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O zagadnieniach wstępnych
Jednym z kluczowych problemów, z jakim zmaga siê filozofia jest pytanie
o to, co jest punktem wyjcia jej refleksji. Doprecyzowuj¹c, kwestia ta sta³a siê
problematyczna w czasach nowo¿ytnych, wraz z filozoficzn¹ rewolucj¹ zapocz¹tkowan¹ przez Kartezjusza. W czasach j¹ poprzedzaj¹cych, zagadnienie
to nie stanowi³o a¿ tak wielkiego problemu. Panowa³o przekonanie, ¿e filozofia rozpoczyna siê w momencie, kiedy zaczynamy medytowaæ nad otaczaj¹cym nas wiatem, który jest dostêpny poznawczo. Tu w³anie zagwarantowana
jest obiektywnoæ namys³u, bowiem wiat, zasadniczo, postrzegany jest podobnie przez ka¿dego cz³owieka. Poprzez rozumn¹ refleksjê, mo¿na dojæ do
wiedzy oczywistej i pewnej.
Sytuacja zmienia siê jednak zasadniczo w momencie, kiedy stwierdzimy,
¿e punktem wyjcia refleksji filozoficznej jest raczej cz³owiek, ani¿eli wiat.
Stwierdzenie takie ma daleko id¹ce konsekwencje. Cz³owiek to nie kategoria
ogólna, to nie idea, czy pojêcie. Chodzi o cz³owieka konkretnego, tego oto,
wraz z histori¹ jego egzystencji, mo¿liwociami poznawczymi, uwarunkowaniami emocjonalnymi, kulturowymi, czy spo³ecznymi. Filozofia ta wydaje siê
w sposób nieuchronny zmierzaæ w kierunku subiektywizmu, gdy¿ ka¿da jedAdres/Addresse/Anschrift: ks. dr Miros³aw Pawliszyn, Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, mipawl@interia.pl.
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nostka, która stanowi punkt wyjcia refleksji, jest niepowtarzalnym indywiduum, które choæ zanurzone w wiecie poznaje je na swój sposób, wedle w³asnych mo¿liwoci. Na poznanie sk³ada siê nie tylko obserwacja, która prowadzi do wiedzy. Zaanga¿owane s¹ tu indywidualne dyspozycje. Pozostaje
kwesti¹ otwart¹, na ile wspomagaj¹ one, a na ile zaciemniaj¹ poznanie otaczaj¹cej rzeczywistoci.
Spór miêdzy tymi koncepcjami trwa, chocia¿ trudno ju¿ dzisiaj uprawiaæ
filozofiê poza cz³owiekiem, nie uwzglêdniaj¹c go jako problemu, pomijaj¹c
fakt jego wyj¹tkowoci w wiecie. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e jednym
z najczêciej powtarzanych zarzutów pod adresem filozofii wspó³czesnej1 jest
w³anie zarzut subiektywizmu. Wydaje siê jednak, ¿e nie jest on do koñca
trafny. Pytanie o cz³owieka, jest równoczenie pytaniem o to, co wspólne ka¿demu, co w nas samych jest wa¿ne i istotne.
Jeden z obszarów, w odniesieniu do których pytanie o cz³owieka brzmi
szczególnie doniole, dotyczy jego dowiadczenia religijnego. A g³êbiej pytamy, jaki element jego ducha (wiadomoci, doznañ emocjonalnych) domaga
siê rozstrzygniêæ o charakterze religijnym i nie jest ju¿ to tylko pytanie
o jednostkowe prze¿ycia. Jest to na wskro pytanie o cz³owieka jako takiego,
o sposób jego istnienia. Wolno siê zastanowiæ, czy w dalszym ci¹gu rozwa¿ania takie maj¹ charakter wy³¹cznie subiektywny?
Jednym z modelowych przyk³adów tak uprawianej filozofii, stawiaj¹cej
fundamentalne pytania o cz³owieka i jego zwi¹zki z religi¹, jest refleksja Abrahama J. Heschela2 . Myliciel to oryginalny i twórczy, filozof mia³o wchodz¹1 Autor ma wiadomoæ, ¿e przedstawione rozgraniczenie filozofii, jak wszelkie uogólnienia, ma
uproszczony charakter i pomija istotne niuanse.
2 Abraham Joshua Heschel urodzi³ siê w 1907 r. w Warszawie. By³ jednym z najwybitniejszych
przedstawicieli XX-wiecznej filozofii religii. Wolno chyba zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w tej dziedzinie nale¿y do najznamienitszych w dziejach ca³ej filozofii. Pochodzi³ z tradycyjnej i bardzo wybitnej
rodziny chasydzkiej, co w wiecie ¿ydowskim sytuowa³o rodzinê w gronie arystokracji. W dwudziestym
roku ¿ycia wyjecha³ na studia do Berlina, gdzie zda³ stosowne egzaminy i podj¹³ studia. Jego córka
Susannah opisuje, jak to profesorzy uniwersyteccy podejmowali próby przekonania go, by to w³anie
u nich napisa³ rozprawê doktorsk¹. Uwa¿ali go za wysoce utalentowanego i ka¿dy chcia³, by by³ jego
studentem (A.J. Heschel, Cz³owiek szukaj¹cy Boga, t³um. V. Reder, Kraków 2008, s. 15). Uzyskanie przez
niego doktoratu zbieg³o siê z narodzinami faszyzmu w Niemczech. W 1938 r. deportowany do Polski,
podj¹³ na krótko pracê w warszawskim Instytucie Nauk Judaistycznych. Na szeæ miesiêcy przed wybuchem wojny emigrowa³ do Londynu, a wkrótce potem do Stanów Zjednoczonych. Nie wróci³ ju¿ nigdy do
Niemiec ani do Polski. W jednym z listów napisa³: Je¿eli pojecha³bym do Polski lub do Niemiec, ka¿dy
kamieñ, ka¿de drzewo przypomina³oby mi o pogardzie, nienawici, mordach, o zabitych dzieciach,
o matkach spalonych ¿ywcem, o uduszonych istotach ludzkich (ibidem, s. 25). Swoj¹ znacz¹c¹ rolê
odegra³ w pracach Soboru Watykañskiego, bior¹c udzia³ w pracach nad deklaracj¹ Nostra aetate. Wybitny
naukowiec, filozof, dzia³acz religijny i spo³eczny. Uznany nie tylko w wiecie judaistycznym. Goszczony
przez polityków i przedstawicieli Kocio³a katolickiego. Zmar³ w szabat, w sobotê 23 grudnia 1972 r.
W tradycji ¿ydowskiej pe³n¹ pokoju mieræ w czasie snu uwa¿a siê za oznakê wielkiej pobo¿noci,
jeszcze wiêkszej, jeli mieræ nastêpuje w szabat. Taka mieræ nosi miano poca³unku Boga (ibidem, s. 40).
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cy na tereny mistyki. W filozofii, któr¹ uprawia³, cz³owiek jawi siê jako cile
odniesiony do Boga. Odniesienie to ma charakter ród³owy, zyskuje wrêcz
ontologiczne znaczenie. Bóg jest tutaj genez¹ wszelkiego rozwoju dziejowego,
jest Stwórc¹, który dzia³a w historii przez cz³owieka. Tak rozumiana historia
jest mistycznym ³¹czeniem cz³owieka z Bogiem. U jej podstaw le¿y tajemnica, której umys³ ludzki bez wiary do koñca nie zg³êbi3. Jak zauwa¿a Tadeusz Gadacz, filozoficzna koncepcja cz³owieka zostaje przeciwstawiona Kartezjuszowi, którego uwa¿a siê za ojca filozofii wspó³czesnej. Mylenie
prawdziwe, rzetelna refleksja nad wiatem i cz³owiekiem, nie rozpoczyna siê
od aktu w¹tpienia, ale zadziwienia. Ono za otwiera na pytanie, kim jestem,
w relacji do kogo jestem4. Ostatecznie byæ znaczy tyle, co byæ przedmiotem
troski ze strony Boga5.
