnie 
przyjdzie, ponieważ ja tego chcę19.

Śmierć jako odejście może mieć dwie wersje. Jedną jest Nietzscheańska 
śmierć dokonania, którą człowiek podejmuje po wykonaniu zamierzone-
go dzieła. Drugą jest śmierć odejścia w sensie właściwym. Obserwujemy ją 
w przypadku Scobiego – bohatera Sedna sprawy Grahama Greene’a. Scobie 
modli się: „O Boże, to gorsze niż kamień młyński. Nie mogę sprawiać bólu jej 
albo tamtej i nie mogę Tobie nadal sprawiać bólu. O Boże, jeśli mnie kochasz, 
jak wiem, że mnie kochasz, pomóż mi opuścić Cię…”20. Bohater podejmu-
je ostatecznie decyzję śmierci, aby uchronić drogie mu osoby od bólów, jakie 
mogłyby wyniknąć z dalszej kontynuacji życia. Strach jest tutaj większy niż 
trwoga. Niezależnie jednak od tego, czy pojmie się śmierć jako odejście po 
dokonaniu dzieła czy jako ucieczkę przed smutkiem życia, znaczenie śmierci 
będzie istotowo takie samo: odejście, opuszczenie, porzucenie. 

I jeszcze jedno z wybranych znaczeń – śmierć sankcyjna, gdy umierają-
cy traktuje śmierć jako oskarżenie i karę dla pozostałych przy życiu jego naj-
bliższych, czy to karę za niedostatek troski o niego, miłości czy zrozumienia. 
Pojawia się ona w przypadkach niektórych samobójstw. Nie wolno jednak 
mylić jej znaczenia ze śmiercią świadka, który apeluje, dając jednocześnie 
świadectwo prawdzie. W śmierci sankcyjnej jest co prawda podobne odnie-
sienie do kogoś drugiego, jakie znajdujemy w śmierci heroicznej, ale tutaj 
niesie ono znamię oskarżenia innych, a nie apel o otwarcie oczu. Poza tym 
jedyną prawdą, o której się świadczy w tej śmierci, jest prawda o absolutnych 
rozmiarach własnego nieszczęścia, podczas gdy w śmierci męczeńskiej, jeże-
li już jakieś nieszczęścia są absolutne, są to tylko nieszczęścia bliźnich. Sank-
cyjny charakter tej śmierci kryje się poza oskarżeniem, które z niej wynika: 
„Ty jesteś winien mojej śmierci”. Śmierć jest potraktowana jako suma winy 
i odejścia. Odejście bierze umierający na siebie, zaś winę przenosi na żyją-
cych. Traktuje tych żyjących jako nie dość zatroskanych czy nie dość ko-
chających. Umierając, suponuje jednak, że są na tyle kochający i troskliwi, 
by przyjąć śmierć jako swoją winę. Tak więc własne umieranie zostaje ujęte 
w ogólniejszych kategoriach polityki skłaniania innych do miłości. 

19 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Toruń 1922, s. 82.
20 G. Green, Sedno sprawy, tłum. J. Woźniakowski, Warszawa 1958, s. 316.
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Wymienione tutaj znaczenia śmierci nie wyczerpują wszystkich mo-
żliwych znaczeń, jakie śmierć człowieka może przybierać. Nie są to nawet 
znaczenia najczęstsze. Najczęściej, jak to zauważył Max Scheler, człowiek 
umiera w stanie mniejszej lub większej ślepoty na własną śmierć, będącej 
świadectwem ucieczki w niewiedzę. Poza tym nawet świadome umiera-
nie nie jest jednoznaczne. Zwykle pojawia się ono człowiekowi jako cały 
konglomerat znaczeń różnego typu i rodzaju. Dlatego po uchwyceniu róż-
nic w sferze znaczeń ludzkiego umierania spróbujmy spojrzeć na to, co 
jest im wspólne. 

Wszystkie wymienione znaczenia, a  także prawdopodobnie wszystkie 
możliwe znaczenia śmierci odznaczają się szczególnym rysem odniesie-
nia do jakiegoś choćby mikrospołeczeństwa. Śmierć heroiczna i śmierć mę-
czeńska odwołują się do niego całkiem wyraźnie, podobnie śmierć sank-
cyjna. Nawet śmierć odejścia zakłada, że istnieje świat i pozostają na nim 
ludzie, wśród których nie ma już nic do zrobienia. Drugim rysem zespa-
lającym jest szczególna dwuznaczność opisanych znaczeń śmierci: śmierć 
jest potraktowana jako odejście i pozostanie zarazem. Podejmujący śmier-
ć heroiczną ma świadomość, że on odchodzi, ale dzieło, do którego budowy 
przyłożył rękę, będzie trwać i on będzie trwał w tym dziele. Podobnie podej-
mujący inne znaczenia śmierci, z tą tylko różnicą, że w zależności od rodza-
ju śmierci różne będą sposoby pozostawania wśród żywych. Związek mię-
dzy rysem społecznym znaczenia śmierci a rysem dwuznaczności śmierci 
jest taki, że to właśnie moment społeczny nadaje śmierci jej dwuznaczność. 
Obydwa momenty stanowią protest świadomości zwrócony przeciw abso-
lutnej samotności ludzkiego umierania. Nadanie śmierci znaczenia spo-
łecznego jest także ograniczoną formą zaprzeczania śmierci.

We wszystkich wymienionych przypadkach znaczenia śmierci kry-
je się jeszcze jeden moment, moment bodaj najbardziej charakterystycz-
ny – dążenie człowieka do zindywidualizowania śmierci, do uczynienia 
śmierci „własną śmiercią”. Pisze Rilke: 

Każdemu daj śmierć jego własną, Panie, 
daj umieranie, co wynika z życia, 
gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie…21 

21 R. M. Rilke, Poezje wybrane, dz. cyt., s. 58.
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Umieranie ujęte w aspekcie sensu jest wszędzie zasadniczo takie samo, 
przynajmniej gdy idzie o podstawowe dynamizmy. Dopiero na płaszczyź-
nie nadawanych znaczeń odsłania się indywidualność człowieka umiera-
jącego. Śmierć w ogóle staje się wtedy moją śmiercią. „Moja śmierć” zna-
czy jednak nie tylko to, że sposób jej ponoszenia jest inny. Oznacza ona 
szczególną wartość śmierci. Tak jak niepowtarzalna jest wartość każde-
go umierającego człowieka, jak niepowtarzalna jest wartość ludzkiego, je-
dynego w swoim rodzaju „ja”, tak niepowtarzalną wartością jest umieranie 
człowieka. „Wszelka walka ze śmiercią – pisze Landsberg – jest daremna 
i z góry przegrana. Piękno jej nie polega na wyniku, lecz na pełnym god-
ności wyjściu naprzeciw śmierci”22. Ale człowiek wtedy tylko może nadać 
śmierci indywidualną wartość, gdy godzi się spojrzeć jej w twarz i wybrać 
dla niej jakieś znaczenie. Dokonując tego, odsłania na płaszczyźnie znacze-
nia, że sposobem bytowania człowieka w stronę śmierci jest walka. 

Umieranie Jezusa 

Chrystus przyszedł  –  pisze Camus  –  aby rozwiązać dwa podstawowe problemy 
człowieka, śmierci i zła. Jego rozwiązanie polegało głównie na akcie podjęcia śmier-
ci. Bóg-Człowiek cierpi także, i to cierpliwie. Ani zło, ani śmierć nie mogą mu już 
być przypisywane, ponieważ sam został spotwarzony i uśmiercony. Noc Golgoty 
ma tylko dlatego znaczenie dla historii ludzkości, że w jej mrokach boskość, po-
rzucając jaskrawo swe tradycyjne przywileje, przeżyła aż do końca rozpacz i trwogę 
śmierci. Tak wyjaśnia się lama sabactani i straszne zwątpienie Chrystusa będącego 
w agonii. Agonia stanie się lekką, skoro została podjęta przez wieczną nadzieję. Aby 
Bóg mógł być człowiekiem, potrzeba było, aby zwątpił23. 

W tych kilku zdaniach Camus odsłania najgłębsze pokłady wiary 
i  nadziei, jakie chrześcijanie od pierwszych wieków związali ze śmier-
cią Jezusa. Każde z nich jest celne, poza każdym kryje się jakiś fragment 
dziejów i  okruch duszy człowieka zbuntowanego, który chciałby wie-
rzyć nie tylko we własny bunt. Celna jest uwaga, że Jezus przyszedł, aby 

22 P.-L. Landsberg, O sprawach ostatecznych, tłum. B. Kazimierczyk, Warszawa 1967, s. 60.
23 A. Camus, L’homme révolté, dz. cyt., s. 50n (tłum. J. T.).
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rozwiązać problem śmierci człowieka i problem zła. Trafne jest również 
stwierdzenie, że rozwiązanie problemu dokonywało się w milczeniu, po-
przez Czyn, a nie poprzez nową teorię. Filozofowie umieją co najwyżej 
objaśniać śmierć, Jezusowi chodziło o to, aby ją zmienić. Ten, kto tego nie 
rozumie, nie rozumie nic z Jezusa i niewiele z chrześcijaństwa. On, Jezus, 
związał z postulatem zmiany natury ludzkiego umierania klęskę lub wy-
graną swojego życia. I jeszcze jedna, celna uwaga Camusa: Jezus dokonał 
zmiany aksjologii śmierci. Jeżeli agonia staje się lekką, ponieważ została 
podjęta przez wieczną nadzieję, to znaczy, że dla tych, którzy wierzą, że 
Jezus był wieczną nadzieją, agonia zmieniła swą wartość. Przewrót w na-
turze i w aksjologii śmierci stanowił immanentną część Jezusowego ży-
ciowego Czynu. 

Nam jednak, jak powiedziałem, nie idzie o  pełną interpretację tego 
Czynu, lecz o samą koncepcję śmierci, która legła u jego źródeł. Potrak-
towaliśmy na początku Jezusa jako filozofa, a Jego koncepcję śmierci jako 
Jego filozofię, obecnie musimy być wierni przyjętemu stanowisku, chociaż 
czysto ludzka ciekawość spleciona z troską o własną śmierć ciśnie nam na 
usta nowe pytania. Ale nawet gdy idzie o samą koncepcję śmierci, trzeba 
zrezygnować z wyczerpania tematu. Prawdopodobnie nie potrafimy do-
prowadzić opisu do wymaganej jednoznaczności, rysując z konieczności 
rozwiązaniu nader ogólne granice24. 

24 Jak Czytelnik łatwo zauważy, zaproponowany sposób postawienia i rozwiązania zagadnie-
nia koncepcji śmierci Jezusa opiera się na pewnych z góry przyjętych założeniach, które nie 
zostały tutaj uzasadnione. Niestety z przyczyn obiektywnych nie mogę tego obecnie zrobić. 
Niemniej jest rzeczą konieczną wymienienie przynajmniej niektórych z nich. 

 Przede wszystkim przyjąłem, idąc głównie za koncepcją Maxa Schelera z jego Formalismus 
in der Ethik, że czyn człowieka może być wyrazem żywionych przez niego przeświadczeń, 
a nade wszystko przy pewnej interpretacji może nam odsłonić wartości, które ów człowiek 
uważa za zobowiązujące. Opierając się na tych intuicjach, podejmuję tutaj analizę czynu 
Jezusa. Inne założenie dotyczy interpretacji wypowiedzi Jezusa. Otóż traktuję je w gruncie 
rzeczy także jako szczególnego rodzaju czyny. Każda wypowiedź, jak wiemy z semantyki, 
znaczy coś, coś oznacza i coś wyraża. Dla mnie tutaj, w przeciwieństwie do współczesnej 
pozytywizującej egzegezy, najbardziej doniosły jest moment wyrażania, dzięki któremu 
wypowiedzi Jezusa mogą być uznane za „czyny noszące znaczenia”. Interesuje mnie zatem 
świadomość Jezusa ukryta poza jego wypowiedziami, a odsłaniana przez czyn-wypowiedź 
i przez czyn-dążenie. Sądzę, że we wszystkich interpretacjach i reinterpretacjach postaci 
Jezusa czas już zerwać z traktowaniem ich jakby były wypowiedziami wielkiego Anonima 
lub, co wprost śmieszne, jakby w ogóle były to wypowiedzi Niczyje. Stąd moje dążenie, by 
poza słowem doszukiwać się czynów, poza czynem szukać postaw, zaś poprzez to wszyst-
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Podejmuję punkt widzenia zasugerowany przez Camusa: Jezus doko-
nuje przewrotu w sferze wartościowania śmierci. Jeżeli tak, to znaczy, że 
sam wpierw przeżywa śmierć jako wartość. Tylko wtedy można poka-
zać, że coś rzeczywiście jest wartością, gdy się samemu tę wartość prze-
żyło. To jednak, by przeżywać śmierć jako wartość samą w sobie, nie leża-
ło ani w obszarach sensu śmierci, ani nie leży w obszarach wymienionych 
wyżej znaczeń śmierci. Skoro Jezus przeżywa śmierć jako wartość, zna-
czy to, że odsłoniła Mu ona jakieś takie tajemnice, których nam odsło-
nić nie chciała. 

Zobaczmy to nieco bliżej. 
Rozpocznijmy od Ogrojca. W tym momencie Jezus, jak się wydaje, 

staje po raz pierwszy bezpośrednio twarzą w twarz w obliczu swej wła-
snej śmierci, którą jest nadciągające ku Niemu i mówiące do Niego „ty” 
aktywne pustoszenie. Wypowiada słowa modlitwy: „Niechaj odejdzie 
ten kielich…”. Wydawać by się mogło, że wszystko, co następuje potem, 
jest konsekwencją posłuszeństwa. Tymczasem tak nie jest. Karl Jaspers 
trafnie zauważa, że rysem charakterystycznym postawy Jezusa w  sto-
sunku do własnej śmierci jest prowokacja śmierci. Zanim nastała scena 
w  Ogrojcu, Jezus najwyraźniej prowokował śmierć. Wystarczy zwrócić 
uwagę na Jego polemiki z  faryzeuszami, na wyzywające uzdrowienia, 
akty rozgrzeszeń, wjazd do Jerozolimy, a potem kilkudniową działalno-
ść na terenie świątyni. W Ogrojcu tylko na moment postawa prowoka-
cji uległa zepchnięciu na dalszy plan, by ustąpić miejsca postawie po-
słuszeństwa. Znów odsłoni się ona aktem wyjścia naprzeciw oprawcom 
w momencie pojmowania, a potem podczas całego procesu. Śmierć nie 
jest dla Niego ani zaskoczeniem, ani przypadkiem. Przeżywa ją jako war-
tość, przy czym rzeczą obojętną jest, czy odsłania nam ją akt prowokacji 
czy akt posłuszeństwa. 

W tym punkcie jesteśmy zmuszeni uczynić uwagę krytyczną pod ad-
resem koncepcji Nietzschego, który dostrzegając również rys prowokacji 
śmierci przez Jezusa, dopatrzył się w Jezusie czegoś w rodzaju „tęsknicy 
za śmiercią”. Pisał: 

ko próbować zrekonstruować przynajmniej w najogólniejszych zarysach świadomość Je-
zusa. Sądzę, że może to mieć istotne znaczenie dla postawienia w nowy sposób sprawy 
historyczności Jezusa, a także sprawy tożsamości Jezusa Ewangelii św. Jana i ewangelii sy-
noptycznych.
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On poznał zaledwie łzy i  posępność Hebrajczyka, tudzież nienawiść dobrych 
i  sprawiedliwych  –  ów Hebrajczyk Jezus; i  oto opadła Go tęsknica za śmiercią. 
Gdybyż On na pustyni pozostał z  dala od dobrych i  sprawiedliwych. Może by 
wówczas nauczył się żyć i ziemię kochać – i dar śmiechu poznałby aż nadto.25

Nietzsche nie dostrzega dwóch fundamentalnych faktów: że śmierć Je-
zusa miała być w myśl Jego przekonań rozwiązaniem problemu śmierci i że 
innym charakterystycznym rysem postawy Jezusa było traktowanie życia 
jako wartości podstawowej. Zauważmy bowiem, że nieustannie mówi On 
o Życiu. Przyszedł życie dać, przyniósł z sobą napój życia, chleb życia, sło-
wa życia, pokarm życia, wreszcie sam jest życiem. Dokonuje uzdrowień, 
a nawet wskrzeszeń, co byłoby nie do pomyślenia, gdyby śmierć i umie-
ranie stanowiły dla Niego wartość naczelną. Wreszcie wyraźnie odsłania 
miejsce, jakie w Jego świadomości zajmuje wartość śmierci, gdy mówi, że 
Jego śmierć jest na życie świata, a ciało wydaje się za przyjaciół, krew za 
przyjaciół przelewa. 

W perspektywie faktów prowokacji śmierci i w perspektywie przyto-
czonych wypowiedzi nasuwa się pod pióro następujące uogólnienie: Je-
zus odczuwa śmierć jako wartość ambiwalentną, pozytywną i negatywną 
zarazem. Śmierć jest dla Niego wartością pozytywną, ponieważ jest po-
mostem do osiągnięcia jakiegoś w sobie wartościowego życia. Że zaś jest 
pomostem koniecznym, nosi tę wartość sama w sobie. Natomiast śmierć 
jako umieranie jest wartością negatywną. Gdy Jezus zostaje nią dotknięty 
bezpośrednio, gdy zbledną w Jego świadomości obrazy życia, a rozpętają 
się bóle konania, wtedy powie: „Niechaj odejdzie ten kielich…” Ale zaraz 
potem, gdy znowu obrazy życia staną się żywe, pójdzie naprzeciw opraw-
com z poczuciem nienaruszonej godności własnej, która trwać w Nim bę-
dzie aż do końca procesu i dalej. 

Jestem przeświadczony o tym, że odczucie śmierci jako wartości sa-
mej w sobie, i to wartości ambiwalentnej, jest momentem zasadniczym 
dla interpretacji koncepcji śmierci Jezusa. Jest to w  ostatecznym roz-
rachunku inna śmierć niż wszystkie wymienione wyżej śmierci wzię-
te w aspekcie ich znaczeń. Śmierć Jezusa nie jest sensu stricto śmiercią 
heroiczną, ponieważ śmierć heroiczna nie ma jako taka żadnej wartości 

25 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, dz. cyt., s. 84.
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pozytywnej, przeciwnie, to, że bohater, podejmując swój heroiczny czyn, 
musi zginąć, jest jego tragedią i  tragedią tych, dla których umarł. Poza 
tym bohater, idąc w  stronę swojego czynu, zwykle ma świadomość, że 
tylko może umrzeć, podczas gdy Jezus wiedział, że musi umrzeć. Z tej 
samej racji nie było to proste odejście ani tym bardziej odejście sank-
cyjne. Ale także Nietzscheańska śmierć dokonania nie jest adekwatna. 
Śmierć Jezusa była od samego początku pojęta przez Niego jako integral-
na część dzieła, a nie jako odejście po dokończeniu dzieła. Więc może 
chodzi o męczeńską śmierć świadka prawdy? Niewątpliwie ma ona jakieś 
znamiona męczeństwa, choćby dlatego tylko, że Jezus został umęczony. 
Niemniej sam Jezus nigdy nie traktował jej jako świadectwa lub argu-
mentu za czymś. Jeżeli już cokolwiek miało być argumentem, to zmar-
twychwstanie, a nie śmierć. 

Czymże zatem musiała być dla Jezusa śmierć, skoro przeżywał ją jako 
szczególną, ambiwalentną wartość? Na jakich jakościach fundamental-
nych nadbudowywała się ta wartość, skoro absurdem byłoby przyjąć, że 
decyzja Jezusa była całkowicie dowolna? Czymże mogła być w Jego oczach 
śmierć, skoro obrał ją jako integralny składnik swego dzieła? 

Jezus mówi: „Jeżeli ziarno nie obumrze, nie wyda owocu”. Symboli-
ka ziarna głęboko frapuje. Jest prosta, wskazuje na to, co się dzieje w ca-
łej przyrodzie, a  swą symboliczną intencją budzi skojarzenie z  samym 
Jezusem umierającym na krzyżu. Oto wypowiedziane na krzyżu słowa: 
„Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. Odsłaniają nam ból, przejmujący za-
wód i żal, który skoncentrował się u podstaw pytania „czemuś?” Właśnie, 
dlaczego? Czy był kiedy niewierny, nieposłuszny? Niewątpliwie kontek-
stem szerszym uczuć żalu i bólu jest agresja trwogi i rozpaczy, która zaczę-
ła się w Ogrojcu. Ale już niedługo potem stojący pod krzyżem usłyszeli: 
„W ręce Twoje oddaję ducha mojego…” Mówi wyraźnie o sobie: ja oddaję. 
Ten okrzyk odsłania protest przeciwko rozpaczy, jakim jest dla człowie-
ka jego nadzieja. Znów wraca do nas symbol ziarna, w którym ze śmier-
ci wyłania się biały kiełek – zapowiedź nowego życia. Nadzieja, która wy-
trysnęła, jest –  jak widzieliśmy – ostateczną próbą komunii z kimś, kto 
jest światłem w mroku. W duszy Jezusa trwa walka. Sposobem bytowania 
człowieka w stronę śmierci jest walka. Na dnie tej walki zgadujemy pul-
sujące poczucie własnej godności i  tę ostateczną, najgłębszą i najsilniej-
szą, jaka w człowieku być może, miłość ku sobie, której prawa są przed 
prawami kochania wszystkich innych. Miłość stoi zazwyczaj u początków 



Prolegomena chrześcijańskiej filozofii śmierci  137

życia. Tutaj pulsuje ona także na końcu. Zaciera się różnica między po-
czątkiem a końcem. A potem… Potem nastaje cisza, jedna z tych, które są 
samą metafizyką istnienia. Jest koniec umierania i koniec filozofii śmier-
ci samą śmiercią pisanej. 

Jezus wybiera śmierć, ponieważ w  Jego świadomości śmierć sama 
w sobie ma sens soteryczny, zbawczy. Polega on na tym, że śmierć jest 
pomostem przysposabiającym w  sposób naturalny człowieka idącego 
po nim do nowego życia, że śmierć jest tamą kierującą spieniony nurt 
wody w określonym, z góry wybranym kierunku. Soteryczna wartość 
śmierci nadbudowuje się nad naturalnymi dynamizmami, immanent-
nymi każdemu umieraniu człowieka. Umieranie to widzialny znak nie-
widzialnych narodzin. I dopiero to założenie, założenie, że śmierć sama 
w sobie zamyka wartość soteryczną, wyjaśnia nam, dlaczego postawa 
Jezusa wobec śmierci była taka, a nie inna, słowem, dlaczego Jezus pro-
wokuje śmierć. 

* * *

Czy jednak rozważania przeprowadzone dotychczas nie postawiły nas 
w  obliczu rażącej a  nieuniknionej sprzeczności, która może przekreślić 
wszystko, co powiedzieliśmy o Jezusie? 

Stwierdziliśmy, że Jezus przeżywa własną śmierć jako z góry zadaną 
wartość soteryczną. Oparliśmy to stwierdzenie przede wszystkim na in-
terpretacji intencjonalnych założeń Jego Czynu, a wtórnie także na inter-
pretacji Jego nielicznych wypowiedzi. Ale w Ewangelii natrafiamy także 
na wypowiedzi i zdarzenia świadczące o czymś wręcz przeciwnym. Jezus 
mówi: „Jam jest zmartwychwstanie i życie”. Mówi: „Kto we mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie”. Doprowadza także do wskrzeszeń umarłych, 
które są wymowną ilustracją Jego przeświadczenia, że wszystko, co kry-
je ludzka śmierć, jest Mu poddane. Jak można uważać siebie zarazem za 
poddanego i władcę śmierci? 

Niech nas jednak groźba tej sprzeczności nie przeraża. Spróbujmy ra-
czej głębiej w nią spojrzeć. 

Zapytajmy: przez co może być uwarunkowana tego typu wewnętrznie 
sprzeczna świadomość śmierci? 

Warunkiem możliwości świadomości śmierci jako zadanej wartości 
soterycznej jest niewątpliwie świadomość tego, że się jest aż do rdzenia 
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człowiekiem, tylko człowiekiem. Warunkiem możliwości świadomo-
ści śmierci jako nadanej wartości soterycznej, jako wartości soterycznej 
utworzonej, ukonstytuowanej przez siebie, jest świadomość własnej mocy, 
własnych uprawnień soterycznych, a ostatecznie świadomość tego, że się 
radykalnie wyrasta ponad człowieczeństwo. I tak okazuje się, że sprzecz-
ność jest dylematem. Dylemat ten jest wielowarstwowy. Poza dylematem 
przeżywania śmierci kryje się dylemat o wiele głębszy, bardziej zasadni-
czy i bardziej tajemniczy – dylemat dwoistej świadomości ludzko-boskiej 
Jezusa. W momentach, gdy świadomość ludzka zdaje się w Nim domino-
wać, np. w Ogrojcu lub na krzyżu, ma On przeświadczenie o konieczno-
ści poddania się śmierci i  jej wartościom. W momentach dominowania 
świadomości nadludzkiej, np. przy scenach wskrzeszania zmarłych, jest 
przeświadczony, że to śmierć jest Mu poddana. I tak przewija się w Jego 
świadomości ambiwalencja śmierci, już nie tylko typu czysto aksjologicz-
nego, lecz także genetycznego. Ta sama śmierć przedstawia Mu się raz 
jako czynnik tworzący Jego wewnętrzną rzeczywistość, raz On jest tym, 
kto opanował jej rzeczywistość. 

Także w przypadku tej śmierci i tego przeżywania śmierci natrafiamy 
na wprowadzone wyżej rozróżnienie sensu i  znaczenia śmierci. Śmierć 
w  aspekcie jej sensu przedstawia Mu się jako rzeczywistość zadana. Ale 
w aspekcie jej znaczenia, tam gdzie do głosu dochodzi indywidualne i naj-
bardziej własne odczuwanie śmierci, ma On świadomość, że wszystko, co 
w śmierci naprawdę twórcze, znalazło się w niej dzięki Niemu. W sferze 
znaczenia dochodzi również do głosu moment ściśle społeczny Jego śmier-
ci. Znaczenie społeczne ma Jego śmierć nie dlatego, że jest po prostu śmier-
cią, lecz dlatego, że jest Jego śmiercią. Ma żywą świadomość tego, że On, że 
wartość Jego osoby odgrywa tu rolę kluczową. 

Jest jednak pewien szczególny moment, który spaja z  sobą obydwie 
postawy Jezusa wobec własnej śmierci i śmierci w ogóle. Czy to będzie po-
stawa pierwsza, w której dominuje świadomość człowieczeństwa, czy to 
będzie postawa druga, w której dominuje świadomość Synostwa Bożego, 
zawsze dochodzi do głosu rys protestu przeciwko umieraniu, wyłaniający 
się z jakiegoś najgłębszego wewnętrznego poróżnienia ze śmiercią. I gdy 
patrzymy na Jezusa po prostu jako na Jezusa, abstrahując od wszystkich 
paradoksów Jego samoświadomości, uderza nas ten rys szczególny – spo-
sobem bytowania Jezusa w stronę śmierci jest podjęta w imię tajemnicze-
go Życia walka ze śmiercią. 
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J ó z e F  T I s c H n e r

myślenie religijne

Wielka tradycja filozoficzna i teologiczna chrześcijaństwa określała wzajem-
ny stosunek wiary i rozumu dynamicznym słowem „szukanie”. „Wiara szuka 
rozumienia” – mówili augustynicy, i „rozum szuka wiary” – mówili zwolen-
nicy tomizmu. Mimo widocznego przeciwieństwa postaw słowo „szukanie” 
znalazło się w jednej i drugiej formule. Szukać znaczy: mieć i nie mieć zara-
zem. Szukamy jedynie tego, czego nie posiadamy. Zarazem jednak to, cze-
go szukamy, już jest naszym udziałem, już powierza siebie naszym prze-
czuciom, naszej wyobraźni, pamięci, ma w nas swoją ideę. Jeśli wiara szuka 
rozumu, rozum jest udziałem wiary, jeśli rozum poszukuje wiary, wiara nie 
jest mu całkiem obca. Swój przywołuje swego, swój szuka swego. 

O czym mówi nam obecne w wymienionych formułach słowo „szuka-
nie”? Do czego odnosi i co wyraża? Słowo to mówi o istnieniu myślenia 
religijnego. Człowiek, którego rozum szuka wiary i którego wiara szuka 
rozumu – myśli religijnie. Poprzez jego myślenie przejawia się jego wia-
ra i poprzez jego wiarę przejawia się jego myślenie. Między wiarą a my-
śleniem nie ma przepaści niemożliwej do przekroczenia. Nie ma też dąże-
nia, by jedno zniszczyć przez drugie. Myślenie religijne wyrasta z uznania 
praw religii i praw rozumu. Uznając prawa rozumu, wiara staje się myśle-
niem, uznając prawa wiary, rozum ma udział w jej naturze. 

Kiedyś, przed wiekami, aby opisać tajemnicę poznania, posługiwano 
się szeroko metaforą światła. Mówiono o „światłach wiary” i o „światłach 
rozumu”. Światło łączy się ze światłem, jak woda z wodą, jak powietrze 
z powietrzem – bez oporu i bez sporu. I chociaż inaczej wygląda świat 
w świetle rozumu, a inaczej w świetle wiary, to jednak różnica wyglądów 
nie zabija ani wiary, ani rozumu. Wręcz przeciwnie, jedno światło jest za-
chętą dla drugiego światła, jest inspiracją i kuszącą obietnicą. Gdyby ode-
brać człowiekowi jedno ze świateł, jego świat i on stałby się uboższy. 

Stawiamy sobie tutaj zadanie lepszego zrozumienia stosunku między 
wiarą a rozumem, między religią a szeroko pojętą wiedzą, która jest owocem 
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działalności rozumu. Aby urzeczywistnić nasz zamiar, winniśmy przyjrzeć 
się lepiej zjawisku myślenia religijnego. Czym ono jest? Jakie są warunki 
jego możliwości? Z jakiego podłoża wyrasta i jakimi nadziejami się żywi? 

Nowożytna filozofia religijna i  antyreligijna obeszła się dość surowo 
z ideą myślenia religijnego. Skrajny racjonalizm, którego wyrazem stał się 
ateizm epoki Oświecenia, zakwestionował sens takiego myślenia: myśle-
nie religijne to – w jego oczach – myślenie według dogmatów wiary, a więc 
nie jest to naprawdę myślenie, ponieważ nie jest to myślenie dostatecz-
nie krytyczne. Skrajny fideizm zajął przeciwną postawę: myśleniem auten-
tycznym jest jedynie myślenie rozwijające się według Objawienia, które 
w fideizmie sprowadza się do indywidualnej inspiracji przez łaskę bezpo-
średnio daną. Między tymi dwiema skrajnościami pojawiają się stanowi-
ska pośrednie. Kant mówi o swej filozofii, że obala ona rozum, aby zrobić 
miejsce dla wiary. Dziedzina wiary to dziedzina praktyki (rozumu prak-
tycznego), w której wprawdzie jest możliwe myślenie, ale nie jest możli-
we naukowe poznanie, ponieważ wykracza ona poza sferę możliwego do-
świadczenia. Dziedzina rozumu poznającego to dziedzina możliwego 
doświadczenia, w której nie ma żadnych podstaw dla religii. Ani więc ro-
zum nie powinien szukać wiary, ani wiara rozumu. Immanuel Kant wy-
kopuje przepaść między wiarą a rozumem, co przynosi ten zysk, że odtąd 
niemożliwy już jest konflikt między jednym a drugim – konflikt, będą-
cy zmorą czasów nowożytnych. W pewnej opozycji do Kanta staje Geo-
rg Wilhelm Friedrich Hegel. Dostrzega on w religii tę samą prawdę, jaką 
odkrywa i  jakiej broni filozofia, z  tą różnicą, że w religii prawda miesz-
ka w formie obrazowej, zaś w filozofii w formie systemu. Właściwą for-
mą prawdy nie jest jednak obraz, lecz system. Dlatego religia musi zostać 
„zniesiona” przez filozoficzną wiedzę absolutną. Bo myśleniem religii, po-
wie Hegel, jest „… bezpostaciowy dźwięk dzwonów albo ciepła woń ka-
dzideł, jakieś myślenie muzyczne, niedochodzące do pojęcia, które jedy-
nie mogłoby tu stanowić immanentny modus przedmiotowości”1. Rozum 
może się więc wiele nauczyć od religii i dlatego powinien się w nią wgłę-
biać, ale po to tylko, by wiara mówić przestała. 

Zarysowane tutaj postawy nie są jedynie wymysłem filozofów, lecz wyra-
żają ogólniejsze dążenia. Skrajny racjonalizm i skrajny fideizm – rozmaicie 

1 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, tłum. A. Landman, Warszawa 1963, s. 249.
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zresztą uzasadniany  –  wyznaczają dwa główne bieguny przeciwieństwa, 
ku którym ciążą dziś z jednej strony entuzjaści nauk pozytywnych, z dru-
giej entuzjaści doświadczeń charyzmatycznych. Rozstrzygnięcie Kanta jest 
kontynuowane m.in. przez niektórych neotomistów, tyle że bez powoływa-
nia się na Kanta, za to z powołaniem na osiągnięcia nowożytnej, pozytywi-
stycznej i neopozytywistycznej metodologii nauk. Ślady poglądów Hegla 
możemy znaleźć w postawie wielu badaczy i filozofów szczerze zaintereso-
wanych religią, którzy z wielką pieczołowitością opisują i interpretują zja-
wiska religijne, niemniej sami przyjmują postawę wyższości wobec nich. 
Dla wszystkich tych ujęć idea szukania jest kamieniem obrazy. 

To zdumiewające, jak bardzo rozmaite filozoficzne i teologiczne inter-
pretacje religii oddaliły się od najprostszych doświadczeń wiary i myśle-
nia, jak bardzo skrzywiony obraz religijności uznały za obraz autentycz-
ny. Czy człowiek jest w stanie nie szukać? Czy jest możliwa wiara, która 
by się oczyściła z tęsknoty za rozumieniem? Czy jest możliwe myślenie, 
które by nie pragnęło posłużyć się jeszcze jednym światłem więcej? Gdy-
by ktoś rzeczywiście oczyścił się z  tego rodzaju tęsknot, to czy nie po-
padłby w  gorsze niebezpieczeństwo niż groźba konfliktu między wiarą 
a wiedzą – w groźbę wewnętrznego rozszczepienia jaźni, w postawę nie-
autentyczności, w  kryzys własnej tożsamości. Można niekiedy wierzyć 
i nie rozumieć, można też rozumieć i nie chcieć wierzyć, ale – jak długo? 
I jak bardzo na serio? Szukanie to nie tylko sprawa tej lub owej doktry-
ny – doktrynę zawsze można nagiąć do potrzeb – to sprawa egzystencjal-
nej prawdy człowieka. Prawda ta jest niepodzielna – taka sama na pozio-
mie wiary i taka sama na poziomie myślenia. Nie można być ateistą lub 
agnostykiem w myśleniu, a wierzącym w działaniu. Jeśli jedno nie przy-
staje do drugiego, rodzi się szukanie – szukanie jedności. Należy dobitnie 
podkreślić: myślenie religijne jest – jest wcześniej niż teorie tego myśle-
nia. Trzeba dążyć do tego, by oddać mu sprawiedliwość. Pierwszym ak-
tem sprawiedliwości wobec niego jest wierny opis. Dopiero potem może 
przyjść czas na krytykę i ewentualne modyfikacje. 

Czym jest myślenie religijne? Z jakich wyrasta korzeni? Jakim nadzie-
jom służy? 

Wszelkie myślenie jest czyimś myśleniem, myśleniem z  kimś i  my-
śleniem o  czymś. Myślenie ma więc trzy wymiary: wymiar subiektyw-
ny (ja myślę), wymiar dialogiczny (myślę z  tobą), wymiar obiektywny 
(o tym myślimy). Trzy te wymiary stanowią trzy podstawowe warunki 
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możliwości myślenia. Aby zrozumieć istotę myślenia w ogóle, w tym także 
istotę myślenia religijnego, należy rozpatrzyć je pod kątem jego warun-
ków możliwości. 

Zacznijmy od sprawy podmiotu myślenia, czyli od tego, kto myśli. 

Wewnętrzny nauczyciel

Kim jest, ewentualnie czym jest podmiot myślenia religijnego? Jaki jest 
jego intymny stosunek do aktów i procesów myślenia, i do owoców, ja-
kie przynoszą? Odpowiedzią na te pytania stała się kiedyś myśl św. Au-
gustyna. Zatrzymajmy się przy stosunkowo niewielkim jej fragmencie, 
wyłożonym w znanym dialogu O nauczycielu. Święty Augustyn, idąc za 
myślą Platońskiego Menona, ukazuje proces powstawania wiedzy w umy-
śle człowieka. Czynnikiem decydującym jest pytanie. Człowiek pytany 
w sposób właściwy sam potrafi dojść do poznania podstawowych prawd, 
założonych w  jego umyśle. Niewolnik potrafi odkryć zasady geometrii, 
nieuczony prostak dojdzie do odkrycia zasad gramatyki. Proces powsta-
wania wiedzy jest podobny do procesu przypominania sobie tego, o czym 
zapomnieliśmy. Wiedza nie jest nagłym skokiem z ciemności w jasność, 
lecz stopniowym wydobywaniem prawdy z półmroku niepamięci. Czyn-
nikiem, który umożliwia ów proces, jest pytanie. Źródłem najbardziej in-
tymnych i zarazem najbardziej podstawowych pytań jest – zdaniem św. 
Augustyna  –  „wewnętrzny nauczyciel”  –  Chrystus mieszkający w  sercu 
człowieka. Augustyńska symbolika „wewnętrznego nauczyciela”, ukazują-
ca obecność czynnika apriorycznego w naszej wiedzy, jest jedną z najgłęb-
szych i najpiękniejszych, jakie zna filozofia poznania. 

Aby lepiej uchwycić sens owej symboliki, rozważamy ją dla kontrastu 
poprzez pryzmat dwóch innych koncepcji – koncepcji Kartezjusza oraz 
niektórych skrajnych odmian współczesnego strukturalizmu. 

Kim jest myślący podmiot w ujęciu Kartezjusza? Jest nim myślące „ja”. 
Ale koncepcja myślącego „ja” jest u Kartezjusza ściśle związana z koncep-
cją „złośliwego geniusza”, który – być może – stwarza w nas iluzję świata, 
a nawet w jakimś zakresie iluzję nas samych. Być może wszystko, co wi-
dzimy, słyszymy i czujemy jest złudzeniem. Nie ma naprawdę świata wo-
kół nas. Nie ma Boga. Nie ma innych ludzi. Czy oznacza to, że nie jesteśmy 
zdolni poznać prawdy? „Złośliwy geniusz” to przeciwieństwo „wewnętrz-
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nego nauczyciela” z  kart św. Augustyna. Geniusz Kartezjusza to geniusz 
iluzji, nauczyciel św. Augustyna to geniusz pytania. Aby poznać prawdę, 
trzeba wyzwolić się spod przemocy „złośliwego geniusza”. Jak to zrobić? 
Próba wyzwolenia musi być jakąś próbą mocy. Wolność od iluzji wyma-
ga nie tylko odpowiedniej władzy poznawczej, lecz także odpowiedniej siły 
wewnętrznej. „Ja” musi skupić się w sobie, wycofać ze świata, zatrzymać na 
własnym myśleniu, zapanować nad myśleniem. Gdy okaże się, że jest pa-
nem swych aktów myślenia, może powiedzieć: cogito, ergo sum. Jeśli ktoś 
inny jest panem moich myśli, jestem stale narażony na błąd. Jestem wysta-
wiony na obce działanie. Ale jeśli sam jestem ich panem, to – w zakresie, 
w jakim jestem panem – jestem wolny od iluzji. Cóż więc znaczy: „ja my-
ślę”? Znaczy: jestem panem myślenia. Panuję nad aktami myślenia. Mogę 
powiedzieć za Kartezjuszem: „I niechajże mnie łudzi, ile tylko potrafi, tego 
jednak nigdy nie dokaże, abym był niczym dopóty, dopóki będę myślał 
sam, że czymś jestem”2. Tak więc wszelka ułuda ma granice. Granicę ułud 
stwarza moje panowanie nad aktami mojego myślenia. 

Przeciwną koncepcję myślenia i jego związku z podmiotem zawierają 
teksty niektórych skrajnych przedstawicieli strukturalizmu. Mówi się tu-
taj: nie ma jednego, suwerennego podmiotu myślenia, Kartezjańskie ego 
cogito jest iluzją, istnieje jedynie intersubiektywny dyskurs logiczny, roz-
wijający się według nienaruszalnych struktur myślenia jako takiego. Czy 
to ważne, kto twierdzi, że dwa więcej dwa jest cztery? To nie podmiot my-
ślący rodzi myślenie, ale myślenie rodzi – w zależności od charakteru dys-
kursu – taki lub inny podmiot myślący. Nie ma podmiotu uniwersalnego, 
tożsamego w przestrzeni i czasie, istnieje jedynie podmiot poszczególne-
go dyskursu, odrębny podmiot dyskursów matematyki, fizyki, humani-
styki. Zamiast mówić „«ja» myślę”, należałoby powiedzieć „«Się» myśli”. 
„Ja” jest indywidualne, związane z jednostkowym spojrzeniem na świat, 
określone konkretnością doświadczeń, niezdolne do wzniesienia się na 
poziom ogólności. „Się” jest strukturą powszechną, uwolnioną od ogra-
niczeń konkretności, od jednostkowych punktów widzenia. Struktura 
„Się” stanowi podstawowy warunek uniwersalnie ważnego, a więc praw-
dziwego myślenia. Myślenie winno być oddane pod niepodzielną władzę 

2 Kartezjusz, Medytacje o  pierwszej filozofii wraz z  Zarzutami uczonych mężów i  odpowie-
dziami autora oraz Rozmowa z  Burmanem, t.  1, tłum. M.  Ajdukiewicz, K.  Ajdukiewicz, 
S. Swieżawski, I. Dąmbska, Warszawa 1958, s. 31.
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struktury. Struktura nie łudzi. Struktura czyni coś więcej niż zadawanie 
pytań: ona z góry otwiera pole możliwych odpowiedzi. Przemoc struktu-
ry jest, jak się okazuje, większa niż przemoc „złośliwego geniusza”. Przed 
nią nie ostoi się już żadne ego cogito. 

Warunkiem możliwości wiedzy jest więc: w  przypadku Kartezju-
sza władanie podmiotu nad aktami myślenia, w przypadku strukturali-
zmu – śmierć podmiotu pod presją struktur myślenia. 

Powróćmy do symboliki św. Augustyna. 
Początki idei Chrystusa jako wewnętrznego nauczyciela znajdują się 

w  tekstach Objawienia, w  szczególności u  św. Pawła. Święty Augustyn 
nie powtarza jednak dokładnie tego, co pisze św. Paweł, lecz dokonuje 
swoistego uwypuklenia określonych treści. Chrystus mieszkający w du-
szy człowieka to przede wszystkim Chrystus nauczający, oświecający, ob-
jawiający człowiekowi jakąś prawdę. Bo Chrystus nie chce innego zba-
wienia dla człowieka, tylko zbawienia poprzez prawdę. Interpretacja św. 
Augustyna ma nie tylko teologiczne, lecz także aksjologiczne znacze-
nie. Ustala on szczególny porządek między trzema podstawowymi ide-
ałami wartości – między prawdą, pięknem a dobrem. Wprawdzie te trzy 
ideały wartości są dla św. Augustyna jednakowej rangi, wprawdzie żaden 
nie stoi wyżej niż reszta, to jednak gdy idzie o ich stosunek do nas – do 
ludzi dążących ku dobru (zbawieniu) – to logicznie pierwsza jest praw-
da, a piękno i dobro dopiero potem, przez bramę prawdy. Innymi słowy: 
nie wolno człowiekowi szukać zbawienia (dobra) poza prawdą, natomiast 
wolno i trzeba pytać o to, czy piękno i dobro, które obiecują nam inni, jest 
naprawdę pięknem i naprawdę dobrem. Nie wchodzi się do nieba inaczej, 
tylko przez wrota prawdy. 

Trudno przecenić to, co dokonało się w dziejach dzięki temu przewro-
towi w sferze następstwa wartości. Koncepcja św. Augustyna nie jest jed-
ną więcej teorią ludzkiej świadomości, jakie wymyślają filozofowie, by za-
znaczyć, że się różnią od innych filozofów. Koncepcję tę możemy uznać 
za wyraz narodzin nowego człowieka. Jeśli wierzyć interpretacjom reli-
gii greckiej, dokonanym między innymi przez Friedricha Nietzschego 
i Paula Ricoeura, ostatnio szeroko rozpowszechnionym, znamiennym ry-
sem religii greckiej było poszukiwanie zbawienia od zła poprzez przeży-
cie piękna. Piękno umożliwiało spojrzenie na zło z dystansu, wyzwalając 
w ten sposób człowieka spod jego przemocy. Tylko to, co piękne, mogło 
być prawdą i dobrem. U św. Augustyna, nie bez wpływu greckiej myśli 
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krytycznej, ustala się nowy ład następstwa wartości. Umierający Chrystus 
ogołocił się z piękna. Prawda nie musi być piękna, może ona ukazać się 
także w brzydocie. Ale nie ma rzetelnego dobra, jak tylko dobro ukazują-
ce się w świetle prawdy. Wszelka obietnica zbawienia musi przejść przez 
ogniową próbę pytania o prawdę. Myślenie, które żyje, pytając o prawdę, 
okazuje się warunkiem zbawienia. 

Czym jest podmiot owego myślenia? Zanim odpowiemy na to pytanie, 
przyjrzyjmy się samemu procesowi myślenia. 

Wyrazem natury myślenia nie jest u św. Augustyna ani formuła „«ja» 
myślę”, ani formuła „«się» myśli”. Jakaś bierność i  jakaś aktywność są 
wprawdzie istotnymi rysami myślenia, ale nie ukazują tego, co w nim naj-
bardziej zasadnicze. Nie chodzi o to, czy myślenie jest aktywne, czy pasyw-
ne, ale o to, na co się ostatecznie kieruje, o co mu idzie. Otóż myśleniu idzie 
o prawdę – prawda jest tym ideałem wartości, na który myślenie kieruje się 
całą swą mocą. To właśnie sprawia, że myślenie nie jest ani zwykłym ak-
tem między aktami, ani zwykłym doznaniem między doznaniami. Myśl 
św. Augustyna, zawarta w  stosowanej przez niego symbolice, wyraża się 
stosunkowo najtrafniej w platońskiej formule: „ktoś mi myśli”. Formuła ta 
jest paralelna do formuł: „ktoś mi sprzyja”, „ktoś mi oświetla drogę”, „ktoś 
powierza mi coś z siebie” itp. Myślenie jest podobne do światła, które świe-
ci temu, kto szuka drogi. Oświetlanie drogi jest formą sprzyjania. Podob-
nie myślenie. Oświetlanie jest jak łaska i myślenie jest jak łaska – łaska nio-
sąca prawdę. Myślenie to przyswajanie człowiekowi świata, możliwe dzięki 
temu, że ono właśnie – myślenie – jest czymś najbardziej swojskim. Trze-
ba jednak podkreślić: podmiotem myślenia jest się w innym sensie niż np. 
podmiotem chcenia. Mogę powiedzieć: „ja chcę”, ale nie mogę w tym sa-
mym sensie powiedzieć: „ja myślę”. Powinienem raczej rzec: „jestem tym, 
dla kogo myślenie myśli”. Mam wprawdzie władzę nad aktami myślenia, to 
znaczy mogę myśleć lub nie myśleć, ale nie mam władzy nad jego owoca-
mi. Skoro już zacząłem myśleć według logiki prawdy, nie mogę nie przyjąć 
owoców myślenia. Myśleć to: być skupionym w słuchaniu. Niemniej, nie 
ten jest naprawdę panem myślenia, kto potrafi się skupić w słuchaniu, ale 
ten, kto gotów jest przyjąć owoc swej myśli. 

Spójrzmy na podmiot myślenia. Warunkiem możliwości myślenia, 
w tym myślenia religijnego, jest ustanowienie prawdy jako środka do spo-
tkania z rzetelnym pięknem i do osiągnięcia rzetelnego dobra. Ustanowie-
nie to łączy się z  ukonstytuowaniem się szczególnego podmiotu owego 
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wyboru. Jakiego podmiotu? Na podmiot wskazuje słówko „dla”. Słówko 
to ma sens aksjologiczny. Wskazuje na tego, dla kogo jest myślenie, dla 
kogo jest prawda myślenia. Podmiotem jest więc ten, kto dzięki praw-
dzie znajduje usprawiedliwienie siebie, usprawiedliwienie swego istnie-
nia. Bo wszelka wartość w ten sposób odnosi się do człowieka – do pod-
miotu, w którym tkwi – że usprawiedliwia jego istnienie. Tak samo ma się 
rzecz z prawdą. Powiedziano w Ewangelii: „cenniejsi jesteście niż wróble”. 
Myślenie religijne wyrasta z przeświadczenia, że właśnie dzięki pytaniu 
o prawdę człowiek staje się „cenniejszy niż wróbel”. Pytanie o prawdę jest 
początkiem usprawiedliwienia, a nie przeszkodą. „Jak się to stanie, skoro 
męża nie znam”? – pyta Maria. Pytanie to nie bunt, lecz gotowość przy-
jęcia prawdy, jak łaski. Dzięki pytaniu o prawdę powstaje nowy, aksjolo-
giczny „ciężar gatunkowy” człowieka. Człowiek okazuje się jedyną istotą 
na ziemi, która może zawdzięczać swą godność swojemu pytaniu. „Pyta-
nie jest pobożnością myśli” – powie potem Martin Heidegger. 

Subiektywnym warunkiem możliwości religijnego myślenia jest więc 
„ja” aksjologiczne – „ja”, które w wyborze prawdy i w pytaniu o nią odna-
lazło swoją, usprawiedliwiającą je wartość. „Ja” aksjologiczne może być 
dumne ze swego pytania, bo jest pokorne w swoim szukaniu. W uspra-
wiedliwieniu przez wartość prawdy „ja” aksjologiczne odnajduje swą nie-
podległość. „Ja” jest niepodległe, ale nie dlatego, że jest silniejsze niż moc 
„złośliwego geniusza”, ale dlatego, że jest usprawiedliwione takimi warto-
ściami, których rdza nie niszczy i robak nie pożera. Ono żyje na innym 
poziomie niż poziom przemocy. Dlatego tylko może być rękojmią nie-
podległości myślenia. 

Wiarygodny świadek

Myślenie jest również myśleniem z kimś. Znaczy to: myślenie ma charak-
ter dialogiczny. Jak głęboko zakorzenia się wymiar dialogiczny w tkance 
myślenia? Pełna odpowiedź na to pytanie odwiodłaby nas zbyt daleko od 
zasadniczego nurtu naszych rozważań. Zgódźmy się więc jedynie na to, że 
w każdym razie dialogiczny charakter ma ten typ myślenia, w którym wa-
runkiem koniecznym osiągnięcia uzasadnionej wiedzy o przedmiocie jest 
świadectwo wiarygodnego świadka. Myślenie dialogiczne jest więc myśle-
niem według świadectwa świadków. Przeciwieństwem tego myślenia jest 
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myślenie monologiczne, w  którym do osiągnięcia uzasadnionej wiedzy 
świadectwo świadków nie jest konieczne. Przykładem pierwszego my-
ślenia jest myślenie historyka, przykładem drugiego może być myślenie 
w  matematyce. Historyk musi zawierzyć wiarygodnemu świadkowi, bo 
nie ma on innej drogi do przeszłości, matematyk ma sam pod ręką nie-
zbędne środki sprawdzania twierdzeń. Istnieją oczywiście formy pośred-
nie myślenia. Jedną z  nich jest myślenie o  drugim człowieku. Myślenie 
o  innym człowieku może się rozwijać z nim lub bez niego, a więc mieć 
bądź dialogiczny, bądź monologiczny, bądź na przemian jeden i  drugi 
charakter. Myśląc o kimś z kimś, staram się weryfikować wyniki mojego 
myślenia, opierając się na jego przemyśleniach, myśląc o kimś bez kogoś, 
obchodzę się bez takich weryfikacji. 

Myślenie według świadectwa świadków stanowi integralny składnik 
myślenia religijnego. Otwiera ono przed religią bogaty wymiar tradycji. 
Religia wyciska na tym myśleniu szczególne piętno. Wyrazem obecno-
ści myślenia dialogicznego w łonie myślenia religijnego jest zasada: fides 
quaerens intellectum – „wiara szukająca rozumienia”, a ściślej specyficznie 
augustyńskie jej pojmowanie. 

Święty Augustyn pisze: „Wiara ma w sobie moc, aby nas doprowadzić 
do poznania”. I nieco dalej: „pewność wiary jakoś zapoczątkowuje pozna-
nie”3. Słowo „wiara” odpowiada łacińskiemu fides, a fides wiąże się z fide-
litas, które oznacza wierność. Fides nie jest więc „wiarą w coś”, lecz „wia-
rą w kogoś”, ściślej – wiernością wobec kogoś. Wierność wobec kogoś jest 
następstwem aktu zawierzenia: być wiernym to zawierzyć i przyjąć zawie-
rzenie. Wierność jest formułą wzajemności. Wierność jest możliwa tam, 
gdzie dochodzi do spotkania z prawdą człowieka. Doświadczając człowie-
ka w jego prawdzie, uzyskuję intuicję tego, że spotkany człowiek jest god-
ny zaufania. W pewnym sensie drugorzędne jest to, co ów człowiek mówi, 
ważne jest, że to on mówi. Mówiąc – powierza mi siebie. Ja – przyjmując 
jego słowa – także powierzam mu siebie. W ten sposób stajemy się akto-
rami tego samego dramatu – mój los i jego los stają się naszym wspólnym 
losem. Jeśli się mylimy, nasza tragedia będzie wspólna. Jeśli się nie myli-
my, będziemy dzielić szczęście zwycięstwa. Tak pojęta wiara – wiara jako 

3 Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, oprac. J. M. Szymusiak, Poznań–Warsza-
wa–Lublin 1963, s. 275–278, passim.
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wierność zawierzenia – poprzedza poznanie. Trafnie pisze św. Augustyn: 
„ma w sobie moc, aby nas doprowadzić do poznania”, i pewność, która 
„zapoczątkowuje poznanie”. 

Fides quaerens intellectum. Co to znaczy? 
Znaczy to, że znajdujemy się w  nurcie dziejowych zawierzeń. Nasze 

konkretne zawierzenia są ostatnim, ale wcale nie ostatecznym ogniem 
w łańcuchu zawierzeń. Każdy z nas musiał najpierw zawierzyć jakiemuś 
świadkowi. Świadek, któremu zawierzyliśmy, także miał swego wiarygod-
nego świadka. U początku dziejów świadectwa spoczywa świadectwo pod-
stawowe – świadectwo Jezusa Chrystusa o swym Ojcu Niebieskim. Potem 
przyszło świadectwo apostołów, pierwszych męczenników, wyznawców. 
Rozumienie mogło przyjść dopiero po danym świadectwie. Droga rozu-
mienia biegnie w przeciwnym kierunku niż droga rosnących świadectw: 
świadectwa narastają wraz z narastającą teraźniejszością, rozumienie cofa 
się wstecz, ku przeszłości. Jest rozumieniem w żywiole zawierzeń. 

Wiara, pojęta jako dziejowość zawierzeń, dojrzewa według swoistych 
dla siebie reguł. W  tym właśnie punkcie odsłania się głęboka różnica 
między myśleniem dialogicznym według świadectwa świadków a  my-
śleniem monologicznym według reguł sprawdzalności obiektywnej. Dla 
myślenia monologicznego upływający czas bądź nie ma żadnego znacze-
nia dla prawdy, np. w naukach matematycznych, bądź jest przeszkodą na 
drodze ku pewności, np. w naukach eksperymentalnych, które wymaga-
ją równoczesności wydarzenia i obserwacji wydarzenia. Mówimy często: 
czas niesie zapomnienie. Ale w  przypadku dziejów zawierzeń jest ina-
czej. Czas odgrywa rolę ogniowej próby wiary. Mówimy wszakże: praw-
dziwa wierność dojrzewa w czasie. Upływający czas jest czasem narasta-
jących świadectw. Coraz więcej ludzi wchodzi w dramat, który się ongiś 
rozpoczął. To daje do myślenia. Rodzi się przypuszczenie, a potem pew-
ność, że w owym dramacie kryje się coś uniwersalnego – coś, co wszyst-
kim odpowiada. Upływający czas dziejów nie jest już przeszkodą pew-
ności, jak w  naukach opartych na powtarzalnych eksperymentach, ale 
argumentem dodatkowym za pewnością. W ten sposób wyjaśnia się pa-
radoks, że więcej pewności może się zdarzyć u  odległego świadka niż 
u świadka bezpośredniego. 

Cytowana formuła Augustyńska zawiera słówko „szukanie”. Co zna-
czy, że „wiara szuka rozumienia”? Czy szukanie takie nie jest jakimś skan-
dalem? Czyżby wiara wstydziła się samej siebie? 
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Człowiek szuka w gruncie rzeczy tego, co już jest jakoś jego udziałem. 
Jeśli zawierzenie szuka zrozumienia, widocznie rozum już jest udziałem 
zawierzenia. Zawierzenie, które łączy człowieka z człowiekiem, nie jest za-
przeczeniem idei rozumności, ale jej urzeczywistnieniem. Oczywiście, je-
śli ideę tę pojmie się pluralistycznie, bez przykrojenia np. wyłącznie do 
rozumności monologicznej. Zawierzenie dokonuje się pod pewnymi wa-
runkami – to jasne – niemniej sam akt zawierzenia nie jest dedukcją z po-
przedzających go warunków. Rodzi się on jako więź swoista i samoistna, 
łącząca człowieka z człowiekiem, oparta na intuicji prawdy człowieka, jego 
wiarygodności. Mimo że nie daje się usprawiedliwić przez poprzedzające 
warunki, rozumność nie jest w nim ciałem obcym, lecz jest częścią natury. 
Zawierzenie przywołuje rozum, jak swój przywołuje swego. Im bardziej 
i im dłużej wnikam w ów akt, tym jaśniej widzę: to było mądre. Mądrość 
aktu zawierzenia otwiera nowe, szerokie horyzonty przed moim myśle-
niem. Zawierzenie daje do myślenia. Myślenie nie czuje się spętane, lecz 
uskrzydlone. Wiem: dopiero od chwili, w której zacząłem myśleć z kimś, 
mam naprawdę o czym myśleć. 

Uczyńmy jeszcze jeden, ostatni krok w  kierunku wyjaśnienia aprio-
rycznych elementów myślenia religijnego. Oprócz omówionego poprzed-
nio a priori subiektywnego myślenie religijne kieruje się również szcze-
gólnym a priori dialogicznym, ustanowionym przez ogólną ideę partnera 
dialogu jako wiarygodnego świadka. W  tym punkcie myślenie religijne 
nie tylko inspiruje inne formy myślenia dialogicznego, lecz także wchodzi 
w bliską styczność z niektórymi z nich. 

Kim jest ten, z kim myślenie dialogiczne podejmuje swój dialog prawdy? 
Kim jest idealny partner dialogu? Co znaczą słowa: wiarygodny świadek? 

Wiarygodny świadek to przede wszystkim uczestnik tego samego dra-
matu, w którym sam biorę udział. Tylko ten może być dla mnie wiarygod-
nym świadkiem, kto bierze udział w takim samym dramacie, w jakim i ja 
uczestniczę, i jest wystawiony na wszystkie nieszczęścia, na które i ja jestem 
wystawiony. Ale to nie wszystko. Musi to być ktoś, kto „po to się narodził 
i po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Innymi słowy: 
musi to być ktoś, kto w wyniku decyzji egzystencjalnej uznał absolutny cha-
rakter zobowiązania przez prawdę – przynajmniej o tym fakcie, o którym 
daje świadectwo. Idealny partner dialogu jest partnerem heroicznym, po-
nosi śmierć – świadcząc. A w każdym razie gotów jest świadczyć heroicz-
nie. Ale i na tym nie koniec. Podstawą idei dialogicznego partnerstwa jest 
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wartość wolności. Drugi mówi ze mną, przede wszystkim ze mną – nie do 
mnie. Jeśli nawet mówi do mnie, to na podstawie mówienia ze mną. Mówić 
ze mną to umieszczać mnie w polu wolności. Mogę przyjąć lub nie przy-
jąć jego świadectwa. Wiarygodny świadek nie tylko daje świadectwo, lecz 
także ofiarowuje pole wolności, w którym niczego nie muszę, ale wszyst-
ko mogę. Tak jak on nie musi dawać swego świadectwa, ja nie muszę go 
przyjmować. W darze wolności tkwi uznanie mojej wartości. Wiarygodny 
świadek odkrywa przede mną wartość mojej wolności. Wolność jest przede 
wszystkim darem drugiego. Spotykając wiarygodnego świadka, mam świa-
domość wkroczenia w  świat, w  którym niczego nie muszę, ale wszystko 
mogę – mogę „z tym, który mnie umacnia”. 

Ale właśnie tutaj rodzi się początek konfliktu między myśleniem dialo-
gicznym z kimś a myśleniem monologicznym o kimś. Mam na myśli kon-
flikt z posiadającym dziś ogromne wpływy nurtem tzw. hermeneutyki po-
dejrzeń (Karol Marks, Friedrich Nietzsche, Zygmunt Freud). Wspólnym 
rysem tego nurtu jest radykalne zakwestionowanie możliwości wiarygod-
nego świadectwa. Nie wchodząc w szczegóły, myśl główna jest taka: dru-
gi człowiek, partner dialogu, nie zna i nie jest w stanie znać samego siebie. 
Człowiek żyje w złudzeniu co do samego siebie, w złudzeniu o charakte-
rze klasowym, złudzeniu wywodzącym się z resentymentu, ze stłumionej 
presji libido. Człowiek – patrząc w siebie – widzi same iluzje. Jeśli chce od-
kryć prawdę o sobie, musi posłuchać, co mówi do niego zewnętrzny obser-
wator – obserwator uzbrojony w obiektywne narzędzia demaskacji iluzji. 
Musi również w jakiejś mierze zrezygnować z wolności, musi się poddać 
mówieniu o  nim. Świadectwa świadków, mówią skrajni przedstawicie-
le hermeneutyki podejrzeń, są najczęściej uzurpacją. Podstawowym zada-
niem myślenia wobec świadectw świadków jest ich demityzacja. 

Spór o możliwość lub niemożliwość wiarygodnego świadka przenika 
niezwykle głęboko współczesne myślenie filozoficzne. Trzeba dobrze po-
jąć sens tego sporu. Nie jest to spór o taką czy inną teorię, spór o auten-
tyczność takiego lub innego wydarzenia. W  gruncie rzeczy jest to spór 
o możliwość lub niemożliwość dziejów, spór o znaczenie wolności w pro-
cesie prawdy, spór o sens lub bezsens męczeńskich śmierci świadków. Jeśli 
wszystko jest do zdemityzowania, naprawdę nie ma dziejowej tradycji. Po 
demityzacji dzieje ludzkości zamieniają się w chronologię zwykłych pa-
miątek po przeszłości; historia to – muzea, cmentarze, znaczki pamiątko-
we po umarłych. Pokolenie nie ufa pokoleniom, pokolenie chce zaczynać 
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od nowa. Wolność także nie ma znaczenia dla poznania. Najlepszą praw-
dą jest taka prawda, która nie pozostawia pola dla wolności. Filozofie 
dialogiczne, w  tym wielkie teologie historii, broniąc idei wiarygodnego 
świadectwa i utrzymując w rozsądnych granicach zapędy demityzacyjne, 
bronią tym samym tego, co stanowi samą istotę dziejów4. 

Reasumując: religia inspiruje myślenie także w  wymiarze dialogicz-
nym w  ten sposób, że proponując ideał wiarygodnego świadka, propo-
nuje jednocześnie radykalnie dialogiczny sposób bycia człowieka z czło-
wiekiem – sposób bycia, w którym uczestnictwo w tym samym dramacie 
i  taki sam wybór prawdy i  wolności otwierają horyzonty autentycznej 
dziejowości, polegającej na wymianie wiarygodnych świadectw. 

myślenie o scenie dramatu

Myślenie jest myśleniem o czymś. Oprócz wymiaru subiektywnego i wy-
miaru dialogicznego, istotę myślenia stanowi wymiar intencjonalno
-przedmiotowy, dzięki któremu myślenie kieruje się na rzeczy, na przed-
mioty, na oderwane wydarzenia, ujmując je w  ramy uniwersalnego 
horyzontu świata. Intencjonalny wymiar myślenia od dawna absorbował 
uwagę filozofów, nic więc dziwnego, że jest on stosunkowo najlepiej zna-
ny. Badano przede wszystkim środki, którymi myślenie posługuje się, aby 
urzeczywistnić zamiar poznania rzeczy, a więc pojęcia, idee, sądy, rozu-
mowania, wnioskowania. Gdy w historii nauki wyłoniła się sprawa sto-
sunku wiary i rozumu, rozważano ją przede wszystkim na tym poziomie. 
Co o świecie mówi wiara, a co mówi nauka? Czy między tym, co mówi na-
uka, a tym, co mówi wiara, nie ma sprzeczności? Myliłby się jednak ten, 
kto by sądził, że wyjaśniono wszystkie rodzące się problemy. 

Intencjonalny wymiar myślenia różni się w sposób istotny od wymia-
ru podmiotowego i  wymiaru dialogicznego.Ten, kto myśli, i  ten, z  kim 

4 Wypowiedź niniejsza nie jest w żadnym razie próbą ostateczną oceny hermeneutyki i her-
meneutycznej filozofii, lecz zwróceniem uwagi na jeden z  jej aspektów, widoczny w  jej 
skrajnych ujęciach. O  sensie i  znaczeniu filozofii hermeneutycznej pisałem kilkakrotnie, 
uważam, że problem jest nadal otwarty. Jaki jest stosunek między hermeneutyką a fenome-
nologią, jakie jest miejsce hermeneutyki w myśli dialogicznej? Do pytań tych znów będzie 
trzeba powrócić.
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myślenie myśli, nie jest tym samym, o  czym się myśli. To jednak nie 
znaczy, by podmiot myślący nie mógł myśleć o samym sobie i by nie mógł 
czynić przedmiotem swego myślenia innego człowieka. Myślenie może 
w  zasadzie wszystko uprzedmiotowić. Niemniej musi ono pamiętać, że 
nawet gdy czyni przedmiotem swego myślenia siebie – myślącego czło-
wieka, człowiek ów, czyli ja sam, jest czymś więcej niż tylko przedmio-
tem myślenia – jest jego podmiotem, i analogicznie – nawet gdy kieruje 
się na drugiego, czyniąc go swym przedmiotem, to ów drugi człowiek jest 
zarazem –  lub może być – partnerem dialogu. Inaczej jest z myśleniem 
o rzeczach, o przedmiotach, o wydarzeniach. W tej sferze znikają związki 
podmiotowania i związki typu dialogicznego. Pozostają same przedmio-
ty – tylko to, o czym się myśli. 

Myślenie o  przedmiotach jest najpierw porządkowaniem owych 
przedmiotów. Aby porządkować, trzeba posiadać zasadę porządkowania. 
Różne mogą być zasady ładu, stąd różne jego rodzaje. Filozofia ostatnich 
dziesięcioleci poświęciła wiele miejsca opisom podstawowego ładu, który 
projektująca świadomość człowieka częściowo odkrywa, a częściowo na-
rzuca światu. Nie wnikając w szczegóły, możemy powiedzieć, że podsta-
wowa logika owego ładu jest logiką sceny. Świat jest przestrzenią drama-
tu, jest sceną zorganizowaną według logiki rządzącej ludzkim dramatem. 
Świat to dom, to warsztat pracy, to szkoła, to świątynia, to cmentarz, to 
droga – świat to ład zorganizowany według logiki miejsc, na których do-
konują się kluczowe wydarzenia życia ludzkiego, od urodzin po śmierć. 
Właściwą dziedziną myślenia przedmiotowego jest ziemia pojęta jako 
scena. Z niej myślenie wydobywa swe pojęcia i na niej sprawdza swe za-
sady. Nawet najbardziej abstrakcyjne treści owego myślenia zdradzają swe 
sceniczne pochodzenie. Zarazem jednak sam fakt, że ziemia jest tylko sce-
ną dramatu, rodzi pytanie o jej ontologiczny status. Skąd się wzięła? Czym 
jest? Po co jest? Te i tym podobne pytania kryją w sobie również pytanie 
o  to, co jest ostatecznym przedmiotem intencjonalnego myślenia. Lapi-
darnie formułuje je Kant: „czy z przyczynowości w świecie można wno-
sić o przyczynowości świata?”. Innymi słowy: czy intencjonalne myślenie 
o scenie jest zdolne do transcendowania sceny w stronę Boga? Stąd pro-
blem szukania wiary poprzez rozumienie świata –  świata pojętego jako 
scena. Gdy myślenie przedmiotowo-intencjonalne szuka Boga, nie szu-
ka Go ono ani jako „wewnętrznego nauczyciela”, ani jako Ojca ukrytego 
w świadectwie wiarygodnego świadka, lecz jako Tego, kto wyciska ślady 
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na scenie – jako Artystę sceny, jako Rozum sceny, jako Twórcę tego, co 
człowiek ma pod stopami, w dłoniach, na co patrzy i co słyszy, skąd czer-
pie swój chleb powszedni. 

Mając na uwadze ten kierunek myślenia, scholastycy mówili: intellec-
tus quaerens fidem. W ten sposób przyznawali rozumowi przywilej tran-
scendowania. Wykraczanie poza granice doświadczenia nie było dla nich 
zaprzeczeniem rozumności, lecz jej dopełnieniem. Rozum może prze-
chodzić od badania tego, co widzialne, do badania tego, co niewidzialne. 
Twierdząc tak, myślenie wywodzące się ze scholastycznych tradycji po-
dejmowało dyskusje z myśleniem nowożytnego przyrodoznawstwa i no-
wożytnej filozofii, które w  różny sposób odnosiły się do idei transcen-
dowania. Dialog ten prowadzili przede wszystkim zwolennicy tomizmu, 
zainspirowani wielką filozofią sceny, stworzoną przez Arystotelesa i przy-
stosowaną do myślenia chrześcijańskiego przez św. Tomasza z Akwinu. 
Historia tego dialogu jest znana. Wypada dodać tylko kilka uwag. 

Był czas, że myślenie religijne żyło przekonaniem, iż droga poprzez sce-
nę jest jedyną intersubiektywnie sprawdzalną drogą do Boga. Stąd wszel-
kie jej krytyki były przeżywane jako zapowiedzi klęsk myślenia religijne-
go w ogóle. Aby ocalić myślenie religijne, wzywano do pomocy te nurty 
filozoficzne, w których teoria sceny była szczególnie szeroko rozbudowa-
na. Tym tłumaczy się wielki renesans nurtu arystotelesowsko-tomistycz-
nego w czasach najnowszych. Nurt ten miał – tak się przynajmniej wyda-
wało  –  wspólny punkt wyjścia z  myśleniem naukotwórczym: był oparty 
na doświadczeniach dostępnych zasadniczo wszystkim, a  więc bez ko-
nieczności odwoływania się do świadectwa wybranych świadków. Każdy 
mógł rozpoznać, że w świecie istnieją byty przygodne, każdy więc mógł 
dojść do wniosku, że ich istnienie domaga się istnienia Bytu Konieczne-
go – Boga. Umiarkowany empiryzm w punkcie wyjścia wydawał się zna-
komitą płaszczyzną dialogu z nauką. Stąd zasada „rozum szukający wiary” 
nabrała szczególnego znaczenia. Wydawało się, że w niej streszcza się cała 
istota myślenia szukającego Boga, myślenia rozwijającego się w świetle na-
tury. Zasadę: „wiara szuka rozumienia”, przekazano teologii. 

Powróćmy jednak do sprawy szukania. Co znaczy, że rozum szuka wia-
ry? Co znaczy szukanie? Albo inaczej: jak jest możliwe transcendowanie? 

Myślenie intencjonalne jest nastawione na badanie tajemnic sceny. Wa-
runkiem możliwości badania jest fundamentalny projekt owej sceny. Co 
jest rysem znamiennym projektu sceny zawartego w myśleniu religijnym? 
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Jest nim, mówiąc najogólniej, metaforyzacja sceny: scena ludzkiego dra-
matu jest potraktowana jako metafora prawdziwej, rzetelnej rzeczywisto-
ści. Dzięki swej metaforyczności, scena może nas przenosić z jednej sfery 
istnienia do drugiej. Metaforyczność sceny może przybierać rozmaity wy-
raz teoretyczny. Można np. głosić: mój dom nie jest prawdziwym domem, 
mój dom prawdziwy musi znajdować się gdzieś w innym świecie; podob-
nie – moje szczęście, moja miłość, moje prawdziwe życie. Ale na gruncie 
filozofii ścisłej musi owa metafizyczność znaleźć właściwy wyraz. Realizm 
tomistyczny będzie więc wskazywał na przygodność bytów, idealizm bę-
dzie sprowadzał cały byt rzeczy do bytu wrażeń lub do bytu idei. Mimo 
tej zasadniczej rozbieżności między realistycznym a idealistycznym uję-
ciem sceny podstawowy projekt jest wspólny. Tu i  tam scena musi wy-
stąpić jako coś relatywnego, jako forma istnienia w jakiś sposób zdegrado-
wanego, pomniejszonego. Dzięki temu może się poprzez nią objawić byt 
Absolutny, doskonały Rozum, wszechmocny Stwórca rzeczy. Po tej samej 
ścieżce będzie również kroczyć myślenie niektórych przyrodników. Sce-
na jest rozumna, a więc jest odbiciem Rozumu. Scena jest dziełem sztuki, 
a więc objawia nam tajemniczego Artystę. Scena jest uporządkowana ce-
lowo, a więc każe nam myśleć o celu istnienia. 

Drugą stroną projektu metaforyczności jest projekt tego, co doskonałe, 
absolutne. Absolut jest transcendentny wobec sceny. Ale charakter i stopień 
transcendencji jest pojmowany rozmaicie. Jedni mówią: Absolut jest tran-
scendentny, tak jak jest transcendentna substancja wobec własności rze-
czy (np. Baruch Spinoza). Inni mówią: jest transcendentny tak jak przyczy-
na w stosunku do skutku (św. Tomasz z Akwinu), jak artysta wobec swego 
dzieła, jak Stwórca wobec stworzenia. Koncepcja transcendencji wiąże się 
ściśle z koncepcją natury Absolutu. Absolut jest Aktem Istnienia – mówią 
rzecznicy tomizmu egzystencjalnego. Absolut to jedyna Substancja – mówi 
Spinoza. Absolut to Rozum – mówią Gottfried Wilhelm Leibniz, Voltaire 
i rzecznicy oświeceniowej koncepcji religii. Na każdej z tych odpowiedzi 
można odnaleźć ślad punktu wyjścia – projekt metaforyzujący, w którym 
wyraża się względność tego, co człowiek ma pod nogami. 

Ale czy sam projekt metafory sceny wystarczy, by popchnąć myślenie 
do ruchu wzwyż? Czy same warunki możliwości myślenia o Absolucie już 
stanowią o fakcie myślenia? Czy ruch myśli nie potrzebuje jakichś dodat-
kowych bodźców? Powiedzieliśmy: szukamy tylko tego, co już jest jakoś 
naszym udziałem. Czy wiara może być udziałem krytycznej myśli? 
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Aby zrozumieć sens pojęcia „szukanie” w drugiej z rozważanych for-
muł, należy uwzględnić ogólny kontekst myśli Arystotelesa, na który wska-
zują pierwsze partie jego słynnej Metafizyki. Czytamy tam m.in.: „Z po-
dziwu wobec otaczającego nas świata zrodziła się ta nauka”. Metafizyka 
u Arystotelesa jest królową nauk. To, co w  innych naukach jest częścio-
we, w metafizyce osiąga pełne rozwinięcie. Tak ma się rzecz z podziwem. 
Metafizyczny podziw wobec świata jest rozwinięciem podziwu obecnego 
na każdym stopniu poznania. Żywiołem myśli Arystotelesa jest podziw. 
A cóż to znaczy „podziw”? Podziwiać znaczy: odkrywać w świecie jakąś 
doskonałość i szukać poza nią jeszcze większej doskonałości. Jaką dosko-
nałość? Dla myślenia, które jest władzą odkrywania, świat jest doskona-
ły, bo jest rozumny. Podziw Arystotelesa jest przede wszystkim podziwem 
dla rozumności świata. Arystoteles widzi to na każdym kroku: materia ro-
zumnie łączy się z formą, przyczyna ze skutkiem, istota z istnieniem, byt 
przygodny z  Bytem Koniecznym. Metafizyka Arystotelesa to próba wy-
rażenia i uzasadnienia podziwu jako podstawowego przeżycia człowieka 
w jego odniesieniu do sceny. Arystotelesowski rozum wcale nie jest rozu-
mem zimnym, wolnym od wszelkich emocji. Nie każda emocja jest nie-
godna rozumu. Niegodne rozumu są jedynie te emocje, które nie pasują do 
rzeczywistości. Podziw w obliczu odkrywanej wciąż na nowo rozumności 
świata jest godny rozumu. W takim rozumie nie ma fałszu. 

Wydaje mi się, że jednym z kluczowych odkryć dokonanych przez św. 
Tomasza z Akwinu było odkrycie, iż Arystotelesowski podziw metafizycz-
ny harmonizuje, a może nawet się utożsamia, z typowym dla chrześcijań-
skiego myślenia doświadczeniem ziemi jako sceny ludzkiego dramatu. Od 
filozoficznego podziwu dla sceny do religijnego sposobu przeżywania jej 
tajemnic – tylko jeden krok. Dlatego żywioł metafizycznego podziwu nie 
jest i nie może być obcy chrześcijaństwu. Stąd filozoficzne dzieło św. To-
masza  –  przyswoić chrześcijaństwu pogańską wizję sceny. Odtąd będzie 
można powiedzieć: rozum szuka wiary. Stworzenia są doskonałe, o ile są. 
Skończona doskonałość stworzeń, podobnie jak ich skończone istnienie, 
wtrąca człowieka w stan skończonego podziwu. Ale podziw może rosnąć, 
podziw powinien rosnąć, podziw musi rosnąć. Rozum, włączając mały po-
dziw w większy podziw, potem w jeszcze większy, na końcu przeistaczając 
podziw w uwielbienie – szuka wiary. Poprzez pokorę wobec wspaniałości 
świata rozum przygotowuje się do aktu uwielbienia i w ten sposób otwie-
ra się na Boga. Rozum nie może nie szukać wiary, bo nie może pozostawać 
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uparcie przy mniejszej rozumności, skoro o krok dalej czeka na odkrycie 
rozumność większa. Żywiołem przedmiotowego myślenia o scenie staje się 
więc rosnący podziw. Właśnie podziw i jego naturalne ciążenie ku uwiel-
bieniu wyciska na myśleniu specyficznie religijne piętno. 

Myślenie religijne staje w tym punkcie w opozycji do tych teorii sceny, 
które uważają, że scena – a więc to, co ludzie mają pod nogami – jest ist-
nieniem absolutnym. Teorie te określam wspólnym mianem „terryzmu”. 
Terryzm wiąże całą nadzieję człowieka z  doczesnością i  domaga się od 
niego zgody na scenę jako jego ostateczność. Jest ślepy na przygodność, 
metaforyczność, względny charakter sceny. Podważa również prawo my-
ślenia do tego, by intencjonalność przedłużać w transcendowanie. Praw-
dziwym przeciwnikiem myślenia religijnego w tym punkcie nie jest, jak 
się niekiedy głosi, taki lub inny idealizm, lecz terryzm, bo tylko on sprze-
ciwia się radykalnie religijnej metaforyzacji sceny. 

Reasumując: obiektywnym warunkiem możliwości myślenia religij-
nego jest podstawowy projekt myślenia, który sprawia, że świat obiek-
tywny człowieka ukazuje się jako metafora prawdziwego istnienia, jako 
scena – tylko scena i nic więcej – ludzkiego dramatu. Dzięki takiemu pro-
jektowi możliwy jest ruch myślenia poza scenę – ruch, który jest transcen-
dującym przedłużeniem intencjonalności. 

owoc syntezy

Formuła „myślenie religijne” jest syntezą dwóch pojęć, które – zdaniem 
wielu racjonalistów, a także Kanta i Hegla – są nie do pogodzenia. Jak jest 
możliwa mimo wszystko tego rodzaju synteza i co ona znaczy? 

W ostatecznym rozrachunku oznacza ona syntezę prawdy ze zbawie-
niem, czyli ostatecznym – religijnie pojętym – dobrem człowieka. Istotna 
synteza wiary i myślenia dopełnia się na poziomie aksjologicznym, a na-
wet agatologicznym, a nie na poziomie takiej czy innej wykładni doktry-
nalnej. Nie jest to wniosek z zasad poznania lub wiary, ale wydarzenie, 
w znaczeniu nadanym temu słowu przez Heideggera. Wiara wydarza się 
w łonie myślenia i myślenie wydarza się w łonie wiary. Dlaczego się wy-
darza? Bo okazało się, że nie ma dla człowieka innej drogi do zbawie-
nia niż poprzez prawdę, podstawowy ideał wszelkiego myślenia, i  nie 
ma innej drogi do akceptacji godności myślenia niż poprzez uznanie, że 
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myślenie jest dobrem człowieka – dobrem przybliżającym jego zbawienie. 
Gdy myślenie akceptuje wiarę, to przede wszystkim jako pole swych tran-
scendentnych poszukiwań. Gdy wiara akceptuje myślenie, to akceptuje je 
przede wszystkim jako dobro podmiotu pytającego, jako dobro między-
ludzkich więzów ufności, jako dobro całej metaforyki sceny – a więc do-
bro tego, kto myśli, z kim myśli, o czym myśli. Ta podwójna akceptacja 
udziela jedności życiu wewnętrznemu człowieka. Sprawia, że w tym, co 
najbardziej intymne, człowiek może poczuć się sobą – człowiekiem reli-
gijnie myślącym. 

Nie należy identyfikować myślenia religijnego z takim czy innym sys-
temem teologii. Myślenie religijne jest jedno, a  teologii może być wiele. 
Mogą to być różne teologie, teologie z sobą sprzeczne. Trzeba nadto pod-
kreślić: teologia jest możliwa dlatego, że istnieje myślenie religijne, a nie 
na odwrót. Nie ona rodzi myślenie religijne, lecz myślenie religijne rodzi-
ło i rodzi teologię. 

Dużym błędem teologii – teologii, która jest zawsze jedną z wielu teo-
logii – byłoby uznanie siebie za jedynie adekwatną wykładnię myślenia re-
ligijnego. Byłoby błędem, gdyby np. zwolennik augustynizmu twierdził, że 
jedyną drogą myślową ku Bogu jest droga poprzez intymność subiektyw-
ności lub poprzez głos wiarygodnego świadka, z pominięciem wspólnych 
wszystkim i bezpośrednich doświadczeń sceny. Podobnym błędem było-
by, gdyby zwolennik tomizmu głosił, że droga poprzez badanie tajemnic 
sceny jest najwłaściwszą drogą ku Bogu. Taka monopolizacja i takie przy-
właszczenie sobie jednego z wymiarów myślenia religijnego byłyby szkod- 
liwą pomyłką. Przenosiłyby one na poziom teologii te przeciwieństwa 
i sprzeczności, które są przeciwieństwami filozofii. Mówiło się kiedyś i na-
dal jeszcze się mówi, że filozofia winna być „służebnicą teologii”. Ale oto 
tego rodzaju zabieg monopolizacji myślenia religijnego przez jeden system 
teologii – system, który rodzi się zawsze ze związku wiary z jakąś konkret-
ną filozofią – jest przykładem, w jaki sposób służebnica potrafi wyzyskać 
swą panią do obrony przed zakusami innej służebnicy. 

Trzeba dziś w naszym myśleniu o religii raz jeszcze powrócić do daw-
nych metafor i symboli, odkryć na nowo ich sens i podjąć próbę myślenia 
z wnętrza owych metafor. W ten sposób będzie się można wznieść ponad 
przeciwieństwa wielu teorii i koncepcji, docierając do tego, co zasadni-
cze. Jedną z tych metafor jest metafora światła. Światło umożliwia pozna-
nie, choć samo nie jest poznaniem. Gdy wiara wydarza się w rozumie, to 
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znaczy, że wydarza się w nim światło. Gdy rozum wydarza się w wierze, 
to podobnie – wydarza się w nim światło. Ten, kto myśli w świetle i wie-
rzy w świetle, staje się – według dawnej metaforyki – „dzieckiem światło-
ści”. Symbolika „dzieci światłości” czeka jeszcze na swego komentatora. 
Co znaczy motyw dziecięctwa? Na co wskazuje motyw zrodzenia? Jed-
no jest pewne: metaforyka dzieci światłości chce powiedzieć, że światło 
ma moc zrodzenia człowieka, w którym nie ma fałszu. Człowiek taki jest 
dla wiary człowiekiem ocalonym, człowiekiem zbawionym, człowiekiem 
uwolnionym od groźby potępienia. Jest to zatem religijny ideał człowie-
ka. Istotne jest, że ideał ów nie jest do osiągnięcia bez myślenia, a więc bez 
szukania rozumu w wierze i wiary w rozumie. 
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o możliwości sacrum w sztuce

Chciałbym zacząć od rzeczy zupełnie podstawowej, mianowicie: co to zna-
czy sacrum i w jakiej pozostaje relacji względem pokrewnego terminu, któ-
rym właściwie także moglibyśmy się tutaj posługiwać: sanctus, sanctum. 
Nie jest to wcale takie proste. Okazuje się, że często sacrum używa się jako 
synonimu tego, co religijne w szerokim znaczeniu tego słowa. Tak chyba 
czyni Mircea Eliade, tak chyba czyni także Erich Fromm, ale jeżeli powie-
my, że sacrum znaczy tyle, co religijne, to właściwie w pewnej mierze tłu-
maczymy ignotum per ignotum, bo czy tak naprawdę wiemy, co znaczy re-
ligijne? Bo czy religijne to jest to, co wywołuje przeżycie religijne, czy to, 
co poświęcone Bogu, czy jeszcze coś innego? Jeżeli przerzucimy tę pro-
blematykę na teren sztuki, to powstają kolejne trudności terminologicz-
ne, bo co to jest np. sztuka religijna, w jakim stosunku pozostaje do sztu-
ki sakralnej, czy to jest to samo, czy też nie? Abstrahuję w  tej chwili od 
innych terminów pokrewnych, takich jak: sztuka liturgiczna, sztuka ko-
ścielna. A każda z tych ogólnych nazw może mieć jeszcze swoje partyku-
laryzacje w odniesieniu do sztuk poszczególnych, np. muzyka liturgiczna, 
muzyka kościelna, muzyka religijna, muzyka sakralna itd.

Zacznijmy od etymologii. Otóż sacer (sacra, sacrum) – Bogu poświę-
cony święty jest, jak się okazuje, pochodzenia umbryjsko-oskijskiego. Od 
oskijskiego sakarater wywodzą się m.in. sacratus, sacer oraz sakahiter, któ-
re znaczy to samo, co łacińskie sancitur, a od którego pochodzi także imię 
bóstwa umbryjsko-sabińskiego – Sancus. Z umbryjskiego sanco wywodzą 
się łacińskie sancio, sancire, sanxi, sanctum, znaczące: przez religijne świę-
cenie czynić nienaruszalnym, poświęcać, stawiać, postanawiać, jak i sanc-
tus, czyli uświęcony, nietykalny, nienaruszalny, święty1. Przypominam to 

1 Zob. Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertum Wissenschaft, neue Bearbeitung be-
gonnen von G. Wissowa, Zweiter Reihe (R–Z), Stuttgart 1920, col. 1626–1629; Fr. Lübkers, 
Reallexicort des klassischen Altertums, Leipzig 1891.
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dlatego, że wydaje mi się nader interesujące, iż z tego samego rdzenia wy-
wodzi się zarówno sacer, jak i sanctus. Tyle tylko, że znaczeniowo one za-
częły się w jakimś momencie różnić. Mianowicie sanctus nabrał konotacji 
wyłącznie pozytywnych i stąd później to właśnie słowo zostało zastoso-
wane przez chrześcijaństwo w liturgii jako imię Boga. Sacer jest natomiast 
ambiwalentny znaczeniowo i  aksjologicznie, dlatego że z  jednej strony 
znaczy: poświęcony, poświęcony bogom, ale także: poświęcony bogom 
podziemnym (przez sacrum), wyznaczony na śmierć, przeklęty, ohydny, 
sromotny, haniebny, bezecny. Ta dwuznaczność i znaczeniowa, i aksjolo-
giczna wydaje się bardzo ważna2.

Więc chociaż sacrum jest na pewno pierwotniejszym przeżyciem 
z  punktu widzenia przeżycia religijnego, tego przeżycia numinum czy 
numinosum, tak genialnie zanalizowanego przez Rudolfa Otto3, to z  fe-
nomenologiczno-teologicznego punktu widzenia, wedle którego mamy 
do czynienia z wyprecyzowaną koncepcją bóstwa jako absolutu i czegoś 
bezwzględnie pozytywnego, chociaż transcendentnego, przekraczającego 
nasze możliwości poznawcze itd., wydaje się, że sanctum jest pierwotniej-
sze od sacrum. W każdym razie taki wydźwięk znaczeniowy otrzymało 
sanctum w myśli scholastycznej. 

Pozwolę sobie przytoczyć cytat z tekstu Cursus theologicus Jana od św. 
Tomasza:

Sanctitas est attributum absolutum, quia non convenit Deo ratione alicuius actus 
notionalis [a więc nie z powodu aktów pojęciowych czy intencjonalnych, jak by-
śmy może dzisiaj powiedzieli], sed ex ipsa ratione actus puri, quia sanctitas idem 
est quod puritas et segregatio a defectu et imperfetione quod totum convenit Deo 
in quantum est actus purus4.

A więc ten moment czystości zawarty w  słowie sanctus zostaje te-
raz zinterpretowany metafizycznie: bo Bóg jest actus purus. Wobec tego 
jako actus purus (a jest to pojęcie metafizyczne, przejęte jeszcze z meta-
fizyki Arystotelesa) zostaje równocześnie uznany, w tym metafizycznym 

2 Encyklopedia Pauly-Wissowa zwraca uwagę na inną różnicę: sacer związany był bezpośred-
nio z kultem, podczas gdy sanctus miał znaczenie szersze, zwłaszcza etyczne i prawne.

3 Zob. R. Otto, Świętość, tłum. B. Kupis, Warszawa 1968.
4 Joannes a S. Thoma, Cursus Theologicus, Ludovicus Vivès, Parisiis 1886, t. 8, q. 7, disp. 8, n. 40.
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aspekcie, jako bezwzględnie święty. Podobną interpretację znajdziemy 
także u innych teologów, np. u Jacques’a-Bénigne’a Bossueta5.

Można by chyba zaproponować tego rodzaju sekwencję, że to, co świę-
te, świętość, stoi jak gdyby na szczycie całej hierarchii rozmaitych znaczeń 
dotyczących sacrum. Ontologicznie rzecz biorąc, rozmaicie mogą wyglą-
dać możliwe zależności, które tutaj dałoby się wypatrzeć, jak  –  zwłasz-
cza – z jednej strony związek uświęcenia, z drugiej – związek poświęce-
nia. Uświęcenia, z którym mielibyśmy do czynienia wtedy, kiedy sanctus 
uświęca coś, sprawiając, że owo coś staje się sakralne. Z drugiej strony, 
związek odwrotny, idący, jeśli tak wolno powiedzieć, z dołu do góry: jeżeli 
coś zostanie poświęcone bóstwu, poświęcone to znaczy ofiarowane, a to 
bardzo często także znaczy zniszczone. Zniszczone w celu uświęcenia, tak 
jak składało się wszelkie ofiary kadzielne itd.

Wobec tego można by tak tę rzecz rozumieć i tak ją terminologicznie 
ustawić: sanctus to jest ten, który jest niewątpliwie najwyższy; który uświę-
ca, ewentualnie, któremu jest poświęcone coś, co może stać się sacrum 
w przymiotnikowym sensie tego słowa, czyli uświęcone czy poświęcone, 
a co zawiera w sobie moment sacrum jako odpowiadający owemu sacrum 
w sensie rzeczownikowym. Moment sacrum ujęty rzeczownikowo uświę-
ca pewien przedmiot, który staje się sacrum przymiotnikowo, a więc sta-
je się poświęcony czy uświęcony, ale wszystko to zależy bezpośrednio albo 
pośrednio od jakiegoś uzależnienia czy odniesienia do sanctus. To znowu 
może się dokonywać w różny sposób. Sanctus, czyli Bóg, może sam nadać 
świętość czemuś. Jeżeli czytamy w Księdze Wyjścia: „Zdejmij obuwie swo-
je, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte”, to sam Bóg je uświęcił. Ale 
może być nadanie świętości także pośrednio przez kogoś, kto jest uświę-
cony przez Boga i kto ma władzę czy moc uświęcania takich czy innych 
rzeczy, tak jak kapłan poświęca świątynie czy ofiary. Wreszcie nie można 
wykluczyć i innego sposobu uświęcania nie tyle przez kapłana, ile przez 
Kościół w ogóle, przez modlitwę wiernych, przez akty pobożności. W ten 
sposób także pewne miejsca czy obrazy, lub inne rzeczy, bywają w jakiejś 
mierze poświęcane. Ale zawsze ma to jak gdyby w tle pewne bezpośrednie 

5 Zob. R. Kostecki, Świętość Chrystusa, głowy Ciała Mistycznego. Studium spekulatywno-dog-
matyczne, Poznań 1952. Książka ta zawiera wnikliwe rozważania na temat pojęcia święto-
ści, oparte głównie na tekstach Pisma Świętego i scholastyków.
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odniesienie do tego, kto jest sanctus. To Bóg ostatecznie sprawia poprzez 
kapłana czy poprzez lud, że to coś zostaje uświęcone.

Wracając do etymologii, warto zwrócić uwagę, że sacrum bardzo czę-
sto znaczy po prostu to, co inne. Czasami powiada się od razu: transcen-
dentne, ale nie musi tak być. Podkreślam to dlatego, że „inność” nie musi 
być cechą konsekutywną świętości. Może być odwrotnie: pierwotne do-
świadczenie inności może zostać zinterpretowane jako święte. Najwyższa 
góra jest najwyższa – więc inna od pozostałych; ogień niewiadomego po-
chodzenia, który jest tak niespodziewany, że nie da się go w żaden sposób 
wytłumaczyć, jest właśnie inny, a wobec tego nadaje mu się cechy świę-
tości. Ludzie chorzy psychicznie, epileptycy, głupki wiejskie itd. często są 
określani jako ludzie Boży, właśnie wskutek swojej inności.

Wszystko to nie przybliża nam niestety istoty fenomenu sacrum. I gdy 
przychodzi do postawienia problemu, jak jest możliwe czy to wyrażenie, 
czy objawienie, czy przedstawienie sacrum w sztuce, jesteśmy zdani w dal-
szym ciągu na krążenie po omacku. Wobec tego znowu trzeba zastosować 
drogę okrężną, polegającą na tym, że mniej więcej wyczuwając, o co cho-
dzi, będziemy próbowali wynajdywać w sztuce, w szczególności w dzie-
le sztuki, takie cechy (momenty) czy to od strony znaczeniowej, czy to od 
strony aksjologicznej, które są „podejrzane” o związek z fenomenem sa-
crum. Będę opierał się na ustaleniach dotyczących dzieła sztuki, zapropo-
nowanych przez Romana Ingardena. Spróbuję je „skrzyżować” z podzia-
łem na trzy aspekty, w których dzieło może być analizowane, mianowicie: 
aspekt ontologiczny, aspekt semiotyczny i aspekt aksjologiczny.

aspekt ontologiczny

Roman Ingarden, analizując dzieło sztuk wizualnych, w szczególności ob-
raz, rozróżnia:

1) fizyczny fundament dzieła; 2) samo dzieło, czyli obraz, w  którym 
wystąpić mogą określone warstwy, np. w obrazie przedstawiającym war-
stwa plam barwnych, warstwa przedmiotów przedstawionych i warstwa 
wyglądów; 3) konkretyzację estetyczną dzieła6.

