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HORYZONTYTRANSCENDENCJI

n Henryk Nowik

S³owo wstêpne.
W niniejszym numerze pisma EIDOS zamieszczono prace filozoficzne w kontekcie idei transcendencji.
Termin kszta³tu transcendencja ma ró¿ny sens w ró¿nych koncepcjach filozofii. Z metafilozoficznego punktu widzenia zwyk³o siê wyró¿niaæ trzy paradygmaty
filozofowania, a mianowicie teoria przedmiotu i podmiotu oraz teoria analizy jêzyka.
W klasycznej (tradycyjnej) filozofii zajmowano siê
ontyczn¹ transcendencj¹ istot duchowych wzglêdem
obiektów materialnych oraz transcendencj¹ Boga
wzglêdem bytów przygodnych. Argumentowano, ¿e
dusza ludzka jest ponad wiatem materialnym w takim stopniu, w jakim nie podlega prawom materii.
A nie podlega (genetycznie) w zakresie ¿ycia intelektualnego, wolitywnego oraz w obszarze uczuæ wy¿szych
opisywanych w kategoriach: prawdy, dobra, piêkna
i wiêtoci. S³owo dusza nale¿y do jêzyka filozoficznego, natomiast termin psychika do jêzyka nauk
szczegó³owych. Wiê miêdzy psychik¹ a organizmem
cz³owieka opisuje psychofizjologia. Bóg jest bytem samoistnym (w ca³ej pe³ni) i dlatego przys³uguje Mu walor transcendencji w najwy¿szym stopniu w stosunku
do wszystkich bytów wiata duchowego i materialnego. Bóg bêd¹c pierwszym ród³em istnienia wszystkich
bytów oraz ich zachowawc¹, immanentnie egzystuje
w swoim stworzeniu. Ten typ transcendencji wystêpuje w filozofii o paradygmacie metafizycznym, gdzie podejmuje siê filozoficzne zagadnienia w kontekcie relacji: Bóg  wiat przygodny oraz byt duchowy - byt
materialny.
Kolejn¹ koncepcj¹ transcendencji jest obszar zafilozofii gadnieñ w aspekcie relacji: rozum  ca³oæ rzeczywistoci. Modelowym ujêciem tej relacji s¹ rozwa¿ania Immanuela Kanta (1724-1804). Filozof królewiecki utrzymywa³, ¿e celem filozofii nie jest wcale poszerzenie naszej wiedzy o wiecie, jak to mia³o miejsce
np. u w. Tomasza (za Arystotelesem), ale badanie
ukrytych mo¿liwoci umys³u ludzkiego, mówi¹ce o tym
do czego cz³owiek w istocie jest zdolny, czego mo¿e siê
dowiedzieæ, co powinien czyniæ i czego mo¿e oczekiwaæ
po dowiadczalnym poznaniu wiata. Zatem pojêcie
transcendencji u Kanta otrzyma³o sens przekracznia
ka¿dego dowiadczenia poznawczego. To, co transcendentne, wi¹¿e siê z pojêciem granic ludzkiej wiedzy
(noumenon). Rzecz sama w sobie (poza fenomenem 
zjawiskiem) daje siê wprawdzie pomyleæ, ale nie mo¿na jej poznaæ, a to dlatego, ¿e cz³owiek nie dysponuje
naocznoci¹ intelektualn¹. W niekoñcz¹cym siê procesie poznawania otaczaj¹cego nas wiata poznajemy
tylko w zakresie mo¿liwego dowiadczenia, do którego
przystosowane s¹ nasze kategorie naocznoci i formy
mylenia.
Pojêcie transcendencji  w filozofii podmiotu - wi¹¿e siê z kategori¹ rozumu i jego mo¿liwociami w obszarze dowiadczenia.
Kolejn¹ odmian¹ sensu terminu transcendencja
jest kontekst relacji wiadomoci do wiata, czyli od-
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niesienie epistemologiczne. Jednak i w tym przypadku wystêpuj¹ relacje do kategorii rozumu. Stany wiadomoci s¹ bowiem struktur¹ intencjonaln¹ czego. Intencjonalny akt kieruje siê do danego przedmiotu na
drodze przekraczania zawartoci wiadomoci.
W aspekcie epistemologicznym zwyk³o siê wyró¿niaæ
trzy poziomy tego co uchodzi za transcendentne, a mianowicie: 1) to, co poznane, 2) to, co jeszcze nie poznane, 3) to, co zasadniczo niepoznawalne.
Ka¿dy ci¹g aktów spostrze¿eniowych przekracza to,
co jest dane i domniemane. Ta zbitka tworzy przedmiot postrzegania. Jest to horyzontalnoæ aktu spostrze¿enia zmys³owego. Natomiast transcendencja
ontologiczna polega na niewyczerpalnoci wszystkich
aspektów badanego przedmiotu.
Roman Ingarden (Wstêp do fenomenologii Husserla. Warszawa 1974) wyró¿nia szereg odmian ontologicznej transcendencji. Z punktu widzenia w³aciwoci przedmiotu krakowski filozof mówi o: transcendencji
strukturalnej s³abszej ( odrêbnoæ przedmiotu od wiadomoci), transcendencji strukturalnej silniejszej (miêdzy przedmiotem a aktem wiadomoci wystêpuje
przedmiot intencjonalny), transcendencji radykalnej
(akt wiadomoci nie mo¿e wywo³aæ w przedmiocie
¿adnej zmiany), transcendencji pe³ni bytu (akt wiadomoci nie mo¿e wyczerpaæ w³aciwoci przedmiotu
samoistnego), transcendencji niedostêpnoci poznawczej (niepoznawalnoæ np. rzeczy samych w sobie u Immanuela Kanta).
Problem transcendencji jest bardzo ¿ywotny w kontekcie takich nurtów filozoficznych jak: immanentyzm,
subiektywizm, obiektywizm, fenomenalizm, realizm,
idealizm. Ca³a filozofia wystêpuje w kontekcie idei
transcendencji. Wydaje siê, ¿e blaski i cienie filozofii
wyra¿aj¹ siê w koncepcjach transcendencji. W podstawowym ujêciu bêdzie to transcendencja: metafizyczna
i epistemologiczna, w zale¿noci od tego, co jest punktem wyjcia w refleksji filozoficznej, a mianowicie
przedmiot czy wiadomoæ przedmiotu. Filozofiê zrodzi³a orientacja pierwsza, a jej kryzys  orientacja druga. ¯yjemy w czasach w których buduje siê filozofiê
koñca filozofii. Dzieje siê tak dlatego, gdy¿ zatraca
siê poczucie sensu filozofii. Filozofia pojawi³a siê na
drodze poszukiwania teorii: kosmosu, absolutu i cz³owieka w kategoriach transcendencji metafizycznej, a ginie ona w teoriach badañ wiadomoci i analiz jêzyka
oraz w konstruowaniu mitów w procesie docierania
do wiata przedmiotów w kategoriach epistemologicznej i lingwistyczno-pragmatycznej transcendencji.
Autorzy niniejszych artyku³ów filozufuj¹ w obszarze transcendencji poza metaficznej. W tym stylu filozofowania jawi siê wewnêtrzne rozdarcie pomiêdzy
filozoficzn¹ postaw¹ cz³owieka a Absolutem. Wydaje
siê, ¿e to wewnêtrzne rozbicie egzystencjalne jest
uwarunkowane niezawinionym brakiem unitarnej teorii syntezy ró¿nych paradygmatów filozofii.
q
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FILOZOFIA POSZUKUJ¥CA
Maxa Schelera próba odnalezienia idei cz³owieka.
Odkrywszy przypadkowoæ wiata i osobliwy przypadek
rdzenia swego bytu, który sta³ siê ekscentryczny wobec wiata, cz³owiek móg³ siê jeszcze zachowaæ w dwojaki sposób:
móg³ siê tym zadziwiæ i swego poznaj¹cego ducha uaktywniæ
[na tyle], by uchwyciæ absolut oraz w³¹czyæ siê weñ  to jest
pocz¹tek ka¿dej metafizyki; [...] Ale móg³ te¿, powodowany
nieprzezwyciê¿onym d¹¿eniem do ocalenia  nie tylko swego indywidualnego bytu, lecz przede wszystkim ca³ej swojej
grupy  na pod³o¿u i z pomoc¹ ogromnej nadwy¿ki fantazji,
która w przeciwieñstwie do zwierzêcia istnieje w cz³owieku
od samego pocz¹tku, zaludniæ ow¹ sferê bytu dowolnymi postaciami, aby poprzez kult i obrz¹dek schroniæ siê [pod os³on¹] ich potêgi, aby uzyskaæ za sob¹ nieco opieki i pomocy,
gdy¿ w podstawowym akcie wyobcowania siê z natury i
uprzedmiotowienia jej  przy jednoczesnym rozwoju swego
w³asnego bytu i wiadomoci siebie  zdawa³ siê zapadaæ w
czyst¹ nicoæ1
Data pojawienia siê rozprawy Maxa Schelera Stanowisko
cz³owieka w kosmosie2 stanowi zazwyczaj punkt, od którego
bierze pocz¹tek wy³onienie siê w obszarze refleksji filozoficznej specyficznej dyscypliny, jak¹ jest antropologia filozoficzna3 . Mo¿na jednak traktowaæ ten moment tak¿e jako
pocz¹tek tzw. antropologizmu, swoistej mody filozoficznej, typowo niemieckiego kuriozum, jak to okrela Herbert Schnadelbach4 , polegaj¹cego na ograniczaniu, zawê¿aniu problematyki filozoficznej do obszaru antropologii5 , czy
te¿ wyró¿nieniu samej antropologii sporód innych dyscyplin,
jako tego, co w filozofii podstawowe (w znaczeniu: le¿¹ce u
podstaw wszelkich pytañ).
Nie chcia³bym jednak¿e zajmowaæ siê jedynie rekonstrukcj¹ Schelerowskiej filozofii cz³owieka, a raczej, poprzez przywo³anie wybranych zagadnieñ, spróbowaæ przyjrzeæ siê ewolucji, jak¹ w ramach tej propozycji uprawiania filozofii przechodz¹ niektóre, kluczowe dla tej dyscypliny kategorie, i, dalej, spojrzeæ z tej perspektywy na rozwój ca³ej koncepcji Schelera. Nale¿y bowiem zaznaczyæ, ¿e Scheler, to typ filozofa
poszukuj¹cego, nie zadowalaj¹cego siê doranymi wynikami, stale zmieniaj¹cego, rozwijaj¹cego swoje dzie³o. Aby wiêc
przeledziæ zmiany w obrêbie podstawowych dla tej¿e koncepcji kategorii nale¿a³oby w podobny sposób odnieæ siê do
wielu kluczowych dla jego filozofii zagadnieñ, zw³aszcza za
tych kwestii, które zosta³y zwi¹zane z pojêciem cz³owieka
(to znaczy przedstawiæ te terminy w ich nieustannym dookrelaniu, ewoluowaniu), oraz spróbowaæ przeledziæ, jakim
transformacjom one ulega³y i do jakich konsekwencji owe
zmiany, przekszta³cenia prowadzi³y.
W istniej¹cych periodyzacjach twórczoci Schelera najczêciej wymienia siê dwa okresy: pierwszy, do roku 1921,
zwany filozofi¹ ducha (Geist-Philosophie) oraz drugi, po
1922 roku zwany filozofi¹ popêdu (Trieb-Philosophie), choæ
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spotkaæ mo¿na tak¿e dok³adniejsz¹ charakterystykê etapów
jego twórczoci6 , choæ w ka¿dym z przypadków czynnikiem
ró¿nicuj¹cym jest stosunek do katolicyzmu i, co za tym idzie,
sposób dookrelenia idei Boga i pozostaj¹cego z ni¹ w cis³ym zwi¹zku obrazem cz³owieka. St¹d te¿ odmienne nazewnictwo okresów twórczych Schelera, z którym niejednokrotnie mo¿emy siê spotkaæ  jako fazy teistycznej (pierwszy)
oraz fazy panteistycznej, czêstokroæ nazywanej tak¿e ateistyczn¹ (drugi). Spróbujmy wiêc dok³adniej przyjrzeæ siê
tym przeobra¿eniom.
Zarówno we wczeniejszych pismach Schelera (do 1922
roku), jak i w ostatnich jego pracach dostrzec mo¿na wp³yw
chrzecijanizmu na konstruowanie modelu cz³owieka i jego
universum. Wp³yw ten maleje wraz z up³ywem czasu, st¹d
najbardziej widoczny jest w pierwszym z wymienionych okresów twórczoci. W opublikowanym w 1915 roku artykule O
idei cz³owieka (Zur Idee des Menschen) zawar³ Scheler stwierdzenie, które bêdzie powracaæ w póniejszych pismach, ¿e
ogó³ centralnych problemów filozoficznych mo¿e zostaæ sprowadzony do zagadnieñ dotycz¹cych istoty cz³owieka, jego
miejsca w bycie, oraz do jego relacji ze wiatem i Bogiem.
Okazuje siê bowiem, ¿e dotychczasowe systemy filozoficzne
i religijne stara³y siê raczej okreliæ genezê i sposób zaistnienia cz³owieka w wiecie nili odpowiedzieæ na zasadnicze
pytanie: czym jest cz³owiek? W tych wczeniejszych interpretacjach cz³owiek by³ porównywany b¹d to z Bogiem, b¹d
te¿ sprowadzany do wymiaru zwierzêcego. Wszelkie tego typu
definicje umieszczaj¹ce cz³owieka na którym z poziomów
bytowej organizacji, poród anio³ów czy te¿ poród ssaków,
bior¹ swój pocz¹tek od uwiadomienia sobie tylko jednej ze
stron ludzkiej natury. Ró¿nice wynikaj¹ z prób definiowania cz³owieka b¹d za pomoc¹ takich terminów jak intelekt,
duch (nous, ratio, Geist), b¹d te¿ jako cia³o (caro, Leib,
Korper). Antyczne ujêcie cz³owieka jako istoty rozumnej
wskazuje na pokrewieñstwo z herosami, niebiañskimi istotami, Bogiem, gdzie w³anie intelekt potwierdza ten poza-ziemski rodowód. Natomiast na szali przeciwnej umieszczono
wspó³czenie roztopione w procesie ¿ycia cia³o, zwierzê, którego intelektualne predyspozycje s¹ okrelane czêstokroæ jako
objaw choroby, wynik przystosowania siê niedoskona³ej istoty do przerastaj¹cych j¹ warunków zewnêtrznych.
Nale¿a³oby jednak¿e zastanowiæ siê, czy tego rodzaju definiowanie mo¿e w jakikolwiek sposób dotkn¹æ istoty cz³owieka, okreliæ jego miejsce w wiecie, czy te¿ opisaæ jego
zwi¹zek z Bogiem  jest on bowiem wed³ug Schelera czym
nierozerwalnym, jest korzeniem kultury duchowej. Cz³owiek
w takim rozumieniu staje siê istot¹ stale poszukuj¹c¹ Boga,
transcenduj¹c¹, jest modlitw¹ ¿ycia wychodz¹c¹ poza nie
samo 7 . Tak wiêc wiat cz³owieka, cywilizacja, kultura,
wszystkie jego dzia³ania zdaj¹ siê byæ podporz¹dkowane tej
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jednej funkcji  nieustannego potwierdzania zwi¹zku z Bogiem, afirmowania tego transcendentnego porz¹dku.
B³¹d dotychczasowych koncepcji cz³owieka polega na
tym, ¿e miêdzy ¿yciem a Bogiem chciano jeszcze umieciæ sta³¹ stacjê, co definiowalnego jako istota, tj. cz³owieka. Ta stacja jednak nie istnieje, a w³anie niedefiniowalnoæ
nale¿y do istoty cz³owieka. Jest on tylko jakim miêdzy (ein
Zwischen), jak¹ granic¹, jakim przejciem, jakim przejawianiem siê Boga w nurcie ¿ycia i wiecznym wychodzeniem (Hinaus) ¿ycia ponad siebie samo.8
Jest wiêc cz³owiek w takim ujêciu tak¿e miejscem, w którym Bóg siê przejawia, ujawnia, w którym daje znaæ o sobie.
St¹d te¿ nie dziwi nas wieloæ koncepcji filozoficznych, religijnych, w których cz³owiek do Boga by³ przyrównywany.
Lecz, jak ju¿ wiemy, wszelkiego rodzaju definicje nie docieraj¹, nie ogarniaj¹ idei cz³owieka w pe³nym wymiarze (Co
wiêcej: Cz³owiek definiowalny nie mia³by ¿adnego znaczenia9 ). Cz³owiek bowiem staje siê tutaj bram¹, poprzez któr¹
³aska przekazywana jest ¿yciu przez Boga. Co wiêcej, cz³owiek okazuje siê byæ jednym z nieskoñczenie wielu odbiæ,
cieni, postaci Boga.
Poprzez stwierdzenie, i¿ to nie Bóg jest antropomorficzny
a jedynie cz³owiek nabiera cech teomorficznych (jest skoñczonym obrazem nieskoñczonej osoby boskiej), Scheler stara
siê wyraziæ zarówno sprzeciw takiemu interpretowaniu idei
Boga które ujmowa³oby j¹ jako wytwór cywilizacji (idea ta
istnia³a zanim pojawi³ siê cz³owiek) jak i przekazaæ sugestiê,
¿e idea Boga, jest wzorem, matryc¹, która odcisnê³a piêtno w
procesie ¿ycia i na podobieñstwo platoñskich idei stanowi
punkt docelowy rozwoju cz³owieka i wiata. Pojêcie cz³owieka
zostaje tutaj ucilone przez Schelera w oparciu o ideê Boga.
Bez niej to pojêcie staje siê puste, tylko ona jest w stanie je
dookreliæ. Cz³owieka za opisuje siê jako poszukiwacza Boga.
Poszukiwanie to przybiera formê pogoni za sensem, sens
za ukryty jest w strukturze wartoci, których korona spoczywa na Boskich skroniach (wszystkie pozytywne wartoci pomieszczone s¹ w Bogu). Cz³owiek mo¿e swój kszta³t, sw¹ postaæ wype³niæ sensem (mo¿e staæ siê w pe³ni cz³owiekiem)
dopiero w wietle osoby Boga, oraz pomimo swych przyrodniczych, zwierzêcych korzeni. Bóg w tym wymiarze jest jedyn¹ czyst¹ i doskona³a osob¹, wzorcem dla wszystkich osób
cz³owieczych. Co wiêcej: w cz³owieku istniej¹ obok siebie
przemieszane obie zasady  naturalna i idealna, wiat przyrody i niebo  i to od niego zale¿y wybór, do którego z tych
wiatów bêdzie nale¿a³, czy bêdzie zwierzêciem, czy te¿ prawdziwym cz³owiekiem.
W rozprawie Stanowisko cz³owieka w kosmosie Scheler
okrela dok³adnie ramy antropologii filozoficznej. Jej zadaniem ma byæ opisanie, jak z podstawowej struktury bytu cz³owieka wyp³ywaj¹ ró¿norodne formy jego aktywnoci a tak¿e
jego stosunku do zasady wszechrzeczy. Tak¿e tutaj perspektywa absolutnego bytu, Boga, pojawia siê jako element nadaj¹cy sens dzie³om cz³owieka. Struktura bytu dotyka (w znaczeniu: jest odczuwana) w ten sposób cz³owieka samego, jego
otoczenia i owej absolutnej (wiêtej) zasady. Pojawia siê ona
wraz z spostrze¿eniem przypadkowoci w³asnego bytu, a tak¿e bytu otaczaj¹cego wiata. Taka konstatacja mo¿e prowadziæ w linii prostej do metafizyki (poprzez uaktywnienie du-
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cha) b¹d te¿ religii (poprzez tworzenie fikcyjnych bytów) 
obie te formy maj¹ bowiem za cel przezwyciê¿enie lêku zrodzonego na drodze takiego odkrycia. Jednak¿e dopiero w Bogu
mo¿emy natrafiæ na pewnoæ i spokój. Bóg nie jest ju¿ tutaj
co prawda Bogiem osobowym (tak jak to mia³o miejsce w
poprzednich pismach) - jest zasad¹ wiata, która urzeczywistnia siê w³anie w cz³owieku.
Byt absolutny nie istnieje dla wsparcia cz³owieka, dla
zwyk³ego uzupe³nienia jego s³aboci i potrzeb, które stale chc¹
go uczyniæ przedmiotem.10 To cz³owiek istnieje jak gdyby ku temu nadaj¹cemu sens horyzontowi. Byt absolutny
nie mo¿e zostaæ uprzedmiotowiony, jego urzeczywistnienie
dokonuje siê poprzez wspó³dokonanie, akt oddania siê i
czynnej identyfikacji. Wiedzie ku temu zupe³nie inny rodzaj
poznania. Scheler opisuje je w artykule wiatopogl¹d filozoficzny (Philosophische Weltanschauung, 1928).
Wskazuj¹c na ró¿nicê miêdzy nauk¹  charakteryzuj¹c¹
siê po¿¹dliwoci¹ poznawcz¹ i zagarniaj¹c¹ przy tym jedynie
przedmiotowy wymiar rzeczywistoci, a filozofi¹, która w
swym d¹¿eniu do ogarniêcia istoty kieruje siê mi³oci¹ i potrafi odseparowaæ od oporu, z jakim mamy do czynienia w
wiecie przyrody, w wiecie dostêpnym zmys³om i przepe³nionym popêdowymi impulsami. Tego typu poznanie maj¹ce
postaæ fenomenologicznego dowiadczenia stara siê bezporednio, apriorycznie uchwyciæ istotê, wyjæ poza rzeczywistoæ przedmiotow¹, za wgl¹d w istotê dotyczy nie tylko
obiektu poznania, ale i ca³ej struktury formalnej aktu.
Kolejnym zagadnieniem poruszanym w ramach filozoficznej antropologii jest problem rozwoju cz³owieka. Zaj¹³
siê nim Scheler m.in. w artykule Cz³owiek i historia (Mensch
und Geschichte, 1926), opisuj¹c rozwój jako wzrost samowiadomoci cz³owieka. Wskazuje przy tym, ¿e ju¿ wczeniejsze koncepcje panteistyczne ³¹czy³y tego typu samouwiadomienie z wiadomoci¹ Boga, jednak¿e w ujêciu Schelera ma
ono zyskaæ ukoronowanie w skonstruowaniu nowej antropologii. Ona za mia³aby dotyczyæ istoty cz³owieka, do której to
dojæ mo¿na jedynie na drodze fenomenologicznej analizy.
Wczeniej jednak nale¿a³oby zredukowaæ wszelkie tradycyjne kategorie i pogl¹dy dotycz¹ce cz³owieka, utrwalone historycznie w wiadomoci lub narzucaj¹ce siê w sposób niewiadomy. Tradycja filozoficzna bowiem obci¹¿y³a obraz cz³owieka wieloma treciami stanowi¹cymi przeszkodê na drodze do poznania jego istoty. Scheler wyró¿nia piêæ podstawowych idei wród wspó³czenie dominuj¹cych, które narzucaj¹ okrelon¹ perspektywê rozpatrywania cz³owieka.
Pierwsza z nich to antropologia wypracowana przez
kr¹g mylowy tradycji ¿ydowsko-chrzecijañskiej, która opisuje cz³owieka stworzonego przez osobowego Boga, z³o¿onego z dwu pierwiastków (dusza, cia³o) i przez to rozdartego
wewnêtrznie, cz³owieka okrelonego w opozycji do tego, co
naturalne (poprzez podobieñstwo do ponadnaturalnej osoby
Boskiej) i naznaczonego znamieniem upadku (grzech pierworodny).
Druga to idea homo sapiens zak³adaj¹ca, ¿e zasad¹ formuj¹c¹ wiat, aktywnym czynnikiem sprawczym jest rozum.
Ona tak¿e zak³ada istnienie Boga jako absolutnego logosu, w
którym cz³owiek mo¿e partycypowaæ, wy³¹czaj¹c siê tym samym poza nawias wiata przyrody.
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Trzecia z idei odwo³uje siê do naturalistycznej wizji cz³owieka  nie dostrzega ona ró¿nic istotnych pomiêdzy cz³owiekiem a zwierzêciem; jedynie ze wzglêdu na stopieñ rozwoju, czy z³o¿onoci mo¿emy cz³owieka odró¿niæ od pozosta³ych elementów wiata przyrody  jest to idea homo faber.
Czwarta z koncepcji, idea dekadencji cz³owieka, zak³ada,
¿e cz³owiek poprzez oddalenie siê od ¿ycia wskutek dominacji strony duchowej jest organizmem chorym, skazanym wy³¹cznie na surogaty, ¿e nie posiada ju¿ zdolnoci realizacji
swego sensu.
Natomiast pi¹ta idea, idea nadcz³owieka wraz z postulatywnym ateizmem powagi i odpowiedzialnoci wskazuje na
koniecznoæ istnienia cz³owieka w wiecie pozbawionym celowoci, boskoci, wiecie, który rz¹dzi siê prawami mechaniki, i w którym predykaty Boga odnosi siê wprost do cz³owieka.
Ka¿da z tych koncepcji ³¹czy siê jedynie z jedn¹ ze stron
ludzkiej egzystencji - byciem w wiecie, byciem wobec Boga.
Jednak¿e aby dotrzeæ do istoty cz³owieka, nale¿y z jednej strony dostrzegaæ historyczny rozwój owych idei, z drugiej za 
staraæ siê do nich odnieæ krytycznie w sensie zniesienia ich
jednostronnoci.
[...]Najwiêkszym niebezpieczeñstwem gro¿¹cym ka¿demu filozoficznemu sposobowi mylenia jest zbyt w¹skie ujmowanie idei cz³owieka, wyprowadzanie jej w sposób bezwiedny tylko z pewnej naturalnej lub wrêcz historycznej postaci cz³owieczeñstwa, b¹d te¿ upatrywanie tej idei tylko w
takiej zawê¿onej [jej interpretacji]. Idea animal rationale w
sensie klasycznym by³a zbyt w¹ska; homo faber pozytywistów, cz³owiek dionizyjski Nietzschego, cz³owiek jako
zwyrodnienie ¿ycia w nowych teoriach panromantycznych,
nadcz³owiek, homo sapiens Linneusza, Lhomme machine
La Mettriego, cz³owiek jako istota tylko polityczna, tylko libidalna czy tylko gospodaruj¹ca Machiavellego, Freuda i
Marksa, upad³y twór Bo¿y  Adam  wszystkie te wyobra¿enia s¹ zbyt w¹skie, aby mog³y one obj¹æ ca³ego cz³owieka.
Wszystkie one s¹, dalej, niejako ideami rzeczy (Dinge). Cz³owiek jednak nie jest rzecz¹  jest on kierunkiem ruchu samego universum, wrêcz samej jego zasady.11
Jednoczenie, co Scheler wielokrotnie podkrela, dotarcie
do tego, co w cz³owieku istotne, jest mo¿liwe dopiero z pozycji pewnego, metodycznego dystansu. Taki dystans Scheler
postuluje nie tylko w odniesieniu do znanych mu koncepcji
cz³owieka, jest on widoczny w ca³ym jego, nieustannie ewoluuj¹cym dziele w stosunku do w³asnych idei. Charakterystyczne jest tak¿e wielop³aszczyznowe rozumienie kategorii
rozwoju, gdzie w¹tki konstruktywne przeplataj¹ siê z destruktywnymi  byæ mo¿e jest to ten element, w którym najwyraniej dostrzec mo¿na proces stopniowo postêpuj¹cej modyfikacji, przemian w ramach Schelerowskiej filozofii. Z jednej
strony bowiem rozwój jest opisywany jako wzrost samowiadomoci (Cz³owiek i historia), z drugiej natomiast jako konglomerat postêpu i dekadencji (Istota i formy sympatii). Podobnie ewoluuj¹ zapatrywania na inne aspekty ludzkiej egzystencji, a tak¿e sama idea cz³owieka. Wa¿nym momentem
pojawiaj¹cym siê ju¿ we wczesnych pracach Schelera jest
bowiem aksjologiczne ugruntowanie idei cz³owieka. Cz³owiek
staje siê podmiotem wartoci, w szczególnoci tych zwi¹za-
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nych ze sfer¹ moralnoci. Te wartoci w bycie cz³owieka znajduj¹ pod³o¿e do urzeczywistnienia, ukonkretnienia (zaistnienia konkretnego).
Wydarzenie takie nadaje aksjologiczny sens postêpowaniu cz³owieka, jego istnieniu. Cz³owiek jest wiêc zorientowany aksjologicznie, jego dzia³anie jest nacelowane na horyzont aksjologiczny ¿ycia (on tak¿e w miarê up³ywu czasu
podlega przemianom, nawet tym istotnym). Sk³ada on, konstruuje w swym dzia³aniu system wartoci, które s¹ okrelonymi jakociami materialnymi. Ich rozpoznanie za przebiega na drodze emocjonalnych aktów, które pozwalaj¹ cz³owiekowi dotrzeæ do istoty danej wartoci (mieci siê to w obrêbie
dowiadczenia fenomenologicznego). Uczucia takie jak mi³oæ i nienawiæ odgrywaj¹ w tym procesie szczególn¹ rolê,
gdy¿ to one w³anie warunkuj¹ akt poznawczy, zakrelaj¹
obszar, w którym dowiadczenie wartoci jest mo¿liwe (realizuje siê ono dopiero poprzez intuicjê). Poznanie to wskazuje na aprioryczny charakter zbioru wartoci a tak¿e na ich
hierarchiczne uporz¹dkowanie w ramach obiektywnego i niezmiennego wiata wartoci.
Ludzie zwracaj¹ siê ku owym niezale¿nym i nieredukowalnym jakociom, jakimi s¹ wartoci. W ten sposób zostaj¹
one urzeczywistnione poprzez zakorzenienie w osobach (wiadomoæ aksjologiczna) czy te¿ rzeczach (dobra). Ka¿da forma ludzkiej aktywnoci zak³ada okrelon¹ postawê wobec
wartoci  ogó³ relacji ukszta³towanych w bycie zyskuje zabarwienie aksjologiczne dziêki ujawnieniu przez ducha obiektywnych, idealnych elementów wiata, jakimi s¹ wartoci.
Mo¿na tutaj jednak¿e zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e o ile te
rozwa¿ania natury aksjologicznej stanowi³y wiêksz¹ czêæ
wczeniejszych pism Schelera, to, kiedy pojawia³y siê one w
okresie póniejszym, wystêpowa³y wtedy jedynie w kontekcie zagadnieñ etycznych czy antropologicznych.
Oczywicie nie sposób ca³kowicie odsun¹æ na margines
owej siatki aksjologicznej nawet w ostatnich jego pracach [jakich???], lecz nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w okresie fascynacji Schelera katolicyzmem rozwa¿ania o wartociach,
ich hierarchii, na szczycie której umieszczono wartoci religijne, zajmowa³y relatywnie wiêcej miejsca. Ten punkt ciê¿koci (mo¿na go te¿ nazwaæ celem, spe³nieniem siê filozofii)
przesuwa siê stopniowo z miejsc wiêtych ku absolutnym
punktom wiata (choæ granica jest tu niezwykle p³ynna). Coraz wiêksze znaczenie zdobywa pojêcie osoby ludzkiej (jako
okrelenie duchowego centrum cz³owieka)  zdaje siê ono
wype³niaæ miejsce pozosta³e po osobie Boskiej. Pojêcie osoby, które ma byæ w filozofii Schelera ród³em jednoci cz³owieka wskazuje na jedn¹ ze sfer ontycznych w³aciw¹ bytowi
ludzkiemu  na sferê osobow¹, noetyczn¹, nale¿¹c¹ do ducha
i nieredukowaln¹ w ¿aden sposób do drugiej istniej¹cej sfery,
cielesno-psychicznej, podleg³ej naturze. Ten podzia³ bytu ludzkiego, wystêpuj¹cy ju¿ u Husserla, wskazuje na jeszcze jedn¹
rzecz, na kierunek w jakim przebiega proces realizacji istotowej cz³owieka: od tego, co ni¿sze, naturalne ku temu, co wy¿sze, duchowe.
Generalnie ca³oæ rozwa¿añ antropologicznych Schelera
uleg³a wiêc przekomponowaniu. Zyska³a ona jednak walor
systemowego ujêcia, a to znaczy, ¿e poza przemieszczeniem
akcentów z fenomenologicznie pojêtego poszukiwania istoty
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na budowanie metafizyki pojawi³a siê antropologia filozoficzna jako samodzielna dyscyplina maj¹ca stanowiæ wprowadzenie do badañ metafizycznych. Najwiêksze przemiany zasz³y
w ramach tak okrelonej koncepcji. Kategorie centralne Schelerowskiej antropologii uleg³y przemieszczeniu, ich zakresy
zosta³y zmienione. Wzros³a autonomia, wolnoæ cz³owieka,
uzyska³ on centralne miejsce w wiecie - jako osoba sta³ siê
nie tylko samodzielny, samodecyduj¹cy, lecz tak¿e móg³ osi¹gn¹æ to, co wczeniej wchodzi³o jedynie w obszar Boskich
kompetencji. St¹d te¿ w ostatnich pracach cz³owiek, ów mikrokosmos jest tak¿e nazywany mikrotheosem.
Jednoczenie pojêcie Boga ewoluowa³o od osobowego rozumienia (osoba osób) pochodnego tradycji chrzecijañskiej,
poprzez najwy¿sz¹ formê, rozwijaj¹c¹ siê wraz ze wiatem
esencjê, do najwy¿szej zasady bytu (deitas), istoty wiata. W
ten sposób Scheler odchodzi od pocz¹tkowego przesycenia
swej filozofii elementami zaczerpniêtymi z myli chrzecijañskiej, ku rozumieniu wiata i Boga jako procesu wiecznie
realizuj¹cego sw¹ istotê a uwidaczniaj¹cego siê w centrum
aktowym cz³owieka. Cz³owiek w takiej opcji jest traktowany
jako nieustannie ewoluuj¹ca, zmieniaj¹ca siê, rozwijaj¹ca siê
istota. Scheler dostrzega przemiany zwi¹zane z samym cz³owiekiem, jego stosunkiem do wiata, Boga, siebie samego,
dostrzega niebezpieczeñstwo zwi¹zane ze zbyt w¹skim ujmowaniem idei cz³owieka  idea³em staje siê dla niego cz³owiek
uniwersalny w pe³ni swych mo¿liwoci (w sensie absolutnym
jest to porównywalna z ide¹ Boga, nieskoñczona w swym rozwoju esencja cz³owieka). Stara siê je oddaæ wyra¿aj¹c przekonanie o kierunku w jakim bêdzie on siê rozwija³.
Jeli zatem jest mowa o przysz³oci i nowym obrazie cz³owieka, to mogê sobie wyobraziæ tylko taki jego przysz³ociowy obraz, któremu nie odpowiada³oby zachodz¹ce automatycznie  w kierunku ju¿ to pozytywnym, ju¿ to negatywnym
 przekszta³cenie siê organicznych, naturalnych zdolnoci
cz³owieka, lecz który przede wszystkim przedstawia³by idea³ dostêpny jego swobodnemu samokszta³towaniu siê 
ksztaltowaniu tej nadzwyczaj plastycznej cz¹stki jego istoty,
która jest bezporednio b¹d porednio dostêpna duchowi i
woli.12
Okrelaj¹c epokê, w której tworzy³, Scheler z jednej strony wskazuje na straty wynik³e dla cz³owieka wskutek przerostu tego, co racjonalne, zw³aszcza jeli chodzi o utratê pierwotnej zdolnoci ród³owego docierania do transcendencji, z
drugiej za opisuje j¹ jako czas zacierania siê przeciwieñstw
miêdzy opozycyjnymi wobec siebie typami cz³owieka, apolliñskim i dionizyjskim, czas od-sublimowania, detronizacjê ducha przez ¿ycie, systematyczn¹ rewoltê popêdów cz³owieka nowej epoki przeciwko jednostronnej sublimacji. Ten
okres nie jest okresem przejciowym, jest pewn¹ globaln¹ tendencj¹, zmierzaj¹c¹ do ponownego ustalenia siê w cz³owieku
proporcji miêdzy duchem i popêdem, ponownego odzyskania
przez ducha straconych pozycji.