Na podstawie powy¿szych spostrze¿eñ mo¿na sformu³owaæ interesuj¹cy
wniosek6. Zadziwienie, jak zauwa¿y sam Abraham Heschel, wykracza poza
racjonalne kategorie, nie da siê go opisaæ i scharakteryzowaæ. Nie sposób tak¿e
uj¹æ go w system i zyskaæ niepodwa¿aln¹ wiedzê o jego istocie7. Ma ono
swoj¹ wewnêtrzn¹ logikê, dalece odbiegaj¹c¹ od kategorii rozumowych. St¹d
te¿ zmuszeni jestemy przyznaæ, ¿e jêzyk ludzki jest tu nieporadny, a mo¿liwoci zrozumienia ograniczone. Chc¹c analizowaæ myl A. Heschela, trzeba byæ
wiadomym, ¿e s³owa bêd¹ zawsze nieadekwatne, a oceny wymykaæ spod
jednoznacznoci. Jêzyk pe³en obrazów i symboli nie mo¿e zostaæ ograbiony
z charakterystycznej g³êbi, któr¹ trudno prze³o¿yæ na kategorie filozoficzne.
Uprawiana przezeñ filozofia religii nie ma na celu dostarczenia racjonalnych
argumentów dla religii jako takiej. Jest ona raczej prób¹ odkrycia wymiaru
tajemnicy, która zadomowi³a siê w wiecie i przenika wszystko, co siê na ten
wiat sk³ada. Tajemnica nie jest absurdem, czy zgorszeniem dla rozumu, przeciwnie, rzeczy znane i dostrzegalne s¹ przesycone jej elektryzuj¹cym sensem,
sensem ods³aniaj¹cym serce8. Nie jest ona Bogiem, On j¹ raczej ustanawia.
Dla nas zas³oniêta, jest nieustannie ods³oniêta dla Niego. Nasycaj¹c sob¹ otaczaj¹cy nas wiat, sprawia, ¿e prawdziwa m¹droæ jest w³anie zawarta nie
w wiecie, a w samym Bogu9.
3
4
5
6

W. Szczerbiñski, Abrahama Joshuy Heschela filozofia cz³owieka, Lublin 2000, s. 15.
Por. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, tom II, Kraków 2009, s. 612.
Por. ibidem.
Niniejsze opracowanie w ¿adnym razie nie jest prób¹ ca³ociowego przedstawienia myli ¿ydowskiego filozofa. Na rynku polskim w sposób kompetentny i ca³ociowy uczynili to wspomniani ju¿
W. Szczerbiñski czy T. Gadacz.
7 A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, t³um. K.Wojtkowska, Kraków 2008, s. 20.
8 Ibidem, s. 31.
9 Por. W. Szczerbiñski, Abrahama Joshuy Heschela filozofia..., s. 130131.
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Zatem wniosek, o którym mowa, brzmi w sposób nastêpuj¹cy: W myleniu religijnym jedynym ród³em wgl¹dów jest religia. Dlatego wgl¹dy i pytania religii nie mog¹ byæ w pe³ni zsynchronizowane z wnioskami jakiegokolwiek systemu filozoficznego. To, co jest w pe³ni sensowne w religii, nie jest
w pe³ni sensowne w filozofii i vice versa10.

O wzniosłości i wrażliwości
Abraham Heschel, jak ju¿ zauwa¿ono, to filozof i mistyk, który w centrum swoich rozwa¿añ umieci³ Boga i odniesionego doñ cz³owieka. Z tej
perspektywy, jego refleksja dotycz¹ca fenomenu religii, wiary, a w konsekwencji i samego Boga, rozpoczyna siê od stwierdzenia: Cz³owiekowi nie
godzi siê nie zauwa¿aæ tego, co wznios³e11. Zauwa¿my, ¿e w zdaniu tym dwie
informacje wydaj¹ siê byæ szczególnie istotne. Swoisty imperatyw: nie godzi
siê oraz termin: wznios³oæ. Ta ostatnia kategoria nale¿y w g³ównej mierze
do dziedziny estetyki i oznacza tyle, co prezentowanie pewnych treci poprzez
rzeczy wielkie, budz¹ce grozê i podziw.
U A. Heschela wznios³oæ pe³ni inn¹ rolê. Nie jest ona cile zwi¹zana z piêknem, inn¹ kategori¹ estetyczn¹, choæ mo¿e ono do wznios³oci
prowadziæ. Jest ona obecna w tym, co widzimy, a czego nie jestemy
w stanie wyraziæ, jest milcz¹c¹ aluzj¹ rzeczy wobec znaczenia wiêkszego
ni¿ one same; dziêki czemu wszystkie rzeczy uzyskuj¹ znaczenie osta10 T. Gadacz, Historia filozofii..., s. 616. A. Heschel analizuje szczegó³owo zwi¹zki pomiêdzy
filozofi¹ a religi¹. Namys³ filozoficzny jest ograniczony, uprawiany zawsze w ramach jakiej szko³y,
dokonuje siê w okrelonym czasowo okresie historycznym. To sprawia, ¿e dotyczy on tylko wycinka
rzeczywistoci, ma z koniecznoci charakter fragmentaryczny. Jest i g³êbsza przyczyna takiego stanu
rzeczy. Nasz umys³ jest otêpia³y, permanentnie niezdolny, by uchwyciæ w jednym akcie postrzegania,
czy rozumienia, ca³oæ rzeczywistoci. Religia wykracza poza filozofiê. Zajmuje siê tym, co ma charakter specyficzny, wyj¹tkowy. Interesuje j¹ nie tyle rzeczywistoæ sama w sobie, ale jako ta, która jest
stworzona przez Stwórcê. Zatem istotne i wa¿ne jest to, by zrozumieæ j¹ jako odniesion¹ do Boga. Jak
dla filozofii wa¿ne s¹ pojêcia, tak dla religii wydarzenia w historii, w których ujawnia siê Stworzyciel.
To sprawia, ¿e poruszaj¹ siê one na dwóch ró¿nych poziomach uprawiania. Jednak nie oznacza to, ¿e s¹
one od siebie totalnie odseparowane b¹d ¿e tkwi¹ one we wzajemnej opozycji. Gdyby tak by³o, nie
moglibymy uprawiaæ filozofii religii. Filozofia nie powinna byæ jej wrogiem i oskar¿aæ j¹ o irracjonalnoæ. Religia za nie mo¿e bagatelizowaæ dorobku filozoficznego. Chodzi o m¹dry krytycyzm, weryfikacjê w³asnej refleksji. Filozofia religii przypomina o ograniczeniach tak filozofii, jak i religii. Pomaga
zrozumieæ sam¹ istotê religii jako takiej, wyjawiæ zamys³ Stwórczy wzglêdem stworzenia. W konsekwencji otwiera nas ona na wymiar tajemnicy i majestatu tego, co niewypowiedziane (por. A.J. Heschel,
Bóg szukaj¹cy cz³owieka, t³um. A. Gorzkowski, Kraków 2007, s. 1526).