6 R. Ingarden, O budowie obrazu, [w:] tenże, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958.
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Akceptując ten schemat, widzę konieczność uzupełnienia go do na-
szych celów o 4) konkretyzację numinotyczną obrazu, że taki termin za-
proponuję.

Zwróćmy także uwagę na wielorakie funkcje semantyczne poszcze-
gólnych warstw obrazu, od kompozycji plam barwnych poczynając, na 
wyglądzie kończąc, czego Ingarden – skupiając się na innych, czysto on-
tologicznych problemach  –  nie uczynił. Wydaje się, że punkt ciężkości 
naszych dociekań spoczywać będzie na relacji zachodzącej między kon-
kretyzacją estetyczną a konkretyzacją numinotyczną dzieła. Dokonać to 
się będzie mogło jednak dopiero wówczas, gdy rozważymy problematy-
kę związaną z semiotycznym i aksjologicznym aspektem dzieła. Tu wy-
starczy stwierdzenie, że poszukując możliwości sacrum w dziele, bierzemy 
pod uwagę wyłącznie dzieło sztuki, a więc taki wytwór ludzkiej działalno-
ści, który ze swej istoty musi być podmiotem określonego doboru warto-
ści estetycznych. Zastrzeżenie to jest niezbędne dlatego, że konkretyzacja 
numinotyczną nie musi pozostawać w koniecznym związku z określonym 
przedmiotem estetycznym. Tego rodzaju przypadki, ważne dla doświad-
czenia religijnego w ogóle, wyłączamy z zakresu obecnych rozważań.

Do aspektu ontologicznego dzieła sztuki należy nie tylko problematy-
ka jego struktury, ale i problematyka jego genezy. Jak powiedział Heideg-
ger: „Der Künstler ist der Ursprung des Werkes. Das Werk ist der Urspru-
ng des Kiinstlers”7. Czy tedy artysta, jego dyspozycja i  zamiary, a  także 
sam przebieg procesu twórczego mogą stać się warunkiem koniecznym 
lub wystarczającym, albo jednym i  drugim zarazem, dla pojawienia się 
sacrum w  dziele? Odpowiedź nie jest bynajmniej łatwa. Gdy myślimy 
np. o Psalmach8, o mistycznych poematach św. Jana od Krzyża, o grego-
riańskiej Missa de angelis albo o freskach Fra Angelico, trudno oprzeć się 
przekonaniu, że ich początkiem stała się nie tylko żarliwa pobożność ich 
autorów, ale i  szczególne przeżycie sacrum, które zostało im objawione. 

7 M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, [w:] tenże, Holzwege, Frankfurt am Main 
1972, s. 7 („Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty” – M. Heidegger, Źródło 
dzieła sztuki, tłum. J. Mizera, [w:] tenże, Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 7).

8 W przypadku Psalmów sprawa komplikuje się, ale i bogaci przez to, że (zgodnie oczywiście 
z przyjętą wykładnią teologiczną) mamy w nich do czynienia nie tylko z przeżyciem auto-
ra, lecz także z danym mu Objawieniem, którego Autor jest właściwym Twórcą zawartego 
w nich przekazu.

O możliwości sacrum w sztuce



Władysław Stróżewski166

Istnieją więc dzieła sztuki, w których sacrum, jeśli tylko zdolni jesteśmy 
w nich je odkryć, zobaczyć czy usłyszeć, odnosi nas także do przeżyć re-
ligijnych ich twórców i tam każe poszukiwać swej dostatecznej racji. Ge-
neza jednak ani nie tłumaczy istoty zjawiska, które zapoczątkowała, ani 
nie wyczerpuje go we wszystkich jego wymiarach. W szczególności anali-
za przeżycia religijnego, nawet jeśli utożsamimy je, co nie jest zresztą ko-
nieczne, z przeżyciem sacrum, nie doprowadzi nas do wyjaśnienia jakości 
fenomenu sacrum, w jakim się ostatecznie owo przeżycie wyraziło: feno-
menu, który jako taki zatracił już swój żywy związek z motywującym go 
przeżyciem, sam zaś znalazł inny fundament bytowy w jakościach przed-
miotu, który teraz nam jest dany jako przedmiot szczególnego doświad-
czenia9. Nie możemy jednak wykluczyć możliwości, że fenomen sacrum 
pojawi się w jakimś dziele niezależnie od intencji jego twórcy, podobnie 
jak i możliwości przeciwnej, że mianowicie nie pojawi się wcale, mimo in-
tencji twórcy i pomimo środków, jakie by ten twórca zastosował, by ów fe-
nomen wywołać. W tyle znanej, ile złośliwej anegdocie Chrystus miał po-
wiedzieć jednemu z naszych artystów: Ty mnie nie maluj na klęczkach, ty 
mnie maluj dobrze. A w powiedzeniu tym jest – jak zobaczymy – więcej 
ważkich treści, niż się na ogół wydaje.

Skoro analiza genezy dzieła nie jest wystarczającym źródłem do wy-
jaśnienia jego ewentualnej sakralności, wróćmy do problematyki jego 
struktury. I zacznijmy od tego, co w niej najbardziej podstawowe, od ma-
terialnego fundamentu dzieła, a  więc tego, co w  przypadku obrazu In-
garden nazywał malowidłem. Malowidło to należąca do realnego świata 
rzecz, taka jak deska, blacha, płótno, fragment muru itp., tak przygotowa-
na, opracowana, że stać się może podstawą konkretnej konstytucji okre-
ślonego przedmiotu intencjonalnego jako obrazu, następnie zaś różnych 
jego konkretyzacji.

Czy tak rozumiana rzecz stać się może miejscem realizacji sacrum? 
Możliwości takiej z góry nie należy ani wykluczać, ani lekceważyć. Wra-
cając do naszych rozważań poprzednich, przypomnijmy, że sakralizacja 
jakiegoś przedmiotu dokonuje się często przez akty uświęcenia go dro-
gą konsekracji, poświęcenia (np. pokropienia wodą albo wprowadze-
nia w obręb świętego miejsca), uznania za „inne” itd. Dotyczy to także 

9 Ściśle rzecz biorąc, nie jest to już ten sam fenomen, lecz jego odpowiednik, analogon.
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sakralizacji dzieła sztuki: święcenie obrazu to przecież święcenie deski, nie 
tego, co ona przedstawia, inaczej nie potrzeba by święconej wody. Kon-
sekracja kościoła to m.in. namaszczanie murów kościelnej budowli. Za-
uważmy: święci się śpiewniki, a nie zawarte w nich melodie, obrazki – nie 
przedstawione na nich wizerunki świętych itd. Czy przez to zostaje uświę-
cone nadbudowane na poświęconym fundamencie dzieło sztuki? I  tak, 
i nie. Tak, gdyż intencja poświęcenia z całą pewnością obejmuje i dzie-
ło: to przed obrazem, nie przed deską będą modlić się wierni, a w koście-
le szukać będą nie poświęconych murów, lecz świętego miejsca. Nie, gdyż 
akt poświęcenia fundamentu bytowego dzieła nie gwarantuje zaistnienia 
tego, czego poszukujemy w samym owym dziele: jakości sacrum zdolnej 
do wywołania – dzięki zawieraniu się w tym właśnie dziele, a nie poprzez 
takie czy inne skojarzenia – określonych przeżyć będących adekwatną na 
nie „odpowiedzią duszy”.

Akt poświęcenia fundamentu bytowego stwarza niewątpliwie pewną 
nową sytuację metafizyczną. Dochodzimy tu jednak do szczególnego pa-
radoksu: owa sytuacja metafizyczna nie wywołuje fenomenu (w dosłow-
nym znaczeniu tego słowa), który odbieralibyśmy wprost jako hierofanię, 
a w każdym razie nie musi tego wywołać. Poświęcenie konstytuuje sacrum 
jako fakt, ale nie konstytuuje go jako fenomenu, którego szukamy. Inaczej 
mówiąc, wiemy, że rzecz została poświęcona, a więc, że nabrała sakralne-
go charakteru. Z tego nie wynika jednak, że musimy doświadczyć jakości 
sakralnej, fenomenu sacrum, które dla swego „bycia danym” winno poja-
wić się nie w fundamencie bytowym dzieła, lecz w nim samym.

Z takiego postawienia sprawy wynikają wszakże dalsze konsekwencje, 
które również wydać się mogą paradoksalne. Otóż dzieło sztuki, np. obraz, 
jest – zgodnie z teorią, którą tu zakładamy – tworem intencjonalnym. Jeśli 
w nim szukać będziemy sacrum, np. jakości sacrum, to i ono samo, i jego 
uwarunkowania w obrazie będą musiały nosić taki sam charakter. Sacrum 
wystąpi więc jako fenomen i tylko jako fenomen. Wystarczy to do analizy 
istoty sacrum – ale tylko jako zawartości fenomenu. Czy przy takim jednak 
założeniu można w ogóle mówić o sacrum, czy nie trzeba poszukiwać dalej 
tego, na co, być może, ów fenomen wskazuje? Pytania te wykraczają, rzecz 
jasna, poza dotychczasowy zakres naszych rozważań, dotyczą semantycz-
nej istoty dzieła sztuki, nie jego fundamentu bytowego.

Przejdźmy wobec tego do tego drugiego aspektu  –  aspektu semio-
tycznego.

O możliwości sacrum w sztuce
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aspekt semiotyczny

Pełne omówienie tego aspektu wymagałoby uwzględnienia i zastosowa-
nia do naszej problematyki trzech części składowych semiotyki, tak jak je 
wyróżnił Charles Morris, mianowicie: semantyki, syntaktyki, pragmatyki. 
Ponieważ jednak ujęcie pragmatyczne wystąpi, pod inną zresztą nazwą, 
przy rozważaniu przeżyć estetyczno-numinotycznych związanych z dzie-
łem sztuki, aspekt syntaktyczny natomiast znajdzie częściowe rozwiąza-
nie przy omawianiu formalnych jakości dzieła, ograniczmy się obecnie do 
czysto semantycznej strony obrazu. Przypomnijmy, że semantyka w zna-
czeniu ścisłym zajmuje się przede wszystkim relacją znak–desygnat. Jak 
można rozumieć obraz jako znak?

Zacznijmy od tego, co nie należy wprost do struktury obrazu, ale 
co znajduje w  nim odbicie w  warstwie przedmiotów przedstawionych 
i w warstwie jego wyglądów jako jego temat.

Otóż obraz przedstawiać może pewne sytuacje czy zdarzenia – a dzieł 
tego rodzaju jest bez liku i one właśnie upowszechnione są najbardziej jako 
„obrazy religijne” – zdarzenia, o których mówi np. Pismo Święte, apokryfy, 
życiorysy świętych, legendy wokół nich osnute itd. Sposób ujęcia tego ro-
dzaju tematów może być bardzo różny, od prób możliwie najwierniejszego, 
wręcz fotograficznego rekonstruowania zdarzenia z zachowaniem realiów 
epoki, poprzez ich parafrazy nieliczące się z owymi realiami, ale usiłujące 
uchwycić ich istotny sens, aż do ujęć abstrakcyjnych, symbolicznych włącz-
nie. Przykładem ujęcia pierwszego mogą być np. dzieła Nazareńczyków, 
drugiego – średniowieczne freski czy płótna Rembrandta, trzeciego – cho-
ciażby wystrój Matisse’owskiej kaplicy w Vence. Do istoty wszystkich tych 
zabiegów, decydujących także o istotnym charakterze ich rezultatów, nale-
ży realizacja idei odwzorowania. Rządzi ona zarówno przedstawioną tre-
ścią, jak i warstwą przedstawionych przedmiotów oraz warstwą wyglądów. 
Idea ta zakłada możliwość utworzenia szczególnego odpowiednika „sytu-
acji modelowej” (faktycznej lub legendarnej), odpowiednika, który w ja-
kiejś mierze byłby jej „odbiciem” lub powtórzeniem. A od zdolności zrozu-
mienia owej sytuacji zależy, czy „odwzorowana” ona zostanie w jej cechach 
mniej lub bardziej istotnych, ważnych czy mniej ważnych, służących isto-
cie sacrum czy tylko jego szczególnej otoczce.

Czy w tego rodzaju odwzorowaniach przejawić się może fenomen sa-
crum? Wydaje się, że tak, choć zawsze w sposób pośredni, poprzez przed-
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stawione sytuacje, wyraz psychiczny przedstawionej postaci, jej zachowa-
nia się, gesty itp. Nie bez znaczenia są tu także pewne przedmioty-znaki 
czy przedmioty-symbole pojawiające się w warstwie przedmiotów przed-
stawionych obrazu. Ich odczytanie czy rozszyfrowanie wymaga oczywi-
ście pewnej określonej wiedzy. Wiadomo, że znaczą one tylko w określo-
nym kontekście kulturowym, inaczej: w pewnej intencjonalnej strukturze, 
w którą są wtopione. Metody ikonologiczne nauczyły nas rozszyfrowywa-
nia tego rodzaju treści i wnikania w niekiedy ukryte sensy bogacące dane 
dzieło sztuki.

Mówiąc o sytuacji „odwzorowania”, pragnę zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden moment ważny dla problematyki sacrum, a zawierający się w  sa-
mej koncepcji odwzorowania. Otóż odwzorowanie jako pewien feno-
men przestrzenny może, podobnie jak powtórzenie jako pewien fenomen 
czasowy, nabrać samo przez się sakralnego charakteru. Pierwsze dotyczy 
świętej przestrzeni, drugie świętego czasu. Obraz ukrzyżowania Chry-
stusa poprzez intencje odwzorowania zbawczego zdarzenia oraz możli-
we w konkretyzacji numinotycznej jego „powtórzenie” sam stać się może 
nośnikiem sacrum, zawiera bowiem w  sobie świętą treść związaną in-
tencjonalnie ze zdarzeniem samym. Słowa zawarte w oratorium Heinri-
cha Schütza Sieben Worte Christi am Kreuz są powtórzeniem słów zawar-
tych w Ewangelii, jako słowa wypowiedziane naprawdę przez Chrystusa 
na krzyżu. W  ten właśnie sposób  –  poprzez „odbicie” czy „powtarza-
nie” – wiedzie jedna z dróg przenoszenia sacrum zawartego początkowo 
w świętym wydarzeniu, a potem odnawianego niejako w czasie i w prze-
strzeni. Dzieło sztuki nabiera tym samym jakby wartości rytuału. Sło-
wo „jakby” nie jest tu jednak konieczne: zdarzenie święte odwzorowane 
w obrazie nie ma, ze względu na ontycznie intencjonalny charakter swego 
„odbicia”, tej mocy, którą posiadałoby w rytuale, w rytualnym powtórze-
niu tego zdarzenia, chyba że obraz byłby w ten rytuał wtopiony.

Istnieje wszakże inny, chciałoby się rzec, mocniejszy niż odwzoro-
wanie sposób już nie przedstawienia, ale ewokowania fenomenu sa-
crum w sztuce. Jest nim partycypacja. Trudno powiedzieć, czy z punk-
tu widzenia skuteczności procesu twórczego jest ona równie łatwo (jeśli 
w  ogóle) osiągalna jak odwzorowanie. Wydaje się, że nie i  że, wobec 
tego, nie w działaniach artystycznych należy poszukiwać jej istoty. Ge-
nezą i  „miejscem” partycypacji jest samo dzieło. Rzecz jasna, działal-
ność artysty jest tu także niezbędna, wydaje się jednak, że jakość sacrum 
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występuje tu jako coś niespodziewanego, jako szczególny naddatek, któ-
rego nie można ani przewidzieć, ani zamierzyć. Ten moment „nieza-
mierzoności” czy „nieprzewidywalności” należy do samego procesu 
twórczego, ale odkryć go można dopiero ex post, na podstawie rezulta-
tu owego procesu, a więc dzieła, nie zaś poprzez analizę samych twór-
czych zamierzeń. Sacrum rozumiane jako uczestnictwo może wystąpić 
obok sacrum – wyniku odwzorowania, nie jest to jednak dla niego ko-
nieczne. Samo w sobie pojawia się jako szczególna jakość dana wprost, 
nawet gdy warunkują ją takie czy inne przedmioty przedstawione. Ja-
kość ta jest ujmowana od razu jako jakość symboliczna, choć nie wiąże 
się z żadnym konkretnym przedmiotem, nośnikiem symbolu. Mówiąc 
językiem de Saussure’a, jest to jakby czyste signifié, dla którego nie po-
trafimy wskazać konkretnego signifiant, z jakiego wyrasta. Ale dopiero 
owo signifié interpretowane jest spontanicznie jako symbol czegoś inne-
go, wskazuje na INNE, które teraz pojawia się jako idea w najwłaściw-
szym rozumieniu tego słowa.

Zanim przejdę do rozważań ontologicznych, które, jak sądzę, pozwolą 
uzasadnić tę koncepcję, spróbuję jeszcze odwołać się do przykładu dla jej 
lepszego opisania. Zwróćmy uwagę na obraz Rembrandta znajdujący się 
w National Gallery w Waszyngtonie, a przedstawiający Józefa oskarżone-
go przed Putyfarem przez żonę. Centrum obrazu zajmuje ogromne białe 
łoże, przed nim na pierwszym planie stoją Putyfar z żoną, za nim w pół-
mroku Józef. Łoże jest nie tylko białe: światło, które z niego promieniuje, 
od razu odbierane jest jako znaczące. Widz nie ma wątpliwości: świetlista 
biel nie tylko oznacza tu niewinność, lecz jest niewinnością, jest fenome-
nalnym wcieleniem idei niewinności, w której owa fenomenalna jakość, 
wydobywająca z  półmroku także postać Józefa, partycypuje. Przedmio-
ty przedstawione, ich wyglądy: kształt i  jakość łoża z nietkniętą poście-
lą, wyrazy twarzy występujących tu postaci, refleksy światła, jakie na nie 
padają – wszystko to przyporządkowane jest fenomenowi czystości, nie-
winności i  jego idei, na którą ów fenomen bezpośrednio wskazuje. Nie 
chodzi tu bowiem jedynie o niewinność Józefa, tym bardziej o „powtó-
rzenie” (odwzorowanie) wydarzenia opisanego w Księdze Genesis: chodzi 
o naoczne przedstawienie istoty czystości czy niewinności, co jest możli-
we dzięki 1) odpowiedniemu doborowi jakości zmysłowych, czysto malar-
skich; i 2) nawiązaniu uczestnictwa z czysto intelektualnym i emocjonal-
nym przeżyciem idei samej niewinności.
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Wydaje się, że warunkiem niezbędnym, który musi zostać spełnio-
ny już na poziomie aktu twórczego, jest zdolność uchwycenia istotnych 
cech zjawiska i wyrażenia ich przez kondensację odpowiadających mu ja-
kości wizualnych. Jeśli zgodnie z uwagą Ernsta Cassirera sztuka jest in-
tensyfikacją rzeczywistości, odnosi się to w szczególności do tej jej stro-
ny, którą pragnie ona wyrazić „nadrzeczywistość” niedającą się uchwycić 
w  ramach jakiegokolwiek prostego odwzorowania10. Kondensacja ozna-
cza także koncentrację naszej uwagi na jednej jedynej jakości wybranej, 
o którą w danym przypadku chodzi, a której wszystkie inne są w taki czy 
inny sposób przyporządkowane. Dzieło wyrażające tego rodzaju jakość 
jest więc z istoty swej hierarchiczne: nie wszystko jest w nim równie waż-
ne, nie wszystko prowadzi bowiem do objawienia tej idei, której osta-
tecznie służy. Przeciwieństwem takiego stanu rzeczy jest sytuacja, którą 
można by określić jako semantyczne rozproszenie, w  szczególności zaś 
semantyczne przepełnienie. Kulminuje ona w  chaosie znaczeniowym, 
gdzie mnóstwo nagromadzonych przedmiotów znaczących odsyła w róż-
nych, niekiedy wykluczających się kierunkach. (Nie wiem np., czy Dro-
ga na Kalwarię Pietera Bruegla, która znajduje się w Wiedniu, nie jest ta-
kim obrazem przepełnionym semantycznie. Właściwie nie wiemy, na co 
w nim zwrócić uwagę – tam brak tej hierarchii albo też jest odwrotna hie-
rarchia. Mimo że skądinąd nastrój niesamowitości ewokowany przez ten 
obraz w jego aspekcie aksjologicznym znajduje się w niewątpliwym po-
krewieństwie z sacrum).

Dochodzimy w  ten sposób do problematyki form i  jakości symbo-
licznych, które odpowiednio wykorzystane służyć mogą wywołaniu fe-
nomenu sacrum. Dziać się to może w bardzo różny sposób: czy to przez 
wspomnianą już intensyfikację, czy przez kontrastowanie jakości, któ-
rych zestroje należą odpowiednio do sacrum lub profanum. Rzecz w tym, 
by były one semantycznie związane z  tymi dwoma fenomenami, któ-
re w swej czystej postaci doświadczane są przecież poza sztuką. Tak np. 
światło i ciemność, biel i czerń użyte być mogą dla symbolicznego skon-
trastowania tego, co święte, i  tego, co świeckie. Strzelistość np. kolumn 
czy łuków gotyckich dla oddania transcendencji numinosum. Mrok 

10 Zob. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, Warszawa 
1971, s. 240.
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zarówno realny, jak i przedstawiony w obrazie dla oznaczenia tajemni-
cy. Pustka w przestrzeni w  architekturze chińskiej dla wywołania wra-
żenia nicości odpowiadającej na płaszczyźnie poznawczej niewyobrażal-
ności bóstwa itd. Oto powód, dla którego sacrum w  sztuce wyraża się 
często poprzez pustkę ogołocenia, przez ascetyzm środków, form, przed-
miotów, z których żaden nie jest ważny sam dla siebie, lecz dla czegoś 
innego, dla czystego sensu, w którego ujawnieniu się wyczerpuje. Tym 
samym jego własna przedmiotowość, kształt, wartość stają się niczym, 
zostają unieważnione. Niezbędnym warunkiem wyrażenia sacrum jest 
tedy Nic  –  źródło i  zasada wszelkiej inności. Napięcie między danym 
a symbolizowanym znika. To, co dane, dotykalne, jest tylko środkiem do 
celu, który to cel jednak 1) bez tego środka byłby w ogóle nieosiągalny; 
2) przez środek ten nie jest jednak wyobrażony, lecz, jak mówi o symbolu 
Paul Ricoeur, dany do myślenia, należy bowiem do innego wymiaru. Co 
więcej, wymaga, jak już mówiliśmy, unieważnienia środka, by sam mógł 
zostać osiągnięty; i wreszcie 3) pomimo „przezroczystości” tego środka, 
jest sam w sobie do końca nieuchwytny.

Jak łatwo zauważyć, owe symboliczne sensy wiązać się mogą ze wszyst-
kimi wymiarami dzieła. W obrazie symbolika dotycząca sacrum wypły-
wać może już z zastosowanych w nim form kształtujących warstwę plam 
barwnych, kręgów, kwadratów czy trójkątów, które wyznaczają kompo-
zycję całości, ale które są przecież także nosicielami określonych treści 
symbolicznych, np. niebios, ziemi, Trójcy, co widać szczególnie wyraźnie 
w Trójcy Świętej Andrieja Rublowa. To samo dotyczy stosowanej w obra-
zie symboliki barw przedmiotów przedstawionych itd. Te ostatnie zresz-
tą grają teraz inną rolę niż w obrazach ograniczających się do odwzoro-
wania jakiejś określonej sytuacji, o których była mowa poprzednio. Teraz 
wzmacniać mogą one jednolitą symbolikę całości, do której integralnie 
należą i  której są podporządkowane bez reszty. Tu jako przykład moż-
na by przytoczyć choćby Ostatnią Wieczerzę Salvadora Dali, gdzie cała 
symbolika jest w pełni podporządkowana wyraźnej myśli o kosmicznym 
charakterze tego zdarzenia. Na co jednak owa symboliczna całość wska-
zuje, co jest – inaczej mówiąc – właściwym desygnatem tego komplekso-
wego symbolu? Otóż jest nim jakość idealna albo idea, która została jako 
określony fenomen wywołana w obrazie. Wielkie dzieła sztuki rzadko kie-
dy poprzestają na samych sobie. Z reguły wywołują czy wskazują na ja-
kieś „więcej”, które je przekracza i które poprzez nie objawia się w postaci 
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czystszej, niż to może się dokonać w ograniczonej rzeczywistości same-
go dzieła, zawsze napiętnowanej brakiem. Zrozumienie semantyki obra-
zu wymaga więc wyjścia poza sam obraz, ale nie w stronę tego, co on – je-
śli jest obrazem przedstawiającym – odwzorowuje, lecz w stronę czystych 
treści, ściśle mówiąc: idei, w których partycypują sensy w nim ucieleśnio-
ne. Odwzorowaniu przeciwstawiona jest partycypacja.

Pełne zrozumienie dzieła sztuki wymaga założenia bogatej ontologicz-
nie wizji rzeczywistości. To, co jest, nie da się zredukować do jakiegoś jed-
nego sposobu istnienia. Oprócz przedmiotów realnych, w szczególności 
materialnych, istnieją przedmioty intencjonalne oraz idee. Istnienie tych 
ostatnich doświadczane jest między innymi właśnie poprzez dzieła sztu-
ki. Wiedziano o tym od czasów Platona i Plotyna, było to oczywiste tak-
że dla Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Arthura Schopenhauera, choć 
na ogół wywody ich szły w kierunku odwrotnym do naszego: z założenia 
istnienia idei wnioskowano o ich stosunku do dzieła. Nieuprzedzone doś- 
wiadczenie fenomenologiczne pozwala na przejście od sensu zawartego 
w dziele do idei tego sensu. Podobnie jak od ucieleśnionej w dziele warto-
ści do wartości idealnej, w której wartość urzeczywistniona partycypuje. 
Zrozumienie dzieła sztuki dokonuje się tedy w strukturze, która je prze-
kracza, ale która nie należy do rzeczywistości społecznej (jak chcą nie-
którzy strukturaliści), lecz do świata czystych idei wyznaczających samą 
możliwość semantycznego i aksjologicznego aspektu dzieła.

aspekt aksjologiczny

Pozaestetyczne doświadczenie sacrum w jego czystej postaci pozwala nam 
na odróżnienie go od wartości lub jakości aksjologicznie walentnych, któ-
re – wtopione w estetyczną konkretyzację dzieła – wiązać się mogą z fe-
nomenem sacrum w  sztuce. Niesamowitość, inność, tajemniczość, gro-
za, majestatyczność, potęga, łaskawość, czystość, irracjonalność i  inne 
tego rodzaju wartości, odkryte i przeanalizowane między innymi w Das 
Heilige Rudolfa Otto, mogą być mniej lub bardziej trafnie przedstawione 
czy w szczególny sposób wywołane w dziełach sztuki. Ich związek z war-
tościami estetycznie walentnymi lub z jakościami wartości jest tutaj ko-
nieczny. Cały czas chodzi nam przecież o uchwycenie fenomenu sacrum 
w dziele lub poprzez dzieło sztuki. Może się zresztą zdarzyć, że jakości 
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wartości konstytuujące jakość wartości sacrum w sztuce należeć będą do 
zakresu jakości estetycznie walentnych lub samych jakości wartości este-
tycznych. Choć nie należy z góry wykluczać i tego, że znajdą się one poza 
nimi, w szczególności w zakresie wartości, które gdzie indziej nazwałem 
nadestetycznymi11. Ich wykrycie wymaga w  każdym razie szczególnego 
nastawienia i doświadczenia, które zakładając doświadczenie estetyczne 
(prowadzące do ukonstytuowania się przedmiotu estetycznego), przekra-
cza je jednak, wiodąc do wytworzenia nowego przedmiotu intencjonalne-
go, który proponuję nazwać konkretyzacją numinotyczną.

Wszystkie jakości numinosum, jakie pojawiają się w jego religijnym do-
świadczeniu, znaleźć mogą swe intencjonalne odzwierciedlenia w sztuce, 
w szczególności w aksjologicznym wymiarze dzieła. Ale rzecz znamienna, 
bądź nabierają one wówczas szczególnego estetycznego charakteru, bądź 
po prostu utożsamiają się z jakościami wartości estetycznych, resp. jako-
ściami estetycznie walentnymi. Dotyczy to także tej wartości, która w kró-
lestwie estetyczności zajmuje miejsce pierwsze – piękna. Piękno charak-
teryzuje się właściwością niezwykłą: gdziekolwiek zostanie „uchwycone” 
czy „zrealizowane”, objawia zarówno swą niepełność (na którą zwraca 
uwagę Cyprian Kamil Norwid w natchnionych wersach Fortepianu Szo-
pena – „zawsze zemści się na tobie brak”), jak i swoje „więcej”, na które się 
każdorazowo otwiera. Prawdę tę odkrył Platon i ustami Sokratesa ogłosił 
w Uczcie. Droga poznania piękna w Uczcie to nic innego jak pokazywanie, 
że na każdym szczeblu widać coś więcej, aż do tego momentu, w którym 
dochodzi się do Piękna jako absolutu. Inaczej, nie znajdując pełnej reali-
zacji w świecie, wskazuje na swoje „inne”, a poprzez nie wiąże się z inno-
ścią – cechą istotną sacrum. To samo dotyczy jakości doskonałości, w któ-
rej jakże często widziano element konstytutywny piękna12. Oto znamienne 
słowa Mircei Eliadego:

W każdej dziedzinie doskonałość przeraża i  ta sakralna czy magiczna wartość 
doskonałości tłumaczy uczucie lęku, który odczuwa się nawet w  najbardziej 

11 Zob. W. Stróżewski, Wartości estetyczne i nadestetyczne, [w:] tenże, Wokół piękna. Szkice 
z estetyki, Kraków 2002.

12 Porównaj chociażby definicję piękna u św. Tomasza: „Adpulchritudinem tria requiruntur: 
primo quidem integritas, sive perfectio […] Et debita proportio, sive consonantia. Et iterum 
claritas…” (Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I, 30, 8).
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cywilizowanych społeczeństwach wobec świętego lub geniusza. Doskonałość nie 
należy do naszego świata. Jest czymś innym niż ten świat, przychodzi skądinąd13.

Zwróćmy także uwagę na pewne cechy charakterystyczne doświadcze-
nia doskonałości, a w konsekwencji i piękna. Pierwszy rys tego doświad-
czenia to poczucie własnej małości, więcej, nicości wobec tego, z czym dane 
nam jest obcować. Wielkie dzieła sztuki porażają nas, rzucają na kolana, 
a zarazem napawają nas uczuciem wyciskającego łzy z oczu szczęścia, że 
znaleźliśmy się w szczególnym stanie „łaski” obcowania z nimi. Tego stanu 
umniejszenia czy unicestwienia nas samych nie odczuwamy w żadnym ra-
zie jako degradacji, lecz jako konieczny warunek przeżycia tej niezwykłej, 
przekraczającej nas i wszystko, co możemy pomyśleć, wartości. Czujemy 
się umniejszeni i wywyższeni, unicestwieni i porwani ku górze, a przecież 
to wydaje się nam czymś zupełnie naturalnym w sytuacji, w jakiej się znaj-
dujemy. Doskonałość, piękno wywołują więc takie same reakcje, jak myste-
rium tremendum. Czy jest to tylko analogia, czy powinowactwo? Czy więc 
momenty bojaźni i  fascynacji należą do piękna i doskonałości tak samo, 
jak należą do numinosum? Czy piękno samo w sobie jest numinotyczne 
(może takie jego rozumienie rządziło słowami Deotymy w Uczcie) – lub na 
numinosum z konieczności wskazuje? Przypominają się początkowe wier-
sze Pierwszej Elegii Duinejskiej Rainera Marii Rilkego, ale wydają mi się one 
tak ważne, że pozwolę sobie ponownie je przytoczyć:

Któż, gdybym krzyknął, usłyszałby mnie z zastępów 
anielskich? A, gdyby nawet któryś z aniołów 
przycisnął mnie nagle do serca: musiałbym umrzeć 
od jego silniejszej istoty. Albowiem piękno jest tylko 
przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy 
z takim podziwem, gdyż beznamiętnie pogardza 
naszym unicestwieniem. Straszliwy jest każdy anioł14.

Charakterystyczna dla wartości sacrum jest jej zdolność do łączenia 
się, by użyć terminologii Mieczysława Wallisa, zarówno z  wartościami 

13 M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966, s. 20.
14 R. M. Rilke, Elegie Duinejskie. Pierwsza elegia, [w:] tenże, Poezje, tłum. M. Jastrun, Kraków 

1974, s. 201.
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estetycznymi łagodnymi, jak i ostrymi i syntetyzowania różnych ich do-
borów w nowe postaciowe jakości wartości.

Architektura lub muzyka sakralna zawsze będzie miała pociąg do wartości ostrych. 
Francuskie katedry gotyckie wieku XIII działają na nas swym ogromem, są wznio-
słe, podczas gdy rzeźba tej epoki dąży w sposób widoczny do piękna15.

Według Wallisa wzniosłość należy do wartości ostrych, piękno do war-
tości łagodnych. Do wartości ostrych należą, obok wzniosłości, tragizm, 
majestatyczność, charakterystyczność, także komizm i brzydota. Do łagod-
nych – oprócz piękna – łagodność, wdzięk, śliczność itd. U podstaw pierw-
szych leży szczególna dysharmonia i  jej doświadczenie, przejawiające się 
między innymi, przynajmniej początkowo, w uczuciu przykrości. U pod-
staw drugich harmonia i wywoływane przez nią uczucie spokojnego zado-
wolenia. Pierwsze są charakterystyczne dla „stylów barokowych”, drugie dla 
„klasycznych”. Sacrum pojawia się w jednych i drugich. Wszak doświadcza-
my go zarówno w dramatycznych obrazach Jacopa Tintoretta czy El Greca, 
jak i w pełnych spokoju i nieziemskiej słodyczy dziełach Fra Angelica.

Porównajmy zresztą w tym aspekcie dwa najbardziej w Polsce czczo-
ne wizerunki Matki Boskiej: Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Fenomen 
sakralności stowarzyszony jest w każdym z nich z zupełnie innymi jako-
ściami. W przypadku pierwszego obrazu dominuje majestatyczność, hie-
ratyczność, powaga, a nawet pewna surowość, wreszcie, z czysto formal-
nego punktu widzenia, szczególna statyczność uzyskana m.in. dzięki nie 
całkiem zresztą dokładnej symetryczności lewej i  prawej części przed-
stawionej en face twarzy. W przypadku drugiego na plan pierwszy wysu-
wają się takie jakości, jak: wdzięk, powab, szczególna słodycz, łagodność 
i  dynamiczność wynikająca z  pochylenia głowy pociągającego jakby za 
sobą ruch całej postaci. A przecież w jednym i drugim przejawia się czy-
sta i najbardziej wzniosła jakość sacrum.

Oczywiście nie wszystkie jakości wartości estetycznych nadają się do 
współkonstytuowania jakości sacrum. Być może dla skontrastowania pier-
wiastków sacrum i profanum nadaje się także wartość brzydoty. Nie wydaje 

15 M. Wallis, Wartości estetyczne łagodne i ostre, [w:] tenże, Przeżycie i wartość, Kraków 1968, 
s. 201.
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się natomiast, by mogła jako podbudowa sacrum wystąpić np. wartość ko-
mizmu czy groteskowości. Są natomiast wartości, które ze swej istoty ciążą 
niejako w kierunku sakralności. Mówiliśmy już o pięknie i doskonałości. 
Listę tę wypada teraz rozszerzyć o takie wartości, jak wzniosłość oraz o ta-
kie jakości estetycznie walentne, jak: ciemność, cisza, milczenie. „Najsku-
teczniejszym środkiem przedstawienia numinosum w  różnych sztukach 
jest prawie wszędzie wzniosłość”, pisze Otto, a następnie przytacza różne 
jej wcielenia w dziełach religijnych należących do rozmaitych kultur.

Później spotykamy się raczej z  samym numinosum w  jego irracjonalnej postaci 
i z tym jego elementem, który wprawia w zachwyt w potężnych rytmach i drga-
niach. Ten numinotyczno-magiczny element daje się zwłaszcza odczuć w wyra-
zistych postaciach Buddy sztuki wczesnochińskiej i oddziałuje tu także na widza 
„bez pojęcia”, to jest na takiego, który nic nie wie o nauce i spekulacjach buddyzmu 
mahajanistycznego. Wiąże się tu on jednocześnie z elementem wzniosłości i udu-
chowionej wyższości, które z tych rysów Buddy przemawiają najgłębszym skupie-
niem i najgłębszą zadumą nad światem, a  jednocześnie prześwietla sam sobą te 
schematy i robi z nich transparent czegoś „całkiem innego”16.

Związek sacrum z  jakościami estetycznymi nie zawsze jest jednak 
możliwy. Nie tylko nie wszystkim jakościom estetycznym udają się te po-
łączenia z sacrum, ale i te, które się udają, mogą okazać się nieprzydat-
ne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy wartości estetyczne tak bardzo 
przesycają dzieło, tak wysuwają się na plan pierwszy, że… uniemożli-
wiają przejawienie się przez nie wartości jakiegokolwiek innego rodzaju. 
Uwaga perceptora kieruje się wyłącznie na dobory wartości estetycznie 
walentnych i  jakości samych estetycznych wartości, wobec czego nie-
możliwa jest konstytucja jakiejkolwiek innej konkretyzacji poza konkre-
tyzacją estetyczną obrazu. Wydaje się, że możliwości pojawienia się jako-
ści sacrum zagrażają w szczególności dwa niebezpieczeństwa: 1) przerost 
wartości estetycznych, 2) kicz. W pierwszym przypadku sacrum nie do-
chodzi do głosu, gdyż zostaje stłumione przez nadmiar estetyczności, 
w drugim nie pojawia się dlatego, że nie ma autentycznych wartości, któ-
re dla jego pojawienia się są niezbędne.

16 R. Otto, Świętość, dz. cyt., s. 102n.
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Wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, nie wyjaśnia, czym jest sa-
crum. Wartości artystyczne wskazują na pewne środki, które umożliwia-
ją pojawienie się sacrum. Wartości estetyczne określają jakości, z który-
mi niektóre przejawy sacrum mogą się pokrywać. W mniej lub bardziej 
wyraźnej intuicji przybliżamy się do sacrum. Gdy jednak wynik naszego 
doświadczenia próbujemy wyartykułować, okazuje się, że łatwiej postę-
pować nam drogą negatywną niż pozytywnie określającą istotę zjawiska. 
Z pewnością sacrum nie utożsamia się ani z wartościami artystycznymi, 
które jego pojawienie się w dziele niejako przygotowują, ani wartościa-
mi estetycznymi, w których częściowo znajduje swój fundament. Stwier-
dzenie, że je przekracza, że należy do wartości nadestetycznych, też mówi 
w gruncie rzeczy niewiele. Sacrum, jeśli w dziele sztuki istotnie doszło 
do jego uobecnienia, fascynuje bardziej niż czyste piękno, a zarazem jest 
bardziej odległe, transcendentne, wzniosłe niż wszelka estetyczna wznio-
słość. Jest tajemnicze, ale nie tajemniczością przedstawioną czy wywołaną 
środkami, które ostatecznie można ujawnić i rozszyfrować, jak chociaż-
by półmrok w sklepieniach katedry, gra światła i cieni u Rembrandta, lecz 
tajemniczością, która dana jest jako nieprzenikniona, nie do odgadnię-
cia. Nie wiem, czy istnieje wiele dzieł spełniających ten warunek. Charak-
terystyczne jest zresztą i to, że te, na które odważyłbym się tutaj wskazać, 
nie zawsze są dziełami o treści religijnej. Pejzaż z wiatrakiem Rembrand-
ta obok Chrystusa uciszającego burzę Tintoretta, Delfy i katedra w Char-
tres, Pasja według św. Jana Jana Sebastiana Bacha i Trio smyczkowe Wol-
fganga Amadeusza Mozarta. Ostatnie kwartety Ludwiga van Beethovena 
i Symfonia Psalmów Igora Strawińskiego, może jeszcze III Symfonia Wi-
tolda Lutosławskiego… Najważniejsze jest to, że ów charakter nieprze-
niknionej tajemniczości przenosi nas do istoty tajemniczości w ogóle, do 
jej idei, przekraczającej wyjściowe dzieło sztuki, ale uobecnionej w nim 
i przez nie.

Konkretyzacja numinotyczna

Zbliżamy się do końca naszych rozważań. Pozostaje – niestety – sprawa 
najważniejsza, mianowicie problematyka konkretyzacji numinotycznej 
i związanego z nią numinotycznego doświadczenia. Problematykę tę mo-
żemy jednak już tylko zasygnalizować.
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Doświadczenie sacrum w sztuce odbywa się w ramach szczególnego 
przeżycia estetyczno-numinotycznego, które prowadzi w  konsekwencji 
do ukonstytuowania się intencjonalnego przedmiotu numinotycznego, 
będącego jedną z  możliwych konkretyzacji dzieła sztuki. (Konkretyza-
cja estetyczna, którą tak znakomicie zanalizował Roman Ingarden, nie 
jest jedyną, jaka może w oparciu o dzieło sztuki się pojawić). To, o czym 
mówiliśmy poprzednio: doświadczanie tajemnicy sacrum i przejście od 
danego bezpośrednio fenomenu tajemniczości do idei tajemnicy – do-
konuje się więc w  ramach owego szczególnego przeżycia estetyczno-
numinotycznego, na podstawie przedmiotu, jaki się dzięki temu przeży-
ciu konstytuuje.

Proces konkretyzacji numinotycznej jest jednak bardzo skompliko-
wany. Przede wszystkim więc jest procesem wielofazowym, zakładają-
cym różnego rodzaju przeżycia, wśród których niezbędne jest także (mó-
wimy przecież cały czas o  sacrum w  sztuce!) przeżycie estetyczne wraz 
z jego estetycznym przedmiotem. W pewnej fazie przebiegu całego prze-
życia, związanego z integralnym doświadczeniem dzieła, przeżycie este-
tyczne może zejść na plan dalszy, jednakże gdyby nie wystąpiło w ogóle, 
to nie mielibyśmy prawa mówić o dziele jako o wyjściowym przedmio-
cie doświadczenia numinotycznego, lecz jedynie jako o czymś okazjonal-
nym, co tylko przypadkiem stało się punktem wyjścia jakiegoś doświad-
czenia sacrum.

Doświadczenie numinotyczne dzieła sztuki (przy założeniu, że jest 
ono w ogóle zdolne do tego doświadczenia i do opartej na nim konkre-
tyzacji doprowadzić) zawiera w sobie co najmniej dwa rodzaje przeżyć: 
a)  przeżycia rozumienia, odnoszące się do semantycznej strony dzieła, 
b) doświadczenie aksjologiczne, zdolne uchwycić dobory wartości, ujaw-
niające się zarówno w dziele, jak i w jego konkretyzacji.

Te dwa szeregi przeżyć mogą przebiegać równolegle, mogą się przepla-
tać nawzajem (poczynając od szczególnej emocji wstępnej, która i tu musi 
wystąpić), mogą wreszcie ustępować sobie wzajemnie miejsca, tak że jed-
no występuje tylko jakby w tle drugiego. Możliwe są zresztą i takie sytu-
acje, w których jedno wygaśnie zupełnie, albo wygasną obydwa na rzecz 
trzeciego, np. dla autentycznego przeżycia religijnego (modlitwy, kontem-
placji), które, wywołane przez dzieło i jego konkretyzacje, porzuci następ-
nie wszystkie związane z nim doświadczenia i rozwinie się wedle swych 
własnych praw.
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Dociekając jednak możliwości sacrum w sztuce, musimy ciągle pamię-
tać, że obcujemy stale jedynie z pewnym przedmiotem intencjonalnym, 
z  fenomenem lub  –  co najwyżej  –  z  odsłaniającą się poprzez ten feno-
men ideą sacrum, nie docieramy natomiast do sanctum w znaczeniu czy-
sto religijnym, znaczeniu, które zakładać musi pewną rzeczywistość me-
tafizyczną, rzeczywistość istniejącą w sposób absolutny.

Toteż ostatnie pytanie, które pragnę zadać, brzmi następująco: jak się 
przedstawia metafizyka sacrum w obrazie? Czy jest możliwe, żeby obraz, 
dzieło sztuki partycypowało w sanctum rozumianym metafizycznie? Gdy-
byśmy odpowiedzieli bez żadnych zastrzeżeń na to pytanie, to musieliby-
śmy stwierdzić, że albo artysta jest kimś takim, kto jest zdolny do – by tak 
się wyrazić – „ściągnięcia” tego sanctum na ziemię (więc, na dobrą spra-
wę, byłby jakimś magiem, a nie tylko artystą), albo przynajmniej niektó-
re obrazy są w jakiś szczególny sposób przez Boga sanktyfikowane. O ile 
pierwsza z tych możliwości wydaje mi się z różnych względów nieuzasad-
niona, o tyle trudno byłoby odrzucić a priori drugą. Tym bardziej, że zda 
się ją potwierdzać istnienie tzw. obrazów cudownych, a ugruntowuje ją 
teologicznie ortodoksyjna teoria ikony.

Ikona jest sakramentem. A to znaczy, że partycypuje nie tylko w feno-
menie czy w idei sacrum. Jest nie hierofanią jakiejś abstrakcyjnej treści, ale 
pewnego rodzaju teofanią, objawieniem czystej świętości Boga, świętości 
Jego samego albo Jego świętych. Wielka teologia ikony próbuje wyjaśnić, 
jak to jest możliwe. Zakłada przy tym, że niezbędna jest tu teoria partycy-
pacji (o czym była już po trochu mowa), a także owo szczególne „środo-
wisko Boże” – Kościół, który jest zdolny stworzyć sytuację metafizyczną, 
w jakiej owa partycypacja staje się w ogóle możliwa. Dla potwierdzenia 
tych uwag odwołajmy się – na zakończenie – do tekstów dwóch znako-
mitych znawców teologii ikony: Pawła Florenskiego i Lwa Uspieńskiego:

Ikona to wypisane kolorami imię Boże. Cóż to jest bowiem obraz Boży, duchowe 
światło płynące od świętego wyobrażenia, jak nie nakreślone na świętej osobowo-
ści Imię Boże? Podobnie jak świadek-męczennik, święty nie siebie, lecz Jego uka-
zuje, tak i owi świadkowie świadków – ikonografowie – ukazują w świadectwie nie 
swoją sztukę ikonograficzną, to znaczy nie siebie, lecz świętych świadków Pana, 
a za ich pośrednictwem i samego Pana.

Ze wszystkich dowodów filozoficznych na istnienie Boga najbardziej przeko-
nywająco brzmi właśnie ten, o którym nawet nie wspomina się w podręcznikach. 
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Można go na przykład sprowadzić do następującego wnioskowania: „Jest Trójca 
Rublowa, a więc jest i Bóg”.

[…] każde wyobrażenie ze względu na swą nieodzowną symbolikę odkrywa 
nam swoją duchową treść tylko w procesie naszego duchowego wstępowania „od 
obrazu do pierwowzoru”, to znaczy podczas ontologicznego kontaktu z  samym 
pierwowzorem. Wtedy i  tylko wtedy materialny znak napełnia się życiodajnymi 
sokami i tym samym, nieodłączny od swego pierwowzoru, przestaje być „wyobra-
żeniem”, stając się pierwszym impulsem albo jednym z pierwszych impulsów wy-
woływanych przez rzeczywistość17.

Studiując ikonę, musimy sobie ciągle uświadamiać, że święty obraz jest inte-
gralnie włączony w pewną harmonijną syntezę, w organiczną całość, którą for-
muje kult prawosławny; poza nim – powtarzamy – treść obrazu i  jego sens nie 
mogą być zrozumiałe18.
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K a r o l  Ta r n o W s K I

Wiara fundamentalna

co to jest wiara fundamentalna?

W „duchowej sytuacji naszej epoki”  –  mówiąc słowami Karla Jasper-
sa  –  uległy, jak wiadomo, zakwestionowaniu na pozór trwałe struktury 
myślowe i instytucjonalne wierzeń zachodniego świata, przede wszystkim 
chrześcijaństwo. Wydaje się a priori pewne, że wszelkie próby umieszcze-
nia się samemu poza tym kontekstem skazane są na porażkę. Z drugiej 
strony wszakże filozofia marnieje bez pewnej „wtórnej naiwności”, to zna-
czy bez nieuchronnie ciężarnego założeniami, ale mimo wszystko w swej 
intencji bezpośredniego, spojrzenia na doświadczaną pod pewnym ką-
tem rzeczywistość. Czy jest to w  ogóle możliwe? Pytanie, które zadaje-
my, dotyczy tego, co w stosunku do teologii przybrało nazwę praeambula 
fidei, a co moglibyśmy może nazwać za Immanuelem Kantem „warunka-
mi możliwości” wiary religijnej. Ale warunki możliwości to nie to samo, 
co to, co przez te warunki umożliwione. Inaczej mówiąc, nie zamierzam 
tu mówić o wierze religijnej, lecz raczej o pewnej fundamentalnej stronie 
życia człowieka, którą nazwałem „wiarą fundamentalną”.

Trzeba jednak zadać jasno pytanie: czy pozostaje coś jeszcze z pojęcia 
wiary tam, gdzie rozluźnia się wiara w ścisłym sensie religijna, albo gdy 
zderza się z wielością „wiar”? Pytanie dotyka problemu postsekularyzmu, 
który jest osobnym, wielkim problemem chrześcijaństwa. Ale poszuki-
wania ewentualnych odpowiedzi mają zwykle charakter socjologiczny 
i wyrastają z hermeneutyki ostatnich dziejów kultury europejskiej. Moja 
perspektywa jest jednak inna: poszukuje podstaw wiary religijnej w war-
stwie, która leży do pewnego stopnia poniżej uwikłań w dziejowość kultu-
ry, chociaż ma z nią dość ścisły związek. Chodzi tu o egzystencjalne skutki 
pewnej strony nihilizmu, wówczas gdy – jak to pisał Paul Tillich – zała-
muje się poczucie tak zwanego sensu życia. Tillich wiąże tę konstatację 
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z tym, co nazywa „absolutną troską”. Termin „troska”, przejęty od Martina 
Heideggera, ale obecny także w myśli Jana Patočki, a nawet w późnych wy-
kładach Michela Foucaulta. W życiu ludzkim tkwi niewątpliwie „troska” 
o nie samo, troska bardziej podstawowa niż wszelki egocentryzm. Tillich 
i Max Scheler twierdzą, że ma ją każdy, a tylko może ją błędnie identyfiko-
wać i przeoczyć, o ile wtłoczy ją od razu w pewne wypreparowane treści. 
Chodzi w niej – mówiąc z grubsza – o przeżywaną „wartość” samego pro-
cesu życia, które tylko w powiązaniu z jakąś absolutnością uzyskuje moż-
liwość usprawiedliwienia i powoduje, że można je „wygrać” jako całość 
albo właśnie „przegrać”. O ile tak rozumiemy ideę „sensu życia”, to jest to 
sens, który konstytuuje się jedynie przez uczestnictwo w życiu, przez po-
stawienie na coś, co ma wartość bezwzględną. Dla Tillicha absolutność 
wiąże się nie tyle z jakąś treścią, ile z mocą zaangażowania, które wyko-
rzystując dynamikę pragnienia, idzie od razu dalej niż wszelkie treści. Til-
lich, ale także Maurice Blondel uważali, że przeżywaniu absolutności gro-
zi zawsze idolatria, to znaczy wiązanie jej z jakąś skończoną treścią. Otóż 
wydaje się, że ponieważ w czasach nihilizmu żadna konkretna wartość nie 
jawi się jako godna absolutnego zaangażowania, to nie ma w ogóle żad-
nej absolutności. Wszystko jest poniekąd na tym samym poziomie, który 
nie „bilansuje” życia jako całości. Zamiast absolutu mamy nicość. A skoro 
nic nie ma wartości absolutnej, skoro w dodatku życie kończy się śmier-
cią, to nie ma na nic nadziei i życie nie zasługuje na przeżycie.

Czy sytuacja całkowitego wygaśnięcia nadziei jest jednak możliwa? 
Tillich słusznie twierdził, że w wierze, którą nazywał absolutną, jest coś 
niezniszczalnego; ale utożsamiał to zbyt pospiesznie ze wspieraniem się 
o Bycie – fundament, dający o sobie znać nawet w ręce samobójcy. Zabra-
kło mu jednak chyba pokory fenomenologa. Spróbujmy więc skromniej. 
Stawiam tezę: żyjąc, ufamy, życie samo w sobie to poryw ufności, który 
możemy nazwać pra-zaufaniem. Nie należy pod to podkładać relacji ex-
plicite intersubiektywnej, chociaż pojęcie ufności taką relację implicite za-
kłada. Spytajmy jednak naiwnie: co to znaczy żyć? Odpowiedzi, jak wiemy, 
nie możemy szukać jedynie w naukowym przyrodoznawstwie. „Radykal-
na fenomenologia życia” np. – w wydaniu Michela Henry’ego – umiesz-
cza życie w  kontekście podstawowej problematyki fenomenologicznych 
pytań o źródło jawności jako takiej. Dla Michela Henry żyć to objawiać 
się sobie w  przepływie wewnątrzcielesnych przeżyć  –  w  samodozna-
waniu – a zarazem wciąż przyjmować w siebie otrzymywane życie. Dla 
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Henry’ego  –  fenomenologa  –  ten rodzaj ciemnej jawności jest pierwot-
niejszy od wszelkich ujawnień płynących od strony świata. Lecz żyć to 
przecież nie tylko ujawniać i nie tylko móc karmić się swoją immanentną 
energią. To niewątpliwie karmić się tym, co inne – treściami, które wraz 
z życiem do nas napływają. Emmanuel Levinas twierdził, że żyć to „roz-
koszować się” natychmiast różnymi pokarmami, a nie tylko nieustannie 
ich w nieokreślonej przyszłości oczekiwać. Ale jednak ta natychmiasto-
wość rozkoszowania się nie wyczerpuje pulsującej pod tym rozkoszowa-
niem się otwartości. 

Otóż otwartość ta jest podstawową ufnością, która trwa niezwalczo-
na pomimo wciąż stale nawarstwiającego się doświadczenia rozczarowań. 
Dlatego życie zawiera w sobie coś więcej, niż karmienie się samym sobą, 
a  także jakimikolwiek treściami; zawiera akceptację życia jako elemen-
tarnego, choć absolutnie nieokreślonego dobra. Dobro to, które wciąż się 
gdzieś konkretyzuje, ale zarazem przenika wszelkie treści atmosferą utka-
ną z oczekiwań i niepisanej obietnicy ich spełnienia, nie jest ponad ży-
ciem, lecz w nim, ale nie jest także tajemniczym Byciem. Pra-zaufanie jest 
nieokreślone co do kierunku, ale nie obojętne. Otwiera się ono na każde 
nadchodzące dobro, a zarazem z góry je przekracza. Dlatego pra-zaufanie 
jest bardzo bliskie nadziei w stopniu, w jakim otwiera się na przyszłość, 
na płynące z przyszłości, ale przecież zawarte także w mojej teraźniejszo-
ści możliwości. O  ile jednak pra-zaufanie można określić jako w  pew-
nym sensie „akt” spełnianego w teraźniejszości ludzkiego istnienia, o tyle 
nadzieja kieruje się w stronę przyszłości, a zarazem możliwego „całkiem 
inaczej”. Jeżeli życie ujmujemy jako bycie albo uczestnictwo w Byciu jako 
„akcie”, to przecież akceptacja życia rozumie je przede wszystkim jako cię-
żarne pozytywnymi możliwościami.

Tak właśnie przejawia się podstawa tego, co nazywamy tu „wiarą fun-
damentalną” w  podwójnym sensie czegoś, na czym możemy się mimo 
wszystko wesprzeć i  na czym wspieramy się nieustannie faktycznie. Jest 
ona także, tak jak „życie” u Michela Henry’ego, „wiarą transcendentalną”, 
ponieważ konstytuuje sam rdzeń warunków możliwości zjawiania się zja-
wisk dla mnie oraz mnie jako podmiotu dla siebie samego. Jest tak dlatego, 
że zjawiska które jawią się dla ludzkiej podmiotowości, nie są nigdy całko-
wicie neutralne; są dla niej mniej lub bardziej ważne, odpowiadające po-
zytywnie lub negatywnie na poryw ufności, związany nierozdzielnie z pra
-wydarzeniem życia jako „mojego”. Perspektywa ufności jest perspektywą 
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afirmowanego, ale zwłaszcza oczekiwanego dobra w najszerszym sensie; to 
ona właśnie sprawia, że czas życia jest pierwotnie czasem nadziei. Cierpli-
wość – w sensie Levinasa – starzejącego się nieuchronnie życia, jest nie tyl-
ko poddawaniem się koniecznościom, ale nadzieją, gotową „przeskoczyć” 
własną skończoność. Być otwartym to oczekiwać, to znaczy przyjmować 
przychodzenie rzeczy w geście elementarnej gościnności, która wita nad-
chodzącą albo zastawaną „obecność”, tylko jednak dlatego, że niesie ona 
w sobie obietnicę dobra. W przeciwnym razie zjawiająca się obecność mo-
głaby być nawet intencjonalnie antycypowana, ale nie byłaby właśnie wita-
na. Ta elementarna struktura nie ma jednak bezpośrednio nic wspólnego 
ze szczegółowymi oczekiwaniami, które rzeźbią zarówno egzystencjalną 
orientację w świecie, jak i horyzonty intencjonalnej świadomości, projek-
tującej antycypująco, mniej lub bardziej już znane, sensy przedmiotowe. 
Wręcz przeciwnie: horyzont – jeśli można go tu tak nazwać – wiary fun-
damentalnej jest nieokreślony, nie tylko co do swego „jak”, lecz także co do 
swej intensywności, swego „jak bardzo”. Zawiera on w samym swym sen-
sie możliwość zarówno nieskończonej różnorodności konkretnych „dóbr”, 
a jeszcze pierwotniej, wartości1, jak nieograniczonej amplitudy intensyw-
ności, a  więc nieskończenie wielkiego (np. „wspaniałego”, „wzniosłego”) 
dobra, które zawsze może do mnie przyjść, spłynąć jako „dar”. Możliwość 
ta zdaje się tkwić w tym, że dobro rysuje się jakby na przecięciu faktycznej 
hierarchizacji wartości czy konkretnych „dóbr” oraz – współzawartym być 
może w samej hierarchizacji jako takiej – otwarciu na jakieś „więcej”, któ-
remu z samej istoty nie można zakreślić żadnych barier. To dlatego zresz-
tą oczekiwania mogą przybrać najbardziej dziwaczne czy utopijne kształty 
i domagać się w zetknięciu z rzeczywistością określenia ich szczególnej ak-
sjologicznej i ontologicznej prawdy.

Wiara fundamentalna – dopowiedzmy teraz – zawiera w samym „co” 
i  „jak” oczywiste odniesienie do drugich, innych. Ufać życiu, to ufać 
przede wszystkim drugim, bliskim, ich dobrej woli, ich akceptującej wol-
ności, ich inicjacji. Miejscem rozkwitu wiary fundamentalnej jest pew-
ne źródłowe „gdzie”, jakim jest dom rodzinny. Wiary fundamentalnej się 

1 Używam tego terminu, pomijając, niepozbawioną racji, krytykę pojęcia wartości przepro-
wadzoną przez Heideggera i jego następców. Nie uważam jednak, by krytyka ta była wystar-
czającym powodem dyskredytacji tego pojęcia, analizowanego tak trafnie przez Schelera, 
Ingardena, Hartmanna, a ostatnio – Tischnera.
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uczymy z najbardziej elementarnymi gestami macierzyństwa i ojcostwa, 
które wnoszą w tę pra-wiarę nieodłączny koloryt dialogiczny, decydują-
cy w  istocie o  najgłębszym sensie wiary, zwłaszcza wówczas, gdy prze-
mienia się ona w wiarę religijną. Wiara fundamentalna nawarstwia się czy 
„nawija” wraz z  naszymi osobistymi dziejami, niosąc w  sobie odkłada-
jący się w naszej pamięci potencjał spotkań, fascynacji, miłości, a także, 
niestety, zdrad. Gdyż owo pra-zaufanie nie jest bynajmniej pozbawione 
wewnętrznej dramaturgii, w stopniu, w jakim konstytuuje czasowy pro-
ces, faktyczne „dzieje”. Stajemy wciąż wobec oporu, przeszkód, dramatów, 
sytuacji granicznych. Wiara w życie i  zawarte w nim możliwości dobra 
musi od początku radzić sobie z „żywiołem faktyczności”, faktycznych do-
świadczeń, które dorzucają do oczekiwań pamięć nie tylko doświadcza-
nych radości, lecz także niespełnień, rozczarowań, cierpień, zła. Sytuacje 
te problematyzują życie, wyzwalają pytania, mobilizują inteligencję i siły, 
by różnorakiemu złu zaradzać, ale ostatecznie mogą prowadzić do znie-
chęcenia. Na tej drodze konstytuuje się to, co można by nazwać faktycz-
nym horyzontem życia, który nie tylko nie jest jednoznacznie pozytywny, 
lecz także wprowadza pewien aksjologiczny i myślowy zamęt, w którym 
dobro i zło się neutralizują, powodując, że horyzont staje się na pozór ak-
sjologicznie obojętny, właśnie „faktycznościowy”. Gdyż faktyczność to 
w pewnym sensie „losowość”, przypadkowość, obojętność.

Co to takiego horyzont? Przypomnijmy dla jasności to techniczne i nie-
łatwe do objaśnienia pojęcie fenomenologii. Horyzont oznacza – w analo-
gii do horyzontu w krajobrazie – pewien kres, ostateczny lub nie, do którego 
odnoszą się wszystkie przez nas kierowane intencje, i cele, a zarazem pew-
ne „gdzie”, wewnątrz którego od początku się odnajdujemy. Dla fenome-
nologów takim horyzontem jest świat jako całościowe tło naszych poznań 
(Edmund Husserl), lub skończone – gdyż ograniczone naszą śmiercią – cza-
sowe pole wszystkich naszych działań i zamierzeń (Martin Heidegger). Ho-
ryzont jest w ten sposób całościowym tłem i zarazem środowiskiem naszego 
życia jako życia ludzkiego. Ponieważ horyzont nie jest po prostu przedmio-
tem i nie jest w ogóle jako przedmiot dany (choć może być wtórnie jako 
taki pomyślany), jego obecność jawi nam się głównie poprzez sposób, w jaki 
przeżywamy życie; poprzez jego każdorazowe „nastroje” nasycone atmosfe-
rą „troski”, a ostatecznie – dobra i zła. Konstytuują one pewną podstawową 
„nastrojowość”, na którą składają się nasze osobiste doświadczenia i odpo-
wiedzi na nie, ale także interpretacja świata. płynąca z „ducha czasu”. Otóż 
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wydaje się, że tak, jak możemy przeżywać rzeczywistość na sposób zaakcep-
towanego pra-zaufania i płynących z niego możliwych etycznych postaw 
takich jak wierność i dobroć, tak możemy ją też przeżywać w perspektywie 
równie zadecydowanej „pra-zdrady”, o jakiej pisali Józef Tischner i Richard 
Niebuhr, która może rodzić anty-etykę odwetu i rozpacz. Pra-zdrada to ar-
cheologia utraty, o której szeroko traktowała psychoanaliza, utraty, za którą 
nie czujemy się odpowiedzialni, tak jakbyśmy od początku zostali właśnie 
w naszym pra-zaufaniu zdradzeni, odepchnięci. Ta całościowa Grundbefin-
dlichkeit ma szerszy i głębszy zasięg niż jakiekolwiek konstrukcje mitolo-
giczne czy teologiczne. Można ją dookreślić za pomocą takich uczuć i po-
staw, jak z jednej strony radość (i wdzięczność) oraz nadzieja, a z drugiej 
lęk, poczucie bycia-rzuconym bez własnej zgody w istnienie. Nie jest by-
najmniej z konieczności tak, jak twierdzi Martin Heidegger w Fenomenolo-
gii i teologii, że religijnie motywowana wdzięczność zakłada pierwotne po-
czucie bycia-rzuconym. Lecz o  ile pra-zaufanie w pierwotnym „porywie” 
nie dopuszcza w ogóle możliwości zawodu, to w rzeczywistości pra-zawód 
jest od niego de facto nieodłączny, wykrzyczany już może z pierwszym krzy-
kiem niemowlęcia. Wydaje się jednak, że pra-zawód właśnie zakłada – od-
wrotnie niż chciał Heidegger i może Tischner – pra-zaufanie, wspiera się na 
nim i dlatego umożliwia jego ewentualne przezwyciężenie. Pra-zaufanie jest 
właśnie najbardziej pierwotnym „fundamentem”, lecz zarazem fundamen-
tem kruchym – bynajmniej nie Absolutnym Byciem! – takim, który musi 
swoją hermeneutyczną decyzję konfrontować z pokusą decyzji odwrotnej: 
hermeneutyką pra-zdrady. Inaczej mówiąc, pra-zaufanie jest de facto struk-
turą dialektyczną, która pobudza myślenie. Jak jest zbudowana? Możemy 
poczynić tu jedynie kilka wstępnych uwag, które dopowiadają szkicowo 
problem wiary fundamentalnej.

Zderzenie pra-wiary z pra-zdradą rodzi niepokój i właśnie porusza my-
ślenie, to znaczy wpisuje trwale w nasze życie protest czy – jak to określił 
trafnie Tischner  –  „preferencyjny bunt”2 i  zarazem poszukiwanie sensu, 
sensu przede wszystkim aksjologicznego, a wraz z tym – zapytywanie. Nie-
określony horyzont dobra zderza się z horyzontem najszerzej rozumianego 
zła w sposób, który niepokoi i zarazem stawia przed nami pytanie o podsta-
wowy kierunek egzystencji i kierunek wyborów wolności. Dobro jako takie 

2 Zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 490nn.
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nakłania do przezwyciężenia zła równocześnie na płaszczyźnie „teoretycz-
nej” i „praktycznej” – dlatego zło nie rysuje się dla wiary fundamentalnej na 
tej samej płaszczyźnie co dobro, lecz niesie w sobie od razu niejasną nad-
wyżkę możliwego zwycięstwa, o które walka konstytuuje, jak pisał Paul Til-
lich, „męstwo bycia”. W pra-wiarę, wiarę fundamentalną, wpisuje się dramat 
myśli i działania. Coś staje się nie tylko ważniejsze, ale może stać się ważne 
absolutnie, pewną konkretnie się rysującą „absolutną troską”, tak iż trzeba 
to wybrać, odrzucając coś innego, a być może „cały świat”. Zaczynamy po-
dejrzewać, że nasze życie jest stawką w śmiertelnie poważnej grze – śmier-
telnej dlatego, że mamy jedno życie, które kończy się śmiercią, ale śmiercią 
niezamykającą przecież automatycznie swoją faktycznością sfery zasadni-
czego – „metafizycznego” – rozstrzygnięcia. Może więc stawiając na „abso-
lutną troskę” stawiam zarazem na jakieś ocalenie i zarazem na prawdziwe 
bycie sobą przez to, że utożsamiam się z perspektywą dobra, że decyduję się 
na walkę o dobro we mnie i wokół mnie. Godzę się tym samym na próby 
i cierpienie, w których wykuwa się we mnie coś, dla czego śmierć będzie tak-
że jedynie – tyle, że najcięższą – próbą, tak iż non omnis moriar?

Jakkolwiek by było, zapytywanie wyrastające z wnętrza wywołujące-
go bunt zderzenia dobra ze złem, domaga się dramaturgii rozgrywającej 
się w sferze sensu, a zarazem w sferze prawdy, zapytywania o klucz do 
dobra świata. „Horyzont” dobra może nam się jawić najpierw jako hory-
zont zagrożony definitywną klęską, której zapowiedzi zdają się nas osa-
czać ze wszystkich stron i na wszystkich planach. Lecz ludzkie życie nie 
jest wobec tej klęski całkiem bezbronne. Najpierw: mimo wszystko wciąż 
właśnie żyje i  dysponując wolnością działa  –  ostatecznie nie dzięki so-
bie, gdyż życie wciąż nie od siebie otrzymuje. Problematyzujące zderze-
nie dobra ze złem i jego groźbą może zaowocować poczuciem, że „intryga 
ku dobru” jest wpisana w tajemnicę życia i piękna – jakkolwiek by „nie-
ludzkiego” – wszechświata, a przede wszystkim zdolności do międzyludz-
kiego porozumienia, „kultury”. Wiara fundamentalna natrafia na „logos”, 
który pozwala na elementarną orientację w dramacie, w którym uczestni-
czy – choć niczego określonego nie podpowiada. W ten sposób horyzont 
życia może zostać poddany symbolicznej i pojęciowej artykulacji, która 
pozwala z kolei odczytywać życie i bieg rzeczy jako mowę „szyfrów” – cze-
go? Instancji, która pozwala na poszerzenie sfery sensu o struktury, dzię-
ki którym podmiot ludzki może mieć nadzieję, że zło i chaos nie mają na-
prawdę ostatniego słowa, mogą zostać w końcu zażegnane. 
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Otóż wiara fundamentalna wkracza w  dwojakie uniwersum sensu 
w  sposób szczególny. Doświadczając dramatycznego zderzenia dobra ze 
złem – doświadczając, a więc w zderzeniu tym uczestnicząc, a nie spoglą-
dając na nie z dystansu – wiara fundamentalna jako taka nigdy nie porzuca 
sytuacji protestu i zapytywania na rzecz konstrukcji symbolicznych; dla-
tego jeśli wierzy, to nigdy „nie wie czy i w co wierzy”. Jeśli jednak wierzy, 
to zdobywa się na tę wiarę, nieraz w aktach prawdziwego męstwa, zawsze 
w ciemności, zawsze ryzykując w sekretnym sprzysiężeniu z pragnieniem 
bezwarunkowości, „metafizycznym pragnieniem”, które karmi się także 
mową szyfrów czy śladów Transcendencji. Jest to jednak możliwe oczywi-
ście dlatego, że wewnątrz wiary jest zawarta moc, która nie pozwala na cał-
kowite załamanie i zarazem na zamknięcie horyzontu przez „negatywne 
sensy”, wspiera się natomiast na sensach „pozytywnych”. 

W wierze fundamentalnej, która nie przekroczyła progu wiary reli-
gijnej, lecz jest na nią potencjalnie otwarta, jedna operacja sensotwórcza 
wydaje się wszakże dzisiaj być albo nie być wiary jako takiej: ta, która 
nie pozwala na zamknięcie horyzontu przez schemat całości, lecz trzyma 
go stale otwartym za pośrednictwem schematu nieskończoności dobra. 
Świat i skończone, śmiertelne życie nie musi być zamkniętą całością pew-
nego systemu. To w  tym punkcie wiara fundamentalna może napotkać 
ideę „Tego nad co nic większego nie można pomyśleć” i ideę Nieskończo-
ności. Na tym bowiem polega najgłębsza intencja – nie intencjonalność 
w „przedmiotowym” sensie – wiary, że nie pozwala zarówno na zmylenie 
zasadniczego jej kierunku ku dobru, jak na idolatrię wszystkości, a więc 
faktyczności. Spróbujmy pociągnąć analizę rysującej się tu problematyki, 
związanej blisko z myślą św. Anzelma, a wyznaczającej – jak mi się zda-
je – pewien kierunek czemuś takiemu jak „wiara szukająca rozumienia”. 
Wiara szuka rozumu, rozum szuka wiary.

Wiara szuka rozumienia, rozum szuka wiary

To podwójne „poszukiwanie”, o którym pisał Józef Tischner3, zakłada, że 
wiara nie jest przygodą obcą rozumowi, lecz ustanawia dla niego szcze-

3 Zob. J. Tischner, dz. cyt., s. 339.
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gólną możliwość i zarazem prowokację. Wiara myśli, ponieważ człowiek 
myśli i myślenie człowieka być może już zakłada jakąś wiarę, dzięki czemu 
wiara może także wkraczać w to, „o czym” myślimy. Chodzi tutaj nie tylko 
o filozofię wiary jako sposobu egzystowania, lecz także o filozofię dotyczą-
cą jej bieguna odniesienia. Gdyż mimo wszystko wiara jako ufność medy-
tuje nad tym, co tę egzystencjalną ufność usprawiedliwia, „w czym” może 
pokładać ufność. Powstaje jednak pytanie czy i jak da się dzisiaj myśląco 
wierzyć, lecz wierzyć w sensie religijnym. 

Jeżeli wiara szuka rozumienia i rozum szuka wiary, to zarówno w jed-
nym, jak w drugim wypadku – choć w różnym stopniu i różnych propor-
cjach – ma miejsce przyciąganie przez drugi człon relacji. Oznacza to, jak 
pisał Tischner, że wiarę – wiarę religijną – fascynuje jej własna ewentu-
alna rozumność. Lecz jest oczywiste, że wiara religijna jest wydarzeniem 
i  „skokiem” w  schelerowskim raczej niż kierkegaardowskim tego słowa 
znaczeniu. Wydarzenia wiary nie da się wywołać – choćby dlatego, że jest 
w najistotniejszym sensie sprawą wolności w tajemniczej relacji z tym, co 
teologia nazywa łaską. Skok wiary, który jest wydarzeniem ściśle indywi-
dualnym, może dlatego nastąpić zawsze i w każdej epoce.

Lecz przestrzeń, na której poruszamy się obecnie, to wciąż „przedpo-
la wiary”, czyli rysowanie jej warunków możliwości – bez żadnych inten-
cji apologetycznych. Dotyczą one naturalnie możliwości pomyślenia za-
równo samej wiary, jak jej terminus ad quem. Pomyślenie to zakłada, rzecz 
jasna, pewien logos, ratio – co skądinąd czyni radykalnie irracjonalistycz-
ne filozofie wiary, jak np. Lwa Szestowa, wewnętrznie niekonsekwentnymi. 
Operowałem dotąd niezbyt jasnym pojęciem horyzontu – horyzontu uf-
ności – próbując pokazać, że nie jest horyzontem zamkniętym. Lecz mia-
ło to charakter raczej „negatywny” w sensie wstępnego usuwania przeszkód 
dla wiary religijnej. Nie zarysowywało jednak „pozytywnej” kontrpropozy-
cji pojęciowej dotyczącej szczególnego „logosu” pozwalającego jakoś pomy-
śleć biegun wiary jako wiary religijnej. Czy taką kontrpropozycją może być 
kontrowersyjna idea Boga z dowodu ontologicznego św. Anzelma, a także 
jej przedłużenie w postaci idei Nieskończoności u Kartezjusza i Levinasa?

Przypomnijmy początek rozdziału 2 Proslogionu św. Anzelma: 

A więc, Panie, który udzielasz zrozumienia wierze, daj mi, bym zrozumiał, na ile 
to uważasz za wskazane, że jesteś, jak w to wierzymy, i  jesteś tym, w co wierzy-
my. A wierzymy zaiste, że jesteś czymś, ponad co niczego większego nie można 
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pomyśleć. […] A więc także głupi przekonuje się, że jest przynajmniej w intelek-
cie coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane, ponieważ gdy to słyszy, 
rozumie, a cokolwiek jest rozumiane, jest w intelekcie. Ale z pewnością to, ponad 
co nic większego nie może być pomyślane, nie może być jedynie w intelekcie. Jeże-
li bowiem jest jedynie w intelekcie, to można pomyśleć, że jest także w rzeczywi-
stości, a to jest czymś większym. […] Zatem coś, ponad co nic większego nie może 
być pomyślane, istnieje bez wątpienia i w intelekcie i w rzeczywistości4.

Nie chodzi nam tu, rzecz jasna, o obronę lub refutację – po raz nie wia-
domo który – prawomocności tego dowodu. Nie chodzi także o fakt, że 
następuje w nim – po raz pierwszy w myśli chrześcijańskiej – przejście 
z płaszczyzny inwokacji na płaszczyznę rozumowania poprzez podstawie-
nie za Ty modlitwy „czegoś, co…”5. Chodzi raczej o samą treść zawartą 
w definicji Anzelma, która jest definicją ze względu na nasze myślenie. 
Zawiera ona z pewnością dwa momenty.

Jeden z nich mówi o paradoksalnym myśleniu czegoś, co nie daje się 
pomyśleć, bowiem cokolwiek będzie tu pomyślane, będzie mniej, niż to, 
do czego myślenie się odnosi. Co to oznacza? To, że żadne skończone tre-
ści nie są na miarę tego X, do którego zdąża ludzkie myślenie. Jest tak, 
jakby sama ekstatyczność ludzkiego myślenia musiała być zaspokojona 
poza nim samym, tak jednak, że myślenie tę sytuację jeszcze zatrzymu-
je w granicznym, ale zarazem wyjątkowym pojęciu-imieniu „Tego, nad co 
nic większego nie może być pomyślane”. Imię to, które Paul Ricoeur okre-
śla jako Imię I z Proslogionu, jest – jak pisze inny komentator – „kresem 
napięcia mojego myślenia, określonego wyłącznie przez to, co czyni moja 
myśl w celu osiągnięcia tego kresu czy znaczenia”, jest to „ostateczna gra-
nica myślanego”6. W tym właśnie sensie całkowicie prawomocne jest wy-
rażenie tego pojęcia przez ideę Nieskończoności. Bowiem, jak podkreśla 
Levinas, idea ta zawiera w sobie więcej niż moje myślenie – zawsze skoń-
czone - może „pomieścić”; pisze: 

4 Anzelm z  Canterbury, Proslogion, rozdz. 2., [w:] tenże, Monologion. Proslogion, tłum. 
T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 145n.

5 Zob. P.  Ricoeur, Fides quaerens intellectum: antécédents bibliques? [w:] tenże, Lectures 3, 
Paris 1992, s. 328n. (tłum. K. T.). Ten niezwykle ważny tekst służy mi tu za nić przewodnią.

6 H. Giannini, L’interprétation existentielle de l’argument ontologique, [w:] Mythe et foi, réd. 
E. Castelli, Paris 1966, s. 572 (tłum. K. T.).
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Cogitatum, które na pierwszy rzut oka zawiera cogitatio – idea Boga, oznaczająca 
w gruncie rzeczy nie-zwieranie się, bez-treściowość w ścisłym sensie słowa – bo 
czyż nie na tym polega wyzwolenie i  sama absolutność absolutu?  –  wykracza 
poza wszelką zdolność pojmowania; „rzeczywistość obiektywna” cogitatum rozbi-
ja „rzeczywistość formalną” cogitatio. Obala to zapewne – jeszcze przed pojawie-
niem się fenomenologii – teorię uniwersalnej ważności i źródłowego charakteru 
świadomości intencjonalnej7.

W tym sensie Nieskończoność nie jest w gruncie rzeczy nazwą bytu, 
lecz relacji. 

Odległość, jaka dzieli ideatum od idei, wyznacza treść samego ideatum. Nieskoń-
czoność przysługuje bytowi transcendentnemu jako transcendentnemu; nieskoń-
czoność jest tym, co absolutnie inne8.

W podobnym sensie pisał na temat dowodu św. Anzelma Claude Bruaire: 

idea Boga, Absolutu w moim pojęciu, w sposób konieczny implikuje, by był myśla-
ny jako Inny. To, co mówił po prostu św. Anzelm, to to, że […] wszelka próba zre-
dukowania Absolutu do samego rozumu, wszelka próba wyprowadzenia idei Boga 
zderza się z tą innością, którą Bóg implikuje w swoim pojęciu. […] Może manife-
stować mi się jako mój Absolutnie Inny9.

Lecz trzeba tu uważać: z punktu widzenia owego Imienia I absolutność 
oznacza wyłącznie Inność, do której z konieczności prowadzi owo, zawsze 
stopniowalne „większe”. Dlatego, jak słusznie pisze Humberto Gianni-
ni, „autor dowodu nie zamierzał mówić o boskich atrybutach, ale o dy-
namizmie ludzkiej świadomości, złapanej na «najwyższym progu» swo-
jego ruchu i intencji”10. „To, nad co nic większego nie można pomyśleć” 
z dowodu św. Anzelma jest Enigmą „nad-skończoności”, którą Kartezjusz 
uważał za bardziej w nas pierwotną niż my sami, bowiem, jak twierdził, 

7 E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 123.
8 E. Lévinas, Całość i  nieskończoność. Esej o  zewnętrzności, tłum. M.  Kowalska, Warszawa 

1998, s. 39
9 C. Bruaire, Une lecture de Journal metaphysique, „Revue de metaphysique et de morale” 

(numer poświęcony Marcelowi) (1974), nr 3 (tłum. i podkr. K. T.).
10 H. Giannini, L’interprétation existentielle..., dz. cyt., s. 572.
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„w pewnym sensie pojęcie nieskończoności jest we mnie wcześniejsze od 
pojęcia skończoności, to znaczy idea Boga od idei mnie samego”11.

Lecz św. Anzelm pisze więcej. W rozdziale 14 znajdują się takie słowa: 

Duszo moja, czy znalazłaś to, czego szukałaś? Szukałaś Boga, a odkryłaś, że jest on 
czymś najwyższym ze wszystkich rzeczy, ponad co nic lepszego nie może być po-
myślane; i że to coś jest samym życiem, światłem, mądrością, dobrocią, wieczną 
szczęśliwością i szczęśliwą wiecznością; i że to coś jest wszędzie i zawsze12. 

Te określenia Ricoeur nazywa z kolei Imieniem II i pyta: 

Co Imię II dodaje do Imienia I? W sposób istotny stosunek do pragnienia, które 
podtrzymuje dynamikę szukania i znajdowania. I to pragnienie ma na przeciw sie-
bie dobra tu wymienione (życie, światło itp.). Imię II oznacza nadmiar w stosun-
ku do upragnionego, tak jak Imię I oznaczało nadmiar w stosunku do myślane-
go. Ale w stopniu, w jakim myśl jest poszukiwaniem, a zatem pragnieniem, Imię 
II obejmuje Imię I13.

W tym momencie trudno nie przypomnieć sobie o  relacji idei Nie-
skończoności i pragnienia u Levinasa. 

Nieskończone w skończonym, spełniające się przez idee Nieskończoności, wyda-
rza się jako Pragnienie. Nie jako pragnienie, które można ukoić obejmując w po-
siadanie upragniony byt, ale jako Pragnienie nieskończoności, którego Upragnione 
nigdy nie zaspakaja, a  tylko pobudza (suscite). Pragnienie doskonale bezintere-
sowne – dobroć14.

Nie ma tu miejsca na przedstawienie fundamentalnej i bogatej proble-
matyki pragnienia metafizycznego. Ale to właśnie pragnienie, które – jak 
podkreśla Levinas – jest czymś radykalnie odrębnym od potrzeby – jawi 
się, od czasów Platona jako kluczowy wehikuł transcendowania; celuje 

11 Kartezjusz, Medytacje o  pierwszej filozofii, [cyt. za:] E.  Lévinas, O  Bogu, który nawiedza 
myśl, dz. cyt., s. 124.

12 Anzelm z Canterbury, Proslogion, dz. cyt., rozdz. 14, s. 158n.
13 P. Ricoeur, Fides quaerens intellectum..., dz. cyt., s. 332.
14 E. Lévinas, Całość i nieskończoność, dz. cyt., s. 41.
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ono w nadmiar, a przez to w absolutną Inność. Inności tej – i jest to klu-
czowe – nie daje się wystarczająco pomyśleć, ale można jej pragnąć. Prag- 
nienie to nie może prowadzić do „wchłonięcia” Upragnionego, ale z tego 
nie wynika, że nie wyraża ono najgłębiej logiki naszej, zagrożonej zawsze 
możliwą tragedią, egzystencji, która mówi, jak brzmią pamiętne słowa po-
czątku Całości i nieskończoności: 

„Tu nie ma prawdziwego życia”. Ale jesteśmy w świecie. To tłumaczy powstanie 
i utrzymywanie się metafizyki. Metafizyka zwraca się ku „gdzie indziej”, ku „ina-
czej”, ku „innemu”15.

Zdań tych – jakkolwiek by była wzniosła ich etyczna interpretacja – nie 
da się do niej zredukować i nic nie może ich osłabić. Wyrażają one czu-
łą membranę w ludzkim sercu, która ma swoją wewnętrzną logikę, goto-
wą w siebie gościnnie przyjąć Absolutnie Inne, ale która może też wyrażać 
się przez pojęciową hermeneutykę „Tego, nad co nic większego nie można 
pomyśleć”; nie można pomyśleć, można go jednak pragnąć, gdyż to wła-
śnie pragnienie idzie dalej. To, że nie można pomyśleć, dookreśla zwłasz-
cza rozdział 15 Proslogionu:

A więc Panie jesteś nie tylko tym, ponad co nic większego nie może być pomy-
ślane, ale jesteś również czymś większym, aniżeli można by było pomyśleć. Gdy-
by bowiem można pomyśleć, że coś takiego jest, to jeżeli ty tym czymś nie jesteś, 
to znaczy, że może być pomyślane coś większego od ciebie, a to jest niemożliwe16.

Inaczej mówiąc, w idei „Tego nad co nic większego nie można pomy-
śleć”, zawiera się samoprzekroczenie myśli i  wejście w  racjonalnie kon-
trolowaną „chmurę niewiedzy”. Jest to apofaza, obywająca się jednak bez 
sztucznie konstruowanych predykatów teologii negatywnej.

„To, nad co nic większego nie można pomyśleć”, Nieskończoność – to 
figury myślowe, które mogą wciąż oddawać usługi nie tylko etyce, ale tak-
że filozofii wiary. Nie mówią one wiele, mówią nawet żałośnie mało – ale 
przynajmniej nie fałszują doświadczenia, które jest doświadczeniem 

15 Tamże, s. 18.
16 Anzelm z Canterbury, Proslogion, dz. cyt., s. 160.
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elementarnej ludzkiej pustki i  głodu wypełnienia tej pustki. Z  drugiej 
strony mogą one dopomóc, by wiara myślana w perspektywie horyzontu 
życia nie uległa myślowej formalizacji oraz immanentyzacji. Ochraniają 
one fundamentalną, choć niemożliwą do spójnego wyrażenia, dynamikę 
pragnienia, które będąc także pragnieniem myślenia i rozumienia, skie-
rowuje pojęciowość w stronę absolutnego Dobra. Z drugiej strony mogą 
one pojęciowo pośredniczyć między tą szczególną „intencjonalnością bez 
przedmiotu” a  filozofią dialogu, która w  relacji do Absolutnego Ty na-
zywa, może nadmiernie odważnie, terminus ad quem skoku wiary. Owa 
swoista hermeneutyka wiary fundamentalnej zapobiega, by filozofia dia-
logu nie dublowała skoku wiary skokiem myślowym. Bowiem egzysten-
cjalna decyzja wiary wspiera się jednak o pewne antropologiczne i meta-
fizyczne „wehikuły”, których paradoksalną artykulacją jest może właśnie 
myśl św. Anzelma i jej kontynuacje. Pragnienie, nadmiar pomyślany i na-
zwany pozwalają filozofii wiary – poniżej wszelkiej deklaracji konfesyj-
nej  –  przybliżyć się choć trochę do współczesnych, trudnych perypetii 
samej wiary. Pozwalają też na pewną hermeneutykę „wiary fundamental-
nej”, którą wszyscy w sobie nosimy i która zarazem nie zamyka na dopo-
wiedzenia i decyzje.

Wiara fundamentalna jest bowiem niczym, jeśli nie sięga „poza” i za-
razem „w głąb”, a więc być może także poza czasowość ku wieczności. I je-
śli nie przeczuwa nieskończonego dobra jako tego, czego w żaden sposób 
objąć, pojąć i poznać, a nawet we zwykłym tego słowa sensie zidentyfi-
kować, nie można, lecz w czym mimo to można poprzez wolność jakoś 
uczestniczyć. Poprzez wolność, gdyż odwrotną stroną nieskończono-
ści dobra jest tej nieskończoności – być może pozorna – absolutna nie-
obecność, o której tyle pisała Simone Weil. Dlatego nieskończoność dobra 
staje się obecna jedynie w decyzji wierzącego i zarazem myślącego pod-
miotu, który przez tę decyzję najgłębiej określa się jako taki, który na tę 
nieskończoność stawia. W ten sposób poszukiwanie sensu może posze-
rzyć się o rejestr religijny – może, ale nie musi. Jest tak również dlatego, 
że wiary fundamentalnej nie jest w stanie wyczerpać żadne credo religij-
ne – i szczególnie okresy kryzysu mają ostrą tego świadomość – gdyż za-
wiera ona niemożliwą do wyczerpania „nadwyżkę” sensu. I to właśnie sta-
nowi zarazem niepodważalną prawdę wiary fundamentalnej.

Oczywiście ta nadwyżka sensu uzyskuje całkowicie nowy wymiar, 
z chwilą gdy zostaje zinterpretowana jako nieskończone głębie osoby jako 
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takiej w relacji do osobowej Boskości. To jest jednak możliwe tylko wtedy, 
kiedy podmiot wiary fundamentalnej odkryje, że został dodatkowo za-
proszony do przekroczenia samego siebie i wejścia w wymagający dialog 
z Ukrytym. Dialog ten jest drogą, dziejami, przygodą, w których wyku-
wa się to, co dla wiary kluczowe: ponawiane oddawanie inicjatywy w ręce 
Ukrytego i wykuwanie, poprzez wszystkie próby i wątpienia, swojej wia-
ry jako wierności.
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K a r o l  Ta r n o W s K I

Paradoksalność idei boga

Jeżeli można było nazwać filozofię wiary „sportem ekstremalnym”1, to co 
powiedzieć o filozofii Boga? Ten beznadziejnie drażliwy i pojęciowo skraj-
nie trudny temat – co z nim zrobić? Najprościej i najbezpieczniej byłoby 
skreślić go ze spraw, którymi zajmuje się filozofia – czyż musi ona zajmo-
wać się wszystkim? Argumenty za tym padłyby nie tylko ze strony ate-
izmu w różnej wersji: że po prostu takiego przedmiotu nie ma, tak jak nie 
ma „drewnianego żelaza”, którym zajmowanie się byłoby dowodem utra-
ty zmysłów. Historia filozofii dostarcza także całą masę przykładów na 
od-mowę filozoficznej mowy o Bogu w imię wierności czemuś co skłania 
do Jego afirmacji. Nie oznacza to wcale, że Bóg jest w tych różnych filozo-
fiach, także ateistycznych, nieobecny. Być może to jest właśnie pierwszym 
paradoksem „filozofii Boga”: rozziew między obecnością Boga w filozofii, 
a odmową jego tematyzacji.

Wydaje się jednak, że opisana sytuacja paradoksalnej obecności Boga 
wraz z odmową Jego tematyzacji jest najlepszym wprowadzeniem do sa-
mej zawartości idei Boga w filozofii. Idea Boga jest bowiem jako taka pa-
radoksem, który w jednakowym stopniu mówi o człowieku, co o Bogu, 
choć rola, jaka tu przypada obu tym biegunom, jest oczywiście radykal-
nie asymetryczna. 

Paradoks człowieka jako capax Dei

Najpierw paradoks dotyczący człowieka. Człowiek w  swoim istotnym 
rdzeniu jest „samoprzekraczaniem”. Oznacza to, że chociaż jest on pew-

1 D. Kot, Usłyszeć czy podejrzeć [recenzja z: Karol Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne, IMJT, 
Kraków 2005], „Znak” (2006), nr 609, s. 167.
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nym nieustannie dla siebie obecnym „ja”, pewną ontologiczną tożsamo-
ścią, pewnym – mówiąc terminologią Paula Ricoeura – idem, to jest zara-
zem kimś, kto może przekraczać siebie. Może w empatii i miłości „być w” 
drugim „ja” – w jakimś „ty”; myśląc i poznając „być” w różnych myśla-
nych przedmiotach, wreszcie w wyobraźni i w rozumieniu „być poza” ca-
łością rzeczywistości. To ostatnie oznacza, że może on tę całość jako taką 
w pewien sposób myśleć: całość ta jest jakoś założona w każdym poszcze-
gólnym poznaniu, stanowi ona bowiem warunek jawności jakiejkolwiek 
treści, która wyłania się zawsze „z wewnątrz” całości. Jej przekraczanie 
powoduje z kolei, że myślący podmiot może pod jej adresem zadawać py-
tania, np. „dlaczego w ogóle (coś, a więc i wszystko) istnieje” czy jakie jest 
w niej miejsce człowieka itp. 

Przekraczanie całości rzeczywistości  –  ta transcendentalna możność 
podmiotu  –  dokonuje się jednak de facto w  konkretnej ludzkiej egzy-
stencji pewnego ja. Egzystencja ta jest – jeśli wierzyć filozofom – „troską” 
(Heidegger) czy „«ja» aksjologicznym” (Tischner). Oznacza to, że myśle-
nie i zapytywanie nie jest przede wszystkim bezinteresowną zabawą, lecz 
odsłania strukturę, którą można określić słówkiem: „chodzi o…”; chodzi 
o to czy tamto, czyli o wartości, o jakieś dobro. To struktura troski urucha-
mia konkretne kierunki przekraczania. Jeden z nich pozwala człowieko-
wi ogarniać wyobraźnią przyszłość z wyłaniającymi się z niej konkretny-
mi celami, ale także – nieuchronną śmiercią. W tej perspektywie człowiek 
jawi się sobie jako element życia, które stale siebie przekracza w  nie-
ustannej twórczości. Rozumienie człowieka jako erupcji twórczości, któ-
ra związana jest nie ze specjalnymi zdolnościami twórczymi, ale z samą 
strukturą przeżywanego czasu życia, zakorzeniła się w europejskiej myśli 
przede wszystkim za sprawą filozofii Friedricha Nietzschego. Życie jest nie 
tylko – jak chce Michel Henry – samo-doznawaniem, lecz także właśnie 
„samo-transcendencją” i dlatego człowiek jako jego fragment jest w peł-
ni wolny, gdyż otwarty na nieprzewidziane. Rozumienie człowieka jed-
nak jako otwartego wyłącznie na pewne „i tak dalej” życia, oznaczałoby, 
że w człowieku myśl o Bogu mogłaby nigdy się nie pojawić – o Bogu z któ-
rym musi on się liczyć. Dodajmy tu komentarz. To, że człowiek jest otwar-
ty na nieprzewidziane, że życie polega na tej otwartości, na dotykaniu „ta-
jemnicy” wyłaniającej się z przyszłości, jest tezą fundamentalnie ważną. 
W tym bowiem miejscu zagnieżdża się ludzka nadzieja: nigdy nie jest tak 
źle, żeby nie mogło być lepiej, nigdy człowiek nie jest tak beznadziejnie 
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uwikłany w  zło, żeby nie mógł stamtąd powrócić. Ta, w  sposób istotny 
możliwościowa struktura życia, tak podkreślana przez Martina Heideg-
gera, stanowi ontologiczne usprawiedliwienie nadziei, w stopniu, w jakim 
możliwość znaczy także możność przemiany i w tym sensie moc, o któ-
rej tyle mówił Nietzsche. 