VI

Mo¿na siê pokusiæ o podobne porównanie, które mia³oby
na celu zawrzeæ w kilku s³owach ogóln¹ tendencjê filozofii
Maxa Schelera. Stara siê bowiem ona w ca³ej swej postaci o
dotarcie do owych absolutnych proporcji  jej droga od religii ku metafizyce zdaje siê zyskiwaæ kszta³t potwierdzajacy
przytaczane przez Schelera sformu³owanie Spinozy: Religia
jest metafizyk¹ mas, metafizyka religi¹ mylicieli
q
M. Scheler, Stanowisko cz³owieka w kosmosie, [w:]
Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa
1987, s.145-146.
2
Tekst Die Stellung des Menschen im Kosmos Maxa Schelera ukaza³ siê po raz pierwszy w 1928 roku.
3
Nie znaczy to oczywicie, ¿e dopiero wraz z t¹ dat¹ rozpoczyna siê filozoficzna refleksja dotycz¹ca cz³owieka. Jednak tak¹ postaæ, gdzie ca³oæ problematyki w³aciwie obudowuje centralne zagadnienie (Czym jest cz³owiek?) dyskurs
filozoficzny zyskuje dopiero za spraw¹ filozoficznej antropologii.
4
H. Schnadelbach, Filozofia w Niemczech 1831  1933,
Warszawa 1992, s. 335 Zaznacza on tak¿e, i¿ reakcjê tak¹ wywo³a³a szczególna pozycja antropologii filozoficznej, jej
umiejscowienie pomiêdzy obszarem zagospodarowanym
dotychczas przez nauki szczegó³owe a ogólnoci¹ problematyki filozoficznej. W rzeczywistoci rzekome ufilozoficznienie empirii i uempirycznienie filozofii nie przynios³o postulowanych korzyci.
5
Choæ realizacji postulatu redukcji problematyki filozoficznej do antropologii trudno by³oby siê doszukiwaæ w pismach reprezentatywnych dla tego nurtu przedstawicieli (m.
in. M. Scheler, A. Gehlen, H. Plessner).
6
Zob. np. ks. J. Krokos, Fenomenologia Edmunda Husserla Aleksandra Pfandera Maxa Schelera, s.115, gdzie w
okresie filozofii ducha wyró¿nia siê etapy: wczesny (pozostaj¹cy pod wp³ywem Kanta i Euckena), oraz fenomenologiczno-katolicki (wraz z dwoma fazami  wojenn¹ i socjologiczn¹).
7
M. Scheler, O idei cz³owieka, [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 26
8
Ibidem
9
Ibidem
10
M. Scheler, Stanowisko cz³owieka w kosmosie, [w:] Pisma..., s. 149
1