11 A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 13.
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teczne12. Wi¹¿e siê z ujmowaniem wiata jako ca³oci, w zjednoczeniu tego,
co znane i nieznane, widzialne i niewidzialne. To, co jest postrzegane przez
zmys³y, jest tylko wyrastaj¹cym wierzcho³kiem tego, co g³êboko ukryte. Rozci¹gaj¹c siê ponad niewidzialnym, rzeczy tego wiata pozostaj¹ w tajemniczym
kontakcie z tym, czego nigdy nie dostrzeg³o ¿adne oko13. Wznios³oæ to
wspó³dzia³anie tego, co niewidoczne z tym, co widoczne. Ka¿dy czyn czerpie
sw¹ ¿ywotnoæ z rzeczywistoci ukrytej, a ka¿da sprawa dziej¹ca siê tu i teraz,
staje siê symbolem niewidzialnego. Tymczasem funkcjonuj¹c w wiecie, znajdujemy siê niejako w stanie duchowego otêpienia, nasza wra¿liwoæ na pe³n¹
rzeczywistoæ i wyczulenie na podniety ducha s¹ zredukowane14. Ujawnienie
pe³nej prawdy o wiecie albo inaczej: tego, co jedynie prawdziwe, jest niejako
zawieszone, a dzieje siê tak dlatego, ¿e sami ¿yjemy w stanie letargu. Heschel
powie o stanie sennoci i apatii15, które bior¹ siê z faktu uwik³ania cz³owieka
w historiê wszechwiata.
Chodzi wiêc o to, by obudziæ w sobie wiadomoæ owych ukrytych pok³adów rzeczywistoci, i uznaæ, ¿e to, co znane i zwyk³e, trzeba przyjmowaæ
jako p³yn¹ce z potê¿nego strumienia tajemnic i nieskoñczonoci16. Sama wiadomoæ jednak, wedle wskazañ Heschela, nie wystarczy. Nie chodzi tylko o to,
by wiedzieæ, ¿e tak jest, ¿e wiat jest cile odniesiony, zanurzony w tym, co
wznios³e. Jestemy zobligowani, przynagleni, by ta w³anie wiadomoæ sta³a
siê wyznacznikiem naszego ¿ycia. Istnieje co w rodzaju obowi¹zku, swoiste
ponaglenie do tego, by nie ignorowaæ tych ukrytych wymiarów wiata. Jest to
wa¿niejsze od wszelkich innych problemów i spraw17.
Wznios³oæ, to, co niewidzialne i ukryte, a zarazem stanowi¹ce sam fundament tego, co widzialne, jest nie do okrelenia, nie do nazwania, tak jak
¿adne dzie³o sztuki nie wyrazi³o nigdy otch³ani tego, czego nie da siê wypowiedzieæ, otch³ani, w której pobli¿u mieszkaj¹ dusze wiêtych, poetów i filozofów18. Domaga siê ona okrelonej postawy, która nie jest tylko emocjonalnym
prze¿yciem, ujawniaj¹cym siê w obliczu jakiego zjawiska. Aby odkryæ
w ca³ej pe³ni powagê wznios³oci potrzebna jest wra¿liwoæ, któr¹ Heschel
okreli, wprawdzie w innym kontekcie, jako zmys³ duchowej subtelnoci19.
To dziêki niej w³anie, cz³owiek wie, sam w sobie, ¿e wznios³oæ jest nie do
12
13
14
15
16
17
18
19

Idem, Bóg szukaj¹cy cz³owieka, s. 54.
Idem, Pañska jest ziemia, t³um. H. Halkowski, Warszawa 1996, s. 61.
Ibidem, s. 62.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 13.
Por. ibidem, s. 14.
A.J. Heschel, Cz³owiek szukaj¹cy Boga, s. 117.
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wyra¿enia, nie do opowiedzenia. Musimy j¹ sami zauwa¿yæ, przyj¹æ, a przede
wszystkim odkryæ jej g³êbiê. I tak naprawdê to tutaj w³anie, w takim dowiadczeniu, ujawnia siê prawdziwy sens, ród³o i cel bytu20.

O zadziwieniu
Czym jest wznios³oæ, zapytajmy raz jeszcze? Nie musi odnosiæ siê do
tego, co rozleg³e i okaza³e, majestatyczne i monumentalne. Mo¿e ujawniæ siê
w tym, co niepozorne, w ka¿dym ziarnku piasku, w ka¿dej kropli wody.
Ka¿dy kwiatek w lecie, a w zimie ka¿dy p³atek niegu mo¿e wzbudziæ w nas
poczucie cudownoci, które jest nasz¹ odpowiedzi¹ na wznios³oæ21. Jest ona
rodzajem mowy Boga skierowanej do cz³owieka, nie jest rzecz¹, ani sam¹
jakoci¹, lecz raczej wydarzeniem, a nawet samym aktem Boga22. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e kategoria ta staje siê warunkiem wstêpnym i koniecznym, by
cz³owiek móg³ zyskaæ wiadomoæ obecnoci Boga. Nie jest wiêc ona ostatecznym aspektem wiata, w którym ¿yjemy, w³asnoci¹ sam¹ w sobie. Stanowi sposób odpowiedzi wiata na obecnoæ Boga, wskazuje na to, co jest od niej
nieskoñczenie wiêksze23.
Droga wiod¹ca do rozpoznania tego, co wznios³e, wiedzie poprzez zadziwienie. Jest ono rodzajem reakcji na ujawnion¹ wznios³oæ. Jak nale¿y je rozumieæ? Zanim rozwiniemy tê kwestiê, trzeba zauwa¿yæ, ¿e A. Heschel wydaje
siê wracaæ do tradycji platoñsko-arystotelesowskiej, która w³anie w zdziwieniu upatruje róde³ filozofii. Jednak on sam pod¹¿a w³asn¹ drog¹. Zdziwienie
nie jest dla niego punktem wyjcia dla rozumowania, które ma nam daæ wiedzê
na temat wiata. W przeciwieñstwie do Arystotelesa, nie staje siê ono pobudk¹
do poszukiwania przyczyn zaobserwowanego stanu rzeczy. Nie wiedzie nas do
poznania, nie jest punktem wyjcia epistemologii. Nie stoi te¿ u podstaw metafizyki. Jest poza sfer¹ poznania, staje siê samo w sobie aktem najwy¿szego
uniesienia ducha. Ma wieczny charakter24, z niczego tak naprawdê nie wynika
20 Idem, Cz³owiek nie jest sam, s. 14. We wprowadzeniu do ksi¹¿ki Prosi³em o cud, w ¿yciorysie
¿ydowskiego myliciela czytamy takie s³owa: Cechowa³a go jednak tak¿e nies³ychanie rozleg³a wiedza, dog³êbne zrozumienie wielu spraw i g³êboka wra¿liwoæ; wiadomoæ, i¿ cz³owiek zamieszkuje
styczn¹ do krawêdzi tego, co nieskoñczone, ¿e przebywa w wiêtym wymiarze; ¿e ¿ycie cz³owieka jest
czêci¹ ¿ycia Boga (A.J. Heschel, Prosi³em o cud, t³um. A. Gomola, Poznañ 2001, s. 8). Filozofia
A. Heschela to nie opowieæ o czym, to raczej wyraz jego wnêtrza.
21 Idem, Bóg szukaj¹cy cz³owieka, s. 54.
22 Por. W. Szczerbiñski, Abrahama Joshuy Heschela filozofia..., s. 119.
23 Por. A.J. Heschel, Bóg szukaj¹cy cz³owieka, s. 55.
24 Por. idem, Cz³owiek nie jest sam, s. 19-20.
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i nie prowadzi nas do jakiej innej rzeczywistoci. Zadziwienie jest radykalnym zdumieniem, stanem, w którym s³owa trac¹ na znaczeniu, a pogl¹dy przestaj¹ byæ istotne25.