Lecz w nadziei zawiera się więcej: potencjał nie tyle ontologiczny, co ak-
sjologiczny, otwartość nie tylko na nowość, ale przede wszystkim na lep-
szość, na eliminację zła, na dobro. Oznacza to drugi kierunek przekra-
czania: ku dobru, ostatecznie ku Dobru jako absolutnemu. Właśnie ta 
aksjologiczna, a nie tylko ontologiczna racja nadziei stanowi – z perspek-
tywy samo-transcendencji życia  –  wyobraźniowy wehikuł zarówno figu-
ry Boga, jak różnych figur utopii. Zakłada ona, jakby powiedział Hegel, 
„wzniesienie się ducha”, Erhebung, ruch „w górę”, a nie tylko „w dal”, tran-
scendencję „wertykalną”, a nie tylko „horyzontalną”. Transcendencja werty-
kalna jest, jak wiadomo, z zasadniczych względów niemożliwa do przyjęcia 
przez Nietzschego (i przez myśl postmodernistyczną), ponieważ utożsamia 
on ją z alienacją człowieka, z dewaloryzacją życia i równocześnie rozpaczli-
wym poszukiwaniem przed nim schronienia. Ale stanowi ona de facto nie-
zbywalne piętno ludzkiego ducha w stopniu, w jakim przenika go pragnie-
nie, które – jak to pokazał Levinas – z góry przekracza wszelkie możliwe do 
zaspokojenia potrzeby i kieruje się w swym porywie ku temu, co absolutnie 
Inne, ale nie byle jakie: ku absolutnemu Dobru. Pragnienie, które nazwij-
my za Levinasem metafizycznym, jest czymś więcej niż tęsknota, chociaż 
zarówno pragnienie, jak i tęsknotę spowija nieokreśloność, niemożliwość 
identyfikacji swojego „obiektu”. O  ile jednak tęsknota wydaje się biernie 
wyczekiwać pozytywnej inności i  wyrażać po prostu otwartość, to pra-
gnienie wyraża aktywnie fundamentalne dążenie do zaspokojenia ludzkie-
go pragnienia, ludzki „aksjologiczny głód”, który pragnie nie skończonego, 
lecz absolutnego dobra i który do niego poprzez wszystko dąży.

Czy istnieje jednak jakieś przejście, iunctim między pragnieniem ab-
solutnego dobra a „ideą” Boga? Spójrzmy najpierw na to zagadnienie od 
utrwalonej w filozofii perspektywy, która wydaje się ujmować coś trywial-
nego, choć zarazem istotnego. Idea Boga związana jest z ideą Absolutu, ta 
zaś jest w nieuchronnej korelacji z ideą tego, co nie-absolutne, to znaczy 
skończone (dlatego Absolut w tym aspekcie ma charakter nie-skończono-
ści); mówi ona o szczególnej samowystarczalności i pełni. Idea Boga mówi 
w tym aspekcie o kontraście między tym, co „nie-ze-siebie”, co jawi się jako 
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„pochodne” i w tym sensie „stworzone”, a tym, co „z siebie”, co absolutne. 
Idea Boga – a raczej ostrożniej: tego co boskie – wyrażona w takich termi-
nach wydaje się być elementem pewnej relacji pojęciowej, formalno-on-
tologicznej i o tyle aksjologicznie obojętnej. Ale jej pierwotny kształt wca-
le nie ma charakteru pojęciowego, lecz przeżyciowy w tym sensie, w jakim 
przeżycie jest pewnym fenomenem całościowym, w którym bierze udział 
żywy podmiot ze wszystkimi swoimi potencjalnościami, podmiotowymi 
„władzami”. Nie znaczy to, że Absolut i boskość są zamknięte w całkowi-
cie immanentnych uczuciach. Trafne określenie Schleiermachera mówiące 
o poczuciu „absolutnej zależności” zarysowuje figurę specyficznego „spo-
tkania” z nieskończnie-przerastającym, który jednak z  tej racji nie może 
być po prostu zidentyfikowany. Właśnie ta niemożność identyfikacji wy-
daje się w stosunku do idei Boga z perspektywy człowieka znamienna. Za-
razem jednak nieskończenie-przerastające nie jest po prostu „wyczarowa-
ne”, lecz właśnie „napotkane” w  swojej obecności jako Absolutnie Inne. 
Filozofowie religii, a także Heidegger w swoich wykładach, mówią m. in. 
o doświadczeniu „mocy bytu”, która prowadzi do „świadomości mitycz-
nej”, w której ta moc zostaje ubóstwiona. Ubóstwienie mocy oznacza, że 
człowiek jej się poddaje i – jak uważał Heidegger i  inni, niechętni religii 
filozofowie – w ten sposób się alienuje, zniewala. Zniewolenie to owocu-
je wyobrażeniem bogów (lub Boga), od których wyzwala dopiero filozo-
fia. Lecz „poczucie absolutnej zależności” stanowi autentyczne doświad-
czenie – w szerokim tego słowa sensie – nie tylko zależności jako takiej, ale 
tego, co „transcendentne”, co „metafizyczne”, a więc zarazem pewnej fun-
damentalnej sytuacji człowieka w kosmosie, której schematyzacja religijna 
stanowi próbę odczytania w jej prawdzie. Prawda ta mówi, że człowiek nie 
jest tym, co w rzeczywistości najwyższe i że siebie samego w pewien spo-
sób otrzymuje. Sama ta świadomość zakłada jawienie się rzeczywistości 
jako zróżnicowanej i zhierarchizowanej w taki sposób, że zarówno podział 
na to, co ważniejsze i co mniej ważne, na wyższy i niższy ontologiczny po-
ziom, jak podstawowe rozróżnienie na dobro i zło odniesione są ostatecz-
nie do absolutnej Miary. Sama ta miara nie jest dana wprost i dlatego nie 
stanowi żadnego przedmiotu, który byłby możliwy do identyfikacji środ-
kami zaczerpniętymi z wnętrza świata. Raczej jest tak, że przeziera ona po-
przez świat dla ludzkiego ducha, który musi się uporać z tą miarą we wła-
snym wnętrzu, to znaczy wyciągnąć z niej wnioski dla swojej praxis, czyli 
ostatecznie dla swojej wolności.
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Ta sytuacja odnajdywania absolutnej miary we wnętrzu człowieka 
współdecyduje z jednej strony o ewolucji wyobrażeń i rozumienia bosko-
ści, z drugiej o samo-rozumieniu człowieka, który staje ostatecznie jako 
wolność w obliczu innej, boskiej wolności. A raczej: staje jako wolność, 
która boską wolność może rozpoznać i jej się podporządkować, albo nie. 
Alternatywa ta jest wyrazem sytuacji, którą właśnie w tej epoce zastajemy, 
a  która jest wynikiem wzrastającego poczucia mocy samego człowieka, 
który jako gatunek może sobie coraz bardziej podporządkowywać moc 
świata, moc życia. Ale poczucie to jest, jak wiadomo, ambiwalentne, po-
nieważ wzrost mocy powoduje wzrost globalnego zagrożenia. Ponadto ta 
„gatunkowa” świadomość nie przenika do indywidualnych egzystencjal-
nych doświadczeń, które mają swój własny, źródłowy sens i które spoty-
kają się zarazem stale z tymi samymi „sytuacjami granicznymi”. Zarówno 
w „gatunkowej”, jak zwłaszcza w indywidualnej świadomości tli się gdzieś 
u podstaw, tak trafnie wydobyta przez Heideggera, trwoga. Lecz trwoga 
ta – czemuż tego nie przyznać? – woła o zbawienie, o ocalenie. Wyjście 
z tunelu, ze złudzeń, zbawienie, usprawiedliwienie – to najgłębszy motyw 
wszelkich religii, bez względu na ich wyobraźniową i pojęciową artykula-
cję. Definitywne uwolnienie od zła czy dojście do Dobra – tak czy inaczej 
to osiągnięcie pewnego kresu, to wyjście poza… 

Z punktu widzenia człowieka zatem figura Boga obrysowuje podsta-
wową metafizyczną sytuację człowieka, który patrzy prosto w oczy swojej 
prawdzie, nie zamierzając ani jej upiększać, ani się od niej odwracać, ani 
chcieć ją zdominować. Co nam ta figura mówi? Jesteśmy w istnieniu nie 
dzięki sobie, jest nam ono dane. Jawi się nam ono jako możliwość (a wła-
ściwie wielość możliwości), z którymi możemy i chcemy coś zrobić, czyli 
nie żyć byle jak, lecz zgodnie z tym, co dla nas i w nas najlepsze, ponie-
waż, jak pisał św. Paweł, „czas jest krótki”. Oznacza to, że chcemy mak-
simum dobra, a wraz z tym – dlaczego by nie? – szczęścia; lecz maksy-
malnego szczęścia „tutaj” nie ma, jest za to zespół drogowskazów, które 
mówią o tym, jak starać się dobrze żyć. Mówią też o tym, że dojście do 
tego, co w nas najlepsze wymaga oparcia się na absolutnej Mierze, któ-
ra chroni nas od demiurgicznych złudzeń i pozwala łatwiej docierać do 
prawdy naszej indywidualnej drogi. Wymaga ona jednak od nas w pla-
nie etycznym zdolności do poświęceń nieodłącznych od relacji z drugimi 
i – czegoś takiego jak miłość; więcej: wymaga decyzji na te poświęcenia 
w konkretnych sytuacjach. Powołanie do twórczości – ale w ramach daru 
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istnienia; powołanie do szczęścia – ale poprzez wspaniałomyślne poświę-
cenia („utratę siebie, by się odzyskać”), które wymagają orientacji życia, 
to znaczy skupienia, namysłu, nierzucania się na oślep w nurt życia – oto 
propozycje, które w istocie zakładają obecność i ważność żywego Absolu-
tu Dobra, a więc poruszania się w horyzoncie Boga. 

Jak widać, figura Boga wyraża zgodę i rozpoznanie sytuacji napęcznia-
łej paradoksami, których eliminacja stanowi jednak ucieczkę od pełnego 
człowieczeństwa. Gdyby chcieć streścić paradoks tego człowieczeństwa 
w jednej formule, to jest nim transcendująca relacyjność samej tożsamo-
ści człowieka: człowiek jest w przekraczaniu siebie, w  inności. W prze-
kraczaniu siebie szczególnie ku innym wolnym osobom, a ostatecznie ku 
Dobru, które jest Miarą i może także Wolnością. Jedynie z tej perspekty-
wy może on oceniać względną wartość dóbr świata i bezwzględną stawkę 
ludzkiego, to znaczy swojego, życia.

Paradoks idei boga

Ale paradoksalność figury Boga od strony człowieka bynajmniej się na 
tym nie kończy. Paradoksalna jest sama ta figura, jej obecność w myśle-
niu. Nikt chyba nie uchwycił tego lepiej niż św. Anzelm z Canterbury. 
Bóg z Proslogionu św. Anzelma pozostaje trwałym świadectwem trafno-
ści intuicji, która próbuje sobie poradzić z paradoksalnością obecności 
Boga w myśleniu. Trafność ta niezależna jest od trafności (a raczej wła-
śnie nietrafności) słynnego „dowodu ontologicznego”, do którego idea 
Boga stanowi wprowadzenie. Co zawiera się w tej idei Boga? „To, nad co 
nic większego nie może być pomyślane”, to znaczy absolut doskonałości, 
oznacza nie tyle samo myślenie tego absolutu, ile właśnie przekracza-
nie tego myślenia przez to, co myśleniu, przez swój nadmiar, się wymy-
ka. Pod tym względem kluczowe jest zdanie św. Anzelma z 15. rozdziału 
Proslogionu: „A więc, Panie, jesteś nie tylko tym, ponad co nic większe-
go nie może być pomyślane, ale jesteś również czymś większym, aniże-
li można by było pomyśleć”2. Myśl myśląca Boga niesie w sobie więcej, 
niż jest w stanie udźwignąć. Intuicja ta nie przestaje filozofów inspirować 

2 Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 160
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i wyrazi się u Kartezjusza czy Levinasa ideą Nieskończoności, którą Le-
vinas trafnie odczytuje jako obecność we mnie Innego: „idea Boga ozna-
czająca w gruncie rzeczy nie-zawieranie się, bez-treściowość w ścisłym 
sensie słowa – bo czyż nie na tym polega wyzwolenie i sama absolutność 
absolutu? – wykracza poza wszelką zdolność pojmowania”3. Przypatrz-
my się temu nieco bliżej.

Idea „Tego, ponad co nic większego nie może być pomyślane” oznacza 
doskonałość jako aktualnie obecną, a nie tylko ideał. Bez względu jed-
nak na to, sam sens doskonałości mówi o pełni, a nie tylko dążeniu do 
pełni. Tymczasem myślenie tej doskonałości jako tego, co bezwarunko-
wo doskonałe, dokonuje się w bycie niedoskonałym. Chociaż więc pod-
miot jest w stanie myśleć doskonałość, to tylko jako nie-niedoskonałość; 
sama doskonałość – przy założeniu, że nie jest to pojęcie tylko formal-
ne, lecz wyraża pewną rzeczywistość –  jest co do swej treści całkowicie 
poza zasięgiem ludzkiego myślenia. Zarazem jednak – jak pisze słusznie 
Kartezjusz, a w Polsce Tischner – jeżeli rozumiemy niedoskonałość jako 
niedoskonałość, to tylko dlatego, że mamy jakoś w  sobie już „ideę do-
skonałości”. Oznacza to – mówiąc odmienną terminologią – że Nieskoń-
czoność umożliwia jawność naszej skończoności jako takiej, Dobro abso-
lutne umożliwia dostrzeganie tego, co „nie na miarę”, a przede wszystkim 
tego, „czego nie powinno być”, to znaczy zła i tragedii. Doskonałość, Nie-
skończoność, absolutne Dobro – to nazwy na absolutną aksjologiczną in-
ność. Skoro tak jednak, to jest tu jakieś „więcej w mniej”, które jawi się 
jako ślad samej Nieskończoności, samego Dobra – czy może sama jego 
obecność? Posłuchajmy wywodów Emmanuela Levinasa. 

Doniosłość tego odkrycia potrafił docenić Malebranche. Nie ma idei Boga, albo 
Bóg jest swoją własną ideą. Wychodzimy poza porządek, w którym idea prowadzi 
do bytu. Idea Boga to Bóg we mnie, ale Bóg, który rozrywa świadomość ujmującą 
swoje idee, który różni się od wszystkich treści4. 

A jednak „jest to idea Boga  –  czyli Bóg w  nas  –  jakby niemożność
-bycia-ujętym także ustanawiała jakąś niezwykłą relację za mną, jakby 

3 E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 123.
4 Tamże.
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różnica między Nieskończonością a tym, co powinno by ją ujmować i ro-
zumieć, była nie-obojętnością Nieskończoności na to niemożliwe uję-
cie i rozumienie, nieobojętnością Nieskończoności dla myślenia”5. Co to 
konkretnie oznacza? Po pierwsze, twierdzi Levinas, odsłania to szczegól-
ną pasywność tej świadomości: „w idei Nieskończoności dochodzi do 
głosu bierność bardziej bierna niż jakakolwiek bierność, która przystoi 
świadomości: zaskoczenie lub wrażliwość na coś, czemu nie można spro-
stać, wrażliwość bardziej otwarta niż jakiekolwiek otwarcie  –  przebu-
dzenie, ale takie, które zakłada bierność bytu stworzonego”6. Po drugie, 
„jest to zatem idea znacząca znaczeniem wcześniejszym niż obecność, 
wcześniejszym niż jakiekolwiek narodziny ze świadomości; […] znaczą-
ca znaczeniem, które jest starsze niż zjawiskowość i które nie wyczerpuje 
się w jawieniu, które swojego sensu nie czerpie z ukazywania się”. Dlate-
go właśnie idea ta może nas zobowiązywać: „jakby idea Nieskończoności 
w nas była zobowiązaniem i znaczeniem, którego sens – w zobowiąza-
niu coś nakazuje”7. Po trzecie, ta bierność to „pasja, rodząca Pragnienie, 
kiedy więcej w  mniej budzi swym płomieniem najgorętszą, najwznio-
ślejszą i najstarszą myśl, która myśli więcej niż myśli”8. Te zdyszane zda-
nia mówią, że absolutne Dobro, które nie jest jedynie ideałem, a rzeczy-
wistością, jest wprawdzie niemożliwe do pomyślenia, ale nie nielogiczne, 
bowiem jest w  innym, niż teoretyczny, porządku: porządku pragnienia 
i  zobowiązania, porządku agatologicznym i  etycznym, Miary dla na-
szej wolności. Levinas rozwija dalej swoją myśl, mówiąc o narodzinach 
w świetle idei Dobra etyki bezinteresowności.

Jeśli jednak idea Nieskończoności ustanawia poniekąd naszą myśl, od-
słaniając jej skończone miejsce9, to jest ona istotnie „starsza” i przybywa do 
nas z głębi, jako posłaniec innej rzeczywistości. Wydaje się, że intelektual-
na uczciwość wymaga, by umieścić tę ideę Boga jako Doskonałości, Nie-
skończoności i absolutnego Dobra w kontekście objawienia, które płynie 
do nas zarówno z naszego wnętrza, jak z przestrzeni intersubiektywnej, 

5 Tamże, s. 123n.
6 Tamże, s. 125.
7 Tamże, s. 125n.
8 Tamże, s. 128.
9 Pisze Lévinas: „Nieskończoność jednocześnie porusza myśl, pustoszy ją i wzywa: przywołu-

je ją «na jej miejsce» i ustanawia” (tamże, s. 127).
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z tradycji. Nieprzypadkowo Proslogion św. Anzelma rozpoczyna się żar-
liwą i  niemal rozpaczliwą modlitwą, aby Bóg rozjaśnił swoim światłem 
ciemności religijnej wiary: 

Nie usiłuję, Panie, przeniknąć twojej głębi, gdyż w żadnym razie nie przyrównuję 
do niej mego intelektu; pragnę jednak do pewnego stopnia zrozumieć twoją praw-
dę, w którą wierzy i którą kocha moje serce. Nie staram się bowiem zrozumieć, 
abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał. Albowiem i w to wierzę, że jeżeli nie 
uwierzę, nie zrozumiem10.

Oznacza to oczywiście, że wstępem do idei Boga jest wiara, która 
godzi się na rezygnację z  uzurpacji wolności bycia swoją własną mia-
rą i która przywiera afirmująco do rzeczywistości Boga. Lecz wiara jest 
odpowiedzią – na co? Można odpowiedzieć wraz z Marcelem: „na mil-
czące zaproszenie, które nawiedza duszę”. Zaproszenie to jest począt-
kiem dialogu, w którym człowiek – podmiot w wezwaniu, jak mówi Ma-
rion – otwierając się na wezwanie, prosi o Imię wzywającego. Objawienie 
to przede wszystkim objawienie Imienia, które samo może być wzywane 
i które staje się początkiem dziejów, indywidualnych i wspólnotowych, 
dialogu. Gdziekolwiek podmiot czuje się zaproszony, wezwany, tam sam 
prosi o  Imię, które zapoczątkowuje dzieje zbliżeń i  oddaleń, odsłonięć 
i zakryć. Dzieje te równocześnie wyłaniają się – pomimo swojej wyda-
rzeniowości  –  z  głębi niepamiętnej przeszłości, utrwalonej w  słowach, 
w różnych odmianach „poetyki” objawienia, jako ich kontynuacja. Lecz 
Imię jest nie tylko wzywane – może także być myślane w modus, który 
uczestnicząc wewnątrz wiary w  Imieniu, może – pomimo groźby ido-
latrii – równocześnie być kontemplowane w skupionym dystansie, nie-
zbędnym dla uchwycenia prawdy dla rozumu.

Imię to i dzieje świadczą o podwójnym niepokoju człowieka i pyta-
niach, które zadaje.

Najpierw jest to niepokój o niepamiętne Źródło, o Początek, którego 
idea – dobrze wyartykułowana w myśli greckiej jako prote arche – wyła-
nia się sama z niepamiętnej przeszłości. Paul Ricoeur – niezrównany filo-
zoficzny hermeneuta biblijny – pisze:

10 Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, dz. cyt., s. 144.
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W jaki jednakże sposób utworzyłby on (pisarz biblijny) samą ideę źródeł pocho-
dzenia, gdyby się z nią już uprzednio nie oswoił dzięki sagom, pieśniom, pismom 
mądrościowym, które są dla niego czymś zastanym, co opowiada o kondycji ludz-
kiej i o kosmicznej sytuacji człowieka, które to z kolei były czymś zastanym, zanim 
jeszcze zostały opowiedziane. […] Podczas gdy świadomość teraźniejszości cofa 
się do źródeł, poczynając od własnego doświadczenia, opowieści o pierwszych 
początkach pełnią swoją inauguracyjną i fundatorską funkcję tylko w ten sposób, 
że ustanawiają wydarzenia, poczynając od których istnieją późniejsze dzieje. Czy-
nią to, rzecz jasna, tylko poprzez wykorzystywanie zasobów, które same są niepa-
miętne, przekazanych przedstawień, które w  pewien sposób wytyczają schemat 
idei pierwszych początków11.

Dla myślenia biblijnego kluczowe jest „objawienie objawień”: Imię 
Boga z Księgi Wyjścia 3, 14. Owo „Jestem, który jestem” jest objawieniem 
boskiego Podmiotu, który (entymematycznie) mówi „Ja”, ale do które-
go dlatego można się zwracać „Ty”. Jest to podmiot w pełni wolny, któ-
ry zwracając się do człowieka, zachowuje swoją suwerenność, która nie 
wydaje się tutaj w jego ręce, lecz zachowuje swoją tajemnicę, odsłania-
jąc siebie w swoim Imieniu jako Enigmę. Imię z Księgi Wyjścia ehje aszer 
ehje zostało, jak wiadomo, nie tylko faktycznie przełożone na język grec-
ki: ego ejmi ho on, a następnie na łacinę: ego sum qui sum, ale dzięki temu 
splotło się nierozerwalnie z  dziejami ściśle intelektualnego pytania za-
chodniej filozofii o  sens bycia, einai, esse. Lecz dla objawienia najważ-
niejsze pozostaje to: „Jestem”, co przecież nie oznacza w sytuacji, w któ-
rej zostaje wypowiedziane, tylko „istnieję”, ale „jestem dla was”, „jestem 
z wami”. Tak czy owak, imię Boga jawi się jako znaczące: jako afirmacja 
wolnej, czujnej obecności i wierności, której rzeczywistość („istnienie”) 
może zostać zaafirmowana w wierze: „Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
tym, co podtrzymywało wysiłek myśli w jej staraniach o wyniesienie ist-
nienia ponad byt, była właśnie wiara w Boga”12. Rzeczywistość, istnienie 
to bowiem pojęcia, które oznaczają może więcej niż bycie i które dlatego 
nie dają się bez reszty wplątać w opozycję bycia-nicości: oznaczają obec-
ność-w-relacji. Jak pisze Ricoeur w nawiązaniu do Rosenzweiga: „już nie 

11 P. Ricoeur, Przemyśleć stworzenie, [w:] A.  Lacocque, P.  Ricoeur, Myśleć biblijnie, tłum. 
M. Tarnowska, E. Mukoid, Kraków 2003, s. 79n.

12 Tamże, s. 370.
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Byt wieczny – już nawet nie Bytujący (der Seiende) – lecz Istniejący (der 
Da-Seiende) obecny wobec ludzkiego tu-bytowania”13. Dlatego – dodaj-
my  –  mistyczne czy spekulatywne określenia Boga jako nicości muszą 
najpierw uporać się z  rozstrzygnięciem co do jego rzeczywistości czy 
istnienia, które są poza zagadnieniem tzw. imion Boga i ewentualnego 
pierwszeństwa wśród nich Bytu lub Dobra. Nie można bowiem pomy-
śleć sensownie wiary w Boga bez uznania Jego rzeczywistości. Wiara ta 
zaś z pewnością zawiera także afirmację boskiej mocy, która obdarowu-
je nas istnieniem jako pewnym dobrem, lecz dobrem warunkowym, któ-
rego wypełnienie konkretną wartościową treścią spoczywa w dużej mie-
rze w naszych rękach.

Źródło bowiem  –  to nie tylko źródło istnienia, lecz także wartości, 
a przede wszystkim moralnych zobowiązań wobec bliźnich. Tylko dlate-
go zobowiązania te wiążą rzeczywiście, a nie fakultatywnie i nie podlega-
ją interpretacji co do swego „że” – chociaż podlegają interpretacji co do 
swego „jak” – że Bóg jest ich źródłem. Ściślej mówiąc: jest źródłem stanu 
rzeczy, w którym wartość (godność) bliźniego zobowiązuje absolutnie. To 
jednak jest właśnie objawione. Paradoksalność objawionej idei Boga po-
lega m.in. na tym, że choć nie da się jej w ścisłym sensie pomyśleć, a tylko 
pragnąć jako Dobra, to jednak uwyraźnia się ona poprzez sens wydarzeń 
i słów jako rzeczywistość, której sens może być rozumiany na przedłuże-
niu tego, co osobowe i etyczne.

Niepokój drugi dotyczy istnienia zła i wybawienia od niego. Niepokój 
ten, odwiecznie obecny, jeszcze się zaostrza w świetle objawienia Osoby. 
W tej perspektywie Ricoeur uważa modlitwę za klucz do doświadczenia 
religijnego, który właśnie w zetknięciu ze złem domaga się języka, szcze-
gólnie języka skargi.

Wszystkie (religijne) uczucia pozostawałyby bezkształtne, gdyby nie zostały wyar-
tykułowane w języku: pod tym względem modlitwa jest najbardziej pierwotnym 
i najbardziej autentycznym aktem językowym nadającym kształt doświadczeniu 
religijnemu. […] Modlitwa żałobna jest pod tym względem najbardziej uprzywi-
lejowaną formą modlitewną14. 

13 Tamże, s. 376.
14 Tamże, s. 282.
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Modlitwa żałobna to modlitwa skargi z powodu bycia opuszczonym 
przez Boga, które jest pierwotnym cierpieniem, Urleiden der Gottverlas-
senheit. To właśnie cierpienie wyraża psalm 22: „Boże mój, Boże mój, cze-
muś mnie opuścił”, wypowiedziane przez Chrystusa na krzyżu: 

jest ten Psalm od początku do końca poematem ufności w  Bogu, ufności na 
przemian zachwianej i  ponownie odzyskiwanej. […] Tym, co poemat rekon-
struuje, jest poruszenie ufności pomimo wszystko, pragnienie wychwalania 
wbrew temu, że15. 

Rzuca to światło na sam sens modlitwy.

Gdy się nań patrzy od strony punktu wyjścia, modlitwa jest ruchem, który wycho-
dzi od milczenia Boga i który nigdy nie pozbywa się swego charakteru walki o od-
zyskanie zaufania. […] Innymi słowy, Verborgenheit Gottes pozostaje egzystencjal-
nym i teologicznym warunkiem – wspólnym dla skargi i dla pochwały. Paradoks 
odwrócenia jednej w drugą nieodłączny jest od tej walki, której wynik nigdy nie 
będzie zagwarantowany. Przemiana Urleiden w najwyższą radość nie umniejsza 
Boskiej nieprzeniknioności16.

Skrytość Boga jest dla nas cierpieniem samym w sobie, które powięk-
sza się niepomiernie przy okazji innych cierpień i osiąga apogeum w nie-
szczęściu, jak u Hioba lub w otchłani zła, jak w Auschwitz. Kiedy jednak 
Hiob mówi: „Ale ja wiem: Wybawca mój żyje i On ostatni nad prochem 
stanie.”(Hi, 19,  25, tłum. C. Miłosz), wskazuje na samo centrum religij-
nego sensu w  środku skargi: obecność w  niej nadziei na wybawienie. 
Nadzieja nie dawała spokoju filozofom – najważniejszym pytaniem an-
tropologii Immannuela Kanta jest pytanie: na co mogę mieć nadzieję? Ri-
coeur – raz jeszcze – rozumie nadzieję w perspektywie zmartwychwstania 
jako „ekonomii nadobfitości”, nadmiaru sensu. W nawiązaniu do Jürge-
na Moltmanna pisze najpierw o momencie obietnicy zawartej w samym 
Imieniu Boga, które – zgodnie z myślą hebrajską – oznacza nie tylko „Je-
stem”, ale także „Będę”; w ten sposób rozrywa ono statyczność greckiego, 

15 Tamże, s. 294.
16 Tamże, s. 306n. Verborgenheit Gottes – to skrytość Boga; Urleiden oznacza źródłowe cierpie-

nie.
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ogarniętego obsesją konieczności, Bytu: „Wówczas nie tylko imię trzeba 
przeciwstawiać idolowi, ale również nadchodzi Pisma Świętego – owemu 
jest poematu pozostawionemu przez Parmenidesa”17. Co nadchodzi? Wy-
zwolenie. To jednak, co oznacza to wyzwolenie, jawi się chrześcijaninowi 
w nierozerwalnym związku ze zmartwychwstaniem Chrystusa. 

Czym jest wolność na miarę nadziei? Powiem jednym słowem: jest sensem mego 
istnienia w świetle zmartwychwstania, tj. istnienia ogarniętego na powrót ruchem, 
który nazwałem przyszłością zmartwychwstania Chrystusa. W tym sensie herme-
neutyka wolności jest interpretacją wolności zgodną z interpretacją zmartwych-
wstania w terminach obietnicy i nadziei18.

Jeżeli wiara jest „pomimo wszystko” czy „na przekór” – niepojętemu 
złu – to co to oznacza? Wyzwolenie ze śmierci we wszystkich wymiarach. 

Jeżeli zmartwychwstanie jest powstaniem z martwych, wszelka nadzieja i wszel-
ka wolność są na przekór śmierci. I tu tkwi hiatus, który z nowego stworzenia 
czyni creatio ex nihilo. Jest to hiatus tak głęboki, że tożsamość zmartwychwsta-
łego Chrystusa i ukrzyżowanego Jezusa stanowi jedno z największych zagadnień 
Nowego Testamentu. Nie jest tożsamość ta pewna, pojawiania wcale nie prze-
mawiają za nią, przemawia tylko słowo Zmartwychwstałego: „to ja, ten sam”. Ke-
rygmat oznajmia ją jako dobrą nowinę: żywy Pan Kościoła jest tym samym, co 
Jezus na krzyżu.

Dlatego „wolność chrześcijańska […] to egzystencjalna przynależność 
do porządku zmartwychwstania”19. Idea zmartwychwstania prowadzi pro-
stą drogą do wzbogacenia Imienia Boga o sens miłości – „Bóg jest Miłością” 
św. Jana – oraz o największy z możliwych paradoksów: paradoks Wcielenia, 
który przedłuża jednak do pewnego stopnia zasadniczy paradoks boskości. 
Paradoks, który ostatecznie wkracza w samą ideę Boga, czyniąc ją jeszcze 
bardziej paradoksalną, a raczej dookreślając od strony treści to, dzięki cze-
mu jest ona „Tym, nad co nic większego nie można pomyśleć”.

17 P. Ricoeur, Podług nadziei, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1991, s. 283.
18 Tamże, s. 282.
19 Tamże, s. 285.
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Paradoks wcielenia

Paradoks Boga jest wieloraki, ale zogniskowany wokół zasadniczej, choć 
także wielopromiennej, myśli o wcieleniu.

„Boga nikt nigdy nie widział”, ale „jawi się” dla wiary jako rzeczywisty, 
to znaczy sam-w-sobie-i-dla-siebie. Nie ma wiary bez wiary w rzeczywi-
stość Boga, to znaczy Jego niezależność od naszej o Nim myśli. Niezastą-
piona wielkość objawienia Imienia Boga z Księgi Wyjścia polega na tym, że 
objawia się On tam jako – paradoksalnie – ponad swoim objawieniem za-
równo jak w nim, zarówno jako „transcendentny”, jak „immanentny”. Ale 
przecież dla nas jest On dostępny jedynie poprzez to, co – wedle naszego 
myślenia – Nim nie jest, poprzez swoje mediacje. Uniwersalnym językiem 
mediacji jest, jak wiadomo, symbol, który nie tylko jest dwuwarstwową 
strukturą szczególnego odsyłania do Transcendencji, ale także szczegól-
nego zamieszkania boskości w symbolu. Na tym polega fenomen Sacrum, 
który mówi tyle, że boskość nie tylko przejawia się poprzez odrębne uczu-
cia: lęku i fascynacji, ale także poprzez szczególne, mniej lub bardziej ulot-
ne, zjawiska – takie jak krzak gorejący. Ta ostatnia funkcja symbolu: bycia 
swego rodzaju przelotnym „domem Boga”, kulminuje w idei sakramentu. 
Bóg jest – wierzymy – w sakramencie obecny sam w sobie, choć zarazem 
w nim ukryty – „choć ukryty, lecz prawdziwy”. 

Idea sakramentu jako wypływającego z  logiki symbolu powoduje, że 
konsekwentne myślenie tej logiki rozmija się ze wspaniałą skądinąd i „te-
rapeutycznie” ważną koncepcją Karla Jaspersa „szyfrów Transcenden-
cji”. Koncepcja ta wyraża, obecną także u innych myślicieli: Paula Tillicha, 
Henry’ego Dumery’ego czy Rudolfa Bultmanna, nieufność wobec wszel-
kich religijnych konkretyzacji rozumianych w ich „ontologicznym serio”, 
jako istotne domostwa Boga. Kryje się za tym troska o  czystość boskiej 
transcendencji, a przede wszystkim lęk przed idolatrią, tak łatwo sakralizu-
jącą twory ludzkiej żądzy władzy. Przykładem takiej idolatrii może być nie 
tylko bluźniercza sakralizacja wodza III Rzeszy czy wschodnich despotów, 
lecz także absolutyzacja struktur czy nauk kościelnych, często nieumieją-
cych oddzielić tego, co naprawdę istotne od tego, co drugorzędne. Konkre-
tyzacje jawią się nie bez racji jako generatory wojen religijnych, w których 
nienawiść i pycha zajmują miejsce pokory i miłości. 

Jednakże po pierwsze, struktura mediacji, pośrednictwa, jest absolut-
nie uniwersalna, w pewnej mierze analitycznie oczywista i nie sposób od 



Paradoksalność idei Boga 213

niej uciec. Nawet teologia negatywna czy mistycyzm są zawsze jeszcze, za-
pośredniczonymi przez nasze skończone myśli czy przeżycia, próbami 
osiągnięcia boskiego Absolutu; konstatacja ta jest ważna zwłaszcza wo-
bec pretensji do tożsamości naszego najgłębszego „ja” i boskości. Po dru-
gie, sens boskości niesiony przez myślenie religijne jest nade wszystko sen-
sem soteriologicznym, zbawczym; nawet idea owego an sich Boga, którego 
nikt z  żywych nie może poznać, jest wciąż jeszcze relatywna do poszu-
kiwania ratunku i sensu rzeczywistości, zrozumiałego jedynie w perspek-
tywie naszej skończoności. Myślenie Boga jest wszędzie poszukiwaniem 
Jego śladów, które pomogą przywrócić podstawowy ład zaburzony przez 
zło i  ostatecznie od tego zła nas uwolnić. Oznacza to, że idea Boga ma 
przede wszystkim charakter praktyczny, nachylony ku naszej rzeczywi-
stości i wzywający rozpaczliwie o ratunek. Lecz to poszukiwanie ratunku 
musi przejść przez ogniową próbę prawdy, ponieważ potrzebne jest uto-
rowanie drogi z  tego pola ambiwalentnych możliwości, jakim jest świat 
i wnętrze człowieka, w którym ma miejsce błąd i zło. Pole możliwości za-
kłada nieuchronność wyborów, to znaczy także opowiedzenia się za jakimś 
tak, a nie inaczej prawdy, pomimo jednostronności naszych poznań i ry-
zyka błędu. Prawda ma charakter „światła”, które świeci w ciemnościach 
czy półmroku i  adresuje się równocześnie do myśli i do działania, a  ra-
czej do ich wspólnego korzenia. Powoduje to, że działanie jest ożywiane 
towarzyszącym mu myśleniem, które wcale nie zawsze musi być przed-
miotem refleksji, zaś myślenie jest samo pewną postacią działania, za któ-
rą człowiek, jak za wszelkie działania, ponosi odpowiedzialność. Myślenie 
Boga wypatruje śladów Jego obecności, ponieważ – jak powiedział słusznie 
Heidegger – „tylko Bóg może nas zbawić”; wypatruje ono przede wszyst-
kim – co widział przenikliwie Nabert – świadków Absolutu, żywych ikon, 
które mogą być przewodnikami w drodze. 

Bóg, którego człowiek poszukuje, ma nade wszystko charakter Dobra. 
Wszelkie próby, które chcą zastąpić myślenie boskiego Dobra myśleniem 
Boga przede wszystkim jako nieograniczonej Mocy, prowadzą do najgor-
szych idolatrii. Definitywną prawdą objawienia jest prawda o konieczności 
wysiłków moralnych, o drodze do Dobra przez dobroć i ostatecznie miłość. 
Lecz najważniejszym kluczem do tej prawdy jest odkrycie Boga jako tego, 
który nie boi się ryzyka wkroczenia samemu w tkankę świata i poprzez to 
w ludzkie myślenie i działanie. Wkroczenie to – dane dla wiary – pobudza 
równocześnie działanie i myślenie, które wyraża się w różnych językowych 
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poetykach. Tylko to pobudzenie tłumaczy żarliwość św. Anzelma, który 
pragnie zrozumieć sam sens tego pobudzenia  –  paradoksalną obecność 
Boga w ludzkim myśleniu, które tym bardziej świadczy o Bogu, im bardziej 
wskazuje poza siebie, ku samej nieobjętej Obecności. Lecz to właśnie sama 
boska Obecność, a nie jej myślenie, jest przedmiotem nieustannego zadzi-
wienia, wdzięczności i egzystencji religijnej, która tę obecność interpretuje 
i stara się naśladować. Gdyż obecność Boga objawia się w Jego czynach, ge-
sta Dei, które dane są dla wiary, jako wezwanie do ich nieustannej myślo-
wej i praktycznej interpretacji. W ten sposób ośrodkiem egzystencji religij-
nej – biblijnej i chrześcijańskiej – staje się wcielenie. Wcielenie to oznacza 
równocześnie zaangażowanie się Boga w ludzką historię i etyczny sens bi-
blijnej soteriologii. Bóg „zstępuje” zarówno ze swojej suwerennej transcen-
dencji, jak z „nieba idej” w ludzki konkret, zarazem jako Obecność i jako 
wymaganie. W ten jednak sposób samą treścią Objawienia – treścią daną 
myśleniu – jest najwyższy etycznie rodzaj wcielonej egzystencji: świętość. 
Dawca świata jawi się leniwemu ludzkiemu duchowi jako przestrzeń dla 
myślenia i działania, w których trzeba się nieustannie konfrontować z pa-
radoksem wkraczania Boga w ludzki świat i wyciągać z niego konsekwen-
cje. Nikt nie widział tego paradoksu lepiej niż Søren Kierkegaard. Dla nie-
go, podobnie jak dla Franza Rosenzweiga, Bóg odsłania się równocześnie 
jako absolutnie różny od grzesznego człowieka i jako człowieka miłujący; 
lecz dla Kierkegaarda oznacza to „absolutny historyczny fakt” Wcielenia 
i przyjęcia z miłości postaci Sługi. Sytuacja ta jest „zgorszeniem i paradok-
sem”, takim jednak, który odsłania prawdziwy logos Boga, który „nie chce” 
być tylko swoją własną ideą. Najgłębszy sens myśli św. Anzelma – raz jesz-
cze – nie polega na „udowodnieniu istnienia Boga”, lecz na wierze, że To-
co – „większe aniżeli można by było pomyśleć” wkracza w rzeczywistość 
w postaci Wydarzenia. Wydarzenie to, zgodnie z możliwościami skończo-
nej egzystencji, powierza się czasowi próby ludzkiej wierności i interpre-
tującej myśli. Lecz przede wszystkim – na dziejowym końcu tego proce-
su – dosłownie utożsamia się z cierpiącym Człowiekiem, który umiera na 
krzyżu za zbawienie świata.

W ten sposób następuje definitywna konwersja idei Boga jako szyfru 
i symbolu na ideę Boga jako sakramentu. Czy to jednak nie tyle idea Boga 
jest sakramentem, ile raczej Imię Boga, które jest święte i ma być „święco-
ne”? Różnicę tę rozumiał zarówno Tomasz z Akwinu, jak Emmanuel Levi-
nas. Jakkolwiek by było, idea Boga jako taka, szczególnie jako absolutnego 
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Dobra jest sama świadectwem „zamieszkania” Boga w umyśle, nasycając się 
zarazem treściami płynącymi ze strony objawienia religijnego. W objawie-
niu biblijnym Bóg jawi się jako Dawca: świata i siebie, który „przelewa się” 
w wydarzenia, w tradycje, w indywidualne dusze, a także w umysły – któ-
ry dlatego „nawiedza myśl” w postaci swojej idei. Tylko dlatego, że Bóg jest 
od początku żywą, „sakramentalną” Obecnością, pobudza poszukiwanie 
Go,  wypatrywanie i  uzdalnia człowieka do wiary, a  w  końcu do przyję-
cia Go w postaci Cierpiącego Sługi Jahwe. Na tej też drodze odsłania przede 
mną, że Jego najgłębszym szyfrem i sakramentem – żywą ikoną – jest mój 
własny bliźni, za którego „twarzą” Bóg pokornie się skrywa.
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Ta d e U s z  G a d a c z

rozumowe poznawanie boga

Ks. prof. Józefowi Tischnerowi w dowód pamięci i wdzięczności

Słowo „Bóg” należy do tych, których uczymy się najwcześniej – obrazki, katechizmy itd. 
Ale nie ma to tych samych konsekwencji, co w przypadku portretów ciotek. Nie pokaza-
no mi [tego, co obrazy przedstawiają]1.
Uczciwy religijny myśliciel jest niczym linoskoczek. Porusza się na pozór po powietrzu. 
Grunt, po jakim stąpa, jest najlichszy z tych, jakie można sobie pomyśleć. A przecież daje 
się po nim naprawdę iść2.
Ludwig Wittgenstein

Podobieństwo i różnica

Poznanie Boga od samego początku fascynowało filozofów. Już Arystote-
les nazwał naukę o Bogu, teologię, najwyższą nauką. Pisał:

Jeżeli jednak istnieje coś, co jest wieczne, nieruchome i rozłączalne, to oczywi-
ście wiedza o tym należy do nauki teoretycznej – a nie fizyki (bo fizyka zajmuje 
się pewnymi rzeczami w ruchu) ani matematyki, lecz do nauki wcześniejszej od 
nich. […] Muszą przeto istnieć trzy nauki badawcze: matematyka, fizyka i teo-
logia; jest wszak oczywiste, że jeżeli jest gdzieś obecna boskość, to jest obecna 
w rzeczach tego rodzaju. Ta najwyższa nauka musi zajmować się najwyższym 
rodzajem3.

1 L. Wittgenstein, Wykłady o wierze, tłum. W. Sady, [w:] tenże, Uwagi o religii i etyce, tłum. 
M. Kawecka, W. Sady, W. Walentukiewicz, Kraków 1995, s. 93.

2 Tenże, Uwagi różne, tłum. M. Kawecka, W. Sady, [w:] tenże, Uwagi o religii i etyce, dz. cyt., 
s. 191.

3 Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983, s. 151 (1026a).
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Rozważano, czy człowiek jako istota rozumna i jednocześnie skończo-
na jest w stanie racjonalnie dowieść istnienia Boga. Formułowano takie 
dowody.

Od niepamiętnych czasów rozum ludzki, chcąc odpowiedzieć na pytanie o egzy-
stencję najwyższej istoty posługiwał się najbardziej wyszukanymi i przenikliwy-
mi metodami ściśle logicznego myślenia. Od setek lat dowody na istnienie Boga 
[…] były analizowane wciąż na nowo; sprawdzano każdy logiczny krok, precy-
zowano w nich sformułowania. Jeżeli przyjrzeć się im po kolei, dostrzeże się tę 
mozolną, troskliwą, trudną do zliczenia pracę, w której uczestniczyła logika my-
ślicieli wielu pokoleń – i wtedy trzeba będzie przyznać, że w tej materii, patrząc 
na to wszystko z czysto logicznego punktu widzenia, zapewne niewiele już zosta-
ło do zrobienia; otrzymuje się tak przekonywający obraz przemawiający za egzy-
stencją najwyższej istoty i o takim ciężarze gatunkowym, że trzeźwo rozważając, 
można bez mała przypuścić, iż ciężar tych dowodów formalnie powinien przytło-
czyć umysły ludzkie. W rzeczywistości jednak cały ten myślowy wysiłek człowie-
ka, starającego się odpowiedzieć na pytanie dotyczące egzystencji najwyższej isto-
ty, nie przyniósł rozstrzygającej odpowiedzi. Zwolennicy „tak” i adwokaci „nie” 
w tej walce na duchowym polu bitwy nadal stoją naprzeciwko siebie w nieprzejed-
nanej wrogości – jak przed tysiącami lat. Gdyby dzisiaj odżył Platon i Arystoteles, 
Augustyn i Tomasz – mogliby podjąć swoje wysiłki intelektualne, i kontynuować 
je, z tą samą intensywnością, co w czasach, kiedy żyli4.

Przedmiotem mojej refleksji nie jest jednak historia tego racjonalnego 
wysiłku poznawczego, który, jak się powszechnie twierdzi, osiągnął szczyt 
w systemie Heglowskiej filozofii ducha. Chciałbym raczej w obliczu tego 
wysiłku rozważyć jeszcze raz problem rozumu i jego relacji do Boga. Chcę 
przy tym zaznaczyć, że nie mam tu na myśli Boga filozofów, lecz Boga re-
ligii i wiary.

Na czym polega zasadniczy problem rozumowego poznawania, a może 
lepiej, poznawania przez rozum, bądź to istnienia Boga, bądź przynaj-
mniej niektórych atrybutów jego istoty? Już Grecy wyrażali przekona-
nie, że podstawą poznania jest podobieństwo (homoiōsis, łac. similitudô). 
Jedynie podobne poznaje podobne. Wystarczy przypomnieć klasyczną 

4 P. Wust, Niepewność i ryzyko, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1995, s. 99.
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definicję prawdy, która stwierdzając adequatio rei et intellectum, wyra-
ża to, co mieli oni na myśli. Rzecz musi być podobna do pojęć intelektu, 
aby można było orzec adekwację, zgodność, czyli prawdę. Nawet pozna-
nie czegoś domniemanego oznacza sprowadzanie go do znanych już po-
jęć – jak powiedziałby Emmanuel Levinas, myślenie „absolutnie Innego” 
dokonuje się na miarę „Tego samego”. Jak jednak orzec prawdę o istnie-
niu lub istocie Boga, skoro między rozumem, a ściślej pojęciami rozumu 
i Bogiem, nie zachodzi żadne similitudô, żadne adequatio. Bóg określany 
jest przecież jako radykalnie transcendentny, absolutnie Inny. W związku 
z tym w filozofii Boga dominowała najczęściej teologia negatywna. Poja-
wiła się ona nawet u św. Tomasza, który uchodził za zwolennika teologii 
pozytywnej. Pisał św. Tomasz: 

Esse boskie, które jest Jego substancją, nie jest esse commune, ale jest to esse różne 
od każdego innego bytu. Dlatego właśnie, ze względu na samo swe esse, Bóg różni 
się od wszelkiego innego bytu5.

Bóg jest zatem radykalnie różny od pojęć, jakie możemy mieć o nim. 
Jak jednak możliwe jest poznanie czegoś bądź kogoś, co lub kto jest ra-
dykalnie różne? Nie istnieje wszak różnica bez jakiejś formy tożsamości, 
tak jak i tożsamość bez różnicy, przynajmniej dla poznającego rozumu. 
A przecież mówimy tu o poznaniu rozumowym. Dlatego Edmund Hus-
serl, który stanowczo oddzielał poznanie rozumowe od wiary i teologii, 
uznał konieczność, przynajmniej w pierwszym okresie swej fenomenolo-
gii, wykluczenia problemu Boga z obszaru filozoficznego poznania.

Tym, co nas tutaj obchodzi, jest  –  po napomknięciu tylko o  różnych grupach 
takich rozumowych podstaw dla istnienia jakiegoś pozaświatowego „boskiego” 
bytu – to, że byłby on transcendentny nie tylko w stosunku do świata, lecz oczy-
wiście także w stosunku do „absolutnej” świadomości. Byłby zatem czymś „ab-
solutnym” w  pewnym zupełnie innym sensie niż absolut świadomości, tak jak 
z drugiej strony byłby czymś transcendentnym w zupełnie innym sensie w prze-
ciwstawieniu do transcendensu w  sensie świata. Na ten „absolut” i  „transcen-
dens” rozciągamy naturalnie fenomenologiczną redukcję. Winien on zostać 

5 Tomasz z Akwinu, De potentia Dei, q. 7, a. 2, ad. 4.
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wykluczony z tego pola badania, które mamy od nowa stworzyć, o tyle, o ile ma 
ono być polem samej czystej świadomości6.

Gdybyśmy jednak założyli, że rozum jest w stanie poznać lub dowieść 
przynajmniej istnienia Boga, to powstaje pytanie, jakie warunki możliwo-
ści musi spełnić taki rozum, aby mógł dowieść tego istnienia? Czy będzie 
to zatem czysty rozum, czysta świadomość? Jak musi być tu rozumiany ro-
zum? Stajemy zatem przed problemem hermeneutyki rozumu i wynikają-
cym z niego pytaniem: co to znaczy myśleć?

Hermeneutyka rozumu

Rozumu nie da się zdefiniować w  jednoznaczny sposób. Rozum, jako 
struktura refleksyjna, odnosząca się do samej siebie, zawsze już jakoś sie-
bie rozumie. Omówię tu trzy podstawowe koncepcje rozumienia rozumu: 
teomorficzną, naturalistyczną i transcendentalną.

By przybliżyć to, co mam na myśli, mówiąc „rozumienie rozumu”, 
przypomnijmy pojęcie racjonalizmu wieków XVII i  XVIII. Racjona-
lizm XVII wieku reprezentowany przez Kartezjusza czy Nicolasa Male-
branche’a, podejmując problematykę pewności poznania, odwołuje się 
do wszechwiedzy i prawdomówności Boga. Widoczne jest to szczególnie 
u Kartezjusza, który dla osiągnięcia pewności poznawczej, celem przeko-
nania się, że jasne i wyraźne idee naszego poznania pochodzą od Boga 
a nie demona, sformułował dowody na istnienie Boga. Punktem wyjścia 
tych dowodów był rozum. Filozofowie XVIII wieku, nawołujący do racjo-
nalnego oświecenia, odwoływali się natomiast do rozumu w całkowicie 
przeciwnych celach. Uważali, że im bardziej jesteśmy istotami racjonal-
nymi, tym bardziej oddalamy się od Boga, a religię wiary w Boga zastępu-
je „religia wiary w postęp rozumu”. Czyż mogli zatem odwoływać się do 
tego samego rozumu? Racjonaliści wieków XVII i XVIII wydają się rozu-
mieć rozum przeciwnie: pierwsi w sposób teomorficzny, drudzy antropo-
morficzny7 lub naturalistyczny.

6 E. Husserl, Idee I, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1967, s. 177n.
7 Zob. W. Tatarkiewicz, O niektórych postaciach racjonalizmu XVII i XVIII wieku, [w:] tenże, 

Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, Warszawa 1971, s. 109.
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Historia rozumu rozumianego teomorficznie ma swój antyczny począ-
tek u Platona, a wyznaczają ją dalej m.in.: myśl św. Augustyna, św. Toma-
sza i Kartezjusza. Dla Platona rozum (hegemonikón) był najwyższą czę-
ścią duszy, a  dusza istniała najpierw w  świecie idei. Dusze ludzkie, jak 
przedstawia to Platon w Fajdrosie i Fedonie, nie będąc wewnętrznie zhar-
monizowane na miarę doskonałych dusz bogów, nie poznały pełni praw-
dy stanowiącej ich pokarm. Dlatego straciły skrzydła i spadły w ciała. Tak 
zrodził się człowiek, czyli śmiertelnik. Przypominając zaś sobie (anámne-
sis) to, co niegdyś oglądały, na powrót odzyskują skrzydła, aby stopniowo 
móc powrócić tam, skąd przybyły.

Toteż słusznie jedynie tylko dusza filozofa ma skrzydła. Bo jej pamięć zawsze we-
dle sił do tego się zwraca, co nawet bogu boskości użycza. Człowiek, który w ta-
kich przypomnieniach żyje jak należy i  doskonałych zawsze święceń dostępuje, 
tylko on jeden istotnie doskonałym się staje. A że o ludzkich sprawach zapomina, 
a z tym, co boskie, obcuje, gani go wielu jako narwańca, ale że bóg w nim mieszka, 
o tym nie wiedzą ci, których jest wielu8.

Poznanie prawdy stało się więc dla Platona sposobem powrotu duszy 
do świata Idei, do rzeczywistości boskiej. Powrót ten był jednak możliwy 
dlatego, że dusza posiadała w sobie ślady swego pochodzenia.

Święty Augustyn, który jako nawrócony już chrześcijanin musiał od-
rzucić teorię preegzystencji duszy i anamnezy, wprowadził w ich miejsce 
pojęcie iluminizmu. Rozum człowieka jest odbiciem rozumu Bożego. Jest 
on niczym pieczęć odbita w wosku pod listem. Pieczęć zachowuje w so-
bie wzór, który został w niej odciśnięty. Odcisk nie jest tak wyraźny i do-
skonały jak wzór, zawiera w sobie jednak odbicie wzoru i do niego odsy-
ła. Metafora ta wyraża ideę oświecenia Bożego. To rozum Boga, a ściślej 
zawarte w nim niezmienne i wieczne Idee, oświecają skończony i zmien-
ny rozum ludzki.

Kartezjusz, siedemnastowieczny spadkobierca filozofii św. Augusty-
na, za punkt wyjścia swego dowodu na istnienie Boga przyjął ideę nie-
skończoności obecną w rozumie. Skoro ta idea nie mogła być ani skut-
kiem poznania zmysłowego (gdyż niczego nieskończonego zmysłowo nie 

8 Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 76 (XXIX C–D).
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poznajemy), ani wytworem rozumu (jak bowiem skończony rozum może 
wytworzyć nieskończoną ideę, nie zrywając prawa proporcji między przy-
czyną – rozumem a skutkiem – ideą?), to z pewnością musi ona pocho-
dzić od tego, który sam jest Nieskończony. Rozum przechowuje zatem 
w sobie samym ślad Nieskończonego Boga w postaci jego Idei. Jest w nim 
zawarte coś, co jest większe od niego i co go przekracza.

Początki naturalistycznej koncepcji rozumienia rozumu pojawiają się 
u Johna Locke’a. Swoją drogę do źródeł poznania pewnego rozpoczął on 
od oczyszczenia rozumu z  jakichkolwiek treści apriorycznych, czyli ta-
kich, które nie pochodziłyby z doświadczenia. Rozum jest białą kartą, nie-
zapisaną tablicą. Taki rozum porządkuje jedynie materiał zmysłowych po-
strzeżeń, oddziela jakości pierwszo- od drugorzędnych, łączy z sobą idee 
proste w idee złożone. Co prawda Locke nie odrzucał drogi do Boga na 
podstawie doświadczenia stworzenia, odrzucał jednak możliwość pozna-
nia Boga na podstawie idei zawartej w rozumie.

Niemniej zdaje się, że mogę powiedzieć, iż jest to zły sposób ustalenia tej prawdy 
i narzucenia milczenia ateistom, gdy w sprawie tak doniosłej cały nacisk kładzie 
się tylko na ten argument, uważając za jedyny dowód istnienia Boga fakt, że jego 
idea jest w świadomości niektórych ludzi (bo jest oczywiste, że niektórzy ludzie 
nie mają wcale tej idei, że inni mają taką, iż byłoby lepiej, gdyby jej nie mieli wca-
le, ogromna zaś większość ma idee Boga bardzo różne)9.

Ale Paul-Henri d’Holbach pisał już:

Człowiek może posiadać rzeczywiste idee tylko takich rzeczy, które działają lub 
uprzednio działały na jego zmysły. Otóż tylko przedmioty materialne, fizyczne, 
czyli naturalne, mogą poruszać nasze narządy i dostarczać nam idei […]. Powiemy 
tylko, że sama zmienność pojęcia bóstwa w zależności od epoki, miejsca i jednostki 
wykazuje dostatecznie, iż idea Boga jest pojęciem nabytym, a nie ideą wrodzoną10.

Immanuel Kant, w sporze racjonalizmu z empiryzmem co do granic 
ludzkiego poznania, sformułował natomiast transcendentalną koncepcję 

9 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 2, tłum. B. J. Gawecki, Warszawa 1955, 
s. 340.

10 P.H. D’Holbach, System przyrody, t. 2, tłum. K. Szaniawski, Warszawa 1957, s. 88.
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rozumu. Zarzucił zarówno racjonalizmowi, jak i empiryzmowi, które wza-
jem oskarżały się o  dogmatyzm i  sceptycyzm, brak krytycyzmu. Istota 
problemu według Kanta polega, jak wiemy, na tym, że usiłowano rozstrzy-
gnąć spór o  granice poznania, nie stawiając bardziej pierwotnego pyta-
nia o podmiotowe, aprioryczne warunki możliwości tego poznania. Po-
służmy się obrazem Ludwiga Wittgensteina o oku i polu widzenia. Spór 
między racjonalizmem i empiryzmem dotyczył pola widzenia oka. Racjo-
nalizm utrzymywał, że rozum jest zdolny przekroczyć granice poznania 
zmysłowego (tego, co widzimy), empiryzm przeciwnie, że musimy ogra-
niczyć się jedynie do pola widzenia. Kant stwierdził, że spór dopóty nie 
zostanie rozstrzygnięty, dopóki nie zbadamy struktury samego oka i nie 
odpowiemy, właśnie na krytyczne pytanie, o warunki możliwości jego wi-
dzenia. Zanim zatem rozstrzygniemy spór co do transcendentnych aspi-
racji rozumu, musimy dokonać transcendentalnego zwrotu ku poznają-
cemu podmiotowi i  zbadać jego poznawcze warunki możliwości. Kant, 
jak wiemy, w analityce transcendentalnej wyodrębnił takie podmiotowe, 
aprioryczne formy poznania. Z naszego punktu widzenia istotne są dwie 
pierwsze formy naoczności zmysłowej: czas i przestrzeń. Formułując apo-
rie poznania kosmologicznego, Kant pytał m.in.: czy wszechświat ma po-
czątek w czasie i granice w przestrzeni? Z transcendentalnego punktu wi-
dzenia Kanta należy odpowiedzieć, że to nie jest problem samego świata. 
Jest to nasz problem jako istot poznających. My bowiem, poznając, musi-
my pytać o „kiedy?” i o „gdzie?”. Poznanie czasowo-przestrzenne należy 
bowiem do warunków możliwości naszego poznania. Pod względem po-
znania Boga są to jednak warunki niemożliwości. Poznanie Boga nie leży 
w granicach możliwości ludzkiego poznania. Czy Bóg istnieje czy nie, nie 
jesteśmy w stanie ani tego dowieść, ani temu zaprzeczyć. Możemy jedynie 
stwierdzić, że istnieje w nas tęsknota metafizyczna, pragnienie istnienia 
Boga. I to Kant nazwał ideą regulatywną Boga, a miejsce, w którym obec-
na jest ta idea, rozumem (Vernunft). Rozum jednak, w przeciwieństwie do 
intelektu (Verstand), w którym zawarte są m.in. poznawcze formy czasu 
i przestrzeni, nie jest już władzą poszerzającą nasze poznanie. Dzięki ro-
zumowi nie wiemy nic więcej niż to, czego dostarcza nam intelekt w swych 
najwyższych formach – sądach syntetycznych a priori.

Z tej analizy trzech rodzajów pojmowania rozumu wynika, że tylko ro-
zum pojmowany teomorficznie jest zdolny dowieść istnienia Boga. Z tego 
właśnie powodu Wittgenstein wyraził swoją zasadniczą wątpliwość:
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Kościół rzymski głosi dogmat, że przyrodzony rozum może dowieść istnienia 
Boga. Ten dogmat uniemożliwił mi bycie rzymskim katolikiem. Gdybym myślał 
o Bogu jako o innej istocie, podobnej do mnie, poza mną, a jedynie o wiele potęż-
niejszej, to uważałbym za swój obowiązek przeciwstawić się mu11.

Rozum transcendentalny Kanta nie jest w stanie dowieść istnienia Boga, 
ponieważ nie leży to w granicach możliwości jego poznania. Bóg może być 
tu co najwyżej zakładany jako postulat rozumu praktycznego (etyki). Dla-
tego też Kant podjął polemikę z wszystkimi podstawowymi dowodami na 
istnienie Boga. Dowieść istnienia Boga nie jest także w stanie rozum rozu-
miany naturalistycznie. W ogóle tego rodzaju wysiłek jest zbędny, ponieważ 
pojęcie Boga nie poddaje się kryterium sensowności. „Słowo x może mieć 
znaczenie tylko pod tym warunkiem, że mogę wiedzieć, co najmniej w jed-
nej sytuacji, iż «to jest x» przy czym «to» oznacza coś uchwytnego zmysło-
wo”12 – pisał John L. Austin. Poznać Boga, dowieść jego istnienia jest zatem 
w stanie tylko rozum teomorficzny, czyli taki, który rozumie siebie jako po-
chodzący od Boga, stanowiący jego odbicie bądź zawierający w sobie jakieś 
jego ślady i jednocześnie rozpoznający je właśnie jako ślady.

dowody na istnienie boga

„Boga czuje serce, nie rozum – pisał Blaise Pascal. – Oto co jest wiara: 
Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu”13. Za pomocą dowodu wypro-
wadzamy twierdzenia, a zasady czujemy.

I równie bezcelowe i niedorzeczne jest, aby rozum żądał od serca udowodnienia 
pierwszych zasad, nim zgodzi się na nie przystać, jak byłoby niedorzeczne, aby ser-
ce – nim zgodzi się je przyjąć – żądało od rozumu czucia wszystkich twierdzeń, 
które ten udowadnia14.

11 M.O’C. Drury, Conversations with Wittgenstein, [w:] Recollections of Wittgenstein, ed. 
R. Rhees, Oxford 1984, s. 107n. (cyt. za: W. Sady, Wprowadzenie, [w:] L. Wittgenstein, Uwagi 
o religii i etyce, dz. cyt., s. 47).

12 J. L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeń-
czuk, Warszawa 1993, s. 66.

13 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1977, s. 197.
14 Tamże, s. 196n.
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Mając na uwadze owe zasady, John H. Newman zwrócił uwagę na fakt, 
że w rozumowaniu należy odróżnić je od prawideł rządzących tym rozu-
mowaniem. Gdyby prawidła porównać do umiejętności pływania, a zasady 
do punktu, z którego płyniemy i do którego dopływamy, należy stwierdzić, 
że same prawidła rozumowania (procedury racjonalne) nie wystarczą, by 
dowieść istnienia Boga, tak jak z umiejętności pływania nie da się wydedu-
kować ani początku, ani celu, do którego się płynie. Pisał Newman:

W każdym razie fakt pozostaje faktem, że w każdym dociekaniu w sprawach rze-
czy konkretnych ludzie różnią się jeden od drugiego nie tyle w prawidłowości swe-
go rozumowania, ile raczej w zasadach, które rządzą tym rozumowaniem, że te za-
sady mają charakter osobisty, że gdzie nie ma wspólnej miary intelektualnej, tam 
nie ma wspólnej miary argumentów […]15.

Ciekawe uwagi na temat dowodów odnajdujemy u trzech współczesnych 
myślicieli: Maksa Schelera, Gabriela Marcela i Henry’ego Duméry’ego. We-
dług Schelera człowiek wierzący pozostaje w obszarze oczywistości i pew-
ności, która ma charakter kolisty. Nie potrzebuje żadnego dowodu. „Do-
wodzić realności, albo samego istnienia jest niedorzecznością”16. Dowieść 
można tylko zdań o czymś realnym, a nie samej realności. 

Nie może być przeto mowy o jakimś „dowodzie” istnienia całej sfery religijnej po-
przez wnioskowanie z innych faktów w świecie, tak jak nie ma mowy o „dowo-
dzie” istnienia świata zewnętrznego, albo Ja, albo bliźniego17.

Sfera tego, co boskie, jest dana pierwotnie. Nie da się jej więc z niczego 
wywieść. Wynika to z faktu, że z istnienia jednej sfery nie da się wywieść 
istnienia innej, wyższej sfery. Na przykład na podstawie istnienia świata 
nieożywionego nie da się wywieść istnienia świata ożywionego, jeśli już 
nie ma się doświadczenia jego istnienia. „Istotę i  istnienie Boga można 
wskazywać i wykazywać, ale w ścisłym znaczeniu nie można ich dowodzić 
z prawd, które są prawdami o świecie”18. Dlatego też Scheler stwierdza: 

15 J. H. Newman, Logika wiary, tłum. P. Boharczyk, Warszawa 1956, s. 353.
16 M. Scheler, Problemy religii, tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 224.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 227.
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Uczyć, jak znajdować Boga, jest czymś zasadniczo innym i wyższym od tego, jak 
dowodzić jego istnienia. Jedynie ten, kto znalazł Boga, może odczuwać potrze-
bę dowodu jego istnienia19.

Tak właśnie, według Schelera, postępowała chrześcijańska patrysty-
ka, która uczyła jak znajdować Boga. Jej dowody były raczej wskazów-
kami, jak postępuje świadomość religijna, kiedy znajduje się na drodze 
do Boga. Nie ma tu zatem miejsca deifikacja prawdy absolutnej, którą 
osiąga sam rozum. To nie prawda jest Bogiem, ale Bóg jest prawdą. „Nie 
można «prawdy» identyfikować z Bogiem w taki sposób, jak próbował to 
czynić Augustyn, bez poświęcenia osobowej idei Boga na rzecz czyste-
go platonizmu”20 – pisze Scheler. Co zatem kryje się za Augustyńskim: 
Omnia cognoscere in lumine Dei? Chodzi tu o późniejsze objaśnienie aktu 
poznania, i  to nie poznania, które dopiero nas prowadzi do Boga, lecz 
poznania, które już zakłada jakieś inne przekonania o istnieniu i istocie 
Boga. Augustyn mógł napisać, że poznając prawdę, poznawał Boga, po-
nieważ pisał te słowa, gdy już uwierzył.

Przykładowo obrazuje to Scheler za pomocą idei stworzenia. Wniosek 
przyczynowy, który wychodzi z faktu istnienia świata, nie prowadzi nas do 
Boga jako jego Stwórcy. Jeśli natomiast dane nam jest istnienie Boga (ob-
jawienie) i  jednocześnie istnienie świata, możemy dojść do wniosku, że 
Bóg jest przyczyną i osobowym, wolnym Stwórcą świata. Scheler stwier-
dza zatem, że świat okazuje się stworzeniem jedynie w  świetle idei ob-
jawienia. Konkludując, dowieść istnienia Boga może jedynie ten rozum, 
któremu zostało dane objawienie i który je przyjął.

Gabriel Marcel wyraża przekonanie, że problem istnienia Boga może 
być stawiany jedynie na płaszczyźnie mistycznego doświadczenia, choć, 
jak wiemy, w jego rozumieniu nie może właściwie być problemem, lecz 
tajemnicą. Sam sposób natomiast, w  jaki myśl stawia problem istnienia 
Boga, jest sprzeczny.

Istnienie jest ogólnie biorąc tym, od czego myśl może zaczynać, a to w tym sen-
sie, że myśl może się określić jedynie poprzez ruch, w którym transcenduje dane 

19 Tamże, s. 226.
20 Tamże, s. 287.
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bezpośrednie. Istnienie nie może być więc w żadnym stopniu rozpatrywane jako 
demonstrandum, jako punkt dojścia. Skoro stosunek bezpośredni nie może być 
fundowany przez myśl, lecz jedynie przekraczany, przeto idea dowodu na istnienie 
Boga jest sprzeczna i musi upaść21.

Rozważając sens dowodu na istnienie Boga, Marcel doszedł do prze-
konania22, że dowodzić jego istnienia to przede wszystkim dowodzić ko-
muś. Ten podstawowy aspekt dowodu jest dla Marcela najważniejszy. 
Dowodzenie jest pewną sytuacją, w której chodzi o to, by kogoś o czymś 
przekonać, czyli skłonić rozmówcę do przyznania, że z chwilą, gdy przyj-
muje pewne twierdzenie, musi przyjąć również inne. To zatem, co wy-
daje się istotne, to fakt, że chodzi o stworzenie specyficznej, racjonalnej 
jedności między tym, który przeprowadza dowód, i tym, wobec którego 
jest on przeprowadzany. Jakie są więc warunki takiego dowodu? Przede 
wszystkim musi istnieć tu minimum zgodności, bez czego dowodzenie 
jest w ogóle niemożliwe. To, co człowiek uważa za pewne i niewątpliwe, 
Marcel nazywa „polem apercepcji” danego myślącego podmiotu. Pole 
apercepcji dowodzącego i pole apercepcji tego, komu się dowodzi, mu-
szą się częściowo pokrywać, ale także częściowo się różnić: pole pierw-
szego musi częściowo „przewyższać” pole drugiego, tak jednak, by mógł 
on mieć do niego dostęp przy wystarczającym stopniu uwagi. W taki jed-
nak sposób, że uzyskawszy wgląd w owo pole, zostanie racjonalnie zmu-
szony do przyjęcia konsekwencji, wynikających z dotychczas niedostrze-
żonych aspektów jego własnego pola.

Nieefektywność dowodów na istnienie Boga polega na tym, że między 
tymi, którzy je akceptują, a tymi, którzy je odrzucają, panuje brak zgody 
na temat hierarchii wartości. Tam zatem, gdzie Newman mówił o wspól-
nych zasadach, Marcel ma na myśli wspólne wartości. Sama idea dowodu 
na istnienie Boga zakłada uprzednio odniesienie do hierarchii wartości, 
uznanej za niewzruszalną i do afirmacji Boga, która chwilowo tylko zosta-
je poddana „metodycznemu wątpieniu” po to, by pojawić się ponownie na 
końcu rozumowania.

21 G. Marcel, Dziennik metafizyczny, wyb. K. Tarnowski, tłum. E. Wende, oprac. S. Cichowicz, 
Warszawa 1987, s. 40n.

22 Zob. K. Tarnowski, Ku absolutnej ucieczce. Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela, Kraków 
1993.
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Jeśli tak, to trzeba sformułować paradoksalny wniosek, że tam, gdzie 
dowody są akceptowane, tam są najmniej potrzebne; są natomiast uważa-
ne za grę słowną lub za petitio principii przez tych, którzy mają być przez 
te dowody przekonani. Tych, których przekonują, umacniają w ich wierze, 
niewierzących natomiast nie przekonują.

Henry Duméry stawia zarzut, że idea dowodu sprowadza się do do-
wiedzenia istnienia Boga, które bezapelacyjnie obwieszcza wiara. Tak 
jakby wiara, która dysponuje własną pewnością, potrzebowała wzmoc-
nienia ze strony rozumu. Taka rozumowa podpora potrzebna jest szcze-
gólnie w obronie wiary (apologia), w sytuacji gdy ktoś usiłuje podkopać 
fundamenty wiary w  imię rozumu. Jeśli jednak uważamy, że obcowa-
nie z  Bogiem dostępne jest wierze, a  istnienie Boga dostępne dowodo-
wi, projektujemy na Boga rozróżnienie między punktami widzenia (re-
ligijnym i filozoficznym) jedynie po to, by utrzymać dwa źródła prawdy: 
transcendentne (wiara) i immanentne (rozum). „Jakże jednak Bóg mógł-
by się rozdzielić na Boga wiary i  Boga rozumu? Jakże mógłby być jed-
nocześnie – bądź też kolejno – miejscem tajemnicy i przedmiotem do-
wodu?”23  –  pyta Duméry. I  dodaje w  innym miejscu: „jeśli filozofia 
potrafi nadać formę dowodowi istnienia Boga, to dlatego, że dowód ten 
jest w pierwszym rzędzie immanentny rozumowi konkretnego podmiotu 
i wszystkim jego władzom”24.

Można by tu przytaczać jeszcze inne różne argumenty. Nie zamierzam 
jednak zajmować się dalej problematyką dowodów. Chcę jedynie sformuło-
wać wniosek, który wynika z bezsiły dowodów tam, gdzie mogą one odgry-
wać jakąś apologetyczną rolę i z ich zbędności tam, gdzie taki cel nie wcho-
dzi w rachubę. Rozum autonomiczny, czyli taki, który rozumie siebie jako 
początek (o ile w ogóle taki rozum istnieje, choć wątpliwość ta nie wyklucza, 
że tak może siebie rozumieć) nie ma możliwości dowieść istnienia Boga ani 
go poznawać. „Wszelka wiedza o Bogu jest wiedzą przez Boga”25 – pisał Max 
Scheler. Jest to wyraźna teza filozofów religii XX wieku. Jeśli była ona głoszo-
na także przez myślicieli minionych wieków, to nigdy nie została tak wyraź-
nie sformułowana jak właśnie przez myślicieli współczesnych (obok Sche-
lera m.in. Hermann Cohen, Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig, Martin 

23 H. Duméry, Problem Boga w filozofii religii, tłum. K. Tarnowski, Kraków 1994, s. 42n.
24 Tamże, s. 46.
25 M. Scheler, Problemy religii, dz. cyt., s. 213.
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Buber, Abraham Joshua Heschel, Henry Duméry). Z drugiej jednak stro-
ny nie oznacza to, że poznanie Boga przestaje być racjonalne, że poznaw-
cza pierwotność objawienia w stosunku do rozumu znosi rozum. Ludzki 
rozum jest co prawda skończony i ograniczony, ale innego nie mamy. Jeśli 
„wiedza” o Bogu przychodzi spoza rozumu, nie oznacza to, że należy znieść 
rozum, aby ją zrozumieć. Będę zatem bronił tezy, że racjonalne poznanie 
Boga możliwe jest w wąskiej szczelinie między absolutnym idealizmem He-
gla, w którym właśnie rozum, ponad religią, osiąga ostateczną syntezę z Du-
chem Absolutnym, a niektórymi koncepcjami współczesnych filozofii re-
ligii, które relację do Boga przenoszą poza sferę poznania (racjonalnego), 
w etykę (Emmanuel Levinas) bądź modlitwę (Gabriel Marcel). Musimy jed-
nak jeszcze raz powrócić do pytania o rozum i myślenie.

metafizyczna szczelina

Chciałbym określić rozum jako szczelinę metafizyczną. Co przez to rozu-
miem? Powróćmy do słynnej Platońskiej definicji filozofii, czyli właściwie 
do definicji myślenia. 

Otóż kiedy się urodziła Afrodyta, ucztę bogowie wyprawili, a między innymi był 
tam i Dostatek, syn Rozwagi. Kiedy już zjedli, przyszła tam Bieda, żeby sobie coś 
wyżebrać, bo było wszystkiego w bród, i stanęła koło drzwi. Dostatek, upiwszy się 
nektarem (bo wina jeszcze nie było), poszedł do ogrodu Zeusa i tam usnął, cięż-
ko pijany. A Biedzie się zachciało, jako iż była uboga, dziecko mieć od Dostatku, 
zaczem się przy nim położyła i poczęła Erosa. A że to syn Dostatku i Biedy, prze-
to mu taki los wypadł: […] jest pośrodku pomiędzy mądrością i głupotą. Bo to tak 
jest: Z bogów żaden nie filozofuje ani nie pragnie mądrości – on ją ma; ani żad-
na istota mądra nie filozofuje. Głupi też nie filozofują i żaden z nich nie chce być 
mądry. […] Moja Diotymo – powiadam – któż się w takim razie zajmuje filozo-
fią, jeżeli mądry nie, a głupi także nie? – To – powiada – nawet i dziecko zrozu-
mie, że ci, którzy są czymś pośrednim między jednymi i drugimi. […] przeto musi 
Eros być miłośnikiem mądrości, filozofem, a filozofem będąc, pośrodku jest mię-
dzy mądrością i głupotą26.

26 Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Lwów–Warszawa 1924, s. 98–101 (203B–204C).



Tadeusz Gadacz230

Filozof, myśliciel, to ten, kto miłuje mądrość. Co jednak oznacza „mi-
łość mądrości”, co znaczy myśleć? W naturze myśleniu pozostaje ślad po-
chodzenia Erosa od Biedy i Dostatku, a właściwie samo myślenie jest tym 
śladem. Na czym zatem polega bieda filozofa i  co go różni od bogów? 
Na tym, że bogowie wszystko wiedzą, że mają pełnię poznania, a myśli-
ciel takiej pełni nie posiada i posiadać jej nie może. Na czym zatem pole-
ga jego bogactwo i co go różni od głupców? Na tym, że głupcom wydaje 
się, że wszystko wiedzą. Głupców od bogów odróżnia tylko to jedno drob-
ne słowo – „wydaje się”. Myśliciel natomiast wie, że nie wie. Dlatego znaj-
duje się pośrodku między głupcami a bogami. Czym jest ten środek? To 
właśnie natura samego rozumu i  myślenia. Myślenie jest ruchem, który 
przebiega między niewiedzą i pełnią wiedzy. Jest zatem stanem niepoko-
ju. Przeciwieństwem myślenia jest spoczynek myśli. Spoczynek myśli to 
stan, w którym rozum traci swoją istotową funkcję (przestaje myśleć), a za-
tem przestaje także być rozumem. Z jednej strony myślenie osiąga spoczy-
nek w niewiedzy, to znaczy w niezdolności do zadania pytania. To właśnie 
bowiem pytanie rozpoczyna ruch myśli. Z drugiej, myślenie osiąga spo-
czynek we wszechwiedzy, pełni poznania, czyli wówczas, gdy pytania stają 
się już zbędne. Bycie pośrodku to właśnie metafizyczna szczelina. Zawie-
ra się ona między pytaniem, do którego zadania rozum czuje się wezwany, 
a właściwie pytaniem, które samo z siebie stawia rozum pod znakiem za-
pytania i odpowiedzią, która nigdy nie jest na tyle wystarczająca, by pyta-
nie zaspokoić. Odpowiedź zawsze bowiem otwiera następne pytania. Nie 
jest ona adekwatna do pytania. To znaczy nie zaspokaja pytania na tyle, by 
je „wygasić”. Metafizyczna szczelina, którą jest rozum, jest stanem niepoko-
ju, a więc dialektyką wiedzy i niewiedzy, pewności i niepewności, poznania 
i braku poznania. Nie chcę twierdzić, że rozum nigdy nie osiąga spoczyn-
ku. W pewnych przypadkach rozum osiąga spoczynek. Osiąga go wtedy, 
kiedy nie musi już dalej pytać (np. twierdzenia geometrii Euklidesa). W in-
nych wypadkach osiąga spoczynek wówczas, gdy w ogóle nie musi pytać, 
ponieważ pewne pytania są dla niego niemożliwe (np. dla św. Augusty-
na było to pytanie: „co Bóg robił zanim stworzył świat?”, na które możli-
wa jest tylko jedna odpowiedź: „Budował piekło tym, którzy będą zada-
wali takie pytania”). W przypadku jednak poznawania Boga, jak i w wielu 
innych kwestiach metafizycznych, stan spoczynku myśli nie jest możliwy. 
Niezdolni do rozumowego poznania Boga jesteśmy zarówno wtedy, kie-
dy nie potrafimy zadać pytania o  Boga, ale takiego pytania, którego nie 
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zaspokaja ani pojęcie „Pierwszego Poruszyciela”, Ens a se, ani „Przyczyny 
samego siebie”. Niezdolni do rozumowego poznania Boga stajemy się jed-
nak także wówczas, gdy nie musimy już pytać o nic, gdyż w pełni pozna-
nia, które trudno sobie wyobrazić, ponieważ nie jest ono właśnie na miarę 
rozumu, sam rozum gaśnie, osiągając wszechwiedzę. Myśleć o Bogu (my-
śleć Boga) możemy zatem wówczas, gdy znajdujemy się w stanie zawiesze-
nia (metafizycznej szczeliny) między wiedzą i niewiedzą.

Chciałbym przybliżyć to pojęcie rozumu przez metaforę greckiego sym-
bolon, połowy przełamanego przedmiotu (np. monety, medalu), które roz-
chodzący się w dalekie strony przyjaciele zabierali z sobą, aby móc się kiedyś 
po nich rozpoznać. Taka połowa zawiera w sobie pęknięcie, załamania, które 
są śladem odsyłającym do brakującej połowy. Połowa nie jest całością, wska-
zują na to jej pęknięcia. Pęknięcia te niepokoją, każą szukać, odsyłają przez 
pamięć, tęsknotę „gdzieś tam…”. Odsyłają „tam”, chociaż my wciąż pozosta-
jemy „tu”, gdyż po tej stronie znajdują się te pęknięcia. Symbolon pozwala 
jednak domniemywać drugiej połowy, choć w przypadku gdy została prze-
kazana następnemu, młodemu pokoleniu, pozwala zaledwie domniemywać 
postaci, którą symbolizuje, dawnego przyjaciela ojca. Rozum jako symbolon 
odsyła jednak do tego, co niewysłowione. Pisał Abraham J. Heschel:

Poszukiwania nasze trzeba rozpocząć od świadomości tego, co niewysłowione. 
Zwiedziona obietnicą poznania, filozofia rezygnowała, na rzecz poetów i misty-
ków, ze skarbów najwyższej niepojmowalności, a przecież bez poczucia tego, co 
niewysłowione, nie ma problemów metafizycznych, nie ma świadomości bytu jako 
bytu, wartości jako wartości. Poszukiwania rozumu kończą się na brzegu znanego; 
po ogromnym obszarze poza nim żeglować może jedynie zdolność odczucia tego, 
co niewysłowione. Jedynie ta zdolność zna szlak ku temu, co odległe od doświad-
czenia i rozumienia. Żadne z nich nie jest amfibią: rozum nie może opuścić brze-
gu tego, co znane, a zdolność odczucia tego, co niewysłowione, jest nie na miej-
scu tam, gdzie mierzymy, ważymy. To nie żądza przygód czy niepewność każe nam 
opuścić brzeg tego, co znane. Ani też nie wyruszamy w drogę, by zdobyć odpo-
wiedź na pytania, na które nie odpowiedział nam rozum. Płyniemy, bo nasz umysł 
jest jak wspaniała morska muszla, i kiedy przykładamy ucho do jej warg, słyszymy 
nieustanny szum morza spoza linii brzegu27.

27 A. J. Heschel, Człowiek nie jest sam, tłum. K. Wojtkowska, „Znak” (1997), nr 505, s. 61.
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Grecka metafora to symbolon może być jednak w tym wypadku mylą-
ca. Rozum nie jest „miejscem”, w którym rodzi się całość, jak całość połą-
czonych z sobą dwóch połówek. A przez całość rozumiem tu krąg, który 
otwiera pytanie i który zamyka adekwatna odpowiedź. Rozum jest „miej-
scem”, w którym otwiera się Nieskończoność. Nieskończoność otwiera się 
właśnie w szczelinie metafizycznej. Tam, gdzie pytanie szuka odpowiedzi, 
a odpowiedź nie może pytania wygasić, powstaje szczelina, która otwie-
ra na Nieskończoność. Tylko taki rozum otwarty na Nieskończoność jest 
zdolny do rozumowego poznawania Boga. Istotą zaś tego rozumowe-
go poznawania jest utrzymywanie w otwarciu owej szczeliny, gdyż tylko 
w  niej i  przez nią może, niczym w  Heideggerowskim prześwicie, obja-
wić się, nadejść Nieskończony. Emmanuel Levinas, któremu zawdzięczam 
tę różnicę między całością i  Nieskończonością, przypomniał inną jesz-
cze, paralelną do tamtej, różnicę między potrzebą i pragnieniem. Potrzeba 
i pragnienie rozpatrywane w sobie samych wydają się do siebie podobne. 
Zaczynają się różnicować wówczas, gdy usiłujemy je zaspokoić. Potrzebę 
możemy zaspokoić. Pragnienie, które Levinas nazwał „potrzebą odwróco-
ną”, rośnie wraz z próbą jego zaspokojenia. Pragnienie jest nienasycalne. 
Jedno zamyka się w całość, jak zaspokojenie głodu fizycznego przez chleb 
lub duchowego przez wiedzę. Drugie coraz bardziej otwiera na Nieskoń-
czoność. Pisze Levinas: 

Prawdziwe życie jest nieobecne, a my jesteśmy na świecie. […] Metafizyka zwra-
ca się ku „gdzie indziej”, ku „inaczej”, ku „innemu”. W  najogólniejszej postaci, 
jaką przybrała w historii myśli, jest ruchem wychodzącym od znanego nam świa-
ta  –  nawet jeśli na jego skraju albo w  nim skrywają się ziemie jeszcze nie zna-
ne – od „u siebie”, które zamieszkujemy, w stronę obcego poza-sobą, w stronę ja-
kiegoś „tam”. Cele tego ruchu – gdzie indziej albo to, co inne – nazywamy innym 
w mocnym sensie. Żadna podróż, żadna zmiana klimatu i krajobrazu nie mogą za-
spokoić pragnienia zmierzającego w tamtą stronę. Metafizycznie upragnione Inne 
nie jest „inne” jak chleb, który jem, jak kraj, w którym mieszkam, jak pejzaż, któ-
ry kontempluję, jak niekiedy ja sam wobec siebie, jak to „ja”, które jest „innym”. 
Tym wszystkim mogę się „nakarmić” i w znacznej mierze zaspokoić, jakby mi tego 
tylko brakowało. W rezultacie inność tych zjawisk zostaje wchłonięta przez moją 
tożsamość istoty myślącej lub posiadającej. […] Pragnienie metafizyczne nie szu-
ka powrotu, bo jest pragnieniem krainy, w której wcale się nie urodziliśmy. Kra-
ju całkowicie obcego, który nigdy nie był naszą ojczyzną i do którego nigdy nie 
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zawędrujemy. Pragnienie metafizyczne nie opiera się na żadnym uprzednim po-
winowactwie. Jest pragnieniem, którego nie sposób zaspokoić28.

Rozpatrując rozum jako „szczelinę metafizyczną”, należy stwierdzić, 
że Bóg nie może być ani zbyt bliski rozumu, to znaczy na jego miarę, 
ani zbyt odległy, to znaczy absolutnie nie na jego miarę. Rozum ma więc 
charakter dialektyczny. Przez bliskość, czyli Boga na miarę rozumu, ro-
zumiem boga filozofów, absolut. Jeśli rozum sam z  siebie jest w  stanie 
poznać Boga, to rodzą się tu dwa niebezpieczeństwa: albo sam stwarza 
Boga, albo wyklucza konieczność objawienia. Sam stwarza Boga w sen-
sie, w jakim Bóg, jako absolutny byt, byłby wywnioskowany lub wymy-
ślony przez skończony rozum np. na podstawie doświadczanej i uświa-
damianej zależności. Taka zależność, jak pokazał to Fryderyk Nietzsche, 
mogłaby polegać na słabości człowieka. O takim Bogu, zbyt bliskim ro-
zumu, pisał Duméry: 

Rzutować na Boga zespół naszych idei bądź wartości to pragnąć złożyć na niego 
odpowiedzialność za nasze systemy; jest to w ostatecznym rachunku utożsamia-
nie go z całością naszych konstrukcji. Potem zaczyna nam on służyć jako gwarant 
naszych twierdzeń bądź działań. Bóg jako strażnik naszych praw, miejsce naszych 
idei, punkt odniesienia dla naszych prawd – cóż za wspaniały fundament bezpie-
czeństwa, źródło spokoju sumienia, wyręka w  długich i  mozolnych poszukiwa-
niach… Ten Bóg-schronienie, Bóg, który zatwierdza nasze kanony, gdyż sam jest 
ich nosicielem, Bóg uświęcający nasze wartości, gdyż wpisują się one w naszą isto-
tę – jest, niestety, tylko ludzką naturą…29.

Gdyby natomiast Bóg był „zbyt daleki” wobec rozumu, w stosunku do 
niego radykalnie inny, jak w ogóle moglibyśmy o niego pytać? A gdyby nam 
się objawił, jak moglibyśmy go rozpoznać? Było to także pytanie Kartezju-
sza: jak odróżnić Boga od demona? Czy można coś rozpoznać, nie mając 
w sobie podstawy tego rozpoznania? „Bo gdyby miłość nie wiedziała, cze-
go szuka – co byłoby niemożliwe bez pamięci i rozumienia – wówczas by 

28 E. Lévinas, Całość i  nieskończoność. Esej o  zewnętrzności, tłum. M.  Kowalska, Warszawa 
1998, s. 18n. (tłum. pierwszego zdania własne – T. G.).

29 H. Duméry, Problem Boga w filozofii religii, dz. cyt., s. 56n.
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nie wiedziała, co jej wolno kochać”30. A wiele wieków później Immanu-
el Kant pisał: 

W jakikolwiek sposób bowiem istota taka jak Bóg, nie zostałaby przez inną istotę 
poznana i opisana, a nawet gdyby sam Bóg (jeżeli to możliwe) zechciał się komuś 
pojawić, to przecież ten ktoś musi przede wszystkim zestawić to przedstawienie ze 
swoim ideałem, aby osądzić, czy ma prawo uważać je za bóstwo i czcić jako bó-
stwo. W oparciu o samo objawienie, bez wcześniejszego pojęcia Boga w jego czy-
stości jako probierza leżącego u podstaw, nie może być mowy o religii, a wszelkie 
czczenie Boga byłoby bałwochwalstwem31. 

Nie twierdzę, jak Kant w powyższym fragmencie, że mamy taki ideał 
Boga. Dla Kartezjusza był to ideał prawdomówności. Bliższa mi jest biblij-
na intuicja Levinasa: wszystko, co ma znamiona dobra, pochodzi od Boga. 
Nie na ten ideał chciałbym jednak zwrócić tu uwagę, lecz na sam fakt, do 
którego przejdę za chwilę, że poznawanie Boga możliwe jest jedynie jako 
rozpoznawanie.

Dialektyczny rozum jest więc jednocześnie skończony i  otwarty na 
Nieskończoność. Zapytajmy o  pierwszy z  tych członów dialektyki: czy 
mamy czuć się ograniczeni z powodu ograniczoności naszego rozumu? 
Gdyby rozum nie był ograniczony, nie byłby rozumem. Widać to w bo-
skiej afirmacji samego rozumu. Afirmacja ta dokonuje się w samym ob-
jawieniu, w którym Bóg objawiając się, stając się objawionym (revelatus), 
jednocześnie ukrywa się, staje się absconditus. Gdyby Bóg całkowicie się 
objawił, wówczas nie moglibyśmy już mówić o rozumowym poznawaniu 
Boga, przynajmniej z perspektywy tego, czym jest dla nas rozum.

Czym zatem jest „górny punkt” szczeliny metafizycznej rozumu, tego 
nie wiemy. Pozostańmy więc przy „punkcie dolnym”, przy samym pyta-
niu o Boga. Samo pytanie o Boga jest już śladem jego obecności w rozu-
mie albo rozum jest tym śladem. Natura tego śladu polega na doświad-
czeniu obecnej nieobecności. Takie doświadczenie obecnej nieobecności 
mamy np. w wypadku kogoś bliskiego, kto umarł. Doświadczamy jego 
nieobecności, ale jest to nieobecność wciąż obecna i dlatego tak bolesna. 

30 Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Poznań–Warszawa–Lublin 1962, s. 447.
31 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 205.
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W przypadku Boga jest to doświadczenie obecnej nieobecności nie ko-
goś, kto od nas odszedł, ale kogoś, kto jeszcze ostatecznie nie nadszedł. 
Bóg jest podobny do kogoś, kto nas dotknął i znikł. Gdybyśmy nie zo-
stali dotknięci, nie rozglądalibyśmy się, nie zadawali pytań, nie pragnę-
li. Ale nie pytalibyśmy także wtedy, gdyby dotknąwszy nas, nie znikł, ale 
w pełni był dla nas obecny. Rozum może więc poznawać Boga jako obec-
ną nieobecność.

Czy da się dowieść tego, że rozum jest tym śladem? Oczywiście nie da 
się dowieść. Jeśli jednak nie dokonamy takiego założenia, jeśli nie stwier-
dzimy, że tak jest, to musimy dojść do wniosku, że nie jesteśmy w stanie 
rozumowo zadać pytania o Boga, a właśnie o  takie poznawanie nam tu 
chodzi.

Inicjatywa bierze więc swój początek od Boga. Rozum jako „szczeli-
na metafizyczna” musi zatem być ustanowiony przez Boga, inaczej nie 
byłby zdolny postawić pytania o Boga. Idea, że rozum ma swoje korze-
nie w objawieniu, pochodzi z późnej myśli Hermanna Cohena i Franza 
Rosenzweiga, który tę ideę od niego przejął.

Wzajemny stosunek wiary i rozumu, czyli filozofii, był według Rosen-
zweiga, historycznie rzecz biorąc, dwojaki. Albo rozdzielane były wzajem-
ne roszczenia i kompetencje, albo też filozofia aspirowała do posiadania 
w swym arsenale klucza otwierającego jej tajemnice objawienia. W oby-
dwu przypadkach filozofia uznawała objawienie za prawdę. W pierwszym 
przypadku za prawdę dla niej niedostępną, w drugim za prawdę przez nią 
potwierdzaną. Obydwa rozwiązania nie były jednak wystarczające, a po-
kój między filozofią i wiarą nietrwały. Przeciwko pierwszemu rozwiązaniu 
podnosiła się duma filozofii, która nie chciała uznać zamkniętych dla sie-
bie bram. Przeciwko drugiemu podnosiła się wiara, która nie mogła zado-
wolić się włączeniem jej w szereg rozmaitych przedmiotów filozoficznego 
zainteresowania i uznaniu jej mimochodem, jedynie jako jakiejś prawdy 
pośród innych prawd. 

Lecz czymś całkiem innym było to, co obiecywała przynieść filozofia Hegla. Nie 
utrzymywała ona ani oddzielenia, ani jedynie zgodności, lecz najbardziej we-
wnętrzny związek. Poznawalny świat staje się poznawalny przez to samo myślenie, 
które powraca do szczytu systemu jako najwyższe prawo bytu. I to jedno i to samo 
prawo Myślenia i  Bytu ogłoszone jest najpierw w  Objawieniu, w  biegu historii 
świata, tak że filozofia jest poniekąd tylko spełnieniem tego, co w Objawieniu jest 
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obiecane. I znowu, nie sprawuje ona tej funkcji jedynie przy okazji lub tylko w naj-
wyższym punkcie swej drogi, lecz w każdej chwili; poniekąd w każdym swym od-
dechu filozofia potwierdza mimowolnie prawdę tego, co wypowiedziało Objawie-
nie. W ten sposób stary spór zdaje się załagodzony, a niebo i ziemia pojednane32.

Rozwiązanie Rosenzweiga jest, w  stosunku do tak przedstawionego 
sporu między objawieniem i rozumem radykalnie inne. Czy możliwe jest 
poznanie Boga w kategoriach filozoficznej mowy? Czy Bóg nie przekracza 
wszystkiego, co mowa może o Nim powiedzieć? Gdyby tak było, teologia, 
podobnie jak filozofia, nie mogłaby wysuwać roszczeń do osiągnięcia rze-
czywistości Boga, a jej pojęcia mogłyby pochodzić jedynie bezpośrednio 
z tekstów, które określane są jako objawione. Jaki jednak sens ma jeszcze 
w tym przypadku w ogóle mowa o Bogu? Czy Bóg nie jest nienazywal-
nym, a jedynym sposobem mówienia o Nim nie jest milczenie kontem-
placji? Lecz, z drugiej strony, jaką wartość miałaby wówczas wiedza, która 
byłaby niezdolna sięgnąć do ostatecznej prawdy?

Według Rosenzweiga jedyne doświadczenie, jakie człowiek może mieć 
o Bogu, to objawienie. Jest to bezpośrednie doświadczenie radykalnej ze-
wnętrzności. Jednak samo to doświadczenie nie wyprowadza nas poza 
granice naszego rozumu. 

Właśnie kiedy się On Objawia, ukrywa się. Istota Boga, który by się nie objawił, 
nie mogłaby pozostać dla nas długo zamknięta. Cóż bowiem ukryje się przed do-
świadczającym wszystkiego, co znajduje się wokół, doświadczeniem, przed uchwy-
tującym pojęciem, przed poznającym rozumem człowieka? Lecz właśnie dlatego, że 
Bóg w Objawieniu wylewa się na nas i z nieporuszonego staje się czynnym, nakłada 
na nasz rozum, dla którego nic, co nieporuszone, nie jest przeszkodą, kajdany miło-
ści; i związani takimi więzami, wezwani takim wezwaniem po imieniu, poruszamy 
się w kręgu, w którym znaleźliśmy się, i po drodze, na której zostaliśmy postawie-
ni, usiłując sięgnąć poza nie jedynie jeszcze bezsilnym uchwytem pustych pojęć33.