M. Scheler, Cz³owiek w epoce zacierania siê przeciwieñstw, [w:] Pisma..., s.202
12
Idem, s.201
11

Nad Odr¹

n Artur Pastuszek

S³owo wobec Niewys³owionego
Abraham Joshua Heschel: Cz³owiek nie jest sam Filozofia
religii. Prze³o¿y³a Katarzyna Wojtkowska-Lipska. Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
Wiemy, j a k dzia³a natura, ale nie wiemy, d l a c z e g o
i z e w z g l ê d u n a k o g o ; wiemy, ¿e ¿yjemy, ale
nie wiemy, dlaczego i z jakiego powodu. Wiemy, ¿e musimy
pytaæ, ale nie wiemy, kto zasia³ w nas niepokój zapytywania1
Gerardus van der Leeuw w ramach zaproponowanej
typologii2 religie niepokoju, gdzie nieskoñczona, niegasn¹ca
aktywnoæ Boga wytr¹ca cz³owieka ze stanu stabilnej jednoznacznoci, wywodzi z historycznej formy religii Izraela. Od
tego bowiem momentu rozpoczyna siê nieustanna ingerencja
Boga, burzenie przez niego spokoju cz³owieka swymi dzie³ami, oniemielanie go swoj¹ potêg¹, przyt³aczanie kreatywnoci¹. Judaizm staje siê tutaj pocz¹tkiem drogi, któr¹ przejd¹
wszystkie wielkie religie. Niepokój zostanie zwi¹zany z nimi
czy to za spraw¹ Boskiej (karz¹cej) sprawiedliwoci, czy te¿
wszechogarniaj¹cej mi³oci.
Jednak to nie niepokój stanowi dla Abrahama J. Heschela ród³owy stan mog¹cy pos³u¿yæ za charakterystykê
relacji pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem. To raczej z d z i w i e n i e, zdumienie, ta chwila, gdy stajemy naprzeciw wiata i otwiera siê przed nami nieskoñczony horyzont, którego
nie jestemy zdolni ubraæ w s³owa. Co prawda, niepokój, bojañ tak¿e s¹ wpisane w kr¹g podstawowych dowiadczeñ
cz³owieka, bowiem ju¿ u pocz¹tku swego obcowania w wiecie natrafia na to, co mo¿e budziæ w nim zarówno upodobanie, jak i grozê (dostrzega element wznios³oci), lecz to w³anie zdumienie, zadziwienie tym, co niewys³owione staje
siê ród³em naszego poznania.
Próba Heschela zmierzenia siê z filozofi¹ religii zdaje siê pod¹¿aæ w innym kierunku ni¿ syntetyczne studium van
der Leeuwa. Nie poszukuje on bowiem takich klasyfikuj¹cych narzêdzi, które umo¿liwi³yby precyzyjne uporz¹dkowanie obszaru refleksji dotycz¹cej religii, wyliczenie problemów,
stanowisk, rozwi¹zañ. Tego typu przedsiêwziêcia poddaje w³anie krytycznemu ogl¹dowi, gdy¿ filozofia, miast koncentrowaæ siê na pojêciowym porz¹dku, winna raczej opisaæ fundamentaln¹ dla cz³owieka relacjê z tym, czego za pomoc¹ pojêæ
uj¹æ nie sposób  z Bogiem. Ale te¿ nie odrzuca Heschel wielowiekowej tradycji, obficie czerpie ze skarbnicy filozoficznej, akceptuj¹c ka¿dy poznawczy krok cz³owieka. Na tym w³anie poziomie ujawnia siê walor erudycyjny tekstu  niezwykle interesuj¹ce jest to, i¿ splataj¹ siê tutaj ze sob¹ europejska
tradycja filozoficzna z judaizmem nie tworz¹c jedynie kompilacji idei. To zderzenie pozwala bowiem Heschelowi zarysowaæ kszta³t oryginalnej antropologii filozoficznej wpisanej
w metafizyczn¹ konstrukcjê  pytania o kondycjê cz³owieka
s¹ dyktowane z g³êbi tradycyjnej problematyki filozoficznej,
za ich rozstrzygniêcia przybieraj¹ charakter uniwersalny, choæ
jednoczenie s¹ one charakterystyczne dla filozofii i religii
¿ydowskiej.
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Jak w takim razie Heschel rekonstruuje, przez wspó³czesnoæ zagubiony, obraz cz³owieka? Praca jest podzielona
na dwie czêci i ten kompozycyjny uk³ad wprowadza ju¿ pewn¹ gradacjê problemów i zagadnieñ. W pierwszej czêci zostaje wiêc omówione zagadnienie Boga, gdy¿ jedynie tego
rodzaju perspektywa mo¿e ugruntowaæ specyficzn¹ pozycjê
cz³owieka wobec tego, co nieskoñczone  poprzez ca³kowite
zaufanie cz³owieka do Boga, nieustanny z nim kontakt gwarantowany przez wspólnotê przymierza. Drug¹ czêæ wype³nia próba okrelenia miejsca cz³owieka, jego istoty, ¿ycia wraz
z dymensjami, wyprowadzona z przekonania o partnerstwie
z Bogiem  odrzucona zostaje propozycja zwi¹zania cz³owieka ze zwierzêciem, choæ osamotniony, rzucony pomiêdzy to,
co go przerasta i to, co go umniejsza, próbuje niejednokrotnie
nie tylko wywodziæ, ale i osadzaæ swój status poród wiata
zwierz¹t. Z przymierzem bowiem zwi¹zany zostaje baga¿
etycznych obowi¹zków, które w niedoskona³ym wiecie staj¹
siê balastem ludzi, ale te¿ zmieniaj¹ diametralnie ich pozycjê. Lecz w jaki sposób cz³owiek przekonuje siê o tym, ¿e
Bóg jego potrzebuje, ¿e wyznaczy³ mu takie w³anie zadanie? Sk¹d w cz³owieku ta przemo¿na chêæ odnajdywania ladów transcendencji, odczucie przepe³niaj¹cej wiat wiêtoci? To, wed³ug Heschela, ród³owe dla ludzkiej krz¹taniny
doznanie wzniosloci, oraz zwi¹zane z nim odczucie czci i bojani wobec przekraczaj¹cego porz¹dek s³owa sensu.
Motorem wszelkiej dzia³alnoci cz³owieka staje siê
to, co wznios³e. Zw³aszcza ta aktywnoæ, która objawia siê
w twórczoci, a której owocem s¹ wybitne dzie³a ludzkiego
ducha, we wznios³oci odnajduje azyl i ród³o generuj¹ce si³y.
To, co wznios³e jest jednoczenie tym, czego nie mo¿na
wypowiedzieæ, tym, co rodzi wszelk¹ aktywnoæ, ale w niej
wyczerpane byæ nie mo¿e. Nie mo¿na uj¹æ tego ani w s³owach, ani te¿ w symbolach. To, co niewys³owione nape³nia
nas nieustannie zdumieniem, wype³nia ka¿dy moment naszego ¿ycia od aktów donios³ych po niezauwa¿alne wrêcz, powszednie zdarzenia. Oczywicie, ludzie obdarzeni s¹ ró¿n¹
wra¿liwoci¹  niektórzy staj¹ wobec owej niewys³owionej,
zdumiewaj¹cej i olniewaj¹cej sfery bytu w ka¿dej swojej
chwili ¿ycia, inni za doznaj¹ tych olnieñ niezwykle rzadko.
Cz³owiek wiêty, filozof i poeta czêciej wyczuwaj¹ ów sens
(prawdziwy, ród³owy sens) bytu, ni¿ zwyk³y miertelnik. Nie
zak³óca ich wra¿liwoci codzienna krz¹tanina, zgie³k wiata,
które to w³anie utrudniaj¹ pozosta³ym doznanie owych zdumiewaj¹cych prze¿yæ.
Takim uniemo¿liwiaj¹cym momentem uchwycenia tego
ród³owego sensu staje siê tak¿e baga¿ wiedzy wyprzedzaj¹cej dowiadczenie. Rozum nie problematyzuje wtedy wiata,
lecz pos³uguje siê zjawiskami jako odpowiedziami na wczeniej postawione kwestie. Lecz to, co nierozpoznane wyprzedza w porz¹dku chronologicznym to, co znane. Drzewo poznania wyrasta z gleby tajemnicy Niestety, tak¿e i tutaj zauroczona i przekonana o sile swego poznawczego potencja³u myl, odsuwa siê od tego, czego w sztywny pojêciowy gorset uwiêziæ nie zdo³a. Filozofia opuszcza to niepewne
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terytorium, pozostawiaj¹c poetom i mistykom zadanie ujêcia
totalnoci bytu. Nawyki mylowe i konwencje ka¿¹ filozofii
w momencie natrafienia na jak¹kolwiek przeszkodê, aporiê
wycofaæ siê ku sceptycyzmowi. Lecz w¹tpienie jedynie rewiduje s¹dy umys³u odnosz¹ce siê do rzeczywistoci, nie odwo³uj¹c siê do niej samej, nie podwa¿aj¹c tego, czego jestemy
bezporednio wiadomi. Nie mo¿e byæ wiêc ród³em poznania. Takim ród³em okazuje siê byæ radykalne zdumienie,
które odnosi siê ju¿ nie jedynie do treci naszych spostrze¿eñ,
ale tak¿e do samego aktu widzenia oraz naszych w³asnych
jani, jani, które widz¹ i s¹ zdumione swoj¹ zdolnoci¹ widzenia.
Z tej perspektywy zdumiewaj¹ce staje siê najdrobniejsze
zdarzenie, ka¿de docieraj¹ce do nas spostrze¿enie, zadziwiaj¹ce staje siê wszystko, co dotyczy naszego mylenia. Najbardziej niepojête jest to, ¿e w ogóle pojmujemy. Ale uchwyciæ tê problematycznoæ, to skierowaæ siê w stronê niewys³owionego, czyli porzuciæ s³owa na rzecz wgl¹dów ród³owych (wgl¹dów poznawczych), pozostawiæ pewnoæ
i bezpieczn¹ konstrukcjê dla niepewnej wêdrówki w stronê
róde³ mylenia. Nie oznacza to jednak¿e, ¿e Heschel odrzuca mylenie dyskursywne  wgl¹dom ród³owym przyznaje w strukturze ¿ycia umys³owego miejsce analogiczne do spostrze¿eñ zmys³owych (umys³ pos³uguje siê zmys³owymi danymi do tworzenia pojêæ, za wgl¹dami odczytuj¹cymi sens
do rozszerzania i aktywizowania swej twórczoci w obszarze
filozofii, sztuki i religii)
Tym samym cz³owiek nie jest istot¹, która sens tworzy,
a tym jedynie, który za pomoc¹ ró¿norodnych rodków ów
sens z bytu wyzwala. A sens ten wskazuje na co nieznanego,
ukrytego, co przerasta byt sw¹ wielkoci¹, czego byt staje siê
znakiem. wiat jawi siê jako przepe³niony nieskoñczonym
znaczeniem, znaczeniem transcendentnym, przekraczaj¹cym
skoñczony umys³ i prowadz¹cym do konkluzji istnienia najwy¿szego bytu. Istnienie Boga staje siê najbardziej prawdopodobne, za problematyczne wydaj¹ siê jedynie nasze zdolnoci intelektualne, by taki byt uchwyciæ. To cz³owiek jest
zagadk¹, nie za Bóg.

VIII

Wszystko, co istnieje, jest pos³uszne. Jedynie cz³owiek
zajmuje niepowtarzaln¹ pozycjê. Jako byt naturalny jest pos³uszny, jako istota ludzka musi czêstokroæ wybieraæ; bêd¹c
ograniczonym w swym istnieniu, jest nieograniczony w swej
woli. Jego akty nie emanuj¹ z niego jak promienie energii
z materii. Umieszczony na rozstaju dróg, musi ci¹gle decydowaæ, który kierunek obraæ. W zwi¹zku z tym bieg jego ¿ycia jest nieprzewidywalny; nikt nie mo¿e zawczasu napisaæ
swej autobiografii3
q
1

A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, Kraków 2001,

s.44.
2

Zob. G. Van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997.
3
A.J Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 177.

Nad Odr¹

n Beata Sierocka

Zwrot lingwistyczny i jego
transcendentalno-pragmatyczna eksplikacja.
Transcendentalna pragmatyka to projekt filozoficzny,
w którym - wbrew przewa¿aj¹cym w dzisiejszej filozofii tendencjom - podjêty zostaje teoretyczny wysi³ek restytucji fundamentalizmu filozoficznego.1 Realizacja tego projektu - podejmowana w publikacjach filozoficznych K.-O. Apla, W. Kuhlmanna i D. Böhlera - podporz¹dkowana pozostaje idei o jednoznacznie kantowskiej proweniencji. Jej zasadniczy problem
sprowadza siê do pytania o aprioryczne warunki mo¿liwoci
wiedzy, o mo¿liwoæ ostatecznego uprawomocnienia wiedzy,
wyznaczenia jej transcendentalnych ram. A na mocy specyficznej struktury transcendentalno-pragmatycznej konstrukcji
kwestie te konceptualizuje siê tu w cis³ym powi¹zaniu z pytaniem o mo¿liwoæ - i koniecznoæ - uprawomocnienia norm
moralnych, a zatem - w konsekwencji - z pytaniem o status
etyki normatywnej.2
Fundamentalizm transcendentalnej pragmatyki ma jednak szczególny charakter. Transformacja, jakiej ulega tu filozoficzny model uprawomocnienia jest bowiem wyznaczona
przez specyficzny kszta³t, jaki w filozofii dwudziestowiecznej
przybra³ problem wiedzy w ogóle, a dok³adnie przez fakt, i¿
uleg³ on w niej zasadniczemu przeformu³owaniu. Dokona³o siê
to, a w zasadzie nadal siê dokonuje, na mocy istotnej i - jak siê
to okrela - prze³omowej decyzji teoretycznej, polegaj¹cej
na usytuowaniu wiedzy w szerokim kontekcie jêzykowoci
i zachowañ jêzykowych, a w nastêpnym niejako kroku, na
wkomponowaniu jej w przestrzeñ racjonalnoci i zachowañ
komunikacyjnych - co z uwagi na projekt pragmatyki transcendentalnej okazuje siê zabiegiem o szczególnej wadze. Te
prze³omowe decyzje teoretyczne wydaj¹ siê byæ z kolei konsekwencj¹ zdecydowanie odmiennego - w stosunku do dotychczasowego - sposobu filozoficznej konceptualizacji jêzyka,
a wrêcz - jakby mo¿na powiedzieæ w zgodzie z sugesti¹ Gadamera3 - konsekwencj¹ tego, i¿ w zasadzie dopiero dwudziestowiecznej filozofii uda³o siê uczyniæ z jêzyka problem filozoficzny par excellence, nobilitowaæ jêzyk do rangi problemu
cile filozoficznego. Mo¿na te¿ to sformu³owaæ tak, jak sugeruje Apel, i¿ - zw³aszcza w porównaniu z filozofi¹ dziewiêtnastowieczn¹, ale równie¿ i w zderzeniu z ca³¹ tradycj¹ filozoficzn¹ - zasz³a w filozofii dwudziestego wieku zasadnicza
zmiana w pojmowaniu relacji wi¹¿¹cej jêzyk i filozofiê. Zmiana ta wyra¿aæ ma siê w tym, ¿e jêzyk nie jest ju¿ traktowany
wy³¹cznie jako «przedmiot» filozofii, lecz po raz pierwszy z ca³¹ powag¹ jako «warunek mo¿liwoci» filozofii.4 To fundamentalne przekonstruowanie rozumienia rangi jêzyka w filozofii zdecydowa³o o swoistym przestrukturalizowaniu samej
refleksji filozoficznej, co równie wyranie - choæ z odmiennych pozycji teoretycznych - rejestruj¹ zarówno Apel, jak i na
przyk³ad Gadamer czy Searle. Wszyscy oni postrzegaj¹, i¿
zdecydowanie zmieni³ siê status filozoficznej refleksji nad jêzykiem i ¿e czym innym jest filozofia jêzyka traktowana jako
jedna z mo¿liwych filozofii - obok np. filozofii religii czy
filozofii nauki - jako dyscyplina s³u¿¹ca wy³¹cznie temu, by
porz¹dkowaæ obszar przedmiotowy empirycznym naukom o jêzyku lub syntetyzowaæ ich wyniki ; a czym innym filozofia,
która swoje nakierowanie na jêzyk postrzega jako jedyny
uprawniony sposób dokonywania siê refleksji filozoficznej,
a jêzyk konceptualizuje jako wymiar, poprzez który problemy
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filozoficzne dopiero udostêpniaj¹ siê i konstytuuj¹ (w bardzo
szerokim i ró¿norakim znaczeniu obu tych terminów). W dwudziestowiecznej filozofii dokona³o siê - stosunkowo precyzyjne - rozgraniczenie tych dwu zakresów teoretycznych a refleksja nad jêzykiem osadzona zosta³a przede wszystkim w drugiej
z wymienionych pozycji. By³oby zreszt¹ - byæ mo¿e - porêcznie skorzystaæ w tym kontekcie z rozró¿nieñ terminologicznych, jakie proponuje John Searle, i mówiæ w tym drugim przypadku o filozofii lingwistycznej (termin filozofia jêzyka rezerwuj¹c na okrelenie refleksji filozoficznej stanowi¹cej jedn¹ z wielu filozofii - na wzór np. filozofii religii czy filozofii
nauki).5 Tak wiêc, filozofia ta (czy okrelaæ j¹ teraz za Searlem jako filozofiê lingwistyczn¹, czy te¿ pozostaj¹c przy
powszechnie u¿ywanym - choæ myl¹cym - okreleniu filozofia jêzyka) w tym sensie radykalnie zmieni³a swój status, i¿ jak to formu³owa³ Apel w jednej z najwczeniejszych swoich
prac podejmuj¹cych filozoficzny problem jêzyka - jest dzi
ona traktowana jako «prima philosophia». Tak jak po nastaniu Kanta teoria poznania, tak teraz ona - jako radykalizacja
tej¿e do krytyki jêzykowej - zajê³a miejsce ontologii. Zanim
podejmie siê dyskusjê o bycie jako takim /../, pyta siê o le¿¹ce
w jêzyku warunki mo¿liwoci budowania sensownych zdañ,
i o tyle te¿ traktuje siê de facto jêzyk jako wielkoæ transcendentaln¹ w kantowskim rozumieniu.6
Transcendentalna pragmatyka bêdzie kontynuowaæ to
podejcie, ale oczywicie wykroczy istotnie zarówno poza sugerowan¹ tym krótkim sformu³owaniem - interpretacjê Kanta, jak i poza sposób konceptualizacji jêzyka. Najogólniej
mówi¹c, podejcie to zawdziêcza - wed³ug Apla - dwudziestowieczna filozofia z jednej strony analitycznej filozofii jêzykowej, a z drugiej strony - w subtelniejszym ju¿ ukszta³towaniu tradycji transcenedentalno-hermeneutycznej. Niew¹tpliwie to
w³anie filozofia jêzykowo-analityczna dokona³a radykalnego
odró¿nienia badañ nad jêzykiem jako przedmiotem specjalistycznej dziedziny od fundamentalnego autonamys³u i autokrytyki filozofii ze wzglêdu na jêzyk jako warunek mo¿liwoci filozofowania. Autokrytyczne filozoficzne analizy jêzyka
rozwinê³y siê - jak wiadomo - w obrêbie tej tradycji filozoficznej w dwóch kierunkach. W klasycznej wersji, analizy - zorientowane na idealny jêzyk czy jêzyk skonstruowany - pos³ugiwa³y siê aparatem logiki formalnej i zmierza³y do konstruowania wzorowanych na niej systemów pojêciowych (tu najistotniejsze rozstrzygniêcia - jeli oceniaæ tê kwestiê z perspektywy pragmatyki transcendentalnej - nale¿¹ do Russella, wczesnego Wittgensteina, Carnapa i Tarskiego). W drugiej, póniejszej wersji - zorientowanej na jêzyk potoczny i okrelanej
w zwi¹zku z tym jako Orginary Language Philosophy- metody analizy nie wykorzystywa³y ju¿ aparatury logiki formalnej i stopniowo modyfikowa³y równie¿ cel przedsiêbranych
procedur, maj¹c ostatecznie na uwadze odkrycie regu³ wewn¹trzjêzykowych i zapewnienie poprawnoci formom jêzykowym - wszystko z nadziej¹ na wyeliminowanie, b¹d co najmniej uzmys³owienie, fundamentalnych b³êdów filozoficznych,
a wiêc niejako rozpoznanie granic mo¿liwoci jêzyka. W tym
kontekcie nadzwyczajne znaczenie - z perspektywy pragmatyki transcendentalnej - maj¹ G. Ryle, P. Strawson, dojrza³y
Wittgenstein oraz - nade wszystko - J. L. Austin.
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IX