Nie jest ³atwo zrozumieæ te s³owa. Zadziwienie zatrzymuje siê niejako
w punkcie, w którym siê zrodzi³o. Nie zostaje ono, o ile jest prawdziwym
zdziwieniem, w ¿aden sposób st³umione, pokonane b¹d przekroczone26.
Trwa w sobie, skupia siê na swej w³asnej istocie. Mo¿na wrêcz powiedzieæ,
¿e jest to zadziwienie zadziwieniem, kontemplacja skupiona na tym w³anie
fakcie, ¿e ona sama zachodzi. Powie ¿ydowski filozof: Radykalne zdumienie
dotyczy nie tylko tego, co widzimy, lecz tak¿e samego aktu widzenia oraz
naszych w³asnych jani, jani, które widz¹ i s¹ zdumione swoj¹ zdolnoci¹
widzenia27.
Co jednak w wyniku owego skupienia musi siê narodziæ albo ujawniæ.
Zapytaj w³asn¹ duszê, o czym ona wie, co uwa¿a za oczywiste. Dowiesz siê
jedynie, ¿e ¿adna rzecz nie jest uwa¿ana za oczywist¹28. Nic zatem nie jest do
koñca pewne i jasne. Ani s³owa, ani rozumowanie nie wiod¹ nas do poznania
istoty cz³owieka i otaczaj¹cego wiata, do wiedzy o tym, czym one tak naprawdê s¹. Jak bêdzie twierdzi³ Heschel, nigdy nie poznajemy rzeczy wprost. Dane
s¹ nam jedynie jej wyobra¿enia, myli o rzeczy. Powie on wiêcej: pomiêdzy
momentem postrze¿enia jakiego przedmiotu a myl¹ o nim, tkwi niezgodnoæ
czasowa, niemo¿liwa do usuniêcia. Mylenie nastêpuje po spostrze¿eniu, zatem nie jest ju¿ myleniem o tym, czego w³anie dowiadczam, ale wspomnieniem czego, czego w tej w³anie chwili ju¿ przy mnie tak naprawdê nie ma.
O czym zatem mylimy? Nie o przedmiotach, wydarzeniach, faktach, ale
o tym, co ju¿ minê³o. Mylenie kieruje siê wy³¹cznie ku pamiêci, tu temu, co
by³o. Postrzeganie zatem to tylko kombinacja przypadkowych wspomnieñ29.
I dalej: Mylenie jest zakute w kajdany s³ów, nazw, a nazwy opisuj¹ to, co
w rzeczach wspólne. Nazwy nie ujmuj¹ tego, co indywidualne i wyj¹tkowe
w rzeczywistoci. Mimo to umys³ nasz zmuszony jest iæ na kompromis ze
s³owami, nazwami. To jeden z wielu powodów, dla których tak rzadko docieramy do istoty. Nawet nie umiemy w³aciwie sformu³owaæ, czym jest to, co
tracimy30. Wraz z Heschelem wolno w tym momencie zapytaæ, czy taki stan
wart jest kontemplacji, skoro kieruje siê ku czemu, co tak naprawdê jest nieobecne? Czy mo¿e on sprowokowaæ w nas stan zadziwienia?
25
26
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Por. ibidem, s. 19.
Por. ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 16.
Ibidem.
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Co ujawnia siê w akcie zadziwienia, skoro ma ono szerszy zasiêg ni¿
jakikolwiek inny akt cz³owieka?31 Nie tyle sama rzecz jako taka, wyposa¿ona w takie b¹d inne, w³aciwoci. Wszak tych nie jestemy w stanie uchwyciæ bezporednio. Raczej sama jej nieoczekiwanoæ32, nag³oæ, fakt samego
bycia rzeczy. Powie autor w tym samym miejscu, ¿e rzecz jest niespodziank¹33, wiêc czym nieoczekiwanym, z gruntu niezaplanowanym. Owo ujawnienie siê, samo pojawienie siê czego, nie rodzi w nas pytañ, nie prowadzi do
chêci g³êbszego poznania, nie staje siê punktem wyjcia dla jakiegokolwiek
dyskursu. Interesuj¹ce jest tylko to, ¿e byt jest, ¿e zaistnia³, nie tyle, ¿e jest
jaki34.
W innym miejscu, i w odmiennym kontekcie, owa niespodziewanoæ
zostaje wykorzystana w rozwa¿aniach na temat istoty modlitwy. Jest ona, jak
powie Heschel wydarzeniem, w którym cz³owiek przekracza siebie, do tego
stopnia, ¿e przestaje rozumieæ samego siebie i to, co dzieje siê doko³a niego.
Owszem wychodzi ona od cz³owieka, jak to siê dzieje w akcie zadziwienia,
opisanym powy¿ej, zawarta jest w wypowiadanych s³owach, ale jej kres, to, ku
czemu zmierza, le¿y ju¿ poza s³owami. Zdarza siê jednak tak, ¿e s³owo zyskuje
moc szczególn¹. Jednak moc ta, nie jest zale¿na od woli, nie da siê jej zaplanowaæ, ukierunkowaæ. Moc zdaje siê ogarniaæ w sobie ca³y wiat (pe³niê bytu).
Jest to w³anie zdumienie w obliczu wspania³oci, gdzie rozumienie jest ca³kowicie nieobecne; poruszenie w obliczu ducha boskiego, który ujawnia siê sam
w sobie35.
Zdumienie jest elementem koniecznym do dostrze¿enia g³êbi i otwarcia
siê wiadomoci na transcendencjê36. Nie jest te¿ ono aktem jednorazowym,
ekskluzywnym. Ma charakter trwa³y, niezmienny. Nasze mylenie mo¿e siê
zmieniaæ, pytania znajduj¹ odpowiedzi, zdarzenia zostaj¹ opisane. Radykalne
zdumienie jest trwa³e, trudne do zatarcia i dlatego jest ono rdzeniem religii.
Obrazowo powie Heschel, ¿e mamy do czynienia z otch³ani¹ radykalnego
zdumienia37. Tym ró¿ni siê ono od postrzegania, ¿e to ostatnie zawsze konfrontowane jest z jak¹ rzecz¹, z czym, co ma jednostkowy, punktowy charakter. Zdumienie odnosi siê do ca³ej rzeczywistoci38. Na tym zamocowana
jest istotna w³asnoæ tego, co niewys³owione. Otó¿ w akcie zdumienia, wraz
31
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Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 20.
Ibidem.
Por. ibidem, s. 1921.
A.J. Heschel, Cz³owiek szukaj¹cy Boga, s. 69.
Por. W. Szczerbiñski, Abrahama Joshuy Heschela filozofia..., s. 122.
A.J. Heschel, Cz³owiek szukaj¹cy Boga, s. 21.
Ibidem.
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z jego nieoczekiwanoci¹ dostrzegamy co obiektywnego, czego umys³ nie
mo¿e poj¹æ ani odczucie czy wyobrania uchwyciæ, co realnego, co ze swej
istoty jest nieosi¹galne dla myli i uczucia39.

O obiektywności tego, co niewysłowione
Zdumienie nie jest stanem naszego wnêtrza, prze¿ywanym uczuciem.