W objawieniu Bóg powierza się ludzkiej skończoności i ogranicza się 
w niej. To, co przynosi objawienie, to jedynie aspekt Boga, który ludzkie 

32 F. Rozenzweig, Gwiazda Zbawienia, tłum. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 56.
33 Tamże, s. 590 n.
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doświadczenie jest w stanie uchwycić. Reszta pozostaje nieobjęta i musi 
pozostać w  ukryciu. W  tym sensie objawienie nie znosi skończoności 
ludzkiego poznania, a raczej dopiero ją ustanawia. Nie pomimo objawie-
nia, lecz raczej z powodu objawienia absolutna prawda pozostaje niedo-
stępna dla człowieka.

Podobną intuicję odnajdujemy u Heschela. Pierwotne pytanie zadaje 
Bóg, a nie człowiek. Człowiek może postawić pytanie o Boga, ponieważ to 
Bóg pierwotnie zapytał o niego. 

To nie Bóg i Jego istnienie jest zagadką, tylko człowiek i jego istnienie. Gdzie jest Bóg? 
Takie pytanie nasuwałoby wniosek, że ten kto pyta jest obecny, podczas gdy Bóg jest 
nieobecny. W królestwie tego, co niewyrażalne, gdzie nasza własna obecność jest nie-
wiarygodna, nie pytamy: Gdzie jest Bóg? Możemy jedynie wykrzyknąć: Gdzie On nie 
jest? Gdzie my jesteśmy? Jak możliwa jest nasza obecność?34

Poznawanie jako rozpoznawanie

Na czym ma zatem polegać rozumowe poznawanie Boga? Najpierw mu-
simy tu ostatecznie przypomnieć o  jakim rozumie mówimy. Nie jest to 
rozum czysto spekulatywny, posługujący się jedynie procedurami ra-
cjonalnymi, „rozum geometryczny” jakby powiedział Pascal, czy też ro-
zum stanowiący zwieńczenie poznania zmysłowego (naturalistyczny). Jest 
to rozum już ukonstytuowany przez Boga, choć różny od niego, będą-
cy jednak z nim w pewnej jedności. Być może o  takim rozumie myślał 
Pascal, nazywając go w  przeciwieństwie do „rozumu geometrycznego”, 
„rozumem subtelnym”. Czy jest to jednak jeszcze rozum? Czy możemy 
tu jeszcze mówić o rozumowym poznawaniu Boga? Wszystko zależy od 
tego jak rozumiemy rozum. Jeśli rozumiany jest on w sposób redukcjoni-
styczny, to istotnie może się wydawać, że znajdujemy się tutaj już w sfe-
rze pozarozumowej lub raczej ponadrozumowej. Jak jednak w  związku 
z tym traktować dzieła m.in. takich myślicieli minionego XX wieku, jak 
G. Marcel, F. Ebner, F. Rosenzweig, A. J. Heschel? Czy ich „natchnione” 

34 A. J. Heschel, Man is not alone: A philosophy of religion, New York 1951, s. 70 (tłum. tego 
i kolejnych fragmentów T. G.).
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wypowiedzi o Bogu nie są „z-rozum-iałe”? Sądzę, że w mierze, w jakiej są 
„z-rozum-iałe”, są rozumne i w tej samej mierze należą do dziedziny ludz-
kiego myślenia.

Poznawanie Boga musi zakładać jakiś „ślad”. Ślad jednak jest niewy-
raźny. Rozpoznawanie ma charakter negatywny (św. Augustyn). Żaden 
przedmiot, żadna idea nie jest w stanie go wypełnić. Potrafimy zatem po-
wiedzieć, co nie odpowiada temu, co rozumiemy przez Boga, nie potra-
fimy natomiast pozytywnie stwierdzić, co odpowiada. Ponieważ tu nie 
chodzi o przedmiot ani o ideę. Święty Augustyn pisał: inquietum cor no-
strum, donec requiescat in te („niespokojne jest serce nasze dopóki w To-
bie nie spocznie”). Tu chodzi o „Ty”, a Ty rozpoznaje się i doświadcza jako 
obecność.

Pisał Heschel:

Wiedzę o istocie Boga poprzedza intuicja Jego obecności. Jeśli wiedzy nie poprze-
dza ta intuicja, najpierw wychodzimy od idei istoty Boga, by dojść do aktu wia-
ry w Jego istnienie. Jeśli wiedzę poprzedza ta intuicja, przechodzimy od tej intuicji 
obecności Boga do rozumienia Jego istoty. Nie ma tu więc idei istoty Boga, lecz ro-
zumienie tej istoty w świetle intuicji obecności35.

I w innym miejscu: 

Nasza znajomość Jego i Jego rzeczywistości nie są oddzielone. Myśleć o Nim, to 
otwierać nasz umysł na Jego wszech-przenikającą obecność, na nasze istnienie 
przepełnione Jego obecnością36.

Albo też: 

Myśl o Nim nie mogłaby istnieć przed nami, gdyby Bóg nie znajdował się poza nią37.

W myśleniu o Bogu stajemy zatem wobec innego typu zgodności niż 
w poznaniu o charakterze przedmiotowym. W poznaniu o tym charak-
terze adekwacja (prawda), to inaczej zgodność idei (pojęcia z  rzeczą), 

35 Tamże, s. 67.
36 Tamże, s. 127.
37 Tamże.
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a  przeciwieństwem prawdy jest błąd bądź iluzja. W  poznawaniu Boga 
pierwotną jest innego rodzaju adekwacja (prawda). Jest to zgodność idei, 
pojęć z obecnością Boga, a przeciwieństwem prawdy jest pustka. Nieade-
kwatne myślenie o Bogu to myślenie puste. Czy jednak Bóg, w swej obec-
ności „przychodzi na myśl”, by posłużyć się słowami Levinasa i w jakiej 
mierze przychodzi? Odpowiedź na to pytanie należy do natury rozumu 
jako „szczeliny metafizycznej”. Należałoby zatem rozwinąć tu „metafizykę 
obecności”. Taka metafizyka musiałaby jednak stać się przedmiotem cał-
kowicie innego namysłu.

Istotne jest jedno. Filozof, który myśli o Bogu (a nie o absolucie filozo-
ficznym), musi być stróżem rozumu. Nie wolno mu koić tęsknoty czymś, 
co nie potrafi jej ukoić. Musi utrzymywać tę tęsknotę w napięciu, to zna-
czy strzec „szczeliny” rozwierającej się między pytaniami, które musi 
i chce zadać, a odpowiedziami, które wciąż nie wystarczają, mając nadzie-
ję, że przez tę szczelinę nadejdzie ten, kogo oczekuje, a kogo jeszcze w peł-
ni nie zna. Ta właśnie nadzieja utrzymuje rozum w mocy myślenia i nie 
daje mu spocząć na brzegach bezmyślności.
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mistyka a etyka

miejsce etyki w religiach profetycznych

Jeżeli etyka jest zespołem norm i wartości, jakimi człowiek winien się kie-
rować w swoim postępowaniu, to oczywiste się wydaje, że istnieje silny 
związek pomiędzy tradycjami religijnymi a uznawaniem przez ludzi ja-
kiegoś poczucia powinności, które z tych tradycji wynika. W skład każ-
dej tradycji religijnej wchodzą zawsze liturgia, mistyka i etyka. Liturgia to 
zbiorowy kult oddawany Bogu, społeczny wyraz wspólnej wiary. Mistyka, 
mówiąc z pewnym uproszczeniem, kładzie nacisk na indywidualny, oso-
bowy kontakt z Bogiem. Etyka zaś jest świadomością jakiegoś zobowią-
zania wobec Boga i wobec drugiego człowieka, wyrażającego się w prze-
strzeganiu określonych wartości i wynikających z nich norm.

Szukając specyfiki tradycji religijnych wywodzących się z pnia Abra-
hamicznego (judaizm, chrześcijaństwo i  islam), musimy stwierdzić, iż 
najistotniejszym czynnikiem, określającym sam rdzeń tych tradycji, 
jest wiara, iż to sam Bóg objawia się w świecie i przemawia do człowie-
ka w  jego dziejach1. Bóg zwraca się do człowieka z  posłaniem głównie 
poprzez proroków, ale także przemawia poprzez przyrodę i poprzez całe 
stworzenie, którego jest Stwórcą i Panem. W religiach kosmicznych sło-
wem kluczowym, otwierającym człowieka religijnego na świat boski, jest 
słowo sacrum. Gdy używamy tego terminu w kontekście religii profetycz-
nych, opisujemy nim właściwości tego wszystkiego, co staje pomiędzy 
człowiekiem a Bogiem i co stanowi sferę objawiającej pośredniości (me-
diacji). Sacrum jest teofaniczne, to znaczy objawia Boga. Świat jest Boży, 

1 Zob. J. A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów 
1994.
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ale nie boski – jest pełen boskich znaków, bowiem Bóg zechciał do czło-
wieka przemawiać poprzez widzialną rzeczywistość. Mówiąc paradok-
salnie – świat jest świecki, ponieważ jest Boży. Dlatego w tym świeckim 
świecie człowiek ma wypatrywać znaków boskiej Obecności, jak Mojżesz 
dostrzegł taki znak w płonącym krzewie i pełen nabożnej czci zdjął san-
dały (Wj 3, 5). Człowiek Biblii doświadcza obecności Boga Żywego, Boga 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli Boga przemawiającego w historii i po-
przez historię.

Nie jest to Bóg (bóg?) leśnego prześwitu czy polnej drogi, o którym 
pisał Martin Heidegger. To raczej Bóg mówiący językiem etycznego zo-
bowiązania – „Bądź wierny, idź!”. Chrześcijanie są przekonani, że jest to 
Bóg, który w ostatecznych (a te już się zaczęły) czasach zamieszkał mię-
dzy nami i dalej mieszka w Słowie i Sakramentach. Wybitny teolog współ-
czesny, Yves Congar OP, napisał słusznie, że dla chrześcijanina istnieje tyl-
ko jedno Sacrum – człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Człowieczeństwo 
Syna Bożego jest najwymowniejszą i ostateczną teofanią, najpełniejszym 
objawieniem i uobecnieniem Boga. Kościół stanowi przedłużenie Wcie-
lenia, gdy głosi Chrystusa i sprawuje w mocy Ducha Świętego sakramen-
ty zbawienia. Tak można rozumieć sens chrześcijańskiego kultu, wyra-
zu osobistej i wspólnotowej więzi z umiłowanym Bogiem, z Ojcem przez 
Syna w Duchu Świętym.

Ethos jest zatem szczególnie uprzywilejowany w  religiach profetycz-
nych2. Przymierze zawierane przez Boga z  człowiekiem zawiera zawsze 
zbiór zobowiązań, których człowiek winien przestrzegać. Powinności te 
odnoszą się zarówno do Boga, jak i  do człowieka. W  chrześcijaństwie, 
które wierzy we Wcielenie Słowa, relacja do Boga jest wręcz niemożliwa 
bez odniesienia do innych ludzi. Chrystus sformułował to jasno i rady-
kalnie: „czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci Mo-
ich – Mnieście nie uczynili, a cokolwiek uczyniliście jednemu z tych naj-
mniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40 i 45).

W każdej tradycji religijnej obraz Boga i  człowieka są korelatyw-
ne  –  tam gdzie nie ma osobowej koncepcji Boga, tam nie ma osobo-
wej koncepcji człowieka. I  odwrotnie  –  odkryciem osoby, odkryciem 

2 Zob. J. A. Kłoczowski, Sacrum i ethos: jedno czy dwoje?, [w:] Religia a sens bycia człowie-
kiem, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1994, s. 91–101.
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osobowego bycia człowieka było skierowane do Abrahama wezwanie, aby 
wyszedł ze swej ziemi rodzinnej i poszedł do miejsca, które Jahwe-Pan mu 
wskaże. Ma to zasadnicze znaczenie dla koncepcji etyki – zobowiązująca 
jest świadomość powinności wobec osoby, a źródłem tej wiedzy jest od-
krycie powinności człowieka wobec Osoby, która jest jego Stwórcą.

Jednocześnie jednak tradycja biblijna była daleka od utożsamiania ety-
ki z  religią. Człowiek nie jest w  stanie tylko swoimi siłami postępować 
w  sposób do końca zgodny z  własnym poczuciem zobowiązania i  wła-
snym sumieniem. Dramatycznie wyraził to św. Paweł: „Nie czynię bo-
wiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś 
czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie 
mieszka” (Rz 7, 19–20).

Czasami próbowano całą relację religijną sprowadzić do etycznej. Naj-
bardziej radykalne jest w  tym względzie stanowisko Immanuela Kanta: 
„religia (traktowana subiektywnie) jest poznaniem wszystkich naszych 
obowiązków jako przykazań Bożych”3. Kant natomiast odrzuca wszyst-
ko, co by w religii stanowiło jej „oprawę” sakralną, liturgię, modlitwę:

Urojenie, że to przez praktykowanie religijnych obrządków można sprawić coś, co 
by nas usprawiedliwiało przed Bogiem, jest religijnym zabobonem, podobnie jak 
urojenie, że można to spowodować przez dążenie do rzekomego obcowania z Bo-
giem, jest marzycielstwem4.

Stanowisko Kanta było oczywiście stanowiskiem skrajnym i  nie do 
utrzymania w obrębie chrześcijaństwa rozumianego jako religia zbawie-
nia, bowiem teksty źródłowe (Pismo) mówią wyraźnie, że to nie uczyn-
ki, lecz łaska daje nadzieję ostatecznego czyli eschatologicznego ocalenia.

Ale oczywiście także w obrębie tej samej tradycji religijnej można róż-
nie rozkładać akcenty. Znajduje to swoje odbicie w sporze o wyższości po-
stawy Marii nad Martą. Co jest bardziej doskonałe: życie poświęcone wy-
łącznie modlitwie i kontemplacji (vita contemplativa), czy też poświęcone 
działaniu i uczynkom miłości (vita activa)? Spór ten toczył się przez wie-
ki i chyba nie będzie rozstrzygnięty nigdy. 

3 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 188.
4 Tamże, s. 211.
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czym jest etyka?

Dla ukazania relacji pomiędzy etyką a mistyką wystarczy zwrócić uwa-
gę na trzy słowa, określające – w moim przekonaniu – najważniejsze ele-
menty składające się na etykę. Słowami tymi są: wartość, cnota i sumienie.

Słowo „wartość” znalazło prawo pełnego obywatelstwa w filozoficznej 
refleksji etycznej od czasów Maksa Schelera (1874–1928)5. W jaki sposób 
można opisać odsłonięty przez tego myśliciela świat wartości? Nie jest on 
jednorodny, to znaczy wartości są różne i mają wewnętrzną hierarchię. 

Na najwyższym miejscu zostało umieszczone sacrum, czyli wartość 
religijna. Scheler przejął to pojęcie od Rudolfa Otto, który wprowadził je 
jako kluczowe pojęcie religijne; nie jest ono związane z tylko jedną tra-
dycją religijną. To wartość uniwersalna; jest dostępna wszystkim trady-
cjom, choć każda z religii odkrywa własną drogę, która do tej niej pro-
wadzi.

Po niej idą wartości duchowe: prawda, dobro i piękno. Człowiek roz-
wija swoje najlepsze skłonności, rozwija swój potencjał duchowy, gdy 
przekracza płaskość codziennego życia, dążąc do tego, co go przera-
sta – do bezinteresownego poznania prawdy. Podobnie dobro jest war-
tością duchową, wyznaczającą ludzkim czynom cel, gdy kierując się od-
powiedzialnością za drugiego człowieka, bezinteresownie zwracają 
się ku niemu. Wreszcie trzecia z  tej szlachetnej trójki wartości ducho-
wych – piękno dające wszystkim wrażliwym najwyższą radość z obcowa-
nia z nią. Wielkość bezinteresowności w dążeniu do urzeczywistniania 
wartości dobitnie wyraził pewien himalaista, który pytany o to, dlacze-
go chodzi po górach, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo – od-
powiedział zwyczajnie – „Bo są”. Człowiek jest wolny, kiedy rzeczywiście 
kieruje się w swych duchowych dążeniach i poszukiwaniach właśnie ową 
szlachetną nonszalancją, która każe mu szukać prawdy, być dobrym czy 
podziwiać piękno – dlatego, że są.

Ale te „wysokie” wartości nie wyczerpują całego bogactwa aksjologicz-
nego świata. Samo życie jest wartością i  jest nią to wszystko, co strzeże 
jego szlachetności. Często spotyka się powiedzenie, że najpiękniejszymi 

5 Zob. m.in. M. Scheler, Resentyment i moralność, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 
1977; A. Węgrzecki, Scheler, Warszawa 1975.
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widokami na świecie są kobieta w tańcu, biegnący koń oraz statek w peł-
nym ożaglowaniu. To właśnie są wartości witalne, nadające smak i sens 
wszystkiemu, co stanowi życie.

Kolejne miejsce w  Schelerowskiej hierarchii zajmują wartości uży-
tecznościowe, czyli to wszystko, co sprawnie ułatwia nasze życie, pozwa-
la znajdować więcej czasu na sprawy naprawdę ważne w życiu. Wreszcie 
na najniższym poziomie zostały przez Schelera umieszczone wartości, ta-
kie jak „przyjemne” i „nieprzyjemne”. Nie są one złe, jak często powiada-
ją ponurzy moraliści, ale muszą być umieszczone na właściwym dla sie-
bie poziomie.

Odkrycie takiego układu wartości może stanowić dla człowieka realną 
wskazówkę w postępowaniu. Układ ten stanowi propozycję integralnego 
rozwoju osoby, bowiem dzięki niemu wszystkie ludzkie możliwości – od 
zdolności witalnych po duchowe aspiracje  –  znajdują swoje spełnienie. 
Spełnia się w ten sposób cały człowiek. W świecie rządzonym przez war-
tości etyka przestaje być tylko zespołem przepisów i norm, które wymaga-
ją od człowieka bezwzględnego posłuszeństwa. Etyka staje się sztuką bu-
dowania pięknego człowieczeństwa w człowieku. 

Starożytna refleksja etyczna wyznaczała inną drogę budowania pięk-
nego człowieczeństwa. Dla Arystotelesa narzędziem jego budowania była 
dzielność etyczna, czyli cnota, nabywana poprzez długie i cierpliwe dzia-
łanie. Można poznawać wartości, można je akceptować, ale etyka doty-
czy czynów i zachowań, nie jest tylko teorią. Mądrością starożytnych było 
to, że starali się uczyć dobrego postępowania, uważając, że choć przycho-
dzi to człowiekowi z trudem, to jednak jest on zdolny zaprawić się w speł-
nianiu czynów dobrych i  pięknych. Ta właśnie sprawność do spełnia-
nia dobrych czynów została określona mianem „cnoty”. Słowo to zostało 
skompromitowane przez literaturę, krytykującą obłudną moralność wik-
toriańską, która „cnotą” starała się zasłonić wiele niegodziwości. Antycz-
na sprawność etyczna nie miała jednak wiele wspólnego z moralnością 
„strasznych mieszczan”, dlatego cnota znajduje na nowo wielu zwolenni-
ków. Za cnotą ujął się Max Scheler, pisząc znakomity i mądry esej O reha-
bilitacji cnoty6. O cnocie pisał w pełnym gorzkiej ironii wierszu Pan Cogi-
to o cnocie Zbigniew Herbert: 

6 M. Scheler, O rehabilitacji cnoty, tłum. R. Ingarden, „Znak” (1994), nr 471, s. 4–18.
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nic dziwnego
że nie jest oblubienicą
prawdziwych mężczyzn
generałów
atletów władzy
despotów
przez wieki idzie za nimi
ta płaczliwa stara panna
w okropnym kapeluszu Armii Zbawienia7. 

Choć cnota nie jest współcześnie „oblubienicą prawdziwych męż-
czyzn”, to jednak jej łacińska nazwa virtus (od vir –  ‘mąż’) wskazuje na 
coś przeciwnego. Być „cnotliwym” nie oznaczało bynajmniej lękliwej oba-
wy przed wyzwaniami życia, wręcz przeciwnie – mężne ich podejmowa-
nie. Człowiek mężny jest wewnętrznie zdyscyplinowany, ma mocny krę-
gosłup.

Trzecim słowem otwierającym świat etyki jest sumienie. Czym ono 
jest? Jaką odgrywa rolę w ludzkim życiu moralnym i religijnym? Często 
mówi się, że jest to wewnętrzny głos, który mnie ocenia – tak dobrze po-
stępujesz, a tak źle. Czyj to głos?

Najczęściej utożsamia się sumienie z poczuciem winy. Nie jest to jed-
nak to samo – poczucie winy płynie ze świadomości niespełniania przez 
człowieka oczekiwań jego środowiska. Wyobraźmy sobie kogoś, kto jest 
pozbawiony swojego zdania, kto myśli zawsze tak, jak jego otoczenie. Zro-
bił coś, co nie jest akceptowane przez innych i dlatego potępiane. Ponie-
waż zależy mu na opinii swego otoczenia, jest niezadowolony ze swego po-
stępowania – ale czy to oznacza, że kieruje nim głos sumienia, że usłyszał 
on głos sumienia? Słyszymy przecież różne głosy, nie zawsze skłaniające 
nas do dobrego postępowania. Dlatego nie należy mylić głosu sumienia 
z opinią, jaką mają o nas inni. Sumienie jest aktem intelektualnego rozpo-
znania relacji czynu do wartości i wynikającej z tego rozpoznania oceny 
tegoż czynu. Sumienie jest nie tyle aktem człowieka ogarniętego poczu-
ciem winy, ile aktem człowieka myślącego, oceniającego siebie w poczuciu 

7 Z. Herbert, Pan Cogoto o cnocie, [w:] tenże, 89 wierszy. Wybór i układ Autora, Kraków 1998, 
s. 129.
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odpowiedzialnej wolności. Tak rozumiane dobrze urobione sumienie jest 
warunkiem autentycznie etycznej orientacji życiowej. 

Jak mistyk odnajduje siebie wobec wyzwania, jakie stawia przed nim 
świadomość powinności?

odrzucenie etyki w imię mistyki

Oto kilka przykładów, wybranych arbitralnie, ale chyba dobrze charakte-
ryzujących stanowisko, które albo w ogóle wyklucza etykę, albo osłabia jej 
rolę, bądź przynajmniej ogranicza jej znaczenie.

Na początek anomizm gnozy. Gnoza jest zjawiskiem niezmiernie in-
teresującym w religijnych dziejach ludzkości. Można w niej odnaleźć ele-
menty, które zbliżają ją do mistyki, teraz jednak interesuje nas miejsce, ja-
kie sposób widzenia świata w klasycznej gnozie przyznaje etyce. 

Badacze zwracają uwagę, że w odniesieniu do tego tematu baza źródło-
wa, na której opiera się nasza wiedza o gnozie, nastręcza pewne kłopoty. 
Mają one swoje źródło w tym, że znajomość gnozy w dużej mierze czer-
piemy z relacji ojców Kościoła, którzy nastawieni byli do gnostyków nie-
przychylnie.

Ale nie tylko ojcowie Kościoła. Przeciwnikiem gnozy był ostatni wielki 
filozof helleński, czyli Plotyn. Koronnym jego argumentem przeciw zwo-
lennikom gnostyckiej drogi zbawienia było to, iż – jak twierdził

nie wypracowali żadnej nauki o cnocie, lecz naukę o sprawach tego rodzaju pomi-
nęli zupełnie i nie powiedzieli ani czym jest cnota, ani jak ważne, ani jak liczne są te 
mnogie pouczenia w dziełach dawnych myślicieli, ani dalej o tych rzeczach, z których 
cnota wyniknie i da się zdobyć, ani wreszcie o tym, jak leczy się dusza i jak się oczysz-
cza. Bo hasło „patrz w boga” nie przynosi nikomu żadnego pożytku, jeżeli go jeszcze 
nie pouczysz, jak właśnie „zobaczy”. Zaprawdę – rzeknie ktoś – cóż wzbrania patrzeć 
i nie odmawiać sobie żadnej przyjemności lub nie panować nad gniewem i w ogóle, 
pamiętając wprawdzie to imię bóg, niemniej hołdować wszelkim namiętnościom… 
Więc tylko cnota, kiedy dochodzi do celu i zamieszka w duszy razem z mądrością, ob-
jawia boga: bóg w ustach bez prawdziwej cnoty w sercu jest czczym imieniem8.

8 Plotyn, Enneady, t. 1, II, 9, 15, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, s. 256.
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Powrót do Jedni dokonuje się nie tylko na drodze intelektualnej, nie 
tylko przez wiedzę, ale poprzez upodobnienie się do Niej, która jest Do-
brem czy raczej Ponad-dobrem, przelewającym się we wszystkie stwo-
rzenia. Droga powrotu jest więc przekształcaniem całego bytu człowieka 
i tylko świadomie podjęta droga cnoty pozwala mieć nadzieję, że uciecz-
ka samotnika do Samotnika powiedzie się.

Czy jednak nasza znajomość poglądów i zachowań gnostyków uspra-
wiedliwia ten surowy osąd greckiego filozofa? Trzeba podkreślić przede 
wszystkim istotną cechę poglądów gnostyckich, czyli traktowanie świa-
ta jako dzieła złego boga – stąd podstawową powinnością człowieka jest 
uwolnienie się z  tego więzienia, jakim jest świat, i  powrót do ojczyzny. 
Dobrze to oddaje zachowane w źródłach gnostyckich adagium: „Nie po-
chodzi stąd i  twój korzeń nie jest z  tego świata”9. Natomiast dla Greka, 
nawet takiego jak Orygenes, dla którego postulat ucieczki był najważniej-
szy, sprawą oczywistą było istnienie odpowiedzialności za relację z inny-
mi ludźmi, odpowiedzialności za społeczność, w której się żyje. Ta odpo-
wiedzialność wyrażała się w hartowaniu się w cnocie.

Inaczej w gnozie: owa negacja świata mogła się wyrażać –  i  faktycz-
nie wyrażała się – bądź w postawie surowej ascezy zmierzającej wręcz do 
wyniszczenia życia, bądź też w postaci rozpasanego libertynizmu, gdzie 
nie uznawano żadnego prawa, które miałoby ograniczać człowieka. Zna-
komity znawca dziejów gnozy Hans Jonas (1903–1993) zwrócił uwagę na 
to, iż ascetyzm bądź libertynizm były związane z dwoma typami starożyt-
nych wspólnot czy kościołów gnostyckich. Wspólnoty ezoteryczne, ogra-
niczone do małej grupy wyznawców, łatwiej skłaniały się do libertynizmu, 
natomiast egzoteryczne, czyli otwarte, nastawione na dużą liczbę wier-
nych, były zdecydowanie bardziej surowe i ascetyczne10. Cel był w zasa-
dzie podobny – w jednym i drugim wypadku chodziło o zniszczenie ciała 
jako dzieła złych sił, pętających człowieka. Strategia zniszczenia poprzez 
libertyński nihilizm jest jednak odmienna od strategii zniszczenia więzie-
nia cielesnego drogą surowej, wręcz okrutnej ascezy.

Nihilizm etyczny, występujący w niektórych nurtach gnozy, wynikał 
z obowiązującej w nich wizji człowieka. Gnoza dzieli ludzi na trzy typy. 

9 H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994, s. 292.
10 Zob. tamże, s. 292.
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Pierwszą grupę stanowią somatycy, ludzie cieleśni, nieróżniący się za-
sadniczo od zwierząt: oni tylko jedzą, wydalają i mnożą się. Wyżej stoją 
psychicy, obdarzeni już jakąś formą poznania, ale jest ono jeszcze bardzo 
niedoskonałe, ich znajomość Boga wynika z prostej i naiwnej wiary, stąd 
całą swoją nadzieję na zbawienie pokładają w uczynkach spełnianych ze 
strachu przed gniewem Boga i  wiecznym potępieniem. Są wreszcie ci 
najdoskonalsi, pneumatycy, z istoty będący bytami duchowymi. Ten ele-
ment duchowy (pneumatyczny) jest niezniszczalny i nie można go nigdy 
utracić, nawet gdy człowiek popełni czyny niegodziwe. W tekstach źró-
dłowych można znaleźć przykład porównania takich ludzi do szlachet-
nego kruszcu, takiego jak złoto, które nawet zanurzone w błocie, zacho-
wuje swój blask. Duch ludzki jest głęboko ukryty, niepoznawalny jak sam 
Bóg, i dlatego żadna materia nie może go ani dotknąć, ani skalać. Nie do-
tyczy go żadne prawo, gdyż sam jest ponad prawem, wolny jak Bóg, sam 
stanowi prawa.

Osobliwą odmianę gnozy stanowiły koncepcje karpokratów i kainitów, 
o których pisze jeden z najstarszych ojców Kościoła, św. Ireneusz z Lionu 
(ok. 140–200). Wedle jego relacji w ich doktrynie nacisk kładziono na ideę 
wolności czy raczej wyzwolenia przez oddawanie naturze tego, co do niej 
należy, aż do wyczerpania jej mocy. Wiązano to z nauką o wędrówce dusz, 
w czasie której trzeba było spróbować wszystkich sposobów bycia i zacho-
wania, aby uzyskać wolność całkowitą. Ireneusz pisał: 

W swych wędrówkach przez ciała dusze muszą zaznać każdego rodzaju życia 
i każdego rodzaju działania, o ile ktoś nie czynił tego jednorazowo, w ciągu jedne-
go wcielenia… Według ich pism, dusze ich, zanim opuszczą świat, muszą spróbo-
wać wszystkich rodzajów życia i żadnego nie mogą zostawić nie spróbowawszy go: 
w przeciwnym razie będą zesłane w inne ciało, ponieważ ich wolność będzie na-
dal niepełna11. 

Karpokraci i kainici wyznawali więc doktrynę zbawienia przez grzech, 
czy mówiąc inaczej: nastąpiło u nich odwrócenie idei grzechu – dla chrze-
ścijan grzech niesie śmierć, dla wyznawców omawianych poglądów niósł 
nadzieję czy wręcz pewność wyzwolenia. Słuszne jednak wydają się 

11 Cyt. za: H. Jonas, Religia gnozy, dz. cyt., s. 289n.
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przypuszczenia badaczy, że podobne nauki częściej były deklarowane, niż 
stanowiły praktyczną wskazówkę dla życia. Doktryny te były tak jawnym 
wyzwaniem wobec chrześcijaństwa, że niewątpliwie niektóre sformuło-
wania noszą charakter prowokacji.

Próbujemy ustalić, jaki związek zachodzi pomiędzy postawami mi-
stycznymi, szukającymi niezapośredniczonego kontaktu z Bogiem, a war-
tościami etycznymi. Poglądy wyżej omówione ustanawiały pewien wzo-
rzec, w  którym akceptowano całkowitą rozłączność dążenia do Boga 
i  wartości etycznych. Gnostycy znajdą kontynuatorów i  naśladowców, 
szczególnie w radykalnych ruchach nonkonformizmu religijnego. 

Drugim przykładem odłączenia mistyki od etyki, który chciałbym 
przywołać, jest kwietyzm. Nazwa tego kierunku wywodzi się od łaciń-
skiego słowa quies, oznaczającego spokój, odpoczynek. Znaczyło to, iż 
zwolennicy kwietyzmu zachęcali swych adeptów do praktyki kontem-
placyjnej, pozbawionej elementu dramatycznego zmagania się człowie-
ka z własną słabością i niegodziwością. Całą swą duchową potencjalność 
trzeba zawierzyć Bogu, a On sam będzie działał w człowieku, prowadząc 
do celu, jakim jest pokój wiekuisty.

Kierunek ten jest związany z  kręgiem hiszpańskiego księdza Migu-
ela Molinosa (1628–1696), działającego w Rzymie jako wzięty kaznodzie-
ja i rekolekcjonista. Swoje nauki Molinos zebrał w tomie wydanym w 1675 
roku pod tytułem, w którym zawarty był cały program: „Przewodnik du-
chowy, który duszę uwalnia i prowadzi ją drogą wewnętrzną do osiągnię-
cia kontemplacji doskonałej i  obfitego skarbu wewnętrznego spokoju”. 
Jaki był ten program? Zasadnicze tezy Molinosa można przedstawić w na-
stępującym porządku12.

Początek drogi rozwoju duchowego stanowią wstępne ćwiczenia me-
dytacyjne, szybko jednak należy przejść do ćwiczeń kontemplacyjnych, 
szczególnie zaś poddać się kontemplacji wlanej, biernej, bezafektywnej, 
połączonej z  całkowitym poddaniem się boskiej aktywności. Poza kon-
templacją nie ma innej drogi wiodącej do zjednoczenia z Bogiem, które 
jest celem i zadaniem ludzkiego życia. Nacisk przy tym kładzie się przede 
wszystkim na przyjęcie boskich darów „kontemplacji wlanej”, natomiast 

12 Idę tutaj za Leszkiem Kołakowskim, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrze-
ścijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku, Warszawa 1997.
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asceza jest traktowana jako mało ważny etap, odpowiedni raczej dla po-
czątkujących, wysiłek, od którego co rychlej należałoby odejść.

Przedmiotem zarzutów stawianych Molinosowi przez władze kościel-
ne była pewna osobliwość pobożności kwietystycznej, polegająca na tym, 
iż stosunkowo słaby nacisk kładziono na żywą relację wierzącego z czło-
wieczeństwem Jezusa, a co za tym idzie – z całym porządkiem Wcielenia, 
sakramentów, organizacji kościelnej…

Zbyt dosłownie rozumiano tu słowa św. Piotra: „Wszystkie troski wasze 
przerzućcie na Niego” (1 P 5, 7). Z niektórych fragmentów pism Molino-
sa można wywnioskować, że „troski” znaczą tutaj po prostu „pokusy”. In-
nymi słowy, osobliwością nauki twórcy kwietyzmu było to, iż kazał poku-
sy odczytywać jako próby zsyłane przez Boga, próby, którym nie należy się 
przeciwstawiać. Można dopatrzyć się tutaj pewnego podobieństwa (choć 
bynajmniej nie zamierzonego przez hiszpańskiego księdza) do nauk nie-
których gnostyków, głoszących fundamentalne zło, tkwiące w naturze cie-
lesności. Natury nie można okiełznać, ona przeciwstawia się Bogu, stąd jest 
nieustannym źródłem grzechu; a skoro nie można jej opanować, to należy 
ją porzucić. Wola mistyka, oddana całkowicie Bogu, przestaje dysponować 
własnym ciałem, stąd łatwo staje się przedmiotem szatańskich ataków osta-
tecznie szatańskiego zawłaszczenia. Nie należy się jednak tym przejmować, 
tylko trwać przy Bogu; lęk przed grzechem, wyrzuty sumienia to narzędzia 
szatańskie, użyte przez nieprzyjaciela przeciw duszy oddanej kontemplacji 
Boskiej miłości – narzędzia skierowane ku temu, aby odebrać człowiekowi 
najwyższy dar Boskiego miłosierdzia, jakim jest pokój duszy.

To jednak wymaga przyjęcia jakichś kryteriów, które by pozwoli-
ły człowiekowi odróżnić Boskie natchnienia od Boskich prób, w których 
Najwyższy dopuszcza pokusy na kochającą Go duszę. Kryterium takim 
ogłosił Molinos całkowitą uległość i posłuszeństwo kierownikowi ducho-
wemu. Ta zasada bezwzględności w posłuszeństwie idzie bardzo daleko: 
uległość wobec kierownika duchowego jest ważniejsza od głosu sumienia, 
od zaleceń Kościoła, a nawet od nakazów Boskich. 

Bardzo mocno została podkreślona rola kierownika duchowego w roz-
woju życia wewnętrznego; druga księga dzieła Molinosa rozwija naukę 
o  konieczności bezwzględnego posłuszeństwa. Takie poglądy prowadzą 
konsekwentnie do odmiennego rozłożenia akcentów w życiu, niż zaleca to 
Ewangelia. Przede wszystkim dusza oddana Bogu nie powinna się zbytnio 
przejmować miłością bliźniego: 
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Nigdy nie jest dobrze kochać bliźniego z uszczerbkiem dla własnego dobra ducho-
wego […] Święty Paweł zaleca najpierw na własną duszę zwracać uwagę, nim się 
ją zwróci na duszę bliźniego […] Kto dla Boga ku samemu sobie się kieruje, zrobił 
już wszystko, bo więcej wart jest jeden akt rezygnacji wewnętrznej aniżeli sto czy 
tysiąc ćwiczeń z własnej woli wykonywanych… Zostań w spoczynku, duszo bło-
gosławiona, trwaj w spokoju, pokorze i rezygnacji wobec wszystkiego, co Bóg ze-
chce z tobą uczynić; zostaw Bogu troskę…13.

Wszystko należy oddać Bogu, całkowicie pogrążyć się w Jego miłości 
i nie przejmować się owocami swoich czynów. Podobna beztroska winna 
cechować nasz stosunek do naszych grzechów. Gdy człowiek upadnie, nie 
powinien się trapić, ale uznać, że jest to zwyczajnie wynik ludzkiej słabo-
ści, od której nikt nie jest wolny. To szatan podsuwa zbędne skrupuły, aby 
niepokoić duszę i wyrwać ją ze świętego spokoju. Nie należy go słuchać, 
lecz wyznać swą nędzę i zaufać Boskiemu miłosierdziu. Gdy jutro upad-
niesz, znowu się podniesiesz. Molinos z pogardą wyraża się o dyscyplinie 
i umartwieniach – to droga dla niższego gatunku pobożnych. Prawdziwy 
mistrz drogi duchowej schodzi w głąb własnej duszy i zdaje się całkowicie 
na Boga. Ta całkowita uległość prowadzi do unicestwienia „ja” i do trans-
formacji w Boga. 

Religijność mistyka kwietysty prowadzi łatwo do oddzielenia czę-
ści „animalnej” ludzkiej natury, której praktyki cielesne (w tym seksual-
ne) nie są w stanie zniszczyć wewnętrznej więzi z Bogiem, jako diabelskie 
podstępy nie mogą skazić więzi z Bogiem i nie obciążają człowieka odpo-
wiedzialnością. Molinos jest jednym z proroków „wewnętrznego światła”, 
opierających się na zasadzie, że „dla czystych wszystko jest czyste”.

odrzucenie mistyki w imię etyki

Franz Rosenzweig (1886–1929), autor Gwiazdy zbawienia14, należy do gru-
py ważnych odnowicieli żydowskiego myślenia religijnego. Nie miejsce 
tutaj, aby przedstawić jego poglądy na temat judaizmu i chrześcijaństwa 

13 Cyt. za: tamże, s. 356–357.
14 F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Kraków 1998.
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w ich wzajemnych relacjach. Omówię tylko mały fragment z jego głów-
nego dzieła, poświęcony mistyce, której Rosenzweig jest niechętny, by nie 
powiedzieć – wrogi. 

Dobrze powiedzieć kilka słów na temat kontekstu, w którym temat mi-
styki pojawia się w myśleniu Rosenzweiga. Jego bliskim przyjacielem był 
Martin Buber, z którym współpracował szczególnie przy okazji wspólne-
go tłumaczenia Biblii na język niemiecki. W młodości Buber wydał anto-
logię tekstów, które określił jako mistyczne, a których później nie pozwo-
lił wydawać w swoich dziełach zebranych, uznał bowiem, że były to teksty 
raczej estetyczne niż autentycznie wpisane w tradycją mistyczną. Nie jest 
wykluczone, że taka ocena młodzieńczej antologii dojrzała w  umyśle 
Bubera pod wpływem Rosenzweiga.

Gwiazda zbawienia jest opowieścią o drogach, jakimi człowiek wędro-
wał do prawdy o sobie i swojej relacji z Bogiem. Człowiek pogański był 
zamkniętą w sobie rzeczywistością, zamkniętą na wszystko poza własnym 
wnętrzem, zamknięty na Boga, na drugiego człowieka i  na świat. Nad-
szedł jednak taki czas, w którym: 

dusza w nieskończonym, raz na zawsze wypowiedzianym Tak otwarła się na oścież 
przed Bogiem. W ten sposób wyszła ze swego zamknięcia w Sobości15.

Ale Sobość, człowiek zamknięty, otworzył się tylko w jednym kierun-
ku – otworzył się ku Jednemu. Można przypuszczać, że Rosenzweig ma 
na myśli filozofię Plotyna, który rzeczywiście określa cel swej filozofii jako 
ukazanie możliwości ucieczki samotnika do Samotnika. Sobość, zamknię-
ta w sobie dusza, nie śpi już kamiennym snem, ale przebudzona jest tylko 
przez Jednego i dla Jednego, pozostaje „głucha i ślepa na wszystko, co nie 
jest tym Jedynym”16. I to jest właśnie – wedle Rosenzweiga – mistyka.

Dusza zamknięta w sobie, otwarta tylko na Boga, pełna nieufności wo-
bec świata i  wobec innego człowieka. Autor Gwiazdy… jest bardzo su-
rowy w ocenie mistyki, określając ją mianem „czapki niewidki”; misty-
kę porównać też można do pierścienia legendarnego Gygesa, króla Lidii, 
który to pierścień czynił go niewidzialnym. „Mistyk w butnym zaufaniu 

15 Tamże, s. 337n.
16 Tamże, s. 338.
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przekręca czarodziejski pierścień na swym palcu i natychmiast jest sam 
ze «swoim» Bogiem i nie mówi już więcej do świata”17. Relacja mistyka do 
Boga jest ułomna, bowiem w ostatecznym rachunku jest ona potwierdze-
niem Sobości, będącej „osobnością”, odmową zastosowania się do przy-
kazania miłości bliźniego. Zdaniem Rosenzweiga, mistyka to egoistyczna 
relacja do Boga, bowiem mistyk jest zazdrosny, on jeden chce być kocha-
ny przez Boga. Chcąc zachować wyłączność swej relacji z  Bogiem, mi-
styk musi zaprzeczyć światu, a ponieważ nie jest to możliwe, musi się tego 
świata wyprzeć. Można to czynić na różne sposoby, ale najczęściej dzieje 
się to poprzez odmowę uznania jakiejkolwiek pozytywnej wartości świa-
ta, aż do odmowy uznania stworzenia świata przez Boga – jak w gnozie. 
Takie rozumienie fenomenu mistyki upoważnia Rosenzweiga do wydania 
surowego wyroku – mistyka jest w istocie swojej, a nie tylko w poszcze-
gólnych wypadkach, pozbawiona odniesienia do wartości etycznych: „Ten 
fundamentalnie nieetyczny stosunek czystego mistycyzmu do świata jest 
więc dla mistyka absolutnie konieczny, jeśli tylko chce on dowieść tego 
czystego mistycyzmu i zachować go”18.

Emmanuel Levinas (1906–1995), francuski filozof pochodzenia ży-
dowskiego, który świadomie nawiązuje do myśli Rosenzweiga, ma rów-
nież negatywny stosunek do mistyki. Jego wypowiedzi na ten temat wyni-
kają ze sposobu rozumienia relacji religijnej jako relacji etycznej. Właśnie 
ten etyczny charakter religii stanowi istotę judaizmu, tak jak ją Levinas 
pojmował: 

Relacja moralna łączy więc od razu samoświadomość i świadomość Boga. Etyka 
nie jest dopełnieniem wizji Boga, sama jest tą wizją. Etyka jest optyką. W  taki 
sposób, że wszystko, co wiem o  Bogu, i  wszystko, co zdołam zrozumieć z  Jego 
słowa i powiedzieć Mu w sposób rozumny, musi znaleźć swój wyraz etyczny […]. 
Poznać Boga to znaczy wiedzieć, co trzeba czynić19.

Etyka nie jest ani częścią, ani dopełnieniem religii, ona stanowi samą 
istotę relacji religijnej – Levinas mówi: jest „wizją Boga”. Słowo Boga jest 

17 Tamże, s. 340.
18 Tamże, s. 341.
19 E. Lévinas, Religia dorosłych, [w:] tenże, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, 

Gdynia 1991.
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przede wszystkim słowem Tory, czyli prawa, któremu człowiek winien być 
posłuszny. Filozofia grecka, a za nią cała filozofia zachodnia, przyjmowa-
ła jako podstawowe zalecenia Sokratejską zasadę: „Poznaj samego siebie”. 
Levinas formułuje mocną tezę: człowiek Zachodu odnajduje cały świat 
w sobie (przywołuje to na myśl „Sobość” Rosenzweiga). Bohaterem Za-
chodu jest Ulisses, którego długa podróż przez życie była powrotem do 
rodzinnego domu, do Sobości. Religia profetyczna zaczyna się od Abra-
hama, który usłyszał głos Boga i  wyszedł, zmierzając ku nieznanemu. 
W drodze do Boga spotykamy tylko jeden ślad: twarz drugiego człowieka, 
która zwraca się z wezwaniem: „nie zabijaj”. Wizja twarzy nie jest jakimś 
fascynującym doświadczeniem, żadną ekstazą – ale wyjściem z siebie, za-
przestaniem odczuwania samego siebie.

Levinas włącza się w debatę na temat poszukiwania źródeł odnowy 
religijnej, dotyczącej tak judaizmu, jak i innych tradycji. Znane mu są 
badania prowadzone przez religioznawców, takich jak Mircea Eliade, 
tropiących różne formy, poprzez które jawi się człowiekowi sacrum. Le-
vinas podkreśla przy tym z rezerwą irracjonalny (jak w wypadku opra-
cowań Rudolfa Otto) charakter relacji człowieka do tej religijnej war-
tości. Żydowski filozof jest więcej niż nieufny wobec tych poszukiwań; 
wedle jego przekonania stanowią one nie tyle próbę odnowienia po-
ważnej „religii dorosłych”, co estetyczną zabawę, zwrot ku pogańskim 
wierzeniom20.

Znajdujemy jednak wypowiedź, która by wskazywała, że Levinas był 
bardziej łaskawy dla żydowskiej mistyki: „chasydyzm i kabała mają prawo 
obywatelstwa w duszy żydowskiej jedynie wówczas, gdy duszę tę wypełnia 
wiedza talmudyczna”21. Owa wiedza talmudyczna to nic innego jak znajo-
mość prawa, którym trzeba się kierować w życiu i które jedyne daje wska-
zówki, jak należy żyć, aby spełnić wolę Najwyższego. Tak więc warunkiem, 
który winna spełniać mistyka, aby mogła się mieścić w autentycznej trady-
cji religijnej, jest zachowanie przez mistyka podstawowej zasady, która gło-
si: „Poznać Boga to znaczy wiedzieć, co trzeba czynić”. 

Czy krytyka, z jaką wystąpili wobec mistyki Rosenzweig i Levinas, jest 
sprawiedliwa i  przekonująca? Na pewno jest słuszna wobec niektórych 

20 Zob. tamże.
21 Tamże, s. 6.
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typów mistyki, o których wspominałem powyżej, jak choćby do mistyki 
zrodzonej na łonie gnozy czy też mistyki kwietystycznej.

etyka – warunek dojrzałości człowieka i mistyka

W traktacie Pouczenia duchowe pisał Mistrz Eckhart jako przeor domini-
kańskiej wspólnoty w Erfurcie, adresując te słowa do swoich braci, zebra-
nych na wieczornym spotkaniu klasztornym:

Otóż miłość nakazuje niekiedy z  takiego radosnego uniesienia zrezygnować 
w imię jakiegoś większego dobra, gdy trzeba, na przykład, spełniać uczynek miło-
sierdzia co do duszy lub ciała. Nieraz to już zresztą powtarzałem: gdyby kto trwał 
w uniesieniu tak, jak to się zdarzyło św. Pawłowi, a dowiedział się, że jakiś cho-
ry potrzebuje od niego łyżki strawy, uważam, że będzie nieporównanie lepiej, je-
śli pobudzony miłością zrezygnujesz z zachwycenia i z większą miłością usłużysz 
potrzebującemu22.

Najważniejsza jest miłość. Mistyk chrześcijański jest uczniem Chrystu-
sa i ma przestrzegać Jego przykazań, w których centrum zajmuje przykaza-
nie miłości. Na nic się nie przyda poszukiwanie przeżyć i ekstatycznych sta-
nów, jeżeli nie będzie zachowane to najważniejsze prawo. Zasada ta zresztą 
jest jasno wyrażona w Nowym Testamencie, w sławnych wersach św. Pawła 
z hymnu o miłości: „Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszelkie ta-
jemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry 
przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13, 2).

Mistrzowie życia duchowego akcentują bardzo mocno, że mistyka, 
wyższe stany życia duchowego muszą być zbudowane na rzetelnej podsta-
wie, na dojrzałej postawie wobec życia. We wszystkich tradycjach religij-
nych podkreśla się znaczenie etyki dla rozwoju życia duchowego, a także 
podnosi się często, że zachowanie zasad i wartości jest kryterium auten-
tyczności życia kontemplacyjnego i duchowego. Bez etyki nie ma mistyki, 
nie ma mistyki prawdziwie godnej tego miana. 

22 Mistrz Eckhart, Pouczenia duchowe, [w:] tenże, Traktaty, tłum. W. Szymona, Poznań 1987, 
s. 33.
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Potwierdza to porównawcza historia religii. Można przywołać jako przy-
kład tradycję buddyzmu, którego cztery Szlachetne Prawdy dają wyraźne 
wskazanie, jak ma postępować uczeń, przyjmujący naukę Oświeconego. 
Budda nauczał w swym pierwszym kazaniu, wygłoszonym w Benares: 

I jakaż to jest, o wy, mnisi, droga, która leży pośrodku, którą poznał Doskonały, 
która wzrok otwiera i  ducha, która prowadzi do spokoju, do poznania, do 
oświecenia, do wygaśnięcia? Jest nią Szlachetna, z Ośmiu Części Złożona Ścieżka: 
słuszny pogląd, słuszne postanowienie, słuszne słowo, słuszny czyn, słuszny żywot, 
słuszne dążenie, słuszne skupienie, słuszna medytacja23. 

Słuszne słowo, czyn, żywot i dążenie to przykazania dotyczące prak-
tycznego postępowania. One warunkują dalszy postęp duchowy, wyraża-
jący się w skupieniu i medytacji, prowadzącej aż do Oświecenia. Postęp 
duchowy nie jest możliwy bez podporządkowania się rygorystycznym 
wymaganiom, które Nauczyciel postawił swoim uczniom. Wymagania 
te zmierzają do umniejszenia egoistycznych zachowań, których skutki 
zwiększają ilość cierpienia w świecie, a człowieka umacniają w złudnym 
podtrzymywaniu swojego ego.
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K r z y s z T o F  m e c H

bóg bliski, bóg obcy –  
między religią a filozofią

Chciałbym na początek odnieść się do tytułu moich rozważań. Pierw-
szy człon tytułu przywołuje na myśl esej Romana Guardiniego Bóg da-
leki, Bóg bliski1 (wydany w Polsce w zbiorze esejów pod tym samym ty-
tułem). Drugi zaś sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z dyskusją, 
nawiązującą być może do pytania Maksa Schelera o dwa Absoluty (Abso-
lut religijny i filozoficzny), może do Lwa Szestowa i jego przeciwstawienia 
Aten Jerozolimie, a może do Pascala z jego stwierdzeniem – „Bóg Abra-
hama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, a nie filozofów”2. Przywołuję tutaj dysku-
sję, której istotę być może da się ostatecznie sprowadzić do Tertuliano-
wego pytania – „Quid ergo Athenis et Hierosolymis?”3 (Cóż wspólnego 
mają z  sobą Ateny i  Jerozolima?). W  tym napięciu wciąż pobrzmiewa 
stwierdzenie Martina Heideggera, że przed Bogiem filozofów człowiek 
nie może się ani modlić, ani mu się ofiarować, nie może padać na kola-
na, takiemu Bogu nie może on grać, ani przed nim tańczyć4. Przypomina 
się także pytanie, stanowczo zadane przez Henry’ego Duméry’go – Bóg 
filozofów, czy Bóg żywy?5 Tytuł sugeruje więc, że podejmujemy kwestię 
nieusuwalnego napięcia zachodzącego pomiędzy tzw. Bogiem filozofów 
a Bogiem religii a zarazem, że to napięcie daje się sprowadzić do innego, 
do napięcia, które można oddać za pomocą przeciwieństwa bliski – obcy. 
Czy tak jest rzeczywiście? Spróbujmy spytać, czy Bóg filozofii z koniecz-
ności jest Bogiem obcym. 

1 R. Guardini, Bóg daleki, Bóg bliski, tłum. J. Koźbiał, wyb. I. Klimmer, Poznań 1991. 
2 B. Pascal, Rozprawy i listy, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1962, s. 77.
3 Tertulian, De praescriptione haereticorum VII, 9.
4 M. Heidegger, Onto-teo-logiczny charakter metafizyki, tłum. J. Mizera, [w:] Drogi Heidegge-

ra, „Principia” (1998), t. XX, s.182. 
5 H. Duméry, Problem Boga w filozofii religii, tłum. I. Kania, Kraków 1994.
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Trzeba się zgodzić z Henrym Dumérym, że „Boga afirmuje w pierw-
szym rzędzie myśl spontaniczna, nie zaś filozoficzna”6. Człowiek religij-
ny doświadcza w swoim życiu obecności Boga. Bóg, którego doświadcza, 
może być Bogiem bliskim, człowiek religijny doświadcza Jego bliskości. 
Nie mam tu jednak na myśli „obiektywnej” bliskości chrześcijańskiego 
Objawienia, która zawiera się w stwierdzeniu, że „Bóg przyszedł do nas, 
że stał się naszym Bogiem, że stał się człowiekiem”7. Na taką bliskość Boga 
zwraca uwagę Romano Guardini we wspomnianym wyżej eseju pt. Bóg 
daleki, Bóg bliski. Ważne jest tutaj przede wszystkim to, że Bóg pojawia 
się w owej wewnętrznej intymnej przestrzeni myślenia człowieka, którą 
w dziejach myśli różnie nazywano – duszą, jaźnią, podmiotowością itp. 
Jest to przestrzeń, w której pojawia się nie tylko religijne doświadczenie, 
lecz także wiara8 i modlitwa. Jak powie Kierkegaard: „Bóg jest duchem 
i tylko w sferze ducha może dać o sobie świadectwo, tzn. we wnętrzu czło-
wieka”9, Marcel zaś doda: „naprawdę nie jest On kimś innym, lecz kimś 
bardziej wewnętrznym mnie niż ja sam”10. Mam tu na myśli tę wewnętrz-
ną przestrzeń, w której pozostaję sam z sobą; w swych rozterkach i nadzie-
jach, radościach i smutkach, także ten jej wymiar, który zwykło się nazy-
wać sumieniem. Bóg, który pojawia się w tej przestrzeni, nie potrzebuje 
dowodów, subtelnych rozważań nad istotą boskości. One mogą się poja-
wić, ale stanowią tylko pewien dodatek, uzupełnienie. 

Zarazem, i to trzeba podkreślić, człowiek religijny zawsze jakoś swo-
je doświadczenie religijne pojmuje. Bóg, którego on doświadcza, które-
go bliskość bywa czasem wręcz namacalna, zawsze jakoś jest ujmowany 
w  słowa; doświadczenie religijne zmierza do swego wysłowienia. Do-
świadczenie religijne nie jest więc bezmyślne; Bóg człowieka religijnego 
jest Bogiem człowieka myślącego. Karl Jaspers powie: „wiara w objawie-
nie, która staje się świadoma siebie, która komunikuje swoją pewność, 
jest wiarą, która myśli. […] Myślenie nie pozostaje jakimś dodatkiem do 

6 Tamże, s. 29. 
7 R. Guardini, Bóg daleki, Bóg bliski, dz. cyt., s. 74. 
8 Nie sposób tu dokonać zasadnych rozróżnień wiary i doświadczenia. Powiedzmy tylko, że 

doświadczenie jest bezpośrednim postrzeżeniem pewnych treści, natomiast wierze pewne 
treści mogą być dane pośrednio, by tak rzec, „ze słyszenia”.

9 S. Kierkegaard, Tre opbyggelige Taler, 1843, S.V. III, s. 303. 
10 G. Marcel, Du refus à l’invocation, s. 134 (cyt. za: K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys 

filozofii wiary, Kraków 2005, s. 230). 
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[…] wiary, lecz jest współdane w  objawieniu”11. I  nie ma tu znaczenia, 
czy jest to poziom mistyka, profesora filozofii czy poziom człowieka, któ-
remu myślenie sprawia ogromną trudność. Nawet jeśli to myślenie spro-
wadza się wyłącznie do biernego przyjęcia pewnych podstawowych treści 
dotyczących Boga, to jednak treści te przyjmuje istota, która myśli. Mó-
wiąc inaczej, doświadczenie obecności Boga nasycone jest jakimś sensem 
tego doświadczenia, choćby najprostszym; doświadczenie bliskiej obec-
ności Boga nosi w sobie całe bogactwo sensu. 

To, że Bóg religii, Bóg bliski, Bóg doświadczany i  ujawniający się 
w ludzkim myśleniu, jest Bogiem „sensownym” oznacza, że może stać się 
przedmiotem filozoficznego namysłu. W horyzont doświadczenia bliskie-
go Boga może wkroczyć filozofia, ale trzeba dodać zarazem, że z oczy-
wistych względów, nie mamy tutaj do czynienia (przynajmniej na razie) 
z  Bogiem filozofów. Opis doświadczenia religijnego i  związanej z  nim 
wiary może a zarazem powinien być, przede wszystkim opisem fenome-
nu bliskości i obecności zarazem. Wyrazić ten fenomen, oto jest zadanie, 
które stoi przed taką filozofią bliskości. Bóg bliski to Bóg modlitwy, Bóg 
dziękczynienia, Bóg, który mnie prowadzi przez moje życie, nawet ten, 
którego określamy słowami „jak trwoga, to do Boga”, wreszcie Bóg, któ-
rego przepraszam za swoje słabości. To są wszystko fenomeny nasycone 
bliskością. Opisywana tutaj bliskość Boga jest Jego szczególną „światowo-
ścią”, Bóg bliski to Bóg z tego świata, Bóg na miarę ludzkich pragnień, po-
trzeb, słabości itp.

Kiedy patrzymy na doświadczenie obecności Boga w  życiu człowie-
ka od strony filozofii, to od razu zadajemy pytanie o metodę. Wciąż naj-
lepszym narzędziem filozoficznej analizy religijnego doświadczenia czło-
wieka jest metoda fenomenologiczna. Fenomenologia religii rozpoczyna 
od bezstronnego wsłuchania się w świadectwa religijne w całej ich róż-
norodności zgodnie z  Husserlowską „zasadą wszystkich zasad”12, któ-
ra w zmodyfikowanej postaci brzmiałaby tak: wszystko, co się w religij-
nym doświadczeniu źródłowo przedstawia, należy po prostu przyjąć jako 
to, jako co się prezentuje, ale także jedynie w tych granicach, w jakich się 
tu prezentuje. Opis fenomenologiczny jest opisem intencjonalnego aktu 

11 K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999, s. 64. 
12 E.  Husserl, Idee czystej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii, tłum. D.  Gierulanka, 

Warszawa 1975, s. 73.
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(noezy) i skorelowanego z nim sensu przedmiotowego (noematu), a jego 
celem jest uchwycenie ich istoty. Czy istnieje więc fenomenologia blisko-
ści Boga? Ze zdumieniem, a zarazem stanowczo, trzeba stwierdzić, że jest 
ona, by tak rzec, śladowa. Filozofia, ale także teologia, nie dość zaintereso-
wana jest tym, by wyrazić i opisać jednocześnie wszystkie możliwe „kon-
teksty” bliskości Boga. Być może, ten brak nie jest czymś przypadkowym, 
być może dotykamy nieprzezwyciężalnej trudności w opisie tego, co na-
znaczone jest znamieniem szczególnej intymności, co ciąży w stronę nie-
wyrażalnego. Ale, co trzeba podkreślić, nie jest to niewyrażalność tego, co 
radykalnie inne, ale raczej poczucie, że słowa nie radzą sobie z intymno-
ścią bliskości. 

Czy więc filozofia Boga może być uprawiana wyłącznie jako fenome-
nologia bliskiego Boga, Boga religii, który daje się sprowadzić do tego, co 
ujawnia się w  religijnym doświadczeniu? Czy w  ten sposób drzwi pro-
wadzące w stronę tzw. Boga filozofów pozostają raz na zawsze zamknię-
te? Mówiąc inaczej, czy proponujemy tutaj ostatecznie zerwanie więzów 
z refleksją, która byłaby czymś innym niż tylko fenomenologicznym opi-
sem relacji człowieka do swego „bliskiego” Boga? Takie niebezpieczeń-
stwo zbyt wąskiego pojmowania fenomenologii bliskiego Boga rzeczywi-
ście istnieje. Wszak punktem odniesienia dla fenomenologa jest tylko to, 
co dane w religijnym doświadczeniu. Mogłoby się więc wydawać, że przy-
jęcie Husserlowskiej zasady wszystkich zasad w badaniach poświęconych 
religijnemu doświadczeniu oznacza całkowite utożsamienie Boga z tym, 
co dane w  doświadczeniu religijnym, z  tym, co jest przedmiotem do-
świadczenia. Taka fenomenologia, opisując bliskiego Boga, który zawie-
ra się w doświadczeniu religijnym, redukuje Go do poziomu bycia przed-
miotem świadomości człowieka.

Tak jednak nie jest. Takie pojmowanie fenomenologii jest nie do 
utrzymania. Dlaczego? Krótka odpowiedź brzmiałaby tak: ze względu na 
szczególny charakter religijnego doświadczenia13. Co mamy tu na myśli? 
W doświadczeniu bliskości Boga odsłania się coś, co zarazem powoduje, 
że pytanie o to doświadczenie trzeba zadać na nowo. Doświadczenie sta-
je się doświadczeniem religijnym właśnie ze względu na fakt, że zawiera 

13 Zob. K. Mech, Między religijnym doświadczeniem a jego wysłowieniem, [w:] Ostatnie przed 
wielkim milczeniem, red. E. Przybył, Kraków 2001. 
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w sobie coś, co je „przekracza”, odsyła do czegoś, co jest dane jako „prze-
kraczające”, poprzez każde doświadczenie religijne wyraża się „coś wię-
cej”, czego z doświadczeniem utożsamić nie można. To coś więcej odsła-
nia się właśnie w jakimś szczególnym „naddatku” sensu. Tę myśl w języku 
fenomenologii wyraża Richard Schaeffler. Zwraca on uwagę na szczegól-
ny charakter korelacji zachodzącej pomiędzy religijną noezą i religijnym 
noematem. Powie on:

Do swoistości intencji ukierunkowanej na świętość należy to, że noeza w takim 
przypadku współokreśla swe własne rozbicie. […] Przy tym rozbicie noezy i usu-
nięcie się noematu doświadczane jest nie jako zakłócanie stosunku religijnego, lecz 
jako jego strukturalna swoistość14. 

Doświadczenie religijne „zawiera” w sobie „coś więcej” (przypomnij-
my sławną definicję religii Wilfreda Cantwella Smitha, że religia to some-
thing more  –  „coś więcej”15). Schaeffler wyraża prostą intuicję, że to, co 
dane w doświadczeniu religijnym, jest dane ze świadomością, że jest coś 
więcej, że to, co się uobecniło nie w pełni jest obecne, nie jest dane „w ca-
łości”, że jest coś, co doświadczenie przekracza, a zarazem pozostaje z nim 
w istotnym związku, coś, co się uobecnia, a zarazem uchyla od obecno-
ści – „uchylająca się obecność”. 

Ale poprzez ten szczególny wymiar uchylającej się obecności odsłania 
się droga, która w nieunikniony sposób zaprowadzi nas w stronę Boga fi-
lozofów. Bóg bliski może być Bogiem religijnego doświadczenia. Bóg jed-
nak, i to jest tu najistotniejsze, nigdy nie „zamyka się” w ramach doświad-
czenia bliskości Boga. Bóg jest dany w  doświadczeniu religijnym jako 
„transcendujący”. To, co jest dane w doświadczeniu religijnym, zawsze jest 
dane ze świadomością, że to nie wszystko. Ale zarazem ta religijna świa-
domość czegoś więcej, że wszak jest coś więcej niż to, co objawia się w do-
świadczeniu religijnym, otwiera przed badaczem nowe perspektywy re-
fleksji. Konieczna jest próba myślenia Boga poza doświadczeniem jego 
bliskości, wykroczenia w stronę tego, co inne niż wszelkie możliwe do-
świadczenie religijne. Tomasz Węcławski w książce Wspólny świat religii 

14 R. Schaeffler, Filozofia religii, tłum. E. Kowalska, Częstochowa 1989, s. 95. 
15 Pojęcia tego Smith użył w artykule pt. Propaedia (New Britannica, 1975). Something more 

pojawia się również u Iana T. Ramseya. 
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stwierdza: „fenomenologiczna koncepcja pracy nad symbolami […] do-
maga się refleksji transcendentalnej – choćby tylko w postaci próby okre-
ślenia horyzontu, w którym dokonuje się taka praca”16. Konieczna jest ja-
kaś próba wykroczenia poza horyzont doświadczenia. To wykroczenie 
jest możliwe, ponieważ człowiek jest bytem, dla którego podstawowym 
sposobem bycia jest ta zdumiewająca zdolność przekraczania faktyczno-
ści świata, wyjścia poza faktyczność rzeczy. Człowiek przekracza (tran-
scenduje) swój świat, przekracza faktyczność świata, tę „lepkość rzeczy” 
i skierowuje się w stronę czegoś innego niż wszystko, czego doświadcza. 
Zarazem to, ku czemu on transcenduje, pozostaje otwartym pytaniem. 
Odsłania się przed nami człowiek przekraczający całość bytu w poszuki-
waniu sensu całości bytu, a zarazem w swym wyborze sensu całości odsła-
niający swą wolność.

Zarazem jednak, w nieunikniony sposób, pojawia się pytanie: w stro-
nę czego transcenduje podmiot?, co może być horyzontem transcendo-
wania?, co jest możliwym punktem odniesienia dokonujących się w czło-
wieku aktów transcendencji? Na co, mówiąc językiem Immanuela Kanta, 
możemy mieć nadzieję? Pytanie to otwiera przed nami różne horyzonty, 
także te, które można określić jako filozoficzne.

W ten sposób wkraczamy na drogę poszukiwań zmierzających w stro-
nę Boga filozofów (choć nie tylko filozofów). Wydaje się, że kluczem 
otwierającym przed nami ten nowy wymiar może być pojęcie Innego. 
„Metafizyka zwraca się ku «gdzie indziej», ku «inaczej», ku «innemu», 
[…] zmierza do czegoś całkiem innego, do absolutnie innego”17. To, co 
odsłania się w doświadczeniu religijnym, to, w stronę czego zmierza wiara 
religijna „nie daje się opanować intelektualnie jako możliwy przedmiot”18, 
jest tym, co absolutnie Inne. „Inności tej – i  jest to kluczowe – nie daje 
się pomyśleć, ale można jej pragnąć”19. Spoza Inności wyziera Inny, któ-
ry jest afirmowany w akcie religijnej wiary. Ale przecież, jak uczył nas Pla-
ton, z  pragnienia wyrasta filozofia, pośród Bogów żaden nie filozofuje, 
ponieważ żaden nie pragnie mądrości; z tego prostego względu, że ją ma. 

16 T. Węcławski, Wspólny świat religii, Kraków 1995, s. 78. 
17 E.  Lévinas, Całość i  nieskończoność. Esej o  zewnętrzności, tłum. M.  Kowalska, Warszawa 

1998, s. 18. 
18 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 60. 
19 Tamże, s. 438. 
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Filozofia Boga wyrasta z pragnienia by wyrazić to, co Inne. Jest nieustan-
nym wysiłkiem zmierzającym ku temu, by wyrazić to, co nie jest już bli-
skie, by wyrazić Boga innego niż bliski. Filozofia Boga z konieczności sta-
je się filozofią Innego. 

Gdzie więc zaczyna się rozdźwięk zachodzący między filozofią a reli-
gią? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na każdą możliwą filozofię Innego? 
Przede wszystkim takie, że Inny może stać się Obcy, że filozofia Innego sta-
nie się filozofią Obcego. Jest to realne niebezpieczeństwo, w Inności kryje 
się Obcość, stanowi jej odwrotną stronę; Obcość jest Innością, którą czło-
wiek odrzuca lub przez którą czuje się odrzucony. Ale co to oznacza, że 
Inny może stać się Obcy? Trzeba z konieczności odsłonić intuicje stojące 
za pojęciami inności i obcości. Inspiracją dla tych rozróżnień niech będą 
słowa Levinasa, który powie: „Brak wspólnej ojczyzny sprawia, że Inny jest 
Obcym; Obcym, który zakłóca moje «u siebie»”20. Przedkładane tutaj roz-
różnienie inności i  obcości odsyła nas do pojęcia wspólnoty, a  zarazem 
przywołuje doświadczenie braku tego, co wspólne. Inne staje się obce wte-
dy, kiedy pozostając inne, pozostaje zarazem bez związku z człowiekiem, 
kiedy, jako nieprzynależne, pozostaje źródłowo niedostępne. Edmund 
Husserl powie, że obcość polega na „dającej się potwierdzać dostępności 
czegoś, co jest niedostępne źródłowo”21; ma on na uwadze to, że dostęp-
ność obcości polega na tym, iż jest ona źródłowo niedostępna. Inne, któ-
re nie jest obce, odsyła do różnicy, ale nie niszczy możliwego związku. Ten 
związek może dokonywać się, jak chce tego Levinas, poprzez mowę, mowę, 
która może przybrać formę modlitwy. Tam gdzie pojawia się Obcy, tam nie 
ma miejsca na rozmowę. Obcy przebywa w oddali, nie jest Tym, który nas 
„nachodzi”22, od strony obcego Boga nic nie nadchodzi. Obcy nie nawie-
dza człowieka, wprawiając go w niepokój, lecz raczej jest pojmowany jako 

20 E. Lévinas, Całość i nieskończoność..., dz. cyt., s. 18. Trzeba jednak zaznaczyć, że inspiracja 
Levinasem nie idzie tak daleko by uznać jego tezę, że Bóg objawiający się człowiekowi jest 
jednocześnie „obcy i obecny” (tamże, s. 78). Lévinas wskazuje na obcość Boga, po to by 
odsłonić Innego, który jest drugim człowiekiem, by odkryć, że „wymiar boskości otwiera 
się w twarzy człowieka”, odkryć „bliskość bliźniego” (tamże, s. 78).

21 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, Warszawa 1982, s. 169. 
22 Na ten aspekt obcości zwraca uwagę Bernhard Waldenfels w  swojej Topografii obcości 

(B. Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 
2002). Trzeba podkreślić, że książka ta, rozważając różne sposoby pojmowania tego, czym 
jest obcość, w najmniejszym nawet stopniu nie podejmuje pytania o możliwą obcość Boga.
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taki, którego człowiek nic nie obchodzi. Z tego powodu Bóg obcy nigdy nie 
może stać się Bogiem religii. Wprawdzie Bóg religii może być doświadcza-
ny jako Bóg groźny, Bóg karzący, ale nie oznacza to jednak, że tym samym 
staje się Bogiem obcym.

Jak filozofować o Innym, aby Inny nie przestał być Bliskim? Problem 
nie leży w tym, że w filozofii, do wypowiedzenia tego, co Inne, użyto ka-
tegorii bytu, konieczności, pierwszej przyczyny, itp., lecz w tym, że zagu-
biono wymiar bliskości. Filozofia Boga powinna się rozpoczynać od opisu 
bliskiego Boga. Bóg jest faktycznie dla człowieka wiary bliski. Jego bli-
skość jest jakąś przeżywaną od wewnątrz obecnością. Lecz pojawia się py-
tanie, czy jest ona wyrażalna, czy daje się za pomocą języka filozoficznego 
wypowiedzieć. Czy wyznanie może być opowieścią o wyznaniu? Czy z bli-
skości Boga wiary coś może przeniknąć do filozofii? Czy związek bliskiego 
Boga oraz Innego Boga może być przedmiotem filozoficznego dyskursu? 
Czy jest możliwe przejście od bliskości do inności? Nieustającym wyzwa-
niem dla filozofii Boga jest więc tworzenie związków pomiędzy filozofią 
bliskości a filozofią inności, a zarazem unikanie tworzenia filozofii obce-
go Boga. Godna podziwu jest taka filozofia Boga, która wychodzi od do-
świadczenia obecności bliskiego Boga, nie zaś od strony fenomenu wyab-
solutniania się Innego, Jego absolutnego oddalenia, nieuwarunkowania, 
a więc ostatecznie niepowiązania ze światem. 

Pytanie o  związek Boga bliskiego i Boga innego staje się więc wy-
zwaniem. Tym samym pojawia się pytanie: czy Bóg opisywany za po-
mocą filozoficznych kategorii, Absolutu wiary, Transcendencji, Pierw-
szej Przyczyny itp., może być Bogiem bliskim? Czy związek pomiędzy 
Bogiem bliskim a bogiem filozofów daje się utrzymać? Czy człowiek re-
ligijny doświadcza Absolutu? Czy wiara religijna rozumie siebie jako 
wiarę w Absolut? Czy za sprawą wspomnianych kategorii nie wpadamy 
w objęcia filozofii, która zamyka się na człowieka religijnego? Pytania, 
które zadajemy, odsłaniają dwuznaczność sytuacji, w jakiej się znajdu-
jemy. O jakiej dwuznaczności tutaj mowa? Człowiek religijny doświad-
cza bliskości Boga w wierze ze świadomością, że Bóg nie sprowadza się 
do tego, co dane w tej wewnętrznej przestrzeni bliskości. Jak pokazywa-
liśmy, to, co dane w doświadczeniu, jest zarazem dane ze świadomością, 
że to nie wszystko, że jest jakiś aspekt boskości, który wykracza poza to, 
czego człowiek religijny doświadcza, a  zarazem że ten aspekt stanowi 
dla niego jakąś, ostatecznie zewnętrzną, miarę. Religijne doświadczenie 
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zawiera w sobie swoje przekroczenie. Doświadczenie religijne ze swej 
istoty zawiera w sobie przekroczenie bliskiego Boga; Boga intymnej we-
wnętrznej przestrzeni, w której się On uobecnia. Dlatego, fenomenolo-
gia bliskiego Boga, która podąża za doświadczeniem i powiązaną z nim 
wiarą, musi prowadzić w stronę filozofii Boga, filozofii, która transcen-
dując „bliskiego Boga”, podąża w  stronę czegoś więcej, czegoś, co się 
uobecnia a zarazem się uchyla. Jak wypowiedzieć to „coś więcej”, to, co 
odsłania się w doświadczeniu bliskiego Boga, a zarazem to doświadcze-
nie przekracza?

Pytanie jest takie – który z filozoficznych sposobów mówienia o owym 
czymś więcej ma uprzywilejowany charakter? Spróbujmy wstępnie wska-
zać na zagrożenia związane z  wyborem jakiegoś sposobu mówienia 
o Bogu. Filozoficzne „sposoby” mówienia o owym „czymś więcej” zmie-
rzają w dwóch zasadniczych kierunkach; pierwszy wyznacza idea Tran-
scendencji, idea Boga wykraczającego poza świat człowieka oraz jej od-
miany; drugi jest wyznaczony przez kategorię Bytu wraz ze wszystkimi 
możliwymi tej kategorii odcieniami. 

Ze względu na ten podział rysują się przed nami dwa podstawowe za-
grożenia popadnięcia filozofii Innego w filozofię Obcego Boga: 1) niebez-
pieczeństwo zerwania więzi łączącej Boga i człowieka – na tej drodze Bóg 
jest myślany jako Absolut, który w swej radykalnej transcendencji, pozo-
staje bez jakiegokolwiek związku z człowiekiem i  jego światem; rodzące 
się tutaj napięcie jest więc napięciem zachodzącym pomiędzy „niezwiąza-
nym” Absolutem a duchową więzią, która powstaje między człowiekiem 
a Bogiem bliskim; 2) niebezpieczeństwo „ontologizacji” boskości – na tej 
drodze, Bóg jest myślany za pomocą kategorii Bytu. Napięcie, jakie się tu 
pojawia, odsłania się jako napięcie pomiędzy osobowym Jahwe, rozumia-
nym jako podmiot woli a niezmiennym, depersonalizowanym, wiecznym 
Bytem, jakim jest Bóg filozofii. 

Ad. 1. 
Przez wielu myślicieli Bóg jest myślany jako Absolut. Poprzez poję-

cie Absolutu zostaje wyrażona idea braku jakiegokolwiek związku za-
chodzącego, między Bogiem i  światem człowieka. Przepaść, pojawiają-
ca się między Absolutem a  światem jest nie do zasypania. Absolut jest 
tak radykalnie odmienny od wszystkiego, co światowe, że nic, na pod-
stawie tego, co światowe, o  takim Bogu nie możemy orzekać; taki Bóg 
jest „nicością” określeń. Pojęcie Absolutu wyraża więc po pierwsze, 
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nieskończoną odmienność Boga i  świata, jego nieuwarunkowanie, po 
wtóre, Jego radykalną niedostępność poznawczą. Absolut, jeśli nie jest 
dany w doświadczeniu religijnym, zwłaszcza mistycznym, pozostaje Bo-
giem „nie-ludzkim”; nie dla człowieka, w  tym znaczeniu, że w  takim 
Bogu nie pozostaje nic, w  czym człowiek mógłby „zakorzenić” swoje 
myślenie. Niezwiązany znaczy tu bez więzi z człowiekiem. Pojęcie Abso-
lutu nosi więc w sobie możliwość pozostawienia człowieka i jego świata 
samemu sobie. Tak też faktycznie się stało. Nowożytna wizja naturalnego 
świata, rządzonego naturalnymi, całkowicie niezależnymi od Boga, auto-
nomicznymi prawami, a także wizja powiązanego z tym światem natu-
ralnego rozumu na to opuszczenie wskazuje. Takiemu światu Bóg prze-
staje być do czegokolwiek potrzebny. Paradoksalność sytuacji, w  jakiej 
się znajdujemy, polega na tym, że o ile Absolut ma pozostać Bogiem re-
ligijnego człowieka, to musi pozostać Bogiem „związanym”; Bogu wyab-
solutniającemu się ze świata, niezwiązanemu z człowiekiem grozi to, że 
pozostanie Bogiem bez związku z Bogiem bliskim, że stanie się Bogiem 
obcym. Przed filozofią Innego wciąż staje nieusuwalne pytanie o to, jak 
Transcendencja może pojawić się w intymnej przestrzeni, w której poja-
wia się bliski Bóg, jak Transcendencja może pojawić się w immanencji.

Na dwa możliwe kierunki poszukiwań związków między Absolutem 
a Bogiem bliskim pragniemy zwrócić uwagę. Po pierwsze, związek Tran-
scendencji i  człowieka może zostać odnaleziony w  samym człowieku. 
Przywrócenie związku Transcendentnego Boga i człowieka może doko-
nać się w immanencji. Mam tu na myśli znaną skądinąd ideę Transcen-
dencji w  immanencji. Takiemu myśleniu nieustannie przyświeca idea, 
że Bóg jest bardziej mną niż ja sam. Na tej drodze możliwe jest budo-
wanie związków pomiędzy Absolutem a bliskim Bogiem religii, doko-
nujące się w owej wewnętrznej, intymnej przestrzeni, w tej przestrzeni 
gdzie może „spotkać się” Bóg bliski oraz Bóg Inny niż wszystko, co może 
być o nim pomyślane. Po wtóre, związek między Absolutem a człowie-
kiem może być budowany na idei Absolutnej miary. Absolut może stać 
się absolutną miarą dla człowieka religijnego: miarą jego życia i postę-
powania. Przystęp do Boga wiedzie przez doświadczenia etyczne. Nie-
uwarunkowany Absolut może być podstawą bezwarunkowego żądania, 
które wyznacza miarę dla mojego sposobu odnoszenia się do świata oraz 
do innych ludzi. Jak powie Tarnowski: „Absolutna miara nie tylko uwy-
pukla to, co skończone, relatywne, zmienne, uwarunkowane jako takie, 
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ale nakierowuje to, co zmienne i uwarunkowane, na to, co nieuwarun-
kowane i wieczne”23.

Ad. 2. 
Bóg myślany za pomocą kategorii bytu to Bóg onto-teo-logii. Podstawą 

onto-teo-logii jest sławny fragment z Księgi Rodzaju 3,14, w którym zgod-
nie z jego onto-teo-logiczną interpretacją Bóg ogłasza o sobie swoje wła-
sne istnienie, a mówiąc mocniej, odnosi do siebie kategorię bytu. Trudno 
jednak oprzeć się wrażeniu, że wciąż pozostaje jakieś nieusuwalne napię-
cie pomiędzy z jednej strony hebrajskim ehje aszer ehje a greckim ego eimi 
ho on czy też łacińskim sum qui sum. Tłumaczenie Septuaginty w oczywi-
sty sposób wprowadza w horyzont myślenia biblijnego tradycję greckie-
go myślenia o bycie. W świetle współczesnych badań nad tekstem Starego 
Testamentu takie przejście od ehje aszer ehje do sum qui sum – gdzie owo 
sum wprowadza w obszar boskiego samoobjawienia kategorię bytu – jest 
jednak nie do utrzymania24. Zasadne wydają się te analizy, które poka-
zują, że w Księdze Wyjścia, Bóg objawia się jako Bóg działający, docho-
wujący wierności, Bóg spełniający obietnicę, Bóg towarzyszący narodowi 
w jego dziejach. Bóg onto-teo-logii odwołuje się do pojęcia bytu, a to zna-
czy do tego wszystkiego, co pojęcie to ze sobą przywołuje. 

Odwoływanie się do pojęcia bytu pociąga za sobą nieusuwalne na-
pięcie pomiędzy Bogiem myślanym jako niezmienny, wieczny Byt a Bo-
giem Jahwe, który czegoś chce lub nie chce, który zsyła potop, by później 
ogłosić, że to ostatni raz; Bóg Jahwe pozostaje w dialogu z człowiekiem, 
to Bóg, który jest myślany jako Bóg zmienny. Jeśli tak można powie-
dzieć, jego zasadą jest zmienność. Tymczasem tłumaczenie ehje aszer 
ehje przez ego eimi ho on wprowadza w horyzont biblijny takie pojmowa-
nie bytu, które ciąży ku niezmienności. W ten sposób, za sprawą tłuma-
czenia Starego Testamentu, zostaje wprowadzone jako predykat greckie 
einai. Imieniem własnym Boga staje się Byt, który jest synonimem tego, 
co niezmienne, wieczne, bezcielesne. Tak przynajmniej zostanie pojęty 
przez Augustyna. „Augustyn nie ma wątpliwości, że sum qui sum z 3,14a 
i  qui est z  3,14b oznaczają doskonałą niezmienność, która również dla 

23 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 239. 
24 Na ten temat zob. A. Lacocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie, tłum. E. Mukoid, M. Tarnowska, 

Kraków 2003, s. 309nn. 
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filozofów stanowi sens najwyższej istoty”25. Pojmowanie Boga za pomo-
cą kategorii tego, co niezmienne będzie w europejskiej tradycji myślenia 
o Bogu narastało. Jak zauważa Paul Ricoeur: 

W momencie pojawienia się świętego Tomasza istnieje już dobrze ustalona 
tradycja, podług której głównym imieniem Boga jest qui est, które oznacza byt 
prawdziwy: a  mianowicie wieczny, niezmienny, prosty, per se  –  oraz przyczynę 
i zasadę wszelkiego stworzenia26. 

Bóg Izraela rozrywa kategorię Bytu, nie neguje jej, ale ją rozrywa. Bóg 
nie jest zaprzeczeniem tego, co niesie w  sobie kategoria niezmiennego, 
wiecznego Bytu, ale tę kategorię przekracza. Mimo wielu godnych podzi-
wu prób (by wymienić tylko Augustyna i  Tomasza) wyrażenia Boga za 
pomocą kategorii bytu wraz z tym wszystkim, co ta kategoria z sobą nie-
sie, skutki wciąż niepokoją religijną, chrześcijańską czy też żydowską du-
szę. Od strony Boga, który pozostaje wyłącznie niezmiennym Bytem, wie-
je chłodem lub – jak kto woli – obcością. 

Czy w świetle powyższych uwag da się wskazać taki sposób mówienia 
o Bogu, który omija wspomniane wyżej niebezpieczeństwa? Chciałbym 
wskazać tu na drogę, którą sugeruje Karol Tarnowski w swojej niedaw-
no wydanej książce Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofii wiary. Królew-
skim traktem, przez który wiedzie droga w stronę czegoś więcej, jest An-
zelmiańska idea Tego, ponad co nic większego nie może być pomyślane. 
Anzelmiańska idea omija obydwa ze wspomnianych wcześniej niebezpie-
czeństw popadnięcia filozofii Innego w filozofię Obcego. Porywająca jest 
idea Anzelma, tak jak zdumiewający jest sam Proslogion. Mam tu na my-
śli to szczególne przejście Anzelma od inwokacji „nasączonej” bliskością 
Boga, do myślenia Tego, ponad Którego nic większego nie może być po-
myślane. Porywająca, ponieważ dla Anzelma najistotniejszy jest nie sam 
ontologiczny dowód, ale przede wszystkim wyrażenie tego, co przekra-
cza wszelką miarę, co „zawiera w  sobie więcej niż moje myślenie – za-
wsze skończone  –  może pomieścić”27. Anzelmiańska idea jest pojęciem 

25 Tamże, s. 356. 
26 Tamże, s. 363.
27 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 435. 
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granicznym, wskazując granicę myślenia zarazem odsyła do tego, co poza 
granicą, co jest „ponad miarę”. Anzelm powie: 

A więc Panie, jesteś nie tylko tym, ponad co nic większego nie może być pomy-
ślane, ale jesteś również czymś większym, aniżeli można by było pomyśleć. Gdyby 
bowiem można pomyśleć, że coś takiego jest, to jeżeli ty tym czymś nie jesteś, to 
[znaczy, że] może być pomyślane coś większego od ciebie, a to jest niemożliwe28. 

Pojęcie czegoś, ponad co, nic większego nie może być pomyślane, jest 
porywające także dlatego, że nie dotyka jej sformułowany przez Heideg-
gera zarzut onto-teo-logii; pojęcie to nie odsyła natychmiast do pojęcia 
Bytu. Anzelm myśli Boga za pomocą pojęcia, które nie odwołuje się do 
pojęcia Bytu. I  nie ma większego znaczenia fakt, że w  swoim myśleniu 
o Bogu pozostaje on pod wpływem Augustyna z jego fundamentalną ideą 
Boga jako niezmiennego Bytu. Porywające jest także to, że droga powrot-
na wciąż jest możliwa. Bóg, który przekracza wszelką miarę wciąż może 
być pojmowany jako Bóg bliski. Anzelm powie: 

O najwyższa i niedostępna światłości, o absolutna i szczęśliwa prawdo, jakże da-
leko jesteś ode mnie, który jestem tak blisko ciebie! Jak bardzo jesteś oddalona od 
mojego spojrzenia, a ja jak jestem widoczny dla spojrzenia twego29.

Wydaje się więc, że droga w stronę myślenia czegoś więcej, w stronę 
Boga filozofii jest nieunikniona. Tylko jednak wychodząc od fenomenu 
bliskości można dojść do Innego, który nie staje się Obcy. Wiemy teraz 
jedno, droga w  przeciwnym kierunku prowadzi na manowce. Reflek-
sja, która wychodzi od Innego, nie tylko nie dochodzi do Boga obecne-
go w religijnym doświadczeniu, ale w nieunikniony sposób skazuje Go na 
bycie Obcym. Droga, która prowadzi od bliskiego Boga do Boga Innego 
niż wszystko, co może być pomyślane, to droga św. Anzelma. Droga, któ-
ra prowadzi w przeciwnym kierunku, na którą wchodzi się, rozpoczyna-
jąc od analizy skończoności człowieka, by następnie dojść do Boga filo-
zofii a dalej utożsamić go z bliskim człowiekowi Bogiem religii jest ślepą 

28 Anzelm z Canterbury, Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 160. 
29 Tamże, s. 161. 
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uliczką. Nie jest możliwy żaden dowód na istnienie Boga, który wycho-
dząc od analizy tego, co skończone, dochodziłby do tego, co nieskończo-
ne, a następnie utożsamiał to, co nieskończone z Bogiem religii30. Nie ma 
drogi, która prowadzi od autonomicznego, areligijnego podmiotu w stro-
nę Boga filozofów, który na dodatek dałby się utożsamić z  bliskim Bo-
giem religijnego doświadczenia. Czas o  niej zapomnieć. Wydaje się, że 
droga prowadząca w stronę Boga filozofów jest do przejścia wyłącznie dla 
tych, którzy bliskiego Boga już doświadczają. Nad Bogiem filozofów moż-
na medytować, ale nie można go udowodnić. 
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K a r o l  Ta r n o W s K I

zagadnienie boga  
w Sporze o istnienie świata  
romana Ingardena

1. założenia

Zagadnienie Boga w Sporze o  istnienie świata – głównym dziele Roma-
na Ingardena, najwybitniejszego polskiego fenomenologa – nie doczeka-
ło się chyba, jak dotąd, swego komentatora. Stanowi ono jednak dla Sporu 
w istocie zagadnienie centralne, choć Ingarden odkładał jego tematyczną 
analizę, a nawet jego wyraźne postawienie, do dalszych, nigdy nienapisa-
nych części książki. Przypomnijmy najpierw wyjściowe założenia Sporu. 
Są one z grubsza dwojakiej natury.

1) Jest to najpierw transcendentalny sposób rozważania problemu ist-
nienia świata. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, wynikające z  analizy 
przeżyć świadomych, zasadniczo odmiennego sposobu dania tzw. świa-
ta zewnętrznego i samych tych przeżyć. Odmienność ta od czasu co naj-
mniej Kartezjusza oznacza zarazem różnicę w pewności co do istnienia 
świata i świadomości, przy czym świadomość rozumiana jest jako czysta 
świadomość, taka, jaka dana jest w „spostrzeżeniu immanentnym”, róż-
nym od „spostrzeżenia wewnętrznego” dotyczącego tego, co psychiczne. 
Według Edmunda Husserla spostrzeżenie zewnętrzne i spostrzeżenie we-
wnętrzne stoją po tej samej stronie tego, co w stosunku do czystej świa-
domości transcendentne i co nie może być nigdy dane z wystarczającym 
stopniem pewności, wykluczającej powątpiewanie o  „faktycznym” ist-
nieniu zarówno „realnego” świata zewnętrznego, jak powiązanych z tym 
światem przeżyć psychicznych. Za to „czysta”, lecz przecież koniec koń-
ców ludzka świadomość urasta tu do rangi epistemologicznego absolu-
tu. Tak czy owak, ta zasadnicza asymetria powoduje, że można zapytywać 
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o to, czy to, co realne, w przeciwieństwie do czystej świadomości, w ogó-
le faktycznie istnieje. Zagadnienie to nabiera więc sensu jedynie w świetle 
opartego na tradycji kartezjańskiej filozofowania, które Ingarden nazywa 
„transcendentalnym sposobem rozważania istnienia świata”1. Ingarden 
jednak od początku zadaje pytanie, czy transcendentalny punkt wyjścia 
jest w ogóle adekwatny do rozstrzygnięcia sporu, który określa także jako 
spór między idealizmem a realizmem.

2) Założenie drugie – na pozór czysto interpretacyjne – dotyczy ro-
zumienia przez Ingardena transcendentalizmu Husserla. Ingarden uważa 
bowiem, że Husserl kontynuuje w gruncie rzeczy drogę Kartezjusza i że 
konstatacja różnic w sposobie dania świadomości i świata prowadzi go 
od zagadnień epistemologicznych do metafizycznych. Tymczasem wyda-
je się – na co zwracano wielokrotnie uwagę – że zainteresowania Husser-
la szły w całkiem odmiennym kierunku, podczas gdy to właśnie zainte-
resowania samego Ingardena mają od początku charakter metafizyczny. 
Otóż według Ingardena – powtórzmy – w transcendentalnym rozważa-
niu przechodzi się od analiz sposobu doświadczania świata, a więc od za-
gadnień epistemologicznych, do stwierdzeń o faktycznym istnieniu lub 
nieistnieniu świata, które należą do wypowiedzi metafizycznych. Tym-
czasem  –  to jest zdanie Ingardena  –  w  przejściu tym uwikłane są nie-
wyeksplikowane twierdzenia ontologiczne, mianowicie takie, które nie 
przesądzając o  tym, co faktycznie istnieje, dotyczą możliwości różnych 
sposobów istnienia, różnych typów formy bytów, wreszcie różnego ro-
dzaju treści (czyli „materii”), składających się na różne dziedziny bytów. 
Ponieważ dziedzina ontologii dotyczy tych „czystych możliwości”, które 
w pewien sposób rozstrzygają o tym, co może, a co nie może faktycznie 
zaistnieć, zbadanie zagadnień ontologicznych może nam pomóc w decy-
zji co do trafności naszego zdroworozsądkowego mniemania o tym, że 
dane nam w doświadczeniu fenomeny tego, co realne, są realne faktycz-
nie, są tym, za co się podają.

Stanowiące zawartość Sporu badania ontologiczne, których Ingarden 
zdołał ukończyć jedynie część egzystencjalną i formalną, mają ogromną 
zaletę. Mają one jednak, wobec powziętych tu wstępnych założeń, rów-
nocześnie pewną wadę. Badania te, krystalizujące się w  wykrywaniu 

1 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, Warszawa 1962, s. 24.
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„czystych związków koniecznych”, stanowiących zawartość pewnych idei, 
nie przesądzają niczego definitywnie o tym, co faktyczne, a tylko rozstrzy-
gają o  tym, co jest możliwe, czy też dopuszczalne. Wskutek tego z  jed-
nej strony pozwalają uwolnić się od pospiesznego przenoszenia danych 
doświadczenia na twierdzenia metafizyczne, z drugiej strony pozostawia-
ją nas wciąż bezradnymi wobec pytania o to, czy w ogóle coś poza świa-
domością istnieje. Ingarden dzieli bowiem wraz z  transcendentalistami 
przekonanie, „z pewnych określonych powodów, których tu nie można 
przytaczać”2, o  niepowątpiewalności istnienia świadomości. Wszystkie 
zatem twierdzenia na temat jakichkolwiek transcendensów mówią nie na 
ich temat, lecz na temat zawartości ich idei, nie mogą więc przemienić 
się w żadne twierdzenia metafizyczne. Dotyczy to więc także – i poniekąd 
a fortiori – Boga, którego jedynie idealna możliwość i to w bardzo ograni-
czonym stopniu, jest w Sporze rozważana.

Jednakże fakt, że w tak rozumianym projekcie badawczym bierze In-
garden pod uwagę – jak się okaże – idealną możliwość Boga, już pociąga 
za sobą pewne założenia, bardzo interesujące, ale niekoniecznie oczywi-
ste. Po pierwsze, wydaje się on skłaniać do przypuszczenia, że taka idea 
może w ogóle „istnieć”, co oznacza, że nie jest ona wewnętrznie sprzecz-
na. Po drugie, mogłoby to oznaczać, że można mieć do czynienia z jakąś, 
choćby mglistą, filozoficzną ideą, a nie tylko pojęciem, czy wręcz nazwą 
Boga, zanim wykaże się jego faktyczne istnienie. Mogłoby być to szcze-
gólne, idealne a priori, którym musielibyśmy się ewentualnie kierować, 
aby móc w ogóle w doświadczeniu metafizycznym lub na jego podsta-
wie mieć do czynienia z faktycznym odpowiednikiem tej idei. Wydaje się 
to stanowić wyzwanie zarówno dla tomizmu, który wszelkie takie ideal-
ne a priori neguje, jak i dla każdej skrajnej postaci teologii negatywnej. 
Metodyczna przezorność Ingardena zabrania mu jednak jakichkolwiek 
daleko idących wniosków, nie jest bowiem powiedziane, że zawartości 
idei Boga (której „materialna” zawartość nie jest zresztą w ogóle w Sporze 
wprost rozważana) odpowiada „faktyczna” istota Boga i że istota ta jest 
dla nas, ludzi, jakkolwiek bądź poznawalna. Problem ten może być do-
piero rozwiązany w metafizyce, która zawiera sądy egzystencjalne, a za-
razem konieczne; konieczne, bowiem 

2 Tamże, s. 23.
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dopiero gdy w  sądzie istnienie pewnego przedmiotu zostanie pojęte jako takie, 
które albo samo w sobie jest konieczne, albo też stoi w pewnym związku z bytem 
z istoty swej koniecznym, z którego daje się w sposób zrozumiały wywieść jako ze 
swej ostatecznej zasady, wówczas dopiero mamy do czynienia z metafizycznym są-
dem egzystencjalnym3. 