I choæ dla obu tych wersji filozofii analitycznej istotnym
problemem w kontekcie badania wiedzy pozostaje kwestia
sensownoci wyra¿eñ jêzykowych, to jednak fundamentalna
ró¿nica w sposobie okrelania przez nie kryterium sensownoci wyra¿eñ jêzykowych rozstrzyga o tym, ¿e zdecydowanie
inn¹ rangê uzyskuj¹ prowadzone przez ka¿d¹ z nich badania.
Przede wszystkim dopiero w³anie druga, zmodyfikowana wersja filozofii analitycznej pozwoli³a na zasadnicz¹ korekturê
w pojêciu ludzkiego jêzyka, a poprzez to ukonstytuowa³a niejako nowy paradygmat filozofii jêzyka, wymodelowany w istocie rzez perspektywê pragmatyczn¹. Kompleks tych modyfikacji mia³ przy tym istotne znaczenie dla okrelenia samej filozofii i jej podstaw. W tym zakresie nadzwyczajne zas³ugi przypisuj¹ dzisiejsze teorie racjonalnoci komunikacyjnej Austinowskiej koncepcji aktów mowy. Koncepcja ta wydaje siê przy
tym inicjowaæ taki sposób konceptualizacji jêzyka, w którym obok tego, i¿ za prymarn¹ uznaje siê relacjê pragmatyczn¹ kieruje siê analizê na samo dokonanie aktu jêzykowego, a wiêc
- krótko to okrelaj¹c - na sam akt, nie za wy³¹cznie na formu³owane przezeñ wprost treci. I w³anie w akcie jêzykowym,
w jego strukturze odkryte zostaj¹ treci, niesione implicite samym aktem - niejako treci towarzysz¹ce, w akcie tym nie
tematyzowane; treci, które póniejsza filozofia transcendenetalno-pragmatyczna postrze¿e ostatecznie jako konstytutywne
dla ogólnego kszta³tu racjonalnoci. Ta ostatnia okolicznoæ
wydaje siê mieæ najwy¿sze znaczenie teoretyczne. Bêdzie - niejako - puent¹ projektu transcendentalnej pragmatyki i istotnie
zdecyduje o dzisiejszej randze filozofii lingwistycznej. A przy
tym sprawi, ¿e przypisywana filozofii dwudziestowiecznej zasadnicza zmiana paradygmatu intelektualnego, owo przekroczenie modelu filozofii wiadomoci w kierunku filozofii komunikacji jêzykowej nie bêdzie mog³o byæ oceniane - jak próbuj¹ to robiæ krytycy filozofii komunikacji i filozofii lingwistycznej w ogóle7 - jako zabieg czysto kosmetyczny, zabieg
daj¹cy siê zredukowaæ do prostych przekszta³ceñ terminologicznych, wynikaj¹cych z nadrzêdnej wobec nich zamiany
pojêcia wiadomoæ na pojêcie jêzyk. Najkrócej mówi¹c:
rozpoznanie w samym jêzyku transcendentalnych ram racjonalnoci pozwoli na przekroczenie najistotniejszych aporii filozofii wiadomoci, co bêdzie de facto wyjawieniem i radykalnym zawieszeniem fundamentalnych za³o¿eñ tej filozofii,
a zatem rzeczywistym - a nie wy³¹cznie terminologicznym przekszta³ceniem pola teoretycznego.
O randze problemu jêzyka dla nowoczesnej myli filozoficznej, a wiêc dla filozoficzego pytania o wiedzê i o krytykê,
zadecydowa³a oczywicie równie¿ dwudziestowieczna tradycja hermeneutyczna. Byæ mo¿e zreszt¹ nale¿a³oby to sformu³owaæ nieco precyzyjniej, bowiem w istocie idzie tu o wskazania nie tyle na sam¹ filozofiê hermeneutyczn¹, w kszta³cie, jaki
nadali jej Gadamer czy Heidegger, ile na hermeneutykê, która
jako swoisty program intelektualny ujawnia³a sw¹ obecnoæ
i precyzowa³a siê w wielu ró¿nych i teoretycznie odleg³ych od
siebie konstrukcjach filozoficznych. Sz³o by tu zatem o mylenie hermeneutyczne w kszta³cie, jaki uzyskiwa³o ono zarówno
w filozofii Gadamera jak i Nietzschego, Adorno jak i Wittgensteina. Bez w¹tpienia myl ka¿dego z tych filozofów ma w
istocie hermeneutyczny charakter, choæ ¿aden z nich - poza
Gadamerem - nie konstruuje oczywicie projektu filozofii hermeneutycznej. I w³anie takiej formie istnienia myli hermeneutycznej, tak ogólnie rozumianej tradycji hermeneutycznej zawdziêcza dwudziestowieczna filozofia tak szczególnie
wnikliwy i subtelny wgl¹d w jêzykowy charakter wiedzy, a tak¿e
bogat¹ i bardzo wartociow¹ wiadomoæ konsekwencji, jakie
wi¹¿¹ siê niezbywalnie z tym, i¿ wiat ¿ycia codziennego
zawsze ju¿ wy³o¿ony jest jêzykowo 8 Dla ca³ej tej tradycji -
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a w³¹czaj¹ siê w ni¹ liczne inne propozycje filozoficzne naszego stulecia - prymarne znaczenie ma fakt, i¿ fundamentalnym
punktem odniesienia pozostaje zawsze - mniej lub bardziej
wyrane - wsparcie na jêzykowym apriori i zwi¹zanej z tym
implicite zale¿noci mylenia i poznania od intersubiektywnego porozumienia.9
Sytuacja ta stanowi istotny argument uzasadniaj¹cy eksponowane przez transcendentaln¹ pragmatykê przewiadczenie, i¿ za spraw¹ dokonanego w filozofii szczególnego prze³omu teoretycznego (który - o czym poni¿ej - daje siê rozpisaæ na
kilka odrêbnych etapów, równie wa¿nych z uwagi na ich konsekwencje) dzisiejsza prima philosophia - postrzegana w opozycji do dwóch wczeniejszych modeli prima philosophia - musi
przybraæ - i w istocie w³anie przybiera - postaæ transcendentalnie ugruntowanej pragmatycznej filozofii lingwistycznej.
Samo to wyodrêbnienie trzech odmiennych, historycznie nastêpuj¹cych po sobie paradygmatów prima philosophia konceptualizowane jest na gruncie transcendentalnej pragmatyki
poprzez odwo³anie do semiotyki Peircea, której przypada zreszt¹ nadzwyczajna rola w usankcjonowaniu teoretycznej wagi
i rangi wymiaru jêzykowego, a zarazem i ustanowieniu prymatu filozofii jêzykowej. Zasadnicza teza semiotyki peirceowskiej, orzekaj¹ca o triadycznym charakterze relacji znaczeniowej, rozpisanej na trzy, wzajemnie warunkuj¹ce siê cz³ony (realny obiekt - znak - interpretator) interpretowana jest przez
transcendentaln¹ pragmatykê jako teza okrelaj¹ca jednoczenie strukturê zaporedniczonego znakami poznania tego, co
realne (Reale).10 Taka interpretacja daje podstawê do okrelenia specyfiki kolejnych paradygmatów prima philosophia
poprzez rozpoznanie, i¿ w ka¿dym z nich wyeksponowany
zostaje inny cz³ony triadycznej relacji (pojmowanej ju¿ jako
relacja poznawcza). Najogólniej mówi¹c, pierwszy - historycznie najwczeniejszy - paradygmat prima philosophia, ukszta³towany jako metafizyka ontologiczna, uwzglêdnia wy³¹cznie
pierwszy cz³on tej relacji; drugi, realizowany przez klasyczn¹
filozofiê transcendentaln¹, bierze pod uwagê cz³on pierwszy
i trzeci; najnowsz¹ za postaæ prima philosophia, puentowan¹
transcendentaln¹ semiotyk¹ i pragmatyk¹, charakteryzuje odniesienie do wszystkich trzech cz³onów tej relacji ³¹cznie. 11
Powy¿sze przyporz¹dkowanie nie jest oczywicie po prostu
inwentaryzacj¹ problemów teoretycznych podejmowanych
b¹d pomijanych w kolejnych modelach mylenia filozoficznego. S³u¿yæ ma ono wy³¹cznie rozpoznaniu istotnych ró¿nic
w sposobie wyznaczania ram, w jakich dopiero mo¿e byæ sytuowana przedmiotowa obiektywnoæ. A poprzez to umo¿liwiæ
ma zdiagnozowanie teoretycznej wartoci kolejnych paradygmatów i wyjawienie momentów warunkuj¹cych w³aciwe im
ograniczenia. I tak oto zasadnicze ograniczenie i ród³o teoretycznych niemo¿noci, charakterystycznych dla metafizyki
ontologicznej, to brak perspektywy refleksyjnej, uniemo¿liwiaj¹cy rozpoznanie w relacji poznawczej b¹d w relacji znaczeniowej wstêpnego warunku przedmiotowoci wiata. 12 Tak¹
perspektywê wprowadza klasyczna filozofia transcendentalna,
przygotowywana - zdaniem Apla - ju¿ przez Augustyna i Kartezjusza i wyznaczaj¹ca drugi istotny paradygmat prima philosophia. Tu refleksja - ju¿ jako refleksja transcendentalna - nakierowana jest na nieprzekraczalne podmiotowe warunki mylenia czy podmiotowe warunki poznania obiektywnie danego
wiata,13 a - co nader wa¿¹ce dla tego modelu mylenia filozoficznego - obiektywnoæ bytu rozumiana jest jako korelat
transcendentalnej podmiotowoci »wiadomoci w ogóle«14
Granice i teoretyczne niemo¿noci tego paradygmatu prima
philosophia wynikaj¹ z kolei - najogólniej rzecz ujmuj¹c - z zamkniêcia problemu filozoficznego w obrêbie abstrakcyjnej
konstrukcji wiadomoci w ogóle, wy³¹czaj¹cej kwestiê jê-
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zykowego zaporedniczenia i intersubiektywnego obowi¹zywania jej treci.
Skonceptualizowanie tej w³anie okolicznoci to moment ustanowienia trzeciego paradygmatu prima philosophia.
Dokonuje siê to wraz ze wskazaniem, jako na transcendentalny warunek mo¿liwoci i obowi¹zywania poznania, na - wzorowan¹ na koncepcji Peircea - triadyczn¹ relacjê poznawcz¹,
której schemat pozwala na uwzglêdnienie zaporedniczenia
jêzykowego i konceptualizowanie problemu filozoficznego
w odniesieniu do - dyskursywnie ustanawiaj¹cej konsensus wspólnoty interpretacyjnej. Tak wiêc g³ówna konstrukcja semiotyki Peirceowskiej - ów trójcz³onowy schemat relacji znaczeniowej - ma w kontekcie pragmatyki transcendentalnej
dwojakie istotne znaczenie. Po pierwsze pozwala na rekonstrukcjê i zrozumienie szczególnej logiki zmian kolejnych paradygmatów prima philosophia i rozpoznanie zasadniczych aporii zarówno projektów metafizyczno-ontologicznych, jak i projektów klasycznego transcendentalizmu. A po wtóre - - co
uwidacznia jej transcendentalna interpretacja, pozwalaj¹ca na
utrzymanie i utrwalenie priorytetu kognitywnej funkcji znaku
i na wyró¿nienie tej ostatniej sporód wszelkich innych jego
funkcji15 - konstrukcja ta daje podstawê do rzeczywistego przekroczenia perspektywy klasycznego transcendentalizmu, do jak to najchêtniej okrela siê na gruncie transcendentalnej pragmatyki - jego pragmatyczno-semantycznej transformacji, a zatem do faktycznego ukonstytuowania nowego paradygmatu
prima philosophia, w którym ta ostatnia zyskuje postaæ transcendentalnie ugruntowanej pragmatycznej filozofii lingwistycznej, umo¿liwiaj¹cej konstrukcjê teorii racjonalnoci komunikacyjnej.
Przypomnijmy jednak, ¿e na prze³om teoretyczny, który doprowadzi³ ostatecznie do ukonstytuowania teorii racjonalnoci komunikacyjnej, w kszta³cie, jaki zyska³a ona w obrêbie pragmatyki transcendentalnej, z³o¿y³o siê w rzeczywistoci kilka etapów, ¿e - innymi s³owy - zasadnie jest mówiæ o kilku, kolejnych zwrotach teoretycznych, w pewien sposób
wzajemnie siê warunkuj¹cych, a z drugiej strony - tak¿e istotnie dope³niaj¹cych. Najprociej mówi¹c, ka¿demu z nich zawdziêcza filozofia rozpoznanie innej wa¿kiej okolicznoci,
zawsze jednak zwi¹zanej z jêzykowym zaporedniczeniem
wiedzy, co - pod postaci¹ tezy o niezbywalnie jêzykowym charakterze wiedzy w ogóle - samo w sobie mo¿e byæ ju¿ pojmowane jako zasadnicza pointa zwrotu lingwistycznego. Istotnym jego rozbudowaniem by³aby z kolei teza zwrotu pragmatycznego, która - jak wskazuje etymologia terminu pragmatycznoæ (pragma, z greckiego - dzia³anie, czyn) - sprowadza³aby siê do rozpoznania, ¿e, z jednej strony, jêzyk konstytuuje swe znaczenia w dzia³aniach, w u¿yciu, a z drugiej
strony sam, w ka¿dym pojedynczym akcie - z uwagi na immanentny mu moment performatywny - ma charakter sprawczy,
a wiêc sam jest dzia³aniem. Natomiast za spraw¹ zwrotu hermeneutycznego jêzykowoæ powi¹zana zostaje nierozerwalnie z rozumieniem i interpretacj¹, co w konsekwencji ujawnia
procesy wiedzotwórcze jako procesy dokonuj¹ce siê w ustawicznym stapianiu horyzontów sensu i zawsze niezbywalnie
wyznaczone przez struktury pre-rozumienia (przeds¹dów).
Ostatnia wreszcie sytuacja, zasadnie uznawana równie¿ za
moment prze³omowy, okrelana jest mianem zwrotu komunikacyjnego. Posi³kuj¹c siê ponownie skojarzeniami etymologicznymi - poprzez odwo³anie do ³aciñskiego terminu
commünicatiõ (wspó³udzia³) - daje siê j¹ spuentowaæ tez¹ eksponuj¹c¹ nade wszystko wspó³udzia³ kooperuj¹cych podmiotów w interpretacyjnych procesach wiedzotwórczych. Lakonicznie wyra¿a to konstatacja Kuhlmanna, orzekaj¹ca, i¿ oto
teraz g³ównym punktem wyjcia analizy filozoficznej nie jest
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ju¿ podmiot A w teoretycznym odniesieniu do przedmiotu X16
lecz sytuacja, w której A porozumiewa siê z B co do X przy
pomocy realnego jêzyka17 . Jest to przy tym sytuacja, która
stwarza mo¿liwoæ wyprowadzenia szczególnie p³odnych teoretycznie konkluzji z rozstrzygniêæ bêd¹cych wynikiem zwrotu pragmatycznego i hermeneutycznego.
Ogólnie mo¿na by zatem powiedzieæ, ¿e podczas gdy
przekroczenie poziomu filozofii fundowanej na ontologicznej
metafizyce dokona³o siê za spraw¹ kantowskiego zwrotu transcendentalistycznego, tak przestrzeñ teoretyczna, w której sytuuje siê projekt pragmatyki transcendentalnej (i oczywicie
nie tylko on jeden), ukszta³towa³a siê jako konsekwencja kilku
kolejnych, ró¿nych zwrotów. Przy czym teoretyczna specyfika pragmatyki transcendentalnej bierze siê zasadniczo st¹d, i¿
w tak wyznaczonej przestrzeni restytuuje ona problem o kantowskiej proweniencji, to znaczy restytuuje pytanie o aprioryczne warunki mo¿liwoci wiedzy - jego rozstrzygniêcie powierzaj¹c procedurze transcendentalno-refleksyjnej. Ona to
w³anie ma ostatecznie powiadczyæ transcendentaln¹ wartoæ
q
jêzyka.
Rekonstrukcja ogólnych za³o¿eñ projektu transcendentalnej pragmatyki w: B. Sierocka, Idealna wspólnota komunikacyjna jako transcendentalny warunek mo¿liwoci etyki dyskursu, [w:] B. Trojanowska (red.) Rzeczywistoæ jêzyka , Wroc³aw 1999, s. 77-86.
2
Por.: B. Sierocka, Z debaty nad ide¹ etyki normatywnej,
[w:] P. Dehnel, N. Kapferer, B. Sierocka (red.) Etyka - wspólnota - dzia³anie, Wroc³aw 2001.
3
Por. np.: H.-G. Gadamer, Cz³owiek i jêzyk, t³. M. £ukasiewicz [w:] Rozum, s³owo, dzieje, Warszawa 1978.
4
K.-O. Apel, Die Idee der Sprache in der Tradition des
Humanismus von Dante bis Vico, Bonn 1963, s. 22.
5
Por.: J. R. Searle, Czynnoci mowy, t³. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1987.
6
K.-O. Apel, op.cit. s. 22.
7
Por. np.: W. Dallmayr, Fragen an Apel, [w:] W. Oelmüller
(wyd.) Transzendentalpragmatische Normenbegründung, Paderborn 1978, s. 30.
8
K.-O. Apel, Transformation der Philosophie, t.2., Frankfurt a/M. , 1973, s. 389.
9
K.-O. Apel, Pragmatische Sprachphilosophie in
transzendentalpragmatischer Begründung, [w:] H. Stachowiak
(wyd.), Pragmatik. Handbuch pragmatischen Denkens, t.IV,
Hamburg 1993, s. 41.
10
Por.: K.-O. Apel, Zur Idee einer transzendentalen SprachPragmatik. Die Dreistelligkeit der Zeichenrelation und die „abstractive fallacy” in den Grundlagen der klassischen Transzendentaphilosophie und der sprachanalytischen Wissenschaftslogik. [w:] J. Simon (red.), Aspekte und Probleme der Sprachphilosophie, Freiburg/München 1974, s. 283-326, s. 285.
11
Por.: K.-O. Apel, Pragmatische Sprachphilosophie in transzendentalpragmatischer Begründung, op.cit., s. 48.
12
Ibidem, s. 49.
13
Ibidem s.49.
14
Ibidem, s. 49.
15
Por. : ibidem, s. 46.
16
W. Kuhlmann, Transcendentalnopragmatyczna teoria
praktycznej podmiotowoci, Idea IV, Bia³ystok 1991, s. 68.
17
Ibidem, s.69.
1
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XI