Gdyby tak by³o, nieuchronnie narazilibymy siê na zarzut subiektywnoci,
wszak doznania i prze¿ycia s¹ zawsze czyje, zwi¹zane z emocjami tego oto
konkretnego cz³owieka. U A. Heschela ma ono na wskro obiektywny charakter, sama za niezdolnoæ do zadziwienia siê bêdzie czysto subiektywna,
i wiadczyæ bêdzie o niezdecydowaniu, zobojêtnieniu umys³u, braku rozwiniêcia poczucia g³êbi. Tylko w ten sposób, uznaj¹c obiektywnoæ tego, co niewys³owione, mo¿emy wyt³umaczyæ ró¿norodnoæ prób zrozumienia otaczaj¹cego
nas wiata, wieloæ koncepcji filozoficznych i doznañ poetyckich40. Ka¿da
z tych prób jest wiadectwem nieusuwalnej chêci uchwycenia wiata w kategoriach ostatecznych, zawiera w sobie jaki wspólny lad i g³êbiê.
Dotarlimy do zasadniczego punktu rozwa¿añ. A. Heschel stawia mia³¹
tezê, ró¿ni¹c¹ go od Arystotelesa czy Kartezjusza41. Chodzi tu o problem
rozumienia obiektywnoci. Upraszczaj¹c, filozofia realistyczna powie, ¿e
obiektywne, pewne, jest to, co znajduje siê poza wiadomoci¹, subiektywistyczna, neguj¹c, czy w¹tpi¹c w realizm wiata, bêdzie szuka³a pewnoci
w przedstawieniach wiadomoci.
Obiektywnoæ, co ju¿ wiemy, zwi¹zana jest z ujawnion¹ tajemnic¹. Jak
wskazuje T. Gadacz, A. Heschel pod¹¿a tu drog¹ wytyczon¹ przez Edmunda
Husserla. Nasze mylenie niczego nie tworzy, raczej odkrywa ono stan rzeczy42. To, czego jestemy przede wszystkim wiadomi, to nie nasza jañ, nasz
wewnêtrzny nastrój, lecz transsubiektywna sytuacja, w obliczu której nasze
mo¿liwoci zawodz¹43. Nie tworzymy tajemnicy, nie jest ona owocem dokonywanych wysi³ków poznawczych. Nasze zdumienie, które rodzi siê we wra¿liwoci, subtelnoci ducha, jest niczym innym, jak odpowiedzi¹ na tajemnicê.
Ani ty, ani ja nie wymylilimy majestatu nieba ani te¿ nie wyposa¿ylimy
39
40
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A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 26.
Por. ibidem, s. 2627.
Te dwie postaci wystêpuj¹ tu jako przedstawiciele dwóch ró¿nych koncepcji filozoficznych:
obiektywnej, realistycznej i subiektywnej, idealistycznej.
42 Por. T. Gadacz, Historia filozofii..., s. 612.
43 A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 26.
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cz³owieka w tajemnicê narodzin i mierci. Nie stwarzamy tego, co niewys³owione, my to napotykamy44.
Zadziwienie tajemnic¹ nie jest tym samym, co jej spostrze¿enie. Postrzeganie rzeczy ustanawia zawsze dystans pomiêdzy tym, kto postrzega, i tym, co
jest spostrzegane. Poznanie zak³ada zdwojenie na podmiot i przedmiot. Ten
ostatni, by móg³ zostaæ poznany, musi istnieæ poza wiadomoci¹, byæ czym-do-ogl¹dania. Tymczasem tajemnica wykracza poza ten schemat. Nie jest ona
czym, co mo¿na zaobserwowaæ, w tym sensie nie jest poza moj¹ jani¹.
Powie Heschel: tajemnica jest za progiem45. Jak rozumieæ te s³owa? Tajemnica ogarnia wszystko. Nie jest w jakim miejscu, mniej czy bardziej odleg³ym. Nie jest te¿ wyj¹tkiem zawartym w jakim nadzwyczajnym zdarzeniu,
cudzie czy niezwyk³oci. Zawarta jest we wszystkich rzeczach, zarówno tych,
które widzimy, jak i tych, które przekraczaj¹ zmys³y. Staje siê powietrzem
rozpocieraj¹cym siê wokó³ wszelkiego bytu, duchowym t³em rzeczywistoci;
nie jest to co osobnego, lecz wymiar wszelkiego istnienia46.
Wszystko zatem zanurzone jest w tajemnicy, ogarniête i przenikniête
obecnoci¹ ducha. Mo¿na powiedzieæ, wyci¹gaj¹c konsekwencje z przeprowadzonych analiz, ¿e odt¹d ju¿, to nie cz³owiek nadaje sens wiatu, ani nawet, ¿e
nie jest on zawarty w wiecie, niezale¿nie od ludzkich ustanowieñ. Sens istnieje o tyle, o ile rzecz odnajdzie siebie sam¹ jako odniesion¹ do tego, co niewys³owione, mówi¹c wprost, do Boga. Powie obrazowo filozof: jest tak, jak
gdyby rzeczy sta³y plecami do niego [do cz³owieka  M.P.], a frontem zwrócone by³y ku Bogu, jak gdyby niewys³owiony charakter rzeczy polega³ na byciu
przedmiotem boskiej myli47. My sami nie tyle mo¿emy widzieæ Boga i nie
mo¿emy wnioskowaæ o Jego obecnoci, raczej, wraz ze wiatem, jestemy
doskonale widoczni dla Niego48.

O pytaniu i zapytywaniu
Akt zadziwienia tym, co niewys³owione, wprowadza nas bezporednio
w zagadnienie boskoci, a wiêc w sferê tego, co najwy¿sze, najbardziej donios³e i wiête. Wprowadzenie to, jak powiedziano ju¿ niejednokrotnie, nie dokonuje siê poprzez analizê czy spekulacje. Nie jest tak, ¿e najpierw posiadamy
44
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Ibidem.
Ibidem, s. 58.
Ibidem, s. 5859.
Ibidem, s. 59.
Por. A.J. Heschel, Prosi³em o cud, s. 33.
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ideê Boga i próbujemy wykazaæ, ¿e idea ta ma swoje realne odniesienie. Posiadamy jednak swoist¹ intuicjê obecnoci Boga, która pozwala nam wnikn¹æ
w Jego istotê.
We wnêtrzu tego dowiadczenia ujawnia siê prawda o tym, ¿e to nie my
jestemy autorami aktu zadziwienia. Jest ono raczej wywo³ane, a nie wypracowane; jestemy inspirowani do tego, by zauwa¿yæ to, co boskie, gdy tylko
nasza naga dusza zostanie wystawiona na wszechobecnoæ tego, co niewys³owione, nie mo¿emy nakazaæ, by zaprzesta³o ono szarpaæ nas swym ponaglaj¹cym zadziwieniem49. Nawi¹zuj¹c do epistemologii, okazuje siê, ¿e jedynym
podmiotem poznaj¹cym jest Bóg, podczas gdy wiat w ca³oci, wraz z cz³owiekiem zdolnym do zdziwienia, jest tylko zagadkowym przedmiotem50.
Zadziwienie, o którym wci¹¿ przychodzi nam tutaj pisaæ, to raczej stan
bycia zapytywanym. Nie tyle my pytamy o Boga, co raczej On pyta o nas.
Zatem proste pytanie Czy Bóg istnieje?, okazuje siê byæ pytaniem bezczelnym. W zadziwieniu postrzegany, ¿e pytanie cz³owieka o Boga jest tak naprawdê pytaniem Boga o cz³owieka. Odkrycie to ma charakter radykalny. Kto
je prze¿y³, nie mo¿e ju¿ twierdziæ, ¿e Bóg nie istnieje, chyba ¿e uczyni to za
cenê krzywoprzysiêstwa, a kto go nie dostrzega, winien usprawiedliwiæ sw¹
ignorancjê51.