Jak widać, Bóg rysuje się u Ingardena od początku, podobnie jak w ca-
łej tradycji europejskiego racjonalizmu, jako absolut racjonalności.

2. bóg w ontologii egzystencjalnej

Jak się łatwo domyślić, ontologia egzystencjalna ma szczególne znaczenie 
dla ewentualnej ontologii Boga ze względu na Ingardenowskie określe-
nie Boga w metafizyce (którą ontologia ma jedynie przygotowywać) jako 
„bytu z istoty swej koniecznego” i który miałby uzasadniać faktyczne ist-
nienie świata. Pojęcie istnienia wydaje się tu zatem kluczowe.

Na początku ontologii egzystencjalnej pojawiają się dwa założenia. 
Pierwsze z nich głosi, że 

istnienie lub sposób istnienia jest zawsze istnieniem lub sposobem istnienia cze-
goś, nigdy zaś czymś dla siebie odosobnionym […]. Istnieje jedynie idea istnienia 
czegoś (tak lub inaczej), w szczególności idea istnienia czegoś realnie istniejącego 
(w szerokim tego słowa sensie)4. 

Oznacza to, że w  ontologii egzystencjalnej punktem wyjścia jest od 
razu podstawowe zdwojenie – niedalekie od tego, które Martin Heideg-
ger nazwie różnicą ontologiczną – między byciem a bytem, a które Ingar-
den przechyla w szczególnym kierunku: związku między sposobem ist-
nienia a przedmiotem, który w tym sposobie istnieje. Owo przedmiotowe 
„coś”, co istnieje tak czy inaczej, to pierwotnie pewna możliwa do wykry-
cia w „koniecznościowej” idei i do jasnego pomyślenia treść, która pod-
lega pewnym podstawowym i  wspólnym, jak się wydaje, dla wszelkich 

3 Tamże, s. 61n.
4 Tamże, s. 79.



281

treści prawidłom ontologicznym i logicznym. Nie będzie więc u Ingarde-
na miejsca na paradoksalne i niejasne, ale być może niezastąpione „idee 
graniczne” Boga, takie jak „Transcendencja” Karla Jaspersa czy „Samoist-
ne Istnienie” Tomasza z Akwinu. Na temat tego ostatniego pojęcia Ingar-
den wypowie się expressis verbis negatywnie.

Założenie drugie dotyczy świadomego przesunięcia problematyki ist-
nienia na problematykę sposobów istnienia. W słynnej analizie istnienia 
lampy, która wyobraźniowo ulega unicestwieniu, owo tak istotne dla do-
świadczenia istnienia wypatrzenie go poprzez zestawienie z nicością pro-
wadzi do definicji sposobu istnienia: „Ogół tego, co (istniejącą lampę) 
w ten sposób od nieistniejącej lampy różni, nazywam jej sposobem ist-
nienia”5. Przesunięcie to, usprawiedliwione poniekąd ukazującym się tu 
również szczególnym, czasowym „sposobem istnienia”, pozwala Ingarde-
nowi na pozostawanie konsekwentne na poziomie ontologii, ale zarazem 
wzmacnia w odniesieniu do Boga to, co można by za tomistami nazwać 
„esencjalistycznym” podejściem, unikającym na korzyść badania kon-
strukcji idealnych, analizy pewnych źródłowych, być może nie do końca 
możliwych do „esencjalizacji”, doświadczeń.

Ontologia egzystencjalna obejmuje, jak wiadomo, dwie główne grupy 
zagadnień. Pierwsze: tzw. momenty bytowe i zachodzące między nimi za-
leżności; drugie: różne sposoby istnienia, w szczególności sposoby istnie-
nia przedmiotów czasowych. Omówię pokrótce obie te grupy w zastoso-
waniu do problemu Boga.

2.1. momenty bytowe

Momenty bytowe to cztery pary uzupełniających się przeciwieństw: 
pierwotności i pochodności, samoistności i niesamoistności, niezależ-
ności i zależności, samodzielności i niesamodzielności. Wprowadzenie 
ich jest konieczne ze względu na niejasności dotyczące relacji między 
czystą świadomością a  światem realnym, który w  podejściu transcen-
dentalistycznym uważa się raz za pochodny od świadomości, raz za za-
leżny (tj. potrzebujący jej do swego dalszego istnienia), innym razem za 
niesamoistny (tj. mający w  świadomości swój fundament bytowy), to 

5 Tamże, s. 87.
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wreszcie niesamodzielny (czyli zmuszony do pozostawania z nią w ob-
rębie jednej całości).

Dla ewentualnej idei Boga kluczowy wydaje się najpierw moment by-
towej pierwotności. 

Przedmiot jest bytowo pierwotny, jeżeli z  istoty swej nie może być wytworzony 
przez żaden inny przedmiot. O ile w ogóle istnieje, to tylko dlatego, że z istoty swej 
nie może nie być. […] O ile w ogóle istnieje tego rodzaju istota, to tego bytu wła-
sna istota zmusza go do istnienia, w sobie samym więc zawiera niejako gwarancję 
swego istnienia. Stąd wynika, że o ile istnieje, nie może być unicestwiony przez ża-
den inny przedmiot, czyli że jest bytowo trwały6. 

Ingarden mówi tu także od razu o wieczności przedmiotu pierwotne-
go bytowo, to znaczy że musiałby być on „bez początku i bez końca”. Może 
być on źródłem istnienia innych przedmiotów, ale sam nie ma żadnego 
źródła bytu poza sobą, ma bowiem we własnej istocie absolutne uzasad-
nienie swego bytu7. W przeciwieństwie do niego „przedmiot jest bytowo 
pochodny, jeżeli w swej istocie jest taki, że istnieć może tylko z wytwo-
rzenia przez inny przedmiot”8. Przedmiot bytowo pochodny ma zatem 
źródło swego istnienia w jakimś innym przedmiocie9. Ingarden dodaje tu 
trzy ważne myśli:

1) Bytowa pochodność przedmiotu jest związana z jego „materialną” 
istotą, czyli z jego treściowym „co”. To ona jest taka, że

sama z siebie […] nie wymusza istnienia przedmiotu nią obdarzonego, który prze-
to może, ale nie musi istnieć. […] Na to, żeby istniał, potrzeba jakiegoś poza nim 
leżącego czynnika, który by go stworzył10.

2) Bytowa pochodność jest takim charakterem bytowym, w którym za-
znacza się niedoskonałość istnienia. Nie tylko przedmiot taki musi mieć 
w czymś innym źródło swego istnienia, ale ma on wskutek swej pochodności 

6 Tamże, s. 102.
7 Zob. tamże, s. 128.
8 Tamże, s. 102n.
9 Zob. tamże, s. 129.
10 Tamże.
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ułomność czy kruchość istnienia, co oznacza, że zawsze może on przestać 
istnieć. Jak zobaczymy, świat realny taką kruchością się charakteryzuje.

3) Pojęcie bytowej pochodności zawiera pewien wskaźnik na przed-
miot, od którego pochodzi dany przedmiot bytowo pochodny, wskaźnik 
zresztą mniej lub bardziej określony11. Oznacza to, że jeżeliby „udało się 
o pewnym przedmiocie x stwierdzić, że istnieje i jest bytowo pochodny, to 
istnieje również jakiś przedmiot bytowo pierwotny, będący źródłem istnie-
nia przedmiotu x”12. Korelacja ta ma charakter ścisłej konieczności13.

Ingarden uważa zatem, że jeżeli transcendentalizm mówi o pochodno-
ści świata w stosunku do świadomości, to powinien dysponować ideą nie-
pochodności, czyli pierwotności, i dopiero następnie zastanawiać się, czy 
czysta świadomość dana w doświadczeniu immanentnym idei tej odpo-
wiada. Zdając sobie sprawę z metafizycznych obciążeń tego momentu by-
towego, chce go tymczasem odciążyć od skojarzeń z boskością, tzn. tym 
„co w ten sposób istnieje lub może istnieć”14. Lecz jest oczywiste, że analizy 
pierwotności i pochodności zarysowują możliwość pewnego racjonalne-
go, zhierarchizowanego uniwersum, w którym na podstawie określonych 
kryteriów można odczytać z tego, co bytowo kruche, jego pochodzenie od 
jakiegoś absolutu.

Pomiędzy tym, co pierwotne, a  tym, co pochodne, nie może zacho-
dzić według Ingardena związek przyczynowy, który nie jest tym samym 
co związek „wystarczającego uwarunkowania”. Wśród kilku niezbywal-
nych własności związku przyczynowego znajdują się bowiem dwa, któ-
re przesądzają o tym, że związek ten może mieć miejsce jedynie wewnątrz 
realnego świata. Jednym z nich jest czasowość tego związku, tzn. fakt, że 
może on mieć miejsce jedynie między procesami i zdarzeniami, co zakła-
da – jak się okaże – że oba człony tego związku są bytowo pochodne. Dru-
gim jest fakt, że przyczyna jest z istoty czynnikiem aktualizującym pewną 
empiryczną możliwość, tkwiącą już wewnątrz świata. 

Zarówno więc ona sama niejako „zastaje” pewien „świat”, w  obrębie którego 
może się dokonać, jak też i skutek przez nią wywołany stanowi jeden z elemen-

11 Zob. tamże, s. 131.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 132.
14 Tamże, s. 105.
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tów tegoż świata. […] Związek przyczynowy jest tedy pewnym związkiem we-
wnątrz-światowym15. 

Ingarden nie tai zresztą, że bliższe określenie związku między tym, co 
pierwotne, a tym, co pochodne, nie jest bynajmniej łatwe.

Trzeba jeszcze wspomnieć pokrótce o dwu ważnych dla nas momen-
tach bytowych: bytowej samoistności oraz bytowej niezależności i  ich 
przeciwieństwach.

1) „Coś istnieje samoistnie […] jeżeli ma samo w sobie swój funda-
ment bytowy. Ma zaś w sobie taki fundament, jeżeli samo w sobie jest im-
manentnie określone. Coś istnieje niesamoistnie […] jeżeli swój funda-
ment bytowy ma nie w  sobie samym, lecz w  czymś innym”16. Ingarden 
ma tu na myśli przede wszystkim to, że własności przedmiotu albo „bu-
dują” go w  sposób rzetelny (jak dzieje się to w  przedmiotach realnych: 
w tym oto drzewie), albo też są mu jedynie intencjonalnie przypisane (jak 
w drzewie z obrazu Salomona van Ruysdaela); przedmioty niesamoistne 
zdane są na ludzką świadomość, samoistne są na nią poniekąd niewrażli-
we. Otóż bytowa pierwotność pociąga za sobą bytową samoistność – nie 
można pomyśleć pierwszej, nie pomyślawszy drugiej. Ale nie odwrotnie 
i jest to bardzo istotne. Gdyż niektóre przedmioty naszego otoczenia wy-
dają się samoistne, choć zarazem pochodne. Oznaczałoby to, że nie mogą 
być one wytworem ludzkiej świadomości intencjonalnej, co nie wyklucza, 
że są wytworem jakiejś absolutnej świadomości stwórczej.

2) Wreszcie przedmiot bytowo niezależny to taki, który „wymaga 
z istoty swej dla swego istnienia – i to w sensie dalszego istnienia, pozo-
stawania w bycie, nie zaś w sensie powstania – istnienia jakiegoś innego 
przedmiotu bytowo samodzielnego”17. Przedmiot bytowo pierwotny musi 
być oczywiście również niezależny, ale pochodny przedmiot samoistny 
nie musi być koniecznie zależny. Sprawa relacji między pierwotnością, 
pochodnością i zależnością w odniesieniu do świata względem Absolu-
tu nie jest do końca wyjaśniona. Ale Ingarden zdaje się wyrażać scepty-
cyzm wobec chrześcijańskiej idei creatio continua, pisząc, iż tak daleko 
idąca zależność świata od Boga świadczyłaby raczej o ograniczoności niż 

15 Tamże, s. 126.
16 Tamże, s. 94.
17 Tamże, s. 139.
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o nadmiarze mocy Boga, którego stworzenia nie byłyby zdolne do w peł-
ni niezależnego istnienia18.

Opierając się na wymienionych momentach bytowych, konstruuje In-
garden korelatywne idee bytu absolutnego i bytu względnego. Byt absolut-
ny musiałby charakteryzować się równocześnie samoistnością, pierwot-
nością, samodzielnością i niezależnością. Stanowiłby w ten sposób pewne 
konieczne do pomyślenia „optimum bytowe”: „coś, co istniałoby w  ten 
sposób, byłoby […] najbardziej niezawisłe od wszelkich innych jestestw: 
mogłoby w ten sposób istnieć, nawet gdyby nie istniało nic innego poza 
nim”19. Coś, czemu brakowałoby choć jednego z tych momentów, stano-
wiłoby natomiast byt względny, który jeszcze mógłby mieć osiem różnych 
wersji, stosownie do różnych kombinacji momentów bytowych wzajem-
nie między sobą.

2.2. zagadnienie czasu

Abstrakcyjne rozważania o  momentach bytowych i  sposobach istnie-
nia wzbogacają się bardzo w ontologii egzystencjalnej o rozważania nad 
czasem.

Ingarden rozróżnia dwa doświadczenia czasu: jedno ograniczone do 
teraźniejszości, poza którą „rozpościera się nicość przeszłości i przyszło-
ści”, drugie obejmujące także te dwie modalności; czas nie jest w nim po 
prostu „mocą, która niszczy byt”20. W obu doświadczeniach czasu zdecy-
dowaną przewagę ma teraźniejszość, którą charakteryzuje aktowość czy 
działaniowość, a przez to szczególna „pełnia bytu”, określana przez Ingar-
dena scholastycznym in actu esse21.

Pod względem stosunku do teraźniejszości zachodzą jednak w struk-
turach czasowych istotne różnice. Pierwsza z nich to różnica między pro-
cesami a przedmiotami czasowymi. Podczas gdy procesy konstytuują się 
jedynie poprzez dodawanie do siebie różnych faz, nie mogąc istnieć naraz 
całe, przedmioty są właśnie jakby od razu „gotowe”, a ponadto względnie 
trwałe. Przedmiot, stanowiąc podłoże procesu, nie wyczerpuje się w nim, 

18 Zob. tamże, s. 130 (przypis).
19 Tamże, s. 144.
20 Tamże, s. 218.
21 Tamże, s. 227.
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lecz trwa w swej tożsamości. Wygląda więc na to, pisze Ingarden, jak gdy-
by przedmiot czasowy 

był do tego zdolny, żeby nigdy nie tracić aktualności, nie wyjść z aktualnego bytu 
i nie popaść w przeszłość; jeżeli to przecież czyni, to źródło tego tkwi nie w tym, 
że jest przedmiotem trwającym w czasie, lecz w jakiejś niedoskonałości, z jakiejś 
ukrytej w nim, a jednak przysługującej mu ułomności jego materialnej istoty22. 

Wehikułem, by tak rzec, owej ułomności są przede wszystkim proce-
sy, które istnieją tylko o tyle, o ile kolejne ich fazy przechodzą z aktualno-
ści w nieaktualność, tracąc ową charakterystyczną dla teraźniejszości peł-
nię bytu.

Na tym tle pojawia się możliwość różnicy drugiej: między tym, co ab-
solutne, a tym, co nieabsolutne w stosunku do czasu; różnicy, która do-
określa poprzedni wstępny podział. Różnica ta wydaje się jeszcze dwojaka. 
Istnieje więc możliwość „aktualności wolnej od czasu (jako ewentualnego 
doskonalszego sposobu istnienia)”23. Nasuwa się ona ze względu na wąt-
pliwość, czy przedmiot bytowo pierwotny mógłby być czasowo określony. 
Następnie jednak, określając bliżej ową ułomność dostępnej nam czaso-
wości jako „szczelinowość aktualności” – to, że „przesuwa” się ona jedy-
nie między przeszłością a  przyszłością  –  pyta Ingarden, czy nie dałoby 
się pomyśleć (w ślad za Bergsonem) „nieograniczonego rozszerzenia roz-
piętości teraźniejszości”, tak by „aktualność objęła całą przeszłość i przy-
szłość”24. Dzięki temu nastąpiłoby nie tyle całkowite wzniesienie się po-
nad czas, ile raczej jego szczególne aktywne przezwyciężenie, w stosunku 
do którego czasowość „szczelinowa” jawiłaby się jako przejaw „osłabienia 
aktywności czy pojemności istnienia”.

W tej perspektywie zarysowuje Ingarden wzbogaconą charakterysty-
kę bytu absolutnego, która obejmowałaby: samoistność, pierwotność, ak-
tualność, nieszczelinowość, trwałość, samodzielność i niezależność. Po-
zostaje jednak dla Ingardena sprawą całkowicie otwartą, czy nie należy 
postawić znaku równości między czasowością a  szczelinowością. Pro-
blemem zasadniczym wydaje się tutaj relacja między aktualnością jako 

22 Tamże, s. 244.
23 Tamże, s. 225 (przypis).
24 Tamże, s. 281.



287

pełnią bytu i teraźniejszością, a więc ostatecznie między bytową pierwot-
nością a czasowością w ogóle25.

3. bóg w ontologii formalnej

Dla naszego zagadnienia ważne wydają się przede wszystkim dwa aspek-
ty formalnej ontologii: zagadnienie struktury przedmiotowej oraz zagad-
nienie istoty.

Dla Ingardena forma to przede wszystkim tzw. forma pierwsza, a więc 
„to, co radykalnie niejakościowe, a w czym stoi to, co jakościowe w naj-
szerszym tego słowa znaczeniu”. Korelatywnie materia pierwsza to „to, co 
jakościowe w najszerszym tego słowa znaczeniu”26.

3.1. Przedmiot indywidualny

Spośród różnych struktur formalnych wyróżnia Ingarden jako najistot-
niejszą dla Sporu formę pierwotnie indywidualnego przedmiotu samo-
istnego, przede wszystkim czasowego. Badanie tej formy zestawia z ana-
lizami formalnymi idei oraz przedmiotów intencjonalnych, a  zwłaszcza 
dziedziny przedmiotowej, jaką wydaje się być realny świat.

Przedmiot pierwotnie indywidualny ma strukturę podmiotu wła-
sności wraz z własnościami; własności podmiotu są jego własnościami. 
Nie ma własności bez podmiotu, ich nosiciela, ale i odwrotnie, przed-
miotu bez własności. Podmiot i jego własności są wzajemnie niesamo-
dzielne i tę strukturę mają wszystkie indywidualne przedmioty samoist-
ne, z Bogiem włącznie – Bóg musiałby być także czymś indywidualnie 
istniejącym27.

Ingarden wyróżnia szczególnie dwa rysy podstawowej formy samoist-
nego przedmiotu indywidualnego. Pierwszy z nich to całkowita określo-
ność tego przedmiotu, w przeciwieństwie do „niedookreśloności” przed-
miotu intencjonalnego oraz do struktury idei zawierającej „zmienne”. 
Samoistny przedmiot indywidualny jest w  szczególnym sensie zupełny, 

25 Zob. tamże, s. 269n.
26 Tamże, s. 331.
27 Zob. tamże, t. 2, s. 447.
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„niczego mu nie brak”. Jest także wskutek tego prosty mimo wielości wła-
sności, nie charakteryzuje go owa dwoistość, którą ma przedmiot inten-
cjonalny: tego, czym jest „naprawdę” i tego, za co się „podaje”. Odwrotną 
stroną tej zupełności jest formalna zamkniętość i formalna skończoność 
tego przedmiotu.

Właściwość ta nasuwa Ingardenowi pytanie, czy owa formalna skoń-
czoność dotyczy z kolei wyłącznie „bytu skończonego”, czy też może do-
tyczy także „nieskończonego” bytu Boga. I  odpowiada z  daleko idącą 
ostrożnością, iż „na pierwszy rzut oka wydaje się, że skończoność, o której 
mowa, jest tego rodzaju momentem formalnym, który występuje i w tzw. 
bycie nieskończonym, o  ile w ogóle należy o czymś takim mówić”28. Ta 
bardzo interesująca uwaga rzuca przenikliwe światło na kierunek, w ja-
kim idzie Ingardenowska – nietematyczna skądinąd – interpretacja Boga. 
Bóg wydaje się do tego stopnia „całkowicie innym” bytem od pozostałych, 
że właśnie dlatego musi być od nich swoiście formalnie odgraniczony 
i w tym sensie „skończony”. Ingardena zdaje się bynajmniej nie trapić dy-
lemat Georga Wilhelma Friedricha Hegla, a także – od innej strony – teo-
logii negatywnej: jak rozumieć nieskończoność, tak by nie okazała się de 
facto skończona przez to, że ją ze skończonością skontrastujemy i przez to 
jakoś ograniczymy. Ingarden nie bada tu zresztą ani idei nieskończoności, 
ani materialnej idei Boga, wydaje się jednak, że uważa, iż nie ma nic „gor-
szącego” w formalnej zamkniętości i w tym sensie skończoności Boga, po-
nieważ to właśnie uniemożliwia mętne pomieszanie go z całością rzeczy-
wistości, z istnieniem rzeczy itp.

Tym, co ogranicza indywidualny przedmiot jako taki, są określające 
go własności – to dzięki temu, że przysługują one właśnie jemu, między 
nim a resztą rozwiera się „bytowa przepaść”29. Ponieważ jednak własno-
ści w obrębie przedmiotu nie mogą wykluczać się wzajemnie, przedmiot 
samoistny  –  i  tylko on  –  podlega ontologicznej zasadzie niesprzeczno-
ści i  jest czymś na wskroś pozytywnym. To, czym jest, stanowi podsta-
wę zachodzących względem niego negatywnych stanów rzeczy, tego, czym 
nie jest. W świetle tej koncepcji, która przedłuża bardzo wyraźnie myśl 
Arystotelesa, a przez niego Parmenidesa, wydaje się wykluczone, by Bóg 

28 Tamże, t. 1, s. 363 (przypis).
29 Zob. tamże, s. 388.
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Ingardena mógł być czymś w rodzaju coincidentia oppositorum Mikołaja 
z Kuzy, dialektycznym rozwojem idei Hegla czy jakąkolwiek postacią on-
tologicznej „nicości”.

Nie mniej interesujące konsekwencje wynikają z innego rysu struktu-
ry formalnej indywidualnego przedmiotu: jako ontologicznie zamknię-
ty jest przedmiot indywidualny także epistemologicznie zakryty. W jakim 
sensie? W przedmiocie „zakryte jest na zewnątrz zarówno to szczególne 
formalne przeciwieństwo między własnością i niosącym go podmiotem 
własności, jak i różnorodność i bogactwo wielu jego własności, które nie 
ujawniają się na zewnątrz”. Przedmiot indywidualny ujawnia się czasem 
pierwotnie nie w tym, czym jest naprawdę, w przedmiocie 

coś się odsłania, a coś zakrywa, mianowicie w tym wypadku prawdziwa jego natu-
ra. […] Nieraz natura przedmiotu wraz z własnościami jest ukryta w jego wnętrzu30. 

Chociaż Ingarden nigdzie nie rozwija tych myśli w  odniesieniu do 
struktury formalnej Boga, to nasuwa się pytanie: czy nie w tej „zakryto-
ści” przedmiotu leży jedna z przyczyn niedostępności poznawczej Boga? 
I czy byłoby tu nadużyciem mówić o „wnętrzu” jako o formalnej prefigu-
racji wnętrza podmiotu w znaczeniu duchowo-świadomościowym, wraz 
z jej ex definitione najdoskonalszym spełnieniem, jakim jest Bóg?

Wreszcie samoistny przedmiot pierwotnie indywidualny jest także 
transcendentny, w sensie „pełni bytu”, to znaczy, że „nieskończona ilość 
jego własności nie da się wyczerpać w żadnym poznawaniu jego poszcze-
gólnych własności, które dokonuje się czy to w  poszczególnych aktach, 
czy też w skończonej mnogości takich aktów”31. Jeśli tak jest w przypadku 
każdego indywidualnego przedmiotu, to tym bardziej w przypadku Boga, 
który ponadto może charakteryzować się także szczególną transcenden-
cją poznawczą, 

albowiem naturą swą przewyższa wszystko, cokolwiek zdolny jest pojąć rozum ludz-
ki. Transcendentny znaczy tu tyle, co „niepojęty”, dokładniej nie dający się pojąć32.

30 Tamże, s. 366.
31 Tamże, t. 2, s. 60.
32 Tamże, s. 61n.

Zagadnienie Boga w Sporze o istnienie świata Romana Ingardena  



Karol Tarnowski290

3.2. zagadnienie istoty

Drugie zagadnienie, które chcę tu poruszyć, to zagadnienie istoty w  jej 
możliwym zastosowaniu do Boga.

Punktem wyjścia są tu rozważania nad „własnościami bezwzględnie 
własnymi” przedmiotu. Pojęcie to jest przeciwieństwem pojęcia własno-
ści nabytych, które zakładają zmienność, a więc i czasowość przedmiotu, 
co wiąże się ściśle z jego pochodnością. Otóż trzeba móc pomyśleć przed-
miot, który byłby zbudowany wyłącznie z  własności bezwzględnie wła-
snych. W takim przypadku „o własnościach bezwzględnie własnych można 
mówić jedynie przy przedmiocie indywidualnym, który jest bytowo pier-
wotny; jest więc nie tylko «wieczny», ale i taki, że własności bezwzględnie 
własne […] nie zostały wytworzone przez żaden czynnik zewnętrzny wo-
bec niego”33, w przeciwnym razie jego własności byłyby właśnie nabyte. In-
garden dodaje, że byt taki musiałby posiadać takie własności, które stano-
wiłyby zrąb jego bytu, i że to właśnie jego własności bezwzględnie własne 
stanowiłyby podstawę bytową wszystkich przedmiotów od niego pochod-
nych. Nie znaczy to, że tylko byt pierwotny ma własności bezwzględnie 
własne – może je mieć każdy przedmiot, z  chwilą gdy już zaistnieje. To 
nas prowadzi bezpośrednio do zagadnienia istoty, bowiem „własności bez-
względnie własne (w umiarkowanym znaczeniu) stanowią wraz z naturą 
przedmiotu to, co mamy na oku, mówiąc o jego istocie”34.

Zagadnienie istoty otwiera w Sporze cały splot problemów, od których 
musimy tu abstrahować. Ograniczę się do następujących stwierdzeń Ingar-
dena: 1) istota przedmiotu indywidualnego jest równie indywidualna jak on 
sam; 2) istota dotyczy związków koniecznych między własnościami bytu in-
dywidualnego; 3) nasuwa się pytanie, co może wchodzić w skład owych ko-
niecznych własności: czy tylko momenty materialne (treściowe), czy także 
formalna struktura oraz sposób istnienia. W związku z tym zarysowuje się 
możliwość istnienia przedmiotów o różnym stopniu konieczności. Wśród 
nich wyróżnia Ingarden graniczny przypadek „optimum zwartości przed-
miotu”, w  którym wszystko miałoby charakter konieczności i  racjonal-
nej zrozumiałości (gdyż istnieje między nimi korelacja), a  więc zarówno 

33 Tamże, s. 197.
34 Tamże, s. 199.
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materia, jak i forma, jak wreszcie sposób istnienia. Na przeciwległym biegu-
nie stałby przedmiot będący konglomeratem stale występujących momen-
tów, niepowiązanych jednak z sobą żadną więzią konieczności.

Co można powiedzieć na temat istoty owego „optimum konieczności”, 
czyli Boga?

Przede wszystkim, „jaka jest ta natura niepodobna wiedzieć, albowiem 
w  wyjątkowości swojej przerasta wszystko, cokolwiek udałoby się nam 
pojąć”35. Powinna ona jednak wyznaczać „bytowo pierwotny charakter 
istnienia Boga, a  tym samym postulować sama przez się konieczne ist-
nienie Tego, który jest (czy byłby) tego rodzaju naturą ukonstytuowany”. 
Chodzi tu oczywiście o konieczne istnienie jako pewien szczególny, moż-
liwy sposób bycia, a nie pewien metafizyczny fakt36. Oznacza to jednak, 
iż do istoty Boga należy nie tylko istnienie, lecz także forma (przedmioto-
wa) oraz i nade wszystko materia, tj. określona treść, która wręcz decydu-
je zarówno o formie, jak i o wyjątkowej pozycji istnienia. „W tej trójcy ma-
teria jest czynnikiem nadrzędnym, rozstrzygającym w sposób konieczny 
i o formie, i o sposobie istnienia”37.

W tym punkcie Ingarden dokonuje czołowej – by tak rzec – konfron-
tacji z  poglądami Tomasza z  Akwinu. Nie da się bowiem według nie-
go pomyśleć „czystego Esse”, pozbawionego jakichkolwiek materialnych 
kwalifikacji. To, że istnienie jest zawsze istnieniem czegoś oznacza, że jest 
istnieniem jakoś uformowanej materii, czegoś, co jest jakieś i stoi w ja-
kiejś formie. 

To jest prawo, spod którego nie może się wyłamać nawet natura (czy istota) Boska 
przy wszelkiej swej odmienności od wszystkiego, co zresztą istnieje, i przerastaniu 
sobą wszelkiego innego bytu. Właśnie w materii, a w szczególności w istocie Boga 
trzeba szukać ostatecznego źródła jego różności od wszelkiego innego bytu, i źró-
dła tego innego bytu38. 

Jak pisze wcześniej, „z istoty danej materii wypływa jej forma, a z nich 
obu dopiero odpowiedni moment egzystencjalny, respective sposób 

35 Tamże, s. 226.
36 Zob. tamże, s. 227.
37 Tamże.
38 Tamże, s. 227n.
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istnienia tego, co istnieje”39. Te kluczowe zdania wyznaczają z całą pewno-
ścią przedział między współczesną „egzystencjalną” interpretacją św. To-
masza, a  tym, co tomiści nazywają „esencjalizmem”. Narzuca się tu jed-
nak myśl dość banalna, podkreślana zresztą przez część tomistów (np. 
Jacques’a Maritaina czy Lorenza Puntela): przecież, gdyby „Ipsum Esse 
Subsistens” nie różniło się swoją „materialną istotą” od wszystkiego inne-
go, byłoby tożsame albo z każdorazowym „aktem istnienia” poszczególne-
go bytu, albo z najogólniejszym pojęciem bytu ens commune! Ingarden pi-
sze zresztą, że „w tym granicznym wypadku rozróżnienie Boga i jego istoty 
jest nieuzasadnione”, gdyż „wszystko, co w nim jest, co mu przysługuje lub 
co jako moment da się w nim wyróżnić, o ile Bóg w ogóle istnieje, należy 
do Jego istoty, a wynika z Jego natury”40. Ingarden dodaje tu dwie myśli:

1) Potwierdza to, że przy całej wyjątkowości istoty Boga forma jego 
musi posiadać strukturę podmiotu własności – własność czegoś. Rady-
kalna zwartość istoty Boga może stanowić jedynie „szczególną nadbudo-
wę formalną na podłożu zasadniczej struktury przedmiotowej”41.

2) Jeśli wszystko wypływa w Bogu z jego istoty, to nie może mieć on 
żadnych cech nabytych, te bowiem są zewnętrznie uwarunkowane. Ale to 
oznacza, że Bóg musiałby być bezwzględnie niezmienny, co zbliżałoby go 
do idealnego sposobu istnienia. Nie bardzo jednak wiadomo, jak należa-
łoby wówczas rozumieć jakiekolwiek działanie Boga – „mogą stąd wyro-
snąć zasadnicze trudności dla koncepcji Boga”42, dodaje Ingarden.

Ostatecznie Ingarden wypracowuje  –  niewątpliwie z  myślą o  istocie 
Boga – ideę tzw. istoty radykalnej. Występuje ona:

1) gdy natura przedmiotu jest „monadyczna”, tzn. dopuszcza tylko 
jedną jedyną konkretyzację;

2) gdy natura przedmiotu jest jakością postaciową, która wyznacza:
a) zespół własności radykalnie bezwzględnie własnych;
b) specyficzny układ momentów formalnych;
c) specyficzny (jednorazowy) sposób istnienia;
d) nie dopuszcza żadnych własności nabytych ani zewnętrznie 

uwarunkowanych.

39 Tamże, t. 1, s. 398.
40 Tamże, t. 2, s. 228.
41 Tamże, s. 229.
42 Tamże, przypis.
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Możliwe są natomiast cechy względne przedmiotu wypływające z nie-
uchronnych relacji między Bogiem a tym, co nim nie jest. To tutaj, jak się 
wydaje, znajduje się miejsce dla orzekań teologii negatywnej. Tak rozu-
miany Bóg jest swoją własną istotą radykalną43.

4. Świat, świadomość, bóg

Zasadnicze pytanie dotyczące sporu o istnienie świata brzmi następująco: 

Czy do zawartości idei świata realnego należy to, że świat ten jest bytowo pierwot-
ny, czy też to, że jest bytowo pochodny? Jeżeli zaś zachodzi ten drugi wypadek, to 
czy jego byt jest pochodny od czystej świadomości, czy też od czegoś innego? Ta-
kie same pytania należy postawić w odniesieniu do czystej świadomości. Gdyby 
się okazało, że zarówno świat realny, jak też i czysta świadomość są w myśl swych 
idei bytowo pochodne, wówczas co najmniej jedno z nich, jeżeli nie jedno i dru-
gie, mogłoby być bytowo pochodne od czegoś trzeciego. Należałoby wtedy zapy-
tać, czym jest to coś trzeciego: sprawa ta z pewnością nie jest bez znaczenia dla 
sporu między idealistami a realistami44. 

Co ma na ten temat do powiedzenia opublikowany Spór o  istnienie 
świata?

4.1. Świat realny

4.1.1. zagadnienie czasowości
Dla stwierdzenia pochodności indywidualnych przedmiotów realnych klu-
czowe są stwierdzenia dotyczące czasowości przedmiotów indywidualnych. 

Przechodząc przez aktualność teraźniejszości, przedmioty i  procesy 
realne muszą być samoistne, co wskazuje – wraz z innymi ich własnościa-
mi – na to, że nie są one pochodne od czystej świadomości. Czasowość sa-
moistnych przedmiotów realnych odznacza się jednak podwójną ułom-
nością: przede wszystkim są one skazane na „szczelinowość”: ich aktualne 

43 Zob. tamże, s. 240.
44 Tamże, t. 1, s. 151.
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istnienie jest ograniczone do jednej teraźniejszości; „aktualność ich istnie-
nia stanowi zawsze tylko jakby pewną wąską szczelinę”45. Następnie istoty 
żywe odznaczają się szczególną „kruchością istnienia”. Z jednej strony bo-
wiem toczą walkę w czasie przeciw jego niszczącemu działaniu, a ich we-
wnętrzna budowa odznacza się pełnym sensu stopem przebytej historii 
i aktualnej teraźniejszości, z drugiej strony są śmiertelne i zagrożone nie-
bytem. Właśnie tam, gdzie istnieje tego rodzaju autonomia, tego rodza-
ju ośrodek siły, samodzielność prowadzenia życia, a tym samym podmio-
towość w całkiem specjalnym znaczeniu, odsłania się nam własna istota 
kruchości bytu: „dopiero tam, gdzie istnieje coś takiego, może być coś zła-
mane, rozbite, zniszczone w swoim bycie”46. Otóż obie wymienione ce-
chy bytów realnych wykluczają się z bytową pierwotnością. To, co bytowo 
pierwotne, jest wieczne i nie może być unicestwione, to zaś, co 

z istoty swej domaga się (po pewnym czasie) swego ostatecznego zniszczenia, prze-
minięcia, nie może być ani wieczne, ani też bytowo konieczne. Skoro tak, to za-
równo byty żywe, jak wszystkie inne byty czasowe muszą być bytowo pochodne47.

4.1.2. zagadnienie świata jako dziedziny
Następnym wskaźnikiem bytowej pochodności świata jest struktura for-
malna świata, a więc już nie tylko indywidualnych przedmiotów, lecz całej 
ich dziedziny. Dziedzina przedmiotowa to wielość przedmiotów indywi-
dualnych, należących do tego samego najwyższego rodzaju i będąca sama 
przedmiotem indywidualnym wyższego rzędu. Dziedzina może być zwarta 
lub luźna. Dziedzina zwarta stanowi rodzaj zamkniętego systemu – mamy 
z nim do czynienia na terenie przedmiotów idealnych. Natomiast dziedzi-
na luźna to dziedzina otwarta, w której porządek opiera się nie tylko na 
hierarchii gatunków, lecz także na związkach przyczynowych.

Otóż świat jest dziedziną luźną, w  której wzajemne relacje układa-
ją się przede wszystkim dzięki związkom przyczynowym. To zaś zakła-
da, że przedmioty należące do świata mają zdolność nabywania nowych 
cech, co jest możliwe jedynie dzięki procesom ich nabywania. Istnienie 
zaś procesów, jak była o  tym mowa – wskazuje na pochodność bytową 

45 Tamże, s. 264.
46 Tamże, s. 266.
47 Tamże, s. 279n.
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przedmiotów powiązanych relacjami przyczynowymi. Ponieważ zaś dzie-
dzina jest przedmiotem nabudowanym na przedmiotach pierwotnie in-
dywidualnych, nie może mieć „mocniejszego” sposobu istnienia niż jego 
elementy. Wydaje się zatem wykluczone, by świat jako dziedzina autono-
miczna sam nie był bytowo pochodny. Ponadto, choć świat jest całością 
autonomiczną, może być zależny od jakiegoś innego, pozaświatowego 
czynnika, na co wskazuje m.in. zjawisko przyporządkowania indywidual-
nych przedmiotów innej dziedzinie, mianowicie dziedzinie idei.

4.1.3. zagadnienie jednostkowości
Pomimo zależności od idei, jednostkowy sposób istnienia bytu indywidual-
nego nie jest w wystarczający sposób wyznaczony przez idee, nawet przez ich 
najniższe, najbardziej konkretne odmiany. Do istoty idei należy bowiem to, 
że ma w swej zawartości każdorazowo pewne cechy stałe i wartości zmienne, 
domagające się, ale niewymuszające jednostkowej realizacji tych zmiennych 
i uzupełnienia ich do „pełni bytu”. Zaistnienie jednostkowych konkretyza-
cji idei – i to nawet w przypadku przedmiotów o idealnym sposobie istnie-
nia (np. przedmiotów matematyki) – jest czymś z punktu widzenia ontologii 
niezrozumiałym czy wręcz irracjonalnym48. Jednakże, pisze Ingarden, 

właśnie dlatego, że ani ogólna istota idei nie domaga się z koniecznością efektyw-
nego istnienia przedmiotów indywidualnych, ani też stałe zawartości idei nie wy-
znaczają z koniecznością poszczególnych wartości zmiennych, ewentualne faktycz-
ne istnienie […] przedmiotów indywidualnych […] musiałoby mieć swe ostateczne 
źródło w jakimś bycie, który sam byłby konieczny, a od którego niewymuszonej de-
cyzji zależałoby owo istnienie. Otwierają się tu szczególne perspektywy metafizycz-
ne – i to już w przypadku przedmiotów idealnych – których nadzwyczajnych trud-
ności nie należy nie doceniać, ale których istnieniu niepodobna zaprzeczyć49.

4.2. czysta świadomość

Jak przedstawia się czysta świadomość jako punkt wyjścia sporu o istnie-
nie świata?

48 Zob. tamże, s. 213.
49 Tamże, t. 2, s. 257n.
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Jak wiadomo, do czystej świadomości mamy inny dostęp niż do świa-
ta realnego, nie tylko w sposobie dania, ale także w stopniu pewności ist-
nienia. Istnienie czystej świadomości typu ludzkiego jest niepowątpiewal-
ne. Właśnie dlatego musimy o  niej mówić tak, jak jest nam faktycznie 
dana. Zasadnicze pytanie brzmi tutaj: czy epistemologiczny absolut czy-
stej świadomości pociąga za sobą jej absolut ontologiczny? Na temat ten 
Ingarden wyraża od początku duże wątpliwości.

Dana nam w  doświadczeniu „czysta świadomość” jest pewnym in-
dywidualnym „strumieniem świadomości”, który ma formalny charak-
ter procesu, jakkolwiek procesu bardzo szczególnego. Ponieważ strumień 
świadomości „przebywa” przez kolejne fazy aktualności, jest bytowo sa-
moistny. Ale równocześnie jest on wielorako niesamodzielny i ostatecz-
nie – pochodny.

Przede wszystkim fakt zachodzenia przerw w świadomości (np. takich 
jak podczas snu), przy równoczesnym poczuciu (jak po przebudzeniu) 
jedności upływającego czasu i  tożsamości strumienia świadczy o niesa-
modzielności świadomości względem „ja”, czyli jej podmiotu, który będąc 
źródłem aktów świadomości, jest zarazem swoiście niewrażliwy w  swej 
tożsamości na upływ czasu. Co więcej, wydaje się on również źródłem 
pewnych zastanych przez nas „sił” psychicznych i  ostatecznie pewnym 
transcendensem osobowym obdarowanym swoistymi własnościami, któ-
rych często sami w sobie nie rozumiemy, a które trzeba uznać za własności 
„duszy”. Czysty podmiot świadomości jest bytowo niesamodzielny wzglę-
dem osoby czy duszy człowieka, stanowiąc zarazem jego centrum czy oś. 
Ingarden przeprowadza także analizy skomplikowanych związków mię-
dzy duszą a ciałem i świadomością, które rodzą z kolei pytania dotyczą-
ce ścisłości czy głębi tych wzajemnych związków. Z  jednej strony dusza 
i świadomość, jak się wydaje, dzięki ukrytym w nich zasobom twórczości, 
mogą dominować nad ciałem, tak iż możliwa staje się do pomyślenia à la 
limite świadomość istotnie stwórcza, co wydaje się kluczowe dla przyszłej 
ontologii Boga. Z drugiej przecież strony ludzka dusza i świadomość roz-
grywa się w pewnym sensie w obrębie cielesności i przez to świata, co da-
wałoby z kolei argumenty do ręki materializmowi.

Rozstrzygające wydają się tu dwa momenty, z których jeden przema-
wia za możliwą duchowością, drugi za bytową pochodnością ludzkiej 
świadomości. Pierwszy z nich wskazuje, że przeżycia świadome są rady-
kalnie nierozciągłe, co pozwalałoby się domyślić, że nie są one bytowo 
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niesamodzielne, nawet wobec wewnętrzno-cielesnych danych, lecz są 
ostatecznie bytowo samodzielne. Drugi z nich wyciąga wnioski z przerw 
świadomości: 

już sama możliwość przerw w strumieniu świadomości, która wypływa ze zjawisk 
wygaszania świadomości […] i ponownego rozświecania się jej […] wskazuje ra-
czej na to, że pomimo utrzymującej się jedności świadomości świadomość tego ro-
dzaju nie jest bytowo pierwotna. Bytowa pierwotność bowiem […] wyklucza moż-
liwość zaprzestania istnienia tego, co bytowo pierwotne. […] Wydaje się przeto, że 
do zawartości idei świadomości, która sama z siebie może wygasnąć, należy byto-
wa pochodność50.

4.3. możliwe rozwiązania sporu

Ponieważ zatem zarówno świat realny, jak i czysta świadomość ludzkie-
go typu jawią się jako bytowo pochodne, to z dziewiętnastu początkowo 
zarysowanych możliwości rozwiązania sporu o istnienie świata pozostają 
w końcu tylko dwa: a) „Absolutny kreacjonizm”, zgodnie z którym świat 
ma być w swych elementach samoistny, zaś jako całość samodzielny i nie-
zależny, a zarazem pochodny od czystej świadomości, ale nie ludzkiego 
typu. b) „Realistyczny kreacjonizm zależnościowy”, który tym różni się 
od poprzedniego, że według niego świat ma być także zależny od czystej 
świadomości. Wszystkie inne możliwości odpadają, przede wszystkim 
dlatego, że odrzucają albo samoistność tego, co realne, lub świadomości, 
albo też ich pochodność i ułomność. Ingarden zastrzega się oczywiście, 
że wynik ten jest tymczasowy i musi zostać zweryfikowany przez badania 
materialno-ontologiczne, metafizyczne i epistemologiczne, które stwier-
dziłyby: 1) że to, co dane w doświadczeniu, naprawdę istnieje; 2) że jest to 
naprawdę świat w wyanalizowanym znaczeniu.

Rozwiązanie to – mówi Ingarden – stawia przed ontologią nowe wy-
magania. Trzeba bowiem móc pomyśleć czystą świadomość, która by była 
absolutna, transcendentna względem świata, a  przede wszystkim obda-
rzona stwórczą siłą, która by jej pozwalała wytwarzać nie tylko przed-
mioty czysto intencjonalne, ale nawet poszczególne przedmioty bytowo 

50 Tamże, t. 1, s. 155.
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autonomiczne i ostatecznie cały świat51. Jest jednak z góry wątpliwe, czy 
taka świadomość mogłaby być tego typu, do jakiego docieramy w redukcji 
fenomenologicznej, jako do niepowątpiewalnego punktu wyjścia posta-
wienia zagadnienia sporu o istnienie świata. W takim razie jednak – i jest 
to konkluzja godna uwagi – trzeba by w ogóle porzucić transcendentali-
styczny punkt wyjścia sporu. Ingarden dodaje:

Być może zarazem otworzy się możliwość czy nawet konieczność przyjęcia jakiejś in-
nej czystej świadomości i związanego z nią podmiotu niż ta, która nam jest dostępna 
w spełnianym przez nas przy filozofowaniu akcie spostrzeżenia immanentnego – i to 
świadomości, respective podmiotu, który by już pod względem egzystencjalnym speł-
niał postulat absolutnego istnienia w podanym tutaj rozumieniu, a pod względem 
materialnym był zdolny do wytworzenia i utrzymania w bycie świata realnego52.

5. Konkluzje

Wyniki te oznaczają w  gruncie rzeczy, że w  centrum zagadnienia sporu 
o istnienie świata stoi – w ścisłym powiązaniu z ontologią świata – „ma-
terialna” ontologia Boga, a następnie metafizyczna teologia, do której roz-
ważania ontologiczne jedynie prowadzą. Równocześnie samo zagadnienie 
Boga nie jest tylko jednym z możliwych zagadnień ontologicznych. Jest za-
gadnieniem koniecznym, które musi być postawione i od którego cały spór 
o istnienie świata zawisł. W zakończeniu swojego dzieła pisze Ingarden: 

jest już w tej chwili niewątpliwe […], że o ile świat realny, o którego istnienie toczy 
się spór, ma być światem w ścisłym, ustalonym przez nas znaczeniu, to nie może 
być bytowo pierwotny, lecz musi być bytowo pochodny od jakiegoś bytowo pier-
wotnego czynnika53. 

Właściwy zatem sens sporu dotyczy odtąd ontologicznej i metafizycz-
nej natury świata i świadomości w ich relacji do Bytu Absolutnego.

51 Zob. tamże, t. 2, s. 583.
52 Tamże, s. 584n.
53 Tamże, s. 585n.
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W ten sposób Ingarden buduje wielkie realistyczne prolegomena do 
ontologicznej i metafizycznej teologii, może ostatnie, które zna europej-
ska filozofia tego wieku, po Alfredzie Norsie Whiteheadzie i Edith Stein. 
Uderzają one w równej mierze śmiałością wizji oraz skrupulatnością fe-
nomenologicznych i ontologicznych analiz. Czy wizja ta w stopniu, w ja-
kim rości pretensje do filozofii ścisłej, da się jednak utrzymać?

Kiedy zestawiamy myśl Ingardena z innymi współczesnymi mu filozo-
fiami, przede wszystkim z filozofią Heideggera, uderza – w każdym razie 
piszącego te słowa – jedno: dla Ingardena czas wyprowadza nieuchronnie 
poza siebie, w wieczność, nie tylko w bezczasowość. Pod tym względem 
Ingarden jest szczególnie bliski Edith Stein. Nie to jest u niego kluczo-
we, że czasowy sposób istnienia i świadomości jawi mu się jako nieabso-
lutny – cały egzystencjalizm, także ateistyczny, mówi to samo. Również 
nie to jest zasadnicze, że konstruuje on jako możliwy absolutny sposób 
istnienia. Kluczowe wydaje się z jednej strony to, że dostrzega on możli-
wość takiej struktury świadomości, która ów czas przezwycięża; z drugiej 
strony, że wiąże nieabsolutną, „szczelinową” czasowość z kruchością by-
tową, tę zaś z pochodnością. To w tej intuicji jawi się Ingarden jako wielki 
spadkobierca klasycznej metafizyki i ontologii, i zarazem obrońca tej ra-
cjonalności myślenia, która prowadzi od tego, co przypadkowe i ułomne, 
do tego, co konieczne i doskonałe, a to znaczy także trwałe.

Wydaje się, że za tą – nierozwiniętą, ale jednak wyraźną – koncepcją In-
gardena leżą dwa założenia i byłoby nielojalnie nie wydobyć ich tutaj. Jed-
no z nich to monoteistyczna koncepcja Boga jako stwórcy, drugie, to możli-
wość ontologicznej i metafizycznej wykładni idei Boga. Oba te założenia nie 
są oczywiste, pierwsze z pozycji „ogólnej” filozofii religii, kolejne z perspek-
tywy współczesnej, radykalnie nieprzedmiotowej i dialogicznej koncepcji 
osoby oraz krytyki metafizyki. Nie znaczy to jednak wcale, że założenia te 
należy odrzucić. Może raczej należy powrócić do doświadczeń źródłowych 
i zadać sobie samemu pytanie: czy skończoność i kruchość czasowego bytu 
wskazuje mi jeszcze na jego pochodność, a wraz z tym, czy zarysowuje mi 
kontury Boskiej absolutnej, wiecznej i stwórczej świadomości?

bibliografia
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To, co nieredukowalne w człowieku

Potężna osobowość papieża Jana Pawła II przysłoniła niemal jego pisma 
filozoficzne, tym bardziej że nie była to jedyna dziedzina pisarska, jaką 
uprawiał Karol Wojtyła. Ponadto po wyborze na papieża jego twórczość 
filozoficzna stała się przedmiotem sporów co do miejsca, jakie zajmowa-
ły w niej szkoły fenomenologiczna i tomistyczna, w skutek czego powsta-
ło na jej temat sporo nieporozumień. 

Wojtyła jako filozof był niezwykle zdolny, ale jego formacja zawiera-
ła duże luki, pochodzące częściowo z  typowego dla wychowania w ka-
tolickich seminariach braku znajomości nowożytnej i  współczesnej 
problematyki filozoficznej – która była de facto Wojtyle bliska – i jedno-
stronności formacji tomistycznej. Ta ostatnia nie tylko dostarczała jed-
nak Wojtyle wglądu w problematykę metafizyczną, lecz także odpowia-
dała jego skłonnościom do budowania syntez przerzucających pomosty 
między różnymi typami myślenia, w których skłonny był on dostrzegać 
cząstki prawdy. Ponieważ był człowiekiem, który cenił tradycję jako taką, 
tomizm był dla niego ważnym punktem odniesienia. Nie znaczy to jed-
nak, że przyszły papież był pozbawiony odwagi filozoficznego wyboru 
i zdolności artykułowania własnej wizji, dla której pomocna stała się fe-
nomenologia, z którą zapoznał się w mieście Romana Ingardena. Ale bę-
dąc zawsze otwarty na drugi człon alternatywy, umiał go włączać we wła-
sną wizję, dzięki czemu wydobywał z niego czasem jego nieoczekiwane 
strony. Miało to wszelako również stronę negatywną w postaci niespój-
ności terminologii filozoficznej.

Wojtyła był przede wszystkim filozofem człowieka: jako ksiądz i jako 
filozof głęboko interesował się ludzkim życiem, w którego centrum nie-
wątpliwie stała dla niego moralność. Jej też poświęcił swą pierwsza książ-
kę: Miłość i odpowiedzialność. Lecz nade wszystko interesowała go struk-
tura ludzkiego podmiotu jako źródła moralnych działań. Interesowła go 
m.in. dlatego, że był przeświadczony, iż klasyczna filozofia, metafizyka 
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i antropologia tomistyczna nie jest w stanie struktury tej opisać. Powo-
dem tego jest nie tylko brak techniki opisu, lecz także coś o wiele ważniej-
szego: traktowanie człowieka jako elementu wszechświata. Wojtyła dał 
temu wyraz w bardzo istotnym dla zrozumienia jego myśli, nieco heretyc-
kim z punktu widzenia tradycji tomistycznej tekście Podmiotowość i „to, 
co nieredukowalne” w człowieku1.

W tym zwięzłym artykule Wojtyła pisze wyraźnie o  podstawowym 
grzechu tradycji arystotelesowskiej, jakim jest redukowanie człowieka do 
świata. Arystotelesowska definicja człowieka Dzoon logon echon oznacza, 
że jest on rozumiany z perspektywy kosmologicznej jako „zwierzę”, a więc 
jako element świata, jako obiektywny przedmiot z wnętrza metafizycz-
nej syntezy hierarchicznego kosmosu. Tymczasem człowiek jest do świa-
ta nieredukowalny – nie jest przedmiotem, a podmiotem. Ale na czym 
polega ta podmiotowość? Wbrew pozorom nie przede wszystkim na ro-
zumie czy szeroko pojętej świadomości, ale także nie na woli – polega na 
przeżywaniu siebie. Pisze Wojtyła: 

Chodzi bowiem nie tylko o metafizyczną obiektywizację człowieka jako podmio-
tu działającego, czyli sprawcy swoich czynów, ale chodzi o ukazanie osoby jako 
podmiotu przeżywającego swoje czyny, swoje doznania, a w tym wszystkim swo-
ją podmiotowość2. 

Wojtyła od razu ucina możliwość oceny przeżycia jako „subiektywi-
zmu”, do której to oceny tomizm ma niezwalczoną skłonność. Czym in-
nym jest przedmiotowość, a  czym innym obiektywizm, tak jak czym 
innym jest filozofia podmiotu, a czym innym subiektywizm. Właśnie po-
stawa obiektywistyczna zmusza do, jak pisze, „zatrzymania się przy tym, 
co nieredukowalne w człowieku”. 

L’irréductible oznacza bowiem także to wszystko, co niewidzialne, co całkowicie 
wewnętrzne, a przez co każdy człowiek jest jakby naocznym świadkiem siebie sa-
mego, swojego człowieczeństwa i swojej osoby3. 

1 Zob. w niniejszym tomie s. 59–67.
2 Tamże, s. 63 (podkr. K. T.).
3 Tamże, s. 64.



To, co nieredukowalne w człowieku 303

Człowiek przeżywa siebie, swoją podmiotowość, swoje bycie osobą. 
Ale badanie tego domaga się nowej metody i jest nią fenomenologia, któ-
ra ma obiektywizować, czyli intersubiektywnie przybliżać sferę przeżyć. 

Analiza fenomenologiczna służy więc zrozumieniu transfenomenalnemu, służy 
zarazem ujawnieniu tego bogactwa, jakie właściwe jest bytowi ludzkiemu, w całej 
złożoności compositum humanum4.

Wraz z kategorią przeżycia Wojtyła wychodzi de facto z perspektywy to-
mistycznej i zbliża się do całej tradycji myśli współczesnej, której ojcem jest 
św. Augustyn: od Kartezjusza i Maine de Birana aż po Maurice’a Blondela 
i Michela Henry’ego. Trzeba jednakże dobrze zrozumieć, że Wojtyła omija 
łukiem całą problematykę fenomenologii transcendentalnej, której przed-
stawicielami są m.in. Edmund Husserl, Martin Heidegger czy Michel Hen-
ry. Lecz nie czyni tego bynajmniej z tomistycznej i Ingardenowskiej obsesji 
zagrożenia idealizmem, lecz z wierności fenomenowi ludzkiego podmiotu, 
w świecie spełnia przeżywane przez siebie czyny moralne, za których wejście 
w rzeczywistość – a nie tylko za intencje – odpowiada. Wojtyła jest więc od 
początku poza problemem warunków możliwości jawności bytów dla czło-
wieka, ponieważ o wiele ważniejsze wydaje mu się badanie warunków moż-
liwości podmiotowości zdolnej do rzeczywistych moralnych czynów, wycho-
dzącej poza intencje ku realnym aktualizacjom. Interesują go jednak nie same 
te – zawsze przecież konkretne – aktualizacje, lecz właśnie ich warunki moż-
liwości po stronie podmiotu, czyli struktura podmiotu działającego.

W referowaniu poglądów Wojtyły opieram się wyłącznie na pierw-
szych rozdziałach Osoby i czynu, książki trudnej, o której mówiono w Kra-
kowie ze śmiechem, że będzie księżom zadawana za pokutę w czyśćcu.

Przedmiot analiz Wojtyły

Kardynała Wojtyłę interesuje doświadczenie osoby poprzez czyn moral-
ny. Występujące tu terminy wymagają krótkiego wyjaśnienia w  świetle 
myśli kardynała. 

4 Tamże, s. 66.
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Przez doświadczenie rozumie Wojtyła przede wszystkim obecność dla 
siebie pewnego „ja” poprzez wszystko, z czym człowiek ma do czynienia 
poza sobą: „człowiek jako własne «ja» wciąż jest z sobą samym, wobec czego 
i doświadczenie samego siebie w jakiś sposób ciągle trwa”5. Nie jest to jed-
nak tylko obecność „punktowa”: doświadczenie „ja” jest pewną wypadko-
wą wielu szczegółowych doświadczeń. Jest ono odmienne od doświadczeń 
innych ludzi, nawet jeśli – w zależności od stopnia zaangażowania w życie 
drugiego człowieka – wpływają one na to, jak widzę siebie. Doświadczenie 
„ja”, o które chodzi Wojtyle, to jednak ta specyficzna jakość, jaką jest – dana 
od wewnątrz – całość pt. „człowiek działa”. Jest to doświadczenie, w którym, 
jak pisze, „umysł angażuje się już w samym doświadczeniu”6 i ma bezpo-
średni kontakt z tym czego doświadcza. Lecz doświadczenie nie jest nigdy 
pozbawione jakiegoś rozumienia. Otóż „Fakt «człowiek działa» w swej peł-
nej doświadczalnej zawartości pozwala się […] mianowicie zrozumieć jako 
czyn osoby”7. Jest tak dlatego, że czyn jako taki zakłada – odmiennie niż ja-
kieś „dzianie się” – podmiot tego czynu. Wojtyle chodzi głównie o działania 
moralne, ale pozostawia etykę poza zasięgiem tematu książki, koncentrując 
się na samym działającym podmiocie – osobie, danym jako taki w doświad-
czeniu działania. Wynika z  tego, że przedmiotem analiz jest dynamiczna 
praxis wraz z uwikłanym tu rozumieniem „praktycznym”, które wystarcza 
w życiu, lecz może stać się tematem analiz teoretycznych. Poznanie teore-
tyczne sięga do uwarunkowań tego rozumienia w sensie pewnej zasadniczej 
struktury podmiotu, która ma dwie strony: ontologiczną i świadomościo-
wą – perspektywy te w sposób naturalny się uzupełniają.

Warstwy świadomości w działaniu

Wojtyła od początku oddziela jednak swoje analizy od analizy actus hu-
manus rozumianej w perspektywie tomistycznego rozróżnienia na „moż-
ność” i „akt”. Chodzi bowiem o ukazanie specyfiki ludzkiego czynu jako 
działania osoby, która, jak już wiemy, musi być badana przede wszyst-
kim „od wewnątrz”, w przeżyciu, gdyż to tam odsłania się to, co dla osoby 

5 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 5.
6 Tamże, s. 13.
7 Tamże, s. 15.
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kluczowe. W tym właśnie punkcie zaczynają się analizy warstw świado-
mości zawartych w ludzkim czynie.

1) Czym innym jest działanie świadome, a czym innym świadomość 
działania. „Człowiek nie tylko działa świadomie, lecz także ma świado-
mość tego, że działa  –  i  owszem, że działa świadomie”8. Mielibyśmy tu 
zatem już do czynienia z  trzema warstwami: (a) świadomości towarzy-
szącej samemu działaniu, (b) świadomości samego faktu swojego dzia-
łania, (c) świadomości działania świadomego. Oczywiście warstwy te są 
dane „nietematycznie”, wewnątrz praxis, niemniej obecność tych warstw 
jest zasadnicza dla konstytucji osoby w działaniu. O ile metafizyka afirmo-
wała świadome działania, o tyle pomijała działania przez świadomość. To 
ostatnie oznacza, że człowiek nie tylko działa świadomie, lecz także jest 
świadomy tego świadomego działania, świadomość towarzyszy mu przed 
i po czynie, co powoduje, że może ujmować swoje działanie właśnie jako 
czyn, za który ponosi odpowiedzialność9.

Ale czym jest sama świadomość? Na to kluczowe pytanie Wojtyła od-
powiada ciekawą teorią obojętności i  „bezosobowości” świadomości. 
Świadomość jako taka jest jakby odbiciem czy odzwierciedlaniem tego, co 
dzieje się w człowieku, ale także poza nim – są to, mówiąc językiem Kar-
tezjusza, jego cogitationes. Świadomość nie jest poznawaniem: 

świadomość nie spełnia funkcji poznawczej we właściwym znaczeniu tego słowa 
ani też tym bardziej nie posiada własnej podmiotowości, nie jest suppositum ani 
też władzą, z której ta funkcja mogłaby się organicznie rozwinąć10.

Dlatego

Świadomości właściwie obca jest intencjonalność charakterystyczna dla aktów 
zrozumienia11. 

Co to oznacza? Oznacza to, że świadomość co prawda poznaje, ale 
pierwotnie nie na sposób intencjonalny. 

8 Tamże, s. 33.
9 Zob. tamże, s. 36.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 37.
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Świadomość jest rozumieniem […], ale jest zawsze rozumieniem już zrozumiane-
go, oczywiście wedle stopnia i sposobu rozumienia12.

Wygląda więc na to, że rozumienie dokonuje się już wewnątrz prak-
tycznego – w szerokim sensie – doświadczenia, której jest pierwotniejsze 
od teoretyzującej świadomości. A zatem 

cała dynamiczna strona poznawania nie jest ani zadaniem, ani dziełem świadomo-
ści. Do niej należy tylko odzwierciedlenie. Na tym także polega świadomościowy 
charakter poznania13.

Sama świadomość nie jest też żadnym „substancjalnym” podmiotem 
aktów świadomościowych i nie ona obiektywizuje poznawczo. Raczej 

w szczególny sposób „uwewnętrznia”, czyli interioryzuje to, co odzwierciedla, da-
jąc temu wszystkiemu miejsce we własnym „ja” osoby14. 

Inaczej mówiąc, świadomość sama z siebie jest obojętną aksjologicznie 
i bezosobową rejestratorką tego, co się „dzieje” na zewnątrz i wewnątrz 
podmiotu. Sama z siebie nie domaga się żadnego podmiotu, żadnego „ja”. 
Co więcej 

świadomość – przy swoim zespoleniu podmiotowym z tymże „ja” nie jest ku nie-
mu zorientowana poznawczo jako ku przedmiotowi. Można nawet powiedzieć, że 
świadomość jest poznawczo obojętna na własne „ja” jako na przedmiot15.

2) Czym innym jest świadomość siebie, a czym innym samowiedza. 
Samowiedza jest pewnym rodzajem wiedzy, który, by tak rzec, nabudo-
wuje się na świadomości, lecz nie powstaje dzięki aktom intencjonalnym 
świadomości. To właśnie dopiero dzięki samowiedzy „własne «ja» dzia-
łającego podmiotu zostaje poznawczo ujęte jako przedmiot”16. W  tym 

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 38.
15 Tamże, s. 39.
16 Tamże, s. 40.
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punkcie widać pewne zakłopotanie Wojtyły. Rozumiemy, że samowiedza 
jest odpowiedzialna za znaczenia, jakimi „ja” obdarza siebie samego. Skąd 
jednak te znaczenia? Nie z samej świadomości. 

Samowiedza jest pod tym względem niejako wcześniejsza od świadomości – wno-
si w nią przeto znaczeniową relację do własnego „ja” oraz do jego czynów17. 

Wydaje się, że analizę Wojtyły trzeba tu uzupełnić o dwa pojęcia. Po 
pierwsze pojęciem obecności „ja” dla siebie: obecność jest jakby „przed-
świadoma”, ale tylko dzięki niej czyn może być wobec podmiotu jakimś 
świadectwem. Po drugie, pojęciem, autorstwa Józefa Tischnera, „«ja» 
aksjologicznego”, które organizuje świadomość trochę tak jak „troska” 
u Heideggera. To dzięki obecności możliwe jest odczytanie prawdy o so-
bie, ale to dzięki impulsowi aksjologicznemu „ja” może być zainteresowa-
ne prawdą o sobie i swoją własną świadomością czynów, gdyż to świado-
mość decyduje, że przez nią (a nie tylko wraz z nią) „ja” urzeczywistnia się 
jako osoba. Wojtyła uważa zarazem, że samowiedza stanowi jakby grani-
cę dla samoświadomości w tym sensie, że mówi podmiotowi, jak napraw-
dę z nim jest, zabrania jej fikcji nieskończonego procesu „samozapodmio-
towywania”, nieustannej kreacji siebie; dzięki niej świadomość ostatecznie 
„trzyma się bytu”. Powtórzmy: dzięki samowiedzy możliwa jest prawda 
o „ja” w aspekcie osoby, to znaczy o tym, jak kształtuje się „ja” poprzez 
swoje czyny. Ale samowiedza jest ściśle indywidualna i nie ma nic wspól-
nego z filozoficznymi uogólnieniami. Co więcej, nie jest także „tematycz-
na” i refleksyjna, w sensie refleksji „nad” podmiotem.

Świadomość a przeżycie

Bardzo ważnym terminem Osoby i  czynu jest refleksywność. Przez ter-
min ten Wojtyła nie ma na myśli „refleksyjności”, czyli tematyzacji tego, 
co nietematyczne i co ma charakter par excellence przedmiotowy – w tym 
sensie, w jakim filozofia z konieczności uprzedmiotawia. Przez refleksyw-
ność Wojtyła rozumie – wprost przeciwnie – maksymalną subiektywizację 

17 Tamże.
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świadomości, która dopiero dzięki temu nie tylko odzwierciedla podmiot, 
ale go wręcz jako podmiot konstytuuje. Dlatego pojęcie to wydaje mi się 
wyjątkowo ważne. Pisze Wojtyła: 

czymś innym jest być podmiotem, czymś innym – być poznanym (zobiektywizo-
wanym) jako podmiot, również i w odzwierciedleniu świadomościowym – a czymś 
innym jest samo podmiotowe przeżycie podmiotu18. 

Czysto myślowe, zarówno indywidualne, jak filozoficzne dotknięcie 
swojej podmiotowości jest wciąż jeszcze zewnętrzne; dopiero to szczegól-
ne zwrócenie ku sobie świadomości, jakie dokonuje się w przeżyciu – a nie 
w przedmiotowej tematyzacji – stanowi o podmiotowości. Wojtyła mówi 
tu o „odsłanianiu do wewnątrz” przez świadomość, dzięki czemu świado-
mość jako przeżycie współkonstytuuje podmiot: 

Świadomość […], o ile stanowi podstawę przeżycia, o ile przeżycie to dzięki swej 
refleksywności konstytuuje, wychodzi już z  tego dystansu, wchodzi w  podmiot 
i doświadczalnie konstytuuje go wraz z każdym przeżyciem. Rzecz jasna, iż inaczej 
go odzwierciedla, a inaczej konstytuuje: odzwierciedla zatrzymując dzięki samo-
wiedzy jego przedmiotowe znaczenie […], konstytuuje natomiast w czystej pod-
miotowości przeżycia19. 

Na tym dopiero polega duchowość człowieka, na „wewnętrzności by-
towania i działania człowieka”.

Odkrycie owej refleksywności jest dlatego kluczowe, że tylko dzięki 
niej podmiot wewnętrznie wie, czy to, co się w nim dokonuje, jest zwy-
kłym „dzianiem się”, czy też jest „działaniem”, czynem. Dopiero w  tym 
momencie możemy mówić o moralności. 

Czyn i moralność, wartości moralne, funkcjonują nie tylko przedmiotowo w zna-
czeniu, jakie świadomość odzwierciedla, ale funkcjonują równocześnie na wskroś 
podmiotowo w przeżyciu, które ta świadomość bezpośrednio warunkuje20.

18 Tamże, s. 46n. (podkr. K. T.).
19 Tamże, s. 48.
20 Tamże, s. 50.
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W tym punkcie pojawia się to, co Wojtyła nazywa możliwością „emo-
cjonalizacji świadomości”. Ma ona ścisły związek z odczuwaniem swojej 
cielesności, a raczej – jak bystro zauważa – po prostu swojego ciała, bo-
wiem „czym innym jest przeżywać własne ciało, a czymś innym przeży-
wać własną cielesność”21. Człowiek przeżywa własne ciało, ale to prze-
żywanie nie pozostawia świadomości poza swoją orbitą; podobnie nie są 
poza naszą świadomością różnorakie emocje. Lecz, jak pisze Wojtyła: 

Różnorodne czucia emocjonalizują świadomość – to znaczy włączają się w obie 
jej funkcje, odzwierciedlającą i refleksywną, które niejako tracą dystans względem 
emocji22. 

Następuje tu subtelna gra emocji i świadomości, pewnego rodzaju napię-
cie i walka między emocjami, szczególnie cielesnymi, a samowiedzą. Samo-
wiedza bowiem może do emocji nabrać dystansu, ale może im też ulegać. 

Z powodu bądź to nadmiernej ilości bądź siły uczuć […] bądź też niewystarczającej 
sprawności samowiedzy, ta ostatnia nie jest zdolna intelektualnie ich utożsamić23.

Wbrew pozorom emocje sięgają płyciej w  naszą podmiotowość niż 
refleksywność, w  której świadomość, choć nieprzedmiotowa, odgry-
wa główną rolę. W tym punkcie uzyskujemy przenikliwy wgląd w szcze-
gólny logos podmiotu, to znaczy w przeniknięcie swoistą, całkowicie we-
wnętrzną, dotykającą prawdy o sobie w relacji do świata, świadomością, 
która jest w  tym sensie rozumna. Zakłada to jednak koncepcję rozum-
ności znacznie szerszą i  głębszą niż ta, która funkcjonuje we wszelkich 
„naukowych” filozofiach. Pozwala to, nawiasem mówiąc, inaczej patrzeć 
na określenie „wiara szukająca rozumienia”. Rozumienie filozoficzne (czy 
teologiczne) wiary możliwe jest tylko dlatego, że poprzedza je rozumienie 
w samym wnętrzu aktu wiary. Jak pisał Gabriel Marcel, czym innym jest 
myślenie nad wiarą, a czym innym myślenie wewnątrz wiary. Nie ma wia-
ry bez rozumienia wiary, ale nie dochodzi ono z zewnątrz, lecz zagnieżdża 

21 Tamże, s. 51.
22 Tamże, s. 53.
23 Tamże, s. 55.
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się w samym sercu wiary, w jej refleksywności, umożliwiając tym sposo-
bem rozświetlenie jej dzięki filozoficznej refleksji

Przeżycie faktu: „działam”

Obiektem analizy Wojtyły jest czyn, szczególnie czyn moralny. Czyn 
w sensie „działania” różni się od „dziania się”, przy czym to ostatnie moż-
na rozumieć albo jako „dzianie się w  człowieku” albo jako „dzianie się 
z człowiekiem”. Z punktu widzenia metafizyki arystotelesowskiej zarów-
no w działaniu, jak i w dzianiu się dokonuje się przechodzenie z „możno-
ści” do „aktu”, czyli ma miejsce podstawowy ontologiczny dynamizm. Ale 
właśnie dlatego z punktu widzenia tej filozofii wymieniona różnica nie ma 
znaczenia. Co jednak oznacza ona z punktu widzenia ludzkiej podmioto-
wości, to znaczy tego, co przeżywane jako podmiotowe? W tym miejscu 
następuje znów terminologiczne wahanie, choć ostateczna intencja wyda-
je się jasna. 

Wojtyła pisze przede wszystkim, że w działaniu człowiek przeżywa sie-
bie jako sprawcę, wewnętrznie wie o  tym; dodaje nawet do tego uwagę 
bliską myśli Maine’a de Birana, że o  przyczynowości jako takiej wiemy 
może jedynie z przeżycia własnego czynu. Z tego punktu widzenia Wojty-
ła rozdziela chwilowo pojęcie podmiotu od pojęcia sprawcy, przydzielając 
podmiotowości jako takiej raczej przeżywanie dziania się, czyli, jak pisze, 
„uczynnień”, niż aktywnego sprawstwa. Pisze, że „człowiek przeżywa sie-
bie jako podmiot wówczas, gdy w nim coś się dzieje. Gdy natomiast czło-
wiek działa, wówczas przeżywa siebie jako sprawcę […]”24. Sprawa jednak 
wydaje się bardziej subtelna. Istota tej różnicy polega na tym, że w działa-
niu człowiek jako sprawca przeżywa swoje „ja” jako poniekąd „nad” dzia-
łaniem, jako transcendentne względem działania, podczas gdy w  prze-
życiu dziania się owo „ja” jest jakby „pod” nim, przeżywając je biernie. 
W dzianiu się podmiot ogranicza się do rejestrowania tego, co się w nim 
lub z nim dzieje, tak jakby utożsamiał się chwilowo z własną świadomo-
ścią. Ale świadomość ta nie jest także w tym wypadku całkowicie „statycz-
na”. Zarówno bowiem w  jednym, jak i drugim przypadku przejawia się 

24 Tamże, s. 74.
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właśnie podmiotowość, która różni ją od zwykłej świadomości. Na czym 
to polega? Wydaje się, że o ile świadomość jest całkowicie bezosobowym 
przepływem, o tyle podstawowy dynamizm, obecny nie tylko w działaniu, 
lecz także w dzianiu się, doznaniach, czymś, co można by określić jako 
„życie”, zawsze zakłada kogoś, kto to przeżywa. Nie ma w człowieku on-
tologicznego dynamizmu, który nie byłby przeżywany w oderwaniu od 
podstawowego idem, które odpowiada nie na pytanie „co”, ale „kto”: za-
wsze ktoś doznaje. 

Tak rozumianą podmiotowość określa Wojtyła scholastycznym ter-
minem suppositum, w którym rozróżnia „naturę” i „osobę”. Przez natu-
rę – której różne sensy analizuje – Wojtyła rozumie nie „istotę”, lecz ów 
podstawowy dynamizm egzystencjalny, który jest dopiero punktem wyj-
ścia działań osoby. Gdy coś w  człowieku się dzieje, „«ja» nie przeżywa 
sprawczości i nie jest sprawcą, ale przeżywa wewnętrzną tożsamość tego, 
co się dzieje ze sobą, a  równocześnie zależność tego, co się dzieje, wy-
łącznie od siebie”25. Gdyż co prawda „ja” w ścisłym sensie nie działa, jed-
nak gdyby ktoś chciał zaprzeczyć związkom owych „uczynnień z moim 
«ja», natrafiłby na bezwzględny sprzeciw doświadczenia”26. Krótko mó-
wiąc, podmiot przeżywa swoją tożsamość jako pewne idem, a nie tylko 
tę tożsamość zakłada. Ponieważ jednak zarazem przeżycie to jest inne niż 
przeżycie sprawczości, owa tak rozumiana „natura” nie jest fenomenolo-
gicznie tożsama z działającą osobą – gdy tymczasem metafizyka tę tożsa-
mość zakłada! Podmiot przeżywa zatem dzięki naturze spójność między 
tym, kto działa, a jego działaniem: w swoją sprawczość, będącą budulcem 
osoby, integruje swoją naturę.

Zarówno natura, jak i osoba wyraża dynamizm człowieka, czyli jego 
potencjalności, które wszystkie wypływają z pewnego ośrodka, pewnego 
„skąd”. Inne są jednak potencjalności natury, a inne osoby. Te pierwsze są 
dwojakie: wegetatywne i psychoemotywne i mają one różny stosunek do 
świadomości: dynamizm wegetatywny w przeciwieństwie do emotywne-
go nie jest przeważnie uświadamiany, natomiast fenomen bólu czy rozko-
szy jest już psychiczny, a nie wegetatywny. Wynika z tego, że przeżycie od-
syła do życia jako bardziej podstawowego. 

25 Tamże, s. 83. 
26 Tamże, s. 83n.
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Jedność dynamiczna podmiotu „człowiek” […] jest przede wszystkim jednością 
życia, a wtórnie tylko i poniekąd ubocznie – jednością przeżycia27. 

Wojtyła wydaje się tu wyjątkowo bliski – choć i odrębny – od myśli Mi-
chela Henry’ego, dla którego tożsamość indywidualnego podmiotu zawią-
zuje się nie w świadomości, a w samoprzeżywaniu. W tym punkcie analizy 
pojawia się znaczenie podświadomości, która także wskazuje na pierwszeń-
stwo potencjalności w stosunku do świadomości. Lecz jest to potencjalność 
różna zarówno od potencjalności wegetatywnej, jak i emotywnej, czyli nie-
świadomej i świadomej. Wojtyła mówi tu o pewnym „podprzeżyciu”, które-
go wagę widzi czworako. Po pierwsze, „lepiej unaocznia w samym aspekcie 
wewnętrznym potencjalność podmiotu”. Po drugie, „pomaga w jakimś bo-
daj zakresie dostrzec wewnętrzną ciągłość i spoistość tego podmiotu, dzię-
ki podświadomości widać bowiem owe przejścia pomiędzy tym, co w czło-
wieku li tylko się dzieje na drodze naturalnych uczynnień wegetatywnych, 
ewentualnie emotywnych, a tym, co człowiek świadomie przeżywa i tym, 
co uważa za swój czyn”. Po trzecie – i jest to kluczowe – „podświadomość 
w swej ciągłej relacji ze świadomością ukazuje nam człowieka jako istotę 
poddaną od wewnątrz czasowi, istotę, która posiada własną wewnętrzną hi-
storię”. Wreszcie po czwarte „podświadomość wyraziście zarysowuje hie-
rarchię potencjalności człowieka. Jest rzeczą bardzo znamienną owo par-
cie w stronę świadomości, owo dążenie do uświadomienia, do świadomego 
przeżycia, jakie wciąż emanuje z podświadomości”28.

Problematyka wolności

Podstawową myślą Wojtyły dotyczącą człowieka jest to, że się sta-
je – wprawdzie istnieje, ale nie jest, tylko się staje. Lecz staje się nierówno-
miernie: o ile jego organizm normalnie dojrzewa, o ile jego życie emotyw-
ne rozwija się także, ale nie bez pewnego udziału świadomości, o tyle jego 
stawanie się jako osoby przebiega inaczej. Pojawia się tu bowiem nowa 
potencjalność, którą Wojtyła streszcza słowami: „mogę – nie muszę”. Jest 

27 Tamże, s. 95.
28 Tamże, s. 99n.



To, co nieredukowalne w człowieku 313

to płaszczyzna wolności, która ma realny wpływ na to, kim człowiek się 
staje, mianowicie, czy staje się dobrym, czy złym; stawanie się osoby jest 
nieodłączne od moralności i problematyki aksjologicznej. W tym sensie 
waga wolności jest ontologiczna: to dzięki niej człowiek ostatecznie jest 
taki czy inny.

Między owym „mogę – nie muszę”, a „chcę” pojawia się fenomenolo-
gicznie wola, która w powstawaniu osoby ma decydujące znaczenie. Na 
kanwie tego pojęcia Wojtyła formułuje swoje najbardziej znaczące poję-
cia: samoposiadanie, samopanowanie, samostanowienie. Pojęcia te nie 
mają znaczenia moralnego, lecz ontologiczne, jakkolwiek w sposób oczy-
wisty skierowane ku wartościom. 

Zacznijmy od ostatniego z tych pojęć, które określa to, co wola czyni 
z człowiekiem: człowiek w decyzji woli – które oczywiście zakłada wol-
ność – o sobie samym stanowi. Co jest jednak do tego niezbędne? Szcze-
gólna strukturalna złożoność, którą stanowi samo-posiadanie. 

Osoba jest mianowicie tym, kto siebie samego posiada – i zarazem tym, kto jest 
posiadany tylko i wyłącznie przez siebie29.

Ta strukturalna właściwość nie jest – powtórzmy – właściwością mo-
ralną, która strukturalną już zakłada; dlatego nie ma to nic wspólnego 
z „wolą posiadania”. Czegokolwiek człowiek chce i co realizuje, może to 
czynić jedynie na podstawie fundamentalnej „samodyspozycyjności”. 
Dlatego samostanowienie zakłada samo-posiadanie. Lecz samo-posia-
danie zakłada samo-panowanie, które również nie ma konotacji moral-
nej – nie jest tożsame z „panowaniem nad sobą”; jest od niego bardziej 
podstawowe. Wszystkie te elementy stanowią zarazem o  „nieodstępno-
ści” osoby: tylko człowiek sam może nad sobą panować i o sobie stano-
wić. Te bardzo interesujące terminy wskazują na nieuchronną złożoność 
struktury człowieka – złożoność, która ma ponadto charakter hierarchicz-
ny, w taki sposób, że „ja” może i musi dysponować swoimi potencjalno-
ściami jako czynnik kierowniczy. Ale właśnie wolność  –  dopowiedz-
my – powoduje, że człowiek może nie być na miarę swojej ontologicznej 
struktury: może siebie faktycznie nie posiadać ani nad sobą nie panować!

29 Tamże, s. 110.
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W tym punkcie pojawia się jedna z najbardziej zasadniczych myśli Woj-
tyły, która pozwala wejrzeć w szczególny użytek, jaki czyni on z tomizmu. 
Chodzi o to, że poprzez samostanowienie osoba urzeczywistnia siebie, to 
znaczy decyduje o swoim bycie, który jest bytem podmiotu. Lecz urzeczy-
wistnienie to jest możliwe dlatego, że człowiek rozdwaja się z kolei na pod-
miot i przedmiot – w szerokim tego słowa znaczeniu – swojego działania: 

w każdym aktualnym samostanowieniu […] własne „ja” jest przedmiotem, i  to 
przedmiotem pierwotnym i najbliższym. Wyraża się to w samym pojęciu i słowie: 
samostanowienie wskazuje na to, że ktoś stanowi sam o sobie. Podmiot i przed-
miot jest równocześnie i  korelatywnie zawarty w  tym pojęciu i  słowie. Jednym 
i drugim jest własne „ja”30.

Przedmiotowość „ja” dla siebie samego nie ma jednak charakteru in-
tencjonalnego: to bardzo ważne stwierdzenie wydaje się ucinać możli-
wość czysto intencjonalnego rozumienia nie tylko podmiotowości, lecz 
także przedmiotowości, poszerzając go o współczynnik ontologiczny: 

W samostanowieniu nie zwracamy się do własnego „ja” jako do przedmiotu, tylko ak-
tualizujemy gotową już niejako przedmiotowość tego „ja” zawartą w wewnątrz-osobo-
wej relacji samo-panowania i samo-posiadania. […] Kiedy chcę czegokolwiek, wów-
czas równocześnie stanowię o sobie31.

Różnicę między intencjonalnym a  nieintencjonalnym rozumieniem 
przedmiotowości można uchwycić poprzez różnicę między „chce mi się” 
a „chcę”. „Chce mi się” różnych rzeczy, które ujmuję jako przedmioty in-
tencjonalne; ale tylko gdy chcę i działam, „obiektywizuję się” w tym chce-
niu w sposób ontologiczny. Ale w jaki sposób?

Wydaje mi się, że w tym miejscu analizy Wojtyły osiągają może swoją 
największą subtelność, a zarazem największe wahania językowe. Zawiera-
ją się w tym dwa momenty.

1) Wojtyła pisze, że w  każdym efektywnym „chcę”, które jest decy-
zją, a nie tylko skłonnością, osoba się „uzewnętrznia” – choćby nawet to 

30 Tamże, s. 113.
31 Tamże.
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uzewnętrznienie pozostawało niewidzialne. To bardzo ważne spostrze-
żenie przekreśla bezwzględność dychotomii wewnętrzne–zewnętrzne: 
może być „uzewnętrznienie”, które nie ma nic wspólnego z widzialnością, 
a więc i z przestrzennością. W decyzji podmiot niejako „wychodzi z sie-
bie” i uzewnętrznia się, odnosząc się wolą do pewnych wartości; stanowi 
w ten sposób o swojej ontologicznej, to znaczy nie tylko przeżyciowej, ja-
kości, urzeczywistnia ją.

2) Równocześnie jednak decyzja ta (a tym bardziej jej wykonanie) po-
głębia jakość podmiotu jako takiego. W  ten sposób dokonuje się rów-
nocześnie uwewnętrznienie, czyli upodmiotowienie, w którym wszakże 
przeżywanie nie stanowi tym razem dominanty, lecz podporządkowuje 
się działaniu i towarzyszy odniesieniu do motywów i celów decyzji. 

Dla Wojtyły dopiero w tym momencie odsłania się właściwy sens wol-
ności. Wolność nie jest dla niego niezależnością jako taką, myśleniem jako 
takim czy uwalnianiem bytów ku ich istocie. Wolność to samostanowie-
nie, to znaczy zależność od własnego „ja”. Inaczej mówiąc, dla wolności 
kluczowy jest jej punkt wyjścia, którego nie mają zwierzęta; zwierzęta po-
sługują się instynktem, który ma znamiona konieczności. Tylko w „ja” ko-
nieczność przekształca się w wolność, ale tylko dlatego, że wolność jest 
sposobem, w jaki „ja”, decydując się, decyduje tak czy inaczej o samym so-
bie. Oznacza to, że wolność jest sposobem, w jaki „ja” coś w sobie i poza 
sobą zmienia, dokonując gestu ontologicznego. 

Człowiek jest wolny – to znaczy, że w dynamizowaniu swego podmiotu zależy sam 
od siebie32.

Ta zależność od siebie jest z  tego właśnie powodu niezależnością od 
zewnętrznych przedmiotów. Formuła „mogę – nie muszę” oznacza, że nic 
nie może mnie przymusić do świadomej decyzji na rzecz czegoś. Pod-
miot może nałożyć epoché nawet na najwyższe wartości jako obiekty chce-
nia, odsuwając ich aksjologiczny nacisk. Ale zarazem wolność nie przeja-
wia się jedynie w indeterminizmie, lecz w autodeterminizmie, to znaczy 
w woli jako władzy na usługach „ja”. Oznacza to, że wolna wola nie pole-
ga na jakimkolwiek „pędzie” do wartości czy do dobra jako takiego lub 

32 Tamże, s. 124.
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dobra najwyższego, o czym mówi metafizyka, lecz na rozstrzyganiu. To 
ostatnie polega na „przeżywanym przez człowieka skierowaniu, zwróce-
niu się ku przedmiotowi”33. Lecz skierowanie to nie jest dla woli nigdy 
przymuszające: 

Nigdy ten przedmiot – dobro czy wartość […] – nie wyprowadza podmiotu ku sobie, 
niejako narzucając mu swą rzeczywistość i w ten sposób determinując od zewnątrz34.

Chcenie woli nie jest po prostu skierowaniem do wartości, lecz „skie-
rowaniem się”, które ma miejsce nawet wtedy, „gdy skądinąd słusznie 
mogłoby się wydawać, że dobro – jakiś wielki cel – dosłownie pochłania 
człowieka”35. Dlatego rozstrzyganie, przyporządkowane do woli jako ta-
kiej przejawia się najpełniej w wolności wyboru. Wybór oznacza właśnie 
niezdeterminowanie przez jakąkolwiek konkretną wartość, która staje się 
obiektem intencjonalnym. 

W ten sposób indeterminizm wchodzi w formułę autodeterminizmu36.

Brak determinacji nie oznacza jednak braku motywacji, ta zaś jest 
z kolei w wolnym podmiocie odpowiedzią na wartość.

Motywacja służy do wyprowadzenia woli ze stanu owej początkowej indetermina-
cji – jednakże nie w ten sposób, że sama determinuje, ale przez to, że warunkuje 
i umożliwia autodeterminację37.

Gdy człowiek rozstrzyga, zawsze odpowiada na wartość. Ale odpowia-
da w sposób niezależny: 

Nie one jednakże – nie przedmioty, nie wartości – angażują człowieka i jego wolę, 
ale on sam angażuje się względem nich38.

33 Tamże, s. 131.
34 Tamże, s. 132.
35 Tamże, s. 133.
36 Tamże, s. 136.
37 Tamże, s. 147.
38 Tamże, s. 141.
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Zdania te brzmią niezwykle aktualnie, ale, śmiało rzec można, nie sły-
szy się ich często z ust ludzi Kościoła.

Transcendencja osoby – wolność i świadomość

Jakie są wspólne źródła woli i świadomości w działaniu? Na czym osta-
tecznie polega osoba, której istnienie jest przez książkę założone, ale której 
interpretacja – jako dotycząca absolutnie konkretnego indywiduum – jest 
tak trudna; „w jaki sposób owo volitum wraz z praecognitum tworzą jedną 
dynamiczną strukturę”39, pyta krakowski kardynał. 

Według Wojtyły rozwiązanie leży w zagadnieniu transcendencji. Woj-
tyła mówi najpierw o dwojakiej transcendencji, będącej udziałem osoby. 
Pierwsza z nich polega na transcendowaniu ku różnym przedmiotom in-
tencjonalnym, co autor określa jako „transcendencję horyzontalną”. Waż-
niejsza od niej i trudniejsza jest „transcendencja wertykalna”, którą Woj-
tyła rozumie dwojako. Po pierwsze jest to 

transcendencja przez sam fakt wolności, bycia wolnym w działaniu – a nie tyl-
ko przez intencjonalne skierowanie chceń w stronę właściwego im przedmiotu 
wartości-celu40.

W tym sensie osoba panuje nad sobą i nad przedmiotami. Panowa-
nie to przejawia się najbardziej w wyborze, wówczas gdy swoisty dialog 
z  wartościami zostaje chwilowo zawieszony, zneutralizowany, jak w  re-
dukcji fenomenologicznej. Zapytajmy jednak, co ostatecznie umożliwia 
przejście od tego zawieszenia do rozstrzygnięcia i faktycznego czynu. We-
dług autora Osoby i czynu odniesienie do prawdy, „swoiste odniesienie do 
prawdy, która wnika w intencjonalność chcenia i tworzy jakby jego zasa-
dę wewnętrzną”41. Istota sprawy polega nie na tym, że dane wartości na-
leży najpierw, niejako z zewnątrz, poznać, aby ich chcieć, lecz na tym, że 
samo chcenie jako takie kieruje się ku jakiejś aksjologicznej prawdzie 
i dlatego też domaga się – w porządku warunków możliwości – poznania 

39 Tamże, s. 142.
40 Tamże, s. 124.
41 Tamże, s. 143.
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odnośnych wartościowych przedmiotów. Tylko dlatego możliwy jest wy-
bór i  rozstrzyganie, a  więc wolna odpowiedź na motywy, a  nie zdeter-
minowanie przez przedmioty. W ten sposób wolność transcenduje tak-
że intencjonalność; bowiem odniesienie do prawdy, to nie to samo, co po 
prostu odniesienie do przedmiotów, których ta prawda ma w danym mo-
mencie dotyczyć. Pisze Wojtyła: 

Wolność w znaczeniu rozwiniętym to niezależność w dziedzinie intencjonalnej. 
Skierowanie się do różnych możliwych przedmiotów chcenia nie jest zdetermino-
wane ani przez te przedmioty, ani przez ich przedstawienie. Tak pojęta niezależ-
ność w dziedzinie intencjonalnej tłumaczy się właśnie owym wewnętrznym, istot-
nym dla samej woli, odniesieniem do prawdy i zależnością od niej42.

Co ciekawe, Wojtyła uważa, że odniesienie do prawdy poprzedza traf-
ność lub nietrafność wyborów i  „nie utożsamia się bynajmniej z  praw-
dziwością poszczególnych wyborów czy rozstrzygnięć”43. Odniesienie do 
prawdy jako prawdy o dobru jest swoistym a priori naszych motywacji, 
jest zatem ściśle związane z naszą wolą.

W tym miejscu powraca problematyka świadomości pod postacią po-
znania. Skoro wola dąży do aksjologicznej prawdy, to wpływa tym samym 
na jej poznawanie. Oto dopiero dlaczego ważne jest poznawanie wartości 
jako takich i prawdy aksjologicznej, którą Wojtyła wyraźnie odróżnia od 
prawdy ontologicznej. 

W przeżyciu wartości istotny jest moment prawdy. Jest to prawda o takim lub in-
nym przedmiocie jako o takim lub innym dobru44.

Można bowiem powiedzieć, że nikt nie chce się decydować na wartość, 
która nią naprawdę nie jest. Oto dlaczego właśnie ważne jest poznawanie, 
czyli – świadomość, do której na okrężnej drodze znów dochodzimy. Ta 
niesłychanie istotna uwaga mówi, że odniesienie do przedmiotów poprze-
dzone jest apriorycznym odniesieniem do dobra i prawdy jako transcen-
dentale. Ale ponieważ jest to transcendentale w porządku wartości, zakłada 

42 Tamże, s. 145.
43 Tamże.
44 Tamże, s. 148.
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ono uruchomienie emocji poznawczych, które poznają nie w  „zimny”, 
a w „ciepły” sposób. Emocje nie są zasadniczo ślepe – zdolne są do uchwy-
tywania prawdy na sposób swoistej „prawdy serca”.

Jak pamiętamy, świadomość nie ma dla Wojtyły pierwotnie sensu ani 
intencjonalnego, ani osobowego: jest pewnego rodzaju biernym rejestro-
waniem rzeczywistości. Wcale też nie zawsze ma ona charakter poznawa-
nia, chociaż nie jest ono dla niej oczywiście bez znaczenia. Ale w realnej 
świadomości przebiegają różne bierne procesy „myślenia mi się”, analo-
giczne do „chcenia mi się”, które nie są żadnym poznawaniem. Aktywność 
pojawia się dopiero wraz z momentem sądu. Sądy zazwyczaj przekładają 
się na zdania, ale, jak pisze nasz filozof, „jeżeli mówimy zdaniami, to dla-
tego, że myślimy sądami”45. Otóż już w sądach jako takich uwydatnia się 
transcendencja osoby w stosunku do przedmiotów, bowiem sądzenie to 
aktywność, a nie bierne podleganie. Jest to transcendencja poprzez zdol-
ność do odczytywania prawdy, szczególnie prawdy aksjologicznej, jaką 
zawierają w sobie sądy o wartości przedmiotów. Według Wojtyły to osta-
tecznie właśnie ta transcendencja poznawcza warunkuje właściwą tran-
scendencję woli w czynie, gdyż pierwotne zorientowanie na prawdę woli 
domaga się jej poznania. Poznawać prawdę aksjologiczną oznacza jednak 
zarazem ją przeżyć w sobie w sposób częściowo bierny, częściowo aktyw-
ny, poprzez wewnętrzny sąd, który nie ma jednak  –  i  jest to niezwykle 
ważne – charakteru dyskursywnego: 

Intuicja i dyskurs w różny sposób wplątane są w całokształt procesów poznaw-
czych46. 

Intuicja ta dotyczy właśnie „porządku serca”. Intuicja proces dyskur-
sywny dopiero zapoczątkowuje. 

Ten ostatni moment może przejść niezauważony, ponieważ Wojty-
ła nie poświęca mu wiele uwagi. Wydaje mi się on jednak bardzo waż-
ny, gdyż podkreśla z tej perspektywy właściwy sens transcendencji osoby, 
która w poznawaniu pierwotnie nie tyle o prawdzie sądzi, ile jej dotyka 
i dlatego się jej podporządkowuje i może o niej sądzić w sposób właściwy. 