n Bogdan Trocha

O tym jak filozofowie myl¹ o religii
I. Czym jest religia?
Chc¹c dzisiaj mówiæ o filozofii religii nale¿y postawiæ sobie pytanie dotykaj¹ce kwestii niezbêdnych do tego definicji.
Czym jest religia? W czym przejawia siê religijnoæ? Czy s¹ tu
jakie elementy, które jestemy w stanie wyodrêbniæ, nazwaæ
i poznaæ ich istotê? Poznaæ poprzez poddanie racjonalnemu opisowi. Wydaje siê, i¿ poprawne by³oby rozpoczêcie analiz od
podjêcia kwestii podmiotu wszelkich dowiadczeñ religijnych,
to jest homo religiosus, czyli cz³owieka religijnego, o którego
istocie kondycji decydowaæ bêdzie jego religijnoæ. Cz³owiek
religijny charakteryzuje siê tak¹ postaw¹ egzystencjaln¹, w jakiej jego jañ wykracza poza ni¹ sam¹, czyli wykracza on niejako poza siebie.1 W tym ruchu wiadomoci wykraczaj¹cym
poza granice podmiotu myli, chodzi o ujêcie jakiego fenomenu, który zostaje okrelony w sposób irracjonalny, ale jednoczenie totalny. Nie ma tu miejsca na jakie fragmentaryczne ujmowanie owego tajemniczego zjawiska, w którego istocie tkwi niesprowadzalnoæ do rzeczy tego wiata, a przez to
nieopisywalnoæ jego treci w ramach ludzkiego ratio. To, co
zostaje ujête w postawie religijnej jest ród³em wszelkiej rzeczywistoci. ród³owoæ owa ukazuje bardzo specyficzny model postawy homo religiosus wobec tego, co Transcendentne
i tego, poprzez co przejawia siê ono nie ukazuj¹c siê samo. Otó¿
analityka homo religiosus wskazuje, i¿ on przyjmuje postawê
na wskro dialektyczn¹. Zarówno w materii podejmowania problematyki podmiotu, jak i sposobu ujmowania przedmiotu, to
jest obiektu ogl¹du.2
wiat dla cz³owieka religijnego nie jest wiatem homogenicznym, nie jest rzeczywistoci¹ o jednorodnej naturze 
o czym niejednokrotnie pisa³ Mircea Eliade3 . Konstytuuj¹ go
niejako dwa elementy opisywalne terminami sacrum i profanum. Przez sacrum rozumieæ bêdziemy to wszystko, co nie jest
z tego wiata. Profanum, natomiast to to wszystko, co znajduje
siê w obliczu sacrum ( bêd¹cym tym samym ostatecznym horyzontem profanum) i jednoczenie to wszystko co stanowi mój
wiat. Dialektyka ta ukazuje: z jednej strony faktycznoæ mojego istnienia w wiecie, z drugiej natomiast strony faktycznoæ bêd¹c¹ kategorycznie i definitywnie poza rzeczywistoci¹ mojego bycia.4 To, co jest opisane terminem sacrum wywo³uje w cz³owieku dwa typy odczuæ: fascynuje i przera¿a,
przyci¹ga i odsuwa.5 Wyranie to widaæ w momencie napotkania przez Moj¿esza Boga skrywaj¹cego siê w hierofanii p³on¹cego krzewu, gdzie widzimy zarówno fascynacjê po³¹czon¹
z mo¿liwoci¹ bezporedniego poznawania woli Boga i przera¿enie p³yn¹ce z kontaktu ze wiêtym wiêtych, kontaktu
mog¹cego unicestwiæ dowiadczaj¹cego cz³owieka.
Dialektyka na p³aszczynie przedmiotowej jest postrzeganiem rzeczywistoci poprzez negacjê: to, co przynale¿y do sacrum nie przynale¿y do profanum i odwrotnie. Dowiadczaj¹c
rzeczywistoci mojego wiata wiem, ¿e nie jest to rzeczywistoæ niebiañska, staj¹c w obliczu teofanii Boga wiem, i¿ mój
wiat nie jest wystarczaj¹cy aby objawiaj¹ce siê Bóstwo opisaæ. Owa niewystarczaj¹coæ wiata i jêzykowych sensów jego
desygnatów to znak pozaracjonalnoci sacrum i jego ca³kowitej wzglêdem wiata transcendencji. Z drugiej strony, kiedy
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wemiemy pod uwagê podmiotowoæ ukierunkowan¹ na ten
wymiar dialektyki, który p³ynie z jego konstrukcji, bêd¹cej elementem struktury jego wiadomoci, to bêdzie ona rozdarta
pomiêdzy pragnieniem wiedzy bêd¹cej nastêpstwem ludzkiego bycia w faktycznie zastanym przeze niego wiecie, a czym
takim, co okrelimy tu terminem wiary, której treci bêd¹ ow¹
racjonaln¹ wiedzê na temat mojego uniwersum przekracza³y,
a nawet wiêcej, bêd¹ desygnowa³y to, co w ogóle nie bêdzie
posiada³o ¿adnego punktu wspólnego z wiedz¹ empiryczn¹,
czy te¿ pragmatyczn¹.
St¹d te¿ mówi¹c o homo religiosus mo¿na wskazaæ w historii jego istnienia kilka elementów, b¹d kilka faz powstawania znaczenia tego, co jest religijne dla cz³owieka religijnego.
Mo¿na by tu pokusiæ siê o próbê ukazania sposobu ewoluowania znaczenia terminu religijnoæ.
Najbardziej archaiczne znaczenie religijnoci pojawia siê
na etapie takiej aktywnoci cz³owieka religijnego, gdzie mit
jest opowieci¹, a kult posiada zarówno funkcjê zbawcz¹, zabawow¹ (taniec oprócz funkcji rytu pozostaje tak¿e tañcem,
splataj¹ siê tu elementy religijne z ludycznymi) oraz poznawcz¹ w sensie sapiencjalnym, o charakterze ogólnou¿ytkowym.
Nie rozró¿nia siê tego na p³aszczynie kultów pierwotnych.
Drugi etap znaczeniowy terminu religijny pojawia siê
w okresie hellenistycznym i traktuje ca³e zagadnienie poprzez
takie odczytywanie sacrum, w którym to procesie interpretacyjnym brak bêdzie pojêcia wieckoci, pomimo, ¿e dzia³ania
greckich filozofów tego okresu doprowadzi³y do odarcia kategorii mythos z tego, co w niej stanowi³o o jej aspektach religijnych.
Trzeci etap, to etap pos³ugiwania siê tym terminem w znaczeniu nam najbli¿szym kulturowo i czasowo. Chodzi mianowicie o rozró¿nienie sfery tego, co religijne oraz sfery tego, co
wieckie. To, co jest religijne zawiera w sobie elementy znaczeniowe wskazuj¹ce na Inny Wymiar. 6
Mo¿na pokusiæ siê o postawienie pytania o moment, punkt
czasowy, czy te¿ jaki typ aktywnoci, który decyduje o tym,
¿e cz³owiek staje siê osob¹ religijn¹? Zwróæmy uwagê na dwa
istotowe momenty naszej egzystencji: gdy pytamy o przyczynê naszego istnienia, to przy g³êbszym namyle mo¿na dojæ
do stwierdzenia, ¿e zadecydowa³ o tym los splataj¹cy ze sob¹
cie¿ki naszych rodziców. Moja faktycznoæ, jest faktycznoci¹ przypadkow¹. Ma³o tego, wiat, w którym przysz³o mi ¿yæ
nie posiada zasady wyjaniaj¹cej istnienie tego¿ wiata. Kiedy
cz³owiek zaczyna pytaæ o przyczynê w³asnego istnienia, czy
o przyczynê istnienia wiata w ogóle zmierza najczêciej w stronê paradoksów, które najpe³niej ujêto w filozofii pytaj¹c o to,
dlaczego jest raczej co, a nie nic?. W momencie, gdy pojawia siê w cz³owieku pytanie dotycz¹ce celowoci jego istnienia, pojawia siê przera¿enie. Moje istnienie, dowiadczane przeze mnie w tym, co widzê w rzeczywistoci faktycznie mi danej, nie jest niczym usprawiedliwione. W przypadkowo istniej¹cym wiecie, przez przypadek pojawia siê na krótki moment
moja osoba. Poszukiwanie usprawiedliwienia naszej egzystencji bêdzie prób¹ wejcia w zupe³nie inny typ wymiaru rzeczywistoci od tej, w której przysz³o mi ¿yæ. To, co cz³owiek czuje, bêd¹c w tym wiecie wyznacza bardzo ciekawy horyzont
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pytañ. Cz³owiek, to jedyny element uniwersum roszcz¹cy sobie wzglêdem niego imperialne prawa, prawa o naturze czysto
ludzkiej. Gdy jednak podejmie siê wêdrówkê ku treciom skrywanym w sercu, tak jak nakazywa³ to Rousseau, gdy dotknie
nieokie³znanych ¿ywio³ów, uwiadomi sobie przegran¹ walkê
z czasem i popatrzy na swoje ¿ycie oczyma Pascala, twierdz¹cego, ¿e koniec zawsze bêdzie krwawy. Wówczas okazuje
siê, ¿e ten wiat i oraz znajduj¹ce siê w jego przestrzeni miejsce, które zajmuje cz³owiek, nie jest tak do koñca jemu dane.
Gabriel Marcel twierdzi, ¿e cz³owiek, który zaczyna analizowaæ swoj¹ egzystencjê czuje w tym wiecie nieswojoæ, ma
wiadomoæ tego, ¿e nie do koñca jest w miejscu, w którym
byæ powinien.7 Oznacza to, ¿e miejsce, w którym jest cz³owiek, jak i sposób jego istnienia, nie wyjania mu celowoci
jego bycia. O ograniczonoci naszego u¿ywania i w³adania
wiatem najpe³niej wiadcz¹ cmentarze. Rzeczywistoæ jawi
siê nam jako fakt zagadkowy, nie posiadaj¹ca wystarczaj¹cego
uzasadnienia. Dowiadczenie przygodnoci zwi¹zane z tym
faktem towarzyszy ca³ej ludzkiej egzystencji i znajduje siê u korzeni religijnych poszukiwañ
II.

Akt religijny

W ten sposób dochodzimy do zjawiska aktu religijnego.
Akt religijny jest zawsze refleksyjny, uczucie religijne sk³ania do refleksji, czego nie czyni¹ inne uczucia8 . Jako akt powinien byæ przynajmniej czêciowo poddawany racjonalizacji. Racjonalizacja ta dotyczyæ bêdzie zarówno treci aktu, to
jest tego, ku czemu wiadomoæ homo religiosus bêdzie intencjonalnie siê kierowa³a, jak i samej wiadomoci wa¿koci tego
aktu dla podmiotu owej aktywnoci. Poniewa¿ intencjonalnoæ
aktu religijnego pod¹¿a w kierunku sacrum nieopisywalnego,
pozaempirycznego i niepoznawalnego, to okazuje siê, i¿ warunkiem sine qua non tego aktu jest pojawienie siê w jego obrêbie wiary, która bêdzie prowadzi³a do sytuacji, w której ja
bêdê móg³ chcieæ uwierzyæ w co, co jest poza granic¹ mojego
poznania.
Cz³owiek religijny to istota, która wierzy w istnienie Boga
jako Bytu istniej¹cego obiektywnie, a nie jakiego wytworu
w³asnej imaginacji. Dowiadczenie religijne, a raczej treci,
które niesie ono ze sob¹ bêdzie mia³o dwa istotne momenty
znaczeniowe. Po pierwsze, mamy tu do czynienia z wychodzeniem poza siebie w celu poznania zasady zasad. To jest zasady
wyjaniaj¹cej telos tego wiata. Z drugiej jednak strony, poniewa¿ ca³e uniwersum nie posiada regu³y uzasadniaj¹cej jego istnienie, to cz³owiekowi pozostaje tylko i wy³¹cznie jedna mo¿liwoæ. Filozofia stwierdza, ¿e akt religijny to cofniêcie siê
w obrêb w³asnej jani i poszukiwanie tam, poza jakimikolwiek
kategoriami poznawczymi, Absolutu. Cz³owiek religijny to
osoba, która postawi w hierarchii wa¿noci wy¿ej to, co jest
irracjonalne nad tym, co racjonalne. To, co racjonalne zosta³o
odrzucone niejako tylko dlatego, ¿e faktycznoæ wiata i faktycznoæ ludzkiego istnienia budzi we mnie przera¿enie, nie
uzasadniaj¹c przy tym celu mojego istnienia. Im cz³owiek starszy, tym bardziej, w potocznym mniemaniu, otwiera siê na transcendencjê. Dlaczego? Poniewa¿ nie ma innej mo¿liwoci w
wiecie, w którym czuje siê nieswojo.
Czym zatem jest wiara? Owe tajemnicze modi, dziêki któremu dokonuje siê poznanie rzeczywistoci w horyzoncie sacrum. Zak³ada siê, ¿e wiara jest momentem zaufania, którym
cz³owiek religijny bêdzie obdarza³ Boga. Wiara to pierwszy
krok cz³owieka ku Bogu, wiedza o Bogu to wiadomoæ nie-
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wystarczalnoci wiata9 . Wiara, w polu której dochodzi do,
tak zwanego, poznania religijnego bêdzie posiada³a elementy
obiektywne, takie jak chocia¿by potwierdzone przez Józefa
Flawiusza momenty z ¿ycia Jezusa z Nazaretu. Jednak¿e, równoczenie, bêdzie ona wyklucza³a poznanie przedmiotu wiary
przy pomocy wgl¹du teoretycznego. Ponadto istotn¹ cech¹
wiary jest d¹¿enie do bycia zrozumia³¹. Ka¿da wiara, niezale¿nie od typu religii w jakiej siê pojawi, d¹¿y do zrozumia³oci.
Bierze siê to z faktu, ¿e cz³owiek wierz¹cy stara siê w obrêbie
wiary uzyskaæ samozrozumienie. Homo religiosus bêdzie znajduj¹c siê w polu wiary, to jest tej aktywnoci umys³owej, która
sama kieruje siê ku Transcendecji, bêdzie poszukiwa³ sensów
umo¿liwiaj¹cych mu zrozumienie siebie samego. Skoro nie ma
ich w horyzoncie mojej rzeczywistoci, mojego wiata, tu i teraz, to nale¿y ich poszukiwaæ w innym wymiarze. Ponadto,
oprócz tego typu wiary, jaki jest charakterystyczny dla religii
mamy tak¿e wiarê postrzegan¹, jako formê zaufania. Nale¿y
ona jednak do zupe³nie ró¿nej jakociowo grupy aktów, ni¿
akty wiary religijnej. W polu wiary religijnej wyznaczyæ mo¿na dwa aspekty: pierwszy, to ten, który ukazuje cz³owiekowi
religijnemu prawdê, b¹d te¿ prawdy objawione. W drugim,
cz³owiek religijny owe prawdy objawione przez bóstwo podejmuje i zaczyna je realizowaæ na polu aktywnoci moralnej,
duchowej i praktyczno-u¿ytecznej. Oprócz tego nale¿y jasno
powiedzieæ, ¿e cz³owiek nawet bardzo g³êbokiej wiary ma wiadomoæ, ¿e wiara ta - pomimo, i¿ jest jego intymnym zaufaniem Bogu - ma tak¿e swój udzia³ w czym powszechnym.
Jest w równym stopniu elementem mojej immanencji, jak i obcej
mi transcendencji. Wiara to fenomen naszego ¿ycia, nad którym nikt nie panuje. Nie mo¿na sobie wolitywnie poleciæ wiary, czy te¿ rozumowo wskazaæ na jej koniecznoæ i poprzez to
wejæ w jej odczuwanie wiary. Mo¿e dlatego w³anie Kierkegaard twierdzi³, ¿e o wierze mo¿na powiedzieæ tyle, ¿e jest trosk¹ o wiarê. Trosk¹ o to, aby tej wiary nie utraciæ.
Cz³owiek religijny, który nie odnalaz³ uzasadnienie istnienia wiata w jego faktycznoci, nie jest w stanie na p³aszczynie wiary uzyskaæ jakiejkolwiek informacji, która wyjania³aby podstawowe zasady organizuj¹ce zamieszkiwany przez niego
wiat. Wiara nie dostarcza ¿adnych informacji o wiecie doznañ empirycznych. Wiara pozostaje specyficznym ryzykiem,
jest ona tylko wewnêtrzn¹ pewnoci¹, wierz¹cy czuje, ¿e nie
ma ¿adnej w³adzy nad ni¹. Teolog nie powie nam wiêcej o wiecie ni¿ kosmolog, astrofizyk, czy botanik. St¹d te¿ wiara, jako
pewna bardzo specyficzna kategoria poznawcza, nie niesie ze
sob¹ poznania dotycz¹cego poznania faktycznego, to jest, danego mi w dowiadczeniach typu empirycznego.
róde³ tego zjawiska mo¿na próbowaæ upatrywaæ w tym,
¿e cz³owiek religijny cechuje siê postaw¹ dialektyczn¹. Pomimo, i¿ istnieje tu i teraz, to wiara wychyla go ku jakiemu tam,
które jest niesprowadzalne do tu i teraz. Sacrum i profanum
pozostaj¹ wzglêdem siebie w jawnej opozycji. Nie ma mo¿liwoci po³¹czenia ich w tym momencie dziejowym. Homo religiosus nie jest w stanie uzyskaæ na polu wiary wiedzy, która
pozwoli³aby mu staæ siê jednostk¹ bardziej pragmatyczn¹
w sensie praktyki u¿ytkowoci codziennej. Skoro tak jest, to
jak taki cz³owiek funkcjonuje w wiecie? Skoro wiata, jaki
jest mu dany nie ceni wy¿ej od wiata, jakiego mu w obecnej
chwili odmówiono. Co kszta³tuje jego stosunek do wiata, jego
dramatu i ludzi, których na nim spotyka i z którymi dramat
ludzkiego istnienia wspólnie toczy?
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Czym jest religia?