On równie¿, co oczywiste, daje nam mo¿liwoæ bycia istot¹ wra¿liw¹,
która to mo¿liwoæ nie zawsze realizuje siê w konkretnej jednostce. Moment
zapytania ma charakter szczególny. Jest b³yskawic¹, chwil¹, kiedy wiat³o
tego, co nieodkryte rozdziera ciemnoæ naszej apatii52. W tym blasku skupiaj¹ siê wszystkie chwile naszego dotychczasowego ¿ycia, ukazuj¹c ich fa³szywoæ, mglistoæ i niepewnoæ. To, co do tej pory by³o zaciemnione i nieostre,
zostaje rozwietlone obecnoci¹ pe³n¹ majestatu. To, co niewys³owione niczym dreszcz przebieg³o duszê. Wniknê³o w nasz¹ wiadomoæ jak promieñ
wiat³a w jezioro53. wiat³o to ma moc przenikaj¹c¹, penetruj¹c¹ wszystkie
zakamarki naszego istnienia. W tym samym momencie, jak opisuje ów proces
Heschel, nastêpuje w cz³owieku zasadnicza przemiana, przewartociowanie.
Znika bariera i dystans pomiêdzy nami a Bogiem, zniesione zostaje mylenie
o Nim, jako o kim zdystansowanym i odleg³ym od losu cz³owieka. ¯ydowski
filozof mówi zdecydowanie, taki Bóg jest Bogiem filozofów, który w ¿aden
sposób nie jest w stanie spe³niæ najg³êbszych potrzeb cz³owieka. Jest on co
49
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Idem, Cz³owiek nie jest sam, s. 62.
Ibidem.
Por. idem, Bóg szukaj¹cy cz³owieka, s. 167168.
Idem, Prosi³em o cud, s. 22.
Ibidem, s. 23.
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najwy¿ej doskona³ym instruktorem wiata, hipotez¹. Je¿eli w wyniku rozumowych analiz stwierdzimy, ¿e taki Bóg istnieje, to nie ma to ¿adnego znaczenia
i wp³ywu na nasze ¿ycie54.
Ten, który jest niewys³owiony, nie jest jednym z bytów, nawet jeli umieciæ go na samym szczycie bytowej hierarchii, i obdarzyæ cech¹ doskona³oci.
Jest zarówno wewn¹trz bytów, wewn¹trz wiata, jak i poza wszelkim mo¿liwym bytem, kim jednoczenie dalekim i bliskim, zrozumia³ym i przekraczaj¹cym mo¿liwoci rozumienia. Kim zatem jest? To jedno s³owo: BÓG. Nie
zwyk³a emocja, drobne poruszenie serca, ale moc, przerastaj¹cy nas fenomen nie
do pojêcia, rozdzieraj¹cy wiat. S³owo oznaczaj¹ce wiêcej ni¿ wszechwiat, wiêcej ni¿ wiecznoæ, wiêty, wiêty, wiêty; nie jestemy w stanie obj¹æ go rozumem. Wiemy jedynie, ¿e oznacza nieskoñczenie wiêcej, ni¿ jestemy w stanie
odzwierciedliæ. Stoimy na chwiejnych nogach, zak³opotani, i j¹kaj¹c siê, mówimy: Ten, Który jest czym wiêcej ni¿ wszystko, co jest, Który mówi przez
niewypowiedziane, na Którego pytanie nigdy nie odpowie w pe³ni nasz umys³;
Ten, dla Którego odpowiedzi¹ mo¿e byæ, litera po literze, nasze ¿ycie55.
Odkrycie tej prawdy, przebudzenie ducha w obecnoci Boga, nie prowadzi nas do próby rozumienia. Chwila nie zostaje uwieczniona jako zdarzenie,
zamro¿ona jako swoisty przedmiot do zanalizowania. A. Heschel bêdzie mówi³
o pog³êbieniu wzajemnej wiernoci Boga i cz³owieka56. Wiernoæ jest tu
swoicie rozumiana. Nie oznacza ona wy³¹cznie zdolnoci do trwania przy
Nim. Nie chodzi te¿ o to, by Bóg zosta³ przez nas poznany. Wiernoæ to
gotowoæ do tego, bymy byli wci¹¿ poznawani przez Niego. Nie chcemy wiêc
formu³owaæ s¹dów o Nim, ale d¹¿ymy, by nasze ¿ycie by³o przez Niego s¹dzone. Wiedza o Bogu, to nie zbiór tez, wniosków, kategorii dotycz¹cych wiata,
lecz proba o to, by Bóg zainteresowa³ siê, powiêci³ uwagê temu wiatu.
Wiernoæ to chêæ, by nie tyle nasza, co raczej boska wiedza o mnie samym
zosta³a powiêkszona57.

O pytaniu i odpowiedzi
Pytamy teraz, czego dotyczy ów akt zapytywania nas przez Boga, jaka
jest treæ tego aktu? Nietrudno wysun¹æ przypuszczenie, ¿e musi on dotyczyæ
samej istoty ¿ycia cz³owieka. Skoro zadziwienie, prowadz¹ce do ³¹cznoci
54
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z Bogiem, jest szczytowym momentem aktywnoci ludzkiej, to On sam musi
siêgaæ do tego, co w nas pierwsze, podstawowe i zasadnicze.
Pytanie, które stawiamy, wydaje siê byæ jednym z centralnych w ca³ej
kwestii antropologicznej. Czym jest nasze istnienie i dlaczego stanowi ono
obiekt boskiego zainteresowania?
Waldemar Szczerbiñski przywo³uje w swym opracowaniu niepublikowany fragment tekstu A. Heschela: Zagadnienie cz³owieka musi byæ zrozumiane
jako problem58. Problem bierze siê z jakiego napiêcia, skumulowania, konfliktu. Nie jest to konflikt dziej¹cy siê gdzie poza mn¹. Wówczas próbujemy
go zrozumieæ i zastosowaæ odpowiednie rodki, by go rozwi¹zaæ. Tymczasem
pomimo podbojów i potêgi jestemy jak lepi ¿ebracy w labiryncie, którzy nie
wiedz¹, do których drzwi stukaæ, by uwolniæ siê od niepokoju. Wiemy, jak
dzia³a natura, ale nie wiemy dlaczego i ze wzglêdu na kogo; wiemy, ¿e ¿yjemy,
ale nie wiemy dlaczego i z jakiego powodu. Wiemy, ¿e musimy pytaæ, ale nie
wiemy, kto zasia³ w nas niepokój zapytywania59.
Problemem, jak siê wydaje najpowa¿niejszym, jest moje w³asne istnienie.
Zapyta A. Heschel: [...] istnieæ to posiadaæ czas. Ale czy cz³owiek posiada
czas60? Okazuje siê, ¿e tkwimy w samooszustwie. Nie jestemy w stanie
posi¹æ czasu, chwil, w których ¿yjemy. Dana nam chwila jest bezczasowa.