45 Tamże, s. 152.
46 Tamże, s. 154.
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Osoba dlatego jest bowiem wolna od determinizmu wartości, że jest zdol-
na sama z siebie podporządkować się prawdzie o tych wartościach jako 
o dobrach. Dlatego pisze Wojtyła: 

Transcendencja osoby wiąże się nie tyle z  samą umysłową funkcją sądzenia, ile 
właśnie z  prawdą o  przedmiotowej rzeczywistości, względem której człowiek 
wciąż musi rozstrzygać i wybierać – czyli znajdować właściwe dla niej odpowie-
dzi w swoich czynach47.

Prawdę tę podmiot odnajduje ostatecznie w sobie, jako transcenden-
cję w immanencji, o jakiej mówił św. Augustyn w dialogu O wolnej woli. 
W ten sposób przez czynne podporządkowywanie się prawdzie o warto-
ściach, o dobru i złu, osoba buduje swoją duchowość, swój byt jako ducho-
wy, przeżywający i zarazem stale uwewnętrzniający transcendentną mia-
rę prawdy i dobra.

* * *

Na tym kończę analizę myśli Karola Wojtyły zawartą w pierwszych roz-
działach Osoby i czynu. Chciałbym teraz spróbować odtworzyć, wycho-
dząc od końca, strukturę podmiotu działania tak jak ją przedstawia Woj-
tyła. Interesuje mnie tu w  szczególności problematyka transcendencji, 
zwłaszcza w nawiązaniu do pragnienia dobra.

Ludzki podmiot jest z całą pewnością przeniknięty pragnieniem do-
bra, które wynosi go ponad dobra poszczególne, czyli ponad wartości, ku 
absolutnej Inności tego, co metafizyczne. Ale według Wojtyły nie na tym 
polega transcendencja podmiotu. Polega ona na transcendencji wolności. 
Oznacza to, że nawet pragnienie metafizyczne nie ma dla podmiotu mocy 
determinującej o tyle, o ile dobro przedstawiałoby się poprzez jakiś przed-
miot obdarzony najwyższą wartością – nawet Byt Najwyższy, nawet Boga. 
Podmiot ma moc zawiesić aksjologiczną perswazję wartości, po to by do-
konać wyboru wartości, za jaką chce iść. Wolność znajduje się bowiem za-
wsze w polu wyboru, domagając się od niej decyzji. Lecz decyzja wolno-
ści podlega z kolei prawu motywacji przez to, co okazuje się dla podmiotu 

47 Tamże, s. 155. 
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prawdą dobra. Inaczej mówiąc, wprawdzie pragnienie dobra jest istotne 
i w tym sensie konieczne, ale nie jest konieczna identyfikacja tego dobra 
z konkretną wartością, ponieważ między pragnienie a podmiot wkracza 
wolność. Dopiero więc dzięki rozpoznaniu prawdy o dobru podmiot afir-
muje swoją transcendencję, staje się podmiotem w pełni ludzkim. 

Lecz to nie wszystko. Transcendencja podmiotu jest transcendencją 
konkretnego „ja”, które działa. Działanie jest poruszane przez wolę, która 
sama z siebie nie tylko podąża za pragnieniem dobra, lecz także dąży do 
prawdy o dobru i ma jego – zapośredniczoną przez emocje aksjologicz-
ne – intuicję, obecną w samym działaniu. Działanie ma swoje własne pier-
wotne rozumienie, które nie czeka na pracę intelektu, lecz odwołuje się 
do poznawania wartości w samej strukturze działania. Dlatego można po-
wiedzieć, że rozumienie przez świadomość już zakłada to, co zrozumia-
ło samo działanie. Wojtyła wydaje się to podkreślać, mówiąc o pasywno-
ści świadomości, właściwe poznawanie tego, co odnosi się do działania, 
dokonuje się bowiem w nim samym, w stopniu, w jakim decyzje zakładają 
akt sądu, ten zaś jest możliwy dzięki intuicji prawdy o danej wartości. Ale 
o  transcendencji podmiotu decyduje nie tylko sama wolność, lecz wła-
śnie akt – akt decyzji i jej realizacja, dzięki której podmiot tworzy moral-
ne (i religijne) stany rzeczy, poprzez które tworzy swój byt. Nie wystarczy 
bowiem istnieć, by być. Być oznacza według Wojtyły być sobą jako czło-
wiekiem, to znaczy zgodnie z przeznaczeniami człowieka, z miarą czło-
wieczeństwa. Nie wyklucza to niestety pomyłek aksjologicznych i  złego 
użytku wolności.

To jednak jest możliwe z kolei zarówno dzięki strukturze samopano-
wania i samoposiadania, jak i dzięki coraz głębszemu przeżywaniu swo-
jej podmiotowości, a nie tylko dzięki obiektywnemu poznawaniu warto-
ści. Jest tak dlatego, że podmiotowość jako taka polega na wewnętrzności, 
na – mówiąc językiem Emmanuela Levinasa – psychizmie, czyli na „prze-
puszczaniu” przez przeżywanie siebie samego poznawanych wartości; 
prawda o wartościach musi stać się uwewnętrzniona, zawarta w  imma-
nencji podmiotu. Wojtyła buduje swoje analizy wokół pojęcia samowie-
dzy, której najpełniejszym wyrazem jest ostatecznie sumienie  –  to tam 
przede wszystkim pojawia się kategoria świadectwa prawdzie. Pojęcie sa-
mowiedzy jest ważne, pokazuje bowiem, że podmiot stale wie o  sobie 
w sposób nieintencjonalny, a jednak nie pozaświadomy, ściśle indywidu-
alny i  subiektywny, a przecież nie subiektywistyczny i nie oderwany od 
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rzeczywistości. Jest tak dlatego, że jego dynamizm, który spełnia się po-
przez wolne czyny odniesione do prawdy o wartościach, przeżywa siebie 
i dopiero przez to współtworzy byt siebie samego i świata, a nie tylko re-
alne stany rzeczy.

Nie trzeba dodawać, że dla myśliciela chrześcijańskiego, jakim był Ka-
rol Wojtyła, przeznaczenie człowieka decyduje się w użyciu wolności do-
tyczącym drugiego człowieka i Boga – jednym słowem w intersubiektyw-
ności i w dialogu. Tutaj pominęliśmy ten moment jako bardziej oczywisty 
i niekontrowersyjny.

Co mówi nam dzisiaj  –  poprzez wszystkie swoje subtelności  –  myśl 
Wojtyły? Pokazuje jasno, że obiektywistyczno-kosmologiczna metafizyka 
nie jest zdolna unieść prawdy o człowieku. Ale nie jest jej w stanie unieść 
także ani idea rozumu i woli (obecna zresztą w metafizyce), ani nawet idea 
„konscjentywności” – towarzyszenia przez świadomość działaniom czło-
wieka. Wojtyłowskie „przeżycie” to coś więcej: to najgłębsze, decydują-
ce o człowieczeństwie miejsce, w którym rodzi się w wolności „ja” odnie-
sione do wartości, rozpoznające je w ich prawdzie i zamieniające w czyn.
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Wojtyła K., Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, w niniejszym tomie.
Wojtyła K., Osoba i czyn, PTT, Kraków 1969.
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od samostanowienia  
do daru z siebie i uczestnictwa. 
o koncepcji wolności Karola Wojtyły

Wypracowana przez Karola Wojtyłę koncepcja wolności zasługuje na 
uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, pojmowanie wolności jest ważne 
w każdej filozofii człowieka, a dla zrozumienia myśli filozoficznej Wojtyły 
ma ona znaczenie wręcz kluczowe. Po drugie, sądzę, iż w swych analizach 
dotyczących specyfiki wolności ludzkiej osoby autor ten zawarł szcze-
gólnie wiele oryginalnych i ważnych tez – i te właśnie tezy będę się sta-
rał poniżej uwypuklić. Sam zresztą Wojtyła traktował ten fragment swo-
jej antropologii i etyki jako doniosły przyczynek do twórczej kontynuacji 
dziedzictwa myśli chrześcijańskiej, zwłaszcza św. Tomasza z  Akwinu1. 
Po trzecie wreszcie, koncepcja ta nie tylko ma znaczenie teoretyczne, lecz 
także pociąga za sobą określone praktyczne konsekwencje; o niektórych 
z nich także wspomnę w takim stopniu, w jakim szczupłe ramy artykułu 
na to pozwolą. Nie trzeba bowiem dodawać, że poniższa charakterystyka 
koncepcji wolności Karola Wojtyły, którą rozwijał również jako papież Jan 
Paweł II, będzie nader skrótowa; z pewnością zasługuje ona na gruntow-
niejszą refleksję, wielu autorów zresztą taką refleksję już podjęło2.

1 Por. K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, [w:] tenże, Osoba i  czyn oraz inne 
studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 423–432.

2 Pokaźną listę prac poświęconych myśli filozoficznej i  teologicznej Karola Wojtyły/Jana 
Pawła II znaleźć można w bibliografii przygotowanej przez M. Filipiak [w:] Encyklopedia 
katolicka, t. 7, Lublin 1997, szp. 860–862. Ja sam pisałem o koncepcji wolności u kardynała 
Wojtyły m.in. w artykułach: Od autonomii do teonomii. Wolność a prawo w świetle encykliki 
„Veritatis splendor”, [w:] A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, 
Lublin 1995, s.  350–367; Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wol-
ności, [w:] Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii 
Chrześcijańskiej, KUL – Lublin, 20–25 sierpnia 1996, red. Z. J. Zdybicka i in., Lublin 1997, 



Andrzej Szostek324

doświadczenie człowieka fundamentem filozofii wolności

Pierwszą cechą charakterystyczną całej filozofii Wojtyły jest to, iż chce 
on oprzeć ją na odpowiednio rozumianym doświadczeniu człowieka. 
To, jak się rozumie doświadczenie jako bezpośrednie źródło poznania, 
ma oczywiście fundamentalne znaczenie dla całej filozofii –  i nie jest 
rzeczą dziwną, że w  dyskusji nad Osobą i  czynem wielu jej uczestni-
ków tej właśnie sprawie poświęciło sporo uwagi3. Nie sposób tu całej 
tej koncepcji – ani tym bardziej pytań, jakie wywołała – przedstawić4, 
trzeba jednak podkreślić zasadniczy powód, który skłonił autora do ob-
rania takiego punktu wyjścia rozważań antropologicznych i etycznych. 
Otóż Wojtyła jest przekonany, że tylko w  ten sposób uniknąć można 
dwóch niebezpieczeństw. Jednym z nich jest zbyt wąska, sensualistycz-
na koncepcja doświadczenia, która sprowadza je do danych zmysło-
wych, na podstawie których nie sposób podejmować jakiejkolwiek fi-
lozoficznej refleksji nad człowiekiem i moralnością; nie sposób między 
innymi mówić sensownie o wolności5. Drugie niebezpieczeństwo pole-
ga na tym, że koncepcję wolności wywodzi się z uprzednio przyjętych 
założeń ogólnofilozoficznych (mniejsza z tym, jak uzasadnionych), co 
łatwo prowadzi do swoistego „ideologizowania” poszczególnych za-
gadnień. W obu wypadkach ignoruje się tu głębokie, przedfilozoficzne 
przeświadczenie, na podstawie którego identyfikujemy się jako osoby 
ludzkie i  zmagamy między innymi z  takimi problemami jak dylema-
ty wolności.

s. 437–447; Alienacja: problem wciąż aktualny, [w:] Jan Paweł II, „Centesimus annus”. Tekst 
i komentarze, red. F. Kampka, C. Ritter, Lublin 1998, s. 293–308; Wolność a prawda w uję-
ciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, [w:] Servo veritatis. Materiały Międzynarodowej Konfe-
rencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Ja-
gielloński 9–11 października 2003, red. ks. S. Koperek, S. Szczur, Kraków 2003, s. 535–545. 
W niniejszym tekście będę się odwoływał przede wszystkim do analiz zawartych w tych 
artykułach.

3 Zob. głosy profesorów: S. Kamińskiego, K. Kłósaka. M. Jaworskiego, M. Gogacza, A. Stęp-
nia w Dyskusji nad dziełem Kardynała Karola Wojtyły „Osoba i czyn”, „Analecta Cracovien-
sia” (1973–1974), V–VI, s. 49–272.

4 Zob. w tej sprawie: A. Szostek, Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu kard. Karola 
Wojtyły, „Znak” 1980, nr 309, s. 275–289.

5 Zob. K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne KUL” (1969), nr 17, 
z. 2, s. 12n.
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Wojtyle chodzi nade wszystko o doświadczenie siebie samego, które 
jest zawsze „współdane” z doświadczeniem czegokolwiek poza sobą6. Do-
świadczenie to jest jego zdaniem przeniknięte swoistą aktywnością rozu-
mu, który – nie naruszając recepcyjnego charakteru poznania – „scala” 
jednak różne jego aspekty, tak iż można powiedzieć, że „każde doświad-
czenie jest zarazem jakimś zrozumieniem”7. Ten proces intelektualnego 
scalania odnosi się najpierw do wielorakiego (wewnętrznego i zewnętrz-
nego) doświadczenia siebie samego, następnie zaś pozwala odnaleźć za-
sadniczą tożsamość doświadczenia siebie i doświadczenia innych ludzi, 
dzięki czemu można mówić o doświadczeniu człowieka, nie zaś jedynie 
o doświadczeniu własnego „ja”. Intelektualne scalanie różnych aspektów 
doświadczenia własnego „ja” i doświadczenia „drugiego” przebiega dro-
gą indukcji (w sensie arystotelesowskim) oraz – stanowiącej jej przedłu-
żenie  –  redukcji jako procesu sprowadzania (redukowania) całego bo-
gactwa poznawanej rzeczywistości do jej właściwych racji i podstaw. Ta 
aktywność ludzkiego umysłu sprawia, że doświadczenie stopniowo prze-
chodzi w teorię, pozostając jednak dla niej stałym punktem odniesienia 
i kryterium trafności.

Jakie doświadczenie informuje mnie o mojej wolności? Nade wszyst-
ko doświadczenie sprawczości: tego, że jestem autorem własnych czy-
nów. „Stoimy na stanowisku – powiada autor Osoby i  czynu –  że czyn 
jest szczególnym momentem danym w  oglądzie  –  czyli doświadcze-
niu – osoby”8, całą też swą monografię traktuje Wojtyła jako „studium 
czynu, który ujawnia osobę: studium osoby poprzez czyn”9. Owszem, 
świadom jest on tego, że czyn ludzki został dość gruntownie przeanali-
zowany w ramach filozofii klasycznej, przede wszystkim arystotelesow-
sko-tomistycznej, która wiele miejsca poświęcała problematyce actus 
humanus, czyli czynu właśnie. O  ile jednak interpretacja ta korzystała 
w  analizie czynu z  założeń metafizycznych i  antropologicznych (na co 

6 Takie doświadczenie siebie samego „współdane” w doświadczeniu rzeczywistości zewnętrz-
nej św. Tomasz określiłby jako poznanie in actu exercito, w  odróżnieniu od „zwykłego”, 
przedmiotowego poznania in actu signato. Zob. w tej sprawie: W. Chudy, Refleksja a pozna-
nie bytu, Lublin 1984.

7 K. Wojtyła, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., 
s. 52.

8 Tamże, s. 58.
9 Tamże, s. 59. 
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wskazuje sam termin: actus humanus), o tyle Wojtyła proponuje odwró-
cić perspektywę i odsłonić bogactwo człowieka poprzez czyn jako dzia-
łanie jemu właściwe10.

Z tego właśnie powodu tak ważną rzeczą jest odwołanie się do do-
świadczenia człowieka jako źródła wiedzy antropologicznej i  podsta-
wowego kryterium jej poprawności. Tylko bowiem takie doświadcze-
nie (nade wszystko wewnętrzne) pozwala odróżnić dwa typy aktywności 
związanych z  człowiekiem. Pierwszemu odpowiada określenie: „coś się 
w człowieku dzieje”, drugiemu – określenie: „człowiek działa”. Pierwszy 
rodzaj aktywności polega raczej na doznaniu (pati) niż działaniu i zasłu-
guje na miano „uczynnienia”, nie zaś „czynu”; opatrzony on został w tra-
dycji filozoficznej mianem actus hominis. Człowiek jest tych doznań 
przedmiotem, nie zaś autorem, co znajduje wyraz w „biernym” potrak-
towaniu siebie, gdy mówimy np. „boli mnie głowa”, „ściska mnie w gar-
dle” itp. Drugi typ aktywności jest natomiast wyrazem działania człowieka 
jako podmiotu (agere); jest czynem, którego jest on – jako „ja” – świado-
mym i wolnym sprawcą11.

To rozróżnienie podane jest w wątpliwość przez deterministów. Nie 
przeczą oni, iż człowiek przeżywa jako różne sytuacje określane mia-
nem czynu i uczynnienia, podważają jednak wiarygodność tego prze-
życia  –  jak w  ogóle doświadczenia  –  wewnętrznego12. Zdaniem kry-
tyków tego typu doświadczenia łatwo wmówić człowiekowi wolną 
sprawczość działania tam, gdzie w istocie jest on przez innych mani-
pulowany. „Hipoteza wolności” jest ponadto kłopotliwa z punktu wi-
dzenia analizy naukowej (w sensie nauk ścisłych), niczego bowiem nie 
tłumaczy: nie pozwala przewidzieć ludzkich działań ani na nie sku-
tecznie wpłynąć.

10 Zob. tamże, s. 73–76.
11 Tamże, s. 109–120.
12 Odmian determinizmu jest wiele, różne jest jego filozoficzne podłoże, różna siła i konse-

kwencja, z jaką podważają wolność człowieka. W cyklu katechez środowych zatytułowanych 
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1986). Jan 
Paweł II wymienia – za Paulem Ricoeurem – trzech „filozofów podejrzeń”: Karola Marksa, 
Friedricha Nietzschego i Sigmunda Freuda jako tych, którzy podporządkowywali (pozorną, 
ich zdaniem) wolność człowieka trzem mocom: posiadania, władania i płciowości (tamże, 
s. 183). Wyraźnie behawiorystyczną interpretację wolności proponuje np. wprost Burrhus 
Skinner (Poza godnością i wolnością, Warszawa 1978).
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Łatwo zauważyć, iż tendencjom deterministycznym sprzyja wspo-
mniany sensualizm, zawężający pole doświadczenia do wąskiego obsza-
ru zmysłowych doznań. Trudno z nim dyskutować – i Wojtyła właściwie 
tego nie czyni. Podkreśla jedynie, że konsekwencją takiej odmowy ugrun-
towania wiedzy antropologicznej i  etycznej na swoistym, głębszym niż 
chcą sensualiści, doświadczeniu jest ogromne zubożenie wiedzy człowie-
ka o samym sobie (samowiedzy, której zresztą Wojtyła poświęca osobno 
wiele uwagi13), a także heteronomizacja etyki: redukowanie jej do psycho-
logii lub socjologii moralności14. Istotnie: nie sposób mówić o odpowie-
dzialności za czyny tam, gdzie sprowadza się je bez reszty do uczynnień, 
determinowanych siłami zewnętrznymi względem ludzkiej woli. Zamiast 
niewróżącej powodzenia dyskusji z determinizmem Wojtyła woli odsła-
niać stopniowo bogactwo kryjące się za określeniem: „człowiek działa” 
w nadziei, że sam ów proces wydobycia i skrupulatnej analizy doświad-
czenia człowieka poprzez właściwe mu działanie (czyn) stanowić będzie 
dla nieuprzedzonego umysłu wystarczająco przekonujący dowód realno-
ści ludzkiej wolności.

Wolność jako samostanowienie

Jest rzeczą zastanawiającą, że szukając podstawowych danych doświad-
czenia odsłaniających ludzką wolność, samego terminu „wolność” au-
tor prawie nie używa. Istotnie bowiem: „wolność” jest terminem teore-
tycznym, zawiera już w sobie jakąś jej teorię. Kiedy natomiast punktem 
wyjścia czyni się doświadczenie własnej sprawczości działania, wtedy 
nade wszystko człowiek doświadcza swoistego zdwojenia w  sobie: oto 
zdolny jestem sam siebie pobudzić do działania, sam sobą pokierować; 
mogę dokonać różnych czynów, mogę też się od wszelkiego działania po-
wstrzymać. Z jednej strony podmiot jest więc głęboko i stale obecny we 

13 Zob. zwłaszcza K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 83–89.
14 „Jest jakaś perspektywa widzenia człowieka i  jego działania, która przesądza o  zatarciu 

granic pomiędzy moralnością a całą resztą psycho-socjologicznych treści, które się z nią 
łączą. Perspektywa ta wyznacza jakiś system założeń – niekiedy milcząco przyjętych – któ-
re determinują takie właśnie widzenie człowieka, które poniekąd jest jego niewidzeniem” 
(K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, dz. cyt., s. 10).
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własnym, przez siebie przyczynowanym działaniu; ten moment określa 
Wojtyła mianem immanencji osoby w czynie. Zarazem jednak – i ponie-
kąd najpierw – człowiek, właśnie jako sprawca czynu, działanie to tran-
scenduje: jest jego wolnym twórcą i – póki działanie trwa – podtrzymuje 
je w istnieniu. Ta właśnie transcendencja osoby w czynie jest dla Wojty-
ły wyróżnionym „imieniem” wolności (i dlatego taki właśnie tytuł: Tran-
scendencja osoby w czynie, nosi część Osoby i czynu poświęcona proble-
matyce wolności). Uwydatnia ono bowiem jej fundament: to, że wolnym 
jest człowiek nie tylko i  nie przede wszystkim przez to, że może pod-
jąć różne działania, ale nade wszystko przez to, że sam sobą może rzą-
dzić, siebie samego kształtować. Człowiek bowiem „jest nie tylko spraw-
cą swego dzieła, ale jest także jego twórcą”15. Nie tylko wywołuje pewien 
skutek zewnętrzny, lecz także tworzy dzieło, jakim jest sam czyn, powsta-
ły dzięki nadaniu mu niepowtarzalnego piętna własnej, osobowej kre-
atywności. Poprzez to dzieło zaś człowiek tworzy sam siebie, kształtu-
je własne „ja”. Musimy pominąć tu szczegółową charakterystykę owego 
kształtowania siebie samego poprzez czyn. Wspomnijmy tylko, że Woj-
tyła wiele uwagi poświęca relacji: „natura (ludzka) – osoba”, podkreślając 
znaczenie natury jako podstawy dynamicznej spójności osoby, a jedno-
cześnie wskazując na pierwszeństwo osobowego esse, które stanowi źró-
dło wszelkiego operari, dokonywanego wedle prawideł natury wspólnej 
wszystkim egzemplarzom gatunku homo sapiens16.

Ale właśnie dlatego, że czyny źródło swe mają w osobowym esse człowie-
ka, ich dokonanie kształtuje jego samego, odciska pieczęć na samym pod-
miocie, który poprzez nie staje się moralnie dobry lub zły. Pisze Wojtyła:

Być moralnie dobrym to znaczy być dobrym człowiekiem, być dobrym jako człowiek. 
Być moralnie złym – to znaczy być złym człowiekiem, być złym jako człowiek. Przez 
swoje czyny człowiek staje się moralnie dobrym lub moralnie złym. […] Sprawczość 
sama nie jest jeszcze źródłem stawania się człowieka moralnie dobrym lub złym – de-
cyduje o tym odniesienie do tego, co nazywamy normą moralności – tym niemniej 
nie ma takiego stawania się, takiego fieri człowieka bez sprawczości17. 

15 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 119.
16 Zob. tamże, s. 125–133.
17 Tamże, s. 147.
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Dlatego też moralność 

wchodzi w rzeczywistość ludzkich czynów jako swoiste fieri podmiotu – fieri naj-
głębsze, najistotniej związane zarówno z jego naturą, czyli człowieczeństwem, jak 
też z faktem, że jest ono osobą18.

Wojtyła świadom jest, że przeżycie wolności wyrazić można formułą: 
„mogę – nie muszę”. Zatrzymanie się na tej płaszczyźnie, skądinąd atrak-
cyjnej i już wyróżniającej człowieka wśród innych ziemskich istot, ozna-
cza jednak zatrzymanie się u progu całej złożonej i głęboko zakorzenionej 
w człowieku rzeczywistości, jaką stanowi wolność. Autor Osoby i czynu 
zwraca więc uwagę na to, co pozwala człowiekowi chcieć lub nie chcieć 
czegokolwiek, czyli na wolę, przy czym rozumie on przez nią nie tyl-
ko władzę, mocą której człowiek dokonać może wolnych aktów, ale tak-
że – a nawet przede wszystkim – pojmuje ją jak właściwość osoby, zdolnej 
do stanowienia o sobie. „Samostanowienie osoby dokonuje się poprzez 
akty woli jako centralnej władzy duszy ludzkiej”, wyjaśnia Wojtyła. „Jed-
nakże samostanowienie nie utożsamia się z aktami woli w jakiejkolwiek 
ich postaci, gdyż jest ono właściwością samej osoby”19. W tym sensie „sa-
mostanowienie stanowi istotę wolności człowieka”20.

Bliższa analiza samostanowienia pozwala Wojtyle odkryć jego złożo-
ną strukturę. W szczególności podkreśla on, iż warunkiem rzeczywistego 
stanowienia o sobie jest to, że człowiek sam siebie posiada („samo-posia-
danie”) i sam sobie panuje („samo-panowanie”)21. Analizy te mają swą do-
niosłość moralną: człowiek zdolny jest rzeczywiście, wedle swego wolnego 
zamysłu, stanowić o sobie o tyle tylko, o ile rzeczywiście sam siebie posia-
da i sam sobie panuje. Oczywiście, nie każdy sposób wykorzystania struk-
tury samostanowienia prowadzi do spełnienia człowieka jako osoby; nie 
każde dobro i nie każdy sposób jego osiągania odpowiada ludzkiej osobie. 
Tu właśnie dotykamy momentu prawdy i jej znaczenia dla prawidłowego 
samostanowienia ludzkiej osoby.

18 Tamże.
19 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt., s. 426.
20 Tamże, s. 426n.
21 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 151–154.
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Wolność a prawda

Akt woli jako władzy duchowej człowieka stanowi zawsze odpowiedź na 
dostrzeżone przez podmiot dobro: nihil volitum, nisi praecognitum (nie 
można chcieć czegoś, czego się nie zna); w tym sensie akty wolnego chce-
nia mają charakter intencjonalny. Analiza tych aktów (zwłaszcza aktów 
rozstrzygania, bardziej złożonych, ale i bardziej dojrzałych niż proste akty 
chcenia) pokazuje jednak, że muszą one być odniesione do prawdy: do 
„prawdy o dobru”. 

Wybierać – to znaczy przede wszystkim rozstrzygać o przedstawionych woli w po-
rządku intencjonalnym przedmiotach na zasadzie pewnej prawdy. Nie sposób zro-
zumieć wyboru bez sprowadzenia dynamizmu właściwego woli do prawdy jako 
zasady chcenia22. 

Skoro jednak spełniając czyn, człowiek spełnia przezeń (lub nie speł-
nia) siebie, to uchwycenie „prawdy o dobru” zawsze jest odniesione do 
prawdy o człowieku, któremu to dobro odpowiada lub nie.

Transcendencja osoby w czynie to nie tylko samo-zależność, zależność od wła-
snego „ja”. Wchodzi w nią równocześnie moment zależności od prawdy i moment 
ten ostatecznie kształtuje wolność. Nie realizuje się ona bowiem przez podporząd-
kowanie sobie prawdy, ale przez podporządkowanie się prawdzie. Zależność od 
prawdy określa granice właściwej osobie ludzkiej autonomii23.

Tu sytuuje się rola sumienia, które „ujawnia tkwiącą w wolności czło-
wieka zależność od prawdy”24, nadając jej niejako normatywną moc. Je-
dynie bowiem przez respekt dla prawdy – w tym zwłaszcza przez respekt 
dla prawdy o  samym człowieku: o  tym, co mu jak osobie odpowiada, 
a co nie – spełnia się człowiek jako istota rozumna25. Respekt dla prawdy 
o człowieku ważny jest oczywiście także – w pewnym sensie nawet głów-
nie –  tam, gdzie w grę wchodzi prawda o  samym podmiocie działania. 

22 Tamże, s. 181. Por. też analizy wcześniejsze, s. 165–179.
23 Tamże, s. 198.
24 Tamże.
25 Zob. tamże, s. 193–228.
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Sumienie nade wszystko stawia podmiotowi przed oczy prawdę o nim sa-
mym i wskazuje na to, co przyczyni się do jego rozwoju, co zaś – także 
przez wolny wybór – do jego zguby26. A do jego moralnej zguby szczegól-
nie dotkliwie przyczynia się taki wybór, który rozmija się z poznaną przez 
człowieka prawdą, wybór taki oznacza bowiem uderzenie w to, co określa 
i wyróżnia człowieka jako osobę: w jej rozumność. Idąc tym tropem, Ta-
deusz Styczeń analizuje sytuację zwykłego Kowalskiego, któremu w okre-
sie stanu wojennego władze oferują wolność (zwolnienie z więzienia) za 
podpis pod oświadczeniem sprzecznym z jego własnymi przekonaniami. 
Pisze Styczeń:

Kowalski widzi w olśniewającym skrócie, iż nie może zignorować prawdy raz po-
znanej i za prawdę uznanej, nie ignorując, więcej, nie przekreślając przez to sa-
mego siebie. Ocalić siebie, to ocalić wolność nieporównanie głębszą i ważniejszą 
od tej, jaką przełożeni więzienia oferują Kowalskiemu w zamian za podpis, który 
oznacza akt sprzeniewierzenia się prawdzie. Ocalić swą wolność, ocalić wierność 
wobec poznanej prawdy i ocalić samego siebie – to jedno i to samo!27

Wojtyła świadom jest tego, że człowiek może dokonać wyboru wbrew 
poznanej prawdzie, „ale właśnie ta znana z doświadczenia moralności rze-
czywistość winy, grzechu, zła moralnego tym pełniej ujawnia fakt, że w woli 
ludzkiej tkwi odniesienie do prawdy i wewnętrzna od niej zależność”28.

Nacisk, jaki kładzie autor na odczytywaną w sumieniu „normatywną 
moc prawdy”, tłumaczy się nie tylko wewnętrzną logiką analizy struktury 
ludzkiej wolności (zwłaszcza wolności jako samostanowienia), lecz także 
kontekstem filozoficznym i – szerzej – cywilizacyjnym, w jakim dzieło to 
powstawało. Jest rzeczą znamienną, że w drugim wydaniu dzieła Osoba 
i czyn szczególnie rozwinięty został ten fragment refleksji nad wolnością, 
który wiąże się z  jej odniesieniem do prawdy29. Wojtyła wyraźnie chce 

26 Zob. A. Szostek, Sumienie: świadek i strażnik zbawczej prawdy o człowieku. Na marginesie 
części II „teologii ciała” Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. 
Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1987, 
s. 171–191.

27 T. Styczeń, Wolność w prawdzie, [w:] tenże, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 87. Zob. 
też: A. Szostek, Wolność – prawda – sumienie, „Ethos” (1991), nr 3–4, s. 25–37.

28 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 183n.
29 Por. tamże, s. 180–191.
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zdystansować się wobec tej odmiany „personalizmu”, która – kładąc wiel-
ki nacisk na wolność człowieka i w niej upatrując główną podstawę jego 
osobowej godności – chce „wyswobodzić” ją z obowiązku respektowania 
prawdy, którą człowiek zdolny jest poznać i  którą winien się kierować. 
Niekiedy (jak u Jeana-Paula Sartre’a) postulat „uwolnienia” człowieka od 
wszelkich norm głoszony jest wprost, niekiedy zaś pośrednio: przez po-
danie w wątpliwość możliwości poznania przez człowieka prawdy bądź 
też przez podkreślanie, iż nie istnieje żadna wyraźna, treściowo określona 
prawda – zwłaszcza prawda o człowieku – która mogłaby stanowić wiążą-
cą go normę moralną. Sumieniu przyznaje się w takich ujęciach rangę de-
cyzji kreującej wartość i powinność moralną, nie zaś aktu poznania praw-
dy: sądu w znaczeniu logicznym30.

Karol Wojtyła wydaje się świadomy atrakcyjności takiej wizji wolności, 
a jednocześnie jej zwodniczego charakteru, wyrażającego się w faktycznym 
poddaniu człowieka (w imię rzekomej wolności) tym siłom w nim samym, 
nad którymi winien on – jako istota rozumna – panować. Tak oto extre-
ma iunguntur: pozorne wywyższenie wolności poprzez jej „uwolnienie” od 
prawdy prowadzi w praktyce do zniewolenia człowieka przez siły „pod- 
-ludzkie”, nad którymi nie ma on w rzeczywistości władzy, o co w imię in-
nych przesłanek podejrzewają człowieka determiniści. Ale też podobnie 
jak z deterministami dyskutuje Wojtyła pośrednio, poprzez ukazanie bo-
gactwa doświadczenia człowieka, tak też tendencji liberalistycznych nie 
krytykuje on wprost, stara się natomiast odsłonić konieczny związek wol-
ności z prawdą w pozytywnie prowadzonej refleksji filozoficznej.

Wolność w służbie miłości

Szukając najważniejszej prawdy o osobie ludzkiej, a jednocześnie takiej, któ-
ra najtrafniej wskazuje na ostateczne perspektywy wolności, Wojtyła przy-
wołuje tekst z konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium et spes, gdzie 
w p. 24 czytamy: „Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego 

30 Od tendencji tych nie są wolne środowiska katolickich moralistów, co podkreśla Jan Pa-
weł II zwłaszcza w encyklice Veritatis splendor. Por. też: A. Szostek, Natura – rozum – wol-
ność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej, 
Rzym 1990.
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Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko 
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”. Słowa te streszczają, zdaniem 
Wojtyły, „wielowiekowe tradycje i poszukiwania chrześcijańskiej antropo-
logii, dla których wyzwalającym światłem stało się chrześcijańskie Obja-
wienie”31. Ich związek z dotychczasowymi analizami wolności – zwłaszcza 
wolności jako samostanowienia –  jest dwojaki. Po pierwsze, ukazują one 
ostateczne dobro – wartość, której wolność jest i winna być przyporząd-
kowana. Jak powiedziano, wolność zawsze jest intencjonalnie nakierowana 
na wartość, którą wolnym aktem człowiek wybiera; gdy trzeba, rozstrzyga-
jąc – na gruncie prawdy o dobru – które dobro kosztem którego wybrać na-
leży. Otóż cytowane słowa Soboru w pierwszej swej części zwracają uwagę 
na wsobną wartość człowieka, który przez samego Boga jest „chciany” dla 
niego samego; wartość, która „domaga się” (w sensie moralnym) respek-
tu dla osoby ze strony wszystkich innych osób – i w tym sensie stanowi do-
bro, rzec można, najbardziej godne wolnego wyboru. Po drugie, cytowany 
dokument soborowy podkreśla, że najgłębiej spełniającym człowieka ak-
tem jest akt bezinteresownego daru z siebie samego, daru miłości względem 
drugiej osoby. Otóż, powiada Wojtyła, 

w doświadczeniu samostanowienia osoba ludzka odsłania się przed nami jako 
swoista struktura samo-posiadania i samo-panowania. Jedno i drugie nie oznacza 
jednakże zamknięcia się w  sobie. Wręcz przeciwnie, zarówno samo-posiadanie, 
jak i samo-panowanie oznaczają szczególną dyspozycję do „daru z siebie samego”, 
i to właśnie do daru „bezinteresownego”. Tylko ten mianowicie, kto sam siebie po-
siada, może też siebie samego oddać – i to oddać bezinteresownie. I tylko ten, kto 
sobie samemu panuje, może też z siebie samego uczynić dar – i to znowu dar bez-
interesowny32.

Uznanie, iż człowiek spełnia się poprzez bezinteresowny dar z siebie 
samego, wskazuje na znamienny paradoks wolności. Spełnienie osoby 
w jej wolności polega bowiem poniekąd na rezygnacji z własnego, wolne-
go decydowania o sobie; na wolnym „oddaniu” siebie drugiej, umiłowanej 
osobie. Najgłębszym aktem wolności okazuje się dobrowolne związanie 

31 K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt., s. 430.
32 Tamże, s. 431.
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się z drugą osobą, oddanie się jej w miłości. Jest to jedna z prawd, które 
szczególnie fascynowały Karola Wojtyłę/Jana Pawła II. W książce Miłość 
i  odpowiedzialność, a  następnie w  cyklu katechez zatytułowanych Męż-
czyzną i niewiastą stworzył ich ukazał on ogromne bogactwo kryjące się 
za wzajemnym darem z siebie osób złączonych więzią oblubieńczej mi-
łości. Dzieła te oraz wiele innych przemówień i innych wystąpień papie-
skich, adresowane są do współczesnego człowieka, który zdaje się nie do-
ceniać tak pojętej miłości jako szczytu ludzkiej wolności. Papież podjął 
hasło swego poprzednika Pawła VI i nawoływał do szerzenia „cywilizacji 
miłości” oraz „kultury życia” tak dziś agresywnie atakowanej przez „kul-
turę śmierci”33, ku której zmierza człowiek, gdy zatrzymuje się w swej fa-
scynacji wolnością niejako wpół drogi: gdy cieszy się samym jej posiada-
niem i używa do zaspokojenia swych konsumpcjonistycznych apetytów 
coraz to bardziej wymyślnych i coraz trudniejszych do pogodzenia z dą-
żeniami, a niekiedy nawet z życiem, innych ludzi.

Uczestnictwo – alienacja – wolność

Otwarcie na miłość jako zwieńczenie swoistej „logiki wolności” nie wy-
czerpuje się w  relacjach indywidualnych (w relacji „ja–ty”, jak to ujmu-
je Wojtyła), ale ma też swój wymiar społeczny, ugruntowany na relacji 
„my”34. Prowadzi nas to do kolejnego działu filozofii człowieka, który au-
tor Osoby i czynu opatrzył tytułem Zarys teorii uczestnictwa. Nie wchodząc 
w szczegóły tego zarysu, wskazać jednak trzeba, że wspomniana katego-
ria „daru z siebie” jako aktu prowadzącego ludzki podmiot do pełni jego 
osobowego człowieczeństwa pozwala Wojtyle dostrzec w  uczestnictwie 
nie tylko i nie przede wszystkim to, że człowiek działa wspólnie z innymi 
(inaczej by bowiem zginął na tym pełnym zagrożeń świecie), ale to, że jest 
ono „właściwością osoby działającej i bytującej wspólnie z innymi”35. Po-
przez uczestnictwo człowiek urzeczywistnia siebie (w tym sensie: realizuje 

33 Zob. Jan Paweł II, encyklika Evangelium vitae, p. 87.
34 Zob. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia an-

tropologiczne, dz. cyt., s. 396–408.
35 Tenże, Uczestnictwo czy alienacja?, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 

dz. cyt., s. 459 (rozstrzelenie K. W.).
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personalistyczną wartość czynu), zwłaszcza przyjmując postawę solidar-
ności. Polega ona na tym, że podmiot solidaryzuje się z dobrem wspólnym 
społeczności, do której należy, traktując dobro wspólne jako dobro własne, 
angażując w jego realizację cały swój osobowy potencjał. Gdy zaś kieru-
nek dążenia do pomnożenia dobra wspólnego nie odpowiada jego najgłęb-
szym przekonaniom, wówczas podmiot zmuszony jest przyjąć  –  równie 
autentyczną jak solidarność – postawę sprzeciwu. Dla przykładu: ci, któ-
rzy solidaryzują się z aktualną linią polityczną w swoim państwie, będą na-
leżeli do partii rządzącej lub ją wspierali. Ci zaś, którzy – w imię tej samej 
troski o dobro kraju – nie zgadzają się z tą linią, zasilać będą opozycję. Soli-
darność trzeba jednak odróżnić od konformizmu, zaś sprzeciw od uniku. 
Konformista sprzyja aktualnej władzy, jeśli widzi w tym własną korzyść, 
przyjmie jednak postawę uniku, jeśli uzna, że poparcie dla władz jest dlań 
niekorzystne. Radykalnie odróżniając i oddzielając dobro własne od dobra 
wspólnego, obywatel taki „niejako godzi się na to, że wspólnota odbiera 
mu siebie. Równocześnie zaś on odbiera siebie wspólnocie”36.

Postawy te – ujmując rzecz w dużym skrócie – są konsekwencją tego, 
ku czemu człowiek w  swych aktach wolnego wyboru ostatecznie zmie-
rza. Jeśli celem jego działania jest druga osoba (drugie osoby), wówczas 
podstawowym wymiarem wzajemnego odniesienia jest wymiar „bliź-
ni” i  na tym fundamencie kształtują się postawy autentyczne (solidar-
ność i  sprzeciw). Jeśli jednak celem tym jest pomnożenie posiadania 
(świat dóbr konsumpcyjnych), wówczas drugi człowiek jest raczej kon-
kurentem niż bliźnim; musi bowiem dzielić się z nim dobrami, których 
nie wystarczy, by zaspokoić nienasycone apetyty konsumpcyjne tych, któ-
rzy taką postawę przyjmują. Zdaniem Wojtyły niezmiernie ważne jest, czy 
przyjęty w danym społeczeństwie system społeczno-ekonomiczny sprzy-
ja kształtowaniu postaw autentycznych, czy nieautentycznych. Te ostat-
nie znajdują pożywkę w  dwóch typach błędnych systemów: indywidu-
alistycznym i  „antyindywidualistycznym” (totalitarnym). Za pierwszym 
z nich kryją się pewne odmiany kapitalizmu, za drugim – ówczesny „re-
alny socjalizm”. W obu naruszona zostaje prawidłowa relacja pomiędzy 

36 K. Wojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 328. Warto wspomnieć, że termin „solidarność” pojawił 
się w książce opublikowanej w roku 1969, a więc przed utworzeniem NSZZ „Solidarność”, 
a sens tego „tytułu” pierwszych w PRL wolnych związków zawodowych głęboko harmoni-
zuje z tym znaczeniem, które analizuje i aprobuje Wojtyła.
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dobrem osoby i dobrem wspólnym społeczności. W obu bowiem zakłada 
się, że dobro jednostki i dobro wspólnoty to kategorie opozycyjne i wza-
jem do siebie niesprowadzalne, tyle tylko, że „w indywidualizmie chodzi 
o zabezpieczenie dobra jednostki przed wspólnotą, w totalizmie – jak po-
twierdzają różne doświadczenia historii – o zabezpieczenie się przed jed-
nostką w imię swoiście pojętego dobra wspólnego”37.

I tu pojawia się problem alienacji, rozumianej jako sytuacja, w której 
wytwór człowieka zyskuje nad nim władzę i w ten sposób człowieka wyob-
cowuje („odczłowiecza”). Jak wiadomo, przezwyciężenie alienacji stano-
wiło jedną z głównych racji, którymi marksiści usprawiedliwiali program 
rewolucyjnych przemian, mającymi prowadzić do bezklasowego – i wol-
nego od alienacji – komunizmu. Wojtyła także uznawał problem alienacji 
za ważny, uważał jednak, że jej marksistowska diagnoza i proponowana 
terapia obarczone są fundamentalnym błędem, związanym z  materiali-
styczną interpretacją ludzkiego bytu, która kazała Marksowi szukać wyj-
ścia w rewolucji ekonomiczno-społecznej. Rewolucja taka może co naj-
wyżej zastąpić jedną formę alienacji inną, nie może jednak doprowadzić 
do emancypacji człowieka, ponieważ u samego początku błędnie sytuuje 
podstawowe dobro ludzkiej osoby. Przezwyciężyć alienację – i w tym sen-
sie wyzwolić człowieka – można jedynie na drodze uczestnictwa, w per-
spektywie którego najcenniejszym dobrem ludzkiej osoby jest drugi czło-
wiek i świat osób38.

Zagadnienie alienacji i uczestnictwa jako jej alternatywy jest dla nas 
ważne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ognisku-
je sprawę wolności i prawidłowego jej kształtowania w życiu społecznym. 
Po drugie, nie straciło ono na aktualności po „okrągłym stole” i zburze-
niu muru berlińskiego, a więc po okresie, kiedy postulat przezwyciężenia 
alienacji używany był jako jedno ze sztandarowych haseł odwołującej się 
do marksizmu ideologii. Do problemu tego wraca raz jeszcze Jan Paweł II 
w encyklice Centesimus annus. Stwierdziwszy, iż „gorzkie doświadczenie 
krajów socjalistycznych wykazało, że kolektywizm nie likwiduje aliena-
cji, lecz raczej ją powiększa”, papież dodaje jednak: „Doświadczenie histo-
ryczne Zachodu natomiast wykazuje, że nawet jeśli marksistowska analiza 

37 Tamże, s. 314n. 
38 Zob. tamże, s. 323–326; tenże, Osoba: podmiot i wspólnota, s. 409–413; tenże, Uczestnictwo 

czy alienacja?
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i rozumienie podstaw alienacji są fałszywe, to jednak alienacja połączona 
z utratą autentycznego sensu istnienia jest zjawiskiem obecnym również 
w rzeczywistości społeczeństw zachodnich”39. Ważne jest nade wszystko, 
by uprzytomnić sobie to, iż 

alienacja polega na odwróceniu relacji środków i  celów: człowiek, nie uznając 
wartości i wielkości osoby w samym sobie i w bliźnim, pozbawia się możliwo-
ści przeżycia w pełni własnego człowieczeństwa i nawiązania tej relacji solidar-
ności i wspólnoty z innymi ludźmi, dla której został stworzony przez Boga. Czło-
wiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego; dar ten 
jest możliwy dzięki podstawowej „zdolności transcendencji” osoby ludzkiej. […] 
Wyobcowany jest zatem taki człowiek, który nie chce wyjść poza samego sie-
bie, uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznej ludzkiej wspólnoty, dążącej 
ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg. Wyobcowane jest spo-
łeczeństwo, które poprzez formy społecznej organizacji, produkcji i  konsump-
cji utrudnia zarówno realizację tego daru, jak i budowanie międzyludzkiej soli-
darności. […] człowiek, który troszczy się wyłącznie albo głównie o to, by mieć 
i  używać, niezdolny jest już do opanowywania własnych instynktów i  namięt-
ności oraz do podporządkowania ich sobie przez posłuszeństwo prawdzie, nie 
może być wolny: posłuszeństwo prawdzie o Bogu i człowieku jest pierwszym wa-
runkiem wolności, pozwala człowiekowi uporządkować własne potrzeby, własne 
pragnienia i sposoby ich zaspokajania według właściwej hierarchii, tak by posia-
danie rzeczy pozwalało mu wzrastać40.

Długi to cytat, słowa te jednak nie tylko jasno wyrażają stanowisko Ka-
rola Wojtyły/Jana Pawła II w sprawie alienacji, ale stanowią także dobrą 
konkluzję całej jego filozofii wolności. Są to przy tym słowa prowokują-
ce. Któryż z polityków podejmie ryzyko, by kierować państwem i społecz-
nością międzynarodową, odwołując się nie do „gry interesów” poszcze-
gólnych ludzi i  grup społecznych, lecz do solidarności międzyludzkiej; 
powściągając nadmierne konsumistyczne apetyty, tak by stworzyć do-
godne warunki do budowania „cywilizacji miłości”? Czy jednak nasze 
trudne doświadczenia – nie tylko czasów „realnego socjalizmu”, lecz także 

39 Jan Paweł II, encyklika Centesimus annus, p. 41.
40 Tamże.
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najnowsze, związane z kształtowaniem nowego ładu społecznego w kra-
ju – nie powinny nas skłaniać do poważniejszego rozważenia tych propo-
zycji, pozornie naiwnych, a  przecież opartych na głębokim rozumieniu 
człowieka, jego wolności i jego prawdziwego dobra?
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Ta d e U s z  G a d a c z

dramat dobra  
w perspektywie ludzkiej skończoności 
w filozofii ks. Józefa Tischnera

Dobro w myśli ks. Tischnera ukazuje się w dwóch perspektywach: nie-
skończonej – boskiej i skończonej – ludzkiej. Istotą Boga jest Dobro. Bóg 
istnieje w  sposób absolutny, ponieważ jest absolutnym Dobrem. Czło-
wiek, choć otwarty jest na nieskończoność Dobra, pragnie go, nie istnieje 
w sposób absolutny. Jego niepowtarzalność i autentyczność możliwa jest 
jedynie za cenę jego skończoności, a  ta za cenę doświadczenia dramatu 
dobra i  zła. „Miejsce, w którym dobrzy obcują z Dobrem Najwyższym, 
nazywa się niebem” – pisze ks. Tischner1. My jednak nie jesteśmy w nie-
bie, lecz na ziemi. 

W ontologii, jak wiadomo, na trzecim stopniu abstrakcji piękno, prawda i  do-
bro  convertuntur (są zamienne). Ale my nie żyjemy na trzecim stopniu abstrakcji. 
W naszym życiu trzy te „wartości” znajdują się w stanie sporu. Dramat prawdy nie 
bywa dramatem dobra, a tym bardziej dramatem piękna. Podobnie jest z drama-
tem dobra i zła. Zło także bywa piękne. Prawda nie zawsze bywa „dobra”. W tej sy-
tuacji człowiek musi wybierać, w czym ma szukać „usprawiedliwienia”. Między in-
nymi na tym polega dramatyzm jego egzystencji2. 

W dramacie skończoności dobro i zło związane są z sobą nierozdziel-
nie, splecione we wspólnym czasie, we wspólnej przestrzeni, w  jednym 
i  tym samym człowieku. „Tak splecione stanowią istotną perspektywę 

1 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 211.
2 Spór o  istnienie człowieka. Z księdzem profesorem Józefem Tischnerem rozmawia Tadeusz 

Gadacz, „Nowe Książki” (1998), nr 3, s. 6.
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dziejów człowieka”3. Na tym świecie jest tak, że dobro jest uwarunkowa-
ne przez zło, a zło przez dobro. „Czyniący dobro mimo woli wyzwala zło, 
a czyniący zło wyzwala dobro. Gdyby nie istniał marnotrawny syn, nie by-
łoby miłosiernego ojca”4. 

Dramat dobra i zła rozgrywa się zatem w świecie, który jest skończony; 
w którym, zanim uczynimy jakieś zło, zło już istnieje. Być może dlatego, 
że świat jest tylko światem. W tę skończoność wpisana jest kondycja ludz-
kiego istnienia. Interpretując mit platońskiej jaskini, ks. Tischner pisał: 

Cóż nam odsłania to doświadczenie? Odsłania nam ono fakt, że świat, w którym 
żyjemy, nie jest takim światem, jaki może i powinien być. Pierwotne doświadcze-
nie aksjologiczne nie mówi nam, że powinno być coś, czego nie ma. Nie mówi 
nam też, że powinienem coś zrobić, czegoś zaniechać. To wszystko okazuje się 
wtórne. Pierwotne jest wyłącznie to: jest coś, czego być nie powinno. Widzialny 
świat jest ułudą świata. Prometeusz wisi przybity do ściany, ale dlaczego, za co? 
Wszyscy żyjemy w jaskini pełnej cieni, za co nas tak przykuto? Dlaczego sprawie-
dliwi cierpią? Dlaczego umarł Sokrates w taki sposób? Wciąż pierwotne jest to: jest 
coś takiego, czego być nie powinno5.

Skończoność ludzkiego istnienia naznaczona jest nie tylko drama-
tycznym napięciem między Dobrem, Prawdą i  Pięknem. Dramatycz-
ne jest także Dobro w samym sobie. Najpierw chciałbym zatrzymać się 
przy głównych wątkach wewnętrznego dramatu Dobra, wynikających ze 
skończoności istnienia i  czynionego przez człowieka dobra. W  drugiej 
części będę chciał zająć się samym dramatem.

dramat dobra

Jednym z dramatycznych wymiarów dobra jest realizacja własnego „ja ak-
sjologicznego”. Dramat dobra obecny jest zatem już we wczesnym okre-
sie filozofii ks. Tischnera, kiedy to tworzył on koncepcję „«ja aksjologicz-
nego», będącego tym pojęciem, z  którego dają się «wywieść» wszystkie 

3 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998, s. 84.
4 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 1991, s. 33.
5 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 485n.



Dramat dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera 341

inne pojęcia ja”6. Jest ono transcendentne, irrealne, lecz jednocześnie in-
dywidualne. Tutaj interesuje nas przede wszystkim indywidualny, osobo-
wy wymiar owego „ja”. 

Indywidualność tę podkreśla słówko „moje”, które stosujemy niekiedy dla jego do-
określenia. „Moje ja” jest jedno, niepowtarzalne, inne niż ja aksjologiczne dru-
giego człowieka. Ani cenniejsze, ani mniej cenne, po prostu inne, jak inne jest 
piękno dwu obrazów jednego i tego samego przedmiotu malowanego przez dwu 
mistrzów. Ogólna może być tylko idea ja. Samo ja nie jest jednak ideą7.

Dramat rodzi się z napięcia między irrealnym i transcendentnym wy-
miarem ja aksjologicznego a  jego wymiarem indywidualnym. Żaden 
kształt aksjologiczny, jaki ktoś nadaje swemu ja, nie jest ostateczny, nie 
wyczerpuje wszystkich jego możliwości. 

Proces urealnienia rozgrywa się w  nastroju, którego właściwością jest pewna 
szczególna dwoistość. Z jednej strony towarzyszy mu świadomość „wzbogacania 
się” o nowe perspektywy urzeczywistnień aksjologicznych. […] Z drugiej jednak 
strony towarzyszy mu świadomość nieodwołalnego „zatrzaśnięcia się” innych ho-
ryzontów aksjologicznych i  bezpowrotnego „zubożenia”. […] Stojące w  samym 
środku tej dwoistej nastrojowości egzystencjalnej ja aksjologiczne nie zna pełnej 
wygranej, chociaż pełnej wygranej pragnie. Poprzez cały ciąg procesu urealnienia 
niesie ono w sobie nieokreślone uczucie goryczy, którego rdzeniem jest pamięć 
o tych bezpowrotnych zubożeniach8.

Indywidualny, osobowy wymiar aksjologicznego „ja” znajduje się za-
tem zawsze w sytuacji dramatycznej: na każdej wybranej przezeń drodze 
aksjologicznej samorealizacji kładą się zawsze cieniem drogi niewybra-
ne. To dlatego, pisze Tischner, że usiłujemy zracjonalizować sobie to do-
świadczenie dramatu, uprawiamy prywatne mitologie: 

Człowiek opowiada swój możliwy los, gdyby był postawiony w  innym świe-
cie i wśród innych przypadków. Prywatne mitologie zaczynają się zazwyczaj od 

6 Zob. J. Tischner, Impresje aksjologiczne, „Znak” (1970), nr 188–189, s. 205.
7 Tamże, s. 216.
8 Tamże, s. 218.
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słów: „Gdyby stosunki inaczej się ułożyły, byłbym dzisiaj…” Przegrani snują w ten 
sposób pociechy po klęskach, a  zwycięzcy konstruują marzenia o  jeszcze więk-
szych triumfach. „Dajcie nam inny świat – mówią ludzie w prywatnych mitolo-
giach – a pokażemy wam inną wersję samych siebie”. Poprzez prywatne mitologie 
odsłania się radykalnie fundamentalna kondycja aksjologicznego ja – jego irreal-
ność i jego transcendencja9.

Dramatem naznaczone jest także spotkanie Innego. Jego obecność 
otwiera nas na Dobro. Ponieważ jednak każda osoba jest inna, inna musi 
być dlań miara Dobra. W odniesieniu do innej osoby nie istnieje zatem 
sprawiedliwość w ogóle, szlachetność w ogóle, męstwo w ogóle:

Wartości etyczne odsłaniają się nam zawsze jako „partytura” w tle obecności dru-
giego człowieka. […] Abstrahowanie od drugiego człowieka pociąga za sobą zawsze 
jakieś zubożenie pierwotnej sytuacji etycznej. Ta zaś jest zawsze konkretna, niepo-
wtarzalna, związana z człowiekiem. Bardzo często brak nam słów na jej opisanie. Bo 
słowa obejmują tylko to, co powtarzalne. A związane z ludzkim konkretem wartości 
poddają się uogólnieniom z oporem i jakby trochę pod przymusem10.

Innym wymiarem dramatu dobra w relacji do innego jest wzajemność. 
„W spotkaniu z drugim nasze poszukiwania albo się rozminą, albo się od-
najdą. Jeżeli odnajdziemy się nawzajem, on stanie się pełnym człowiekiem 
dzięki mnie i  ja stanę się pełnym człowiekiem dzięki niemu”11. Wzajem-
ność pojawia się u Tischnera w miejscu Heglowskiego pojęcia uznania. Od-
mowa uznania Innego może doprowadzić go nie tylko na próg samotności 
i cierpienia, lecz nawet śmierci. Jedno z istotnych odkryć aksjologicznej ety-
ki Tischnera dotyczy właśnie uznania–wzajemności. To nie miejsca tworzą 
międzyosobowe uznanie–wzajemność, lecz uznanie–wzajemność tworzy 
miejsca. Dzięki międzyosobowemu uznaniu–wzajemności powstaje dom.

Człowiek nie może zadomowić się w  samotności. Samotni budują cele, inni 
wznoszą kryjówki. Zadomowienie jest miejscem kobiecej i męskiej wzajemności. 

9 Tamże, s. 219.
10 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, [w:] D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak; 

J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982, s. 58–59.
11 Tamże, s. 58.
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[…] Kobieta w samotności nie posiada domu. Samotny mężczyzna również nie 
posiada domu. Mimo to mężczyzna ofiarowuje kobiecie dom i  kobieta ofiaru-
je dom mężczyźnie. Na tym polega istota wzajemności, iż człowiek ofiarowuje 
drugiemu to, co w ogóle staje się możliwe dzięki obecności drugiego przy nim12.

Kolejnym miejscem wzajemności jest warsztat pracy. „Praca jest nie 
tylko pokonywaniem oporu tworzywa, lecz przede wszystkim formą po-
rozumienia ludzi z ludźmi”13. Twórcze działanie wzajemności ukazuje się 
w  świątyni. „Sens owej wzajemności odsłania idea ofiary  –  uświęcenia 
przez poświęcenie. […] W ofierze wyraża się przeświadczenie, że człowiek 
jest dla Kogoś”14. Cmentarz jest natomiast miejscem wzajemności z przod-
kami. „Budować cmentarz i grób znaczy: podejmować dziedzictwo”15. Mię-
dzyosobowa wzajemność nie jest jednak wolna od dramatu. Jakże często 
domy zamieniają się w kryjówki, w których panuje odwet, praca staje się 
miejscem walki lub bezsensownego wysiłku, świątynie stają się miejscem 
wykluczania innych lub usprawiedliwiania swej przewagi nad innymi, 
a cmentarze stają się miejscem budzenia demonów przeszłości.

Przedstawiony tu wewnętrzny dramat dobra dotyczy nie tylko tego, 
że dom może zamienić się w kryjówkę, warsztat pracy w miejsce walki, 
świątynie w miejsca wykluczenia innych, a cmentarze mogą stać się miej-
scem budzenia demonów przeszłości. Dramat polega także na tym – jeśli 
można coś dopowiedzieć do myśli ks. Tischnera – że poświęcając się na-
zbyt pracy, zaniedbujemy dom, a czyniąc z pracy miejsce walki, dom za-
mieniamy w kryjówkę. Składamy w świątyni ofiary, budząc jednocześnie 
cmentarne demony przeszłości.

Co jest przyczyną dramatu wzajemności? Jedną z nich jest dramat do-
brej woli. 

W świecie, w  którym człowiek żyje, jego pragnienia i  dążenia moralne często 
nie znajdują zrozumienia. Świat nie chce takich pragnień uwzględnić, często są-
dzi po niezamierzonych owocach. Tymczasem owoce nie są zazwyczaj zawinio-
ne. Jakby jakaś ślepa, obca i złośliwa siła wkraczała od czasu do czasu w ludzkie 

12 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 228n.
13 Tamże, s. 230n.
14 Tamże, s. 232.
15 Tamże, s. 234.



Tadeusz Gadacz344

życie i odwracała na opak przyrodzoną dobrą wolę człowieka. […] Stąd rodzą się 
niekiedy w ludziach dramatyczne pytania: czy warto czynić dobro, jeśli dobro to 
owocuje złem?16

Kierujemy się zatem dobrą wolą, a  jakiś złośliwy demon wypacza to 
dobro. Szukamy także kompromisu między wymogami dobra a koniecz-
nościami życia. W  tym kontekście ks.  Tischner często przytaczał słowa 
św. Pawła: „Dobra, którego chcę, nie czynię, a czynię zło, którego nie chcę”17.

Kolejną przyczyną dramatu wzajemności jest dramatyczne napięcie 
przebiegające między relacją do Innego i siebie samego. Czy na każde pu-
kanie do drzwi należy te drzwi otworzyć? 

Co wiem o sobie ja – odpowiadający? Wiem jedno: dając odpowiedź, czyli speł-
niając prośbę pytającego, wiem już, co to znaczy być dobrym. Wiem z bezpośred-
niego doświadczenia. […] Wiem, co to znaczy być dobrym tu i  teraz. Daję to, 
o co mnie proszą. To dobrze. Ale daję, by już sobie poszli i przestali prosić. Tyl-
ko tyle daję. Nie więcej, resztę mam dla siebie. To źle. Odpowiadam i  tym spo-
sobem dowodzę, że jestem odpowiedzialny. Lecz chciałbym już zakończyć moją 
odpowiedzialność, oddalić się i nie wrócić. Ocalam innego. Ale i  siebie ocalam 
przed innym. Oddaję słowo, aby zatrzymać siebie. Zatrzymuję siebie, oddając sło-
wo. Być dobrym znaczy zarazem: nie być dobrym, być złym. Zawsze jest się w gra-
nicach skończoności. Odpowiedź i pytanie to także dwa wyrazy ludzkiej skończo-
ności – jak łzy, które płyną z oczu, mącąc widzenie świata18.

Dramatyczność dobra związana jest także z przemijalnością czasu, jego 
jednorazowością, nieodwracalnością, z możliwością nierozpoznania kairos: 

Myślenie etyczne musi dobrze rozumieć „znaki czasu”; musi mieć dobrą wolę 
rozumienia tych znaków. Grozi nam bowiem, że zapatrzeni w  gotowe systemy 
etyczne i  skupieni na dowodzeniu, że ich „normy są wciąż aktualne”, pozosta-
wimy bez żadnej repliki etycznej wezwania ludzi, którzy dziś walczą wśród nas 
o ludzką twarz19.

16 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, dz. cyt., s. 82n.
17 Tamże, s. 92.
18 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 104.
19 J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 370.
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Czyniąc jakieś dobro, możemy zatem nie rozpoznać tego dobra, które 
należy czynić tu i teraz. 

Wreszcie przyczyną dramatu jest nierozpoznanie istotnej nadziei, za-
równo własnej, jak i Innego. 

Zawsze jest tak, że albo ja proponuję drugiemu jakąś wartość do realizacji i mam na-
dzieję, że drugi podejmie moją propozycję, albo drugi proponuje mi coś podobnego, 
żywiąc wobec mnie podobną nadzieję. Skala wartości, jakich doświadczam w związ-
ku z drugim człowiekiem, rzeźbi skalę mojej nadziei, z którą zbliżam się ku niemu20.

Spośród wszystkich nadziei najważniejsza jest jednak nadzieja istotna: 

Nadzieja istotna to ta nadzieja, poprzez którą osoba ludzka zwraca się w  stro-
nę najbardziej sobie bliskich wartości, aby je odnaleźć lub zrealizować w świecie, 
w drugim, w sobie. Jest to zarazem ta nadzieja, którą osoba najskuteczniej broni 
siebie przed upadkiem w rozpacz. Poprzez nadzieję istotną wyraża się to, co w oso-
bie jest najbardziej osobowe21.

Rozpoznanie nadziei istotnej nie jest jednak proste:

Nie zawsze człowiek potrafi odkryć zawczasu, co jest jego wartością istotną i co jest 
jego istotną nadzieją. Jest to najczęściej „nadzieja wędrująca”. […] Wędrówki na-
dziei istotnej powodują kryzysy porozumień z drugim22.

Dramat dobra jest także dramatem relacji człowieka do Boga. Ludz-
ki dramat nie jest możliwy bez Boga, którego obecność stanowi funda-
mentalny punkt odniesienia dramatu. Już samo pytanie o Boga jest we-
dług Tischnera pytaniem dramatycznym: „Czy Bóg jest? Gdzie Bóg jest? 
Skąd przychodzi Bóg do człowieka? W  jaki sposób człowiek może od-
naleźć swego Boga?”23 Obecność Boga to jednak nie tylko fundamental-
ny punkt odniesienia dramatu, ale jego istota: „Wśród rozmaitych opinii 
i przypuszczeń, jedno jest szczególnie godne uwagi: istnieje właściwie tyl-

20 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, dz. cyt., s. 87.
21 Tamże, s. 88.
22 Tamże.
23 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 19.



Tadeusz Gadacz346

ko jeden dramat osoby – dramat człowieka z Bogiem. Każdy inny dramat 
i wątek dramatyczny jest jedynie fragmentem tego dramatu”24. 

Relacja człowieka z Bogiem jest relacją człowieka do Boga i Boga do 
człowieka. Dlatego dramat ma tu dwa wymiary. Od strony człowieka 
przedstawia go ks. Tischner jako dramat Hioba: 

Hiob ma świadomość, że stał się inny. Przede wszystkim stał się inny dla ludzi, 
szczególnie dla dawnych przyjaciół. W pewnym sensie stał się również inny dla 
Boga. Ale być innym dla ludzi i dla Boga znaczy, że także ludzie i Bóg stali się 
inni dla Hioba. […] Hiob nie rozumie swej sytuacji. Narastająca ze wszystkich 
stron wokół Hioba świadomość inności sprawia, że zamyka się on w sobie i w za-
mknięciu potwierdza swe „bycie-dla-siebie”. Hiob osiąga poziom istnienia „bez 
złudzeń” – poziom „monady bez okien”25.

Gdyby jednak Hiob był monadą bez okien, żadna relacja nie byłaby 
możliwa. Człowiek, w  tym wypadku Hiob, nie jest jednak monadą bez 
okien, lecz monadą z zatrzaśniętymi oknami: 

Ból Hioba polega na sprzeczności: ten, kogo nie ma  –  absolutnie Inny  –  wciąż 
jest. Nie ma go nigdzie w przestrzeni na zewnątrz Hioba, ale jest w jego wnętrzu. 
Hiob nosi Innego w sobie. Nosi go jako swoje istotne cierpienie. U dna bólu ciała, 
pod powłoką utkaną z ran, u źródeł nieszczęść, jakie go spotkały, rozpościera się 
On – ten, który jest tak Inny, jak inne są ludzkie bóle i cierpienia. […] Inny wtar-
gnął do wnętrza monady i zatrzasnął jej okna. Monada jest nie tyle „bez okien”, ile 
„z zatrzaśniętymi oknami”26.

Bóg (Inny) jest zatem obecny i jednocześnie nieobecny. Tischner do-
daje zdanie, które w  moim przekonaniu jest jednym z  bardziej drama-
tycznych zdań wyrażających relację człowieka do Boga: „Inny jest bólem, 
który nie pozwala mieć siebie. Nie można żyć bez Innego, ale z Innym też 
żyć nie można”27. Oto sytuacja człowieka wobec Boga. By wejść w rela-
cję z Bogiem (Innym), trzeba być sobą (odosobnienie). Jednocześnie jed-

24 Tamże.
25 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 222.
26 Tamże, s. 225n.
27 Tamże, s. 226.



Dramat dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera 347

nak to odosobnienie jest cierpieniem (nie można żyć bez Innego). Ślad 
Innego w skończoności jest warunkiem relacji z Innym. Kondycja czło-
wieka, który spotyka Boga, jest kondycją człowieka cierpiącego. 

Dramatu doświadcza także Bóg. Słowo, stając się ciałem, weszło w sam 
rdzeń ludzkich sytuacji granicznych. Narodzinom Jezusa towarzyszyło 
mordowanie niewinnych dzieci. Tischner dostrzegł cały dramatyzm sytu-
acji. „Możemy sobie łatwo wyobrazić zrozpaczoną matkę, która po stracie 
dziecka oskarża nie tylko Heroda, lecz także… Jezusa: «Po co się urodzi-
łeś? Dlaczego prowokowałeś zbrodniarza?»”. Dla Tischnera nie było istot-
ne, czy takie oskarżenia w ogóle padły. Wystarczyło, że były możliwe. Jaką 
świadomość miał Jezus, któremu opowiedziano to wydarzenie? 

Nie wiemy, jakie etapy przechodziło w duszy Jezusa Jego ludzkie poczucie winy. Wie-
my jednak, że nie było Mu ono całkiem obce. Nad Jordanem powiedziano mu: jesteś 
Barankiem Bożym, jesteś żywym nosicielem ludzkich win. Będzie się o Nim powta-
rzać: „Winy całego świata nosił”. […] Jezus ukazuje się nam jako święty i obwiniony 
zarazem. Z sytuacji granicznej, w której trzeba człowiekowi przyjąć winę lub winę od-
rzucić, Jezus wyjdzie z poczuciem najgłębszej świętości i najgłębszego obwinienia28. 

Tischner w swej interpretacji posuwa się odważnie daleko. To nie mat-
ki, które straciły swe dzieci, są winne. To nie one są winne tego, że żyjemy 
w świecie, w którym możliwa jest rozpacz matek. To nie Bóg umiera naj-
pierw dla i za człowieka, lecz człowiek dla i za Boga. Bóg rodzi się w świe-
cie śmierci. „Jego życie […] stanowi własność niewinnie pomordowanych 
i wszystkich im podobnych”29. I w innym miejscu pisał: 

Wcielenie Słowa dokonane na takim świecie, na jakim wszyscy żyjemy, musiało 
z wielu względów zakończyć się tragedią. Znów logika będzie nieubłagana. Skoro 
Bóg jest miłością, skoro Syn jest w Ojcu, a Ojciec w Synu, skoro rozpacz człowie-
ka stawia Boga w stan oskarżenia, trzeba Synowi podzielić los zrozpaczonych aż do 
końca. Oskarżenia zrozpaczonych wtedy tylko mogą stracić swą pierwotną siłę, gdy 
rozpaczający posłyszą głos z krzyża: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”30

28 J. Tischner, Miłość nas rozumie, Kraków 2000, s. 33.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 34.
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dramat

Przejdźmy teraz do istoty samego dramatu. Istotą dramatu jest dialektycz-
na synteza skończoności i nieskończoności. Rozwiązanie syntezy prowadzi 
albo do zamknięcia człowieka w skończoności, albo zamknięcia go w nie-
skończoności. Pierwsze rodzi rozpacz, a drugie pychę. Tischnerowska kon-
cepcja dramatu ma proweniencję Pascalowską. Tischner pisał: „Poznanie 
Boga filozofów rodzi pychę, poznanie ludzkiej nędzy rodzi rozpacz, je-
dynie poznanie Chrystusa jest środkiem, bo «w Nim poznajemy własną 
nędzę i własną wielkość»”31. W wielu miejscach można u ks. Tischnera wy-
tropić ową Pascalowską syntezę. Tak pojmuje on np. pojęcie osoby: 

Osoba jest osadzona na sprzeczności. Jest bytem wewnętrznie sprzecznym, który 
utrzymuje siebie przy istnieniu dzięki bezustannemu odzyskiwaniu wewnętrznej 
równowagi między przeciwieństwami. Nie są to przeciwieństwa ontologiczne, lecz 
agatologiczne, umieszczone na osi bezpośrednio przeżywanego dobra i zła32. 

Podobnie dialektycznie postrzega on doświadczenie wartości, jako 
jednoczesne, syntetyczne doświadczenie obecności skończonej osoby 
i  nieskończonego Dobra. Brak widzenia osoby w  doświadczeniu etycz-
nym prowadzi według Tischnera do etycznego utopizmu:

Człowiek jednostronnie wyczulony na świat wartości, ale pozbawiony daru wi-
dzenia rzeczywistości, staje się najczęściej etycznym utopistą. Zapatrzony wprost 
w słońce, nie może widzieć świata. Chcąc zawsze zrobić to, co możliwie najlepsze, 
nie potrafi zrobić tego, co właściwe. Pozostaje mu jedynie marzycielski rozhowor 
o  wzniosłych ideach, pięknych przykładach, najwyższych wartościach ludzkich, 
dla których jednak zawsze brak czasu i brak miejsca. […] etyczny utopista to ten, 
kto pozwolił, by jego własne ideały – oślepiły go33.

Przeciwieństwem etycznego utopizmu jest etyczny fatalizm. Tak jak 
utopista widzi jedynie absolutność wartości, nie widząc rzeczywistej 

31 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, dz. cyt., s. 144.
32 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 242.
33 Tamże, s. 382.
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obecności innego, tak fatalista widzi jedynie rzeczywistą obecność, nie 
dostrzegając wartości. 

Już to dialektyczne napięcie między utopizmem a fatalizmem ukazuje, 
że dramat będący syntezą doświadczenia skończoności i nieskończoności 
może przerodzić się w dwa rodzaje tragedii: tragedii zamknięcia w samej 
skończoności i tragedii zamknięcia tylko w samej nieskończoności. Każde 
rozbicie dialektycznej syntezy między skończonością i nieskończonością, 
która stanowi istotę dramatu, prowadzi do tragedii. 

Pierwszy rodzaj tragedii to tragedia skończoności, w której skończo-
ność zamyka się na nieskończoność. Doświadczamy zła, tracąc nadzie-
ję na Dobro: 

Dramat otwiera możliwość tragedii. Istotę tragedii stanowi zwycięstwo zła nad do-
brem. […] Tragiczny splot wydarzeń tym się charakteryzuje, iż zło, zamiast gi-
nąć – tryumfuje. Za swój czyn miłosierdzia Prometeusz ponosi karę. Uciekający 
przed przeznaczeniem król Edyp pada ofiarą przeznaczenia. Sprawiedliwy ginie 
ukrzyżowany między łotrami. Tragedia kończy się wydarzeniem, w którym dobro 
ukazuje swą bezsiłę w sporze ze złem. Słówkiem „tragiczność” określamy możli-
wość tragedii. Dramat kryje w sobie zarodek tragiczności, otwiera bowiem drogę 
ku tragedii jako swej możliwości34.

Przejawem tragedii skończoności jest melancholia: 

Świat melancholii jest podzielony na dwie zasadniczo różne przestrzenie: górną, 
idealną i utopijną, oraz dolną, codzienną i prozaiczną. W idealną przestrzeń świa-
ta kierują się najgłębsze nadzieje, ambicje, marzenia człowieka. […] W przestrze-
ni prozaicznej dzieje się szara codzienność. […] Tutaj pędzi swój nudny i nostal-
giczny żywot człowiek przywiązany do swego czasu i swej przestrzeni, odbywając 
pokutę za nieokreślone winy35.

Melancholia jest stanem apatii i porażki po niezrealizowanej szansie. 
Dla Tischnera szczególnie istotne jest odniesienie melancholii do czasu: 
„Melancholia jest rozpaczą, która nie zdążyła dojrzeć, różnica wynika 

34 J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 64.
35 J. Tischner, Chochoł sarmackiej melancholii, [w:] tenże, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, 

s. 16.
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z czasowości. Czas rozpaczy jest czasem bez jutra. Czas melancholii jest 
czasem degradującego się jutra”36. Istotą religii melancholii jest apoteo-
za cierpienia. „O ile w chrześcijaństwie cierpienie miało wartość, ponie-
waż przynosiło jedyny w swoim rodzaju owoc, o tyle tutaj sam ból jest 
wartością”37. 

Melancholia, choć nie wprost, pojawia się także w wewnętrznym do-
świadczeniu Hioba. „Okna monady zatrzasnęły się. Zapadła cisza. Jedynie 
od czasu do czasu ciszę tę dopełnia jakaś skarga, jakiś smutek widoku, ja-
kaś beznadzieja zarastających trawą ścieżek, którymi ktoś kiedyś przecho-
dził, aby zapukać w okno”38.

Istnieje jednak także inny wymiar tragedii, choć ks.  Tischner poję-
cia tragedii w  tym kontekście nie używał. To tragedia nieskończoności, 
w której zamknięcie odrywa nas od skończoności. Taki wymiar tragedii, 
jak sądzę, występuje w etyce Emmanuela Levinasa. Etyka Levinasa to ety-
ka tragedii nieskończoności. Pisał ks. Tischner: 

Myśl Levinasa jest pełna dramatyzmu. Levinas stara się doprowadzać do koń-
ca idee, które podsuwa mu doświadczenie, rodzi się jednak pytanie: czy nie jest 
w tym jednostronny? Czy miłujący bliźnich nie ma prawa do miłości siebie?39 

I w innym miejscu: 

Poświęcenie doszło do granicy samounicestwienia. Być naprawdę znaczyło: nie 
być. Czy można przyjąć, że poświęcenie takie było właściwą odpowiedzią na we-
zwanie Dobra? Czy – pytając naiwnie – Dobru rzeczywiście chodzi o to, by jedni 
umierali za innych i w takiej śmierci osiągali swą pełnię? A może w jakimś punk-
cie dramat został „zafałszowany”?40 

Ksiądz Tischner, wbrew Levinasowi, zachowuje dramatyczną dialek-
tykę. Nieskończona odpowiedzialność za innego nie znosi mnie same-
go. Szacunek dla siebie nie ma charakteru nieodpowiedzialności. Inny 

36 Tamże, s. 19.
37 Tamże, s. 27.
38 Tamże, s. 243.
39 J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, dz. cyt., s. 117.
40 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 257.
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jest dla mnie „ciężarem–lekkością”41. Życie nie jest zatem ani tylko nie-
znośną lekkością bytu, ani ciężarem, lecz jednym i drugim – „ciężarem–
lekkością”. 

Paradoksalnie także Pascalowski dramat popadł w  tragizm nie-
skończoności. Kiedy Pascal w swej hierarchii dóbr ustanowił nieskończo-
ną różnicę między dobrami cielesnymi, duchowymi i  Dobrem najwyż-
szym, zerwał dialektyczną syntezę. Opowiadając się jednostronnie za 
Dobrem najwyższym, wzgardził dobrami skończonymi. Ks. Tischner wy-
daje się pozostawać wierny tej dialektyce dramatu do końca. I w tym sen-
sie jego koncepcja człowieka w perspektywie dobra skończonego jest bar-
dzie pascalowska niż samego Pascala. 

Księdza Tischnera idea człowieka skończonego wpisuje się w kon-
cepcję człowieczeństwa europejskiego. Człowieczeństwo europejskie, 
ukształtowane przez myśl europejską, jest w  swej istocie dialektycz-
ne. Dialektyczność oznacza tu, że człowiek jest syntezą przeciwieństw. 
Jest jednocześnie istotą materialną i duchową, przyrodniczą i tworzącą 
kulturę, skończoną i pragnącą nieskończoności, wolną i odpowiedzial-
ną, sprawiedliwą i  miłosierną, indywidualną i  wspólnotową, aktyw-
ną i kontemplatywną, otwartą i  zamkniętą, wychyloną ku przyszłości 
i zanurzoną w przeszłości. Dialektyczna synteza jest stanem równowa-
gi, w  której przeciwieństwa się dopełniają. Brak równowagi, czy na-
wet zerwanie syntezy, prowadzi zawsze do negatywnych doświadczeń 
i  groźnych kryzysów. I  tak dla przykładu sprawiedliwość bez miło-
ści przemienia się w  niesprawiedliwość, a  miłość bez sprawiedliwo-
ści rodzi emocjonalną ślepotę. Wolność bez odpowiedzialności może 
przemienić się w  anarchię, podobnie jak odpowiedzialność bez wol-
ności – w tyranię. Indywidualizm bez relacji społecznych może prze-
kształcić się w  egoizm społeczny, a  relacje społeczne nieuwzględnia-
jące odrębności osób  –  w  kolektywizm. Kontemplacja pozbawiona 
działania może przemienić się w narcyzm, a działanie bez kontempla-
cji – w czysty aktywizm. Filozofia dramatu dobra ks. Tischnera nada-
ła ramy tej idei człowieczeństwa jako jedności przeciwieństw. Tischne-
rowski człowiek jest tym, który, póki żyje, musi chodzić jedną nogą po 
ziemi, a drugą po niebie. 

41 Zob. J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 114.
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Jaka jest jednak cena dramatu dobra? Dramat polega na tym, że czło-
wiek jako istota skończona nie może się nigdy spełnić. Parafrazując frag-
ment wiersza Leśmiana, otwierającego Impresje aksjologiczne, pisał ks. Ti-
schner: „człowiek jest modlitwą, która wbrew samej sobie spełnić się nie 
jest w stanie”42.
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bóg u levinasa i Tischnera

Nie ma wątpliwości, że w myśli Emmanuela Levinasa oraz polskiego fe-
nomenologa ks. Józefa Tischnera figura Boga odgrywa kluczową rolę. 
Obaj ci myśliciele stają w poprzek – choć w różnym stopniu – ateistycz-
nej, idącej przede wszystkim od Nietzschego – tradycji myśli zachod-
niej, która wydaje się zwyciężać, ale w  rzeczywistości od zwycięstwa 
jest daleka. Toteż kiedy czytamy deklaracje Alaina Badiou o  absolut-
nym końcu religii, trudno nie być zdumionym niefrasobliwością i na-
iwnością takiej diagnozy. Jest ona naiwna nawet na poziomie zachod-
niej filozofii, co dopiero na poziomie zwykłego życia tak czy inaczej 
wierzących na wszystkich kontynentach i tam, gdzie nie dociera czuj-
ne oko socjologa.

Problematyka Boga wyrasta u Levinasa i Tischnera – u każdego ina-
czej – z kilku motywów, które krążą wszystkie wokół zagadnienia czło-
wieka, istotnych wymiarów człowieczeństwa. Odnoszą się do tego, co Ka-
rol Wojtyła nazwał kiedyś „tym, co nieredukowalne w człowieku”, a co 
jest dla tych myślicieli szczególnym wymiarem przeżyciowego doświad-
czenia człowieka: relacją do pewnego kluczowego „ponad” (a nie tylko 
„poza”), które objawia się jako wolne. Zarówno dla Levinasa, jak dla Ti-
schnera owo „ponad” oznacza wyjątkowy Sens, jakim jest Bóg. Trzeba 
od razu powiedzieć, że jest to możliwe jedynie dlatego, że obaj filozofo-
wie biorą de facto rozbrat z obsesją absolutnej – w rzeczywistości utopij-
nej – autonomii filozofującego dyskursu, która nie pozwalała np. Karlowi 
Jaspersowi uwzględniać wyzwania, jakie przynosi filozofii religijne obja-
wienie. Tischner nazwał to, co wynika z aprobującego spotkania rozumu 
i wiary, myśleniem religijnym.

Lecz w myśli Levinasa i Tischnera można dostrzec znamienne różnice, 
które – przy całym uderzającym podobieństwie – wydają mi się dla zagad-
nienia Boga niezmiernie ważne. Spróbuję różnice te pokazać.
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levinas 

Dyskurs Levinasa rozpięty jest między ścisłą filozofią a komentarzami do 
Talmudu. W komentarzach tych Levinas mówi o Bogu nie tylko więcej, 
ale przede wszystkim głębiej, to znaczy z wnętrza tego, co można nazwać 
„życiem” Boga. Dzięki temu wymiar filozoficzny, którego rdzeniem jest 
u  Levinasa, jak wiadomo, etyka, powiększa się o  wymiar religijny, któ-
ry jednak tamtemu bynajmniej nie zaprzecza. Lecz Bóg – to dla niego nie 
filozoficzne pojęcie, a  jedyne i  niemożliwe do zawłaszczenia Imię, któ-
re – jak pisze – „poprzedza wszelką boskość, to znaczy boską istotę”1.

Filozofia Levinasa na pozór stawia raz jeszcze pytanie Platona z Parme-
nidesa na temat pary naczelnych ontologicznych pojęć: tożsamości i róż-
nicy, czyli inności. Problematyka ta otrzymuje u Levinasa stylizację tran-
scendentalną i dotyczy pytania, czy da się pomyśleć rzetelną inność, jeżeli 
świadomość porusza się nieuchronnie w obrębie swojej własnej tożsamo-
ści, odniesionej do ujednolicającego wszystko pojęcia bycia (czy bytu). 
Ogólność tego pytania wydają się potwierdzać poszukiwania przez Levi-
nasa rozmaitych „szczelin” w świadomości, które pozwalają na wtargnięcie 
w jej obręb inności; takimi szczelinami – fenomenami – są np. bezsenność, 
możliwa do wykrycia nieciągłość faz czasowych, mowa (jako dire – mó-
wienie – a nie le dit – to, co mówione), a przede wszystkim – śmierć. Ale 
cała ta, niemal formalna, problematyka ciężarna jest dławiącym pytaniem 
o  ratunek zarazem człowieka i  obrazu Boga po Holokauście, to znaczy 
w epoce posttotalitarnej. Tak postawione zagadnienie relacji „tożsamości” 
(le Même) i inności (l’Autre) przekształca się w pytanie o możliwość prze-
łamania szantażu pojęcia całości – odpowiedzialnej na planie myślowym 
za totalizm – i dotarcia do absolutnej niepowtarzalności tego, co totalizo-
wać się nie daje, do konkretnej „twarzy” drugiego. W następstwie tego Le-
vinas chce porzucić ontologię – w stopniu, w jakim imieniem całości jest 
w zachodniej filozofii pojęcie bycia czy bytu jako takiego. Ale pojęcie to 
jest u Levinasa de facto wtórne w stosunku do pojęcia tożsamości zamknię-
tego w swojej odrębności i pierwotnej izolacji podmiotu, „hipostazy”. To 
„hipostaza”, próbując wyjść ze swojego zamknięcia za pośrednictwem 

1 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 2000, s. 93 
(przypis).
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poznania ciągnie za sobą swój cień w postaci pojęcia bycia, które jest tożsa-
me z prawdą jako korelatem możliwej do wchłonięcia przez podmiot wie-
dzy. W tej sytuacji inność może się podmiotowi wydarzyć jedynie poprzez 
wtargnięcie w jego obręb czegoś, co nie daje się przez świadomość przy-
swoić. Oznaczałoby to dla Levinasa przezwyciężenie wiedzy i ontologii na 
rzecz relacji, która nie mogłaby być pierwotnie poznawcza. Taką relacją 
jest u Levinasa etyka, to znaczy spotkanie z absolutnie zewnętrzną twa-
rzą drugiego. W miejsce praw bytu i myślenia wkracza imperatyw wzięcia 
w obronę, czyli odpowiedzialności i – dobroci. 

Przełamanie prymatu ontologii owocuje nie tylko nawiązaniem do tra-
dycji platońskiej z jej ideą Dobra ponad bytem, lecz przede wszystkim prze-
mianą samej orientacji myślenia. Myślenie to nie ma przede wszystkim ko-
lekcjonować wiedzy, lecz dać się poruszyć przez wołanie o pomoc, na które 
odpowiedzią może być tylko całkowite porzucanie własnej ontologicz-
nej skorupy na rzecz bezinter-essownej – wychodzącej poza esse – służby 
i ofiary za drugiego. Porzucanie siebie – to wydarzanie się transcendencji. 
Transcendencja możliwa jest tylko w zetknięciu z drugim, o którego to ze-
tknięcia warunki możliwości wolno jednak zapytywać.

Dla etyki i  całej myśli Levinasa kluczowe jest to, że jest ona ufun-
dowana na przykazaniu, nakazie. Levinas nie waha się, ponad filozo-
fią wartości, a przede wszystkim destrukcyjną krytyką Nietzschego, się-
gnąć do tradycji biblijnej – nie bez podobieństwa do filozofii praktycznej 
Kanta. Inność melduje się nie tylko przez fakt napotkania drugiego, jego 
„faktyczność”, ale przede wszystkim przez odkrycie moralnego nakazu 
wzięcia odpowiedzialności za drugiego: „wdowę, sierotę, obcego”. Na-
potkanie twarzy drugiego jest zatem także napotkaniem transcenden-
cji nakazu, który przecina swoją bezwzględnością wszelkie ontologiczno-
-historyczne uwarunkowania, wszelkie sytuacyjne wymówki. Twarz 
drugiego przenosi mnie, twierdzi Levinas, w wymiar pierwotnego, nie-
historycznego czasu, w  „diachronię” każdorazowego faktycznego wy-
chodzenia ku drugiemu – pewnego „od–do” – której nie da się ująć po-
znawczo jako „synchroniczną” całość i która respektuje różnicę między 
mną a  drugim. Zarazem widniejący, czy może lepiej: przebłyskujący 
w  twarzy drugiego nakaz przypomina mi o  mojej fundamentalnej pa-
sywności, konieczności posłuszeństwa i  cierpliwości, a w dalszym cią-
gu także  –  uważa Levinas  –  o  mojej starzejącej się i  podatnej na zra-
nienia cielesności i śmiertelności. Podmiot jest bardziej pasywnością niż 
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zdobywczą – jak w filozofii nowożytnej – aktywnością. Oznacza to nade 
wszystko pierwotność podlegania pewnemu zewnętrznemu „powinie-
neś” w stosunku do decyzji mojej wolności – właśnie ta pasywność, „bar-
dziej pasywna niż wszelka pasywność” względem decyzji wolności jest 
dla Levinasa tak charakterystyczna. Levinas jest w stosunku do wolno-
ści nieufny – o tyle o ile jest ona pewnym absolutnym początkiem pod-
miotu, który sam z siebie zdolny jest do wejścia w relację. Podmiotu od-
grodzonego od drugiego nie tylko przez samotność, ale także przez brak 
przymusu – coś, co można by nazwać za Gabrielem Marcelem brakiem 
wewnętrznego skurczu, „rozluźnieniem”. 

Ale dlatego Levinas poszukuje śladów pasywności podmiotu także od 
wewnątrz, rozłupania, by tak rzec, samej jego tożsamości przez coś, co 
jest „więcej” niż ta tożsamość i co dlatego nie jest zwykłą alienacją wol-
ności, ale raczej wywyższeniem, od którego jednak nie można się uchylić. 
W tym właśnie punkcie wkracza do filozofii Levinasa figura Boga – figu-
ra obecna w filozofii od zawsze i przez nią już zastawana. Dlatego zarów-
no u Levinasa, jak i u Tischnera niesie ona w sobie znaczenia, których fi-
lozofujący podmiot nie jest w stanie w sobie pomieścić. 

To „niemieszczenie się” w  filozofującym podmiocie rysuje Levinas, 
jak wiadomo, najpierw poprzez przypomnienie kartezjańskiej idei Nie-
skończoności. Idea Nieskończoności w skończonym podmiocie, to „wię-
cej” w „mniej”. Ale dlatego idea ta nie może być w gruncie rzeczy myśla-
na – jej korelatem może być jedynie odmienny modus podmiotu, który 
w pewnym sensie może więcej niż samo myślenie. Modusem tym jest pra-
gnienie „absolutnie innego”, pragnienie – jak mówi Levinas – par excel-
lence metafizyczne, transcendowanie, które nie ma charakteru intencjo-
nalnego, ponieważ jego intentum nie daje się w żadnym sensie myślowo 
uchwycić. Pragnienie wyznacza jednak sens nie tylko absolutnej inności 
jako takiej, ale także absolutnego Dobra. W tym punkcie Levinas odsy-
ła nie tylko do filozofii Platona, ale przede wszystkim do rezerwuaru ju-
daizmu. Idea Dobra, tak jak idea Nieskończoności, nie jest bowiem dla 
Levinasa żadnym przedmiotem kontemplacji ani nawet światłem oświe-
cającym myślenie –  jej znaczenie jest najściślej praktyczne, ale absolut-
nie kluczowe. Dobro jest źródłem człowieczeństwa człowieka, obecnym 
w  nim, ale nie z  niego. Dobro jest samym wymiarem wysokości, któ-
ry czegoś ode mnie żąda i  zarazem przez to żądanie mnie wybiera, in-
dywidualizuje mnie jako osobę. Jego treścią jest absolutne przykazanie 
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odpowiedzialności za drugiego, które adresuje się wprost do mnie za po-
średnictwem twarzy drugiego. Twarz to „ślad” Dobra albo – jak pisze Le-
vinas w innym języku – „Oności”.

Wydaje mi się niezwykle ważne, żeby dobrze odczytać rysującą się tu 
filozofię Boga. Bóg Levinasa jest bez wątpienia Bogiem Tory, Bogiem Pra-
wa i przykazań. Ale co powoduje, że jest On w ogóle Bogiem, a nie po pro-
stu absolutnością imperatywu? Dwojaki rytm, który można nazwać ryt-
mem bezinteresowności. Oto on:

Najpierw wspomniane już pragnienie Nieskończoności. W eseju Bóg 
i  filozofia Levinas analizuje przenikliwie metafizyczne pragnienie i  jego 
szczególną nie-intencjonalność, nasuwającą mu analogię z  bezsenno-
ścią. Pragnienie wydaje się pozornie na przedłużeniu pożądania o  tyle, 
o ile porusza ono – tak jak u Platona, Augustyna czy Maurice’a Blonde-
la – podmiot pierwotnie nie na sposób etyczny, ale raczej jako tęsknotę 
do szczęścia. Lecz pragnienie nie wychodzi od nas: wywołane jest przez 
obecną w nas Nieskończoność, która budzi naszą świadomość, ustawiając 
ją od razu na jej skończonym miejscu. W ten sposób pustoszy ją – jak pi-
sze Levinas – ale zarazem otwiera na transcendencję, na „więcej”: „Bier-
ność, czyli pasja, rodząca Pragnienie, kiedy więcej w mniej budzi swym 
płomieniem najgorętszą, najwznioślejszą i  najstarszą myśl, która myśli 
więcej niż myśli”2. Rozpoznajemy tu Anzelmiańskie „To, nad co nic więk-
szego nie można pomyśleć” w tym zasadniczym sensie, w jakim z racji sa-
mego swego sensu Nieskończoność przekracza swoją obecność w myśli 
ku temu, co nie da się po ludzku myśleć – Nieskończoność wymyka się 
myśleniu. Dlatego myślenie jej – mimo wszystko! – przekracza także by-
cie, esse, jest „bezinter-essowne” w sensie niedostarczania podmiotowi sa-
tysfakcji z posiadania swojego przedmiotu oraz, tym samym, wychodze-
nia ponad bycie, które jako prawda jest zawsze na miarę podmiotu; jest to 
„pragnienie, którego nie sposób zaspokoić”3. Ale to „więcej w mniej”, które 
ustawia skończony podmiot w swoim miejscu, powoduje, że świadomość 
rozpoznaje Nieskończoność jako pierwotną, „starszą” od siebie i dlatego 
zmuszającą świadomość do przyznania, że w stosunku do niej jest ona pa-
sywna: „bierność bardziej bierna niż jakakolwiek bierność, która przystoi 

2 E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków, 1994, s. 128.
3 Tamże, s. 129.
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świadomości: zaskoczenie lub wrażliwość na coś, czemu nie można spro-
stać. […] Jest to zatem idea znacząca znaczeniem wcześniejszym niż obec-
ność, niż jakiekolwiek narodziny ze świadomości”4. Zdania te mówią 
współczesnej filozofii coś absolutnie zasadniczego.

Ale dlaczego Nieskończoność jest zarazem Dobrem? W  tym punk-
cie Levinas dokonuje następnej kluczowej decyzji. Niedostępna myślowo 
Nieskończoność jawi się jako Świętość:

Aby w  Pragnieniu Nieskończoności możliwa była bezinteresowność, aby Pra-
gnienie wykraczające poza byt, czyli transcendencja, nie pogrążało się na powrót 
w  immanencji, Pożądane, czyli Bóg, musi być w  Pragnieniu oddzielone  –  jako 
upragniona, bliska, lecz różna świętość. To zaś możliwe jest tylko wtedy, gdy Pożą-
dane odsyła mnie do tego, co par excellence niepożądane, czego z natury nie pra-
gnę: do Innego. Odesłanie do Innego jest przebudzeniem, przebudzeniem na bli-
skość, czyli odpowiedzialnością za bliźniego – aż do jego zastąpienia5.