Wiêkszoæ wspó³czesnych filozofów religii zak³ada, ¿e zjawiska zachodz¹ce w polu religii, s¹ to zjawiska pojawiaj¹ce siê
w jakim stopniu w kulturze. System znaków religijnych istnieje w kulturze poród innych znaków10 , posiadaj¹ one pewne cechy wspólne, to jest zawieraj¹ przes³anie duchowe, posiadaj¹ postaæ kultu i s¹ zakorzenione w tradycji, która jest dla
nich wiêtym przekazem. Oznacza to, ¿e wszystkie religie
(przyjmujemy tu tezê Eliadego, zak³adaj¹cego, ¿e z punktu
widzenia badawczego, nale¿a³oby raczej mówiæ o religiach,
a nie o religii) powinny posiadaæ, co najmniej trzy elementy
wspólne: pierwszy, to wspólnota, musi istnieæ jaka grupa, która bêdzie grup¹ wyznawców; drugi, to prawo, aby mo¿na by³o
mówiæ o religii, to wyznawcy musz¹ przestrzegaæ jakiego
kodeksu norm, którego aktualizacja jest niezbêdna do uzyskiwania zbawienia. Trzeci element, to droga. Droga, która bêdzie wiod³a do zbawienia.11 To jeden z ciekawszych elementów religii. Dla fenomenologów religioznawstwa religia nie jest,
religia ca³y czas siê staje. Dzieje siê tak dlatego, i¿ podstawowym kanonem praktyk cz³owieka religijnego jest d¹¿enie do
zbawienia. Polega ono na wykonywaniu tych rytów, które zosta³y przekazane w kodeksie praw, a dziêki temu uwiêcaæ przestrzeñ, a przez to zniwelowaæ ró¿nicê pomiêdzy sacrum i profanum. Ró¿nicê, która jest wynikiem inwazji sacrum, kreuj¹cej rzeczywistoæ ró¿n¹ od siebie. Ten dynamizm zmierza to
przywrócenia pierwotnego stanu rzeczy, w którym wszystko
by³o harmoni¹ w Jednym. Niwelowanie ró¿nic pomiêdzy sacrum i profanum to droga powrotu profanum ku sacrum. Dzia³ania te podejmuj¹ ludzie pozostaj¹cy w rzeczywistoci miêdzyludzkiej, w kontakcie z innymi - niekoniecznie religijnymi
- uczestnikami ludzkiego dramatu. Wprowadzaj¹ one jednak
do naszego wiata znaki tych praktyk, bêd¹ce specyficznym
ladami pozostaj¹cych w drodze. S¹ one szeroko rozumianymi
znakami kulturowymi, z t¹ zasadnicz¹ ró¿nic¹, ¿e ich intencjonalnoæ skierowana bêdzie ku sacrum.
Czym jest rzeczywistoæ miêdzyludzka, w której dochodzi
do pojawienia siê religii? To przestrzeñ wszelkiego typu idei,
wartoci i spotkañ, która ³¹czy. Na bazie takich za³o¿eñ wstêpnych mo¿na próbowaæ ju¿ wskazywaæ na elementy wspólne
dla wszystkich religii, a poprzez to definiowaæ religiê sam¹.
Myl antyczna ukazuje dwie próby stworzenia takich definicji
wychodz¹ce z dwóch ró¿norakich terminów i na bazie ich etymologii konstruuj¹cych owe definicje. Zdaniem Cycerona Ci,
którzy pilnie rozwa¿yli i ponownie jak gdyby zebrali [relegent]
to, co dotyczy bogów, nazwani s¹ religijnymi, taj jak wyborni
(ludzie) od umiejêtnoci wyboru12 . Wed³ug Laktancjusza natomiast Tym wêz³em pobo¿noci po³¹czeni jestemy i jakby
zwi¹zani z Bogiem, st¹d i religia bierze swoj¹ nazwê.13
Obie definicje ukazuj¹ pewne wspólne elementy strukturalne tego, co przynosi nam religia. Pojawia siê tu dosyæ ciekawy problem, otó¿ w treci zarówno pierwszej, jak i drugiej definicji mówi siê o tym, ¿e kto, co zbiera³, co, co zosta³o dane.
Bazuj¹c na takim opisie zjawiska filozofia religii wskazuje na
dwa typy religii. Do opisu tego paradygmatu wykorzystuje siê
momenty znaczeniowe aktu religijnego. Pierwszym momentem znaczeniowym ka¿dej religii jest pojawienie siê relacji
objawienia, w polu której homo religiosus odkrywa mo¿liwoci poznania Boga i Jego woli. Objawienie siê wiêtoci okrelane przez Eliadego mianem hierofanii14 pojawia siê w dwóch
podstawowych typach religii. Mamy bowiem religie bêd¹ce

XIV

religiami kosmicznymi lub te¿ religiami Kosmosu, mamy tak¿e religie, które s¹ religiami S³owa lub te¿ Ksiêgi.
Religie kosmiczne to religie, w których znaki sacrum s¹
zaporedniczone przez Naturê. Przyroda jest w takim przypadku miejscem hierofanii. Zinterpretowana przez kap³anów Natura ukazuje sacrum.
Religie Ksiêgi, s¹ to religii, dla których hierofanie objawiaj¹ siê w ludzkich dziejach. W rzeczywistoci miêdzyludzkiej. W jednym i w drugim przypadku sacrum jest ofiarowane
cz³owiekowi w sposób zaporedniczony. Nie ma bezporedniego kontaktu z sacrum, dlatego te¿ nie ma mo¿liwoci mówienia, w przypadku cz³owieka religijnego, o homogenizacji
otaczaj¹cej go rzeczywistoci.
IV Jak filozofowie mówi¹ o religii?
Jest z tym pewien problem. Najczêciej u¿ywa siê w tym
przypadku redukcjonizmu. Metoda okrelana tym mianem pozwala z jednej strony powracaæ do korzeni, z drugiej jednak
strony ujmuje jednak problem pod jednym k¹tem, zawê¿aj¹c
niejako spectrum zjawiska, a przez to przek³amuj¹c jego opis.
Redukcjonizm nie jest praktyk¹ jednolit¹, w zale¿noci od podrêczników wyznacza siê ich dwa lub trzy rodzaje.
Podstawowym typem redukcjonizmu jest redukcjonizm
poznawczy15 , bêd¹cy takim modelem badawczym, w którym
nie wyklucza siê istnienia Boga. Zak³ada siê równoczenie, ¿e
na drodze religijnej nie mo¿na osi¹gn¹æ pe³nego poznania opisuj¹cego dan¹ rzeczywistoæ. Ten redukcjonizm zak³ada równie¿ ateizm, choæ czyni to w sposób zakamuflowany. Wszelkiego typy redukcjonizmy uderzaj¹ najpierw w ¿yj¹cego tu i teraz homo religiosus, dopiero wtórnie uderzaj¹ w Boga. Podstawowe za³o¿enie refleksji filozoficznej w obrêbie religii jest
nastêpuj¹ce: mo¿na filozofowaæ o religii, o Bogu, poniewa¿
mo¿na filozofowaæ o cz³owieku. Nie ma innej drogi do cz³owieka  zdaniem o.K³oczowskiego  jak poprzez ideê Boga.
Za³o¿enie takie p³ynie z pog³êbionej refleksji nad istot¹ Objawienia sacrum. To Objawienie, w którym Bóg ukazuje swoj¹
wolê cz³owiekowi jest tylko pierwszym elementem wydarzenia spotkania. Drugi element konstytuuje odpowied cz³owieka. Cz³owiek odpowiadaj¹c na wezwanie Boga, czyni to na
p³aszczynie kultowej i moralnej. Oznacza to, ¿e, o ile mam
boski nakaz mi³owania bliniego, to nikt mnie nie zmusza fizycznie do tego abym go mi³owa³. To, czy bêdê mi³owa³ bliniego, czy te¿ nie, bêdzie p³ynê³o z mojego stosunku do Boga.
Jest to specyficzna odpowied na przes³anie Boga zawarte
w Objawieniu. St¹d kiedy twierdzi siê, ¿e nie mo¿na uzyskaæ
pewnej wiedzy na p³aszczynie religijnej, to homo religiosus
nie posiadaj¹cy pewnej wiedzy nie jest do koñca sprawny, a jako taki, nie mogê osi¹gn¹æ pe³nego kontaktu z Bogiem.
Redukcjonizm epistemologiczny posiada kilka etapów historycznych w swoim pojawianiu siê. Najg³oniejszym redukcjonist¹ by³by tu Baruch Spinoza, który twierdzi³, ¿e wiedza
p³yn¹ca z religii jest wiedz¹ obrazkow¹. Religii nie jest w stanie poj¹æ filozofii, a poprzez to nie jest w stanie wznieæ siê na
poziom rozwa¿añ filozoficznych. St¹d samorozumienie religii
odbywa siê na poziomie obrazowym. Z drugiej strony stwierdza on, ¿e aby osi¹gn¹æ pe³niê m¹droci, w tym równie¿ m¹droci etycznej nale¿y pos³ugiwaæ siê rozumem racjonalnym.
Gdy pragnê pos³ugiwaæ siê typem refleksji okrelanym mianem rozumu racjonalnego, to muszê wejæ na inny, ni¿ religijny poziom postrzegania otaczaj¹cej mnie rzeczywistoci i zjawisk w niej zachodz¹cych. Chocia¿, rzecz kuriozalna: Spinoza
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twierdzi, i¿ prawdziwe zbawienie uzyskaæ mo¿e tylko filozof
na p³aszczynie filozofii. Dlatego, ¿e nie mo¿na uzyskaæ zbawienia, w sensie totalnym, przez poznanie religijne, gdy¿ jest
ono niepe³ne, a jako takie mo¿e nas wieæ w stronê b³êdu, który zaowocuje grzechem.
Zupe³nie innym typem redukcjonizmu jest redukcjonizm
ontologiczny. Pojawia siê on w pe³nej postaci tak naprawdê
dopiero w XIX wieku. Jego istotê stanowi za³o¿enie, ¿e Boga
nie ma. Wyra¿a to g³ona teza Feuerbacha stwierdzaj¹ca, ¿e
nie Bóg lecz cz³owiek stanowi¹ prawdziw¹ istotê chrzecijañstwa. W tym typie redukcjonizmu pojawiaj¹ siê dwaj filozofowie i ca³a gromada psychoanalityków. Nadaje im siê czasami
miano mistrzów podejrzeñ. Pierwszym z nich jest Karol Marks,
który podj¹³ pytanie o zbawienie cz³owieka ze zgo³a nietypowej perspektywy, co doprowadzi³o do nietypowych wniosków.
Poniewa¿ nie traktowa³ on cz³owieka w kategorii jednostkowej, lecz gatunkowej, to zbawieniu w przypadku takiego za³o¿enia mo¿na by³o mówiæ tylko i wy³¹cznie na p³aszczynie
cz³owieka gatunkowego. Taki typ zbawienia móg³ zaistnieæ
tylko i wy³¹cznie wówczas, gdy cz³owiek poprzez pracê swojego gatunku zdoby³by w³adzê nad tym wiatem, w³adzê dla
gatunku a nie dla jednostki. Sama idea Boga jest w tym przypadku ide¹ pust¹, a pomimo to pragmatyczn¹, któr¹, zdaniem
Marksa, pos³ugiwano siê do manipulowania masami pracuj¹cymi nad przeobra¿aniem wiata.
O wiele ciekawszy pomys³ zwi¹zany z redukcjonizmem
ontologicznym znajdujemy w pismach Nietzschego, w których
pojawia siê g³ony krzyk Zaratustry obwieszczaj¹cy wiatu
mieræ Boga. Tylko, o którego Boga w tym stwierdzeniu chodzi. Sam Nietzsche stwierdza, ¿e mieræ dotyka Boga metafizyki, którego pojawienie siê na scenie jest jego wynikiem b³êdem scholastyków, którzy we wczesnym redniowieczu po³¹czyli Dobro z Bytem. Metafizyk, kiedy pragnie poznaæ zasady
rz¹dz¹ce tym wiatem bêdzie d¹¿y³, czy mo¿e raczej postulowa³ postrzeganie kryterium prawdy w jej zgodnoci z ludzkimi
wymaganiami trwa³oci, st¹d te¿ bierze siê fa³szywe mniemanie o zgodnoci poznania z pragnieniem bezpieczeñstwa. Nietzsche stoi na stanowisku zak³adaj¹cym, ¿e religia jest - tyko i
wy³¹cznie - pobo¿nym k³amstwem. Cz³owiek buduj¹c sobie
konstrukt mylowy, w sytuacji, w jakiej po raz kolejnym powracamy do momentu, kiedy homo religiosus odkrywa przypadkowoæ swojego istnienia, co jest czynnikiem konstytuuj¹cym dla otwarcia siê na inny wymiar, w celu poszukiwania sensu
i ³adu. Skoro zdaniem Nietzschego bylimy tak bardzo przera¿eni przypadkowoci¹ faktycznoci i d¹¿ylimy tak usilnie do
znalezienia zasady reguluj¹cej ten stan rzeczy, to uto¿samilimy faktycznoæ wiata, w którym istniejemy z ideami, które
by jego istnienie mog³y uzasadniæ. Bóg staje siê tym samym
kategori¹ intelligibiln¹, ale niestety wyjanienia, jakich Jego
istnienie mog³oby dostarczyæ, pozostawa³yby ci¹gle na poziomie intelligibilnym, poziomie rozumu spekulatywnego. Nie ma
w tym rozumowaniu mowy o Bogu religii.
Kolejna redukcja to praktyka przeprowadzana na poziomie
redukcjonizmu subiektywistycznego, podjêta zosta³a przez psychoanalityków takich jak Freud, Jung i Fromm. Zapocz¹tkowane zosta³o to badaniami angielskiego religioznawcy Codringtona, który postawi³ tezê, ¿e u podstaw ca³ej rzeczywistoci
postrzeganej oczyma cz³owieka religijnego znajduje siê mana.
Mana to: immanenetna i bezosobowa si³a determinuj¹ca wszystko, co siê dzieje. W niektórych tradycyjnych spo³eczeñstwach
polinezyjskich jest to synonim przeznaczenia, losu w znaczeniu
przyczyny aktywnej, bezosobowej, której nie mo¿na wyró¿niæ
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ze zdarzeñ. Czêæ badaczy stanê³a na stanowisku okrelaj¹cym
ten kierunek badañ jako wynik, tak zwanej, iluzji pocz¹tku,
dotycz¹cej kwestii: kto by³ na pocz¹tku cz³owiek czy Bóg. Freud
stwierdza, ¿e religia jest wytworem podmiotu, co oznacza, ¿e
wiadomoæ religijna nie jest konstytuowana przez podmiot
a nie przez przedmiot. Wszelkiego typu akty religijne s¹, wed³ug tego za³o¿enia, wytwarzane przez nas sposób istnienia bez
ingerencji bóstwa. Akt religijny jest tu aktem samodzielnej projekcji. Przewiadczenie Freuda p³ynie ze stwierdzenia, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada pragnienie bezpieczeñstwa, pragnienie
mi³oci, pragnienie zwyciêstwa dobra nad z³em etc. Chc¹c to
osi¹gn¹æ bêdzie wytwarza³ pewne symbole, które w sposób
zbiorowy zostan¹ przypisane i wch³oniête przez kulturê ogólnoludzk¹. Stawia on tak¿e tezê, mówi¹c¹ o tym, ¿e religia jest
pewnym typem nerwicy spo³ecznej. Przejawia siê on poprzez
to, i¿ cz³owiek chc¹c uzasadniæ sobie swoje w³asne istnienie
schodzi do poziomu ni¿szego, od obecnej p³aszczyzny jego
egzystencji i powraca do pierwotnoci. Zdaje siê ¿e on równie¿
jest autorem stwierdzenia zak³adaj¹cego, ¿e cz³owiek rodzi siê
szalony, nastêpnie cierpi i w koñcu umiera. Wszystko to bierze
swój pocz¹tek z faktu redukcji; mówienia o religii do mówienia o podmiocie religijnym.
Problem religii dla Junga oddaj¹ jego analizy zwi¹zane z wytwarzaniem pewnych symboli religijnych na p³aszczynie psychologicznej. W rachubê wchodz¹ tu wszelkiego typu archetypy, w których maj¹ zostaæ ukazane momenty lêkowe oraz
momenty wolitywne.
Wszystkie redukcjonizmy pozostaj¹ takimi momentami
refleksji filozofów nad religi¹, które poddawane s¹ krytyce przez
fenomenologiê religioznawcz¹. Krytyki te dotyczyæ bêd¹ miêdzy innymi trzech zasadniczo wspólnych wszystkim redukcjonizmom elementów: nigdy nie traktuj¹ one religii w ca³oci,
zawsze bêdzie poddawany analizie tylko jaki moment znaczeniowy fenomenu sacrum nie oddaj¹cy ca³ociowo jego treci i do tego w³anie momentu znaczeniowego ca³a religijnoæ
bêdzie sprowadzana. Praktyka ta nie musi wykluczaæ istnienia
Boga, ale z regu³y redukcjonizm bêdzie prowadzi³ do wypaczonego ogl¹du religii. Zupe³nie nie wnikaj¹c w sprawy zwi¹zane z czyim wyznaniem.
Fenomenologia religii, bêd¹ca odpowiedzi¹ na redukcjonistyczn¹ refleksjê nad religi¹ ma swoje ró¿ne odniesienia
w praktyce badawczej. Pierwsze pojawi³y siê jeszcze przed g³onym wyst¹pieniem Husserla i dotyczy³y faktów opisuj¹cych
wszelkie religijne fenomeny, kolejny sposób badañ okrelany tym terminem to porównawcze studia po³¹czone z klasyfikacj¹ ró¿nych fenomenów religijnych, których dokona³ Otto.
Kolejny typ to dzia³ania badawcze, w których wykorzystywane s¹ metody fenomenologii opisane przez Husserla i ³¹czy siê
je z wiedz¹ historyczn¹ i antropologiczn¹, taki typ refleksji
uprawia³ Eliade oraz van der Leeuw. Jest to bardziej religioznawstwo ni¿ filozofia religii aczkolwiek granice s¹ tu bardzo
p³ynne. Ostatni typ refleksji fenomenologicznej nad religi¹ to
klasyczna refleksja filozoficzna dokonywana w oparciu o aparaturê pojêciow¹ zarysowan¹ dla fenomenologii przez Husserla i jego uczniów. Najbardziej znanymi badaczami tego nurtu s¹ Guardini, Scheler oraz Ricoeur.
V. W jaki sposób na prze³omie wieków filozofowie mówili o religii?
Czy ich stanowiska by³y zbie¿ne z tym, co do tej pory uda³o siê nam zakreliæ, czy te¿ mo¿e wnios¹ one jeszcze nowe
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wiat³o do tej sprawy? Oczywiste wydaje siê stwierdzenie, ¿e
filozofowie raczej stroni¹ zarówno od kategorii religii jak i kategorii Boga, poniewa¿ s¹ to kategorie irracjonalne, nie poddaj¹ce siê falsyfikacji metodami logicznymi, brak ci¹gle metod
(i stan raczej nale¿y traktowaæ jako sta³y), które pozwala³yby
sprowadzaæ fenomen religijnoci do p³aszczyzny refleksji w pe³ni racjonalnej i nie pozostawiaj¹cej ¿adnych niedopowiedzeñ,
czy te¿ bia³ych plam. Gdy jednak przyjrzymy siê dziejom filozofii od momentu, gdy Tales stwierdza, ¿e istnieje pewna zale¿noæ pomiêdzy ludzkim umys³em a Kosmosem i zale¿noæ
ta zak³ada z jednej strony racjonalnoæ Kosmosu, a z drugiej
racjonalnoæ ludzkiego umys³u mog¹cego badaæ i poznawaæ
racjonalnoæ kosmosu, to stwierdza on tak¿e, ¿e nie wszystko
nale¿y do tego pojmowalnego wiata. W³anie ten moment
dziejów ludzkiej myli zapocz¹tkowa³ pojawienie siê problemu poznawczego, który pozostaje nierozwi¹zany do dnia dzisiejszego. St¹d te¿ filozofowie pozostaj¹ uwik³ani w rozwa¿ania dotycz¹ce nie tylko wiata postrzegalnego, ale równie¿ tego,
który pozostaje skryty w transcendencji, na tym opiera siê,
z grubsza. maria¿ w jakim pozostaje refleksja filozoficzna z religi¹.
Obecnie mo¿na ju¿ stwierdziæ, ¿e w dziejach filozofii pojawi³o siê kilka typów refleksji nad religi¹. Pierwszy z nich cechuje siê traktowaniem religii jako, tak zwanej, wiadomoci
przedracjonalnej lub wiadomoci nieszczêliwej. Jest to taki
moment istnienia kultury, w którym nie uda³o siê wypracowaæ
jeszcze pe³nego modelu poznawczego, mog¹cego opisaæ cz³owiekowi jego sytuacjê egzystencjaln¹. Z jednej strony mamy
tu dzia³alnoæ Marksa twierdz¹cego, ¿e religia jest opium dla
mas s³u¿¹cym do sterowania klas¹ robotnicz¹, z drugiej natomiast odkrycie Nietzschego stwierdzaj¹cego, ¿e religia jest zemst¹ kap³anów, którzy sami s¹ s³abi, st¹d te¿ pos³uguj¹ siê religi¹ jako narzêdziem budz¹cym poczucie winy u tych, którzy
s¹ silniejsi od s³abych, zapewniaj¹c, tym samym, kap³anom
uprzywilejowan¹ pozycjê w hierarchii spo³ecznej.
Kolejny proces uprawiania filozofii religii, to postrzeganie
jej jako przemiany religii w filozofiê. Po raz pierwszy ten typ
refleksji pojawia siê w dobie hellenistycznej, kiedy to z wykorzystaniem alegorezy reinterpretuje siê bóstwa jako personifikacje si³y natury. Mechanizm ten pozwala na przejcie od
panteonu bóstw do pojêæ kosmologicznych. Jeszcze ciekawiej
zjawisko to ukazuj¹ Dialogi Platona, który pewne prawdy przekazywane w micie stara siê zracjonalizowaæ i ukazaæ w kategorii praw opisywalnych i postrzegalnych na p³aszczynie teoretycznej. Filozofia jest w tym przypadku traktowana jako religia uwiadomiona.
Trzeci sposób uprawiania filozofii religii opiera siê teologii filozoficznej. Czym ró¿ni siê teologia filozoficzna od religii? W istocie religii tkwi¹ dwa pytania: pytanie o imiê Boga i
pytanie o elementy teofanii. Dla cz³owieka modl¹cego siê istotne
jest to, aby wiedzieæ ku komu modlitwa ma byæ skierowana,
kogo w tej modlitwie pragnie on wzywaæ. Znajomoæ elementów teofanii pozwala na rozró¿nienie z³udzeñ od prawdziwego
wydarzenia Objawienia. W religii bêdzie chodzi³o o podtrzymanie kontaktu pomiêdzy bóstwem, a wyznawc¹. W teologii
filozoficznej nie ma tych dwóch pytañ, stawia siê tu raczej pytania o istotê Boga oraz o sposób Jego istnienia. Pierwszym
filozofem, który w taki sposób podchodzi³ do kategorii religii
by³ w. Augustyn z Hippony, który pisz¹c swoje podstawowe
traktaty, takie jak O Trójcy wiêtej; O Pañstwie Bo¿ym czy
O doktrynie chrzecijañskiej wychodzi z za³o¿eñ filozoficznego opisu Boga. Owe za³o¿enia s¹ dla Augustyna, jak i dla jego
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naladowców, o tyle istotne, ¿e mamy tu do czynienia ze staraniami wykazania, (pomimo irracjonalnoci, to jest Transcendencji Boga wzglêdem ludzkiego rozumu) mo¿na na poziomie
racjonalnym uprawiaæ refleksjê powiêcon¹ Bogu i wcale nie
musi to implikowaæ jakich b³êdów. Z drugiej strony stara³ siê
wykazaæ, ¿e na poziomie refleksji filozoficznej istnieje mo¿liwoæ pe³niejszego poznawania zagadnieñ zwi¹zanych z religi¹
dla osób wierz¹cych ni¿ dla ateistów.
Ten typ filozofowania ewoluowa³ w sposób bardzo niezwyk³y od hermeneutyki teologicznej jak¹ uprawia³ Augustyn a¿
do onto-teologii. Przez onto-teologiê bêdziemy rozumieli takie
zabiegi poznawcze, które bêd¹ d¹¿y³y do kreowania dowodów
na istnienie Boga. W tym wyra¿a siê wielkie pragnienie cz³owieka: uchwycenie Boga, a mo¿e raczej uzyskanie racjonalnej
pewnoci o istnieniu Boga. Onto-teologia posiada dwa filary,
na których wspiera siê jej praktyka: sprowadza wszelkie istnienie do samego bytu i t³umaczy ten¿e byt, jako realnie to¿samy
z Bogiem, oraz prowadzi rozró¿nienia pomiêdzy bytem, a wszelkim istnieniem skoñczonym. W pierwszym przypadku mamy
do czynienie z konstruowaniem dowodów na istnienie Boga.
W drugim natomiast z praktyk¹ odrzucania fa³szywych bogów.
Wszystkie te sposoby podejcia do problematyki zwi¹zanej z religi¹ nie obejmuj¹ jeszcze nie prezentowanego aspektu
jêzyka religijnego, bêd¹cego tematem osobnych rozwa¿añ.
Poniewa¿ jêzyk jakim pos³uguje siê cz³owiek religijny jest istotnie ró¿ny od jêzyka, którym pos³uguje siê cz³owiek religijny.
Znak, który pojawia siê w polu jêzyka religijnego, jest zupe³nie innym znakiem od znaków jêzyka potocznego, czy te¿
ogólnego. Tylko z tej przyczyny, i¿ znaki w obrêbie jêzyka religijnego maj¹ moc samoistnego powstawania, a ponadto posiadaj¹ treci mog¹ce cz³owiekowi wyjaniæ jego sytuacje egzystencjaln¹, w jakiej znajduje siê tu i teraz.
q
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n Bogdan Trocha