Kiedy próbujemy umieciæ j¹ w swojej czasowoci, uwiadomiæ sobie j¹, to
pierwsza intuicja wiedzie nas do stwierdzenia, ¿e ¿ycie nie jest nasz¹ w³asnoci¹. Chwila nie jest nasza, pojawia siê i zanika, staje siê okamgnieniem, choæ
nie w Heideggerowskim znaczeniu. Próbujemy przywo³aæ tê, która odesz³a
poprzez dzia³anie naszej wiadomoci, czyli przez wspomnienie. Jest to jednak
zawsze próba przywo³ania czego, czego nie ma. Skoro tak, to wniosek wydaje
siê oczywisty: ¿ycie nie nale¿y wy³¹cznie do mnie61. Czy mo¿emy powiedzieæ o sobie samych ja, skoro nasze ¿ycie nie nale¿y do nas? A. Heschel
udramatyzuje tê kwestiê. Nie znamy samych siebie, nie potrafimy uchwyciæ
swej w³asnej istoty. Nie potrafimy odpowiedzieæ na pytanie, czy jestemy uwik³ani w czas czy te¿ dana nam egzystencja jest wieczna. I jeszcze jedna kwestia, w obliczu której powy¿sze stwierdzenia nabieraj¹ nowej dramaturgii: jestemy oddzieleni od wiata i ludzi, a jednoczenie oddzieleni od samych
siebie. Relacja do samych siebie, odniesienie siê do w³asnego istnienia jest w³anie wspomnianym samooszustwem62. Nie posiadamy siebie, jestemy jani¹,
58

The Raymond Freed West Memorial Lectures at Stanford University. Nie opublikowany wyk³ad Heschela z antropologii, w: W. Szczerbiñski, Abrahama Joshuy Heschela filozofia..., s. 141.
59 A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 44.
60 Ibidem, s. 45.
61 Ibidem, s. 46.
62 Por. ibidem, s. 4546.
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która nie potrafi samej siebie uchwyciæ. Zwieñczy ten w¹tek ¿ydowski filozof
nastêpuj¹co: Jestem obdarzony wol¹, ale wola nie jest moja; jestem obdarzony wolnoci¹, ale to wolnoæ jest narzucona woli. ¯ycie jest czym, co nawiedza moje cia³o, jest transcendentn¹ po¿yczk¹; ani nie zainicjowa³em, ani nie
pocz¹³em jego wartoci i sensu. Istota tego, czym jestem, nie jest moja. Jestem
tym, co nie jest moje. Jestem tym, czym nie jestem63.
¯ycie cz³owieka jest zatem ¿yciem na krawêdzi i tylko ten, kto przyjmie tê prawdê jest w stanie przekroczyæ brzeg, nie têskni¹c za pewnikami
ustanowionymi na sztucznej skale naszych spekulacji64.
U¿ywaj¹c jêzyka metafor, tak bliskiego A. Heschelowi, mo¿na powiedzieæ, ¿e po przekroczeniu brzegu odnajdujemy wiat tego, co niewys³owione.
Jest on zamieszkany przez Boga, który, co podkrelmy, nie tyle zosta³ odnaleziony przez cz³owieka, co raczej sam odnalaz³ cz³owieka. To cz³owiek orientuje siê, ¿e Bóg by³ tu obecny niezale¿nie od tego, czy go spostrzegamy czy
nie65. Obecnoæ ta nie jest tylko byciem jako takim, aktem doskona³ego istnienia. Jest to obecnoæ zatroskana66. Rzecz jasna w ¿aden sposób nie znaczy
to, ¿e Bóg traci w³aciwoæ bycia transcendentnym i wszechmocnym, czy te¿
przestaje byæ Panem stworzenia. W swoich zachowaniach i reakcjach nie staje
siê On istot¹ podobn¹ do cz³owieka. Zachowuj¹c te cechy jest jednoczenie
poprzez zatroskanie kim bliskim, bezgranicznie oddanym temu, którego stworzy³. Tym w³anie ró¿ni siê On od Boga filozofów. A. Heschel, co ju¿ wiemy,
zdecydowanie odró¿nia te dwie rzeczywistoci. Filozoficzny absolut to czysty
byt, doskona³y, uzasadniaj¹cy i uniesprzeczniaj¹cy fakt istnienia wiata.
W przeciwieñstwie do tego, Bóg proroków jest ca³y trosk¹, zbyt mi³osierny,
by pozostaæ z dala od swego stworzenia. On nie tylko rz¹dzi wiatem w majestacie swej potêgi; On jest osobicie zatroskany i nawet poruszony zachowaniem i losem cz³owieka67.
Dopowiedzmy jeszcze jedno. Tak jak zabieganie cz³owieka o drugiego,
ska¿one jest myleniem o swoim ja, tak Bóg jawi siê jako czysta troska,
w której nie ma ¿adnej domieszki boskiego egoizmu68. Poparcie tej tezy odnajduje Heschel w Biblii, która nie mówi nam nic o Bogu samym w sobie;
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Ibidem, s. 47.
Ibidem, s. 54.
A.J. Heschel, Cz³owiek szukaj¹cy Boga, s. 29.
W. Szawarski w swym opracowaniu myli A. Heschela wskazuje wyranie, ¿e zagadnienie
troski stanowi g³ówn¹ kategoriê filozoficzn¹ ¿ydowskiego filozofa. Moje, ludzkie byæ znaczy
ni mniej, ni wiêcej tyle, co byæ obiektem troski Boga. Kategoria ta odgrywa tê sam¹ rolê w jego filozofii,
co pojêcie bytu w metafizyce.
67 A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 206207.
68 Por. ibidem, 121.
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wszystko, o czym opowiada, odnosi siê do Jego relacji z cz³owiekiem. Jego
w³asne ¿ycie i istota nie s¹ ani opowiedziane, ani ods³oniête. O ¿adnej odruchowej trosce o siebie nie s³ychaæ, o ¿adnej pasji poza pasj¹ sprawiedliwoci.
Jedyne wydarzenia z ¿ycia Boga, które zna Biblia, to akty dokonane ze wzglêdu na cz³owieka69. Bóg interesuje siê moim w³asnym losem, skupia swoj¹
bosk¹ uwagê na moim stanie moralnym i duchowym70 i to w³anie jest treci¹
Jego zapytywania.
Odpowied ze strony cz³owieka zapocz¹tkowuje autentyczn¹ religijnoæ.
Jak powie Heschel: Religia, kres osamotnienia, zaczyna siê wraz ze wiadomoci¹, ¿e to my o co jestemy pytani. W³anie to napiête, wieczne zapytanie
chwyta duszê i w nim wyjawia siê odpowied cz³owieka71. I zauwa¿a
w innym miejscu, ¿e na gruncie wiary, rozumianej jako odpowied na zapytanie ze strony Boga, nie mo¿na pozostaæ na poziomie stwierdzenia: uznajê, ¿e
On istnieje. Jest to wy³¹cznie uznanie pewnego stanu rzeczy, sprowadzenie
wszechpotê¿nej rzeczywistoæ do poziomu refleksji72, pozostanie na poziomie namys³u. wiadoma wiara nie jest elementem w ci¹gu zachodz¹cych po
sobie spostrze¿eñ. Przeciwnie, oznacza ona porzucenie tych¿e, rezygnacjê
z poszukiwania przes³anek. W tym sensie idzie ona pod pr¹d naszej ludzkiej
logiki. Nawet wtedy, gdy uczeni nie znajd¹ ¿adnego argumentu przemawiaj¹cego za istnieniem Boga, wyznawca mo¿e pozostaæ niewzruszony i nieczu³y
na te argumenty73.
W³aciwa odpowied dana ze strony cz³owieka nie jest stanem duszy,
rozumianym jako uczucie wewnêtrzne, poruszenie. Nie jest te¿ ona efektem
dzia³ania ludzkiej wiadomoci ani zawieszeniem dzia³ania rozumu. By wyraziæ jej istotê, trzeba u¿yæ wa¿nego s³owa  misterium. Wiara jest przywi¹zaniem, zaufaniem o charakterze totalnym, zjednoczeniem z tajemnic¹74. Mowa
tu o zgodnoci duszy z tym, co istotne i wa¿ne dla Boga; rozci¹gniêcie mi³oci na to, co mi³e Bogu, zgoda na to, by daæ siê zagarn¹æ przez falê Jego myli,
wznosz¹c¹ siê i siêgaj¹c¹ poza pustkowia naszej rozpaczy75.