Inaczej mówiąc, Bóg po raz drugi się wymyka, lecz tym razem nie jako 
nadmiar „większej niż byt” Nieskończoności, lecz jako źródło przykazania 
odpowiedzialności za brata, które poprzez to przykazanie zaciera swo-
ją obecność, pozwalając jedynie na swój ślad w twarzy drugiego. Levinas 
nazywa tak przejawiające się Dobro „Onością”, „Onym w głębi Ty. On jest 
Dobrem w najwyższym i bardzo ścisłym sensie: nie obdarowuje mnie do-
brami, lecz zmusza do dobroci lepszej niż wszystkie dobra, które mógł-
bym otrzymać”6. W ten sposób Bóg staje się „migoczącą enigmą”, „któ-
ra jest transcendentna tak dalece, że aż nieobecna, tak dalece, że można 
ją pomylić z  bezładem il y  a”7. Lecz Bóg ten jest mimo wszystko i  po-
nad wszelką wątpliwość wolnym źródłem prawa moralnego, które właśnie 
owo il y a nieskończenie przekracza.

Ta koncepcja Levinasa powoduje, że z  jednej strony etyka uzyskuje 
znowu absolutne oparcie, które odjęła jej filozofia Friedricha Nietzsche-
go i  Martina Heideggera, gdyż „odpowiedzialność za Innego pochodzi 

4 Tamże, s. 125.
5 Tamże, s. 130.
6 Tamże, s. 131.
7 Tamże, s. 132. Pojęcie il y a oznacza pierwotne doświadczenie istnienia jako bezosobowej 

i chaotycznej „gry sił”.
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z głębi, która wszelką wolność poprzedza”8. Z drugiej strony jednak, pro-
porcjonalnie do bezinteresowności tej etyki i do ciężaru mojej odpowie-
dzialności, Bóg staje się Nieobecnym, tak iż przestaje mieć uzasadnienie 
religijna relacja w modus Ty. Religia – to w swej istocie etyka, w sposób, 
który nasuwa zresztą nieuchronne skojarzenie z  nauką Nowego Testa-
mentu w Ewangelii św. Mateusza lub w Liście św. Jakuba. W L’au-delà du 
verset Levinas dopowiada to, co sądzi o modlitwie: 

można się zastanawiać, czy modlitwa nie jest sposobem poszukiwania tego, co 
nie może wejść jako biegun w żadną relację i w której mielibyśmy zatem do czy-
nienia jedynie z quasi-referencją. […] Jako quasi-referencja do nienazywalne-
go Boga różniłaby się nie tylko od tematyzującej i  obiektywizującej intencjo-
nalności, ale nawet od interpelacji dialogicznej, gdyż nie równałaby się właśnie 
bynajmniej ustaleniu jakiegoś bieguna. Można posunąć się aż do pytania, czy 
intencjonalność nie jest już pochodną modlitwy, która byłaby pierwotnie myśle-
niem-o-Nieobecnym9.

Czy modlitwa, która nie byłaby rodzajem wołania na pustyni, musia-
łaby adresować się do bytu, podczas gdy Dobro jest ponad bytem? Nie 
to jednak jest, jak się zdaje, kluczowe, lecz najpierw to, że ustanawiała-
by rodzaj partnerstwa, w  którym niepokorne „ja” powracałoby do swej 
przed-etycznej egzystencji, odwracając się choćby na moment od służe-
nia bliźniemu. W jaki zatem sposób – o ile w ogóle – najszerzej rozumia-
ne odniesienie do Boga jest w ogóle możliwe? Tylko w ten sposób, że „ja” 
rezygnuje z własnej wolności jako autonomicznej hipostazy na rzecz nie-
zastępowalności w swojej odpowiedzialności. Lecz ta niezastępowalność 
musi jednak zostać bez wahania poświadczona; „ja” to zamiast wolne-
go podmiotu świadek Nieskończoności, będący jej ustami, „prorokowa-
niem”, czyli spełnianiem nieskończoności przykazania.

To w prorokowaniu dzieje się i budzi Nieskończoność, czyli transcendencja, która 
odrzuca obiektywizację i dialog, która znaczy w sposób etyczny. Znaczy w sensie, 
w jakim mówimy o znaczeniu rozkazu: nakazuje10.

8 Tamże, s. 134.
9 E. Levinas, L’au-delà du verset, Paris 1982, s. 197 (przypis).
10 E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl, dz. cyt., s. 140.
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Bóg u Levinasa domaga się zatem ofiary z ludzkiej wolności rozumia-
nej jako rozpoczynanie od siebie, jako cogito. Domaga się nie inicjaty-
wy, lecz wierności, „szlachetności czystego wytrzymywania”11. Sens czło-
wieczeństwa jest wprost proporcjonalny do tej rezygnacji, która jednak 
oznacza zarazem niezastępowalną godność: wybranie na „zakładnika” za 
wszystkich, a więc na Mesjasza; gdyż odpowiedzialność jest podobnie nie-
skończona, jak jest nią sama Nieskończoność. Levinas opowiada się za ra-
dykalną heteronomią wolności, która w  postaci „obsesji drugim” łamie 
ontologiczną tożsamość podmiotu w  kierunku mesjańskiej praxis, by-
cia jeden-za-drugiego. Lecz to właśnie – bycie żywym płomieniem służ-
by – wprowadza sens Boga w świat. Tyle, że odmawia mi w gruncie rzeczy 
moralnego prawa do troski o moją indywidualną jakość, paideię i – tym 
bardziej – eudaimonię, a przede wszystkim do intymnej, osobistej i pocie-
szającej relacji z Bogiem. Czy jest to wystarczająca odpowiedź filozofom 
sobości – Selbst, Soi – którzy są także filozofami autentycznej religijności? 
Można w to wątpić. Z drugiej jednak strony czy – wbrew intencjom Le-
vinasa – nie zarysowuje to możliwości radykalnie ofiarniczej istoty Boga, 
„donacji”, takiej, jaką odnajdujemy w idei Trójcy Świętej?

Tischner

Tischner ma także wcześnie na swoim koncie rozbrat z filozofią bytu, tyle 
że nie z myślą Heideggera, a z myślą tomistyczną. Podobnie jak Levinas 
Tischner uczy się filozofii przede wszystkim na myśli Edmunda Husser-
la. Dość prędko porzuca także fenomenologiczną ontologię Ingardena na 
rzecz próby zrozumienia tego, co nazywa „konscjentywnością «ja»”, czyli 
sposobu, w jaki indywidualne „ja” jest sobie dane. W ten sposób Tisch-
ner porzuca także za jednym zamachem prymat przedmiotowej intencjo-
nalności na rzecz badania głębszych pokładów „ja” i sposobów, w jaki „ja” 
pierwotnie siebie przeżywa. W rezultacie tych badań odkrywa on, że „ja” 
jest najpierw obecnością dla siebie podstawowej i nieredukowalnej warto-
ści, jest „ja aksjologicznym”. Dlatego w imię elementarnego doświadcze-
nia Tischner nie zgodzi się na próby destrukcji czy eliminacji „ja” przez 

11 Tamże, s. 130.
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rozmaitego typu hermeneutyki, w  tym także przez zbyt rygorystyczną 
etykę. Przyswoiwszy dogłębnie lekcję Edmunda Husserla, Maksa Schele-
ra i Martina Heideggera, tudzież Paula Ricoeura i Antoniego Kępińskie-
go, Tischner wchodzi w świat myślowy Levinasa z dobrze ukształtowaną 
własną wizją, nieustannie inspirowaną Ewangelią. 

W centrum myśli Tischnera tkwi – odwrotnie niż u Levinasa – ludzka in-
dywidualna wolność, która jest dla siebie nieredukowalną, ale warunkową 
wartością. Zależy ona od stosunku do innych wartości, mających „usprawie-
dliwić” samo istnienie „ja”, które w sposób bezwarunkowy usprawiedliwione 
nie jest. Heideggerowska „troska” przekształca się u Tischnera w ruch „so-
lidaryzacji” lub „desolidaryzacji” indywidualnego „ja” z wartościami, z któ-
rymi czynne relacje są dziejami kształtowania się osoby w walce z  całym 
spektrum zła. Tischner nie uważa – i jest to decyzja kluczowa – by, tak pod-
kreślana przez Levinasa, alternatywa autonomia–heteronomia była ostatecz-
na albo by zachowanie własnej tożsamości stało w quasi-koniecznej sprzecz-
ności ze służbą drugiemu. Gdyż służba ta ma moralną wartość tylko pod 
warunkiem, że jest w pełni wolna i nie wyklucza troski o podmiot tej służby, 
który wraz z nią dochodzi do swojej aksjologicznej dojrzałości.

Myśl Tischnera karmi się także, nie bez wpływu Levinasa, platońską ideą 
Dobra ponad byciem. Ale Dobro to dla niego najpierw światło, które po-
zwala zobaczyć świat – a także mnie samego – jako nie na miarę wymogu 
dobra i dlatego wyzwalające protest przeciwko temu, czego „nie powinno 
być”. W tym sensie widząca myśl jest – odwrotnie niż u Levinasa – pierwot-
na, zaś działanie wtórne. Ale światło Dobra rozbłyskuje źródłowo w spotka-
niu z drugim, które odsłania zawsze możliwą tragedię drugiego.

Cóż nam odsłania to doświadczenie? Odsłania nam ono fakt, że świat, w którym 
żyjemy, nie jest takim światem, jakim może i powinien być12.

To doświadczenie typowo metafizyczne, doświadczenie nieakcep-
tacji  –  na antypodach woli mocy i  „wiecznego powrotu” Nietzsche-
go – kształtuje interpretację, której dynamika jest podwójna. Najpierw dy-
namika metaforyzacji. Dany nam świat nie jest dla nas w swej skończono-
ści jedyny, gdyż może być coś innego: „Kto myśli, ten widzi, że wszystko 

12 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 490.
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może być inne”13. Lecz przede wszystkim świat dany jest naznaczony ska-
zą aksjologicznej pozorności; dlatego dla „ja” jawi się jako metafora. „Cze-
go metafora? Metafora tego, co jest naprawdę poza bytami”14. Metaforyza-
cja to ruch myślenia ku temu, co jest naprawdę. 

Otóż figura Boga nie da się od tego ruchu odłączyć. Gdyż wraz z metafo-
ryzacją świat nabiera charakteru dramatycznego, staje się terenem wielkiej 
próby, w której chodzi o ratunek bądź zgubę. Pytanie o ocalenie, inicjują-
ce drugi nurt dynamiki, wiąże się ściśle z pytaniem o Boga, które „jest istot-
nym pytaniem człowieka jako istoty dramatycznej”. W pewnym sensie „wła-
ściwie istnieje tylko jeden dramat – dramat z Bogiem. Każdy inny dramat 
i inny wątek dramatyczny jest jedynie fragmentem tego dramatu”15. 

Lecz dramat jest zawsze dramatem wzajemności. Dla Tischnera wza-
jemność między „ja” i „ty” jest kluczowa na poziomie relacji międzyludz-
kich, ale także na planie metafizycznym. Wzajemność jako taka nie kryje 
w sobie bynajmniej z konieczności egoizmu czy chęci zawładnięcia, lecz 
jest samą istotą człowieczeństwa. „Czym jest wzajemność? Wzajemność 
oznacza, że jesteśmy, jacy jesteśmy, poprzez siebie. To poprzez znaczy: 
możemy siebie obwiniać lub być sobie wdzięczni.”16 W tej sytuacji kluczo-
wa staje się wolność, wolność odpowiedzi na zadane przez drugiego pyta-
nie i aktywnej interpretacji świata. Dlatego dla Tischnera pojęcie twarzy, 
którą zaczerpnął od Levinasa, oznacza nie jedynie biedę, nie tylko pasyw-
ność, lecz także aktywną odpowiedź na tragizm i zło. „Twarz to wyraz eg-
zystencjalnego ruchu, w którym człowiek stara się usprawiedliwić to, że 
jest, oddając swe istnienie pod ochronę przynoszącego mu nadzieję do-
bra”17. Twarz to heroizm, tragizm i nadzieja ocalenia.

W takiej filozofii figura Boga jest centralna w  bardziej istotnym niż 
u Levinasa sensie. Jest oczywiste, że nie może tu chodzić tylko o Boga fi-
lozofów w Pascalowskim sensie, ale także nie jedynie o Boga etyki. Każ-
dy ewentualny dowód na istnienie Boga zakłada jakieś Jego rozumienie; 
dlatego o wiele istotniejszym pytaniem jest pytanie o to, jak Boga rozu-
miemy. Tischner  –  wbrew panującej w  oficjalnym nauczaniu Kościoła 

13 Tamże, s. 472.
14 Tamże, s. 479.
15 Tamże, s. 22n.
16 Tamże, s. 106.
17 Tamże, s. 85.
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opinii – zwraca się w stronę filozofów nowożytnych i współczesnych, po-
czynając od Kartezjusza. Kartezjański Bóg jest Bogiem wolnym, Bogiem 
mocy, a przede wszystkim prawdomówności, bardziej niż bytem koniecz-
nym. Dlatego etyczna relacja prawdomówność–kłamstwo jest bardziej 
podstawowa niż epistemologiczna relacja prawda–fałsz. Myślenie zorien-
towane na prawdę otwiera zapytywanie, które kierujemy zawsze implici-
te lub explicite do drugiego, który może nam odpowiedzieć, ale nie musi, 
może powiedzieć prawdę, ale może okłamać. Kartezjański „złośliwy ge-
niusz” oznacza dla Tischnera demona metafizycznego kłamstwa, dla któ-
rego przeciwwagą może być jedynie Bóg jako wolna osoba, od zaufania do 
której zależy całe życie ludzkiego podmiotu z myśleniem na czele. Dlate-
go Tischner kieruje uwagę w stronę Boga jako osoby, która nie tylko wy-
maga, lecz także sprzyja. Prześledźmy to krótko na trzech figurach myślo-
wych: Prawdy, Dobra i Mesjasza.

1) Odkrycie prawdy jest dla Tischnera –  tak jak dla Kartezjusza, ale 
inaczej niż dla Levinasa – zasadnicze, gdyż dzięki niej człowiek może wy-
dobyć się z sytuacji zakłamania, nawet ewentualnie, jak u Kartezjusza, za-
kłamania całkowitego. Dążenie do prawdy, także poprzez poznawanie, 
jest absolutnie kluczowe: „nie wolno człowiekowi szukać zbawienia (do-
bra) poza prawdą, natomiast wolno i trzeba pytać o to, czy piękno i dobro, 
które obiecują nam inni, jest naprawdę pięknem i naprawdę dobrem”18. 
Kartezjański złośliwy demon jest przestrogą przed lekturą świata, w któ-
rej ziemia nie jawi się jako metafora ziemi obiecanej, a raczej jako „ziemia 
odmówiona” i owoc „metafizycznej zdrady”. Gdyż na takiej lekturze bu-
duje się często ciemna duchowość odwetu.

Tymczasem ludzkie myślenie, choć autonomiczne, pozostaje w obsza-
rze daru; możemy myśleć dzięki… Dlatego Tischner nawiązuje z kolei do 
augustyńskiej metafory Wewnętrznego Nauczyciela, uzasadniając to na-
stępująco: 

Myślenie jest podobne do światła, które świeci temu, kto szuka drogi. Oświetlanie 
drogi jest formą sprzyjania. Podobnie myślenie. Oświetlanie jest jak łaska i myśle-
nie jest jak łaska – łaska niosąca prawdę19. 

18 Tamże, s. 345.
19 Tamże, s. 346.
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Nie mam do końca władzy nad owocami myślenia. Dlatego mogę po-
wiedzieć nie tylko „«ja» myślę”, lecz także „ktoś mi myśli”.

2) Pojęcie dobra jako takiego ciąży niejako w stronę formuły „dobro 
absolutne”. Ale nie można pomyśleć Dobra Absolutnego bez odniesienia 
do wolności, podobnie jak do świadomości: takie Dobro nie może być do-
brem nieświadomym. Inaczej mówiąc

Bóg jest absolutnym Dobrem. Nie tylko ma udział w dobru, ale jest Dobrem. Co 
to znaczy „być Dobrem”? Być Dobrem – Dobrem absolutnym – znaczy być „nie-
zależnym” od dobroci wszelkich innych dóbr, które w obliczu Dobra absolutnego 
muszą nabrać charakteru relatywnego. „Niezależność” znaczy wolność20. 

Ten sens wolności jest naturalnie inny niż poprzedni – wskazuje raczej 
na korelat metafizycznego pragnienia, które pragnie nie tylko idei nie-
skończonego dobra, lecz także jego istnienia: Dobro domaga się istnie-
nia. „Wiemy to z własnego wewnętrznego doświadczenia. Chcę dobra, nie 
chcę zła. Mam udział w tym, czego chcę, i chcę tego, w czym mam udział”. 
Dlatego „Absolutne Dobro, w którym «tkwi» absolutny imperatyw istnie-
nia, nie może nie istnieć”21.

Znacznie jednak ważniejsze od tej tezy jest co innego. Tylko absolutne 
Dobro może być korelatem nadziei, bez której człowiekowi groziłaby roz-
pacz w obliczu zła. Filozofia Tischnera jest przenikliwą filozofią zła, zła epo-
ki totalitarnej, które jednak tkwi w każdym z nas jako możliwość zamknię-
cia się na innych. Doświadczalny fakt zła i rozpaczy dyktuje Tischnerowi nie 
tylko jego filozofię wolności, lecz także filozofię objawienia i zbawienia. Ob-
jawienie rozumie Tischner podobnie jak Franz Rosenzweig. Jest to powie-
rzenie się Boga człowiekowi najpierw w zapytaniu, jakie do niego skierowuje 
i dzięki temu go wybiera: „gdzie jesteś?”, co Tischner komentuje: „Separacja 
może zostać pokonana tylko przez pytanie – a więc nie przez nakaz, zakaz czy 
groźbę”. Wybór przez Boga odsłania pierwotność, a nie wtórność wolności: 

Dlaczego Ja? Dlaczego właśnie Ja? Rodzi się przeczucie […] wolności Innego, któ-
ry nie odrzucił, lecz wybrał. Dlaczego wybrał? Po co wybrał? Wybrał, bo wybrał22. 

20 Tamże, s. 271.
21 Tamże, s. 270n.
22 Tamże.



Bóg u Levinasa i Tischnera 365

Wybór Boga nadaje osobie pierwotnie poczucie, że jest dobra, co po-
zwala jej chcieć być sobą jako wolnością: „Wolność jako sposób istnienia 
dobra w osobie «ratuje» skończoność w jej «starciu» z nieskończonością, 
nadając jej najgłębszy, agatologiczny sens”23.

Jednakże „ten, kto został przez Dobro «wybrany», został też przez 
nie «naznaczony» ku czemuś lub raczej ku komuś”. Tischner widzi głę-
bokie racje w  levinasowskiej idei substytucji, w owym jeden-za-drugie-
go osób. Rodzą się tu jednak dwa pytania. Po pierwsze, gdyby bycie-za
-innych oznaczało całkowitą utratę siebie, to czym by się ono różniło od 
bycia-przeciwko-sobie? Czym się różni śmierć przez innych od śmierci 
dla innych? Dlatego wielkie pytanie, które zadaje Tischner, polemicznie 
względem Levinasa, jest pytaniem o możliwość odzyskania siebie, o sens 
nadziei. Po drugie, człowiek wikła się w zło i popada czasem w rozpacz. 
Można się bowiem zaplątać bez wyjścia – ta sytuacja czyni niezbędną na-
dzieję. Być może prawo moralne jest możliwe do spełnienia, ale faktycz-
nie nieraz nie jest spełniane: człowiek grzeszy.

Istota dramatu z Bogiem polega na tym, że Bóg jest Dobrocią, a człowiek grzesz-
nikiem. Przepaść dzieląca dobro od zła jest większa niż przepaść między nieskoń-
czonością a skończonością bytu. Przepaść tę pokonuje usprawiedliwienie. Uspra-
wiedliwienie nie daje się zontologizować. Ono nie ma racji dostatecznej, lecz same 
racje niedostateczne24. 

Usprawiedliwienie – to zbawienie z ręki Boga.
Ale usprawiedliwienie nie jest żadną predestynacją, lecz raczej ofertą 

dla ludzkiej wolności, która stale potrzebuje metanoi i może się nawrócić. 
Metanoia jest zwróceniem się ku Dobru – ale jakże różni się metanoia pla-
tońska od np. nawrócenia się Pawła pod Damaszkiem! Jest to wydarzenie, 
a więc wkroczenie boskiej wolności, która uświadamia człowiekowi tkwią-
ce w nim zło, błądzenie i możliwość skoku w ponowny wybór Dobra. Ta 
możliwość – to treść nadziei dla podmiotu, który jest „ja aksjologicznym” 
i który chce usprawiedliwić swoje istnienie, potrzebuje jednak na to po-
mocy „z góry”. Pomoc z góry – to nade wszystko wolne powierzenie się 

23 Tamże, s. 188.
24 Tamże, s. 194n.
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Boga człowiekowi, które wyzwala możliwość zaufania. „Bóg powierza sie-
bie człowiekowi. Zmienia się «wartość» człowieka, jego «godność»”25. 

3) Ponieważ Bóg schyla się ku człowiekowi i nieustannie jest mu go-
tów pomagać, w chrześcijańskiej wizji Tischnera Bóg zastępuje człowie-
ka w roli mesjasza w jego niemożliwej do udźwignięcia odpowiedzialno-
ści za wszystkich i za każdego. Stąd idea śmierci Mesjasza za wszystkich 
i za każdego. Ale sam Mesjasz także może odzyskać siebie, ponieważ ofia-
ra dokonuje się wobec żywego Boga, w obliczu Boga. Gdyż „to nie Chry-
stus usprawiedliwia – usprawiedliwia Bóg”, który ofiarę przyjmuje i na nią 
odpowiada potwierdzeniem tego, kto wziął na siebie całe zło świata. Kon-
sekwencją takiej wizji Boga, mówi Tischner, jest zdolność do wdzięczno-
ści, wyzbyta lęku o siebie wspaniałomyślność, wreszcie – zdolność do mi-
łości Boga. Są to wszystko owoce nadziei.

Gdzie wolność, tam nadzieja. Na co nadzieja? Jaka nadzieja? Nadzieja na przebó-
stwienie. Ponieważ Bóg się „uczłowieczył”, przed człowiekiem otwarła się droga 
„przebóstwienia”26.

Gdyby chcieć wyostrzyć w  jednym pojęciu różnice między filozo-
fią Boga Levinasa i  Tischnera, to trzeba może powiedzieć: Bóg Levinasa 
jest przede wszystkim Bogiem odwiecznych przykazań, Bóg Tischnera jest 
przede wszystkim Bogiem indywidualnego zbawienia. Dlatego horyzontem 
czasowym u Levinasa jest przede wszystkim niepamiętna przeszłość, w któ-
rą Bóg, by tak rzec, się zapadł, ale której każdy człowiek, a także cała reli-
gijna społeczność i ostatecznie ludzkość, powinny być wierne; horyzontem 
czasowym Tischnera natomiast jest przyszłość nadziei zarówno indywidu-
alnej, jak i powszechnej. Lecz choć źródłem zarówno przykazań, jak i na-
dziei jest Bóg, to u Levinasa jest on swoiście dany jedynie w przeszło-aktu-
alnej „enigmie śladu”, a więc w twarzy drugiego i w Torze, które stanowią 
rzeczywistość immanentną, całkowicie zdaną na człowieka, jego odpowie-
dzialność i wierność. Dlatego Bóg ten przekłada się niemal bez reszty na 
podmiotową strukturę mesjańskiej substytucji, która paradoksalnie funk-
cjonuje analogicznie do ontologicznej istoty, wcześniejszej od jakiejkolwiek 

25 Tamże, s. 192.
26 Tamże, s. 332.
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decyzji wolności. W tym sensie Bóg u Levinasa, by się tak wyrazić, już speł-
nił swoje zadanie. Nie jest daleki od archaicznego deus otiosus.

Bóg u  Tischnera jest Bogiem teraźniejszości i  przyszłości, gotowym 
wyciągać miłosiernie z dna niewierności i rozpaczy, Bogiem Serca, któ-
re jest większe niż zło. Lecz ten Bóg wydaje się z kolei bardziej niż u Le-
vinasa zależny od indywidualnej odpowiedzi na Jego wezwanie, jakby 
bardziej kruchy. Ale dlatego też jest Bogiem wolności i wolnego dialogu 
między Nim a człowiekiem. Gdyby sięgnąć do Gwiazdy Zbawienia Ro-
senzweiga, który jakoś patronuje obu filozofom, to można powiedzieć, że 
dla Levinasa Bóg jest Bogiem stworzenia – przede wszystkim stworzenia 
praw, Tory – natomiast dla Tischnera jest Bogiem objawienia i zbawie-
nia. Może dlatego w centrum myśli Tischnera tkwi dramat, w którym nic 
do końca nie jest rozstrzygnięte ani pewne, zaś w centrum filozofii Levi-
nasa – mimo całego dramatyzmu Holokaustu – niezmienne prawo Inne-
go we mnie, swoista etyczna esencja, której poddajemy się cierpliwie na 
co dzień. W tym sensie Dobro u Levinasa to poniekąd „skazanie na do-
broć”. Natomiast Dobro u Tischnera – to światło dla wolności, które po-
ciąga wzwyż i zdolne jest ją naprawdę „metaforyzować”, wyzwalając na-
dzieję na przebóstwienie, ale do niego nie przymuszając.

Tak czy inaczej, dla jednego i drugiego myśliciela nieuchronnie „Bóg 
nawiedza myśl”. Bóg Biblii, Bóg obu Przymierzy.
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Karol Tarnowski:  
od fundamentu do fenomenu

Są rzeczy niepojęte i muszą takie widocznie być,
bo jakby było inaczej, toby ich w ogóle nie było
(fragment z filmu Wino truskawkowe)

Na wstępie chciałbym wytłumaczyć się z tytułu moich rozważań, tym bar-
dziej że skrywa się za nim podwójna intryga. Po pierwsze, tytuł ten – Karol 
Tarnowski: od fundamentu do fenomenu, wyraża zwięźle interpretacyjny za-
mysł, któremu zostanie poddana jego myśl. Przemierzając drogi myślenia 
Tarnowskiego w porządku, który prowadzi od fundamentu do fenomenu, 
spróbuję pokazać w zarysie wewnętrzną dynamikę jego filozofii, wyzwania 
i trudności piętrzące się przed nakreślonym przez niego projektem, a zara-
zem niezłomność i konsekwencję krakowskiego myśliciela, ujawniającą się 
na ścieżkach dochodzenia do własnej, niewątpliwie oryginalnej filozofii. 

Zanim jednak wkroczymy na drogę, która prowadzi od fundamentu do 
fenomenu, nie powinniśmy pominąć faktu, że tytuł niniejszego tekstu na-
wiązuje do ważnego tekstu Karola Tarnowskiego poświęconego papieskiej 
encyklice Fides et ratio. Mam tu na myśli rozprawę Od fenomenu do funda-
mentu, zamieszczoną w wydanej w 2009 roku książce pt. Tropy myślenia reli-
gijnego. Pragnę na wstępie nawiązać do tej rozprawy, nie tylko z powodu in-
spiracji jej tytułem, ale przede wszystkim dlatego, że zawarta w niej dyskusja 
z encykliką Jana Pawła II odsłania jedno z kluczowych rozstrzygnięć w re-
fleksji Karola Tarnowskiego; wybór stanowiący punkt wyjścia jego filozofii 
religijnego myślenia, który ma zasadniczo antymetafizyczny charakter. 

Rozstrzygnięcie, które mam na myśli, odsłania się przed nami wraz 
z dyskusją nad tymi fragmentami encykliki, w których papież odnosi się 
do fenomenologii, a w szczególności z tym jej fragmentem, w którym pa-
dają takie oto słowa: „Wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami u  kresu 
obecnego tysiąclecia, wyzwanie równie nieuniknione jak pilne, polega na 
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przejściu od fenomenu do fundamentu. Nie można zatrzymać się na sa-
mym doświadczeniu, także wówczas, gdy wyraża ono i ujawnia wewnętrz-
ność człowieka i jego duchowość, refleksja racjonalna winna docierać do 
poziomu istoty duchowej i do fundamentu, który jest jej podłożem. A za-
tem refleksja filozoficzna, która wykluczałaby wszelkie otwarcie na meta-
fizykę, byłaby zupełnie nieprzydatna do pełnienia funkcji pośredniczącej 
w zrozumieniu Objawienia”1.

Encyklika proponuje przejście od fenomenu do fundamentu, które 
należy rozumieć jako przejście od fenomenologii do metafizyki; innymi 
słowy, myślenie filozoficzne otwarte na Objawienie, poszukujące śladów 
tego, co boskie (święte) w obszarze fenomenologicznie pojmowanego do-
świadczenia, powinno wspierać się na fundamencie, który może dać je-
dynie metafizyka. To, co w  ludzkim doświadczeniu jest dane (fenome-
ny), musi być uzasadnione przez to, co stanowi podstawę owego bycia 
danym (przez fundament); krótko mówiąc, właściwe rozumienie fenome-
nów wymaga boskiego fundamentu. Tyle encyklika. 

Ale czy przejście od fenomenu do fundamentu jest uprawnione? Czy 
uzasadnione jest przejście od fenomenologicznego opisu najszerzej poj-
mowanego ludzkiego doświadczenia do klasycznie pojmowanej metafizy-
ki? Negatywna odpowiedź na powyższe pytania stanowi punkt wyjścia fi-
lozofii religijnego myślenia Karola Tarnowskiego. Jeżeli przejście w stronę 
fundamentu oznacza utożsamienie Boga z ideą rozumowej konieczności, 
jeżeli metafizyka jest sposobem wyrażania tego, co fundamentalne, za po-
mocą takich kategorii jak Byt Konieczny, Pierwsza Przyczyna, Najwyższy 
Byt itp., to według krakowskiego myśliciela takie przejście nie jest możli-
we, i to z co najmniej dwóch powodów. Pragnę je przytoczyć.

Po pierwsze, ze względu na „filozoficzny klimat” współczesności, który 
najlepiej opisuje słówko problematyczność. Jesteśmy spadkobiercami de-
konstrukcji, której kolejne fale przelały się przez niewzruszony wcześniej 
mur oddzielający prawdę od nieprawdy, mieszając je z  sobą i zalewając 
obszar tego, co wcześniej uznawano za prawdziwe, morzem niepewności. 
Wobec duchowego klimatu współczesnej filozofii, która zakwestionowała 
wszystkie budowane przez stulecia uzasadnienia metafizycznych tez, od-
powiedzialny filozof nie może przejść obojętnie. Podstawowe wyzwanie 

1 Jan Paweł II, Fides et ratio, Kraków 1999, s. 105. 
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współczesnego myślenia nie polega jednak na tym, by odrzucić istnienie 
tego, co fundamentalne, lecz raczej na uznaniu, że metafizyczne uzasad-
nienie konieczności jego istnienia jest nie do utrzymania. Klasyczna me-
tafizyka poszukuje pewności tam, gdzie rządzi niepewność, zapomina, że 
w naszym myśleniu poruszamy się po ruchomych piaskach, po niepew-
nym gruncie, pod którym trudno rozpoznać jakikolwiek fundament.

Droga w stronę fundamentu jest więc nie tyle zakazana, ile raczej nie-
możliwa do uzasadnienia, a przynajmniej skrajnie niepewna; metafizycz-
ni miłośnicy pewności podnoszą do rangi oczywistości to, co nie daje 
się uzasadnić; jak powie Tarnowski: „fundament nie jest korelatem żad-
nej niepowątpiewalnej oczywistości, lecz raczej mozolnej, indywidualnej, 
choć także wspólnotowej lektury tego, co «przemawia» i «daje do myśle-
nia»”2. Krótko mówiąc, nie istnieje żadne ostatecznie przekonujące uza-
sadnienie przejścia w stronę klasycznie pojmowanej metafizyki. 

Po drugie, u podstaw klasycznej metafizyki tkwi, by tak rzec, nieczy-
sta intencja, którą drąży, jak powie Tarnowski, „metafizyczna obsesja ko-
nieczności i  «pierwszej przyczyny»”3, obsesyjne poszukiwanie dla my-
ślenia punktu oparcia, który zaspokaja głód pewności. Metafizyka jest 
próbą ucieczki przed tym, co nieprzewidywalne, ucieczki w uporządko-
wany świat, którego porządek uzasadnia kierująca wszystkim konieczna 
zasada, jest nieustanną próbą ugruntowania myślenia „poprzez uzasad-
nianie i przyczynowość”4. Na skutek tego dążenia metafizyka „utożsami-
ła [konieczność] z absolutem, a ostatecznie z Bogiem”5, sprowadziła Boga 
do „ostatecznej rozumowej struktury”, wyrażając Go za pomocą kategorii 
Bytu Koniecznego, Pierwszej Przyczyny itp. Klasyczna „metafizyka […] 
potraktowała Boga jako idealną, ogólną, choć zarazem jedyną w swoim 
rodzaju pojęciową strukturę”6, uznała za wszystko wyjaśniającą zasadę, 
która stanowi podstawę metafizycznego poznania i  stojącej za nim wy-
kładni tego, co jest. Tymczasem, jak podkreśla krakowski filozof: „dla my-
śli poszukującej niepowątpiewalnej oczywistości ostateczna rzeczywistość 
musi jawić się raczej jako otchłań niż jako fundament, raczej Abgrund niż 

2 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, Kraków 2009, s. 88. 
3 Tamże, s. 84.
4 Tamże.
5 Tamże, s. 70. 
6 Tamże. 
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Grund”7. Filozofia religijnego myślenia musi zdać sprawę z tego wyjścio-
wego stanu nieugruntowania myślenia poza nim samym. 

Jeżeli krok od fenomenów w stronę fundamentu rozumianego jako ab-
solutny, metafizyczny punkt oparcia jest niepewny (nie daje się uzasad-
nić), to potrzebne jest odwrócenie logiki myślenia. Jeśli nie jest możli-
we przejście od fenomenu do fundamentu, to wyjdźmy od fundamentu, 
by „w jego świetle” ująć to, co dane w doświadczeniu (fenomeny). Inny-
mi słowy, konieczne jest znalezienie takiego fundamentu, który nie jest 
Bogiem metafizyków, wszystko rozjaśniającą, absolutną, arche-ologicz-
ną zasadą, stanowiącą punkt oparcia dla filozoficznego myślenia. Jeśli nie 
w Bogu rozumianym jako Pierwsza Przyczyna trzeba szukać fundamen-
tu myślenia, to gdzie? Co pozostaje po odrzuceniu klasycznej metafizyki? 
Czym krakowski myśliciel chce zastąpić to opuszczone miejsce, które po-
zostało po utraconej pewności metafizycznego punktu oparcia, po odrzu-
ceniu metafizycznie pojmowanego fundamentu? 

Odpowiedź Tarnowskiego, która wprowadza nas w jego projekt filo-
zofii religijnego myślenia, brzmi tak: tego, co fundamentalne, należy szu-
kać w  człowieku. Poszukiwanie fundamentu w  człowieku oznacza po-
szukiwanie w nim takiego wymiaru, który, jak powie: „konstytuuje sam 
rdzeń warunków możliwości zjawiania się zjawisk dla mnie oraz mnie 
jako podmiotu dla siebie samego”8. To, co się prezentuje (fenomeny), 
może się ujawnić jako takie dzięki temu, co czyni możliwą wszelką pre-
zentację, co funduje otwartość na fenomeny. Tak pojmowany fundament 
współokreśla to, co możliwe do pomyślenia, otwiera horyzont możli-
wych doświadczeń człowieka, w  tym także doświadczenie samego sie-
bie. Pytanie o fundament jest pytaniem o kształt tej otwartości, za której 
sprawą dane są fenomeny. 

* * *

Czym jest więc w człowieku ta zdolność otwarcia horyzontu możliwych 
doświadczeń? Jest nią wiara fundamentalna, którą Tarnowski określa 
także jako pra-zaufanie; powie on: „żyjąc, ufamy, życie samo w sobie to 

7 Tamże, s. 88. 
8 K. Tarnowski, Wiara fundamentalna, w niniejszym tomie, s. 185.
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poryw ufności, który możemy nazwać pra-zaufaniem”9. Otwarcie na to, 
co dane, jest otwarciem ufności wyczekującej dobra. O  jaką ufność tu-
taj chodzi? Ufamy, że we wszystkich swych aspektach życie przyniesie 
nam dobro, a nie zło, ufamy, że w ogóle warto żyć, ufamy innym ludziom. 
„Chcieć żyć to pierwotnie wierzyć, że życie jest tego warte i że nas nie bę-
dzie nieustannie zawodzić”10. Wszystkie sfery ludzkiego życia, wymień-
my dla przykładu ekonomię, politykę, naukę, życie społeczne itp., mają 
u swoich podstaw to samo pra-zaufanie. Czy możliwe byłoby funkcjono-
wanie pieniądza, gdyby nie wiara, że kawałek papieru, ładniej lub brzy-
dziej zadrukowany, ma jakąś wymierną wartość, którą określa się w eko-
nomii jako siłę nabywczą? Wszystkie wielkie rewolucje społeczne są 
buntem, który wyrasta z  jakiegoś zbiorowego braku nadziei na wspólne 
dobro, którego gwarantem powinni być rządzący. 

Nie będę tu szerzej rozwijał rozmaitych wymiarów wiary fundamen-
talnej, na kilka jej aspektów pragnę zwrócić uwagę. 

1) Wiara fundamentalna, otwierając horyzont możliwego doświadcze-
nia, naznacza go zarazem aksjologicznym wymiarem, powoduje, że to, 
co ujawnia się w doświadczeniu (fenomeny), dane jest zawsze jako mniej 
lub bardziej dobre lub złe, jako aksjologicznie nieobojętne. Jak powie Tar-
nowski: „Człowiek […], każdy z nas, jest z konieczności istotą aksjologicz-
ną czy «aksjoteliczną»”11. Max Scheler mówi, że cukierek najpierw jest 
smaczny, a dopiero potem słodki. Pra-zaufanie jest „światłem” nadziei na 
dobro, otwarciem na dobro w obliczu faktyczności zła, jest wciąż pona-
wianą nadzieją, że w moim życiu będę spotykał raczej dobro niż zło. Za-
razem zło jest wciąż możliwe, nadziei na dobro nieuchronnie towarzyszy 
świadomość możliwego zła, pra-zaufaniu towarzyszy pra-zdrada. 

2) Wiara fundamentalna, która otwiera aksjologiczny horyzont możli-
wych doświadczeń, nie wskazuje na żadne konkretne dobro i zło. Dobro 
i zło pozostają w horyzoncie otwartym przez pra-zaufanie nieokreślone. 
Innymi słowy, wiara fundamentalna, otwierając przestrzeń dobra i zła, nie 
rozsądza, czym jest jedno i drugie. Rozpoznanie prawdy o dobru i złu nosi 
zawsze ślad indywidualnej decyzji i związanego z nią ryzyka, że dobro zo-
stanie pomylone ze złem. 

9 Tamże, s. 185.
10 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 270. 
11 Tamże, s. 59.
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3. Wiara fundamentalna nie jest wiarą religijną. Jej „neutralny” cha-
rakter polega na tym, że jest bardziej pierwotna niż wszelkie religijne 
i  niereligijne wybory. Żyjąc, ufamy, niezależnie od tego, czy pokłada-
my ufność w jakimś bogu, bogach lub innych możliwych religijnych wy-
miarach rzeczywistości, czy też religijny wymiar jest nam zupełnie obcy 
i swoją ufność kierujemy wyłącznie w stronę tego, co można nazwać ho-
ryzontem faktyczności. 

Co oznacza dla filozofii religijnego myślenia przyjęcie takiego punk-
tu wyjścia? Skoro nie ma uzasadnionego przejścia od fenomenu do fun-
damentu, to jesteśmy skazani na ruch w  przeciwnym kierunku, tzn. od 
fundamentu do fenomenu, i  jak się okaże w dalszej części rozważań, na 
odkrywanie sensu tego, co dane w doświadczeniu, w dialogu z kulturą i sa-
mym sobą. Powiedzmy na razie ogólnikowo: metafizyczną pewność (a ra-
czej jej potrzebę) Tarnowski zastąpi pozbawioną pewności interpretacją 
fenomenów danych w  doświadczeniu. Jego hermeneutyczna wykładnia 
poszukująca śladów Transcendencji w ramach horyzontu tego, co jawi się 
jako dane, będzie wpisywała się w grę wielu innych możliwych wykładni, 
z których tylko niektóre bliskie są religijnej tradycji chrześcijaństwa. 

Szukając drogi od fundamentu do fenomenu, powróćmy jeszcze raz do 
wiary fundamentalnej, w tym jej aspekcie, w którym stanowi ona aksjolo-
giczne otwarcie człowieka na samego siebie.

Wiara fundamentalna wpisuje się od razu w  ludzkie egzystowanie, które jest, 
w metaforycznym, ale zarazem ścisłym znaczeniu, pewną drogą. Formą tej dro-
gi jest oczywiście czasowość, ale jej treścią są zmagania o wartości. Ja jest przede 
wszystkim wiązką możliwości, które są dane, ale między którymi trzeba wybie-
rać w poszukiwaniu kierunku drogi. Poszukując kierunku, egzystencja poszuku-
je sensu swojego życia, ważnego dla egzystencji logosu, co mogą jej nadać tylko 
spotkania z drugimi i z różnymi wartościami, do których częściowo sama dąży, 
a częściowo one ją spotykają. […] Ja jest zarazem nieuchronnie aksjologicznym 
centrum, […] nigdy nie zakończonym otwartym budowaniem swojej wartości 
czy dobra. […] Logos ludzkiego bycia-w-czasie rozpryskuje się od razu w zmien-
ne projekty, to znaczy konstelacje celów i zadań, które mają potwierdzić i współ-
tworzyć dobro Ja12.

12 Tamże, s. 255n. 
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Dzięki wierze jestem samemu sobie podarowany; jestem otwarty na 
siebie jako na pewne dobro i związaną z nim hierarchię osobistych warto-
ści. U podstaw tej hierarchii, jak powie Tarnowski 

jest zawsze intuicja mojego Ja w perspektywie wartości, Ja nieuchronnie dla sie-
bie cennego. Ja jest cenne dla siebie przez samą swą przeżywaną i odczuwaną fak-
tyczność istnienia, o tyle jednak, o ile jest ono zarazem wiązką możliwości reali-
zacji takich wartości, w których Ja może się rozpoznać jako w swoich własnych13.

Zarazem moje aksjologiczne otwarcie na siebie jako na coś cenne-
go, wyznaczające horyzont możliwych wartości uznanych za własne, nie 
określa ani istoty tego dobra, którym jestem ja sam, ani hierarchii warto-
ści mającej temu dobru służyć. Jestem wart, ale to, czego jestem wart, na 
poziomie dokonującego się w pra-zaufaniu otwarcia na horyzont warto-
ści, pozostaje nieokreślone. Nie wiem, co jest we mnie dobre, a co złe, ale 
wiem, że bycie sobą może oznaczać także bunt przeciwko sobie. Jestem 
dla siebie dobrem niezależnie od tego, jak bardzo niejasne pozostaje to, 
czym jest to dobro we mnie, ani także to, co dla mnie jest dobre. Jak po-
wie Tarnowski: 

z jednej strony […] Ja jest dla siebie jawne, obecne, czyli, że dysponuje pewnym 
elementarnym odczuwaniem siebie. Z  drugiej strony to odczuwanie siebie jest 
myślące i zapytujące i niepewne nie tylko co do, by tak rzec, najbliższych chwil, ale 
także co do całej czasoprzestrzeni życia14. 

Godna podkreślenia jest ta dysproporcja zachodząca pomiędzy po-
czuciem własnej wartości a  niepewnością tego, jak tę wartość chronić 
i pomnażać, to „bolesne skazanie na zasadniczą niejasność tego, co mo-
głoby być «na miarę» niewyczerpanej otwartości Ja”15. 

Napięcie między moją nadzieją na dobro a niejasnością tego, co dla 
mnie dobre, określa zasadniczą problematyczność bycia sobą. „Ja” „czu-
je się rzucone w sytuację fundamentalnej i wielowymiarowej niejasności, 

13 Tamże, s. 61.
14 Tamże, s. 61.
15 Tamże, s. 62. 
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która jest równocześnie źródłem twórczości i udręki”16. W obliczu tej fun-
damentalnej niejasności „ja” staje przed koniecznością wyboru „dobra dla 
siebie” i związanej z nim hierarchii wartości, przed koniecznością myśle-
nia na własny rachunek. Odsłaniający się wraz z dramatycznym pytaniem 
o samego siebie rys samotności skrajnie indywidualizuje perspektywę na-
dziei na dobro. 

Pytającym jest zawsze indywidualne Ja […] które niepokoi jego własna sytuacja- 
-w-świecie. Ja jako konkretny odnajduję siebie w pewnej podstawowej egzy-
stencjalnej sytuacji, z którą chcę i poniekąd muszę coś zrobić. Staję wobec tej 
sytuacji, która wymaga pewnej czynnej postawy, orientacji życia, a wraz z tym 
namysłu, myślenia17. 

Niepokojąco niejasna sytuacja bycia w  świecie zawsze konkretnego, 
pojedynczego (jak powiedziałby Søren Kierkegaard) człowieka, otwarte-
go na dobro, skutkuje „dotkliwym pytaniem egzystencjalnym”. Jest to py-
tanie o sens mojego życia, pozostające w nierozerwalnym związku z in-
tuicyjnym doświadczeniem siebie jako wartości. Sens sytuuje się, by tak 
rzec, pomiędzy tym, co dane w  doświadczeniu, a  doświadczającym go 
człowiekiem; sens „zapośrednicza dostęp do rozumienia każdego przed-
miotu”18. Oznacza to, że to, co dane (fenomeny), jest dane, by tak rzec, 
wraz ze swym sensem. Sens tego, co dane w doświadczeniu, trzeba uznać 
za jego wykładnię. Doświadczenie 

wymaga […] hermeneutyki, którą Ja musi dokonać ostatecznie samo. Nikt nie 
może poprowadzić Ja w kierunku określonej optyki czy wizji, jeżeli ono tego nie 
zatwierdzi i się w niej osobiście nie odnajdzie19. 

Hermeneutyka  –  indywidualna i  konkretna wykładnia mojego wła-
snego życia  –  z  konieczności tworzy się w  dialogu z  zastaną kulturą, 
dokonuje się za pomocą „słownych i  pojęciowych środków” wziętych 

16 Tamże, s. 59n.
17 Tamże, s. 60. 
18 Tamże, s. 79.
19 Tamże, s. 61. 
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z „intersubiektywnego życia kultury”20. Z tego powodu każda hermeneu-
tyka ma swoje miejsce i swój czas, jest przypadkowa, uwarunkowana kon-
tekstem, w którym powstaje. 

Ten nieuchronnie przypadkowy charakter każdej hermeneutyki sta-
je się podstawowym wyzwaniem dla filozofii religijnego myślenia Karola 
Tarnowskiego, która musi zmierzyć się z takim oto pytaniem – jak upra-
womocnić religijną wykładnię tego, co dane w doświadczeniu, nadać jej 
wyróżniony status? Zanim odpowiemy na to pytanie, powróćmy jeszcze 
raz do kwestii religijnego sensu, tak jak pojmuje go Tarnowski. Pytanie 
o sens, odsłaniając problematyczność naszego stosunku do samego siebie, 
otwiera dwojaką perspektywę. 

Z jednej strony jest to pytanie o moją własną drogę życia, o sensow-
ność wyborów dokonywanych pośród tego, co mnie codziennie spotyka; 
pytanie to warunkuje wybór jakiejś strategii życia posiłkującej się zaso-
bem sensów „podarowanych” mi przez kulturę, w której przyszło mi żyć. 
W świetle tej pierwszej perspektywy sens mojego życia jest nie tyle odnaj-
dywany, ile raczej tworzony w dialogu z zastaną kulturą. Sens życia jest 
wyrazem twórczej aktywności pojedynczego człowieka, który pomimo 
zasadniczej niejasności co do tego, czym jest dobro, nieustannie, w dialo-
gu z kulturą tworzy projekt własnego życia. 

Z drugiej jednak strony sens, tak jak pojmuje go Tarnowski, nie zosta-
je całkowicie złożony w objęcia twórczej wolności każdego pojedynczego 
człowieka (jak chciałby np. Friedrich Nietzsche), ale domaga się, by być 
odkrywanym; nie może być „pojmowany in blanco”21, ale zakłada jakąś 
drogę, która prowadzi do „prawdy tego sensu”. Oznacza to, że sens ma ja-
kąś swoją miarę, a odkrywanie tej miary jest stojącym przed człowiekiem 
zadaniem. Co więcej, sens jest nie tylko tym, co zadane, ale zarazem tym, 
co pozostaje zakryte, co jest tajemnicą i z tego względu domaga się nie-
ustannego wysiłku odkrywania go na nowo. Innymi słowy, sens jest two-
rzony i odnajdywany zarazem. 

Ta dwuznaczność pojmowania sensu obecna w  myśli Tarnowskiego 
nie jest przypadkowa i prowadzi nas w stronę kluczowych rozstrzygnięć 
jego filozofii religijnego myślenia. Zarazem musimy zdać sprawę z tego, 

20 Tamże, s. 64.
21 Tamże, s. 79.
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że doszliśmy do miejsca, w którym wielu spośród tych, którzy dotychczas 
chcieli podążać drogą jego filozofii, w tym momencie uzna, że czas się roz-
stać. W jednym kierunku pójdą ci (nazwę ich spadkobiercami Nietzsche-
go), którzy skłonni są twierdzić, że sens tego, czego doświadcza człowiek, 
jest ostatecznie wynikiem jego swobodnej twórczości. Sens sprowadza się 
tutaj do projektu własnego życia, u jego podstaw stoi twórcza, niczym nie-
skrępowana wolność człowieka, wola tworzenia wartości. Krótko mówiąc, 
sens nie jest odkrywany, ale tworzony. 

Inni pójdą w przeciwnym kierunku (nazwę ich spadkobiercami metafi-
zyki fundamentu), twierdząc, że w ostatecznym rozrachunku jest tylko jed-
na prawda o człowieku i jeden wyznaczony przez nią sens jego życia. Za-
sadniczo zakładają oni, że sens nie jest tym, co myśleniu zadane, ale tym, 
co w całości zostało objawione. W obu przypadkach sens nie jest tajemnicą 
wymagająca nieustannego odkrywania, ale tym, co pozostaje jawne. 

Tarnowski idzie trzecią, niełatwą drogą, na której sens, nieustannie od-
krywany, wydobywany ze swej tajemniczości, będący zarazem miarą pro-
stującą ścieżki naszego konkretnego życia, spotyka się z sensem tworzo-
nym, z  aktywnością człowieka, który podejmuje swą problematyczność 
w dialogu z kulturą, na własny, niepowtarzalny sposób. Trzecia droga za-
kłada szczególny wymiar rzeczywistości, który filozof religijnego myśle-
nia nazywa za Gabrielem Marcelem tajemnicą. Tajemnica, jak powie, 
oznacza „nie tylko, że żadne poznania nie mogą jej ilościowo wyczerpać, 
ale że zawiera ona coś, co trwale wymyka się poznawaniu, a co kryje może 
najgłębszy «sens» ludzkiej rzeczywistości”22. 

* * *

Czego wymaga otwarcie na tajemnicę i jak ono jest możliwe? Otwarcie wy-
miaru tajemnicy, który Tarnowski nazywa także wymiarem metafizycznym, 
domaga się wiary, która pobudza do „pytań na temat sensu i prawdy życia”, 
a  zarazem jest „gwarantem sensowności tych pytań i  wyrazem pokornej 
otwartości na przyjęcie prawdy, skądkolwiek by przyszła”23. Bez owej „decy-
zji wiary” otwierającej myślenie na coś więcej niż faktyczność świata, wiary, 

22 Tamże, s. 246n.
23 Tamże, s. 249. 
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która „idzie dalej” niż wiara fundamentalna, podążanie drogą Tarnowskie-
go nie jest możliwe. Decyzja wiary, o której tutaj mówimy, zawiera w so-
bie możliwość przejścia od ufundowanych na wierze fundamentalnej inter-
pretacji rzeczy i zdarzeń, dokonywanych w ramach horyzontu faktyczności, 
do takich hermeneutyk, które otwierają myślenie na wymiar metafizyczny. 
Na mocy owej decyzji wiary myślenie staje wobec możliwości przyjęcia ob-
jawienia, nie tylko w znaczeniu objawionego słowa zawartego w świętych 
księgach, ale przede wszystkim w znaczeniu otwartości na inny niż faktycz-
ny (zwyczajny) sens rzeczy i zdarzeń tego świata. 

Kluczowe dla naszych dalszych rozważań jest to, że krakowski filozof 
religijnego myślenia będzie odnajdował wiarę na różnych poziomach ludz-
kiej egzystencji, zarówno na poziomie egzystencji filozoficznej (wbrew Hei- 
deggerowi), jak i na poziomie egzystencji par excellence religijnej. Wiara 
i  myślenie24 nieustannie po sobie następują, kolejny kształt, który może 
przybrać wiara, otwiera za każdym razem nowe horyzonty interpretacji 
ludzkiego doświadczenia, nową przestrzeń dla wielorakich wykładni tego, 
co dane (fenomenów), które w obrębie innego kształtu wiary nie byłyby 
możliwe. Metoda Tarnowskiego pozostaje zasadniczo w zgodzie z zasadą 
fides quaerens intellectum, jednak jej specyficzny kształt określa zawarty 
w niej apel do ludzkiej wolności, którego istotę wyraża tryb warunkowy, 
np. jeżeli uwierzysz, że rzeczywistość nie sprowadza się do tego, co fak-
tyczne, to otwierają się przed tobą takie oto możliwości myślenia… W ten 
sposób podążamy drogą, której poszczególne etapy wyznaczone są przez 
kolejne decyzje wiary. Wydaje się, że dający się wypatrzeć na tej drodze 
jej telos wyznaczony jest przez poziom wrastającego zaangażowania w to, 
co dane religijnemu myśleniu otwartemu przez wiarę, jako jego ostatecz-
ny punkt odniesienia. Stawką w tej grze jest możliwość przejścia od ufun-
dowanej na wierze fundamentalnej nadziei, że życie przyniesie nam raczej 
dobro, a nie zło, do nadziei na Absolutne dobro, odnajdywane pod posta-
cią bliskiego Boga wzywanego w modlitwie, wybawiającego i angażujące-
go wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji. 

Droga do tak pojmowanego celu nie prowadzi jednak w  pierwszej 
kolejności do myślenia ufundowanego na religijnej wierze, lecz w stro-
nę wiary nazwanej za Jaspersem wiarą filozoficzną, która otwierając 

24 Taki tytuł ma książka Karola Tarnowskiego, wydana w 1999 roku. 
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wymiar metafizyczny, pozwala w  świetle tajemnicy dokonywać filozo-
ficznej interpretacji tego, co dane w doświadczeniu (fenomeny). Wiara 
filozoficzna jest „otwartością na tajemnicę, która nie może być w  żad-
nym wypadku wiedzą, a  nawet w  gruncie rzeczy nie może być wypo-
wiedziana”25; otwartością „na niewyczerpaną głębię samej rzeczywisto-
ści, która nie redukuje się do tego, co człowiek może z niej zrozumieć”26. 
Otwarty przez wiarę filozoficzną wymiar metafizyczny domaga się jed-
nak nie metafizyki, drążonej przez pragnienie jego utożsamienia z poję-
ciową strukturą Bytu Koniecznego, Pierwszej Przyczyny itp., lecz ufun-
dowanej na filozoficznej wierze hermeneutyki, która chroniąc tajemnicę 
tego, co „trwale wymyka się poznaniu”, interpretuje to, co dane w ludz-
kim doświadczeniu jako dar tajemnicy, która się odsłania i skrywa zara-
zem. Jak powie Tarnowski

każda interpretacja, hermeneutyka, zakłada, że to, co interpretowane, jest pierwot-
nie dane i w tym daniu zaakceptowane. Akceptacją metafizycznego wymiaru, któ-
ry musi się jakoś przed Ja odsłonić, jest wiara27.

Takiej hermeneutyki chroniącej tajemnicę krakowski filozof poszuku-
je u wielkich filozofów horyzontu: Edmunda Husserla, Martina Heideg-
gera, Karla Jaspersa, Gabriela Marcela. Na kilka jej aspektów pragnę zwró-
cić uwagę. 

1) Przede wszystkim hermeneutyka ufundowana na wierze filozoficz-
nej wiąże ludzką zdolność do transcendowania z  możliwością istnienia 
Transcendencji. „Ja przekracza wszystko, co określone w ogóle, zarazem 
indywidualne i pojęciowe, […] wykracza […] poza metafizykę jako «na-
ukę», zwłaszcza naukę mającą pretensje do budowania systemu”28. Wiara 
filozoficzna jest zdolnością do wykraczania (transcendowania) nie tylko 
poza świat ujmowany w jego faktyczności, konkretności, lecz także poza 
jego metafizyczne konceptualizacje, których zwornikiem jest metafizycz-
nie pojmowana boskość. W  akcie filozoficznej wiary myślenie człowie-
ka zwraca się w stronę tego, co nieokreślone, co pozostaje niezgłębioną 

25 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 235. 
26 Tamże, s. 231.
27 Tamże, s. 65. 
28 Tamże, s. 62.
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Tajemnicą; jest to „równocześnie wolicjonalne i – jednak – doświadcze-
niowe wyjście poza świat w stronę szczególnie rozumianego egzystencjo-
nalno-metafizycznego Absolutu”29. Tylko dlatego, że wiara transcenduje 
to, co faktyczne, możliwe jest pomyślenie Transcendencji. Wiara filozo-
ficzna otwiera myślenie na przyjęcie możliwości istnienia czegoś więcej 
niż to, co dane w  ramach szeroko pojętego doświadczenia, oraz czegoś 
więcej niż to, co możliwe do pomyślenia. Krótko mówiąc, otwiera możli-
wość uznania istnienia Transcendencji, zarówno w sensie ontycznym, jak 
i epistemologicznym. 

2) Wiara filozoficzna otwiera przestrzeń dla hermeneutyki, którą na 
własny rachunek chciałbym nazwać donacyjną. Hermeneutyka donacji od-
krywa, że Transcendencja, która przekracza faktyczność świata, zarówno 
w sensie ontologicznym, jak i epistemologicznym udziela się. Donacyjny 
wymiar wiary pojawia się wraz z rozpoznaniem, że to, co dane mi jako moje 
doświadczenie, jest mi podarowane w takim samym stopniu, w jakim „ja 
sam” jestem sobie podarowany. Faktyczność jako taka jest darem: 

możemy naszą faktyczność […] przyjąć, pomimo wszystkich klęsk, jako dar. Ale 
to, co nas „obdarza”, w tym, co w nas najbardziej własne, nie może mieć swojego 
źródła w obrębie horyzontu świata30. 

Transcendencja, która się daruje, ma „dla Ja nieusuwalny sens Dobra, 
które mogłoby Ja wreszcie wypełnić, nie usuwając zarazem jego odręb-
ności i konkretności. Dobro jest zatem pierwotnie «Dobrem dla mnie»”31. 

3. Wreszcie trzeci aspekt, który nazywam odsłaniającym. Hermeneu-
tyka ufundowana na filozoficznej wierze „zakłada otwartość, która nie 
wyklucza wrażliwości na «mowę szyfrów» i  ślady Świętości”32. Otwarty 
przez wiarę filozoficzną horyzont pojmowania zakłada możliwość obec-
ności w  obrębie doświadczenia faktyczności tego, co to doświadczenie 
przekracza. Podstawę takiej wykładni stanowi przeświadczenie, że Tran-
scendencja nie pozostaje zamknięta w  sobie, lecz że się przesyła, daru-
je się faktyczności, „pozostawiając” swój ślad. Transcendencja naznacza 

29 Tamże, s. 241.
30 Tamże, s. 244. 
31 Tamże, s. 63.
32 Tamże, s. 247.
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swoją obecnością zdarzenia i rzeczy, przydając im inny sens. Dzięki wie-
rze filozoficznej możliwe staje się rozpoznanie nadzwyczajnego sensu fak-
tyczności, który odsłania się jako szczególna głębia tego, co zwyczajne; 
„wiara filozoficzna, będąca na wskroś dziełem wolności, uzyskuje […] ro-
dzaj «nowych oczu», które pozwalają dostrzec «szyfry Transcendencji»”33. 
Tarnowski będzie na gruncie filozofii nieustannie poszukiwał takich do-
świadczeń, które odsłaniają inny niż faktyczny sens tego, co dane. 

Nie powinniśmy jednak przeoczyć faktu, że wiara filozoficzna nie jest 
wiarą religijną. Nadzwyczajny sens zdarzeń i rzeczy odnajdywany w ra-
mach horyzontu doświadczeń, który zostaje otwarty przez wiarę filozo-
ficzną, pozostaje nieuchronnie niejasny i nigdy do końca nieodgadnio-
ny. Niejasność szyfrów Transcendencji wyzwala hermeneutykę, która 
zawsze pozostanie stąpaniem po śladach, niepewna zarówno co do sa-
mych śladów, jak i tego, dokąd one prowadzą. W hermeneutykę ufun-
dowaną na filozoficznej wierze nieodmiennie wpisany jest negatywny 
wymiar, zawsze obecna podejrzliwość wobec każdej próby (zarówno re-
ligijnej, jak i filozoficznej) treściowego ujęcia tego, co pozostawia ślad. 
Hermeneutyka horyzontu nigdy nie traci z oczu przekonania, iż niezgłę-
biona Tajemnica transcenduje wszystkie treści, za pomocą których jest 
wyrażana. Z  tego powodu każdą wykładnię skłonną do zastępowania 
niejasności Tajemnicy pewnością jej odczytania, zawsze przecież kon-
kretnego i uwarunkowanego, uznaje za przejaw obsesyjnego pragnienia 
zaspokojenia głodu pewności, który z taką mocą daje o sobie znać w ra-
mach klasycznie pojmowanej metafizyki. W  rezultacie hermeneutyka 
wiary filozoficznej przyświadcza wolności myślenia, i to w podwójnym 
sensie. Po pierwsze dlatego, że jest świadectwem wyzwolenia myślenia 
spod „presji” horyzontu faktyczności, wyrazem wolności wykraczania 
poza narzucający się zwyczajny sens zdarzeń i rzeczy. Po wtóre dlatego, 
że otwierając się na Tajemnicę, nie wiąże jej z jakąś określoną religijną 
wykładnią (konkretną religijną doktryną), pozostawiając myśleniu swo-
bodę poruszania się, bez ograniczeń wynikających ze związku z jakąkol-
wiek religijną konfesją. 

* * *

33 Tamże, s. 243.
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Horyzont aksjologiczny otwarty przez wiarę filozoficzną nie pozwala jed-
nak na przejście od nadziei, że w życiu spotka mnie raczej dobro niż zło, 
do nadziei na Absolutne dobro, które wyzwala od wszelkiego zła. Nadzieja 
na Absolutne dobro potrzebuje religijnej wiary; na ludzkiej drodze w stro-
nę ostatecznego Dobra, które angażuje i wybawia, stanowi ona decydujący 
krok, jest wydarzeniem, które w centrum stawia samo siebie. Dlatego filo-
zofia, która chce przemyśleć nadzieję na Absolutne dobro, musi wkroczyć 
w obszar religijnej wiary i otwartych przez nią horyzontów myślenia. Za-
razem nie można przeoczyć faktu, że myślenie filozoficzne nie jest ziemią 
ojczystą, na której wyrasta religijna wiara i związane z nią myślenie; filo-
zofia nie tworzy religijnych wykładni wiary. „Wydarzenie wiary” dochodzi 
do głosu i żyje swoim życiem, nie zważając na filozoficzną wiarę i jej wy-
kładnie. Filozoficzne wykładnie wymiaru metafizycznego ufundowane na 
filozoficznej wierze mogą stanowić przedsionek wiary religijnej (pream-
bula fidei), ale nie jest to warunek konieczny. 

Wiara religijna otwiera odmienny od filozoficznego „porządek my-
ślenia”. Otwarcie horyzontu charakterystycznego dla wiary religijnej nie 
oznacza jednak jakiegoś radykalnego zerwania z wiarą filozoficzną. Wiara 
religijna, podobnie jak filozoficzna, otwiera myślenie na Tajemnicę, prze-
kracza faktyczność rzeczy i zdarzeń, odkrywając ich głębszy sens. Filozo-
fia wkracza w obszar religijnych wykładni wiary, ale sposób, w jaki to czy-
ni, nie jest obojętny. Przejście od nadziei na względne dobro do nadziei 
na absolutne Dobro nie jest możliwe dla myślenia, które chciałoby pozo-
stać myśleniem obojętnym na to, w co wiara wierzy (Paul Ricoeur nazywa 
je stadium fenomenologicznym34), lecz wymaga myślenia zaangażowane-
go, zakładającego związek filozofującego z treściami wiary. Innymi słowy, 
chodzi tu o skok wiary otwierający filozoficzne myślenie na absolutne Do-
bro, które przynosi „ratunek przed śmiercią duchową i cielesną”. 

Potrzebna jest więc decyzja wiary. W myślenie Tarnowskiego taka de-
cyzja jest wpisana; jego filozofia wyrasta „z wnętrza” chrześcijańskiego 
doświadczenia wiary, z jego osobistego doświadczenia, które daje o sobie 
znać w badaniach poświęconych wierze, niezależnie od tego, jak bardzo 
uniwersalistyczne są aspiracje krakowskiego filozofia. Przemyśleć własną 

34 Zob. P.  Ricoeur, Symbol daje do myślenia, [w:] tenże, Egzystencja i  hermeneutyka, przeł. 
S. Cichowicz, Warszawa 1985, s. 68.
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wiarę, postawić ją w  świetle krytycznie nastawionej filozoficznej reflek-
sji, nie tylko w  świetle contemplatio, ale właśnie w  świetle filozoficznej 
questo – oto zadanie, które stoi przed jego filozofią religijnego myślenia 
otwartą na absolutne Dobro. 

Zarazem nie powinien ujść naszej uwagi fakt, że projekt filozofii wiary 
zaangażowanej w to, w co ta wiara wierzy, stanowi kolejny punkt zwrotny, 
który rozdziela drogi myślących. Zarysujmy z grubsza stare linie podzia-
łu, które wciąż odżywają w nowych odsłonach. Dla wielu myślicieli filo-
zofia zaangażowana religijnie to przysłowiowa kwadratura koła zrobione-
go z drewnianego żelaza. Mamy tu na myśli te wszystkie, skądinąd bardzo 
różnorodne, koncepcje, które łączy przekonanie, że wiara religijna i filo-
zofia to dwa odmiennie, zasadniczo wrogie sobie i zarazem nieprzenika-
jące się porządki. 

Do pierwszej grupy myślicieli należą ci (nazwę ich spadkobiercami 
Tertuliana), którzy uznają, że filozofia z różnych powodów zagraża myśle-
niu ufundowanemu na wierze. Wiara religijna nie potrzebuje filozofii. Fi-
lozofia – śmiertelny wróg wiary – jest nieustannie ponawianym grzechem 
powstałym na skutek nieczystego pragnienia zerwania owocu z drzewa 
poznania. Filozofia szkodzi wierze. Cel filozofii religijnej może być tyl-
ko negatywny – wyzwolenie wiary ze szponów filozofii drążonej pragnie-
niem poznania koniecznych i wiecznych prawd (Lew Szestow). 

Droga filozofii religijnego myślenia jest także zamknięta dla tych, 
którzy nie akceptują decyzji wiary, kwestionują religijne zaangażowanie 
otwierające takie horyzonty myślenia, w  których może pojawić się na-
dzieja na absolutne Dobro. Wyróżnijmy tu trzy możliwe, choć niewyklu-
czające się wzajemnie podejścia. Pierwsze z nich uznaje, że wiara zagraża 
myśleniu; filozofia zaangażowana w religijną wiarę przestaje być filozofią; 
wiara i wolność filozoficznego myślenia rozchodzą się na wstępie. Wia-
rę religijną uznaje się za śmiertelnego wroga egzystencji przysługującej 
filozofii (Heidegger). Wyróżnikiem drugiego podejścia jest twierdzenie, 
że wiara pozostaje nieprzenikniona dla racjonalnego myślenia, stanowi 
ciemną sferę tego, co nieracjonalne; sferę uczucia, emocji itp. Wreszcie 
trzecie podejście, kwestionując tezę, że wiara religijna do czegoś się odno-
si, tropi „niewiarygodną potrzebę wiary” (Julia Kristeva) w różnych cał-
kowicie niereligijnych kontekstach myślenia, np. w ekonomii. 

Ostatecznie nie ma znaczenia, czy wiara odrzuca filozofię, czy też 
filozofia wiarę; oba rozwiązania prowadzą ostatecznie do tej samej 
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konkluzji: nie jest możliwa filozofia religijnego myślenia, ponieważ nie 
jest możliwe przejście drogi prowadzącej od wiary fundamentalnej do 
takiej filozoficznej wykładni ludzkiego doświadczenia, która byłaby 
przeniknięta nadzieją na Dobro, angażujące, a zarazem wybawiające od 
duchowej i cielesnej śmierci. Nad myśleniem tych, którzy odrzucają fi-
lozofię w imię niewzruszonej pewności wiary bezpośrednio prowadzą-
cej w stronę nieprzemijalnego Dobra, nieodmiennie ciąży przekonanie, 
że tam, gdzie prawda w całości została objawiona, nie jest potrzebne fi-
lozoficzne myślenie. Ci, którzy nie są zdolni do wiary, odrzucają nadzie-
ję na absolutne Dobro, które wyzwala, i uważają wiarę religijną za pewną 
słabość w człowieku wyrosłą z jakiejś niereligijnej potrzeby, której nale-
ży się ostatecznie pozbyć. 

Jakie jest miejsce filozofii religijnego myślenia w  przestrzeni rozpo-
startej pomiędzy filozofią, która odrzuca wiarę, a wiarą, która odrzuca fi-
lozofię? Tym, którzy chronią wiarę przed filozofią, Tarnowski powie, że 
„w prawdzie wiary występuje prawda filozoficzna”35. Religijna wiara jest 
„stosunkiem do rzeczywistości, a  nie do pojęć”36, jednak ten stosunek 
wyraża się w formie prawd wiary, to znaczy za pomocą idei i pojęć. Po-
jęciowe odnoszenie się do Tajemniczej rzeczywistości zbliża do siebie 
religijną i  filozoficzną hermeneutykę. To, co dane religijnej wierze jako 
objawienie, jest „zawsze tajemnicze, dotyczy bowiem z  istoty tego, co 
transcendentne, i dlatego potrzebuje wciąż trudu interpretacji, a więc sta-
wiania go w świetle prawdy”37. Ten nieusuwalny brak oczywistości „uru-
chamia […] proces rozumienia, teologię i filozofię”38. Ale to oznacza, że 
pojęcia zawarte w prawdach wiary, jak i te używane przez filozofię spo-
tyka ten sam los. Odnoszą się one do Tajemnicy, która nie jest pojęciem, 
ale tym, co pojęcia odsłaniają i zasłaniają zarazem39. Tajemnica to „pod-
stawowa – pierwotniejsza od religijnej i metafizycznej jej artykulacji – ja-
kość rzeczywistości”40. Wiara religijna, odnosząc się do Tajemnicy, której 
prawdy wiary nie redukują do tego, co jawne, otwiera przestrzeń dla re-

35 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 31. 
36 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005, s. 264. 
37 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 27. 
38 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, Kraków 1999, s. 45. 
39 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 32. 
40 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 190. 
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ligijnej hermeneutyki usytuowanej na granicy jawności i skrytości; takiej 
hermeneutyki, w której jest miejsce także dla filozofii świadomej ostatecz-
nej i nieusuwalnej niejawności tego, co dane religijnemu myśleniu. 

Dlatego tym, którzy głosząc programowe sola fide, kwestionują war-
tość „czynu myślenia” i uznają, że wiara bardziej potrzebuje dogmatycz-
nej prawdy niż wolności myślenia, Tarnowski przypomina, że to, co dane 
religijnemu myśleniu, nieodwołalnie pozostaje Tajemnicą, która się ob-
jawia, ale zarazem skrywa. Tajemnica wymyka się prawdom wiary, nie-
ustannie kwestionując powracające pod różnymi maskami pragnienie, 
aby zamknąć ją w pojęciach i w ten sposób uczynić tym, co jawne, co dane 
z niewzruszoną pewnością.

Od myślicieli, którym obca jest religijna wiara, Tarnowski domaga się 
uznania, że zaangażowanie w wiarę nie jest końcem filozofii, nie oznacza 
unicestwienia racjonalnego myślenia. Zarówno wierzący, jak i niewierzą-
cy, każdy na własny rachunek, w dialogu z kulturą, a także samym sobą, 
skazany jest na tworzenie hermeneutyki, która nie dając pewności, zmie-
rza do odkrycia/nadania sensu temu, co dane w doświadczeniu. Wiara re-
ligijna nie zagraża wolności myślenia, lecz podobnie jak wiara filozoficz-
na, otwierając myślenie na Tajemnicę, pozwala mu wyzwolić się z objęć 
faktyczności; w tym sensie nie ogranicza wolności, ale ją dopiero otwiera. 

Otwarcie na Tajemnicę, które dokonuje się w obszarze wiary religij-
nej, konkretyzuje się jednak w  formie prawd wiary, które wierzący jest 
zobowiązany przyjąć. Tutaj napięcie między wiarą a wolnością sięga ze-
nitu, kulminując zarzutem, że przyjęcie prawd wiary zabija wolność my-
ślenia. Broniąc jedności wiary i  wolności, Tarnowski pokazuje, że wy-
darzenie wiary to w  pierwszej kolejności bycie „pochwyconym”41 przez 
Tajemnicę, a  nie akceptacja jakichś prawd wiary. Decyzja wiary to nie 
tyle przyjęcie bez uzasadnienia pewnych treści wiary, ile raczej bycie po-
stawionym wobec Świętości, która „nie pozostawia nas bezinteresow-
nymi obserwatorami, lecz właśnie uchwytuje, porywa i wzywa do prze-
obrażenia naszego wnętrza”42. Wydarzenie wiary, bycie „dotkniętym” 
przez Tajemnicę stawia myślącego wobec wyzwania, aby postawić praw-
dy wiary w świetle filozoficznej odpowiedzialności za prawdę. Myślenie 

41 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 45. 
42 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 25. 
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filozoficzne podporządkowane logice prawdy jako wartości może zaak-
ceptować prawdę, niezależnie od tego, skąd ona pochodzi. A to oznacza, 
że źródłem prawdy może być także religijna wiara. Prawda może przyjść 
do filozofii także jako prawda wiary. 

Myślenie filozoficzne dokonujące się w ramach horyzontu otwartego 
przez religijną wiarę nie oznacza wkroczenia w  ciemną nieprzeniknio-
ną przestrzeń tego, co wymyka się „światłu rozumu”, lecz dokonuje się 
„w obrębie samego rozumu”. Jeśli przez racjonalność rozumieć wewnętrz-
ną spójność wykładni opartej na poprzedzającym ją wyborze wiary, to 
myślenie religijne pozostaje równie racjonalne jak to, którego podstawą 
jest niewiara. Zarówno religijna wiara i związane z nią otwarcie się na Ta-
jemnicę, jak i niewiara wraz z  jej odrzuceniem tajemnicy, jest skutkiem 
wyboru, który niesie w sobie element niepewności. Jak powie Tarnowski: 
wiara „jest zawsze ryzykiem, choć ryzykiem rozumnym, odsłania bowiem 
w nas prawdę i poszerza horyzonty sensu”43. Ryzyko wynika z  faktu, że 
decyzja wiary/niewiary zawiera w sobie niemożność swego ostatecznego 
uzasadnienia. Oznacza to, że wiara i niewiara w jednakowym stopniu za-
wierają w sobie niepewność, która wzywa do racjonalnego myślenia two-
rzącego spójną wykładnię doświadczenia na miarę dokonanego wyboru, 
wyrastającą ostatecznie z tej samej otwartości myślącego na nieodłączne 
od ludzkiej egzystencji pytanie o sens. 

Zadajmy pytanie o wiarę religijną rozumianą jako ostatni etap prze-
chodzenia od wiary fundamentalnej do takiej wykładni fenomenów, któ-
ra zawiera w sobie nadzieję na absolutne Dobro gwarantujące ostateczne 
ocalenie. Wiara religijna, otwierając religijny horyzont myślenia, pozwa-
la w jego świetle interpretować doświadczenie. Zanim jednak przejdzie-
my do kwestii religijnego horyzontu myślenia, zatrzymajmy się nad wia-
rą religijną jako taką. Zacznijmy od tego, że wiara religijna dochodzi do 
głosu tam, gdzie Transcendencja zostaje nazwana imieniem Boga, który 
przywoływany w  drugiej osobie liczby pojedynczej jest absolutnym Ty; 
Bogiem, który wzywa i może być wzywany. Wiara rozpoznaje siebie jako 
zaangażowaną odpowiedź na wezwanie. W wierze religijnej dochodzi do 
głosu takie otwarcie na Tajemnicę, które czyni z Niej bliskiego Boga, an-
gażującego się w sprawy człowieka, a zarazem domagającego się od niego 

43 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 45. 
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zaangażowania. Akt wiary religijnej rozważany od strony tego, jak się wie-
rzy (fides qua creditur) „oznacza […] zaangażowanie rdzenia osobowości, 
która przekraczając w  swym intentum czas, zarazem ręczy poniekąd za 
swą wierność w czasie, jest pewnym «na dobre i na złe»”44. Owo zaanga-
żowane trwanie w wierze odnosi się jednocześnie do bliskiego Boga, któ-
remu można powierzyć swoje sprawy (fides quae creditur). 

Dla naszych analiz istotne jest jednak przede wszystkim to, jak owo za-
angażowane trwanie przy bliskim Bogu współokreśla sens tego, co dane 
wierzącemu jako jego doświadczenie. Jaki kształt przybiera interpretacja 
fenomenów w ramach horyzontu otwartego przez wiarę religijną? Inte-
resuje nas teraz związek, jaki zachodzi pomiędzy religijną wiarą a sposo-
bem, w jaki wykładane są dane w doświadczeniu fenomeny albo, mówiąc 
inaczej, sposób, w  jaki wiara otwiera wierzącego na jego własne, szero-
ko pojmowane doświadczenie. Jak możliwe jest przejście od fundamentu 
do fenomenów „nasączonych” religijnym sensem, obecnością Tajemnicy, 
która się daruje? Wraz z tym pytaniem zbliżamy się do celu drogi, która 
prowadziła od fundamentu do fenomenu. 

Wiara, która uwierzyła w bliskiego, darującego się Boga, otwiera ho-
ryzont myślenia zdolnego do religijnej wykładni doświadczenia. Na jakiej 
zasadzie? Myślenie, które rozpoznało wiarę jako dar, staje teraz przed za-
daniem rozpoznania Jego obecności w zdarzeniach i rzeczach tworzących 
doświadczenie „współczesności”. W ten sposób stajemy razem z Tarnow-
skim wobec pytania o to, jak niezwykle bliski Bóg uobecnia się w ramach 
horyzontu otwartego przez religijną wiarę, naznacza swoją obecnością fe-
nomeny składające się na ludzkie doświadczenie. Pytamy więc, jak możli-
wa jest fenomenologia zdolna do odkrycia religijnego sensu fenomenów. 

Rozpoznać w doświadczeniu Tego, który się daruje, to znaczy rozpo-
znać, że to, co dane człowiekowi jako jego doświadczenie, jest zarazem 
wydarzeniem przynoszącym jakiś nowy, głębszy sens. Tarnowski powie: 

wydarzenie to nie zaistnienie prostego faktu, lecz przede wszystkim wtargnięcie 
i zainicjowanie pewnego sensu, który musi wszakże zostać przyjęty i odczytany. 
[…] Wydarzenie się Boga dla człowieka to Jego objawienie45.

44 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 271.
45 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 44. 
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Hermeneutyka doświadczenia ufundowana na religijnej wierze zakła-
da możliwość rozpoznania nadzwyczajnego sensu zdarzeń i rzeczy tego 
świata, który daruje się myśleniu, a zarazem wykracza poza wszelką zdol-
ność myślenia. Sens zostaje rozpoznany jako dar. Ten sens nie ujawnia się 
wyłącznie poprzez wydarzenia, które sporadycznie, w formie cudu „wkra-
czają” w obszar faktyczności, naruszając naturalny porządek świata, lecz 
jest to sens, który trwale naznacza sobą otwartą przez wiarę wykładnię 
doświadczenia. Wiara jest otwartością na inny niż zwyczajny sens feno-
menów, a nie wiarą w cudowne wydarzenia. Darować się, to znaczy obja-
wiać się. I nie chodzi tu wyłącznie o objawienie zawarte w świętych księ-
gach, które stanowią zamkniętą całość, ale przede wszystkim o objawienie 
sensu innego niż faktyczny sens zdarzeń i rzeczy tworzących ludzką co-
dzienność, o „symboliczną wymowę rzeczy, których transcendentny sens 
odsłania się nam nagle”46. 

Ale to oznacza zarazem, że objawienie nie może być uznane za wyraz 
twórczej aktywności podmiotu, który w dialogu z zastaną kulturą nada-
je sens swojemu doświadczeniu. Objawienie oznacza, że sens został czło-
wiekowi powierzony. „Objawienie religijne zaczyna się z chwilą, gdy […] 
sens jawi się jako «wieczny»”47. Ten sens, dany z jakąś niewzruszoną obja-
wicielską mocą musi zostać zaakceptowany i na swój sposób podjęty. Tar-
nowski powie: 

We wszystkich tych doświadczeniach zjawia się przez nami nagle pewien sens, 
którego – zgodnie z jego istotą – nie moglibyśmy wykreować sami i z którym mu-
simy się odtąd liczyć. Jego zjawienie się jest zawsze jakimś wydarzeniem, nawet je-
śli wytryskuje on jakby przygotowany przez nasz wysiłek. Lecz sens ten – i to jest 
kluczowe – jest równocześnie odsłonięciem pewnej ważnej dla nas, bogatej warto-
ściami rzeczywistości, czegoś, co jest48. 

Wydarzenie otwiera przestrzeń, w  której sens objawiony, darowany 
współgra z sensem tworzonym. Wierzyć to znaczy doświadczać mocy wy-
darzenia, które „naznacza” sobą to, co dane jako fenomeny, akceptować 
sens dany w objawieniu, a zarazem podejmować go na własny rachunek. 

46 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 23. 
47 Tamże, s. 22. 
48 Tamże. 
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Stajemy więc przed zadaniem, aby wskazać „miejsce”, w którym ujawnia 
się wzajemne oddziaływanie sensu objawionego z  sensem tworzonym, 
w którym sens objawiony – charakteryzujący się trwałością, a zarazem za-
wierający w sobie jakąś miarę odkreślającą, czym jest dobro i zło, stano-
wiącą wymóg myślenia i działania – „styka się” z aktywnością człowie-
ka pytającego o sens tego, co dane w jego indywidualnym doświadczeniu, 
tworzącego sens swojego życia w dialogu z zastaną kulturą. Jak możliwe 
jest wzajemne oddziaływanie sensu danego w objawieniu i sensu tworzo-
nego? Czy filozofia religijnego myślenia poszukująca ich jedności w tym 
miejscu się nie załamuje?

Aby ustalić związek sensu objawionego z sensem tworzonym w dialo-
gu z wciąż zmieniającą się kulturą, musimy odpowiedzieć na pytanie o, by 
tak rzec, zawartość sensu objawionego. Budzi zdziwienie fakt, że w anali-
zach Tarnowskiego nie pojawiają się wielkie objawicielskie wydarzenia po-
świadczone przez proroków czy też uczniów Chrystusa; budowana przez 
niego filozofia świadectwa nie nawiązuje szerzej do biblijnych wydarzeń. 
Tarnowski podejmując pytanie o Objawienie, skierowuje swoje zaintere-
sowanie raczej w stronę filozofii metafizycznego pragnienia czy też filozo-
ficznie ujmowanego doświadczenia Tajemnicy niż w stronę religijnych do-
świadczeń, takich jak np. dane Mojżeszowi Objawienie objawień (Wj 3, 14) 
czy też doświadczenie św. Pawła na drodze do Damaszku (Dz 9, 3–9). Cha-
rakterystycznym rysem jego filozoficznej wykładni objawionego sensu 
zdarzeń i rzeczy jest wciąż obecne nieusuwalne piętno nadziei na ostatecz-
ne Dobro, które wyzwala. Tej nadziei podporządkowane są analizy zmie-
rzające od odsłonięcia zawartości sensu danego w objawieniu. 

Pierwszy krok filozofii objawienia Karola Tarnowskiego stanowi rozpo-
znanie, że objawiony sens „pozwala widzieć świat […] właśnie jako dzie-
ło Boga”49. Widzenie świata jako dzieło dobrego Boga oznacza, że rzeczywi-
stość nie jest aksjologicznie obojętna, że to, co jest, pochodzi od Boga i z tego 
powodu nosi na sobie ślad artysty, który pozostawił „piętno na stworzonym 
dziele”. Zgodnie z biblijnym opisem stworzenia Bóg, który stwarza, widzi, 
że to, co stworzył, jest dobre. Dlatego hermeneutyka fenomenów ufundo-
wana na religijnej wierze nosi w sobie „podstawowy akt zaufania wobec ist-
nienia. Zaufanie, towarzyszące naszemu istnieniu […], może jawić się jako 

49 Tamże, s. 69. 
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przeczucie innego wymiaru, który ratuje – a nie unicestwia – to, co w istnie-
niu cenne, obdarzone dobrem”50. Ufność wobec istnienia jako obdarzonego 
dobrem nie oznacza utożsamienia, zgodnie z klasyczną nauką o trascenden-
taliach, bytu/bycia i dobra. To, co jest, nie jest tym, co powinno być; istnieje 
zło, dlatego „istnienie, czy bycie, nie jest zamienne z […] dobrem”. Stworze-
nie nie jest tożsame z istnieniem; mówiąc językiem biblijnej opowieści, po-
między stworzeniem a istnieniem sytuuje się upadek. Dlatego 

myślenie Boga jest wszędzie poszukiwaniem Jego śladów, które pomogą przy-
wrócić podstawowy ład zaburzony przez zło i ostatecznie od tego zła nas wyzwo-
lić. […] Dlatego myślenie Boga wypatruje śladów Jego obecności, ponieważ – jak 
słusznie powiedział Heidegger – „tylko Bóg może nas wybawić”51. 

Jeśli dobrze rozumiem intencje Tarnowskiego, wypatrywanie śladów 
obecności Boga oznacza rozpoznanie w  tym, co jest, tego, co powinno 
być. Dlatego wiara w  Objawienie staje się podstawą hermeneutyki na-
dziei, że może być to, co powinno być. „Ja” otwarte przez religijną wia-
rę „przeniknięte jest niejasną nadzieją na możliwe wypełnienie”52, wierzy 
ono, że ocalenie jest możliwe. Objawienie, jak mówi Tarnowski,

ma piętno przede wszystkim „agatologiczne” – odnoszące się do Dobra – i sote-
riologiczne – dotyczące ocalenia. Jego zasadniczym piętnem jest przynoszenie ra-
tunku dla Ja, które poszukuje sensu swojego bycia. Sens ten oznacza, z  jednej 
strony, wypełnienie aksjologicznego głodu, z drugiej – ratunek przed śmiercią du-
chową i cielesną53.

Objawienie jednoczy w sobie obecność tego, co powinno być, z obiet-
nicą wybawienia; mogę mieć nadzieję, że Dobro, które przekracza to, co 
faktycznie istnieje, może mnie wybawić ze zła:

w nadziei zawiera się […] potencjał nie tyle ontologiczny, co aksjologiczny, otwar-
tość nie tylko na nowość, ale przede wszystkim na lepszość, na eliminację zła, na 

50 Tamże, s. 236. 
51 Tamże, s. 52n. 
52 Tamże, s. 63. 
53 Tamże, s. 64. 
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dobro. Oznacza to […] kierunek przekraczania: ku dobru, ostatecznie ku Dobru 
jako absolutnemu54. 

Zarazem objawienie wiąże z  sobą nadzieję na wyeliminowanie zła 
z  wezwaniem do wewnętrznej przemiany; nadzieja, która wyraża się 
w twierdzeniu: może być tak, jak powinno być, łączy się z wezwaniem: po-
winieneś być taki, jaki możesz być. Objawienie, „obietnica w pełni praw-
dziwego życia”55, odsłania Miarę tego, jak powinno być, która jest zara-
zem wezwaniem do Dobra. „Definitywną prawdą Objawienia jest prawda 
o  konieczności wysiłków moralnych, o  drodze do Dobra przez dobroć 
i ostatecznie miłość”56. Zaakceptować objawienie to znaczy żyć zgodnie 
z  przekonaniem, że „dobro i  zło odniesione są ostatecznie do absolut-
nej Miary”57, że „przeziera ona poprzez świat dla ludzkiego ducha, któ-
ry może się uporać z tą miarą we własnym wnętrzu, to znaczy wyciągnąć 
z niej wnioski dla swojej praxis, czyli ostatecznie dla swojej wolności”58. 
Innymi słowy, podejmować sens objawiony to czynić obecne w nim we-
zwanie miarą swojego życia, w zgodzie z nią nadawać swojemu życiu nie-
powtarzalny kształt.

Ale to oznacza, że jedność sensu objawionego z  sensem tworzonym 
w dialogu z kulturą, w której przyszło człowiekowi żyć w ramach hory-
zontu otwartego przez religijną wiarę, jest możliwa. Sens objawiony nie 
zamyka przestrzeni myślenia, ale zarazem przestrzeń ta nie pozostaje 
całkowicie otwarta. Sens jednostkowy jednoczy w  sobie sens dany jako 
„wieczne Objawienie”, które jest Miarą ludzkiego życia, z  sensem two-
rzonym przez człowieka na własny rachunek, „otwartym” na nieustannie 
„zmieniający się kształt cywilizacji, nauki i filozofii”59. Wolność tworze-
nia sensu jednostkowego jest zagwarantowana, ponieważ Objawienie nie 
oznacza zastąpienia niejasności Tajemnicy pewnością jej odczytania, lecz 
pozostawia przestrzeń dla wolności współtworzącej jednostkowy sens. 
Objawienie otwiera przestrzeń wolności, ponieważ „między wartością 

54 Tamże, s. 37. 
55 Tamże, s. 27.
56 Tamże, s. 53.
57 Tamże, s. 39. 
58 Tamże, s. 40. 
59 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 46. 
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objawienia a jego niejasnością narasta bolesne napięcie, które wciąż ini-
cjuje proces wyjaśniania, hermeneutyki”60. Bóg, który się daruje, pozosta-
wia na fenomenach danych w doświadczeniu swój ślad; poprzez zdarze-
nia i rzeczy tego świata prześwituje objawiony sens stanowiący „szyfr Jego 
obecności”, który wzywa, by podjąć go na własny indywidualny sposób. 
Hermeneutyka religijna, podejmując ślad, który objawia się jako Miara 
tego, jak powinno być, nieustannie staje wobec pytania, czym jest Dobro, 
które wyzwala, a zarazem wzywa do czynienia dobra. 

* * *

Wraz z  wezwaniem do czynienia dobra, droga prowadząca od wia-
ry fundamentalnej do fenomenów naznaczonych nadzieją na ostatecz-
ne Dobro, które wyzwala, doszła do swego kresu. Odkrycie religijnego 
sensu fenomenów stało się możliwe dzięki wierze otwierającej kolej-
ne horyzonty pojmowania tego, co dane w doświadczeniu. Krótko mó-
wiąc: wiara poprzedza myślenie. Ta sentencja wyznaczająca wewnętrz-
ną dynamikę myślenia Tarnowskiego przywołuje ojców Kościoła, którzy 
wypowiadali ją za pomocą niezbyt dokładnego tłumaczenia fragmen-
tu z Izajasza61: „Jeśli nie uwierzycie, nie zrozumiecie” (Iz 7, 9). Przesła-
nie organizujące filozofię religijnego myślenia można wyrazić w taki oto 
sposób: „jeśli nie uwierzycie, nie otworzycie się”, jeśli nie uwierzycie, nie 
odsłoni się przed wami metafizyczny wymiar rzeczywistości. Tak brzmi 
zasada fides quaerens intellectum w ujęciu krakowskiego myśliciela. Bez 
decyzji wiary nie można pomyśleć Tajemnicy; wyzwolić myślenia spod 
presji faktyczności i uczynić go zdolnym do odsłonięcia innego niż fak-
tyczny sens zdarzeń i rzeczy. 

Filozofia religijnego myślenia postawiła w miejsce metafizycznego pra-
gnienia pewności ryzyko wiary. Antropologiczny zwrot w  stronę wiary 

60 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 27. 
61 W takim tłumaczeniu ten fragment z Izajasza przytacza np. Klemens Aleksandryjski (Ko-

bierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tłum. J. Niemirska-Pliszczyń-
ska, Warszawa 1994, t. 1, s.139) czy też Augustyn (O nauczycielu, tłum. J. Modrzejewski, 
[w:] Augustyn, Dialogi filozoficzne, tłum. zbiorowe, Kraków 2001, s. 477). We współcze-
snych tłumaczeniach fragment z  Izajasza oddawany jest w następujący sposób: „Jeśli nie 
zaufacie (uwierzycie – ta’aminū), nie ostoicie się (te’āmenū)” (Iz 7, 9). 
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spowodował, że wiara stała się koniecznym warunkiem wszelkiej możli-
wej metafizyki. Niemożliwe jest uzasadnione przejście od fenomenów do 
metafizycznie pomyślanego fundamentu mocą samego tylko rozumu, dla-
tego wiara stała się jedynym sposobem otwarcia myślenia na metafizyczny 
wymiar. Zarazem jednak uznanie wiary/niewiary za warunek filozoficz-
nego myślenia oznacza, że niemożliwe jest racjonalne uzasadnienie wy-
boru pomiędzy różnymi wykładniami doświadczenia. Droga od funda-
mentu do fenomenu oznacza drogę od wiary/niewiary do bardzo różnych 
wykładni fenomenów. Decyzja wiary/niewiary otwiera przestrzeń dla ra-
cjonalnego myślenia zdolnego do podejmowania pytań i  poszukiwania 
odpowiedzi, które jednak pozostaje niezdolne do tego, by być podstawą 
uzasadnionego wyboru pomiędzy wielorakimi wykładniami doświad-
czenia. W miejsce pewności musi się pojawić ryzyko wyboru jednej spo-
śród wielu możliwych wykładni fenomenów. W ten sposób wyzwaniem 
dla myślenia staje się wielość istniejących wykładni i konieczność wybo-
ru między nimi. Dotyczy to także wykładni dokonanej przez Tarnowskie-
go. Jakie są przesłanki, by podążać w myśleniu za jego filozofią religijne-
go myślenia? Taką przesłanką może być jedynie nadzieja na Dobro, które 
wyzwala. Nadzieja nie zmniejsza ryzyka wyboru, ale może stanowić jego 
teleologiczne uzasadnienie. 