Po-s³owie wobec Nieobecnego
Pytaj¹c o cz³owieka. Myl filozoficzna Józefa Tischnera, Wydawnictwo Znak red. ks. W. Zuziak, Kraków2001
Ksi¹¿ka ta jest zbiorem tekstów wyg³oszonych na konferencji powiêconej pamiêci zmar³ego ks. Prof. Józefa Tischnera, która odby³a siê w trakcie zesz³orocznych Dni Tischnerowskich zorganizowanych w Krakowie. To pierwsza pozycja w polskim pimiennictwie filozoficznym podejmuj¹ca problematykê myli Tischnera. Jest to o tyle smutniejsze, ¿e jak
wskazuje lista referentów myl ta jest znana i ceniona w ca³ej
Europie. Wród zaproszonych goci znajdowali siê najwybitniejsi filozofie polscy oraz wielu znamienitych goci z zagranicy.
Istotn¹ cechê tych tekstów oddaje podtytu³ Myl filozoficzna Józefa Tischnera: nie mamy tu do czynienia tylko i
wy³¹cznie z zorientowan¹ dialogicznie antropologi¹ dramatu
lecz z ca³ym spektrum problemów, które by³y tematem rozwa¿añ ks. Tischnera a tak¿e z odnoszeniem siê do tradycji i ukazywaniem miejsca w niej róde³ i owoców myli Tischnera.
Teksty zosta³y podzielone na trzy grupy tematyczne:
Inspiracje i polemiki, Dramat cz³owieka w horyzoncie dobra, W stronê mylenia religijnego.
Pierwsza grupa tekstów zostaje otwarta wnikliwym
studium prof. Stró¿ewskiego powiêconego zwi¹zkom metafizyki i dobra zarówno w tradycji myli zachodniej jak w i pismach Tischnera. Problem dobra i Dobra to jeden z najwa¿niejszych w myli twórcy koncepcji cz³owieka agatologicznego. Stró¿ewski ukazuje w jaki sposób Tischner wpisuje siê w
tradycjê myli zachodniej borykaj¹cej siê z kwesti¹ dlaczego
raczej jest co, a nie nic. To tekst, który nale¿a³oby poleciæ
wnikliwej lekturze wszystkim krytykom tischnerowskiej wyk³adni teologicznej. Teksty tej czêci ksi¹¿ki ukazuj¹ tylko niektóre aspekty myli Profesora, takie jak zwi¹zki z Platonem i
w. Augustynem, polemiki z Heideggerem oraz przekraczanie
zarówno myli Hegla jak i metody Husserla oraz zwi¹zki z francusk¹ filozofi¹ refleksyjn¹. Tu koledzy i uczniowie Tischnera
wydobywaj¹ to wszystko, co czêsto umyka³o czytelnikom Jego
tekstów, to jest ci¹g³¹ troskê o cz³owieka i ustawiczne pytanie
o wolnoæ i dobro. Najtrafniej chyba oddali kwestie tych poszukiwañ prof. Delsol stwierdzaj¹ca, ¿e wspó³czesna filozofia
mo¿e skupiaæ siê raczej na konstruowaniu pytañ, a nie dawaniu odpowiedzi. Dope³nieniem tego stwierdzenia apropos
metody filozofowania Tischnera da³ ks. prof. Heller wskazuj¹c na ród³a zanurzania siê Tischnera w mylenie z g³êbi
metafory nie czyni¹c przy tym z tego zarzutu a raczej wskazuj¹c na konieczn¹ celowoæ takiej praktyki. Myl Tischnera
to nie tylko myl g³êboko osadzona w tradycji, poszukuj¹ca
nowych dróg wyjcia z dramatu istnienia, ale to przede wszystkim myl chodz¹ca po manowcach, na które niewielu siê zapuszcza³o w celu odkrywania tego, co dla cz³owieka najwa¿niejsze.
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Druga czêæ zwi¹zana z problematyk¹ wartoci wydaje mi siê w³aciwie polemiczna. Prof. Wêgrzecki ukazuje
polemiczn¹ wzglêdem tekstu A.Bobko tezê mówi¹c¹ o kwestii
wartoci w filozofowaniu Tischnera. Wydaje siê, ¿e Wêgrzecki
ma racje twierdz¹c, i¿ wartoci w ca³ym okresie pracy naukowej by³y dla Tischnera czym istotnie wa¿nym, co wyklucza
tezê o czasowym Jego zainteresowaniu t¹ kwesti¹ i, co jeszcze
istotniejsze ukazuje on zupe³nie inne podejcie do kwestii wniosków w tej materii. Teza dr. Bobko o estetyzacji cz³owieka jako
specyficznym zwieñczeniu mylenia wed³ug wartoci jest dla
prof. Wêgrzeckiego raczej chybiona. Jeszcze ciekawszym tekstem jest polemika post mortem z Tischnerem w kwestii cz³owieka agatologicznego. To chyba najciekawszy tekst tej konferencji ukazuj¹cy nie tylko s³aboci mylenia samego Tischnera ale i wa¿koæ problemów, z którymi stara³ siê on borykaæ.
Wyranie widaæ tu napiêcie pomiêdzy najwiêksz¹ s³aboci¹
(zdaniem niektórych) oraz najwiêksz¹ zalet¹ (zdaniem innych)
to jest wykorzystywaniem w refleksji filozoficznej ju¿ nie tylko metafor, co wrêcz pos³ugiwanie siê metaforycznym stylem
i przypisanym mu myleniem. Zarzuty prof. Skargi obna¿aj¹
s³aboæ takiego mylenia, co zdaje siê potwierdzaæ znacznie
wczeniejsze uwagi w tej materii prof. Bocheñskiego OP, a jednak dla czytelnika wa¿ne jest to, ¿e filozofia rygorystycznie
przestrzegaj¹ca regu³ metody pozostaje czêsto bezradna wobec pytañ, za którymi Tischner dopiero podejmowa³ refleksjê.
Trzecia grupa tekstów prezentuje relacje pomiêdzy
myl¹ filozoficzn¹ Tischnera a religi¹. Wyk³ad prof. Malagutiego ukazuje Tischnera znanego tylko nielicznym jego uczniom
jako uwa¿nego czytelnika tekstów mistycznych ale przede
wszystkim jako filozofa ukazuj¹cego niezwyk³¹ wa¿koæ treci ksi¹g mistycznych Doktorów Kocio³a we wspó³czesnych
poszukiwaniach sensu historii oraz uwik³anego w ni¹ cz³owieka. Wszystkie wyk³ady tej czêci ukazuj¹ w³anie ten niezwykle wa¿ny element mylenia Tischnera, który najdobitniej uwypukli³ prof. Tarnowski mówi¹c o metaforyzacji naszego wiata. Zabieg ten pozwoli³ ukazaæ nie tylko kondycjê cz³owieka
wspó³czesnego wpisan¹ w figurê pielgrzyma ale wskaza³ tak¿e
na to, co w tej koncepcji filozoficznej jest najwa¿niejsze, to
znaczy na pod¹¿anie ladami Transcendencji ku rzeczywistoci która nie istnieje w ramach metaforycznego als ob.
Ksi¹¿ka ze wszech miar ciekawa, szkoda tylko, ¿e brakuje tu g³osu Nieobecnego. Mo¿e jak zwykle okazalimy siê
m¹drymi po szkodzie. A jednak to ksi¹¿ka wa¿na i dla osób
obeznanych z tekstami Ks. Profesora jak i tymi, którzy mówi¹c
o jego tekstach znaj¹ ich treæ tylko z recenzji lub powierzchownej lektury. Wyk³ady wszystkich prelegentów wyranie
wskazuj¹ nie tylko na g³êbiê tej myli ale równie¿ na jej niezwyk³¹ z³o¿onoæ jak wa¿koæ podejmowanych kwestii.
Mo¿na tylko ¿yczyæ sobie podjêcia wysi³ku zawo³ania przywo³ywanego przez prof. Swie¿awskiego duc in altum.
q
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Istotowe mylenie o cz³owieku