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Ibidem, s. 122.
Por. ibidem.
Ibidem, s. 62
A.J. Heschel, Prosi³em o cud, s. 19.
Por. ibidem, s. 19; 29. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e A. Heschel nie jest zwolennikiem wiary
irracjonalnej, wyzutej ca³kowicie spod wp³ywu rozumu. Powie on w innym miejscu: Wgl¹dy wiary s¹
ogólne, niejasne i wymagaj¹ konceptualizacji, by mo¿na je by³o przekazaæ rozumowi, po³¹czyæ i uzgodniæ. Rozum to konieczny czynnik wiary, nadaj¹cy formê temu, co czêsto staje siê gwa³towne, lepe
i wyolbrzymione przez wyobraniê. Wiara bez rozumu jest niema, rozum bez wiary jest g³uchy
(A.J. Heschel, Cz³owiek nie jest sam, s. 146).
74 A.J. Heschel, Cz³owiek szukaj¹cy Boga, s. 104.
75 Idem, Prosi³em o cud, s. 30.
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Zauwa¿my, w tak rozumianej wierze nie chodzi tylko o zjednoczenie jako
takie. Nie mo¿na jej okreliæ jako czyste wspó³przebywanie ze sob¹. Jest ona
wysi³kiem, nieustannym poszukiwaniem i realizowaniem tego, co jest wa¿ne
dla Boga. Mo¿na mówiæ o czym w rodzaju bycia poch³oniêtym przez Jego
myl, o egzystencjalnym oddaniu samego siebie.
Na czym osadzone jest przekonanie, ¿e mo¿liwe jest tak daleko id¹ce
oddanie? Heschel odpowiada: My, ¯ydzi, nie mamy ¿adnych pojêæ; wszystko, co mamy, to wiara, wiara w to, ¿e On ma ochotê nas s³uchaæ. Nie mamy
¿adnych informacji, ale odczuwamy i wierzymy, ¿e On jest blisko nas. Izrael
to nie jest lud, który zdefiniowa³ religiê, ale wiadkowie Bo¿ej troski o cz³owieka76.

O zagadnieniach końcowych
Przedstawiona myl, to zaledwie nik³y fragment jak¿e szerokich i znacz¹cych rozwa¿añ na temat religii, których autorem by³ A. Heschel. W koncepcji
tej, jak w soczewce, skupiaj¹ siê g³ówne za³o¿enia religii ¿ydowskiej, takie, jak
pamiêæ, wiernoæ, przymierze. Pojêcia te, opisuj¹ce istotê religii, zdaj¹ siê
mieæ znaczenie ponadczasowe i uniwersalne, zw³aszcza w czasie, kiedy religijnoæ, przynajmniej w naszym krêgu kulturowym prze¿ywa dotkliwy kryzys.
Z ca³oci rozwa¿añ wyci¹gn¹æ mo¿na kilka wniosków. Zapytanie ze strony Boga, i udzielenie odpowiedzi, zwie siê inaczej przymierzem. Nie chodzi tu
tylko o wzajemnie zawarty pakt czy umowê. Przymierze jest zobowi¹zaniem
wzajemnym, nie jednostronnym; Bóg interesuje siê cz³owiekiem, ma wiadomoæ przymierza, odpowiedzialnoci, która spoczywa zarówno na Nim, jak
i na nas77. Bóg, który stawia pytanie o cz³owieka, ujawnia swoje zainteresowanie jego losem. Zapytywanie ma swoje ród³a i konsekwencje, jest przejawem zainteresowania losem cz³owieka, jak i poszukiwaniem dobra dla niego.
Nie jest to pytanie zadane jednorazowo, maj¹ce swoje miejsce w jakim miejscu i czasie. Ma ono charakter permanentny, nieustanny. Kategorie biblijne,
jak¿e istotne dla religii ¿ydowskiej, pokazuj¹ wyranie, ¿e nie s¹ one tylko
zasadami, które nale¿y zanalizowaæ i zrozumieæ. Chodzi tu o wydarzenia, które trzeba kontynuowaæ. ¯ycie tego, kto w³¹cza siê w przymierze Boga
z Abrahamem, przed³u¿a ¿ycie Abrahama. Abraham trwa na wieki. Jestemy
Abrahamem, Izaakiem, Jakubem78.
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¯ycie staje siê zatem partnerstwem, wspó³przebywaniem. Oznacza to
tyle, ¿e Bóg nie jest odseparowany od cz³owieka i jego ¿ycia, nie jest oddalony czy obojêtny wobec naszych radoci i zmartwieñ. Autentyczne, ¿ywotne
potrzeby cia³a i duszy cz³owieka stanowi¹ Bo¿¹ troskê79. Tak rodzi siê autentyczne poczucie wspólnoty, g³êbokiej wiêzi, ³¹cznoci. Wiara i religia nie s¹
ju¿ tylko zestawem gestów, aktów czy czynnoci sk³adanych w obliczu Majestatu. Izrael, bêdzie mówi³ dalej A. Heschel, a wolno te¿ powiedzieæ  wyznawcy, to nie wspólnota filozofów definiuj¹cych pewn¹ prawdê, lecz naród
wiadków80.
Religia jest wiêzi¹. Ka¿de inne jej rozumienie, prêdzej czy póniej, oka¿e
siê byæ wynaturzeniem jej w³aciwego sensu. ¯ydowski filozof, myliciel, mistyk uczy, ¿e w³aciwe znaczenie religii mo¿liwe jest do odczytania tylko
wtedy, gdy rodzi siê ona jako efekt ¿ywego spotkania. Tak bardzo ¿ywego, ¿e
od tej pory ¿ycie staje siê wiernoci¹, lojalnoci¹ wobec wydarzenia, lojalnoci¹ wobec naszej odpowiedzi81.

SUBLIMITY AND MYSTERY. ORIGINS OF THE PHILOSOPHY
OF RELIGION OF ABRAHAM J. HESCHEL
(SUMMARY)

The central issue of the philosophy of Abraham J. Heschel is the issue of religion. It is
understood as a bond between man and God. God is a mystery, but not the highest being,
a philosophical absolute. He is a mystery that astonishes man. This astonishment is not an act of
cognition. It is rather a condition in which man discovers that its not he who asks for God  it is
God who asks for man. He is incomprehensible; He cannot be named nor described. He is
infinitely close to man and worried about his fate. Those who discover God in this way live only to
respond to His closeness. A mutual harmony is born  the most deeply understood religious bond.

PRACHT UND GEHEIMNIS. QUELLEN IN DER PHILOSOPHIE
DER RELIGION VON ABRAHAM J. HESCHEL
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das zentrale Anliegen der Philosophie von Abraham J. Heschel ist die Frage der Religion.
Sie wird verstanden als eine menschliche Beziehung zu Gott. Gott ist ein Mysterium, und nicht das
höchste philosophische Absolute. Religion ist ein Geheimnis, das bei dem Menschen den Zustand
des Staunens erweckt. Das Staunen ist kein kognitives Handeln, es ist vielmehr ein Zustand, in
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dem der Mensch entdeckt, dass nicht so sehr der Mensch nach Gott fragt, sondern Gott nach dem
Menschen. Er ist jemand Unvorstellbares, man kann ihn nicht benennen, nicht beschreiben. Dem
Menschen ist er unendlich nah und sorgt sich um dessen Schicksal. Derjenige, der solch einen Gott
entdeckt, lebt anschließend nur dafür, die Nähe Gottes zu erwidern. Damit ist das gegenseitige
Bündnis geboren: eine tief religiöse Bindung.