Propozycja Tarnowskiego jest wyrazem szacunku dla takiego wybo-
ru i związanego z nim ryzyka, szacunku dla ludzkiej wolności. Metafizyce 
Bytu Koniecznego, za którą skrywa się ostatecznie stwierdzenie: jeśli jesteś 
istotą racjonalną, to koniecznie musisz uznać istnienie Bytu Konieczne-
go, Tarnowski przeciwstawia prawo do wolności wyboru. Jego teza, będą-
ca przeciwieństwem metafizycznej konieczności, brzmi tak: pośród wie-
lu możliwych interpretacji tego, co dane każdemu z nas jako jego własne 
doświadczenie, możemy wybrać także tę, którą przynosi z sobą filozofia 
religijnego myślenia. Chciałoby się powiedzieć językiem ocierającym się 
o kolokwializm: to, co dane w doświadczeniu, daje się w racjonalny spo-
sób tak pomyśleć, jak pokazuje to filozofia religijnego myślenia Karola 
Tarnowskiego. I co więcej, warto tak pomyśleć, ze względu na nasze pra-
gnienia, tęsknoty, nasze troski i nadzieje.
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J a K U b  G o m U ł K a

Karol Tarnowski –  
od fenomenologii do metafizyki nadziei

Pojęcie „metafizyka” ma bardzo wiele znaczeń, dlatego też muszę na 
wstępie wyraźnie sprecyzować, o  jakiego rodzaju metafizykę tutaj mi 
chodzi. Jest to tym bardziej istotne, że filozofię Karola Tarnowskiego 
równie dobrze można odczytywać jako projekt zasadniczo antymetafi-
zyczny, co czyni np. Krzysztof Mech w tekście Karol Tarnowski: od fun-
damentu do fenomenu1, który zasadnie kontrastuje go z postulatami wy-
rażonymi w encyklice Fides et Ratio Jana Pawła II. W żadnym razie nie 
mam na myśli sensu używanego przez Romana Ingardena, wedle które-
go metafizyka – w przeciwieństwie do ontologii badającej czyste możli-
wości – miała dotyczyć faktów i związków w świecie rzeczywistym. Nie 
chodzi również o myślenie systemowe, aspirujące do ujmowania całości 
bytu, jak to czynili Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gottfried Wilhelm 
Leibniz czy św. Tomasz. Metafizyka Tarnowskiego nie jest też „filozofią 
pierwszą” w sensie bezzałożeniowego momentu początkowego myślenia. 
Niewątpliwie znacznie bliżej jej do sensu, w którym funkcjonowała w ob-
rębie myśli Martina Heideggera, ponieważ krakowski filozof, poniekąd 
za autorem Bycia i czasu, stara się prowadzić swoje analizy w horyzoncie 
sytuacji egzystencjalnej ludzkiej przytomności2. Można jednak wskazać 
ideę metafizyki, która jest mu jeszcze bliższa. Jest to idea zawarta w dia-
logach Platona, idea pozbawionej pretensji do systemowości czy obiek-
tywnej ważności refleksji nad Dobrem jako podstawą prawdy i bytu. Jeśli 
więc nazywam myśl Karola Tarnowskiego metafizyką, to należy pamię-
tać, że jest to metafizyka w znaczeniu hermeneutycznego namysłu nad 

1 Zob. K. Mech, Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu w niniejszym tomie.
2 Zob. M. Heidegger, Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, [w:] tenże, Znaki drogi, tłum. 

S. Blandzi, M. Falkowski i in., Warszawa 1999, s. 95‒111.
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Dobrem jako fundamentem rzeczywistości prześwitującym w egzysten-
cjalnych doświadczeniach skończonego podmiotu. 

Jeśli mówimy o refleksji hermeneutycznej, mówimy o myśli świadomej 
uwarunkowań, jakie niesie jej własne dziedzictwo, które stara się kontynu-
ować. Myśl hermeneutyczna jest zawsze myślą konkretnego miejsca i cza-
su, myślą zdeterminowaną „dziejami” idei filozoficznych, a także konkret-
nością ludzkiej historii. Tarnowski niejednokrotnie daje do zrozumienia, że 
jest myślicielem osadzonym w szczególnym czasie, zarówno filozoficznym, 
jak i historycznym. Jest to czas po „śmierci Boga” i po jej wieszczu Friedri-
chu Nietzschem, po egzystencjalnym buncie Sørena Kierkegaarda przeciw 
totalizmowi systemów filozoficznych, po Martinie Heideggerze i jego kryty-
ce „onto-teologii”. Jest to także czas po Auschwitz i Kołymie, a więc czas po 
upadku i – być może – nieodwołalnej kompromitacji europejskiej racjonal-
ności wraz z tradycyjną racjonalistyczną metafizyką, zarówno w jej klasycz-
nym, jak i nowożytnym wydaniu. Prawdopodobnie nie ma już powrotu do 
wizji „najlepszego z możliwych światów” rządzonego przez racjonalny Ab-
solut, w którym każdy indywidualny byt – a więc i każdy człowiek – znaj-
duje swoje „naturalne miejsce”. W tym konkretnym czasie z wyjątkową siłą 
dochodzić może do głosu drążąca ludzki podmiot rozpacz, fundamental-
ne rozszczepienie – przepaść między tym, co jest, a tym, co być powinno. 

Czas Tarnowskiego jako filozofa jest też jednak czasem po Emmanuelu 
Levinasie i Gabrielu Marcelu, a w Polsce czasem po Józefie Tischnerze i Karo-
lu Wojtyle. W wymiarze historycznym jest również czasem po wyjątkowych 
wydarzeniach, które rozegrały się pod koniec XX wieku, jakimi były wybór 
Wojtyły na papieża, pokojowa rewolucja „Solidarności”, która – choć po-
zornie stłamszona – zaowocowała przemianami demokratycznymi w pań-
stwach Europy Środkowej, a także kres „zimnej wojny” i życia w ciągłym 
lęku, że wybuchnie ta gorąca, niosąca totalną zagładę. Czasem, w którym 
autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem otwiera przestrzeń etycznych 
zobowiązań, przestrzeń dramatu egzystencji – a więc możliwości tragedii, 
a jednocześnie możliwości wypełnienia nadziei na jakieś dobro.

Ten szczególny czas, jak zresztą krakowski filozof sam kiedyś zauważył3, 
nosi na sobie piętno pewnej fundamentalnej problematyczności. Jest tak 

3 Zob. K. Tarnowski, Czy religia potrzebuje metafizyki?, [w:] tenże, Tropy myślenia religijnego, 
Kraków 2009, s. 58.
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jakby oferowano nam zbyt obszerny zestaw puzzli, który nie daje się ułożyć 
w jeden spójny obraz. Każdy może wybrać z niego takie klocki, jakie mu się 
podobają, i przedstawić niemal dowolną diagnozę społeczną, polityczną, re-
ligijną, a przede wszystkim filozoficzną. Nastała ponoć epoka postsekularna, 
optymistyczny racjonalizm Oświecenia – jak się czasem uważa – wyczerpał 
swe siły, ale klasyczne „onto-teologiczne” schematy i kategorie myślenia wca-
le nie odzyskały dzięki temu dawnego powabu. Żyjemy w „płynnej rzeczy-
wistości”, mamy „płynne tożsamości”, przy czym badacze i filozofowie różnią 
się, niekiedy diametralnie, w swoich wnioskach dotyczących tego, co tak na-
prawdę ów płynny stan oznacza i jakie konsekwencje z sobą niesie, być może 
poza tym, że wytwarza on w nas stan permanentnego niepokoju.

W owej niejednoznacznej sytuacji możemy (choć niekoniecznie musi-
my) natknąć się na wyjątkowo intensywne przeżycie kruchości istnienia. 
Na tym szczególnym doświadczeniu, które nazwał kiedyś „świadomością 
eschatologiczną”4, Tarnowski buduje koncepcję swojej metafizyki. Metafi-
zyki o rdzeniu chrześcijańskim, całkowicie jawnie wznoszonej na funda-
mencie wiary i nadziei. To bowiem wiara i nadzieja stanowią swoiste her-
meneutyczne filtry pozwalające mu na podstawie przepełnionego zbioru 
wzajemnie sprzecznych danych uformować spójną wizję. Zadaniem tej 
wizji jest orientacja życia na prawdę i dobro.

Metafizyka nie jest żadną filozofią naukową […] – pisze nasz autor. – Metafizy-
ka jest uporządkowaną hermeneutyką rzeczywistości w świetle pragnienia osta-
tecznego usprawiedliwienia istnienia i  nadania egzystencji ostatecznego sensu. 
Jest owocem uznanej w wolności wiary, że dobro rodzi dobro i prawda prawdę, 
i że ostatecznym sensem nie jest […] dwuznaczna gra prawdy i nieprawdy, dobra 
i zła, bycia i nicości […]. Wiara ta afirmuje, że ostateczny sens jest i że ma swo-
je Źródło, będące równocześnie źródłem transcendentaliów i istnienia, które za-
wiera ich zaródź5.

Trzeba podkreślić pierwsze zdanie tego fragmentu: metafizyka Tar-
nowskiego nie jest filozofią naukową, tylko pewną określoną  –  wybraną 

4 Zob. K.  Tarnowski, Świadomość eschatologiczna, [w:] tenże, Człowiek i  Transcendencja, 
Kraków 2007, s. 51n.

5 K. Tarnowski, Ku metafizyce nadziei, [w:] tenże, Człowiek i Transcendencja, dz. cyt., s. 136 
(wyróżnienie J. G.).
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i zaafirmowaną – hermeneutyką rzeczywistości. Jest to koncepcja metafi-
zyki, która zdaje się dziś znajdować niezbyt szerokie grono zwolenników. 
Uważa się raczej, że stoimy przed alternatywą: albo metafizyka „w starym 
stylu”, albo słabsza bądź silniejsza relatywizacja wszelkiego porządku i od-
rzucenie pojęcia istoty. Próby podejmowania pierwszej z  tych dróg wca-
le nie są w dzisiejszej filozofii rzadkie – tworzy się pojęciowe konstrukcje 
mniej lub bardziej niezawodnych argumentów oparte na mniej lub bardziej 
intuicyjnych aksjomatach, pozostające w  bliższym lub dalszym związku 
z naukami (zarówno formalnymi, jak i empirycznymi, takimi jak np. fizy-
ka). Próby te, czasem z rozmysłem, czasem bezwiednie (jeśli podejmowane 
są w nurcie tzw. filozofii analitycznej) ignorują postnietzscheańską krytykę 
metafizyki, nie zważając na płynące również ze strony teologów i filozofów 
chrześcijańskich ostrzeżenia przed pokusą woli mocy: według Karla Bar-
tha, Simone Weil, wspomnianego już Emmanuela Levinasa, a także wielu 
innych, racjonalistyczna metafizyka była w istocie dość bluźnierczym, a za-
razem niewykonalnym projektem „pochwycenia” Boga w sidła ludzkiego 
rozumu, innymi słowy – była czymś w rodzaju filozoficznej wieży Babel. 

Metafizyczna konstrukcja Tarnowskiego jest znacznie skromniej-
sza – nie jest to strzelisty pałac Ducha Absolutnego, którego – wbrew złu-
dzeniom Hegla – żaden człowiek ani społeczeństwo nigdy nie zdoła ucie-
leśnić, lecz proste domostwo skończonej jednostkowej egzystencji, co 
prawda żyjącej we wspólnocie z innymi, we wspólnym dziejowym hory-
zoncie sensów, w relacjach miłości i przyjaźni, ale ostatecznie zawsze sa-
motnej wobec swoich najgłębszych lęków i pragnień. 

Krakowski filozof tworzy swoją koncepcję z pełną świadomością powagi 
wyzwania, jakie przed chrześcijańskim, teistycznym myślicielem postawiła 
myśl Ludwiga Feuerbacha, Friedricha Nietzschego, Karola Marksa i Zyg-
munta Freuda, a później hermeneutyka zarówno w postaci relatywistycz-
nej (radykalnej), jak i perspektywistycznej6. Świadomość powagi wyzwa-
nia w żadnym razie nie oznacza jednak ustępstwa na ich rzecz. Przeciwnie, 

6 Warto zwrócić uwagę na różnicę między tymi dwoma stanowiskami, gdyż jej ignorowa-
nie może prowadzić do nieporozumień. W moim rozumieniu różnica ta dzieli – w dużym 
uproszczeniu – Hansa-Georga Gadamera i Hilary’ego Putnama (przedstawiciele kontynen-
talnej i postanalitycznej odmiany perspektywizmu) od Jacques’a Derridy i Richarda Ror-
ty’ego (przedstawiciele kontynentalnej i postanalitycznej odmiany relatywizmu).
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wszystkie te tradycje myślowe stanowią dlań inspirację negatywną, dąży on 
do stworzenia filozofii, która będzie w stanie się im przeciwstawić.

Nawet z  tak krótkiej próbki tekstu autora, jaki przedstawiłem przed 
chwilą, widać jasno, że pierwowzoru swojej metafizycznej budowli poszu-
kuje Tarnowski w ateńskiej Akademii. Jego filozofia przeniknięta jest du-
chem Platona, intuicjami zawartymi w metaforze światła, w myśli o ści-
słym związku prawdy, dobra i piękna, a także o tym, że jest coś „więcej”, 
coś „pod spodem” otaczającego nas świata (a ściślej mówiąc, coś „ponad” 
nim), że jawne istnienie nie wyczerpuje rzeczywistości i że to właśnie owo 
„więcej” czy „ponad” – choć nieobecne, a przynajmniej ukryte – jest tym, 
„o co chodzi” i co się ostatecznie „liczy”.

Powstaje pytanie, czy w dzisiejszym świecie można w ogóle bronić ta-
kich intuicji? Fakt, że platonizm nie musi być odczytywany jako filozofia 
systematyczna – w przeciwieństwie do metafizyki arystotelesowsko-tomi-
stycznej  –  nie chroni go jeszcze przed zarzutami „mistrzów podejrzeń” 
demaskujących jego ukryte sensy wpisane w strukturę samoalienacji, stłu-
mionej popędowości, woli mocy czy interesu klasy społecznej ani tym 
bardziej przed atakami współczesnych „mistrzów” radykalnej hermeneu-
tyki, którzy w ogóle odmawiają mu sensu.

Tarnowski proponuje nam przyjęcie perspektywy, którą – za Paulem 
Ricoeurem7 – nazywa czasem „wtórną naiwnością”. Bez owej wtórnej na-
iwności, jak mówi, filozofia marnieje8, a  myślącej i  poszukującej rozu-
mienia wierze brakuje powietrza9. Perspektywa ta przywodzi na myśl 
Husserlowską „zasadę wszelkich zasad”, dopomina się bowiem uzna-
nia i akceptacji tego, co się nam bezpośrednio prezentuje (czy też – tłu-
macząc w  duchu fenomenologii donacji Jeana-Luca Mariona  –  daje) 

7 Ricoeur pisze: „W czasach zapomnienia znaków sakralnych […] znów chcemy usłyszeć 
zwrócone do nas wezwanie. Czy znaczy to, że możemy odzyskać pierwotną naiwność? By-
najmniej. Tak czy owak, coś zostało stracone, i to stracone bezpowrotnie, mianowicie bez-
pośredniość wiary. Atoli jeśli nie potrafimy według pierwotnej wiary wżyć się już w wielkie 
symbolizmy nieba, życia roślinnego, wody, kamienia, księżyca, to przynajmniej my wszyscy, 
ludzie współcześni, możemy zdążać drogą krytyki do powtórnej naiwności.” (P. Ricoeur, 
„Symbol daje do myślenia”, tłum. S. Cichowicz, [w:] P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, 
red. S. Cichowicz, Warszawa 1985, s. 69).

8 Zob. K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005, s. 439.
9 Zob. K. Tarnowski, Od fenomenu do fundamentu, [w:] tenże, Tropy myślenia religijnego, dz. 

cyt., s. 76.
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w świadomym przeżyciu10. Zresztą krakowski filozof sam ów kontekst wy-
raźnie przywołuje, wskazując, że jego hermeneutyka wtórnej naiwności 
wyrasta z tego samego źródła co zwrot fenomenologiczny: ze zmęczenia 
teoretycznymi konstrukcjami, które do pewnego stopnia przesłoniły nam 
rzeczywistość11. Jego wezwanie, by zamiast pytać, czym jest sens, i wikłać 
się w rozważania różnorodnych teorii sensu, spróbować myśleć12, zdają się 
ucieleśniać tę samą intuicję, która stoi za słynnym postulatem Husserla 
„z powrotem do rzeczy samych”.

Pytanie: do czego i w jaki sposób możemy jeszcze wracać? Jak argu-
mentował Ricoeur, nie da się już odzyskać bezproblemowego dostępu do 
rzeczywistości charakteryzującego pierwotną, przedkrytyczną naiwność. 
W swoim artykule Symbol daje do myślenia pisał:

… wszyscy jesteśmy dziećmi krytyki – filologii, egzegezy, psychoanalizy; teraz na-
tomiast oczekujemy krytyki, która doprowadziłaby do odnowy, a nie do zuboże-
nia. Innymi słowy, jedynie interpretując, możemy ponownie słyszeć i rozumieć. 
[…] Nowa, bezpośrednia rzeczywistość, której poszukujemy, powtórna naiwność, 
ku której zdążamy, dostępne są bowiem tylko w obrębie hermeneutyki: jedynie in-
terpretując, możemy uwierzyć13.

Również Tarnowski jest całkowicie świadomy, że ideał filozofii bezza-
łożeniowej, o ile postulował powrót do pierwotnej naiwności, był jedynie 
mirażem wczesnej fenomenologii, przezwyciężonym już w późnych pra-
cach Husserla14, że perspektywa, którą obiera, jest hermeneutyką pośród 
innych hermeneutyk i że jako taka jest ona nieuchronnie obciążona pew-
nymi warunkującymi ją rozstrzygnięciami, co oznacza, że na poziomie 
teoretycznym zawsze będzie można ją podważyć15. Podobnie nieugrun-
towane założenia leżą jednak u  podstaw każdej hermeneutyki, w  tym 
różnorodnych hermeneutyk podejrzeń, a  skoro tak, to perspektywa in-

10 Por. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, 
Warszawa 1967, s. 78.

11 Zob. K. Tarnowski, Od fenomenu do fundamentu, dz. cyt., s. 78.
12 Zob. K. Tarnowski, Ku metafizyce nadziei, dz. cyt., s. 116.
13 P. Ricoeur, „Symbol daje do myślenia”, dz. cyt., s. 69–70.
14 Zob. K. Tarnowski, Pytanie o filozofię chrześcijańską, [w:] tenże, Człowiek i Transcenden-

cja, dz. cyt., s. 262–265.
15 Zob. np. K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 439n.
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terpretacyjna, jaką obieramy wobec treści przeżyć i naszej sytuacji w świe-
cie, okazuje się problemem naszej wolności. Stajemy wobec problemu wy-
boru. I  tu okazuje się, jak zauważa Tarnowski (wbrew przytoczonemu 
przed chwilą zdaniu Ricoeura), że to wiara poprzedza hermeneutykę.

Stawiamy dość oczywistą tezę […]: wiara jest zarazem czymś bezpośrednim i za-
pośredniczonym przez obecne w kulturze sensy. Bezpośredniość wiary jako pew-
nego „aktu” polega – mówiąc ogólnie – na przekraczaniu siebie przez podmiot 
wiary i „przywieraniu” czy „dotykaniu” dobra wiary jako rzeczywistego, a nawet 
więcej: jako rzeczywistej obecności. Akt wiary „idzie na skróty”, to znaczy prze-
cina wątpliwości, które gromadzi czasem na jego drodze zrozumiała i do pewne-
go stopnia uzasadniona intelektualna skrupulatność. Lecz akt wiary nigdy nie jest 
ślepy i kieruje się tam, gdzie coś „przeczuwa” – tym przeczuciem, które możliwe 
jest zasadniczo tylko w wierze. Przeczucie to „ciąży” zarazem ku wyrazowi, nie-
odłącznemu od możliwości jakiejś – symbolicznej czy pojęciowej – artykulacji, 
od pewnego „języka”, który w istocie zakłada już wstępną intencjonalność, kieru-
jącą się ku prawdzie wiary16. 

„Skok wiary”, jak go nazywał Søren Kierkegaard, staje się więc kryte-
rium interpretacyjnym. Skok ten nie jest jednak całkowicie nieuwarun-
kowany, nie ma to być nic w rodzaju Sartre’owskiego aktu autentyczne-
go wyboru (jeśli taki jest w ogóle możliwy). To, co nim kieruje – pewne 
przeczucie  –  jest niepojęciowe i  niesymboliczne, choć  –  jak wskazu-
je Tarnowski – domaga się artykulacji. Dlatego właśnie, jak utrzymuje, 
jest niezależne od hermeneutyki. Autor nie chce jednak uznawać owego 
przeczucia za bezwarunkową daną pierwotną, podkreśla bowiem, że jest 
ono możliwe tylko dzięki wierze. Ostatecznie więc bezpośredniość doty-
czy samego aktu, a nie treści jako jego wykładni. „Być może nawet – jak 
pisze krakowski filozof – do istoty aktu wiary należy właśnie przekracza-
nie każdej wykładni”17.

Kryterium wiary nie jest, rzecz jasna, obce myśli platońskiej, któ-
rą Tarnowski stara się kontynuować. Wystarczy przypomnieć postać 
św. Anzelma z Canterbury, którego może nazbyt często kojarzymy dziś 

16 Tamże, s. 175.
17 Tamże, s. 176.
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z tradycją racjonalistycznego teizmu ze względu na jego słynny dowód 
ontologiczny18. A  przecież nawet w  swoim słynnym Proslogionie umie-
ścił on takie słowa:

Nie usiłuję, Panie, przeniknąć Twojej głębi, gdyż w żadnym razie nie przyrównu-
ję do niej mojego intelektu, pragnę jednak do pewnego stopnia zrozumieć Two-
ją prawdę, w którą wierzy i którą kocha moje serce. Nie staram się bowiem zrozu-
mieć, abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał. Albowiem i w to wierzę, że jeśli 
nie uwierzę, nie zrozumiem19.

Cytat ten można zresztą odnaleźć w niejednym tekście Tarnowskie-
go20. Anzelm, podobnie jak między innymi Kartezjusz, a także Levinas, 
to bowiem jego wielcy mistrzowie, których interpretacje stanowią czę-
sty punkt wyjścia do własnych rozważań metafizycznych. Rozważania 
te, o których powiedziałem przed chwilą, że w porównaniu z wysoki-
mi pałacami Hegla są niczym skromne domostwo ludzkiej egzystencji, 
ponieważ osadzone są na fundamencie jej specyficznych przeżyć, mają 
jednocześnie zawrotny rozmach. Metafizyka Tarnowskiego jest bowiem 

18 Dodajmy, że Karol Tarnowski jest zdania, iż zasadnicza wartość argumentacji Anzelma, 
zwanej dowodem ontologicznym – a nawet intencja za nim stojąca – nie polega na kon-
kluzywnym dowodzeniu pewnej prawdy, mianowicie tego, że Bóg istnieje. Zgadza się 
bowiem z  wieloma krytykami takiego ujęcia rozumowania autora Proslogionu, że nie-
możliwe jest przejście od pojęć do rzeczywistości (zob. np. K. Tarnowski, Usłyszeć Nie-
widzialne..., dz. cyt., s. 355). Z tego też względu pisze często o „tak zwanym «dowodzie 
ontologicznym»”. Zamiast tego krakowski filozof stara się wykazać, że faktycznym celem 
Anzelma była racjonalna eksplikacja właściwego sensu i unikalnego charakteru idei Boga, 
która przewyższa wszystko, co można pomyśleć. Tarnowski podkreśla, że akceptacja tej 
idei jest zależna od wiary i „dowód ontologiczny” – wbrew wielu jego wykładniom, często 
spotykanym również współcześnie – nie może służyć dowodzeniu istnienia Boga agno-
stykom czy ateistom (zob. np. tamże, s. 247n.; tenże, Paradoksalność idei Boga, w niniej-
szym tomie, s. 199; tenże, Czas próby i czas zbawienia, [w:] tenże, Człowiek i Transcen-
dencja, dz. cyt., s. 85; tenże, Źródła poznania Boga, [w:] tenże, Człowiek i Transcendencja, 
dz. cyt., s. 176n.). Warto zauważyć, że takie rozumienie dowodu ontologicznego Anzelma 
bliskie jest również przedstawicielom myśli rosyjskiej, w tym np. Siemionowi Frankowi 
(zob. np. T. Obolevich, Z. Sajdek, Ontologizm i dowód ontologiczny w filozofii rosyjskiej, 
[w:] Dowody ontologiczne. W 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, red. S. Wszołek, Kraków 
2011, s. 169–185). 

19 Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 144.
20 Zob. np. K. Tarnowski, Paradoksalność idei Boga, dz. cyt., s. 207.
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metafizyką nieskończoności, i to nieskończoności rozumianej wertykal-
nie, a nie horyzontalnie, a także nieskończoności realnej, a nie tylko po-
tencjalnej.

O tym, jak trudno jest o czymś takim pomyśleć (a właściwie, że pomy-
śleć nie sposób), przekonywał już Arystoteles, który mówił, że nieskoń-
czoność niweczy wszelkie poznanie – nie można jej bowiem ująć w my-
śli – jak i wszelkie działanie celowe21. Nieskończoność musi przekraczać 
każde ograniczenie, a więc także granicę między przedmiotem a podmio-
tem myślenia. Nieskończoność, nawet jako idea, nie może ponadto po-
mieścić się w skończonym ludzkim umyśle. Czy więc mamy z nią w ogóle 
do czynienia? I jak można próbować się z nią mierzyć w filozofii? Jak my-
śleć i mówić o przedmiocie wymykającym się kategorii przedmiotowo-
ści, o problemie, który nie daje się sproblematyzować, o temacie, którego 
tematyzacja jest w sposób niemal oczywisty niemożliwa? Tarnowski, jak 
wspomniałem, proponuje drogę fenomenologiczną: analizę świadomości 
i treści pewnych doświadczeń.

Nie są to, rzecz jasna, zwykłe doświadczenia, lecz przeżycia, które z po-
wodzeniem można nazwać egzystencjalnymi. Ładunek takich przeżyć za-
wiera, analizowana przez autora już w  latach osiemdziesiątych zeszłego 
stulecia, świadomość eschatologiczna. Czytamy o  niej, że jej zasadni-
czym składnikiem jest nie do końca uświadamiane nihilistyczne prze-
czucie fundamentalnego zagubienia i niejasności co do sensu i celu ży-
cia sprzężone z dotkliwym poczuciem kruchości istnienia i niepewności 
jutra. Skutkiem tej szczególnej formy świadomości jest przenikająca całą 
naszą codzienność ukryta trwoga, bliska tej, której doskonałe analizy po-
dawał Heidegger22.

Świadomość eschatologiczna być może szczególnie silnie odzywa 
się w  naszych czasach, lecz jej rdzenia można doszukać się w  bardziej 
uniwersalnym, ogólnoludzkim doświadczeniu, które daje nam do zro-
zumienia, że ze światem, a  także z  nami samymi, jest coś zasadniczo 
„nie tak” i że zarówno on, jak i my jesteśmy w pewnym istotnym sen-
sie niewystarczający. Nie chodzi tu przy tym o doświadczenie jakiegoś 

21 Zob. Arystoteles, Metafizyka, Księga α  (II), 994b, tłum. T.  Żeleźnik, oprac. M.  Krąpiec, 
A. Maryniarczyk, Lublin 1996, s. 92 n.

22 Zob. K. Tarnowski, Czas próby i czas zbawienia, [w:] tenże, Człowiek i transcendencja, dz. 
cyt., s. 75–96; tenże, Świadomość eschatologiczna, dz. cyt., s. 51–74.
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konkretnego braku  –  może ono wystąpić także w  sytuacji całkowitego 
spełnienia, które zresztą okazuje się w jego świetle zawsze pozorne. Do-
świadczenie to, nawiasem mówiąc, może być ujmowane jako fundament 
wszelkiej religijności23. Doskonale wyraża je słynne zdanie Arthura Rim-
bauda: „Prawdziwe życie jest nieobecne”. Owo fundamentalne przeży-
cie nieadekwatności ma, jak przekonuje Tarnowski, swój – niewątpliwie 
mniej oczywisty, w pewnym sensie nawet ukryty – warunek możliwości. 
Jest nim pragnienie metafizyczne.

Filozofia pragnienia to jedna z najstarszych tradycji myślowych naszej 
kultury – sięga swymi korzeniami do Platońskiej Uczty, w której Platon 
snuje własną interpretację mitu Erosa. Wedle jego wykładni miłość polega 
na pragnieniu tego, czego się nie posiada, a więc wynika z poczucia braku:

– […] Czy Eros pragnie tego, do czego się odnosi, czy nie?
– Oczywiście – powiada.
– A czy on ma to, czego pragnie i co kocha, a mimo to dalej pragnie i kocha, czy 
też on tego nie ma?
– No może i nie ma.

23 Choć, jak pokazuje przykład analiz Romana Ingardena z artykułu Człowiek i czas, może być 
ono rozumiane zupełnie inaczej. Zwłaszcza w rozdziałach II i IV tego tekstu autor prezen-
tuje negatywną stronę doświadczenia czasu jako przemijania i nietrwałości rzeczywistości, 
doświadczenia, które podminowuje nawet pewność istnienia mojego własnego podmiotu 
ukazującego się jako złudzenie między dwiema otchłaniami niebytu – przeszłością i przy-
szłością. Powoduje to niepokój i skłania do różnorodnych form ucieczki człowieka od siebie 
samego. Charakterystyczny jest sposób, w jaki Ingarden stara się temu sprostać: „Niepokój 
ten usunie chyba ten, kto poczuje w samym sobie ślady bytu niepodległego czasowi-prze-
mijaniu. By ślad ten w sobie odnaleźć, trzeba umieć przy sobie pozostać bez lęku zatraty 
siebie w czasie i bez ulegania pozorowi bycia rzeczą w świecie. Pozostać zaś przy sobie to 
znaczy nie tylko zwiększyć samowiedzę własnego «ja» w różnych jego kolejach, lecz nadto 
mieć się we władzy swojej i w starciu z przeciwnościami losu, z sobą, z zagadnieniami życia 
budować siebie samego jako wciąż wzmagającą się moc wewnętrzną. Zaufać sobie i swemu 
istnieniu” (R. Ingarden, Człowiek i czas, w niniejszym tomie, s. 42). Jak widać, Ingarden 
wyjaśnia doświadczenie zaniepokojenia przemijaniem w kategoriach samo-alienacji pod-
miotu, a w podawanych przez siebie receptach bliski jest tradycji bergsonowsko-nietzsche-
ańskiej, prima facie niereligijnej. Istnieją wszakże odczytania, które traktują rdzeń tej tra-
dycji jako do pewnego stopnia uwikłany w religijność, a przynajmniej w religijno-podobne 
struktury pojęciowe. Można byłoby więc pokusić się o stwierdzenie, że prezentowany przez 
Ingardena ideał człowieka będącego panem siebie samego – siły, „która sama siebie mnoży, 
sama siebie buduje i sama siebie przerasta” (R. Ingarden, dz. cyt., s. 45) – ma ostatecznie 
charakter parareligijny. 
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– Pomyśl no – powiada Sokrates – czy tylko „może”, czy też raczej musi tak być, że 
się pragnie tego, czego się nie ma, a gdzie nie ma braku, tam i pragnienia nie ma. 
Bo mnie się ciągle zdaje, mój Agatonie, że tak to już musi być24.

Dalej czytamy, że celem pragnienia jest dobro i szczęście, a mówiąc ści-
ślej, jego wieczne posiadanie:

– A powiedzże mi, czy można tak po prostu powiedzieć, że ludzie kochają dobro?
– Tak – powiadam.
– Jak to? Więc nie należałoby dodać – powiada – że pragną je posiadać?
– A należałoby.
– A może nie tylko posiadać, ale i wiecznie je posiadać?
– A dodać by i to.
– A zatem w ogóle przedmiotem miłości jest wieczne posiadanie dobra.
– Świętą prawdę mówisz – powiedziałem25.

Platońska eksplikacja pragnienia została wszakże w  wielu punk-
tach podważona: Immanuel Kant zakwestionował utożsamienie dobra 
i  szczęścia, Emmanuel Levinas odrzucił tezę, że pragnienie rodzi się 
z braku, zaś Gabriel Marcel – w podobnym duchu – w swoim rozróżnie-
niu na „być i mieć” wskazał na rozbieżność między prawdziwym pra-
gnieniem a chęcią posiadania26. To potrzeba jest korelatem braku i rodzi 
chęć posiadania, natomiast pragnienie, jak pisze Levinas w Całości i nie-
skończoności, to „dążenie bytu, który całkowicie posiada swój byt, który 
wychodzi poza własną pełnię”27. Nie chodzi więc o to, żeby wiecznie po-
siadać jakieś dobro – nawet platońskie Dobro samo. Chodzi o niepokój 
drążący egzystencję w pełni zaspokojoną i „spełnioną”, niepokój, który 
skłania ją do samo-transcendencji ku dobru rozumianemu raczej jako 
horyzont czy kierunek niekończącej się podróży, a nie miejsce docelo-
we. Jak zaraz zobaczymy, myśl Tarnowskiego – choć w znacznej mierze 

24 Platon, Uczta, 200 B, tłum. W. Witwicki, [w:] tenże, Dialogi, tłum. W. Witwicki, red. A. Lam, 
Warszawa 2007, s. 99.

25 Tamże, 206 A, s. 106.
26 Zob. K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 130n.
27 E. Levinas, Całość i  nieskończoność. Esej o  zewnętrzności, tłum. M.  Kowalska, Warszawa 

1998, s. 111.
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inspirowana jest Levinasem – w tym aspekcie bliższa jest pierwotnym 
intuicjom Platona.

Filozofia pragnienia nie jest filozofią łatwą. Wciąż poruszając się w ob-
rębie platońskich metafor, możemy powiedzieć, że z pragnieniem jest tro-
chę jak ze słońcem: jego „światło” pozwala nam doświadczać czegoś in-
nego  –  świadomości eschatologicznej, trwogi, nieadekwatności życia 
i świata – samo jednak nie daje się łatwo uchwycić; „oślepia” intelekt fi-
lozofa, który próbuje je przeniknąć. Trudno właściwie powiedzieć, że 
ma ono jakiś swój przedmiot – jego charakter kwestionuje bowiem samą 
przedmiotowość. Można powiedzieć za Antoine’em Vergotem, a pośred-
nio także za Jeanem-Jacques’em Rousseau, że „pragnienie nie wie, cze-
go chce”28. Czyż bowiem stwierdzenie, że pragnienie chce dobra, nie jest 
prawdą czysto analityczną, która jedynie eksplikuje pojęciowy związek 
między tym, co upragnione, a tym, co dla podmiotu jawi się jako dobro? 
Za pomocą tej samej tezy można równie dobrze próbować eksplikować 
pojęcie dobra – dobrem jest to, czego chce pragnienie. 

Pragnienie jest więc pod pewnym istotnym względem nieokreślone. 
Można jednak próbować wskazać pewne jego własności. Przede wszyst-
kim ma ono podstawową strukturę wszelkiego dążenia – jego celem jest 
bowiem jakieś zaspokojenie, nawet jeśli zaspokojenie to jest bardzo szcze-
gólnego rodzaju.

Dążenie, wykraczanie, samo-transcendencja –  to oczywiście podsta-
wowe określenia po heideggerowsku pojmowanej ludzkiej przytomno-
ści (Dasein). Według autora Bycia i czasu podstawowym charakterem eg-
zystencji Dasein jest rozumienie własnego bycia, a to charakteryzuje się 
otwartością na możliwości. To zatem nie faktyczność teraźniejszego bycia 
Dasein, lecz pewien jego egzystencjał zwany projektem (Entwurf), będący 
wychyleniem przytomności ku przyszłości, ku jego możliwościom, stano-
wi „środek ciężkości” jego egzystencji.

Na gruncie sposobu bycia konstytuowanego przez egzystencjał projektu je-
stestwo jest stale czymś „więcej”, niż faktualnie jest, jeśli chciałoby się i  jeśli 
można by je zarejestrować jako coś obecnego w jego ciągłości bycia (Seinsbe-
stand). […] Tylko dlatego, że bycie „tu oto” uzyskuje swą konstytucję dzięki 

28 Zob. K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 143.
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rozumieniu i jego projektowemu charakterowi, dlatego, że jest ono tym, czym 
się staje lub nie staje, może ze zrozumieniem rzec samemu sobie: „stań się tym, 
czym jesteś!”29.

Pragnienie metafizyczne jest w  ujęciu Tarnowskiego czymś zasadni-
czo odmiennym. Można tu przywołać metaforę przestrzenną: podczas 
gdy heideggerowskie wychylenie jestestwa ma charakter horyzontalny, 
bowiem pociąga nas „naprzód”, ku nowym postaciom siebie samego, to 
pragnienie kieruje „w górę”, ku czemuś wyższemu. Jak pisze, komentując 
Jeana Naberta, pragnienie przenika podmiot, jest niewyczerpywalne, nie 
ma granic, jest wymogiem Absolutu30. Innymi słowy, pragnienie metafi-
zyczne jest pragnieniem nieskończoności. 

To zatem nie Heidegger oddaje mu sprawiedliwość, lecz Levinas, 
który rozmyśla nad zagadkowym sposobem, w jaki nieskończoność po-
jawia się w świadomości skończonego podmiotu. Wskazuje on zrazu, 
że może być ona myślana tylko negatywnie  –  jako nie-skończoność, 
w  czym na chwilę zgadza się z  Arystotelesem. Jednocześnie jednak 
samo pojęcie skończoności odsłania jakiś niezatarty ślad nieskończo-
ności, ślad jej dawno minionej obecności, starszej niż tożsamość pod-
miotu – ta intuicja została wyrażona już przez Kartezjusza w Medyta-
cji III. Co prawda jasne jest, że nieskończoność – nawet jako idea – nie 
może pomieścić się w skończonym umyśle, ale oznacza to tylko tyle, że 
musimy zrewidować nasze myślenie o podmiocie i poznaniu, odświeżyć 
zestaw metafor, którymi się posługujemy. W pewnym sensie idea nie-
skończoności odwraca „normalne” stosunki między pojęciami a umy-
słem. To ona bierze go w posiadanie –  stąd szczególny stan bierności 
podmiotu „ogołoconego”, podmiotu pozbawionego narzędzi zarówno 
poznawczych, jak i  intelektualnych. Idea nieskończoności jest, jak pi-
sze Levinas, „znacząca znaczeniem, które jest starsze niż zjawiskowość, 
które nie wyczerpuje się w  jawieniu, które swojego sensu nie czerpie 
z ukazywania się”31. 

29 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2004, s. 187.
30 Zob. K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 136.
31 E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 125n. War-

to jednak zaznaczyć, że to filozofia Heideggera przetarła szlak myśleniu poza dychotomią 
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Wątek ten jest kontynuowany współcześnie przez Jeana-Luca Mario-
na w jego fenomenologii donacji. Tarnowski podkreśla tu istotną zmia-
nę metaforyki fenomenologicznej: husserlowskie stosunki podmiotu do 
jego fenomenów obrazowała metafora widzenia, natomiast w przypad-
ku nieskończoności jej rolę zaczyna przejmować metafora słyszenia czy 
też słuchania  –  stąd tytuł jednej z  jego najważniejszych książek: Usły-
szeć Niewidzialne. Jeśli bowiem można powiedzieć, że nieskończoność 
jest w nas obecna, to jest to niewątpliwie obecność niewidzialna. Stąd 
próba filozoficznego oddania jej sprawiedliwości przypomina nasłuchi-
wanie – odczuwamy ją tak, jakbyśmy odczuwali obecność innego czło-
wieka zamkniętego razem z nami w całkowicie ciemnym pokoju: przez 
szelest jego oddechu.

Owa nasłuchująca bierność podmiotu pragnienia nieskończoności 
nasuwa myśl, że to, ku czemu otwiera się on w pragnieniu, ma już pier-
wotnie charakter osobowy. Jego inność nie jest całkowicie nieokreślo-
na  –  można powiedzieć, że nie chodzi tu właściwie o  pragnienie nie-
skończoności, lecz o  pragnienie Nieskończonego jako pewnego Ty32. 
Docieramy tu do punktu, w którym rozchodzą się drogi myślenia Tar-
nowskiego i  Levinasa. O  ile bowiem autor Całości i  nieskończoności 
odrywa pragnienie od momentu jego ostatecznego wypełnienia – nie-
skończoność nigdy nie będzie osiągnięta, podążając ku niej, tylko zwięk-
szamy dystans, który ją od nas dzieli – o tyle krakowski filozof uznaje, 
że posunięcie to jest niekonieczne, a  nawet niepożądane33. Skoro pra-
gnienie jest pragnieniem Innego, Nieskończonego, a nie tylko pragnie-
niem jego pojęcia, skoro jest gotowością na spotkanie z absolutnym Ty, 
to brak tego spotkania nie mógłby być interpretowany inaczej niż jako 
zdrada, zawiedzenie nadziei. Niemożliwość ostatecznego zetknięcia się 
z upragnionym odsłaniałaby daremność samego pragnienia, a ożywio-
na nim egzystencja byłaby nieuchronnie absurdalna. Pragnienie zawsze 
bowiem dąży do swego zaspokojenia34.

podmiot–przedmiot. Bycie – choć traktowane horyzontalnie – ma wiele formalnych wła-
sności Absolutu.

32 Zob. K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne..., dz. cyt., s. 147.
33 Zob. tamże, s. 148–151.
34 Zob. K. Tarnowski, Paradoksalność idei Boga, w niniejszym tomie, s. 201.
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To właśnie dzięki fundamentalnie dialogicznemu charakterowi pra-
gnienia metafizycznego Tarnowski może powiedzieć, że utożsamienie 
idei nieskończoności z Bogiem objawienia jest wymogiem intelektualnej 
uczciwości35. To dzięki temu również jego metafizyka – będąca przedłuże-
niem filozofii pragnienia – staje się ostatecznie filozofią Boga, odsłaniając 
swoje niewątpliwe, choć odległe, pokrewieństwo z teologią naturalną. Pra-
gnienie metafizyczne, jak sugeruje krakowski filozof, musi być ostatecznie 
utożsamione z pragnieniem zbawienia – to właśnie w idei zbawienia od-
najdujemy cały sens idei Boga, który jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć. 
„Nawet idea owego an sich Boga – pisze krakowski filozof – którego nikt 
z żywych nie może pojąć, jest wciąż jeszcze relatywna do poszukiwania 
ratunku i sensu rzeczywistości, zrozumiałego jedynie w perspektywie na-
szej skończoności”36.

Myśl Tarnowskiego ani nie chce, ani nie może się odseparować od re-
ligijnej wiary i nadziei – zdaje on sobie bowiem sprawę, że dążenie do 
separacji prowadzi do wyjałowienia metafizyki, do wydania jej na pa-
stwę woli mocy, co w konsekwencji prowadzi do jej śmierci. Dlatego też 
filozofia Boga, którą tworzy, nie obawia się śmiałego przekraczania gra-
nic teologii, czego przykładem są rozważania problematyki Wcielenia 
jako kulminacji tajemnicy paradoksalności Boga. Jest to bowiem mo-
ment, w którym Absolut wkracza w skończoność i jako Wydarzenie po-
wierza się ludzkiej (a więc ograniczonej i ułomnej) pamięci i interpreta-
cji. Bóg stający się częścią naszej historii – nie tylko jako słup dymu czy 
krzak gorejący, ale przede wszystkim jako umierający na krzyżu czło-
wiek – wymyka się dobrze osadzonej w filozofii dychotomii transcen-
dencja–immanencja. Z  tego powodu Tarnowski  –  jako filozof  –  czu-
je się w  obowiązku wprowadzić w  swoje myślenie teologiczne pojęcie 
sakramentu, dzięki któremu – jak sądzi – można próbować przybliżyć 
(bo już nie uchwycić) tajemnicę Boskiej żywej – konkretnej i historycz-
nej – obecności w ludzkim świecie. Obecność ta ma ostatecznie charak-
ter etycznego wezwania do służby bliźniemu, którego twarz jest żywą 
ikoną skrywającego się Boga37.

35 Zob. tamże, s. 206n.
36 Tamże, s. 213.
37 Zob. tamże, s. 213–215.
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* * *

Filozoficzna droga Karola Tarnowskiego wyznaczona jest szeregiem decy-
zji, które musi podjąć każdy uczciwy myśliciel zajmujący się problematy-
ką wiary, a właściwie każdy, kto podejmuje poważny namysł nad sensem 
ludzkiej egzystencji. Decyzje te nie są oczywiście podejmowane w prze-
strzeni obiektywnych racji beznamiętnego i ponadhistorycznego rozumu, 
lecz zapadają w kontekście kultury, a  także indywidualnych losów, któ-
re współwyznaczają zarówno horyzont pytań, jak i przestrzeń możliwych 
odpowiedzi. Jedną z tych decyzji jest uznanie za pierwotne doświadczenia 
kruchości i  nieadekwatności doczesnego istnienia, które skądinąd  –  za 
przekonaniami autorów Księgi Wyjścia a  wbrew pewnym koncepcjom 
gnostycznym i dalekowschodnim – jawi się jako niepodważalna wartość. 
Inną jest uznanie – za Kartezjuszem i Emmanuelem Levinasem, a wbrew 
Arystotelesowi i Davidowi Hume’owi – pierwotności idei (a ściślej mó-
wiąc intuicji) nieskończoności względem pojęcia skończoności, które jawi 
się Tarnowskiemu jako negatywne. Owe dwie decyzje stoją u  podstaw 
koncepcji pragnienia metafizycznego, którą krakowski filozof formułuje, 
wzorując się na mistrzach tradycji filozofii pragnienia. Należy dodać do 
nich jeszcze trzecie istotne rozstrzygnięcie, którego autor Usłyszeć Niewi-
dzialne dokonuje tym razem wbrew Levinasowi. Jest nim afirmacja możli-
wości osiągnięcia celu pragnienia metafizycznego rozumianego jako zba-
wienie w sensie egzystencjalnym, jednostkowym i konkretnym. Afirmacja 
ta wiąże się nierozerwalnie z pozytywnym wartościowaniem atrybutu Bo-
żej Mocy, a także z niezgodą na pewne koncepcje teologiczne podważają-
ce konkretność istnienia Boga38. Afirmacja istnienia celu nieskończonego 

38 Koncepcje te tworzą pewną osobliwą dziedzinę pośrednią między teizmem a  ateizmem. 
W  artykule Ateizm Wittgensteina: celebracja zamiast odniesienia do transcendencji wska-
zywałem na potrzebę uznania swoistości owego „pasa granicznego”, w  którego obrębie 
można umieścić stanowiska takich myślicieli, jak Emmanuel Levinas, Simone Weil, Ludwig 
Wittgenstein i  tak zwani Wittgensteinowscy fideiści z Dewi Z. Phillipsem na czele (zob. 
J.  Gomułka, Ateizm Wittgensteina: celebracja zamiast odniesienia do transcendencji, [w:] 
Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, red. J. Guja, Kraków 2012, s. 168, 182). „Pas” nie jest 
przestrzenią jednorodną – Levinasowi np. znacznie bliżej do teizmu niż Weil, a tej z kolei 
dalej do ateizmu niż późnemu Wittgensteinowi. Sądzę również, że granice owej dziedziny 
są rozmyte w tym sensie, że trudno np. odpowiedzieć na pytanie, czy nie należy do niej myśl 
Alberta Camusa.
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pragnienia jest tym, co, jak sądzę, pozwala określać propozycję Karola 
Tarnowskiego mianem metafizyki par excellence, metafizyki uznającej Byt 
Absolutny, czyli Dobro (z zastrzeżeniem, że nie jest to w żadnej mierze 
metafizyka systemowa).

Żadne z tych trzech rozstrzygnięć nie jest, jak myślę, oczywiste, czego 
dowodem może być faktyczna historia filozofii (nie tylko europejskiej), 
w której reprezentowane są bardzo różnorodne stanowiska wobec tych 
i  pokrewnych im kwestii. Nie czyni to bynajmniej wyboru dokonane-
go przez autora Usłyszeć Niewidzialne nieracjonalnym czy w jakiś inny 
sposób wadliwym, wobec zagadnień przez niego poruszanych próżno 
bowiem szukać rozstrzygających, obiektywnych i hermeneutycznie nie-
obciążonych argumentów czy choćby wskazówek. Hermeneutyka, którą 
obiera Tarnowski, jest hermeneutyką głęboko zakorzenioną w chrześci-
jaństwie, hermeneutyką wiary, nadziei i pierwotnego zaufania, do któ-
rych otwarcie się przyznaje i do których – jako człowiek wolny i racjo-
nalny – ma pełne prawo.
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religia między niebem a ziemią 
Jana andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii

Jakub na własne oczy zobaczył, wyraźniej niż na jawie, bo w proroczym śnie […] 
po prostu „religię”, czyli łączność, komunikację pomiędzy człowiekiem a Bogiem. 
Nie ma religii tam, gdzie nie ma komunikacji. Nie ma religii tam, gdzie wyobraże-
nie o Bogu sytuuje Go w niedostępnym niebie, gdzie nie słyszy On naszego woła-
nia. Nie ma religii tam, gdzie nie ma aniołów, którzy noszą modlitwy i łaski. Sen 
Jakuba zawiera zastanawiające pouczenie: człowiekowi pytającemu o niebo, nieuf-
nemu – pokazuje drogę, jaka istnieje pomiędzy niebem a ziemią1.

Refleksja nad religią dominikanina Jana Andrzeja Kłoczowskiego do-
tyczy w równym stopniu zjawiska „powrotu sacrum” (o którym zresztą 
powiada, że ono nigdy naprawdę nie odeszło), jak i tradycyjnych form re-
ligijności, w których krakowski filozof poszukuje klucza do rozumienia 
tego, co dziś za Jürgenem Habermasem nazywamy „postsekularyzmem”.

Jego filozoficzna droga rozpoczęła się od podjęcia zagadnień, które 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce, ale chyba nie tylko, 
wydawały się najistotniejsze: królująca w filozofii marksistowskiej aliena-
cyjna teoria religii, wedle której religia nie tylko jest nieprawdziwa, gdyż 
nie istnieje żaden Bóg niezależny od świadomości człowieka, ale przede 
wszystkim szkodliwa, ponieważ uniemożliwia jednostkom religijnym 
pełny rozwój. Obecnie koncentruje się on w swojej pracy intelektualnej na 
zrozumieniu i opisaniu w języku filozoficznym fenomenu religii w ogóle, 
jednak – ponieważ jest przekonany, że nie istnieje coś takiego jak religia 
uniwersalna – swoje badania prowadzi, opierając się przede wszystkim na 
religii chrześcijańskiej, którą zna najlepiej jako dominikanin, duszpasterz 

1 J. A. Kłoczowski, Drabina do nieba, „Znak” (1993), nr 455, s. 96.
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i kaznodzieja. W ostatnim czasie najbardziej zajmuje go badanie relacji 
między religią a naukami humanistycznymi, których styk uważa za punkt 
zapalny jednego z  najciekawszych i  stanowiących największe wyzwanie 
intelektualne sporów współczesności.

W jaki sposób przystępuje Kłoczowski do badania religii?
Religia jest przede wszystkim wydarzeniem, a nie systemem doktrynal-

nym. Fenomenem, który sytuuje się na przecięciu tego, co boskie i ludzkie, 
i urzeczywistnia przez konkretne akty, jakie spełnia człowiek religijny. Kło-
czowski wielokrotnie mówi to wprost, można to również wyczytać z klu-
cza, według którego dobiera filozoficznych adwersarzy. Jego wybór wy-
raźnie wskazuje na jego własne rozumienie religii, w tym chrześcijaństwa, 
oraz pojmowanie miejsca i roli filozofii. Dyskutuje z myślicielami, których 
uważa za mających wciąż coś ważnego do powiedzenia współczesnemu 
człowiekowi. Należą do nich np. Ludwik Feuerbach (któremu Kłoczowski 
poświęcił swój doktorat filozoficzny Człowiek – bogiem człowieka2), Frie-
drich Nietzsche, Carl Gustaw Jung (który z jednej strony zauważa donio-
słość religii, a z drugiej redukuje ją do wymiaru wyłącznie immanentne-
go, twierdząc, że Bóg jest utkany z ludzkiej psychiki), czy sam niereligijny, 
acz momentami bardzo przenikliwie diagnozujący człowieka religijnego 
Leszek Kołakowski3. W ostatnim okresie główną inspirację jego namysłu 
nad religią stanowią dialogicy, zwłaszcza Franz Rosenzweig, oraz myślicie-
le z nurtu hermeneutycznego – Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur.

Każda religia, a chrześcijaństwo w szczególności, jest zawsze religią po-
zytywną. Kłoczowski używa tu określenia Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla, ale jednocześnie je poszerza. Na pozytywność składają się różnora-
kie elementy: czasowość i związana z nią historyczność, wydarzeniowość 
(faktyczność) oraz słowo, które niesie w sobie sens wydarzenia. Objawie-
nie chrześcijańskie niesie w sobie i łączy wszystkie te elementy, jego me-
dium stanowi bowiem historia, która wydarza się pomiędzy ludźmi, a wy-
darzeniu spotkania towarzyszy zawsze wyjaśniające je słowo. Skoro tak, to 
religia jest zanurzona w kulturze i trzeba ją badać w tym kontekście – Kło-
czowski w swoich tekstach chętnie odwołuje się do konkretnych przykła-
dów z literatury czy historii sztuki – ta ostatnia zresztą stanowi dziedzinę 

2 Zob. J. A. Kłoczowski, Człowiek – bogiem człowieka: filozoficzny kontekst rozumienia religii 
w „Istocie chrześcijaństwa” Ludwika Feuerbacha, Lublin 1979.

3 Zob. J. A. Kłoczowski, Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Kraków 1994.
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jego pierwszego wykształcenia. Kulturę ujmuje w perspektywie komuni-
kacji – na wszystko, co wytwarzają ludzie, można patrzeć jak na struktu-
ry znaczące. „Słowo «kultura» oznacza ten wymiar wszelkiej ludzkiej dzia-
łalności i wytwarzania, który służy porozumiewaniu się pomiędzy ludźmi, 
mówiąc metaforycznie: «budowaniu przestrzeni między-ludzkiej»”4. Nie 
ma zatem więzi religijnej, która nie byłaby zanurzona w  tak rozumianej 
kulturze, „nie ma poza-kulturowych sytuacji religijnych, tak jak nie ma 
poza-kulturowego człowieczeństwa”5. Co więcej: chrześcijańska koncepcja 
wcielenia oznacza również, że Słowo Boże wcieliło się w wydarzenie, ale 
także w słowo ludzkie. To ważne, gdyż doświadczenia religijne wyrażone 
w języku de facto dają badaczowi dostęp do religii.

Religia jest jednak nie tylko ludzka, przypomina Kłoczowski, dyskutu-
jąc z redukcjonistami, z Jungiem, z ateizmem, którego krytyczną i huma-
nistyczną wartość uznaje, lecz także boska. Przedmiot doświadczenia re-
ligijnego, wbrew temu, co usiłowali nam wmówić mistrzowie podejrzeń, 
nie jest w całości konstytuowany przez człowieka, nie daje się zatem zre-
dukować wyłącznie do elementów antropologicznych. A skoro tak, to na-
wet jeśli w opisie religii używamy terminu „doświadczenie”, musimy do-
określić, co ono znaczy:

Doświadczenie będzie tutaj rozumiane jako uchwycenie pewnego stanu rzeczy, nie 
zaś jako rzutowanie czegoś ze sfery czysto subiektywnej na rzeczywistość przed-
miotową. W tym znaczeniu jest odczytywaniem przez człowieka świata danego 
w doświadczeniu i siebie samego w ten świat uwikłanego6. 

Świadomość religijna kieruje się intencjonalnie na Boga, który w  jej 
pojmowaniu jest święty i istnieje absolutnie. Przekonanie człowieka reli-
gijnego o tym, że doświadcza on obecności żywej Rzeczywistości, badacz 
jest zobowiązany potraktować poważnie.

Religia domaga się zatem badania w obu tych aspektach: podmioto-
wym, ale i przedmiotowym.

I tak z  jednej strony Kłoczowski poddaje krytycznej analizie funk-
cjonowanie w  kulturze pojęcia sacrum, które to pojęcie  –  przydatne 

4 J. A. Kłoczowski, Ewangelizacja kultury, „Znak” (1988), nr 401, s. 41.
5 J. A. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak” (1995), nr 487, s. 7.
6 J. A. Kłoczowski, Doświadczenie religijne, „Znak” (1973), nr 232, s. 1221n.
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w początkowej fazie badania jako wskazujące na nieredukowalny charak-
ter religii, mającej swój własny, niesprowadzalny do innych dziedzin przed-
miot – w pewnym momencie okazuje się mieć zasadnicze ograniczenia. 
Włączając się w dyskusję Emmanuela Levinasa z Martinem Heideggerem, 
Kłoczowski opowiada się po stronie Levinasa, acz bez uznania jego zre-
dukowania wymiaru religijnego do wyłącznie etycznego. Przekonanie, że 
myślenie o religii wyłącznie przez pryzmat etyki wpada w pułapkę reduk-
cjonizmu, powróci także w artykule Mówić o Bogu: sacrum czy Dobro?, 
w którym adwersarzem staje się także Józef Tischner, proponujący zastą-
pienie terminu sacrum słowem sanctum, odnoszącym się do Dobra jako 
centralnego pojęcia religii7. Kłoczowski proponuje inny podział: 

Jeżeli badamy tradycje religijne wywodzące się z pnia abrahamicznego (czyli juda-
izm, chrześcijaństwo i islam), to będziemy zmuszeni przyjąć trójczłonowy układ: 
divinum (Deus) – sacrum – profanum. Bóg objawia się w świecie i przemawia do 
człowieka w jego (człowieka) dziejach […]. Gdy używam więc terminu sacrum, to 
chcę powiedzieć tyle: słowem tym opisuję właściwość tego wszystkiego, co staje 
pomiędzy człowiekiem a Bogiem i co stanowi sferę objawiającej pośredniości (me-
diacji). Sacrum jest teofaniczne, objawia Boga8.

Kłoczowski, podobnie jak inni badacze wywodzący się z tradycji judeo- 
chrześcijańskiej, proponuje zatem używanie słowa sacrum w sensie przy-
miotnikowym (sakralny), a nie rzeczownikowym.

Użycie rzeczownikowe tego terminu jest niepotrzebne i mylące. Sprawia bowiem 
wrażenie, że coś temu pojęciu w rzeczywistości odpowiada, istnieje jakaś samoist-
na rzeczywistość, do której słowo to ma nas odsyłać. Sprawa ma się wręcz przeciw-
nie – sakralne jest to, co w rzeczach odsyła do Boga9. 

Ale choć to boskość, divinum, jest pełnią bytu, rzeczywistością tran-
scendentną wobec świata ludzkiego doświadczenia, a sacrum już wkracza 
w ten świat jako sfera pośrednicząca, swój objawiający charakter czerpiąc 

7 Zob. J. A. Kłoczowski, Mówić o Bogu: sacrum czy Dobro?, [w:] Człowiek wobec wartości, red. 
J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2006, s. 91–109.

8 J. A. Kłoczowski, Sacrum – fascynacje i wątpliwości, „Znak” (1991), nr 439, s. 10n.
9 Tamże, s. 11.
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częściowo od człowieka dokonującego sakralizacji lub też, lepiej: odczy-
tującego znaki boskości ingerującej w świat, to – jako objawiające Rzeczy-
wistość boską – sacrum stanowi bezpośredni przedmiot aktu religijnego.

Choć ten trójpodział wydaje się bardziej płodny poznawczo, przynaj-
mniej w badaniu tradycji profetycznych, od podziału sacrum-profanum, 
ostatecznie okazuje się, że bliższe Kłoczowskiemu są ujęcia całościo-
we, jak to Dietricha Bonhoeffera, które krakowski filozof określi mia-
nem uniwersalnej koncepcji religii w  przeciwieństwie do strefowej re-
prezentowanej przez Rudolfa Otto czy Mirceę Eliadego. W tej ostatniej 
człowiek działa na zmianę w dwóch płaszczyznach: świeckiej i sakralnej. 
Przestrzeń świecka, co prawda, nie funkcjonuje samodzielnie, ale zawsze 
w odniesieniu do przestrzeni świętej, z której czerpie swoją żywotność, 
jednak oddzielenie obydwu odgrywa zasadniczą rolę w  pojmowaniu 
świata przez człowieka religijnego.

Tymczasem w  rozumieniu Kłoczowskiego religia nie jest czymś, co 
ma wprowadzać podziały, wręcz przeciwnie: człowiek religijny ma silną 
świadomość tego, że całość ludzkiego życia ma być nakierowana na Boga. 
Wydaje się, że Kłoczowski całkowicie zgadza się z cytowanymi przez sie-
bie słowami luterańskiego pastora: „Akt religijny jest zawsze tylko czymś 
fragmentarycznym. Wiara to coś całościowego, akt życia”10. I dodaje od 
siebie: „sacrum i profanum to nie odrębne sfery, lecz aspekty jednej i tej 
samej rzeczywistości”11. Z całościowej koncepcji religii wynikają dla Kło-
czowskiego całkowicie praktyczne wnioski. Swoją działalność chce wi-
dzieć jako spójną jedność dwóch przestrzeni: naukowej i duszpasterskiej. 
I choć filozofia przychodzi zawsze za życiem, to może się okazać bardzo 
przydatna np. w stawianiu diagnoz i poszukiwaniu środków zaradczych. 
Musi jednak pamiętać również o swoich ograniczeniach. Po pierwsze, fi-
lozofia schodzi na manowce za każdym razem, kiedy stara się „wyeman-
cypować” od życia. Po drugie to, że potrafi coś pojąć z religii, nie oznacza 
w żadnym wypadku, że stoi od niej wyżej czy że potrafi ją zastąpić. Po-
stulat Hegla, by treść, która w  religii występuje w  formie przedstawień, 
przekształcić oraz nadać jej bardziej dojrzały i  rozwinięty kształt myśli 
w filozofii, jest niemożliwy do zrealizowania, choćby dlatego, że poznanie 

10 Cyt. za: J. A. Kłoczowski, Doświadczenie religijne, dz. cyt., s. 1232.
11 Tamże.
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religijne i poznanie filozoficzne przebiegają w różny sposób, a ich skutki 
nie są do końca przekładalne na siebie nawzajem.

Zastrzeżenie o zakazie oddzielania filozofii od życia dotyczy także reli-
gii. Ta całościowość realizuje się wyraźnie w chrześcijaństwie: 

[…] całe dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa, Jego nauka, ma charakter 
eschatologiczny, to znaczy zawiera się w niej dialektyczne napięcie pomiędzy „już 
tak” i „jeszcze nie”. […] Wierzący żyje jeszcze w warunkach cielesnych, ale już ży-
ciem Zmartwychwstałego. Nowa rzeczywistość, pojednanie człowieka z Bogiem, 
ze światem i ze sobą, już jest realnie obecna w świecie, ale jest to obecność ziarna 
gorczycy, które dopiero ma wzrastać, aby stać się drzewem12. 

Religia zatem z konieczności nie tyle jest wypatrywaniem innego świa-
ta, ile działaniem w naszym świecie13. I znowu za Bonhoefferem: 

Ucieczka w sferę „religijności”, to znaczy metafizyki i indywidualizmu […], ozna-
cza zdradę wobec samej substancji Dobrej Nowiny, oznacza odebranie jej siły 
i mocy, skazuje chrześcijan na karłowatą wegetację, miast być apelem do budowa-
nia pełnego człowieczeństwa w Chrystusie14.

Całościowość nie jest jednak zmieszaniem: ani filozofii i  religii, ani 
teorii i praktyki.

To religia daje całościowe spojrzenie na rzeczywistość, ale ona sama nie 
daje się zredukować do innych dziedzin życia ludzkiego, przede wszyst-
kim ze względu na specyficzny przedmiot – divinum.

Skoro, jak to zostało powiedziane, divinum jest rzeczywistością par ex-
cellence, transcendującą świat ludzkiego doświadczenia, to uprzywilejowa-
ną drogą dotarcia do niego staje się teologia negatywna. Tu pole do badań 
otwiera filozoficzna refleksja nad fenomenem mistyki. Ta część rozważań 
ma najbardziej fenomenologiczny charakter, przede wszystkim ze względu 

12 J. A. Kłoczowski, Wolność na miarę miłości, „Znak” (1981), nr 325, s. 874n.
13 To zaangażowanie w sprawy tego świata Kłoczowski traktuje bardzo poważnie. W 2007 roku 

został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasłu-
gi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmo-
wanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”.

14 Cyt. za: J. A. Kłoczowski, Lekcja Bonhoeffera, „Znak” (1971), nr 202, s. 517.
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na pewną pokorę badawczą: Kłoczowski nie stara się z góry zaprojekto-
wać definicji mistyki, woli, na podstawie analizy różnorodnych świadectw 
mistycznych, wydobyć ich „cechy diagnostyczne”, które pozwolą odróżnić 
doświadczenia mistyczne od innych doświadczeń religijnych i pozareligij-
nych. W jego ujęciu będą to: bierność doznającego, która pozwoli odróż-
nić mistykę od magii, i – paradoksalnie – będzie prowadzić do odkrycia 
w sobie czegoś, co bywa nazywane „dnem duszy”, „boskim światłem” itp., 
wyzwalając jednocześnie nową aktywność; idea Całości/Pełni, która może 
odnosić do rozmaitych rzeczywistości, w zależności od tego, z jaką trady-
cją religijną (czy pozareligijną) mamy do czynienia; poznanie mistyczne, 
dokonujące się w bezpośrednim wglądzie; mocne momenty, które czasem 
wyrażają się na zewnątrz w zjawiskach ponadnaturalnych; całkowita prze-
miana bytu mistyka, często opisywana jako stan wyzwolenia15. Ten sposób 
badania przypomina podejście Williama Jamesa, ale jednocześnie zasad-
niczo różni się od niego, przede wszystkim położeniem nacisku na przed-
miotowy wymiar doświadczenia mistycznego, a także poszerzeniem rozu-
mienia samego terminu „doświadczenie”.

Jest w  wydarzeniu religijnym coś nieredukowalnego, co nie daje się 
sprowadzić do tego, co ludzkie, choćby to było coś najwznioślejszego. Ten 
„element” jest trudno uchwytny, wręcz niemożliwy to wyrażenia w języ-
ku filozoficznym, ale dla człowieka religijnego jest czymś oczywistym, 
niekwestionowalnym punktem wyjścia. Można go nazwać „obecnością 
Boga”, która dostępna jest właśnie w tym wydarzeniu. Pominięcie go w ba-
daniach filozoficznych religii jest nieuczciwością intelektualną, gdyż reli-
gia nie jest tylko sferą uczuć, lecz także przekonań, które rodzą się w ze-
tknięciu z Rzeczywistością boską.

To wszystko nie zmienia jednak faktu, że myśl o  ostatecznej niewy-
rażalności tej Rzeczywistości jest obecna w  każdej tradycji religijnej. 
W chrześcijaństwie najwyraźniej doszła do głosu w tradycji teologii apo-
fatycznej, która stanowi szczególnie ulubione pole badań Kłoczowskiego.

Krakowski myśliciel opiera swoje badania w tej dziedzinie na rozróż-
nieniu teologii negatywnnej o  charakterze spekulatywnym (dialektycz-
nym) i mistycznym. Skutkiem dialektycznej teologii negatywnej jest ka-
pitulacja rozumu, który osiągnąwszy swoje własne granice, odkrywa 

15 Zob. J. A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001.
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nieusuwalną obecność Jedni, wykraczającej całkowicie poza jego możli-
wości poznawcze. Negatywna teologia mistyczna idzie krok dalej. Dysku-
tując z poglądem Léona Brunschvicga, który twierdzi, że teologia nega-
tywna może oznaczać jedynie negację teologii, Kłoczowski podkreśla, że 
nie prowadzi ona do ateizmu, jest jedynie oczyszczającym etapem na dro-
dze do zjednoczenia z Bogiem. Chrześcijańskie traktaty mistyczne mają 
stanowić wskazówki dla czytelnika nie tyle jak poznać Boskość, ile jak 
w Niej uczestniczyć. 

Nieco większe pole do popisu ma filozof, gdy przygląda się wymiaro-
wi podmiotowemu aktu religijnego. Tu przestrzeń badawczą przygotowu-
ją przede wszystkim mistrzowie podejrzeń, pozbawiając nas złudzeń co 
do naszej ludzkiej natury. To jednak dopiero praca wstępna, oczyszczenie 
pola, swoista redukcja, mająca na celu nie całkowitą utratę zaufania w ludz-
kie możliwości samopoznania, ale przebicie się do tego, co istotne. Czło-
wiek nie jest skazany na nieustanne mylenie masek ze swoją prawdziwą 
twarzą, nie musi tkwić w  iluzjach co do własnej natury i  zdolności, pod 
ważnym wszak warunkiem: otwarcia na źródło poznania, które tkwi poza 
nim samym. Co ciekawe, nie oznacza to utraty autonomii. Próbując zre-
konstruować antropologię, jaka stoi za rozmaitymi koncepcjami mistycz-
nymi, Kłoczowski zwraca uwagę, że mistykom chrześcijańskim, mimo roz-
maitych szczegółowych różnic, choćby na poziomie leksykalnym, najbliższy 
jest jednak trójpodział człowieka na ciało, duszę i ducha. Najciekawszy i za-
razem najbardziej tajemniczy okazuje się ten trzeci element, o którym wie-
lu pisarzy żydowskich i chrześcijańskich mówi, że stanowi o podobieństwie 
człowieka do Boga, że wręcz jest obecnym w człowieku pierwiastkiem bo-
skim. Filon z Aleksandrii podkreśla, że bez niego poznanie Boga nie byłoby 
w ogóle możliwe, Orygenes nazywa ducha nauczycielem duszy.

Skoro tak, to droga mistyka, którego celem jest zjednoczenie z  Bo-
giem, z konieczności wiedzie w głąb niego samego. Samo zwrócenie się 
ku sobie, ku własnemu wnętrzu jednak nie wystarcza. Pod koniec tego ru-
chu natrafiamy bowiem na coś, co nie daje się do końca rozjaśnić. Duch 
oświetla duszę i przez nią całego człowieka, ale sam rozświetlić się do koń-
ca nie daje.

Podobieństwo człowieka do Boga, zdaniem Kłoczowskiego, tkwi za-
tem przede wszystkim w niewyrażalności tego, co w człowieku najgłęb-
sze i  najistotniejsze (a może nawet ponadosobowe, jak u  Simone Weil, 
innej wielkiej inspiratorki myślenia Kłoczowskiego). Nie tylko Bóg jest 
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tajemnicą. Jest nią również człowiek. W rezultacie antropologia negatyw-
na – bo takim właśnie mianem Kłoczowski określi mistyczną wizję czło-
wieka – przedstawia to, co najgłębsze w człowieku jako „świętość” w sen-
sie „tajemniczości”, co może również oznaczać, że człowiek jest otwarty na 
sens, który płynie nie tylko z niego samego, lecz także spoza niego, a jed-
nak nie jest dla niego całkowicie obcy. Pisze Kłoczowski, zwracając się 
tym razem ku myślicielom współczesnym – ku Maxowi Schelerowi i Mau-
rice’owi Blondelowi: 

struktura osoby jest otwarta na dopełnienie, na kolejne akty „dookreślenia” – moż-
na człowieka nazwać strukturą schematyczną, która czeka na konkretyzacje […]. 
Człowiek konkretyzuje siebie poprzez kolejne akty wyboru i poznania. Inaczej mó-
wiąc, ta otwarta struktura człowieczeństwa jest podstawą jego wolności. Wolność 
jako możliwość dokonywania wyborów […] jest tylko następstwem bardziej podsta-
wowej wolności człowieka jako struktury otwartej na dookreślenia i konkretyzacje16. 

I dalej: 

otwartość człowieka przekracza wszelkie dookreślenia, jakie może sobie nadać 
przez akty wyboru. W klasycznej filozofii określono to jako napięcie w dążeniu 
człowieka do konkretnych dóbr, jakie są mu dane w doświadczeniu, nie są jednak 
w stanie zaspokoić całego pragnienia człowieka; jednocześnie w tym samym dą-
żeniu tkwi dynamizm otwarcia na pełnię, na dobro doskonałe (bonum universale), 
którego tylko niejasnym przeczuciem jest doświadczenie dóbr szczegółowych17.

W samym wnętrzu ludzkiej immanencji znajdujemy otwarcie na tran-
scendencję. W strukturze człowieka jest taki moment, który może stać się 
„miejscem” aktu religijnego, coś, co można chyba nazwać pragnieniem. 
Tym, co konstytuuje człowieka religijnego, jest zatem z jednej strony pyta-
nie o dobro – pragnienie, którego nie jest w stanie zaspokoić żadna skoń-
czona wartość, a z drugiej pytanie o prawdę – religia musi zawierać pew-
ne sądy przekonaniowe, opisujące zachodzący stan rzeczy. Nikt poważnie 
uczestniczący w  tradycji religijnej nie poszukuje rozstrzygnięć tylko 

16 J. A. Kłoczowski, Doświadczenie religijne, dz. cyt., s. 1222.
17 Tamże, s. 1222n.
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w sensie psychoterapeutycznym, choć nie chodzi jednak tylko o prawdę 
rzeczywistości, ale o prawdę dla człowieka, prawdę, która by określiła sens 
jego poszczególnych wyborów.

Sfera pośrednicząca w dużej mierze należy do „ludzkiej” strony religii. 
W niej mieszczą się badania Kłoczowskiego dotyczące języka religijnego, 
symbolu, a także hermeneutyka ulubionych dzieł literatury (Czesław Mi-
łosz, Thomas Stearns Eliot, Zbigniew Herbert) i sztuki. 

Symbol jest przede wszystkim wydarzeniem komunikacji, nawiąza-
nia łączności, ale i niesie w sobie swoistą dwuznaczność sacrum. Z jednej 
strony otwiera boską przestrzeń, wprowadzając w  nią człowieka religij-
nego, z drugiej: może zostać źle odczytany lub też zagubić swoją funk-
cję odsyłania, tracąc przezroczystość. W tym Kłoczowski upatruje jednej 
z przyczyn współczesnego kryzysu religii: 

Może się on przejawić na biegunie subiektywnym jako utrata przez człowieka 
otwarcia na głęboki wymiar rzeczywistości i swego własnego życia, jako zatracenie 
wrażliwości na pytanie o sens życia. Można go też rozpatrzyć na biegunie przed-
miotowym, jako kryzys semantycznej przeźroczystości symbolu, jako kryzys jego 
funkcji reprezentowania, kiedy staje się on tylko pustym, nie informującym przed-
miotem, gestem, rytem18.

Na symbol jednak jesteśmy skazani. Marzenie o byciu w całkowitej bez-
pośredniości, wyzbycie się wszelkich mediów znakowych z tego powodu, 
że mogą się okazać kłamliwe i nas zwodzić, jest mrzonką. Dla człowieka 
w ogóle i dla człowieka religijnego w szczególności nie istnieją ani „czyste 
fakty”, ani pełna bezpośredniość. Pozostaje jedynie wykazać, w jakich wa-
runkach ta „sfera pośrednicząca” może dobrze pełnić swoją funkcję odsyła-
nia do rzeczywistości boskiej, tak byśmy mogli się faktycznie przekonać, że 

historyczna pozytywność Ewangelii nie jest pozytywnością złą, obezwładniającą 
i zniewalającą ludzi. Jest to pozytywność, mediacyjność prześwietlona i przeźroczy-
sta. Tylko pozornie staje pomiędzy człowiekiem a oznaczoną Tajemnicą. W rzeczy sa-
mej odsłania i uprzystępnia Rzeczywistość, której osiągnięcie przekracza ludzkie siły19.

18 Tamże, s. 1228.
19 J. A. Kłoczowski, Skandal historyczności, „Znak” (1978), nr 286–287, s. 482.
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Przede wszystkim ze względu na złożony charakter pozytywności re-
ligijnej, jeśli w  ogóle decydujemy się w  tym kontekście używać termi-
nu „doświadczenie”, musimy poszerzyć jego rozumienie. Pomocna w tej 
kwestii okazuje się myśl hermeneutyczna. W każdym doświadczeniu, tak-
że w doświadczeniu religijnym, można wyróżnić przynajmniej dwa jego 
elementy: proces i  rezultat. Proces jest strukturą złożoną: z  jednej stro-
ny jawi się w nim jakiś aspekt rzeczywistości, istniejącej niezależnie od 
aktów poznawczych podmiotu poznającego, z drugiej zaś w tym proce-
sie uczestniczy podmiot, który posiada już jakieś dyspozycje, pozwalają-
ce mu zauważyć ten aspekt, który interpretuje jako religijny. Lepiej więc 
ujmować doświadczenie nie tylko jako jednostkowe przeżycie, jak to się 
czyni potocznie, lecz także jako proces pozwalający uzyskać swoistą bie-
głość w odczytywaniu znaków żywej obecności boskości. 

Tak rozumiane doświadczenie jest bardziej drogą niż przeżyciem. […] nie można 
pojąć istoty doświadczenia, nie wskazując zarazem na jego ścisły związek z inter-
pretacją. Doświadczenie jest jednością bycia dotkniętym przez rzeczywistość i in-
terpretacją tego zdarzenia w słowach, obrazach, symbolach i pojęciach20. 

A ponieważ każde wydarzenie religijne istnieje dla nas jako religijne, 
gdy potrafimy odczytać przenikający je sens, „zrozumieć religię to zrozu-
mieć związek istniejący pomiędzy niewyrażalnym numinosum a prezen-
tującym go symbolem, to tyle, co ująć sens danego symbolu, wydarzenia, 
słowa – sens otwierający na to, co nieuchwytne w słowa”21.

Słowo, obraz czy symbol z kolei jako narzędzie komunikacji istnieją 
zawsze wcielone w jakąś wspólnotę kulturową. Skoro tak, to podejmując 
próbę jego rozumienia, musimy brać pod uwagę również tradycję rozu-
mianą jako przekaz pamięci o „wielkich dziełach, jakich dokonał Bóg dla 
swojego ludu”.

Rozwój myśli Kłoczowskiego można zaobserwować przede wszystkim 
na dwóch poziomach: stosunku do „imienia Boga” oraz pojęcia doświad-
czenia jako (nie)oddającego istotę(y) religii.

20 J. A. Kłoczowski, Problem doświadczenia religijnego, [w:] Filozofia religii, red. S. Janeczek, 
Lublin 2012, s. 290.

21 J. A. Kłoczowski, Skandal historyczności, dz. cyt., s. 480.
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Początkowo Kłoczowski, pod wpływem lektury takich fenomenolo-
gów religii jak Gerardus van der Leeuw, Rudolf Otto czy Mircea Eliade, 
zdaje się traktować sacrum jako uniwersalną wartość religijną. Podczas 
badań skupionych na tradycji żydowskiej i  chrześcijańskiej w  jego polu 
widzenia coraz wyraźniej dobro jako korelat pragnienia (tu można za-
obserwować przede wszystkim wpływ Maksa Schelera i dialogików), ale 
ostatecznie w mówieniu o Bogu zwraca się do biblijnego imienia „Miłość”, 
która jest nawet ponad dobrocią. „Divinum (Deus) ma charakter rzeczow-
nikowy, boski Byt jest Miłością; natomiast bonum charakter przymiotni-
kowy, co nie umniejsza jego znaczenia – tylko bowiem Dobro jest godne 
miłości”22. Stanowi to ostateczny argument za istotną tezą Kłoczowskie-
go, że choć kluczem do zrozumienia chrześcijaństwa jest pewna całościo-
wość postawy religijnej, choć etyka niejednokrotnie staje się wręcz kryte-
rium autentyczności doświadczenia religijnego, nie sposób zredukować 
religii do moralności.

Drugie pole, na którym można zaobserwować rozwój myślenia Kło-
czowskiego o religii, to stosunek do fenomenologii. Na początku jest mu 
bliskie podejście Otto czy Eliadego, głównie dlatego, że broni ono swo-
istości religii, jej autonomii poprzez wskazanie na nieredukowalny do in-
nych przedmiot religii. W swoim myśleniu o człowieku jako dynamicznie 
rozwijającej się istocie, urzeczywistniającej się przez realizację wartości, 
chętnie zwraca się do koncepcji Schelera. W miarę upływu czasu coraz 
bardziej zauważa ograniczenia ujęcia czysto fenomenologicznego. Rolę 
korygującą na początku zaczynają odgrywać mistrzowie podejrzeń, po-
tem przede wszystkim ujęcie hermeneutyczne. 

Sama fenomenologia byłaby czymś „sterylnym”, wypranym ze smaku konkretno-
ści i egzystencjalności, jaki noszą w sobie twory ludzkie. Religia stałaby wtedy na 
niedostępnych wyżynach platońskich idei czy husserlowskiej „Wesenheit”. Nato-
miast sama psychoanaliza nie ma dostępu do przedmiotu religijnego, a ogranicza-
jąc się jedynie do funkcji, zubaża naszą wiedzę o badanym zakresie rzeczywisto-
ści. Stąd nie tylko pożyteczność, ale i konieczność odmiennych metodologicznie 
zabiegów hermeneutycznych. Pełnią one wzajemnie funkcję dopełniającą23.

22 J. A. Kłoczowski, Mówić o Bogu: sacrum czy Dobro?, dz. cyt., s. 109.
23 J. A. Kłoczowski, Pytania do Junga, „Znak” (1972), nr 215, s. 721n.
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Wydaje się, że już tekst Skandal historyczności, poświęcony możliwości 
filozoficznego opracowania kwestii pozytywności w religii, da się odczyty-
wać również w takim kontekście: fenomenologia nie jest w stanie uchwy-
cić tego, co być może najważniejsze dla chrześcijaństwa – nie jest w stanie 
odpowiedzieć na pytanie, jak uniwersalna prawda duchowa, o charakte-
rze spekulatywnym i rozumowym, może wcielić się „przypadkowe” kon-
kretne wydarzenie. „Jak to, co jest w tej chwili, a już za chwilę przemija, 
może być medium, poprzez które dany mi zostanie sens transcendent-
ny?”24. W  tym wypadku nie tylko użyteczne, ale wręcz konieczne staje 
się zwrócenie się ku hermeneutyce, a także osiągnięciom filozofii dialogu 
z ich wrażliwością na indywiduum, konkret, niepowtarzalność, w których 
jednakże daje się uchwycić coś uniwersalnego. Z tego powodu w polu za-
interesowań Kłoczowskiego pojawia się wspomniane wyżej pojęcie „do-
świadczenia hermeneutycznego”.

Może nieco dziwić, że dla dominikanina bezpośrednią inspiracją do 
myślenia nie jest refleksja tomistyczna. Stosunek Kłoczowskiego do tej tra-
dycji myślowej jest złożony. Z jednej strony posiada on oczywiście grun-
towną znajomość myśli św. Tomasza z  Akwinu, z  pewnością nie może 
jednak być nazwany tomistą w znaczeniu nie tylko znawcy, lecz także my-
śliciela, który rozwijałby swoją myśl głównie w obszarze perspektywy wy-
znaczonej przez średniowiecznego mistrza. Z  drugiej strony odwołania 
do myśli Akwinaty pojawiają się w tekstach Kłoczowskiego wielokrotnie 
jako nadal żywe argumenty filozoficzne. Nie kończą one jednak dyskusji, 
jak w tomizmie dogmatycznym, ale wprowadzają pewne uporządkowanie 
i są inspiracją dla analiz prowadzonych już w kontekście współczesnej fi-
lozofii. Nie jest to zatem tomizm uprawiany w duchu adagium „Thomas 
locutus causa finita”, lecz raczej „Thomas locutus causa incepta”, by przy-
wołać formułę współczesnego tomisty Lionela Mascalla.

Inspiracje tomistyczne dotyczą przede wszystkim takich zagadnień 
jak uniwersalistyczne rozumienie koncepcji religii, pozytywności religii 
czy problem prawdy w kontekście postnietzscheańskiego nihilizmu. Myśl 
św. Tomasza jest oryginalnie wykorzystana w podręczniku akademickim 
Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii25. W rozdziale 

24 J. A. Kłoczowski, Skandal historyczności, dz. cyt., s. 468.
25 Zob. J. A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów 

1994.
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poświęconym problematyce poznania religijnego Kłoczowski opisuje jego 
specyfikę: jest to poznanie przez uczestnictwo. Po fenomenologicznym 
opisie zjawiska inicjacji Kłoczowski dość niespodziewanie przywołuje św. 
Tomasza. Co ciekawe, nie chodzi mu jednak, jak można by się spodzie-
wać, o poznanie istnienia Boga na podstawie pięciu dróg, ale o wskazanie 
na doświadczeniowy wymiar poznania w religii. Punkt wyjścia stanowi 
Tomaszowa koncepcja mądrości, definiowana jako poznanie najgłębszych 
przyczyn wszystkiego, którą św. Tomasz uznaje za owoc wiary. Z punktu 
widzenia epistemologii wiedza religijna charakteryzuje się tym, że miłość 
wyprzedza poznanie. To ze zjednoczenia z Bogiem w miłości, przenika-
nia, „współ-uczestnictwa” (connaturalitas) płynie światło poznania tajem-
nicy Boga („sapientia prima se nobis unit per donum caritatis et ex hoc 
revelat nobis misteria”26). W tym ujęciu poznanie religijne nie jest teore-
tyczną spekulacją, ale rezultatem religijnego, a może nawet mistycznego 
doświadczenia. Tym samym – na innej, co prawda, niż inicjacja płaszczyź-
nie, to jest płaszczyźnie wewnętrznego doświadczenia, a nie zewnętrzne-
go rytuału – poznanie religijne według św. Tomasza wpisuje się w model 
poznania przez uczestnictwo.

Same drogi Tomasza są również widziane przez Kłoczowskiego 
w  szczególnym kontekście  –  nie polegają jego zdaniem na rozumowa-
niu metafizycznym mającym „dowieść istnienia Boga”. Pisze Kłoczowski 
o roli języka religijnego: „To język nakierowuje intuicję, aby umysł czło-
wieka umiał ujrzeć tajemniczy «symboliczny» wymiar rzeczywistości (tak 
chyba należy rozumieć słynne «drogi» św. Tomasza – tak ujrzeć świat, by 
zaczął mówić o Bogu)”27. Tak pojmowane Tomaszowe drogi bliższe oka-
zują się chyba Schelerowskiemu pojęciu objawienia naturalnego.

Myślenie Kłoczowskiego to myślenie o człowieku religijnym w działa-
niu. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że tak jak Boga Biblii objawia 
nie teoretyczny wywód, ale Jego działanie dla dobra (zbawienia) Jego ludu, 
tak człowieka religijnego poznajemy nie przez jego deklaracje, ale czyny. 
Działanie to nie wyczerpuje się jednak wyłącznie w sferze religijnej. Czło-
wiek religijny nie tylko spełnia akty religijne, ale raczej dąży do tego, by całe 
życie przekształcić w odniesione do Boga. W żadnym razie nie oznacza to 

26 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-II, q. 45, a, 6, ad. 2.
27 J. A. Kłoczowski, Język, którym mówi człowiek religijny, dz. cyt., s. 17.
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jednak fundamentalizmu  –  przed tym ma chronić refleksja filozoficzna, 
która nakazuje oddać co cesarskie cesarzowi. A  to już ważna wskazów-
ka dla duszpasterza, który chce być taki jak we wcześnie napisanym tek-
ście – odpowiedzi na ankietę o mistrzu, zatytułowanym przewrotnie Dla-
czego nie mam mistrza? Kłoczowski rozróżnia w nim dwie grupy mistrzów: 
pierwsi to ci, którzy nauczyli go „zdemitologizowanego spojrzenia na czło-
wieka”, drudzy – „ci, którzy idąc do «piekła», znaleźli w nim Boga. Jak te 
dwa doświadczenia połączyć? Jak, będąc człowiekiem solidarnie towa-
rzyszącym swym współczesnym, zdać sprawę z przedmiotu swej nadziei? 
(1 P 3, 15)”28. Kłoczowski próbuje tę sprawę zdawać nie tylko w swym życiu 
duszpasterskim, lecz także filozoficznym, naukowym. I czyni to niezwykle 
dyskretnie, nienachalnie. Po raz kolejny natrafiamy w tej myśli na koniecz-
ność uzgodnienia z sobą refleksji i postawy. Ponieważ ostatecznie tym, na 
czym zależy Kłoczowskiemu w jego namyśle nad religią, jest włączenie się 
w debatę pomiędzy wiarą a myślą świecką, która swe początki ma jeszcze 
w Oświeceniu; takie włączenie, które dawałoby do myślenia współczesnym 
(nie tylko chrześcijanom, lecz także tym, którzy chcieliby pojmować religię 
wyłącznie „w obrębie samego rozumu”). Ale by to włączenie się było real-
nie możliwe, a nie tylko udawane, nie można rozmówcy uważać za agre-
sora, a jego argumentów traktować jak ślepego ataku na religię. Krakowski 
filozof patrzy na tę debatę jak na żywą rozmowę dotyczącą tego, co czło-
wieka bezwarunkowo obchodzi (używając określenia Paula Tillicha, a sam 
Kłoczowski lubi mówić o „dotkliwości” prawdy chrześcijańskiej jako tego, 
co człowieka bezwarunkowo dotyka), z głęboką świadomością konieczno-
ści radykalnego przemyślenia sposobu, w jaki chrześcijaństwo ma dziś od-
naleźć swoją tożsamość, która jest tożsamością dynamiczną.

Przywołując jeszcze raz na koniec cytat, który pojawił się na począt-
ku tego artykułu, należałoby powiedzieć: człowiek religijny to ten, który 
wchodzi po drabinie swoich wyobrażeń, doświadczeń, języka, pojęć, aby 
spotkać się z Obecnym, który te kategorie radykalnie przekracza, a jednak 
się w nich objawia. To spotkanie daje człowiekowi nowe rozumienie sa-
mego siebie i całej rzeczywistości, nowe spojrzenie na ziemię, a powrót na 
nią stanowi wezwanie do tworzenia coraz to nowych połączeń, nie tylko 
między niebem a ziemią, lecz także pomiędzy mieszkańcami ziemi.

28 J. A. Kłoczowski, Dlaczego nie mam mistrza?, „Znak” (1969), nr 181–182, s. 870n.
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cie pochodzi z książki Świat ludzkiej nadziei: wybór szkiców filozoficznych z  lat 
1966–1975 Józefa Tischnera wydanej przez Znak w Krakowie w 1975 roku (dru-
gie wydanie: Kraków 1992). Pierwotnie tekst został opublikowany w czasopiśmie 
„Znak” (1968), nr 166.

Józef Tischner, Myślenie religijne: artykuł w tym kształcie pochodzi z książki My-
ślenie według wartości Józefa Tischnera wydanej przez Znak w Krakowie w 1982 
roku (szóste wydanie: Kraków 2011). Pierwotnie tekst został opublikowany w cza-
sopiśmie „Znak” (1980), nr 317.

Władysław Stróżewski, O możliwości „sacrum” w sztuce: artykuł pochodzi z tomu 
Sacrum i sztuka pod redakcją Nawojki Cieślińskiej, wydanej przez Znak w Kra-
kowie w 1989 roku.

Karol Tarnowski, Wiara fundamentalna: artykuł w  tym kształcie publikowany 
po raz pierwszy. W wersji rozszerzonej opublikowany pierwotnie w czasopiśmie 
„Kwartalnik Filozoficzny” (2002), t. 30, z. 3, a następnie jako zakończenie mono-
grafii Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofii wiary Karola Tarnowskiego wydanej 
przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie w 2005 roku.

Karol Tarnowski, Paradoksalność idei Boga: artykuł w  tym kształcie pochodzi 
z książki Tropy myślenia religijnego Karola Tarnowskiego, wydanej przez Instytut 
Myśli Józefa Tischnera w Krakowie w 2009 roku. Pierwotnie ukazał się w tomie 
Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora 
Jana Andrzeja Kłoczowskiego pod redakcją Joanny Barcik i Grzegorza Chrzanow-
skiego, wydanym przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie w 2007 roku.

Tadeusz Gadacz, Rozumowe poznanie Boga: esej w tym kształcie był wydany pod 
tym tytułem w serii Wykłady Filozoficzne przez Bydgoskie Towarzystwo Nauko-
we w Bydgoszczy w 2000 roku.

Jan Andrzej Kłoczowski, Mistyka a  etyka: artykuł w  tym kształcie pochodzi 
z  książki Drogi człowieka mistycznego Jana Andrzeja Kłoczowskiego wydanej 
przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie w 2001.

Krzysztof Mech, Bóg bliski, Bóg obcy – między religią a filozofią: artykuł w tym kształ-
cie został opublikowany w czasopiśmie „Kwartalnik Filozoficzny” (2007), t. 35, z. 1.



Nota bibliograficzna 433

Karol Tarnowski, Zagadnienie Boga w „Sporze o istnienie świata” Romana Ingar-
dena: artykuł został wcześniej opublikowany w tomie Roman Ingarden a filozofia 
naszego czasu pod redakcją Adama Węgrzeckiego, wydanym przez Polskie Towa-
rzystwo Filozoficzne w Krakowie w 1995 roku.

Karol Tarnowski, To, co nieredukowalne w  człowieku: artykuł został wcześniej 
opublikowany w  tomie Jan Paweł II. Posługa myślenia pod redakcją Jarosła-
wa Kupczaka i Dariusza Radziechowskiego, wydanym w Wydawnictwie Nauko-
wym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w 2011 roku.

Andrzej Szostek, Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa. O koncep-
cji wolności Karola Wojtyły: artykuł został wcześniej opublikowany w czasopiśmie 
„Nauka” (2005), nr 3.

Tadeusz Gadacz, Dramat dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii 
ks. Józefa Tischnera: artykuł wcześniej niepublikowany, w pierwotnej wersji sta-
nowił referat na Międzynarodowym Kongresie Tischnerowskim „Dobro i Praw-
da” w 2011 roku.

Karol Tarnowski, Bóg u Levinasa i Tischnera: artykuł został wcześniej opubliko-
wany w tomie Emmanuel Lévinas: filozofia, teologia, polityka pod redakcją Adama 
Lipszyca, wydanym przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie w 2006 roku 
(książka ukazała się po polsku, francusku i angielsku), a następnie we wspomnia-
nej wyżej książce Tropy myślenia religijnego Karola Tarnowskiego.

Krzysztof Mech, Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu: artykuł został 
wcześniej opublikowany w czasopiśmie „Kwartalnik Filozoficzny” (2013), t. 41, z. 4.

Jakub Gomułka, Karol Tarnowski – od fenomenologii do metafizyki nadziei: arty-
kuł jest poszerzoną wersją artykułu Metafizyka Karola Tarnowskiego – rozumie-
nie poszukujące wiary, który ukazał się pierwotnie w czasopiśmie „Kwartalnik Fi-
lozoficzny” (2013), t. 41, z. 3.

Joanna Barcik, Grzegorz Chrzanowski (współpraca), Religia między niebem a zie-
mią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii: artykuł wcześniej niepu-
blikowany.





spis treści

Karol TarnoWsKI,  JaKUb GomUłKa

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

AntologiA tekstów

Część pierwszA – FenomenologiA ogólnA

roman InGarden

Człowiek i czas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

roman InGarden

O jakościach metafizycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

Karol WoJTyła

Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku . . . . . . . . . . . . . .  59

Karol WoJTyła

Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka . . . . . . . . . .  69

Część drugA – FenomenologiA religii

sTanIsłaW GryGIel

Człowiek i Bóg w metafizyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85



JózeF TIscHner

Prolegomena chrześcijańskiej filozofii śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   117

JózeF TIscHner

Myślenie religijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

WładysłaW sTróżeWsKI

O możliwości sacrum w sztuce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161

Karol TarnoWsKI

Wiara fundamentalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183

Karol TarnoWsKI

Paradoksalność idei Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199

TadeUsz Gadacz

Rozumowe poznawanie Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217

Jan andrzeJ KłoczoWsKI

Mistyka a etyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241

KrzyszToF mecH

Bóg bliski, Bóg obcy – między religią a filozofią. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  259

eseje

Karol TarnoWsKI

Zagadnienie Boga w Sporze o istnienie świata Romana Ingardena . . .  277

Karol TarnoWsKI

To, co nieredukowalne w człowieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301



andrzeJ szosTeK

Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa.  
O koncepcji wolności Karola Wojtyły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323

TadeUsz Gadacz

Dramat dobra w perspektywie ludzkiej skończoności  
w filozofii ks. Józefa Tischnera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339

Karol TarnoWsKI

Bóg u Levinasa i Tischnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  353

KrzyszToF mecH

Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369

JaKUb GomUłKa

Karol Tarnowski – od fenomenologii do metafizyki nadziei . . . . . . . .  397

Joanna barcIK,  WsPółPraca: GrzeGorz cHrzanoWsKI

Religia między niebem a ziemią.  
Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii  . . . . . . . . . . . . . .  415

Nota bibliograficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  431