Filozoficzna twórczoæ ksiêdza, a póniej biskupa i
kardyna³a, Karola Wojty³y, do chwili wyboru go na Stolicê
Piotrow¹, by³a znana tylko w w¹skich krêgach. Dzia³o siê
tak byæ mo¿e z tego powodu, ¿e  jak pisze Karol Tarnowski
- Papie¿ jest mylicielem i poet¹ zarówno mylowo jak i
jêzykowo trudnym...1 . Po wyborze na Papie¿a sytuacja uleg³a zasadniczej zmianie. Dzie³a Wojty³y zaczê³y byæ t³umaczone na obce jêzyki, zaczê³y tak¿e pojawiaæ siê ró¿ne ich
opracowania. Katolicki Uniwersytet Lubelski og³osi³ drukiem
wyk³ady, które prowadzi³ tam jako profesor. To wszystko sprawi³o, ¿e obecnie mo¿emy mieæ udzia³ w znacznie pe³niejszym owocu filozoficznych badañ K. Wojty³y.
Czy zatem mo¿emy powiedzieæ, ¿e myl Karola Wojty³y  papie¿a Jana Paw³a II jest ju¿ doæ powszechnie znana? Czy jej wp³yw na nasze mylenie, na rozumienie cz³owieka i wiata jest tak wielki jak wielka jest ta myl? Odpowiadaj¹c na te pytania znów pos³u¿ê siê s³owami K. Tarnowskiego. Pisze on tak: Wielka wizja cz³owieka, jak¹ roztacza
myl Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, teoretycznie powinna
byæ bliska myleniu ka¿dego polskiego katolika i twórczo
przyswojona przez ka¿dego polskiego filozofa i teologa: jêzyk tej poezji i tej filozofii jest w koñcu naszym jêzykiem.
Có¿ z tego jednak, kiedy w Polsce, nie nawyk³ej do wojowania myl¹, ladów tego przyswojenia  poza paroma chlubnymi wyj¹tkami  nie bardzo widaæ2 .
W tej sytuacji dobrze siê sta³o, ¿e ukaza³y siê Rozwa¿ania o istocie cz³owieka autorstwa Karola Wojty³y3 .
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêci. Najpierw zamieszczone
zosta³o S³owo wstêpne pióra Teresy Skawiñskiej, nastêpnie
Wprowadzenie autorstwa ks. Tadeusza lipki, i wreszcie zasadnicze rozwa¿ania, podzielone na cztery rozdzia³y, s¹ owocem pracy ks. K. Wojty³y. Sta³o siê po dwakroæ dobrze, ¿e
pozycja ta zosta³a og³oszona drukiem. Po pierwsze, poszerza
ona dorobek filozoficznej dzia³alnoci K. Wojty³y. Po drugie, stwarza ona mo¿liwoæ bycia wprowadzonym w mylenie filozoficzne nawet dla tych, którzy nie zajmuj¹ siê t¹ dyscyplin¹ w sposób profesjonalny.
Praca ta ma specyficzny charakter. Jej autorem by³
29-letni ksi¹dz, wikariusz parafii w. Floriana w Krakowie.
Ponadto nie zosta³a ona przygotowana do druku przez Autora, a przez s³uchaczy. Ksi¹¿ka tê stanowi¹ bowiem zapisane
wyk³ady, które by³y wyg³aszane w tamtejszym duszpasterstwie akademickim. Aby lepiej wyjaniæ genezê tego opsculum oddajmy g³os osobie, która by³a w owym czasie studentk¹ i wyk³adów tych mia³a szczêcie s³uchaæ, mieszkaj¹cej w
Pary¿u Teresie Skawiñskiej. Pisze ona: Rok 1949. W Polsce stalinizm, zniewolenie i indoktrynacja osi¹gaj¹ apogeum.
(...) Do parafii w. Floriana w Krakowie w dniu 17 marca
zosta³ skierowany do pracy jako wikariusz m³ody ksi¹dz,
doktor teologii, Karol Wojty³a. (...) By³am jedn¹ ze studentek, których inicjatywa spowodowa³a, ¿e mianowany duszpasterzem akademickim parafii w. Floriana ksi¹dz Karol
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Wojty³a rozpocz¹³ roczny cykl wyk³adów dla rodowiska
akademickiego Krakowa, zatytu³owany Rozwa¿ania o istocie cz³owieka. (...) Wtedy, w 1949 r., powsta³ projekt, aby
treæ g³oszonych u w. Floriana... konferencji udostêpniæ szerszej ni¿ tylko bezporedni s³uchacze grupie studentów poprzez wydanie skryptu. Autor nie tylko wyrazi³ na to zgodê,
ale sam spisa³ na maszynie wyg³oszone wyk³ady, co dzisiaj 
przy pe³nym poszanowaniu zachowanego tekstu  pozwala
odbieraæ myl autorsk¹. (ss. 5-6)
Choæ wyk³ady by³y prowadzone dla cz³onków duszpasterstwa akademickiego a nie dla ludzi uprawiaj¹cych filozofiê zawodowo, to jednak ich treæ mo¿e ubogaciæ równie¿ tych, którzy nale¿¹ do tej ostatniej grupy. Ks. T. lipko
pisze, ¿e Rozwa¿ania o istocie cz³owieka maj¹ co do powiedzenia równie¿ profesjonalnym etykom. (s.12). Jest
to zatem praca, po któr¹ mo¿e i powinien siêgn¹æ ka¿dy.
Swoje rozwa¿ania dotycz¹ce istoty cz³owieka K.
Wojty³a rozpoczyna od wskazania na metodê, któr¹ bêdzie
siê pos³ugiwa³, czyli od omówienia postawy poznawczej. (Te
zagadnienia wype³ni¹ rozdzia³ I pracy, zawarty na ss. 15-26)
Jest to postawa na wskro realistyczna. (s.16) Co to znaczy? Znaczy to, ¿e badaj¹cy zak³ada, i¿ jego umys³ dosiêga
pozazmys³owej rzeczywistoci i zdolny jest ujmowaæ sam¹
jej istotê. Takie nastawienie odró¿nia nas  kontynuuje Wojty³a  od wszelkiego rodzaju agnostyków czy te¿ idealistów,
którzy obrazu wiata nie wydobywaj¹ z przedmiotowej rzeczywistoci, ale uznaj¹ go za czysty wytwór myl¹cego podmiotu. (s.16)
Tym, co interesuje Autora nie jest badanie wszelkiego bytu, ale bytu szczególnego, tego, który okrelamy przy
pomocy s³owa cz³owiek. A mo¿na o nim mówiæ w dwojaki sposób. Mo¿na to przecie¿ czyniæ ju¿ to pod k¹tem losu
cz³owieka, ju¿ to pod k¹tem jego istoty. (s.18) Wojty³a
wybiera ów drugi aspekt, jest on bowiem fundamentalny i
warunkuj¹cy pierwszy z tu wymienionych. Los bowiem cz³owieka w ogromnej mierze stanowi konsekwencjê jego istoty.
Tak wiêc temat dotycz¹cy istoty cz³owieka jest logicznie
wczeniejszy i bardziej podstawowy. (s.18)
Opis bytu ludzkiego jest niezwykle skomplikowany. Oto bowiem stajemy wobec bytu z³o¿onego, psychofizycznego, takiego, który jest ukonstytuowany nie tylko przez
pierwiastek materialny ale równie¿ przez pierwiastek duchowy. Wyjanieniem bytu ludzkiego w aspekcie jego cielesnoci  przypomina Autor - zajmuje siê ca³a plejada nauk dowiadczalnych, która podbudowuje nam to zagadnienie
niejako od do³u, od strony faktów i konkretów. Natomiast
na duchowoæ cz³owieka wskazuje religia, która ujmuje ten
sam problem niejako od góry, od strony ostatnich konsekwencji, tak czy inaczej pojêtej istoty cz³owieka. (s.21)
Duszy, czyli duchowego pierwiastka konstytuuj¹cego cz³owieka, nie poznajemy wprost i bezporednio, nie
poznajemy jej na drodze jakiego ogl¹du czy intuicji. Do-
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cieramy do niej poznawczo drog¹ poredni¹, przez cis³e
i stopniowe wnioskowanie ze skutków, tj. z przejawów ¿ycia
ludzkiego, o ródle tego ¿ycia. (s. 25) Mamy wiêc tu odwo³anie siê do metafizyki klasycznej i jej zasady g³osz¹cej, i¿
agere sequitur esse. Takim przejawem wskazuj¹cym na element duchowy w cz³owieku jest kultura, któr¹ on tworzy.
Tylko cz³owiek posiada zdolnoci kulturotwórcze. (s.28)
Cz³owiek, jako jedyny twórca kultury w widzialnym wiecie, musi zatem ró¿niæ siê od wszelkiego innego stworzenia.
Dawno ju¿ myl filozoficzna ujê³a wynik tej obserwacji
w lapidarn¹ formu³ê: genus humanum arte et ratione vivit).
(s. 29) Podobn¹ myl do tej, któr¹ wyczytujemy u Wojty³y,
odnajdujemy np. w tekstach ks. K. Michalskiego. Ten ostatni
pisa³; Tylko cz³owiek kulturê stwarza, tylko on j¹ rozumie,
tylko on j¹ potrafi odziedziczyæ, oceniæ i rozbudowaæ, dowodz¹c przez to, ¿e tylko w nim tkwi to co, co go wynosi
ponad naturê, ponad zwierzê na ka¿dym stopniu jego rozwoju. Kto dzisiaj dowodzi, ¿e istnieje g³êboka, istotna ró¿nica
miêdzy dusz¹ a dusz¹, miêdzy dusz¹ , co wkracza w sferê
ducha, a dusz¹, co do tej sfery nie dosiêga  obiera zazwyczaj jedn¹ z dwóch dróg, bo albo wi¹¿e zagadnienie z faktem
kultury, albo przeprowadza drobiazgow¹ analizê funkcji, które
przez w³aciwy sobie duchowy charakter wyodrêbniaj¹ siê
od wszystkich innych faktów psychicznych4 . Karol Wojty³a nie pomin¹³ ¿adnej z tych dróg, dlatego w dalszej czêci
pracy odnajdujemy zarówno analizê ludzkiego poznania jak
i po¿¹dania (d¹¿enia).
Poznanie ludzkie to nie tylko poznanie dokonuj¹ce
siê przy pomocy zmys³ów, ale to równie¿ poznanie umys³owe, które swój wyraz znajduje w pojêciach. Wiedza przyrodnicza  pisze K. Wojty³a  pozostawi³a nas przy reakcji
odnonych orodków mózgowych. Otó¿... mamy pe³ne prawo przyj¹æ, ¿e od chwili gdy podnieta dotar³a do orodków
mózgowych, zajê³a siê ni¹ inna si³a, inna w³adza: rozum, który
przez proces tzw. abstrakcji (nie jest to ¿aden proces przyrodniczy, dochodzimy do jego okrelenia na podstawie psychologicznej introspekcji) wydoby³ z tej wra¿eniowej
(wzglêdnie: wyobra¿eniowej) treci zupe³nie odrêbn¹ treæ
umys³ow¹. Je¿eli taka treæ znajdujemy w swych prze¿yciach,
je¿eli stwierdzamy j¹, wobec tego mamy cis³e prawo wnioskowaæ z tej treci o w³adzy, która treæ tê wywo³uje, a z natury tej treci wnioskowaæ o naturze samej w³adzy. W ten
sposób rozum ludzki staje przed nami w pe³nej oczywistoci
swej odrêbnej od materii duchowej natury. (ss. 56-57) O duchowoci w cz³owieku wiadczy równie¿ sfera d¹¿eniowa.
Wyra¿a siê to w tym, ¿e uczucia ni¿sze podlegaj¹ procesowi
sublimacji, a uczucia wy¿sze procesowi wychowania, co domaga siê interwencji pierwiastka ponadmaterialnego. (s. 70)
Takim wyrazem ducha konstytuuj¹cego byt ludzki s¹ równie¿ uczucia wy¿sze oraz akty woli. przecie¿ uczucia wy¿sze  pisze Wojty³a  stanowi¹ takie w³anie uwra¿liwienie
naturalnej sfery uczuciowej na dobra poznane umys³owo, abstrakcyjnie, na dobra i prawdy religijne, etyczne, estetyczne
itp. Jeli za chodzi o ca³y ów jedynie w cz³owieku ¿ywotny
zespó³ prze¿yæ woli, to fakt jej wolnoci niejako rozsadza od
wewn¹trz typow¹ organizacjê bytów materialnych, wytwarzaj¹c w cz³owieku takie prze¿ycia, których ¿adn¹ miar¹ nie
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da siê sprowadziæ do najwy¿ej nawet zorganizowanych si³
materii o¿ywionej jako do w³aciwego i pierwszego ród³a.
Je¿eli jeszcze dodamy do tego, ¿e te wolne d¹¿enia ludzkiej
woli ci¹gle zwracaj¹ siê do pewnych dóbr niematerialnych,
do takich dóbr duchowych, jak cnota, wiedza, postêp, dobra
nadprzyrodzone, wreszcie - sam Bóg, to wówczas tym ³atwiej bêdzie nam okreliæ naturê tego pierwszego motoru,
który wywo³uje te d¹¿enia i przez nie kszta³tuje ¿ycie ludzkie. Wówczas te¿ ca³e swe filozoficzne pokrycie znajd¹ te
s³owa Aposto³a: gdzie duch  tam wolnoæ(2Kor. 3,17).
(ss. 70-71).
Rozdzia³ trzeci zosta³ powiêcony dalszym zagadnieniom dotycz¹cym kwestii duszy ludzkiej. Czym ona jest?
Jest ona pierwiastkiem zasadniczym, który o¿ywia cz³owieka, stanowi jego pierwsze ród³o i pierwsz¹ zasadê wszystkich jego aktów. Pierwiastek ten nie daje siê sprowadziæ do
energii ¿yciowych i si³, którymi dysponuje materialny ludzki
organizm. (Por. s. 73) Dusza ludzka jest natury duchowej,
wszak jest tu ustrój wewnêtrznie od materii niezale¿ny, zdolny do poznania i celowego d¹¿enia. (s. 75) Dusza ludzka
jest duchowym bytem substancjalnym. Co to jest substancja
Autor omawia na stronach 76-82. O tym, ¿e dusza ludzka
jest w³anie takim bytem wiadczy fakt, ¿e dusza stanowi
owo pierwsze ród³o i pierwsz¹ zasadê ¿ycia, do której wszystkie tego ¿ycia przejawy w ostatecznoci siê sprowadzaj¹,
z której wyp³ywaj¹ i pochodz¹. Jeli za tak  wówczas trudno pomyleæ, aby dusza mia³a siê jeszcze opieraæ na czym
innym, na jakiej dalszej jeszcze i g³êbszej podstawie w cz³owieku jako na ródle i zasadzie swych dzia³añ i swego istnienia. Ona sama stanowi w³aciwy podmiot swego istnienia
i dzia³ania, a dzia³a przez przypad³oci, które siê na niej bezporednio lub porednio (tj. za porednictwem cia³a) opieraj¹. A wiêc  sama jest substancj¹. To rozumowanie jest proste  konkluduje Wojty³a. (s. 79) O substancjalnoci duszy
ludzkiej wiadczy równie¿ trwa³oæ naszego ja. To nasze
ja przezywamy we wszystkich naszych prze¿yciach (s.
80). Jest wiêc ono nie podlegaj¹cym tym wymianom, jakim
podlega organizm ludzki  odnajduje wci¹¿ siebie przez akt
samowiadomoci. (s. 81)
Substancjalna duchowa dusza ludzka nie ulega zniszczeniu a wiêc jest ona niemiertelna. Byty duchowe, w odró¿nieniu od materialnych nie s¹ z³o¿one z ¿adnych czêci.
wiadcz¹ o tym akty wiadomoci i woli, które nie daj¹ siê
zmierzyæ przy pomocy ¿adnej skali ilociowej. A zatem, byty
proste jako takie, czyli niez³o¿one, nie daj¹ siê te¿ na ¿adne
czêci roz³o¿yæ, a w³anie rozpad na czêci oznacza zniszczenie jakiego bytu. (Por. s. 83) Poniewa¿ mog¹ tu nasuwaæ
siê pewne trudnoci w zrozumieniu zagadnienia, dlatego te¿
Wojty³a dodaje: Inna rzecz, ¿e owe materialne czêci, bêd¹ce produktem rozk³adu bytów materialnych (np. atomy), same
wchodz¹ w nowe ustroje i organizmy; i w takim znaczeniu s¹
równie¿ poniek¹d niezniszczalne. Gdy jednak chodzi o niemiertelnoæ duchowej ludzkiej duszy, to zak³ada ona zachowanie nienaruszonej i to¿samej indywidualnej formy, jej dalsze trwanie po mierci, tj. po rozk³adzie materialnego organizmu ludzkiego cia³a. I taka niezniszczalnoæ, niemiertelnoæ nale¿y  twierdzimy  do samej istoty duchowej duszy,
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stanowi przymiot jej natury. (s.83)
Dusza jest zespolona z cia³em , ale nie jest to jaki zlepek obu tych elementów. Te dwa pierwiastki
kszta³tuj¹ce ludzk¹ naturê ³¹cz¹ siê z sob¹ w jedn¹ substancjê. (s.85) Szczegó³owym problemom zwi¹zanym
z tym tematem Autor powiêca wiele miejsca rozwa¿aj¹c
je na stronach 84-95.
Rozdzia³ ten koñczy siê kilkoma uwagami na
temat ludzkiej osoby. Podaj¹c w skrócie ich treæ mo¿na
powiedzieæ, ¿e ka¿dy poszczególny cz³owiek jest osob¹
poniewa¿ choæ mieci siê w granicach gatunku, to jednak równoczenie wystêpuje poniek¹d z tych granic, aby
stanowiæ ka¿dy dla siebie odrêbny wiat prze¿yæ, twórczoci i celów. (s. 97)
Rozdzia³ IV jest pomylany jako rozdzia³ teologiczny. Dope³nia on rozwa¿ania dotycz¹ce istoty cz³owieka, gdy¿ wskazuje na niego jako na stworzenie wyj¹tkowe. Ta godnoæ cz³owieka najkrócej mo¿e zostaæ wyra¿ona s³owami, zapisanymi przez w. Jana. Wojty³a pisze
wiêc: Zacznijmy od znanego zdania, które w. Jan umieci³ zaraz na pocz¹tku swej Ewangelii: da³ im moc, aby
siê stali synami Bo¿ymi. (J. 1,12) Komu da³ tê moc? Tym,
którzy przyjêli S³owo Wcielone  Jezusa Chrystusa. (s.
106) Dlatego te¿ cz³owiek, który ma ³askê, który zosta³
przysposobiony za syna Bo¿ego, nosi w sobie co z Bóstwa i na tej podstawie bierze udzia³ w wewnêtrznym ¿yciu Bo¿ym. (s. 119) O takim wyniesieniu i takiej godnoci filozofom nawet nie mog³a przyjæ myl do g³owy.
U Arystotelesa Absolut jest zimnym pierwszym poruszycielem, który nie mo¿e kochaæ. Platon przyjmowa³
uczestnictwo, ale by³o ono zaledwie czym, co mo¿na
okreliæ jako dopuszczenie do udzia³u z zewn¹trz. To za,
co przynosi nam Ewangelia jest rzeczywicie Dobr¹
Nowin¹, jest nadziej¹ dla ka¿dego cz³owieka, który tylko chce zastanowiæ siê i przyj¹æ nadziejê p³yn¹c¹ z powo³ania cz³owieka do zbawienia, czyli do uczestnictwa
w wewnêtrznym ¿yciu Bo¿ym. Takiemu g³êbokiemu zastanowieniu siê nad tym kim jest cz³owiek, kim jestem ja,
ma w³anie s³u¿yæ ksi¹¿eczka Karola Wojty³y Rozwa¿ania o istocie cz³owieka.
q
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